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Grădinăritul nu este un simplu hobby, pentru mine e un loc spiritual, unde mă ascund de stresul urban 

înconjurat de plantele mele. Pentru a face grădinărit sunt necesare câteva cunoștințe tehnice, puțină 

practică, spirit de inițiativă și să respectăm câteva reguli. Nu-mi place să folosesc termeni tehnici, denumiri 



științifice, aș vrea să reușesc , cu un limbaj simplu să dau câteva sfaturi care să fie utile chiar și celor care 

sunt deja grădinari. Pentru toți cei ce au la dispoziție un 

petec de pământ, grădinăritul poate fi considerat și un 

mijloc de a face exerciții fizice, un fel de sală de 

antrenament unde ne menținem în formă, unde, cred eu 

ar trebui folosite toate resursele pentru a cultiva doar 

fructe și legume ecologice.  

Începutul  

O grădină sănătoasă și naturală are nevoie de un teren 

bun, punctul de plecare, începutul se face aruncând o 

privire calităților pe care le are terenul din grădină. Foarte rar un teren este perfect, dar cu puțină atenție, 

un mic defect poate fi corectat cu puțină muncă și cu punerea în practică a câtorva cunoștințe. Nu va fi 

nevoie să mergem la laborator pentru a face analize, sunt 

suficiente metode empirice pentru a analiza calitățile și 

defectele unui teren. Dar să vedem pe rând cum se poate 

ghici cu ce fel de teren avem de lucru: terenul argilos; 

uscat e dur ca betonul, e plin de crăpături, când e ud se 

transformă într-o masă de noroi lipicios care se lipește le 

unelte, de mâini și de încălțăminte. Un teren de acest fel 

conține mai mult de 45% argilă, pe acest teren apa se 

infiltrează greu, are tendința să formeze mici pâraie, o 

parte din apă este absorbită, altă parte băltește împiedicând circulația aerului la nivelul solului, rădăcinile 

se dezvoltă greu și există riscul să se sufoce. Se poate adăuga și faptul că primăvara se încălzește foarte 

greu și se lucrează dificil. Terenul argilos are totuși și calități; în zilele caniculare de vară rămâne răcoros, 

mai ales în profunzime, dacă este tratat bine , are o fertilitate ridicată. Acest tip de teren poate fi 

recunoscut ușor mai ales când este umed, frecat în palmă devine lucios, alunecos, după modelare 

amprentele degetelor este vizibilă. Pentru a corecta un teren argilos este suficient să adăugam fertilizanți 

naturali de tipul compostului sau gunoiului de grajd dacă 

este posibil chiar și o mică cantitate de nisip și structura se 

corectează radical. Terenul nisipos; conține mai mult de 

50% nisip, e un teren lejer, aerisit, cu un drenaj bun, ușor 

de lucrat dar cu o fertilitate scăzută, are nevoie de irigări 

frecvente. Primăvara se încălzește repede anticipând 

vegetația plantelor, in cazul solurilor nisipoase structura 

poate fi ameliorată adăugând fertilizanți naturali ca 

gunoiul și compostul. Terenul lutos; asemănător cu terenul 

argilos, are ca caracteristică negativă că reține apa în sol, 

împiedică circulația aerului și poate sufoca rădăcinile. Terenul lutos luat în mâini alunecă aproape ca 

săpunul, nu se lipește de degete și se desprinde ușor. Cunoscând aceste terenuri se pot face combinații: 

luto-nisipos, luto-argilos, luto-nisipos și așa mai departe. De regulă solul se ameliorează mai tot timpul 

făcând fertilizări cu gunoi de grajd și compost din abundență. Altă caracteristică a terenurilor și chiar foarte 

importantă este pH, care ar fi teoretic potențialul de hidrogen , influențează fertilitatea, și reacția chimică la 

nivelul solului, poate fi bazic (alcalin), acid, și neutru. Valorile sunt: de la 1-6,8 acid, de la 7,3-14 bazic, 6,8-

7,3 neutru. Majoritate plantelor se dezvoltă bine pe un teren cu un pH cu valori între 6,5-7, adică neutru, 

sau ușor acid. Solul acid are o fertilitate scăzută, plantele cultivate aici vor suferi de carențe nutritive. Se 



poate ridica alcalinitatea pH adăugând calcar, care trebuie să fie incorporat în sol la săpatul adânc de 

toamnă. La doi trei ani se adaogă din nou calcar. Terenul cu pH alcalin este mai mereu un teren argilos, 

unde se găsesc însemnate cantități de calcar. Nu sunt multe terenuri de grădină chiar așa de alcaline dar 

adăugând compost și gunoi de grajd se poate corecta în mare măsură alcalinitatea terenului. În solurile 

alcaline se pot vedea bucăți mici albe asemănătoare cu creta. 

Alegerea plantelor 

Când știm cu ce teren avem de-a face, se poate trece la ameliorarea lui și se pot alege plantele care se 

adaptează solului respectiv. Deși solul este important, clima 

și expunerea sunt alți factori de care trebuie să ținem cont 

când alegem plantele. Din punct de vedere climatic trebuie 

acordată atenție cantităților de apă din precipitații, 

vânturilor, variațiilor de temperatură, minima în perioada 

de iarnă, maxima în perioada de vară, și în mod deosebit 

zilelor cu ger intens. În ceea ce privește expunerea se știe 

că lumina este importanta pentru dezvoltarea plantelor, 

dar și din acest punct de vedere condițiile nu sunt identice 

pentru toate plantele, unele iubesc soarele altele preferă 

poziții umbrite sau o poziții jumătate umbră. Arborii. La 

alegerea arborilor trebuie știut ce dimensiuni ating la 

maturitate, cât de mare va fi coroana dacă pierd frunzele 

dacă sunt verzi toate anotimpurile. Cunoscând aceste 

particularități se pot alege arborii pentru grădină, după 

gusturi și preferințe, pot fi aleși pentru frunze, flori, fructe 

și chiar pentru scoarță. Arbuștii. Dacă arborii contribuie la 

dezvoltarea pe verticală a grădinii arbuștii vor forma 

desișuri, garduri vii sau grupuri izolate, pot delimita bordurile și aleile, în funcție și de perioada când 

înfloresc, pot ascunde, defini sau desena grădina. Și aici alegerea este variată, pot fi aleși arbuști mai înalți, 

mai mici, verzi tot timpul, cu flori precoce sau cu flori târzii. Plantele agățătoare. Ierboase, lemnoase, 

anuale, perene, pot fi utilizate pentru a acoperi o parte din zid, pentru a delimita spațiul, pentru a crea 

arcuri , tunele de flori, pentru a crea zone de umbră, sunt indicate mai ales pentru grădinile mici pentru se 

dezvoltă și pun în valoare spațiul pe verticală. Plante erbacee. La rândul lor și aceste sunt anuale, bienale, 

perene, după durata de viață. Anuale, se seamănă, înfloresc și mor în același an,sunt ideale pentru a 

acoperi spațiile goale din grădină, au nevoie de puțină întreținere, se irigă abundent, pastelul de culori 

poate fi completat în fiecare an. Au avantajul că se pot și 

răsădi, pot fi achiziționate când încep să înflorească, 

alegând culorile preferate. Bienale, în primul an produc 

doar tulpină și frunze în al doilea flori și semințe și mor. 

Majoritatea nasc în anul următor fără să mai fie nevoie să 

le semănăm. Perene, trăiesc și înfloresc mulți ani al rând, 

trebuie plantate sau răsădite cu atenție, împreună cu 

arborii și arbuștii formează structura grădinii. Se plantează 

cu atenție, este de evitat să fim obligați să le schimbăm 

poziția, se răsădesc de obicei în perioada de repaus vegetativ. Plantele perene pot avea ca subdiviziune 

plantele aromate si așa zisele bulboase. În categoria aromate se pot include rozmarinul, lavanda, salvia, 

menta, dacă se optează pentru utilizarea lor pot fi grupate în așa fel încât să se creeze nuanțe de verde, o 



mică grădină de plante aromate în grădină. Bulboasele sunt toate plantele care au ca rădăcină bulbi, 

tuberculi, care păstrează rezerva de hrană pentru viitorul an vegetativ. Gazonul, cel englezesc are calități 

deosebite, are aspectul unui covor verde, sănătos, e ca un vis de grădinar. Un vis cam greu de realizat, 

condițiile climatice, gerurile iarna și temperaturile caniculare vara își vor pune amprenta asupra gazonului. 

Deci cred eu soluția ideală ar fi gazon rustic semănat, ierburi robuste, rezistente, la frig și căldură și cele mai 

bune rezultate se obțin când se folosește amestec de semințe rustice.  

Uneltele de bază 

Pentru oricine se apucă de grădinărit, începător sau expert, în afară de pasiune, perseverență, are nevoie și 

de unelte, pentru a fi în măsură să lucreze ușor și eficient. 

Pentru lucrările solului sunt necesare: furca, cazmaua, grebla 

și sapa. Furca poate fi folosită la săpat terenul, la prepararea 

compostului, la adunat resturile vegetale, în concluzie este 

indispensabilă. Cazmaua se utilizează la săpat terenul, la 

încorporarea fertilizanților organici în sol, la săpat gropi 

pentru plantarea arborilor și arbuștilor. Grebla se folosește la 

adunarea resturilor vegetale, la nivelarea terenului, la 

adunarea frunzelor uscate. Sapa finisează săpătura făcută cu 

cazmaua, mărunțește ternul, elimină buruienile nedorite, 

trasează rigole, lucrează biloane. Pentru răsădit avem nevoie 

de un planator, care ne ajută la deschiderea de mici găuri unde vom planta micile răsaduri. Pentru tăiat și 

curățat vor fi utile foarfecele de curățat, secera, pentru tăiat ierburile nedorite din grădină, ferestrăul 

pentru ramurile mai groase. Pentru udare este necesară o stropitore pentru irigări locale, si un furtun de 

irigație care să poată fi conectat ușor la o sursă de apă. Pentru alte lucrări în grădină avem nevoie de o 

roabă, pentru transportul compostului, pământului, resturilor vegetale, vaselor de flori. Toate aceste unelte 

se păstrează în bună stare cu cozile bine fixate, bine ascuțite, cu cât sunt mai bine păstrate ți îngrijite cu 

atât munca noastră în grădină va fi mai ușoară și mai eficientă. Pentru unelte este bine să găsim un loc cât 

mai aproape de locul de muncă , eventual se poate construi mică cabană pentru unelte. La început acest 

spațiu pentru unelte poate să pară inutil, dar pe măsură ce activitatea de grădinărit merge înainte se vor 

aduna diferite materiale necesare în gradină care pot fi adăpostite în acest spațiu destinat uneltelor. Pentru 

a câștiga spațiu acest loc trebuie să fie bine organizat, se pot face rafturi, se poate aranja și un mic dulăpior, 

uneltele mai lungi se pot agăța pe o structură cu coada în jos. Dar fiecare se poate organiza după propriile 

exigențe. 

Pregătirea terenului 

Pentru a crește sănătos plantele au nevoie de un teren 

bine lucrat unde să dezvolte sistemul radicular, în prima 

fază se elimină toate buruienile și ierburile nedorite, 

acestea vor fi în mare măsură în competiție cu plantele 

pe care le vom cultiva, mai mult dezvoltarea buruienilor 

este tot timpul cu un pas înaintea dezvoltării plantelor, 

eliminate de la început vor lăsa spațiu plantelor pentru a 

se dezvolta liber. La îndepărtarea buruienilor se poate 

ține cont de faptul că unele pot fi chiar folositore (urzică, 

coada calului), pot fi protejate și considerate plante ornamentale. Buruienilor pe cât posibil se îndepărtează 



cu tot cu rădăcină, buruienile au rădăcini capabile să dezvolte o nouă plantă chiar și dintr-un mic fragment 

obligându-ne să repetăm operația peste puțin timp. După ce am eliminat toate buruienile acestea pot fi 

compostate. În lupta ecologică o importantă resursă este mulcirea, constă în distribuirea pe terenul curățat 

la baza plantelor răsădite a unui strat de materiale, de diferite tipuri (paie, scoarță de copac, folie de 

polietilenă) care încetinesc creșterea buruienilor, lăsându-le fără lumină și împiedicând germinația 

semințelor. Materialele folosite la mulcire trebuie să aibă câteva caracteristici: să fie poroase, să fie ușoare, 

și să fie consistente. Porozitatea trebuie să permită 

circulația aerului și să favorizeze pătrunderea apei în 

sol. Dacă aceste materiale sunt lejere nu vor tasa solul, 

vor permite circulația aerului la nivelul rădăcinilor. 

Consistența contribuie la conservarea calităților 

materialului folosit la mulcire, acesta nu trebuie să se 

amestece cu pământul umed ți trebuie să rămână 

friabil. Cele mai bune materiale sunt: paiele, turba, 

frunzele uscate, iarba tăiată și uscată, scoarța 

arborilor. Foliile de polietilenă sunt bune dar vara 

încălzesc terenul excesiv și nu îl îmbogățesc cu 

substanță organică. Mulcirea are ca efect reducerea buruienilor infestante, protejează terenul atât 

împotriva căldurii cât și împotriva frigului, reține umiditatea la nivelul solului. O practică bună pentru a 

controla dezvoltarea buruienilor este „semănatul fals”, constă în pregătirea atentă a terenului și irigare 

abundentă, care au ca efect dezvoltarea buruienilor, este deosebit de eficientă dacă după efectuarea 

acestor lucrări terenul se acoperă cu o folie de plastic transparentă. Razele soarelui accelerează dezvoltarea 

buruienilor, dar datorită lipsei aerului se vor sufoca. În cazuri extreme se poate face și combaterea chimică 

a buruienilor, folosind ierbicide care se pot clasifica: ierbicide de contact, acționează asupra frunzelor 

lăsând active rădăcinile (sunt eficiente în cazul buruienilor anuale); ierbicide sistemice, acționează asupra 

frunzelor și aparatului radicular, (eficiente la combaterea buruienilor perene); ierbicide cu acțiune anti-

germinativă, cele care opresc germinația semințelor. Utilizarea ierbicidelor înseamnă să răspândim 

substanțe toxice, care pot avea efecte negative asupra sănătății și mai ales modifică condițiile naturale de 

dezvoltare a plantelor, cele care se adaptează noilor condiții de viață vor fi foarte greu de eliminat. 

Erbicidarea se face în zilele însorite, fără vânturi. 

Fazele pregătirii terenului 

Săpatul adânc se face tomna târziu, încorporând în 

sol circa 350-400 kilograme de gunoi de grajd sau 

compost la 100 de metri pătrați. Pe perioada de iarnă 

substanța organică se descompune, brazdele de 

pământ se mărunțesc, datorită înghețului și 

dezghețului. Pământul nu se lucrează când este ud, în 

special cel argilos se lipește de unelte, îngreunează 

munca și nici nu se vor obține rezultate 

satisfăcătoare. Săpatul se face la o adâncime cuprinsă 

între 25-30 de centimetri. Mărunțirea terenului se 

face primăvara folosind sapa și grebla. Pământul se 

nivelează cu sapa, i se dă o formă de strat după 

dorință (dreptunghiular, pătrat, rotund) important 

este să poată fi lucrat fără să fim nevoiți să călcăm suprafața unde vom răsădi sau semăna  plantele. 



Finisarea lucrărilor se face cu grebla, se elimină resturile de rădăcini, pietricele sau alte materiale care ne 

strică aspectul stratului, grebla nivelează și finisează forma stratului.  

Semănatul când și cum 

Dintre toate operațiile semănatul este una dintre cele mai dificile operații, în general se optează pentru 

cumpărarea de răsaduri, puțin pentru faptul că 

lipsește încrederea în propriile capacități, dar 

obținerea de plante plecând de la semințe nu este 

atât de dificilă și are și avantaje. Primul avantaj 

este că se poate obține o gamă de plante diferită 

de ceea ce ne oferă piața, cu posibilitatea de a 

ținti spre specii și soiuri rare, și nu de neglijat se 

evită și o cheltuială in plus. Ce să semănăm? 

Teoretic se poate semăna cam orice arbori incluși, 

chiar dacă pentru a germina sămânța arborilor are 

nevoie de o perioadă de timp destul de lungă și 

timpii de așteptare de regulă descurajează. Cele 

mai mari satisfacții se obțin când se seamănă plante anuale sau perene. Semințele se cumpără ambalate în 

pliculețe, sigilate, impermeabile, dar în ultimul timp se pare că câștigă teren cele capsulate, protejate de 

substanțe (siliciu, talc, turbă, bentonită) care în prezența umidității se dizolvă hrănind și protejând 

embrionul seminței. Aceste semințe au dimensiunile unui bob de mazăre deci sunt ușor de semănat și ce 

este mai important nu va fi nevoie să le rărim. Sunt mai scumpe decât semințele normale dar au rezistență 

ridicată la boli, procentul de germinație este foarte mare ajunge chiar la 99% și de loc de neglijat ușurează 

semănatul. Pentru legume cu semințe de mici dimensiuni, s-au creat fâșii de celuloză hidrosolubilă unde 

semințele sunt semănate la distanța justă deci singura operație care rămâne de făcut este să acoperim 

această fâșie cu pământ și semănatul este terminat. Lunile cele mai indicate pentru semănat sunt aprilie și 

mai, dar sunt plante care se pot semăna și în 

martie aprilie. Plantele bienale se pot semăna la 

sfârșitul toamnei, în acest vor înflori în anul 

succesiv.  Semințele se seamănă în răsadnițe sau 

direct în grădină, răsadnița trebuie să asigure 

condiții ideale germinării și dezvoltării semințelor, 

trebuie pregătită într-un loc ferit de vânt, cu 

expoziție la soare, pe cât posibil la baza unui zid 

sau a unui gard viu. Răsadnița trebuie să fie 

înălțată raportat la restul terenului, în acest fel se 

asigură scurgerea naturală a apei, excesul de apă 

în răsadnițe duce la apariția „bolii coletului” care 

poate compromite toate răsadurile. Pentru a 

proteja răsadnița se creează  o ramă sau o structură din lemn care să poată fi acoperită cu folie de 

polietilenă sau alte materiale in ața fel încât semințele să aibă condiții optime pentru a germina și plantele 

să se dezvolte. La semănat dacă semințele sunt foarte mici se pot amesteca cu nisip pentru o distribuire cât 

mai uniformă pe suprafața de semănat.  Se poate semăna pe rânduri, în cuiburi, pe mici straturi sau se 

poate folosi cea mai veche metodă împrăștiind uniform semințele pe toată suprafața de semănat. Pentru 

semănatul pe rânduri acestea se trasează ci colțul sapei, cu un baston, se deschid mici șanțuri la adâncimea 

și distanța corespunzătoare, ținând cont de dimensiunile plantelor adulte. Semănatul pe straturi se face de 



regulă răspândind uniform semințele, intre straturi se pot deschide mici biloane care vor dirija apa de 

irigație. În cuiburi se seamănă când semințele au dimensiuni destul de mari (dovlecel, castravete), se sapă 

un mic cuib la adâncimea de semănat și se distribuie câte 3-4 semințe uniform, după ce plantele s-au 

dezvoltat se păstrează dor una sau două mai robuste, celelalte se elimină. După semănat se irigă pentru a  

menține pământul umed, pentru punerea în contact a semințelor cu solul. Unele semințe germinează cu 

dificultate, pentru a facilita germinația se pot lăsa in apă călduță circ 10 ore înainte de semănat. Adâncimea 

de semănat este puțin mai mare decât dimensiunea seminței, dacă semințele sunt foarte mici se pot 

împrăștia pe terenul bine mărunțit după care se presează ușor ternul, irigate semințele vor avea condiții 

optime pentru a germina. În cazul semințelor de dimensiuni medii acestea se pot îngropa folosind grebla,  

trăgând pământ peste semințe într-un singur sens. După semănat, se poate întâmpla să răsară plantele 

prea aproape una de alta, când sunt suficient de mari se răresc lăsându-le spațiu suficient ca să se dezvolte. 

Răritul se face când terenul este umed, plantele eliminate se pot răsădi. Pentru a controla germinația 

semințelor se varsă toate într-un pahar cu apă, cele care plutesc nu vor germina așa că pot fi aruncate, cele 

de pe fundul paharului pot fi semănate imediat. Altă metodă este să punem la germinat pe un șervețel 

umed 8-10 semințe acoperite cu un ziar, după 4-5 zile se umflă , cele cu perioadă scurtă de germinație 

formează muguri germinativi. Dacă nu germinează se aruncă nu sunt bune. Recoltarea semințelor. Dacă 

plantele din grădină au calități deosebite în mod sigur se naște dorința de a păstra soiul respectiv și pentru 

asta se recoltează și se păstrează semințele. Recoltarea semințelor se face când ajung la maturitate deplină. 

După recoltare se selecționează eliminând cele foarte mici, malformate, de culoare necorespunzătore, se 

păstrează forte bine in pungi de hârtie, in locuri uscate și răcoroase ferite de lumină. Aceste ambalaje 

trebuie etichetate indicând data recoltării soiul specia, dacă plantele de la care se recoltează sunt hibride 

caracteristicile pot fi diferite de cele ale plantelor mama.  

Semănatul în răsadniță 

Răsadnița poate fi: o simplă lădiță de lemn, păhărele de plastic, ghivece de flori, și multe alte recipiente 

nefolositoare pe lângă casă. Semințele pentru a germina au nevoie de o mică cantitate de pământ, într-o 

lădiță cu o înălțime de 10 centimetri se dezvoltă foarte bine. Răsadnițele se utilizează pentru a anticipa 

semănatul, cu una sau chiar doua luni în așa fel încât la sorirea primăverii să avem răsadurile pregătite. 

După ce am decis ce vom folosi ca răsadniță se distribuie pe fund (recipientul trebuie să fie prevăzut cu 

găuri pentru drenajul apei) circa doi centimetri de argilă expandată sau pietriș pentru a asigura un drenaj 

corespunzător al apei, se așterne stratul de pământ care va fi patul germinativ pentru semințe. Semănatul 

se poate face pe rânduri, prin împrăștiere, in cuiburi, important este ca după semănat semințele să fie 

acoperite presărând deasupra o mică cantitate de pământ, irigarea se face folosind un pulverizator, 

procedând cu atenție ca să nu descoperim semințele. Foarte important în această răsadniță improvizată nu 

trebuie să se exagereze cu irigatul, pământul trebuie menținut umed, apa nu trebuie să băltească. 

Semințele pentru a germina au nevoie nu doar de pământ și apă ci și de căldură și lumină puțină. Supă 

semănat și irigat se acoperă recipientul cu o folie de plastic transparentă și cu un ziar. Ziarul se elimină după 

ce plantele au răsărit, lipsa luminii duce la alungirea plantelor. Ajunși aici se controlează umiditatea, se 

controlează temperatura, apa de irigație ar trebui să aibă aceiași temperatură răsadurile sensibile la 

diferențele de temperatură în această perioadă. Pe măsură ce plantele aceste recipiente pot fi duse afară și 

chiar descoperite pentru intervale scurte de timp in orele calde, încet trebuiesc adaptate temperaturilor 

externe. Semințele din fiecare recipient trebuie să aibă etichete mici care să specifice soiul, și câteva 

caracteristici ale plantelor. Cei ce din diverse motive trebuie să cultive un număr mare de răsaduri pot folosi 

lăzi de lemn mari, semi-îngropate cu capac de sticlă sau plastic plasate in apropierea unui zid sau a unui 

gard viu cu expunere la sud. Aceste răsadnițe se pot încălzi folosind gunoi de grajd care prin fermentație va 

degaja căldură, au mai multe straturi alterne după cum urmează: primul strat, cel de la bază este stratul de 



drenaj care poate fi format din pietriș și nisip, al doilea strat este cel de gunoi de grajd, al treilea fiind cel ce 

va forma patul germinativ. Înălțimea stratului de drenaj poate avea o înălțime de 4-5 centimetri, stratul de 

gunoi poate fi de circa 30 de centimetri iar patul germinativ de 10-12 centimetri. Intre capac și patul 

germinativ se lasă o distanță de 20-25 de centimetri pentru a lăsa spațiu pentru dezvoltarea plantelor și 

pentru a asigura o rezervă de aer. In orele calde răsadnița se poate descoperi, la început puțin , pe măsură 

ce plantele se dezvoltă se ajunge la eliminarea 

completă a acestuia răsadurile trebuie obișnuite 

cu temperatura externă unde se vor dezvolta. 

Călirea se face treptat, la început se vor descoperi 

pentru intervale de timp scurte, ca spre final să se 

ajungă la întreaga zi. Se pot pregăti răsaduri si in 

păhărele de plastic cum sunt cele de iaurt, 

important este să aibă o gaură de drenaj, și un 

diametru de circa 8 centimetri. Înainte de semănat 

se așează pe fundul acestor păhărele un strat de 

nisip sau pietriș de circa un centimetru cu rol în 

drenarea apei , se adaugă pământ, se presează ușor, se seamănă și se acoperă cu un strat fin de pământ. 

Aceste păharele se așează pe o tăviță unde se va colecta excesul de apă. Pot fi udate cu un pulverizator. 

Dacă păhărelele au un diametru de 8 centimetri se seamănă una sau două semințe în fiecare păhărel, 

plantele au suficient spațiu pentru a se dezvolta, avantajul producerii răsadurilor în acest mod este că 

plantele nu vor trebui repicate. 

Transplantări și plantări 

Schimbarea mediului de viață al plantelor, arbore, arbust sau răsad, este o operație delicată atât în faza 

pregătitoare cât și în faza de execuție. Înainte de a le planta în grădina de cele mai multe ori este necesar să 

le repicăm. Repicatul este operația prin care micile plante din răsadniță se transferă în recipiente de 

dimensiuni mai mari unde vor avea mai mult 

spațiu pentru a se dezvolta. Repicatul se face 

după ce pământul este umezit, răsadurile nu se 

trag cu degetul mare și arătătorul, se scot din 

pământ folosind o linguriță, un bastonaș, și dacă 

e posibil se lasă cât mai mult pământ pe rădăcini. 

Se plantează lăsând un spațiu de 5-8 centimetri 

între plante. Dacă plantele au fost semănate în 

mici ghivece transplantul se face ușor și este mai 

puțin stresant pentru plante. Dacă planta este 

bine dezvoltată, înainte să o scoatem din vas se 

irigă abundent după care se răstoarnă vasul și se 

trage ușor de planta, va ieși împreună cu 

pământul din vas. Plantarea în grădină a acestor plante care au aparatul radicular delicat și fragil ne obligă 

să acționăm cu prudență și în grabă într-o anumită măsură. Din ghiveci în grădină plantele se plantează 

când pericolul înghețurilor târzii a trecut, în cazul răsadurilor acestea trebuie să aibă 4-5 frunze dezvoltate. 

Răsăditul se face aranjând planta împreună cu pământul de pe rădăcini într-o mică gaură, planta trebuie 

plantată la aceiași adâncime la care a fost în răsadniță. Pământul se presează ușor în jurul rădăcinilor 

pentru punerea în contact a rădăcinilor cu solul și eliminarea eventualelor pungi cu aer, după care se udă. 



La unele răsaduri se pot ciupi frunzele îndepărtând o mică parte stimulând în acest fel emiterea de frunze 

noi . 

Transplantarea din ghiveci în ghiveci 

Pe balcoane și terase cultivarea plantelor în ghivece este obligatorie, în grădină plantele se cultivă în 

ghivece din diferite motive, de exemplu lipsa spațiului, dorința de a cultiva plante care pe perioada de iarnă 

trebuie adăpostite, dorința de a cultiva plante care au nevoie de soluri cu caracteristici speciale, diferite de 

calitățile terenului pe care le are grădina. Oricare ar fi 

motivul pentru care se cultivă în vas, la fiecare 3-4 ani este 

nevoie să fie schimbat vasul; pentru că este prea mic și 

rădăcinile nu mai au spațiu pentru a se dezvolta, sau 

pământul a pierdut calitățile nutritive și trebuie înlocuit. 

Noul ghiveci trebuie să fie doar cu 3-5 centimetri mai mare 

decât cel inițial, un ghiveci prea mare duce la dezvoltarea 

excesivă a rădăcinilor în detrimentul coroanei. Se 

pregătește mai întâi noul ghiveci, se așează în dreptul găurii 

de drenaj un ciob care să nu împiedice scurgerea apei se 

adaugă circa un centimetru de pietriș pentru drenaj, se 

completează cu 2-3 centimetri de pământ și se presează 

ușor. Se extrage planta din vechiul ghiveci. Pentru a facilita 

operația se culcă ghiveciul după ce a fost irigat din 

abundență, se lovește ușor pe exteriorul pereților și se trage de tulpina plantei prinzând-o cât mai aproape 

de pământ. După extracție se îndepărtează o mică parte din rădăcinile dezvoltate circular după forma 

ghiveciului fără sa îndepărtăm și pământul. Planta împreună cu pământul se centrează în noul vas, se 

completează golul rămas cu pământ; nivelul pământului din vas trebuie să fie cu 2-3 centimetri mai jos 

decât bordura vasului. Se udă abundent și transplantul e terminat.  

Plantarea arborilor și arbuștilor 

Arborii și arbuștii din comerț sunt cu rădăcinile goale, (aparat radical la vedere) cu rădăcinile în confecție 

(rădăcinile sunt cu pământ într-o pungă sau rețea), sau în ghiveci (cu vasul în care arbustul a fost crescut). 

Pentru oricare din cazuri se pregătește mai întâi 

groapa, de dimensiunile rădăcinilor plus încă o 

jumătate. Dacă terenul de pe fund este foarte dur se 

afânează cu vârful cazmalei după care se adaogă un 

strat de pietriș pentru drenaj de circa 10 centimetri 

înălțime. Deasupra pietrișului se adaogă un strat de 

gunoi de grajd sau compost bine maturat, care va ajuta 

arbustul să dezvolte aparatul radicular și va furniza 

substanțele nutritive necesare. Din acest moment se 

poate începe plantarea. Dacă arbustul este cu 

rădăcinile goale se verifică starea lor și se elimină cele 

rupte și cele foarte lungi. Se formează pe fundul gropii 

un mic munte de pământ peste care se așează cu atenție rădăcinile. Se adaogă pământul, eventual 

amestecat cu compost sau gunoi de  grajd bine maturat. În mod sigur acest arbust va avea nevoie de un 

arac de susținere pentru o bună stabilitate, aracul se fixează înainte de a umple complet gaura cu pământ 



evitând rănirea rădăcinilor. La plantarea arbuștilor coletul (punctul de racord dintre rădăcini și tulpină) 

trebuie să rămână 10 centimetri deasupra solului, la fel și in cazul arbuștilor altoiți, portaltoiul trebuie să 

rămână puțin deasupra solului. După toate aceste operații se presează ușor terenul și se udă abundent.   

Pentru rezultate foarte bune înainte de plantare rădăcinile se mocirlesc. Mocirla se pregătește adăugând 

într-o găleată cu apă pământ si puțin gunoi de grajd până se formează o cremă de consistența iaurtului. Se 

introduc rădăcinile arbustului în această cremă câteva minute se scoate și se lasă să se usuce, formează un 

strat de protecție fertil.  Arbuștii cu rădăcinile în confecție se plantează urmând aceleași reguli împreună cu 

pământul de pe rădăcini după ce se îndepărtează punga de plastic de pe rădăcini. Arbuștii în ghivece se 

plantează după ce se îndepărtează vasul împreună cu pământul de pe rădăcini. După plantare arbuștii au 

nevoie să fie udați, terenul din jurul rădăcinilor poate fi mulcit folosind paie sau alte materiale organice, 

poate fi folosit chiar și un strat de compost bine maturat. După plantare se pot face tăieri de corecție a 

coroanei.  

Fertilizarea 

Pentru a asigura cantitatea de substanțe nutritive necesară plantelor, pentru o dezvoltare sănătoasă se 

utilizează fertilizanți pe cât posibil naturali. Elementele de care plantele au nevoie pentru a se dezvolta se 

împart în: macroelemente, azot, fosfor și potasiu și microelemente, magneziu calciu, zinc fier. Azotul 

stimulează creșterea părții aeriene, în special a frunzelor și 

mărește ciclul de viață al plantei, are ca dezavantaj că 

întârzie formarea florilor, de regulă se administrează 

împreună cu fosfor și potasiu. Fosforul dezvoltă rădăcinile 

întărește țesuturile, contribuind la sănătatea plantei. 

Potasiul stimulează fotosinteza, ajută plantele să reziste la 

temperaturi scăzute și secetă, ameliorează absorbția apei la 

nivelul rădăcinilor, are efecte pozitive la dezvoltarea florilor 

și fructelor. Magneziul, participă la elaborarea substanței 

organice, ameliorează absorbția azotului și a compușilor 

fosfatici. Calciul favorizează transferul hidraților de carbon 

de la frunze la celelalte părți ale plantei, participă la sinteza 

proteinelor și neutralizarea acizilor care se formează la 

nivelul plantelor. Îngrășămintele naturale, sunt substanțe 

care au o funcție prețioasă și complexă, nu hrănesc doar planta, ameliorează și proprietățile fizico-chimice 

ale terenului, ușurează circulația aerului și a apei, îmbogățesc flora bacteriană. Compostul, este un 

fertilizant eficient, natural, bine echilibrat, e un optim amendament, cu costuri de producție „0”.  

Producerea compostului se face simplu într-un colț practicabil tot anul, în penumbră, sub un arbore, unde 

să fie spațiu suficient pentru transportul  materialelor de compostat cât și a compostului. Compostorul este 

o simplă ladă de lemn, fără fund, acoperită cu un capac, pentru a evita să se usuce sau se ude foarte 

repede. Un compostor, trebuie să aibă un volum de cel puțin un metru cub, pentru a produce suficientă 

căldură și pentru a stimula activitatea microorganismelor. În acest compostor se pot pune toate resturile 

vegetale din grădină, resturile de bucătărie, frunzele uscate și pământul inutil de pe lângă casă. Nu se poate 

composta, saci de plastic, păhărele de iaurt, cartoane de lapte, lemn vopsit, oase, resturi de carne sau de 

pește. Pentru un compost de calitate la baza compostorului se așează circa 20 de centimetri de ramuri de 

mici dimensiuni, care garantează o bună oxigenare. Peste acestea se adaugă toate celelalte materiale 

organice, eventual în straturi, alternând materialele umede cu materialele uscate, materialele mărunțite cu 

materialele de dimensiuni mai mari. Peste aceste materiale se poate adăuga pământ care acționează ca un 



capac, reduce mirosurile neplăcute. Gunoiul de grajd, poate fi numit regele fertilizanților naturali, este de 

fapt o acumulare de dejecții animale lăsate la fermentat pentru un an sau mai mult. Gunoiul de grajd cel 

mai folosit  care are și bune proprietăți este cel de cal, cel de vacă și cel de oaie. Fermentat bine se 

transformă în mraniță.  

Fertilizanți minerali 

Fertilizanții minerali sunt fertilizanți care nu acționează 

asupra caracteristicilor terenului, elementele minerale pe 

care le conțin sunt absorbite de rădăcini completând 

necesarul de substanțe necesare plantelor. Anumiți 

fertilizanți sunt naturali: făina de rocă; sulfatul de potasiu 

și magneziu, obținuți prin măcinarea rocilor fosfatice; făina 

de alge, obținută prin măcinarea algelor marine bogată în 

calciu și magneziu. Majoritate sun fertilizanți artificiali, 

produși de industria chimică, pot fi folosiți ca fertilizanți de 

ajutor. Îngrășămintele artificiale pot conține doar un singur 

element (azot, fosfor) sau pot conține mai multe elemente 

(azot-fosfor, azot-potasiu, azot-fosfor-potasiu) la folosirea 

acestor îngrășăminte trebuie respectate indicațiile de 

administrare, o cantitate mai mare decât cea indicată 

poate avea efecte negative asupra plantelor, sunt 

disponibile de obicei sub formă solidă granulată. Eu cred 

că se poate evita folosirea acestor fertilizanți pe suprafețe mici în grădină. O fertilizare organică este mult 

mai eficientă și mai economică. 

Când fertilizăm? 

Principala fertilizare se face toamna la pregătirea terenului când se încorporează fertilizantul în sol 

împreună cu săpatul. Dacă din anumite motive nu se poate fertiliza toamna, distribuirea fertilizanților se 

face în perioada de repaus vegetativ a plantelor. Fertilizanții organici eliberează elementele nutritive lent și 

gradual, cu avantajul că devin asimilabile când plantele au nevoie. Aceste îngrășăminte pot fi considerate o 

adevărată rezervă nutritivă pot fi utilizate în doze mai mari decât cele indicate fără să producă pagube. 

Fertilizarea de întreținere se face pe perioada vegetativă utilizând fertilizanți minerali. Se administrează în 

cantitățile indicate pe ambalaj, aici este foarte bună regula „puțin și des”, se distribuie uniform la rădăcina 

plantelor, se încorporează în sol la prășit.  

Irigarea 

Unele plante conțin 90% apă, este deci componenta principală a organismelor vegetale. În funcție și de 

natura pe care o au, plantele au exigențe hidrice diferite, o comparație simplă este între necesarul de apă a 

unui nufăr și necesarul de apă a unui cactus. Un alt factor de care trebuie ținut cont este faza vegetativă, 

când produce muguri primăvara, când înflorește, și când începe să producă și să maturizeze fructele, 

necesarul de apă este diferit pentru fiecare perioadă vegetativă. Pentru o bună dezvoltare a plantelor solul 

trebuie să fie umed la doi centimetri sub crustă. Este bine de știut că irigările de seară mențin terenul umed 

mai mult timp pentru că evaporarea apei datorită căldurii solare nu există. Totuși cred că cel mai bine se 

irigă dimineața, apa combinată cu căldura au ca efect o mai bună asimilare a substanțelor nutritive, și în 



plus dimineața temperatura solului este aproape egală cu temperatura apei de irigație. După o zi de soare 

puternic plantele încălzite pot suferi de stres termic datorită diferențelor de temperatură, în nici un caz nu 

se udă în orele calde ale amiezii.  

Stropitoarea  

În casă, pe terasă, pe balcon, pentru suprafețe mici cel mai bine se udă cu stropitoarea. Pentru plantele 

delicate, pentru cele din răsadniță este eficient pulverizatorul. Stropitoare poate fi din material plastic, di 

tablă zincată de diferite capacități, este de preferat o stropitoare de 3-5 litri din plastic, ușor de manipulat 

pe spații mici.  

Instalații de irigat 

O priză de apă, un tub, un racord, sunt dotările minime pentru a trece de la stropitoare la un simplu sistem 

de irigație ușor de utilizat. Adăugarea la aceste elemente de 

bază alte componente mai mult sau mai puțin sofisticate în 

funcție și de mărimea grădinii va duce la crearea unui sistem de 

irigație. Tuburile de irigați sunt din material plastic, aș opta 

pentru cele cu mai multe straturi, di cauciuc, din PVC. Grosimea 

pereților  și calitatea materialelor elimină situația neplăcută 

când furtunul se îndoaie și oprește fluxul de apă. Pentru o 

alegere bună a furtunului trebuie știut că lungimea trebuie să 

fie cea strict necesară, cele mai bune sunt cele care se strâng pe 

un căruț, diametrul interior trebuie să fie de circa 13 milimetri, 

și pe cât posibil o culoare care să se asorteze grădinii. În afara 

tuburilor de irigație sunt necesare racorduri care să facă 

legătura între tuburi, cele mai bune sunt cele „quick click”, nu 

sunt filetate, se conectează ușor, sunt prevăzute cu garnituri de etanșare care elimină pierderile de apă. La 

toate aceste elemente se poate adăuga un pistol de irigație cu jet 

reglabil care poate fi utilizat pentru irigări locale. Pentru automatizarea 

sistemului de irigație se pot folosi aspersoare, cele mai simple sunt cele 

statice sub presiune, unde apa iese prin mai multe găuri de mici 

dimensiuni și creează un jet de apă asemănător picăturilor de ploaie. 

Acest jet este dirijat pe o suprafață 

circulară cu un diametru mediu de 

4 metri. Se pot folosi și aspersoare 

cu braț rotativ, jetul de apă este 

dirijat pe o suprafață circulara de brațul rotativ învârtit de presiunea 

apei.  Se mai folosesc și aspersoare cu braț oscilant, unde presiunea 

apei acționează un braț care oscilează in jurul axei, determinând o 

mișcare circulară a jetului de apă. În imaginile alăturate se pot vedea 

irigatorul static, aspersorul cu braț rotativ și aspersorul cu braț oscilant, 

pot fi folosite eficient toate, au avantajul ca pot fi plimbate în grădină 

irigând suprafețe locale în funcție de necesități. Aspersorul cu braț oscilant poate fi reglat să irige colțurile 

grădinii sau la nevoie suprafețe pătrate. Instalația de irigat subterană este o soluție bună, dispar furtunurile 

de plastic din grădină, aspectul grădinii este cel natural, curat, și frumos. Un sistem de irigații de acest fel 

este format din una sau mai multe țevi liniare conectate prin racorduri la aspersoare preferabil aici cele 



ascunse, formate dintr-un corp cilindric fix și un piston mobil în interiorul acestuia. Pe piston la capătul 

exterior se află capul de irigație de unde pleacă jetul de irigație. Acest sistem poate fi conectat prin 

intermediul unui robinet, care la deschidere ridică presiunea din sistem înalță pistonul care începe să 

pulverizeze picăturile de apă. Aceste aspersoare ascunse pot fi statice sau dinamice. Cele mai bune sunt 

cele dinamice , se pot regla la fel ca aspersoarele cu braț oscilant de la 20° la 360°. Aspersoarele statice sunt 

eficiente dar au ca inconvenient că nu pot fi reglate, distibuie apa sub forma unui jet circular ca o umbrelă. 

Pentru realizarea unui sistem de irigație subteran care să funcționeze eficient este necesară o atentă 

analiză și o proiectare eficientă, pentru a stabili câte aspersoare sunt necesare, unde se amplasează pentru  

acoperirea suprafeței de irigat, câte linii de irigație sunt necesare și mai ales dacă presiunea apei poate 

alimenta acest sistem de irigație. La proiectare este bine de prevăzut faptul că aria irigată de fiecare 

aspersor este bine să se suprapună cu cea irigată de aspersorul vecin, în așa fel încât să nu rămână mici 

suprafețe neirigate în grădină. Pentru satisfacerea exigențelor tuturor plantelor din grădină, trebuie 

proiectat un sistem de irigație cu mai multe linii care sa poată fi comandate aparte pentru fiecare zonă. Aici 

dintr-un punct de vedere lucrurile se complică la început dar, dintr-un alt punct de vedere are o eficiență 

ridicată, reducând timpul necesar irigării. Sistemul de irigații automatizat, are avantajul că economisește 

timpul, ne dă posibilitatea să mergem în concediu fără să riscăm ca grădina să rămână neirigată, 

economisește apa. Cine nu are exigențe deosebite pentru plantele din grădină poate opta pentru 

programator simplu cu baterii fixat în apropierea robinetului cu care se poate stabili ora, data, ziua,  când se 

irigă. Acest programator este conceput pentru a comanda o irigare zilnică. Sunt și programatoare 

computerizate care pot memora multe date și care pot fi programate să irige anumite parți ale grădinii 

după dorința noastră și după necesarul de apă al plantelor. 

Acest programator computerizat este capabil sa închidă și să 

deschidă mai multe supape de pe circuitul apei din sistemul de 

irigație care la rândul lor reglează circuitul apei pe diverse arii 

din grădină irigând doar o mică parte din suprafață. Pentru a 

realiza un sistem de irigații de acest gen în primul rând grădina 

trebuie să aibă dimensiuni foarte mari și cred că în ultimă 

instanță se poate apela la un specialist in domeniu. Și dacă tot 

trebuie să apelăm la un specialist este bine să facem o treabă 

de nota 10; se poate colecta toată apa de ploaie de pe acoperiș 

într-un rezervor subteran, prevăzut cu o pompă care devine 

rezervorul principal al sistemului nostru de irigație. Pe perioada 

iernii, și primăvara se acumulează toată apa de ploaie pe timpul 

verii, atunci când este nevoie se folosește. Dimensiunile rezervorului și puterea pompei se dimensionează 

în funcție de mărimea grădinii. Din punctul meu de vedere este cel mai eficient și ecologic sistem de 

irigație. 

Tăieri la plante, când și cum?  

Tăierile la plante se fac întotdeauna cu moderație și cu bun simț, mai mult, obiectivul principal este  

sănătatea plantei. Dubii la tăiat? Care ramuri se elimină? Unde se taie? Da, trebuie neapărat să tăiem? Da 

de ce să tăiem? Scopul tăierii la plante este clar: să favorizăm circulația aerului in interiorul coroanei, să ne 

asigurăm ca lumina pătrunde in interiorul coroanei, să conservăm sau să stimulăm producția de flori și 

fructe și nu în ultimul rând să stimulăm o dezvoltare armonioasă a plantei. Reguli: în cazul tulpinilor sau 

ramurilor cu muguri alternativi (unul mai sus și unul opus mai jos, ca la trandafir) se taie deasupra 

mugurelui exterior, este de evitat să stimulăm dezvoltarea ramurilor spre interior, în cazul mugurilor opuși 

(muguri la aceiași înălțime dar diametral opuși, ca la hortensii) se taie deasupra perechii de muguri care vor 



dezvolta o ramificație bifurcată. Se taie la 5-6 milimetri deasupra mugurelui. Tăietura trebuie să fie oblică în 

raport cu axa ramului, circa 45° și paralel cu mugurele, va avea ca efect scurgerea apei în direcția opusă 

mugurelui . în cazul mugurilor opuși tăierea se face orizontal. Timpi de tăiere; depind de tipul de plantă, de 

scopul tăierii, de vârsta plantei. Tăieri la plantare, cu 

bun simț și moderație se taie rădăcinile foarte lungi, 

rănite sau rupte, la fel cum se aranjează puțin și 

coroana. Dacă planta a fost crescută in ghiveci, 

producătorul a pregătit-o deja pentru plantare așa ca 

nu trebuie tăiat nimic. La plantele cu rădăcini nude se 

ține cont de faptul că dezvoltarea rădăcinilor este 

proporțională cu dezvoltarea coroanei, deci dacă 

sistemul radicular este slab dezvoltat, deteriorat, se 

scurtează coroana pentru a echilibra raportul 

coroana-rădăcini. Tăierile de întreținere se fac 

pentru a conserva forma coroanei eliminând ramurile 

bătrâne, neproductive sau cele rănite, tăierile se fac 

de la baza ramului în perioada de repaus vegetativ, 

preferabil la sfârșitul iernii. Tăierile verzi, de regulă la 

flori și arbuști floriferi, se fac de obicei după înflorire, 

îndepărtând florile uscate stimulând producerea de flori noi. La tăierile verzi se elimină lăstarii și puțin din 

ramurile dezvoltate excesiv. Tăieri de întinerire; când planta îmbătrânește și pierde din vigoare;, cu această 

tăiere se urmărește emiterea de ramuri tinere pentru 

un nou ciclu de viață. Se elimină de la bază ramurile 

bătrâne, sterile, slabe, cele care se încrucișează și 

cresc spre interior.  Rezultatul final în acest caz trebuie 

să fie o plantă nouă, lejeră, dar care păstrează 

structura inițială. Pentru o dezvoltare rapida a 

vegetației se pot face fertilizări cu mraniță sau 

compost bine maturat. Nu știu cât poate fi util dar eu 

după ce tai trei ramuri fac un pas înapoi, mi se pare că 

văd mai bine ce trebuie tăiat.  

Unelte  

Poate să pară un subiect puțin deplasat, dar eu am avut ocazia sa cunosc persoane care ziceau mereu , „am 

toate uneltele necesare„ și când aveai nevoie de ceva tocmai ce era mai util lipsea. Nu sunt multe uneltele 

care se pot folosi la tăierea arborilor fructiferi, un 

foarfece normal de curățat, un foarfece pentru tăiat 

gard viu și un ferestrău mic. La fel am văzut cabane 

de unelte atât de dezordonate încât parcă îți era frică 

să pui un picior înăuntru, nu mai spun să găsești ce-ți 

trebuie. Uneltele, dacă nu sunt în ordine , ușor de 

găsit, funcționale, e ca și cum nu ar fi. Deci simplu și 

la obiect, puține, în stare de funcționare și la locul lor. 

Cu foarfecul se pot tăia ramuri cu un diametru de 15 milimetri, cu ferăstrăul se taie ramurile mai groase de 

un centimetru și jumătate iar cu foarfecul pentru gard viu se taie ramurile fine și chiar frunzele arbuștilor 

care compun gardul viu. Drujbele, foarfecele de gard viu cu motor sunt eficiente dar depinde puțin și de 



mărimea grădinii, seu lucrez forte bine cu cele din imagini. Tăierea arborilor se poate face foarte eficient cu 

aceste unelte de bază, dar, fiecare poate să aleagă ceea ce crede că e mai bun.  

Reguli pentru tăieri la plante 

Tăierile la pomii fructiferi sunt operații relativ complicate și în plus sunt necesare câteva cunoștințe 

horticole. Totuși pentru cei pasionați, pot să dau câteva sfaturi utile. Înainte de a începe curățarea pomilor 

se stabilesc câteva obiective pe care le vom obține curățând 

pomii fructiferi: ameliorarea calitativă și cantitativă a producției, 

echilibru vegetativ, forma și mărimea coroanei, limitarea 

ramurilor cu creștere excesivă, eliminarea ramurilor inutile și 

neproductive. Când pomul este tânăr se face o tăiere simplă de 

creștere, după doi sau trei ani se trece la tăieri productive care 

au ca scop mărirea producției și dezvoltarea armonioasă a 

pomilor. Pomi fructiferi care necesită tăieri anuale sunt: mărul, 

părul, piersicul și prunul; pomi care necesită tăieri o data la doi 

ani sau mai mult sunt: gutuiul, caisul și cireșul, pentru aceștia 

tăierea se face pentru a da o formă coroanei și pentru a limita in 

mare măsură dezvoltarea pe înălțime. Tăierile se fac în perioada 

de repaus vegetativ, de preferință la sfârșitul iernii, când se 

elimină ramurile uscate, bolnave; se urmărește menținerea la o 

înălțime convenabilă a coroanei și în același timp mijlocul 

trebuie să fie lăsat fără ramuri pentru a permite pătrunderea 

luminii și o circulație eficientă a aerului. Pe durata perioadei de vegetație se pot face tăieri de corecție, mai 

ales la sfârșitul primăverii când pot fi văzuți bine mugurii floriferi care sunt diferiți de mugurii care formează 

ramuri. Mugurii floriferi au forma rotundă și se formează pe partea de la baza ramului, mugurii lemnoși se 

formează spre vârful ramului și au formă alungită. Tăierile la pomii fructiferi au ca scop menținerea unui 

echilibru între creșterea  vegetativă și producție, trebuie efectuate în așa fel încât hrana să fie dirijată 

preponderent către flori și fructe. La tăiere se urmărește să rămână pe fiecare ram 3-4 muguri floriferi și un 

mugur din care se va dezvolta un nou ram; mugurele de ram pe cât posibil trebuie să fie pe partea 

exterioară a coroanei. Arborii fructiferi dezvoltă coroane diferite: extinsă (poate fi văzută în livezile 

intensive, ramurile sunt dirijate pe structuri de susținere), cupă (cultivare obișnuita cu ramuri dezvoltate pe 

exteriorul coroanei, în formă de cupă), piramidă (arbori cu trunchi central de pe care se dezvoltă simetric 

ramuri laterale). Tăierile pot fi de rărire a coroanei și in acest caz ramul se elimină de la bază, sau tăieri de 

scurtare a ramului unde se urmărește sa fie lăsați 3-4 muguri floriferi și un mugur de ram. Indiferent de 

coroană criteriile după care se execută tăierile sunt aceleași, chiar dacă se fac greșeli la tăiere, anul următor 

pomul emite ramuri noi care in mare măsură vor acoperi  o mare parte din acesta.  

Perioada optimă 

Perioada optimă este perioada de repaus vegetativ, ramurile se pot tăia toamna, sau cel mai bine la 

sfârșitul iernii începutul primăverii. Dar asta nu înseamnă că pe perioada de repaus vegetativ nu se pot face 

tăieri, mai mult unele sunt chiar absolut necesare.  

Când am început să mă ocup de grădinărit era foarte dificil să găsești informații, sper că tot ce am scris aici 

să fie de un real folos. 
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