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 După perioada de iarnă în care pomii și arbuștii fructiferi s-au pregătit pentru noul sezon 

de vegetație se reia activitatea în livezi. Parcă, relaxați dupa repausul profund instalat după 

căderea frunzelor, pomii se etalează în primăvară în „rochii înflorate “ ca semn al unui an bogat. 

Odata cu primele raze de soare toate viețuitoarele, mai mari sau mai mici, insecte sau păsări, își 

reiau rolul lor în natură contribuind astfel la buna funcționare a ecosistemului pomicol. 

Gospodarii, proprietarii de livezi, specialiștii în pomicultură știu că a sosit momentul să se apuce 

de lucru, lucru care presupune mult efort și pricepere. În fiecare an pomii și arbuștii fructiferi 

trebuie să beneficieze de tăieri de fructificare, iar ramurile rezultate în urma tăierilor trebuie 

adunate, tocate și folosite la obținerea compostului. Ramurile tocate pot fi folosite la fabricarea 

peleților, sau folosite drept combustibil în centrale termice care produc apa caldă necesară 

încălzirii sediilor de fermă sau a căldurii necesară fierberii lente a sucurilor de fructe în vederea 

obținerii sucurilor concentrate. După adunarea ramurilor rezultate în urma tăierilor se acordă o 

atenție deosebită aplicării tratamentelor fitosanitare pentru a preveni și combate bolile și 

dăunatorii, care produc pagube importante bobocilor florali, florilor, frunzelor foarte tinere și 

lemnului tânăr. Lucrarea solului pe intervalul dintre rândurile de pomi și a solului dintre pomi pe 

rând se efectuează când solul se poate prelucra fără a provoca degradarea structurii și texturii.  

Dacă terenul este menținut înierbat nu mai este nevoie de lucrarea de suprafață a solului, 

dar trebuie sa acordam o atenție deosebita materialului vegetal, care acoperă solul. Tăierile de 

fructificare trebuie să fie efectuate numai de persoane care au experiență sau au fost instruite in 

cadrul unor unități de profil. Prin aplicarea incorectă a tăierilor de fructificare putem dezechilibra 

pomul astfel nu mai fructifică constant. Prin tăierile de fructificare se încadrează pomul în forma 

de coroană proiectată la înființarea livezii și se normează încărcătura de rod, astfel încît să dea 

recolte constante de la un an la altul și fructe la dimensiunile soiului. Intensitatea tăierilor se 

stabilește în funcție de lungimea ramurilor de la exteriorul coroanei, ramuri cunoscute sub 

numele de ramuri indicatoare. În urma tăierilor și a fructificării pomul trebuie să dea o producție 

normală și să crească corespunzător pentru a asigura producția anului următor. Când ramurile 

indicatoare au o lungime de 35-40 cm lungime înseamnă că pomul este echilibrat și tăierile au 

fost aplicate corect, conform stării fiziologice a pomului. Când ramurile indicatoare au lungimi 

mai mari (60-80 cm) înseamnă că tăierile au fost intense și s-a stimulat creșterea în defavoarea 

fructificării. În continuare tăierile trebuie să fie reduse la minimum pentru a determina pomul să 

fructifice. Atunci când pomul formează ramuri indicatoare de lungimi mici (10-15 cm), înseamnă 

că a fructificat abundent în detrimentul creșterii. În această situație tăierile trebuie făcute cu 

intrnsitate mai mare pentru a stimula creșterea, încât la finalul sezonului de vegetație să avem 

ramuri indicatoare de dimensiuni optime (35-40 cm). Asta înseamnă că fiecare pom trebuie 

analizat individual și nu se aplică o rețetă de tpiere universală. De aceea recomandăm ca tăierilor 

de fructificare să fie făcute de personal bine instruit. Tăierile se aplică diferențiat de la o specie la 

alta și chiar de la un soi la altul. De asemenea prin tăieri se crează condiții optime de pătrundere 

a luminii în coroană, având influență directă asupra calității fructelor și a stării de sănătate a 



frunzișului. Din nefericire suntem obligați să aplicăm tratamente fitosanitare pentru a preveni și a 

combate efectul distructiv al bolilor și dăunătorilor. Aplicarea tratamentelor fitosanitare încarcă 

prețul de cost al kilogramului de fructe, iar producătorii doresc obținerea de producții maxime la 

prețuri minime. În perioada de primăvară se dezvoltă o serie de boli și dăunători, care pot afecta 

producția în procente diferite. Pentru a înțelege importanța aplicării tratamentelor fitosanitare și 

gradul de dăunare vă prezentăm doar câteva boli și dăunători care atacă mărul și părul, dar și alte 

specii. 

Monilioza – (Putregaiul brun sau mumifierea fructelor) (Pers.) Honey 

  Boala este produsă de o ciupercă, care se răspândeşte în timpul perioadei de vegetaţie 

prin conidii. Monilioza se manifetă pe flori, frunze, ramuri şi fructe. Florile şi fructele atacate se 

vestejesc, se brunifică şi se usucă. Atacul este favorizat de perioadele ploioase. După puţin timp 

la suprafaţa organelor atacate apar niste pernuţe de mucegai de culoare galben cenuşie. Fructele 

pot fi infectate imediat după formarea lor, putrezesc se brunifică şi car din pom. Pe fructele bine 

dezvoltate se formează pete brune cafenii care ulterior devin grune şi se exting centifugal. În 

dreptul petelor, ţesutul pulpei putrezeşte, iar la exterior apar nişte pernuţe mici de mucegai, 

dispuse de regulă în cercuri concentrice. Fructele putrezite încep cu timpul să de zbârcească, să 

se usuce şi să se mumifice. Atacul poate fi întâlnit şi în depozite, unde umiditatea este ridicată. 

Făinarea – produsă de ciuperca Podosphaera leucotricha (Ell. şi  Ev.) 

 Ciuperca formează o pulbere făinoasă care se găseşte pe organele atacate. Primele 

simptome apar imediat după dezmugurit, pe frunzuliţele tinere, care sunt acoperite de o pulbere 

albă, care ulterior devine gălbuie. Frunzele atacate se deformează. Devin casante şi ulterior se 

usucă. Lăstarii tineri sunt atacaţi, fiind acoperiţi în porţiunea terminală de jur împrejur de o 

pulbere fină, albă, care ulterior devine gălbuie. Lăstarii se deformează ca şi frunzel, care rămân 

mici. Lăstarii nu se maturează corespunzător şi degeră uşor pe timp de iarnă. Florile atacate 

rămân sterile. 

Păduchele melifer – Psyla mali Forst. 

 Este o insectă mică de culoare galbenă-verzuie. Larva tânără are culoare portocalie, iar 

mai târziu capătă culoare verde. Larvele apar cu câteva zile inainte de  dezmugurit şi se adună în 

vârful mugurilor. După desfacerea acestora pătrund în mugur, îl înţeapă şi se hrănesc cu seva. 

Bobocii florali atacaţi nu se dezvoltă normal şi ulterior se usucă. Insecta prezintă o singură 

generaţie pe an şi iernează în stadiul de ou. 

Purecele verde – Aphis pomi Deg 

  În timpul dezmuguririi apar din ouă larvele femelelor fundatrix, care se hrănesc cu 

vârfurile frunzelor care apar, trecând apoi pe frunze şi pe bobocii florali. La începutul înfloririi 

larvele ajung la maturitate şi încep să nască pui vii, pe cale partenocarpică. Aceştia ajung la 

maturitate în 10-15 zile şi la rândul lor nasc pui vii. Frunzele atacate se răsucesc, iar lăstarii se 

încovoaie. La un atac puternic frunzele cad, iar lăstarii se usucă. Produce pagube importante în 

prima jumătate a verii, mai ales în pepiniere şi la pomii tineri. 

 



Păduchele lânos – Erisoma lanigerum Hausm 

Iernează sub formă de larvă în crăpăturile scoarţei. După 20-30 zile larvele ajung la 

maturitate. În cursul vegetaţiei formează până la 14 generaţii. O parte din larve migrează pe 

rădăcini unde formează colonii. Coloniile se dezvoltă pe lăstarii de un an, pe ramurile groase, pe 

tulpini şi pe rădăcini. În locul atacat se produce o hipertrofiere a ţesutului sub forma unor 

umflături care crapă şi produc ulceraţii canceroase. Pe rădăcini atacul este asemănător, iar 

metabolismul pomului este dereglat. Este un dăunător de carantină, fiind foarte periculos prin 

pagubele pe care le poate produce. 

Păduchele din San José – Quadraspidiotus perniciosus Comst. 

Prezintă un pronunţat dimorfism sexual şi prezintă o ţeastă de formă circulară, turtită, în 

general de culoare cenuşie. Larvele hibernante încep să se hrănească în cursul lunii martie. 

Larvele din prima generaţie apar în luna iunie – iulie şi în primele ore sunt mobile şi umblă pe 

pom în căutarea locului de fixare. Apoi îşi înfig rostrul în scoarţa pomului şi larva devine 

imobilă. Începe să sugă seva şi secretă o substanţă ceroasă, care-i acoperă tot corpul cu un strat 

protector, care se întăreşte treptat. Dăunătorul poate avea 2-3 generaţii pe an. Ultima generaţie 

iernează în stadiul de larvă primară. Pagube importante sunt produse de larve şi femele, care sug 

seva şi în acelaşi timp injectează seva lor în scoarţă, care este toxică pentru pom. Locul înţepat şi 

injectat se recunoaşte după prezenţa unor pete de culoare roşie prezente şi sub scoarţă. Păduchele 

preferă ramurile tinere, partea inferioară a frunzei, cavitatea calicială şi pedunculară a fructului, 

sau uneori întreaga suprafaţă. La un atac puternic păduchii pot acoperi ramura în întregime, sunt 

distruse ţesuturile de suprafaţă şi pomul se poate usca.   

Păduchele ţestos – Diaspidiotus ostreaeformis 

 Păduchii ţestoşi sunt în linii mari asemanători cu păduchele din San José, dar ceva mai 

mari şi formează o singură generaţie pe an.  Iernează în stadiul de adult, iar primăvara continuă 

să se hrănească până în luna mai când depun ouă. Larvele se formează imediat şi se fixează cu 

rostrul în scoarţă. La începutul lunii  septembrie larvele  sunt capabile de împerechere şi se 

pregătesc de iernare.  Este periculos prin  faptul că înţeapă scoarţa şi suge seva. 

 Gărgăriţa florilor de măr – Anthonomus pomorum L 

 Primăvara, gândacii maturi ies de sub scoarţă şi se deplasează către mugurii de rod. Când 

bobocii florali sunt individualizaţi, femelele sfredelesc cu rostrul bobocul încă verde şi depun un 

ou. După depunerea ouălor, adulţii mor, iar după 5-10 zile apar larvele, care se hrănesc cu 

staminele şi pistilul florii.  Bobocii florali atacaţi se brunifică şi nu se desfac. Uneori larvele pot 

consuma şi  petalele florilor. 

 Gărgăriţa frunzelor de măr – Coenorrhinus pauxxillus Gem. 

Gândacii apar în momentul înfloririi mărului. După desfacerea mugurilor florali ei 

înţeapă bobocii în peduncul sau la baza pistilului. În timpul înfloririi mărului se împerechează, 

iar la sfârşitul înfloririi începe depunerea ouălor. Ouăle sunt depuse în peţiolul frunzei sau în 

nervura principală în nişte loji pe care le roade femela. Apoi femela roade partea exterioară a 



peţiolului sau nervura, iar frunza vătămată se brunifică. Larvele se retrag în sol la 9-15 cm unde 

continuă să evolueze în adulţi, care apar pe pomi în anul următor. 

Viespea merelor – Haplocampa testudinea Klugi. 

Adultul apare în perioada înfloriri mărului. Ouăle sunt depuse în caliciul florii, iar 

depunerea durează până la scuturarea florilor. Larva formată din ou pătrunde în fruct şi distruge 

camera seminală. Fructele atacate prezintă un orificiu circular din care ies excrementele lichide. 

Larva poate ataca mai multe fructe care cad. Odată cu căderea fructului,  larva ajunge la 

maturitate şi se retrage în sol unde formează un cocon dens în care iernează. 

Pătarea brună a frunzelor – Diplocarpon soraueri (kleb.) Nannf. 

 Boala apare în special la pomii tineri aflaţi în pepinieră, dar poate fi întâlnită şi în livadă. 

Primăvara pe frunze apar  numeroase pete mici de formă neregulată. La început  petele au 

culoare roşietică, apoi devin negricioase. Petele pot fi izolate sau confluează, caz în care frunzele 

se brunifică, se usucă şi cad. 

Viespea părului – Haplocampa brevis Kl. 

  Femela adultă depune ouă în bobocii florali. Aici se dezvoltă larvele care evoluează odată 

cu creşterea fructelor pe care le atacă. În unele condiţii poate provoca pagube însemnate de până 

la 50 %. Fructele atacate, care se dezvoltă sunt depreciate calitativ si prezintă galerii făcute de 

larve. Deşi nu este un dăunător specific, viespea comunnă poate provoca pagube importante 

frcutelor coapte, dulci şi aromate. Aceste viespi atacă şi alte specii cu fructe dulci şi se hrănesc 

cu pulpa, săpând cavităţi la suprafaţa fructului. Astfel de fructe nu pot fi folosite decât la 

prelucrare industrială, fiind depreciate din punct de vedere comercial. Atacul acestor fructe 

începe în perioda de pârgă şi se intensifică pe măsură ce pulpa devine tot mai dulce şi se 

înmoaie. Pagube importante se pot înregistra şi la specia cais, cireş, vişin, struguri, prun. 

 Atacul acestor agenți patogeni și al dăunătorilor poate fi prevenit și combătut prin 

aplicarea tratamentelor fitosanitare cu produse specifice, omologate și în dozele recomandate. 

 În livadă tratamentele fitosanitare se pot aplica după efectuarea tăierilor de fructificare și 

după strângerea sau tocarea ramurilor care au ajuns pe sol în urma tăierii. Din acest moment se 

poate trece la aplicarea lucrărilor asupra solului, respectiv, lucrarea solului cu grapa cu discuri 

sau freza pentru a îmbunătății regimul aero-hidric al solului. În livadă, fiecare lucrare trebuie 

efectuată la timp și la parametrii normali pentru a obține producții mari și de calitate. 


