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TĂIERILE DE FORMARE ŞI FRUCTIFICARE

Tăierea este o lucrare ce acţionează direct asupra
murului de la plantare la formarea coroanei şi apoi pe
toată durata de existenţă a plantaţiei. Prin tăieri se
urmăreşte formarea în timp scurt a unei tufe
viguroase, care să dea producţii mari de fructe încă
din anul II de la plantare şi să asigure în fiecare an un
număr suficient de tulpini de înlocuire.

Pentru executarea corectă a tăierilor trebuie să se aibă în vedere
câteva din particularităţile biologice ale murului: capacitatea
acestei specii de a emite în fiecare an lăstari de la baza plantei,
precocitatea de producţie a murului care poate da fructe din anul II
de vegetaţie, predispoziţia mugurilor de a se dezvolta în creşteri
laterale chiar din anul formării lor, formarea celor mai multe şi mai
mari fructe pe creşterile laterale.

După scopul ce se urmăreşte, se disting două feluri de tăieri: de
formare şi de rodire.

            Tăierea de formare la mur începe imediat după
plantare, prin scurtarea tulpinilor la înălţimea de 15-20 cm. În
cursul verii toate creşterile se conduc şi se palisează cu
grijă. În anul II se efectuează o tăiere de formare, iar la
plantele foarte viguroase, tăieri de formare şi rodire.
Lucrarea se execută primăvara, după ce pericolul îngheţului
a trecut, când se aleg 2 rar 3 tulpini din cele mai bune, care
se scurtează la 1,20-1,30 m. Creşterile laterale se răresc la
maximum 3 pentru fiecare tulpină, se taie la 20-25 cm
lungime, pentru ca pe fiecare rămurică să rămână 2-3
muguri normal dezvoltaţi. Restul creşterilor, inclusiv cele
rămase de la plantare, se suprimă de la suprafaţa solului.

           Tăierea de rodire urmăreşte asigurarea în
permanenţă a echilibrului între procesele de creştere şi
rodire. Prima operaţie se execută în cursul verii, când
tulpinile ajung la înălţimea de 60-70 cm şi când se aleg
maximum 6-7 lăstari uniform dezvoltaţi, convenabil
amplasaţi şi care se conduc pe spalier sau se dirijează pe
pământ, în funcţie de sistemul de susţinere practicat. Restul
lăstarilor se suprimă. În anul III, din tulpinile destinate încă
din perioada de vegetaţie a anului precedent, se aleg patru
creşteri acum în vârstă de doi ani, care se reduc la înălţimea
impusă de sistemul de conducere. În acest mod se
procedează în fiecare an, cu deosebirea că începând din
anul IV de la plantare, în funcţie şi de dezvoltarea tufelor,
numărul de tulpini poate fi şi mai mare (6-8). De altfel trebuie să existe o strânsă corelare între capacitatea
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plantei de a forma noi tulpini şi numărul de tulpini destinate pentru rod. Spre a evita intrarea în declin prematur a
plantelor este de preferat ca potenţialul plantei de a forma noi tulpini să fie mai mare cu 20-25% faţă de numărul
tulpinilor oprite pentru rod.

            În primul an de creştere a tulpinilor (tulpini
vegetative), o parte din mugurii formaţi pe acestea dezvoltă
creşteri laterale, care trebuie considerate formaţiuni
fructifere. Sunt soiuri care generic au o capacitate mai
redusă de a dezvolta asemenea creşteri anticipate şi produc
fructe în anul următor numai lăstarii ce cresc din mugurii
situaţi direct pe tulpini de doi ani. Pentru a stimula apariţia de
creşteri laterale chiar în anul formării mugurilor, vârfurile
tulpinilor se ciupesc când acestea ajung la înălţimea de 1,0-
1,2 m. În cursul vegetaţiei, aceste creşteri sunt tratate şi conduse ca şi tulpinile pe care s-au format. Primăvara,
concomitent cu determinarea numărului de tulpini rămase pentru rod şi delimitarea lungimii lor, se fac intervenţii
şi asupra creşterilor laterale, în sensul că acestea se răresc prin tăieri la 25-30 cm şi se scurtează la 3-4 ochi pa
treimea mediană şi superioară. Sub această înălţime, creşterile laterale se elimină complet.

            Spre deosebire de zmeur, la mur tulpinile de doi ani
se lasă şi peste iarnă pe tufă, ca să formeze pentru tulpinile
de un an un adăpost împotriva îngheţului. În primăvara
anului următor se elimină.

La mur apar foarte des situaţii când, chiar la plantele în
perioada de rodire, numărul tulpinilor de un an este mic, de
2-3 la tufă şi obişnuit foarte groase. Acestea, din cauza
ţesutului spongios, au scăzută rezistenţa la ger. În
asemenea situaţii, încă din faza erbacee, vârful de creştere
se înlătură la înălţimea de 20-25 cm. Din mugurii abia
formaţii se dezvoltă creşteri laterale, câte 2-4 de fiecare
lăstar, astfel că până în toamnă se realizează în medie 6-8
creşteri uniforme ca grosime, cu ţesuturile bine coapte şi
care îndeplinesc cu succes rolul de tulpini. (Botez M., Gh. Bădescu, A. Botar 1984).
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