Tăierile la pomii fructiferi se fac, în general, in perioada de repaus, toamna după căderea frunzelor sau
primăvara până la pornirea în vegetaţie. Tăierile sunt de mai multe feluri, în funcţie de scopul
urmărit: tăieri de formare a coroanei, tăieri de rod, tăieri de întinerire, tăieri în verde (utilitare,).

Tipuri de taieri
Taierile de formare - se aplica pomilor tineri, de la plantare pana la intrarea pe rod. Scopul acestei taieri este formarea unei coroane simetrice. Mugurii din
varful fiecarei ramuri cresc mult mai repede decat cei de la baza, asa ca, cu cat scurtam mai mult aceste ramuri, cu atat pastram pomul la o inaltime
convenabila.

Taierile de rarire si fructificare
Taierile de rarire si fructificare se aplica pomilor pe rod si urmaresc echilibrarea proceselor de crestere si rodire pe tot parcursul
vietii pomului. Rodirea este tot mai abundenta de la an la an.
Taierea de rarire si fructificare se executa diferentiat in functie de varsta pomului, prezenta sau absenta rodului sau a cresterilor,
particularitati de crestere si rodire pe care le prezinta combinatia soi – portaltoi.
Taierile anuale
Prin aceste taieri si urmareste reducerea incarcaturii excesivae cu muguri a pomilor fructiferi si pentru a se stabili marimea
ramurilor si intrepatrunderea lor.
Taierile de vara
Pentru pomii fructiferi, pot fi aplicate si taierile de vara ce incep prin ruperea lastarilor cu crestere incomoda(mai-iunie), crescuti
pe lemn destul de vechi si care, prin dezvoltare, pot deranja ramificatiile normale ale pomului. Ruperea cu mana a acestor lastari
se va face inainte ca acestia sa depaseasca 15-20 cm. La sfarsitul lunii iulie si inceputul lui august, se va continua taierea de
curatare pentru eliminarea ramificatiilor scurte care au format muguri terminali.
In cazul pomilor fructiferi care cresc puternic, dar au o productie redusa, se va efectua o taiere pentru iluminare incepand cu
mijlocul lunii august. Aceasta taiere poate determina o linistire a cresterii mladitelor si o crestere a productiei pomului. Prin
aceste taieri se inlatura parti intregi de crengi, chiar daca pe ele se afla si fructe. Aceasta "taiere de august" se aplica cu succes cu
conditia sa inaintea ei sa nu se fi executat alta taiere timp de cel putin un an si jumatate.
Taierile anuale
Prin aceste taieri si urmareste reducerea incarcaturii excesivae cu muguri a pomilor fructiferi si pentru a se stabili marimea
ramurilor si intrepatrunderea lor.
Taierile de intretinere
Prin aceste taieri se urmareste echilibrarea vegetatiei intre baza si varf si pentru a lasa lumina sa patrunda in adancimea coroanei.
Stropirile se fac mult mai greu la pomii fructiferi care au coroana deasa, existand si riscul ca solutia cu care se stropeste sa nu
poata fi aplicata pe toate ramurile.
Taierile de fructificare
Sunt necesare pentru a mentine pomii intr-un echilibru fiziologic timp mai indelungat. La pomii fructiferi aflati in plina rodire se
urmareste normarea incarcaturii cu muguri floriferi in raport cu potentialul acestor pomi.
Taierile de intinerire
Sunt recomandate atunci cand coroana pomilor se reduce considerabil iar semischeletul se intinereste in majoritate. Taierea
pomilor fructiferi trebuie facuta in perioada de repaus, eventual primavara tarziu dar numai in cazul in care pomii au suferit de
ger, pentru a putea deosebi mugurii sanatosi de cei atinsi de ger.
Taierile in verde
Se executa la unii pomi fructiferi : cires, piersic (timpuriu), dupa culesul fructelor. Aceste taieri vin in completarea unui ansamblu
de lucrari fundamentale pentru pomii fructiveri , de care vor depinde recoltele viitoare (sapatul in jurul pomilor, varuitul,stropiri)

Formarea unei coroane se obtine in 4-5 ani de la plantarea pomului, prin taieri propriu-zise, prin scurtari
sau suprimari de ramuri sau prin diverse operatii de modificare a pozitiei de crestere a ramurilor si
lastarilor.
Taierea pomilor fructiferi trebuie sa inceapa abia dupa terminarea gerurilor. In principiu, inceputul lunii

martie este favorabil inceperii lucrarilor de taiere a pomilor. Taierile executate mai devreme pot slabi
rezistenta la gerurile care mai pot surveni. Pomii care nu au fost supusi taierilor au rezistat mai usor
gerurilor decat cei care au suportat actiuni de taiere inaintea aparitiei acestor geruri.

