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• Înfiinţarea unei plantaţii de pomicole este o activitate 
de mare responsabilitate, deoarece:

- este  legată  de  investiţii  capitale  mari;

- investiţiile la fondare trebuie să fie recuperate într-un 
interval de timp cât mai scurt;

- pe lângă recuperarea mijloacelor financiare, acestea 
trebuie să asigure şi profit; 

- greşelile comise la înfiinţarea plantaţiei nu se pot 
corecta în anul următor, ca, de exemplu, la culturile 
anuale, iar deseori - niciodată. 

Importanța 



• De aceea, această lucrare importantă, trebuie efectuată numai
de specialişti, care în baza unui studiu de fezabilitate
argumentează posibilitatea înființării unei plantații de nuc.

• Tot în acest context, înfiinţarea plantațiilor pomicole în ţara
noastră pe o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, conform Legii
nr.728-XIII „Cu privire la pomicultură", se permite numai
în baza unor proiecte tehnico-economice efectuate de către
instituțiile autorizate.

• În proiect sunt argumentate ştiinţific lucrările ce ţin de
înființarea şi întreținerea plantației.

• În primul rând, trebuie ales corect tipul de plantaţie adecvat
condiţiilor pedoclimatice.

Importanța 



Alegerea terenului

Terenul pentru înființarea unei plantații pomicole 

se alege în funcție de:

• vegetația naturală din zonă;

• de factorii climatici;

• edafici; 

• social-economici.



Vegetaţia naturală

Prezenţa unor pomi sănătoşi şi viguroşi,
precum şi a speciilor silvice spontane:
 cireş sălbatic,

 măr şi păr pădureţ,

 stejar,

 frasin,

 arţar,

 Nuc,

 alun,

 măcieş.

Aceste specii indică existenţa condiţiilor
pedoclimatice favorabile pentru cultura pomilor.

Alegerea terenului



Vegetaţia naturală

În schimb prezenţa:

Plopului;

Salciei;

Podbalul;

Coada calului;

Stuful.

Denotă că solul respectiv este prea umed şi nu

corespunde cerinţelor pomilor.

Alegerea terenului



Față de temperatură

•Temperaturile medii anuale de 8-100C;

•Rezistență mijlocie față de temperaturile scăzute din timpul
iernii;

•Când pomii sunt pregătiți pentru iernare pomul de nuc
rezistă până la -270C;

•La sfârșitul perioadei de vegetație pomul de nuc tânăr este
sensibil și la -60C;

•Amenții rezistă până la -21,50C;

•Mugurii micști femeli -230C;

•După ce nucul iese din repaosul profund rezistența scade
până la -11- -130C;

Cerințele nucului față de factorii 

ecologici



Față de temperatură

•Rezistența rădăcinilor la ger este de numai -5--60C;

•La temperatura de 2,5-1,00C cad amenții;

•-2,0- -2,50C sunt afectați atât florile cât și lăstarii;

•Temperaturile mai mari de peste 350C provoacă arsuri pe
frunze, lăstari și fructe.

Cerințele nucului față de factorii 

ecologici



Față de apă

•Cerințe mijlocii față de apă;

•Se dezvoltă bine în zonele cu 500-600 mm precipitații
anuale căzute uniform pe perioada de vegetație;

•Cea mai mare cerință față de apă o are în fenofaza
creșterii intense a lăstarilor și a fructelor (nu mai puțin de
100 mm);

•În perioada maturării fructelor sunt suficiente circa 60 mm.

Cerințele nucului față de factorii 

ecologici



Față de apă

•NU suportă excesul de umiditate atât din atmosferă cât și
din sol (asfixierea rădăcinilor; condiții favorabile pentru boli
și dăunători);

•Ploile abundente din perioada de formare a fructelor pot
înnegri coaja și mezul capătă un gust neplăcut (amar);

Cerințele nucului față de factorii 

ecologici



Față de lumină

•Cerințe mari față de lumină;

•Coroana trebuie să fie bine iluminată, în caz contrar

•ramurile anuale vor fi mici,

•diferențierea mugurilor este redusă,

•recolta este mică,

•iar fructele sunt de calitate inferioară,

•scade rezistența la boli și dăunători;

Cerințele nucului față de factorii 

ecologici



Față de sol

•Cerințe reduse față de sol;

•Pentru obținerea unor recolte calitative și cantitative are
nevoie de soluri profunde, mijlociu de fertile, premiabile cu
textura ușoară și mijlocie;

•Nivelul apelor freatice sub 2,5 m);

•pH de la 6,0-7,5.

Cerințele nucului față de factorii 

ecologici



Față de sol

•Sunt indicate soluril:

•Cernoziomurile de toate tipurile, cenușii de pădure, aluviale
de fâneață;

•Sunt contraindicate:

•Solurile argiloase, compacte, cu apa stagnantă, cele prea
erodate, mlăștinoase și sărătoase.

Cerințele nucului față de factorii 

ecologici



Față de relief

•Poate fi cultivat dea lungul întregii pante care nu depășește
10% înclinare;

•NU se recomandă de plantat la baza versantului deoarece
pomii pot fi afectați de geruri și înghețurile târzii de
primăvară;

•Orice expoziție.

Cerințele speciei față de factorii 

ecologici



• Existenţa forţei de muncă ieftină pentru efectuarea
lucrărilor manuale la tăiere, recoltare, etc.

• Existenţa facilităţii de transport în interiorul şi în afara
zonei, atunci când este nevoie.

• Apropierea de pieţele stabile cu organizaţii de
vânzare eficiente, de spaţiile comerciale, de
depozitare.

• Aprovizionarea cu apă pentru irigaţie şi pentru
aplicarea tratamentelor fitosanitare.

• Depărtarea de factorii poluanţi.

Factorii social-economici



Pregătirea terenului

Pregătirea terenului în vederea plantării și în

scopul realizării unor condiții mai bune de

prindere şi de creştere a pomilor tineri constă:

- Defrișare;

- modelare;

- timp de pauza (daca este cazul);

- desfundarea.



Defrișarea

• se face în cazul când se înființează plantații pe

locul ocupat de vechile plantații pomicole sau

de vegetație forestieră. Lucrarea de defrișare

se execută cu ajutorul tractoarelor grele (pe

șenile), dotate cu instalații speciale pentru

extirparea totală a rădăcinilor groase și

adunatul lor sau, după posibilitatea, cu alte

mijloace.



Modelarea terenului
• este obligatorie și se execută în așa fel 

încât să nu existe microdepresiuni, șanțuri, 

care influențează negativ asupra 

dezvoltării pomilor. Lucrarea se execută 

imediat după defrișare și se efectuează cu 

buldozere, screpere sau cu autogredere. 

În situația când prin nivelare a rămas la 

suprafață un sol mai sărac în elemente 

nutritive, se recomandă cultivarea cu 

leguminoase furajere în amestec cu ierburi 

perene sau o fertilizare puternică.



Timpul de pauză

• Deoarece rădăcinile nucului sunt sensibile la 

boli terenul destinat înființării plantației trebuie 

cultivat 3-4 ani cu leguminoase ierburi 

perene, cerealiere și prășitoare.



Fertilizarea

• La plantarea pomilor se aplică în gropi a 

câte 8-12 kg de mraniță;

• Îngrășăminte minerale de P,K de la 100-

200 g/groapă;



Fertilizartea cu mraniţă



Desfundarea
• Are cerințe reduse față de pregătirea solului 

înainte de plantare;

• Pe solurile cenușii de pădure, cernoziomuri și 

alte tipuri afânate natural este suficientă o 

arătură la 28-32 cm.

• Pe solurile grele adâncimea de desfundare se 

marește;

• În cazul orizontului B la suprafață se 

recomandă ca afânarea solului să se 

efectueze cu scarificatorul.





Pregătirea terenului



Pregătirea terenului



Pregătirea terenului



Nivelarea de suprafață

- se impune de efectuat înainte de parcelare, 

pichetare și plantare. 

- Prin această lucrare se urmărește eliminarea 

denivelărilor rezultate în urma desfundării, 

inclusiv a șanțului rezultat de la ultima brazdă a 

plugului. 

- Această lucrare se efectuează imediat după 

desfundare cu grapa sau cultivatorul prin două 

treceri consecutive pe diagonala direcției de 

desfundare.



Mașini utilizate la nivelarea terenului: a. - grapă cu discuri; b. - cultivator



Organizarea terenului în vederea 
înființării plantației

Organizarea interioară a plantație constă în: 
-parcelarea terenului, 
-delimitarea zonelor de întoarcere a agregatelor,
- precum și gruparea soiurilor în parcele



Trasarea și organizarea rețelei de drumuri,
se efectuează odată cu proiectarea parcelelor 

și aceasta trebuie să asigure accesul la toate 
parcelele din plantație pe tot parcursul anului. 



Zonele de întoarcere a tractoarelor și mașinilor 
agricole au lățimea de 6 m și se amplasează lângă 
perdelele de protecție sau gardul ce împrejmuiește 
livada.

Perdelele de protecție contra vânturilor se 
amplasează perpendicular pe direcția vânturilor 
dominante și doar în plantațiile care sunt lipsite de 
adăposturile naturale (păduri, dealuri etc).



Gruparea soiurilor în parcele. 

O cerință importantă care asigură fructificarea uniformă și calitativă a

fructelor de nuc este polenizarea;

Aceasta trebuie asigurată uniform pe toată suprafața plantației;

O particularitate biologică a fructificării nucului este sensibilitatea la

excesul de polen;

De aceea soiul polenizator trebuie să constituie între 5-7 % din

numărul total de pomi;





Distanțele de plantare și 

pichetarea terenului

Distanțele de plantare a pomilor de nuc în condițiile

pedoclimatice ale Republicii Moldova, sunt strict

coordonate cu vigoarea de creștere a soiurilor, forma

de coroană a pomilor, fertilitatea solului,

aprovizionarea cu umiditate, tehnologia de cultură și

tehnica mecanizată utilizată. La rândul său distanța de

plantare determină cantitatea, calitatea și

competitivitatea recoltei.



Distanțele de plantare

Sisteme de pichetaj în: a – pătrat; b – dreptunghi; c – triunghi isiscel





Triunghi echilateral









Pichetarea terenului

1

2

Marcarea locului de plantare a pomilor în rînduri simple: 1 – cu un 

pichet; 2 – cu trei picheţi.



Pichetarea terenului



5-8 cm

3-5 cm

3-5 cm

1

2

a                                                           b                                               c

Adîncimea de plantare a pomilor pe versanţi:

Treimea: a – inferioară; b – mijlocie; c – superioară; 1 –

stratul de sol care se depune; 2 – stratul de sol care se supune 

eroziunii.

Plantarea pomilor



Plantarea pomilor

1                         2 3   4   5                 6

60-80 cm

20 cm

80-100 cm

Făcutul gropii, repicatul cu ajutorul scîndurii şi plantarea 

corectă a pomului:

1 – strat de pămînt de la adîncime; 2 – colet; 3 – tutore; 4 –

scîndură de repicat; 5 - pichet; 6 – strat de pîmănt de la 

suprafaţă.



Plantarea pomilor



Plantarea pomilor



Plantarea pomilor

1      2     3
4      5

30-35 cm

Tehnica plantării pomilor:

1 – prima îndesare a solului (cînd rădăcinile au fost complet acoperite cu un

strat de pămînt); 2 – a doua îndesare a solului (cînd se completează groapa pînă

aproape de umplere); 3 – lighian de udat; 4 – muşuroi; 5 – legarea de tutore.





Serviciile oferite de 

PomiProConsult
- Analiza solului, care se efectuează la Centrul 

de Diagnoză și Protecție a Plantelor o. 

Kahovka, regiunea Herson, Ucraina:



Serviciile oferite de 

PomiProConsult
- Efectuarea proiectului unde va fi stipulat:

- Studiul de fezabilitate a zonei respective;

- Caracteristica soiurilor și argumentarea lor 

conform microzonei date;

- Particularitățile tehnologice la înființarea și 

întreținerea plantației pomicole;

- Repartizarea investițiilor necesare la 

întreținerea plantației până la intrarea pe rod

- Argumentarea economică a înființării și 

exploatării plantației pomicole;



Serviciile oferite de 

PomiProConsult
- Elaborarea pașaportului plantației pomicole:

- Elaborarea hărților unde va fi indicat planul 

organizării plantației pomicole;

- Consultări privind înființarea și întreținerea 

plantației pomicole, care vor include aspecte 

tehnologice privind conducerea și tăierea 

pomilor de nuc, sistema de întreținere a solului;



Serviciile oferite de 

PomiProConsult
- Parcelarea terenului după diferite scheme de 

plantare:



• Pentru întocmirea proiectului și a pașaportului 

plantației de pomicole de nuc biroul de 

proiectare are nevoie de următoarele acte:

• Formă juridică (GȚ, SRL, SA, ÎI, ș.a.);

• Dovada de proprietate a terenului trecută după 

forma juridică;

• Codurile cadastrale unde vor fi indicate 

punctele de cotire;

Acte necesare pentru 

întocmirea proiectului 

PomiProConsult
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