
Perioada de plantare: 

1. Primăvara - cât mai devreme

2. Toamna - cu două săptămâni înainte de îngheţurile puternice.

3. Iarna - când solul se dezgheaţă şi temperatura aerului este pozitivă.

Condiţiile optime pentru prindere şi creştere:

• La baza gropii se aşează gunoiul de grajd bine fermentat sau 

îngrăşămintele chimice;

• Rădăcinile trebuie fasonate şi mocirlite înainte de plantare;

• În dreptul rădăcinilor se va aşeza solul cel mai fertil;

• Gropile din zonele carbonifere şi carierele de piatră vor fi  

umplute cu pământ fertil din arătură;

• În gropile săpate pe terenuri nedesfundate, pământul din 

fundul gropii se mobilizează şi rămâne pe loc;

Indicaţii după plantare:

• Pomii se udă săptămânal cu 1-2 găleţi de apă;

• Pentru udare se desfac muşuroaiele, se udă, după care 

acestea se refac;

• Fiecare pom fructifer va fi  tăiat în funcţie de indicaţiile stabilite, 

pentru fi ecare specie în parte;

• În timpul verii solul din vecinătatea pomului se mulceşte cu 

paie, pleavă, frunze, rumeguş;

• După plantarea de toamnă pomii trebuie protejaţi împotriva 

iepurilor. Aceasta se realizează cu ajutorul cocenilor, stufului, 

sau prin bandajarea trunchiului cu fâşii de sac sau folie de 

polietilenă; Acumulezi puncte
şi primeşti 

SUPERCADOURI

Reduceri de până la 
5% la produse 
10% la servicii

Materiale necesare:
1pom altoit sau arbust fructifer, 2gunoi de grajd, 
3îngrăşământ,  4par de susţinere/tutore, fungicid/
insecticid,

Unelte necesare:
1cazma, 2foarfecă de grădină, 3cizme de cauciuc, 
4găleată 

Pentru detalii vă aşteptăm la Biroul de Inforamaţii din magazine.



Săparea gropilor
După curăţarea terenului de pietre, rădăcini şi defrişarea vegetaţiei 
lemnoase, se sapă gropile.
Pentru arbuştii fructiferi, dimensiunile gropilor sunt de 30/30/30 cm iar 
pentru pomi de 50/50/50 cm.

Legarea provizorie la tutore
Această operaţiune este indicată pentru a favoriza o creştere corectă, 
pe verticală, a pomului proaspăt plantat.

Se scufundă repetat rădăcinile pomilor în acest amestec. Mocirlirea 
este obligatorie la toate plantele fi e că sunt plantate primăvara sau 
toamna. Pomii se plantează imediat după mocirlire. Amestecul asigură 
o bună cicatrizare a rănilor şi stimulează formarea de noi rădăcini.

Plantarea propriu-zisă
Pe fundul gropii se vor aşeza gunoiul de grajd bine fermentat şi 
îngrăşămintele chimice. Căldura degajată de către gunoiul de grajd va 
stimula vindecarea rănilor şi creşterea rădăcinilor. Peste îngrăşăminte 
se aşează pământ reavăn provenit din partea superioară a gropii.

Fasonarea rădăcinilor
Această operaţiune constă în eliminarea porţiunilor rănite, mucegăite, 
uscate şi  reînnoirea  tăieturilor. Rădăcinile fi broase se taie scurt, cele 
groase se lasă cât mai lungi. Scurtarea rădăcinilor se va face astfel  
încât secţiunile să fi e orientate spre fundul gropii.

Mocirlirea
Se realizează într-o găleată, o mocirlă de consistenţa unei paste 
semifl uide, pregătită cu balegă proaspătă, pământ galben în părţi 
egale şi apă. Amestecul respectiv poate fi  completat cu substanţe 
fungicide sau insecticide pentru protejarea rădăcinilor după plantare.

Pomii se plantează cu punctul de altoire situat cu 3-4 cm mai sus decât 
nivelul solului, astfel încât, după plantare, acesta să coboare la nivelul 
solului. Se aşează rădăcinile răsfi rate pe stratul de pământ reavăn şi 
se trage pământ mărunţit în groapă. Pomul se mişcă uşor pe verticală 
pentru a uşura pătrunderea pământului printre rădăcini.

După ce apa s-a infi ltrat, se umple groapa cu pământul provenit din a 
doua grămadă (de pe fundul gropii). Toamna, după umplerea gropii, 
în jurul pomului se face un muşuroi de 30 - 40 cm pentru a proteja 
rădăcinile împotriva gerului.

Când două treimi din groapă s-a umplut, se face tasarea pământului, 
călcând de la exterior spre centrul gropii, pe lungimea rădăcinii. 
Această operaţiune asigură un contact mai bun al rădăcinilor cu solul 
şi previne ruperea celor mai fragile.

Pomii se scurtează primăvara, această operaţie urmând să fi e 
executată cu ocazia tăierilor de proiectare a coroanei. În mod 
obişnuit, vergile se scurtează la 60-80 cm, iar pomii cu ramuri 
anticipate la aproximativ 100-120 cm,  păstrându-se acele ramuri 
care vor fi  folosite la formarea primelor elemente ale coroanei.

După tasarea pământului se poate face udarea cu 20-30 l apă/
groapă. La plantarea de primăvară udarea este obligatorie.

3-4 

Primăvara se realizează o copcă pentru a favoriza acumularea apei. 
Tot acum, se recomandă mulcirea zonei din jurul pomului pe o rază 
de 1 m, pentru a conserva apa din sol şi a proteja rădăcinile împotriva 
încălzirii excesive a solului în timpul verii. Mulcirea se poate face cu: 
paie, fân de proastă calitate, rumeguş, gunoi de grajd păios, etc.


