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OBIECTIVUL PROIECTULUI 

Menţinerea şi îmbogăţirea 
fondului naţional de 
germoplasmă pomicolă, ca 
sursă de adaptabilitate a 
speciilor pomicole la 
schimbările previzibile ale 
condiţiilor de mediu şi ale 
pieţei 



ARGUMENT 
România, deţine unul dintre cele mai bogate România, deţine unul dintre cele mai bogate 

fonduri europene de germoplasmă 
pomicolă, care cuprinde material biologic 

din 11 genuri şi specii de pomi, 11 de 
arbuşti fructiferi şi la căpşun 

TOTAL = 5.705 ACCESIUNI TOTAL = 5.705 ACCESIUNI 

2.900 (42,5%) – soiuri 2.900 (42,5%) – soiuri 
locale, biotipuri, soiuri 

ameliorate 

Soiurile locale constituie material important de Soiurile locale constituie material important de 
lucru pentru amelioratori şi biotehnologi care, 
plecând de aici, pot obţine soiuri noi mai 
rezistente la stres climatic şi mai productive. 



SOIURI AUTOHTONE INVENTARIATE ŞI PROPUSE 
PENTRU STUDIU ÎN CADRUL PROIECTULUI 

ICDP PITEȘTI 
290 soiuri locale de măr, păr, 

gutui, prun, cireș, vișin, arbuști 
fructiferi, căpșun, portaltoi 

SCDP VÂLCEA 126 soiuri locale de nuc, alun, 
castan, gutui, portaltoi 

SCDP VOINEȘTI 42 soiuri locale de măr 

SCDP CLUJ 54 soiuri locale de păr 

SCDP IAȘI 99 soiuri locale de cireș și vișin 

SCDP IAȘI 19 soiuri locale de piersic, 
nectarin, cais și migdal 



REZULTATE RELEVANTE 

I. Menținerea stării biologice și culturale a fondului de 
germoplasmă 

II. Completarea permanentă a fondului de germoplasmă 

III. Evaluarea biodiversității existentă în colecțiile din 
unitățile participante 

IV. Întocmirea de fișe tehnice și de observații 

V. Recomandarea de genitori potențiali pentru viitoarele 
lucrări de ameliorare 



I. MENȚINEREA STĂRII BIOLOGICE ȘI CULTURALE A 
FONDULUI DE GERMOPLASMĂ 

 Anual în colecțiile pomologice se execută lucrări de întreținere 
tehnico–culturală specifice fiecărei specii pomicole (tăieri, fertilizări, 
erbicidări, tratamente fitosanitare, etc) 

Colecţii pomologice (migdal şi piersic) înfiinţate la 
SCDP Constanţa, primăvara 2014 



II. COMPLETAREA PERMANENTĂ A FONDULUI DE 
GERMOPLASMĂ 

 
 

 
 
 

• Pentru completarea germoplasmei s-au fac explorări 
în flora spontană și schimb de germoplasmă cu 
institutele din străinătate. 
 
• Astfel, pe perioada de derulare a proiectul s-a reușit 
completarea colecțiilor pomologice cu un număr  de: 
370 genotipuri de pomi și arbuști fructiferi și 17 
portaltoi pomicoli. 



II. COMPLETAREA PERMANENTĂ A FONDULUI DE 
GERMOPLASMĂ 

• Pentru investigarea florei spontane de nuc din bazinul pomicol 
Argeș s-a apelat la ajutorul elevilor din școlile generale, care au 
colectat probe de fructe. Acestea au fost evaluate de către 
cercetătorii de la ICDP Pitești. Un număr de 8 genotipuri au 
prezentat caracteristici valoroase (randament mare în miez, 
extracția miezului cu ușurință, miez de calitate) şi au fost altoite 
urmând a fi introduse în colecția națională de nuc. 



Genotipuri de nuc 
selecţionate din flora 

spontană 



Genotip de păr local colectat din sat 
Mesteacănu, Voineşti, Dâmboviţa 



Felul observaţiei Coadă 
lungă Amara 

Roz amar 
de 

Mărculeşti 

Roz amar 
de 

Costuleni 

Amare 
negre de 
Rădeni 

CARACTERISTICI POM 
Rezistenţa la 
ger 

trunchi 1 1 1 1 1 
ramuri 1 1 1 1 1 
muguri 3 3 1 1 1 

Fenof
aze de 
fructi-
ficare 

Înflorit Început  15.04 14.04 15.04 12.04 12.04 
Sfârşit  23.04 23.04 23.04 22.04 22.04 
Intensitate  4 3 4 2 2 

Maturitate de 
recoltare 

05.06 07.06 09.06 09.06 05.06 

Suscepti-
bitatea la 
boli 

Monilia laxa 5 5 5 5 3 
Blumeriella jaapii 7 5 5 5 5 

III. EVALUAREA BIODIVERSITĂȚII EXISTENTĂ ÎN 
COLECȚII DIN UNITĂȚILE PARTICIPANTEȘI 

ÎNTOCMIREA DE FIȘE TEHNICE ȘI DE OBSERVAȚII 



 Coadă lungă Amara Roz amar de 
Mărculeşti 

Roz amar de 
Costuleni 

Amare 
negre de 
Rădeni 

CARACTERISTICI FRUCT 

Formă sferic cordiform cordiform cordiform sferic 

Culoarea pieliţei                            negru roşu roşietică roz negru 

Greutate medie (g) 3,12 2,66 5,4 2,6 2,8 

SU% 17,6 18,3 18,5 18,2 17,5 

Culoarea pulpei negru roşu roşie roz negru 

Aderenţa la sâmbure semi-aderent semi-aderent semi-aderent semi-
aderent 

semi-
aderent 

Culoarea sucului negru roşiatică roşu închis roşu închis roz roşu închis 

Greutate sâmbure (g) 0,05 0,28 0,13 0,42 0,33 

Formă sâmbure oval oval oval oval oval 

Rezistenţa la crăpare rezistent rezistent medie rezistent rezistent 

Destinaţia fructului  prelucrare prelucrare prelucrare prelucrare prelucrare 



Planşe cu soiurile autohtone de vişin 

(realizate la ICDP Piteşti Mărăcineni, conform instrucțiunilor Prunus) 



Planşe cu soiurile autohtone de măr 

(realizate la ICDP Piteşti Mărăcineni cf. instrucţiunilor Malus/Pyrus) 

Citron de Şomcuţa Cormoşe 



Planşe cu soiurile autohtone de păr 

(realizate la ICDP Piteşti Mărăcineni cf. instrucţiunilor Malus/Pyrus) 

Cu miezul roşu Para lui Niţă 



Planşe cu soiurile autohtone de prun 

(realizate la ICDP Piteşti Mărăcineni, conform instrucțiunilor Prunus) 

Albe de Bilceşti Agen de Sirăuţi 



● Înflorire târzie: Citron de Baia Mare, Călugăresc, Cormoşe, Verzişoare 
● Vigoare redusă de creştere: Citron de Şomcuţă, Dulci de Rădăşeni, 
Roşii de Geoagiu 
● Rezistență la rapăn: Botane 
● Rezistență la ger: Călugăresc, Roșioare călugărești. 

MĂR 

PĂR ● Înflorire târzie: Busuioace 
● Toleranţă la arsura bacteriană: Para lui Niță, Pere de iarnă; 
● Fruct mare și de calitate: Anțig, Para lui Niță, Untoasă de Ardeal 
● Pulpă roșie: Cu miezul roșu 

V. RECOMANDAREA DE GENITORI POTENȚIALI 
PENTRU VIITOARELE LUCRĂRI DE AMELIORARE 

● Înflorire târzie: Vinete românești, Tămâioase de Bistrița, De Bistrița, 
Grase de Becs; 
● Toleranță la PPV: Vânăt de vară, opești, Grase de Becs, Uriașe de Sibiu 
● Fruct mare: Goldane mari aurii, Mirabele mari locale, Uriașe de Sibiu 
● Conținut ridicat în substanţă uscată: Goldane mari aurii, Avrame, 
Mirabele mari locale, Albe de Tismana, Grase de Becs 

PRUN 



VIŞIN 

● Fruct mare, pretabil prelucrării sub formă de compot: Mărculeşti 2 
vie, De Botoşani, Băneasa 6-26, Crişana 15/20, Focşani 3 
● Conţinutul ridicat în substanţă uscată solubilă: Crişana 15/10, Dropia, 
Tg. Jiu 505 
● Fruct cu pulpa fermă: Crişana 15/20 şi Crişana 15/10 
● Fruct pretabil prelucrării sub formă de gemuri: Drobeta, Mărculeşti 2 
vie, Topologu Tulcea 

V. RECOMANDAREA DE GENITORI POTENȚIALI 
PENTRU VIITOARELE LUCRĂRI DE AMELIORARE 

CIREŞ 
● Calitate fruct: Coadă lungă, Uriaşe de Bistriţa, Maria, Golia 
● Conţinutul ridicat în substanţă uscată solubilă: Amara 
● Precocitate de rodire: Maria, Golia, Cerna 

CĂPŞUN ● Timpurietate: Premial 
● Fermitate şi conţinut ridicat în substanţă uscată solubilă: Magic 



● Productivitate: Jupâneşti, Valcor,Valrex, Germisara, Sibişel 44, Vina 
● Fructificare laterală: Jupâneşti, Ferjean, Valrex, Valcor, Velniţa 
● Coaja subţire: Valmit, Valrex, Valcor, Jupâneşti 
● Calitate miez: Valrex,Valcor, Valmit, Ferjean, Fernor, Orăştie 

NUC 

ALUN ● Productivitate: Vâlcea 22, Romavel, Ennis, T.G.D.L. 
● Precocitate în fructificare: Vâlcea 22, Romavel, Cozia, Clark Lewis 
● Fructe pentru industrializare: T.G.D.L., Tonda, Romana, Arutela, 
Romavel, Clark Lewis 

V. RECOMANDAREA DE GENITORI POTENȚIALI 
PENTRU VIITOARELE LUCRĂRI DE AMELIORARE 

● Productivitate: Maraval, Marigoule, Marissard, Bournette, 
Precoce Migoule, Romval, Casval; 
● Precocitate în fructificare: Precoce Migoule, Maraval, Marsol, 
Marissard, Romval 
● Fruct mare: Maraval, Marsol, Bournette, Marissard, Romval 
● Calitate fruct: Marron, Comballe, Romval, Casval 

Castan 
comestibil 



CONCLUZII 

● Prin conservare genetică în pomicultură înţelegem păstrarea întregului fond de 
plante, pomi şi arbuşti fructiferi, de la formele sălbatice până la cele 
ameliorate, atât sub aspectul viabilităţii cât şi al integrităţii lor genetice. 

 
● Rolul primordial dublu al pomilor fructiferi (hrană şi oxigen) în existenţa vieţii, cât şi 

pericolul iminent al pierderii unor soiuri locale impun sporirea atenţiei asupra 
conservării resurselor genetice pomicole. 

 
● Biodiversitatea pomicolă constituie un izvor nesecat de forme şi însuşiri utile 

pentru realizarea unor obiective specifice sau generale ale programelor de 
ameliorare, care se confruntă permanent cu cerinţe de îmbunătăţire a 
sortimentelor. În plus, lărgirea diversităţii genetice în cadrul speciei cultivate 
şi identificarea unor genotipuri rezistente la factorii de stress (îndeosebi la 
atacul unor boli şi insecte extrem de periculoase, care pot pune în pericol 
viitorul speciei în cultură) constituie o preocupare permanentă a 
amelioratorilor din întreaga lume. 

 
● Colectarea, conservarea si utilizarea raţională a fondului de germoplasmă este o 

condiţie de bază pentru reuşita lucrărilor de creare de noi soiuri, reprezentând un 
vast teren de cercetări genetice, fiziologice, biochimice, fitopatologice, etc. 


