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• Adaptarea tehnologiilor de cultură a 
pomilor din diferitele zone climatice 
ale României, pentru diminuarea 
efectelor negative ale schimbărilor 
climatice în condiţiile creşterii 
rentabilităţii şi îmbunătăţirii 
protecţiei mediului. 

OBIECTIVUL PROIECTULUI 



• Studiul cerinţelor climatice ale principalelor specii; 
• Diagnosticarea intervalelor critice din punct de vedere 

agrometeorologic pe parcursul perioadei de vegetaţie;  
• Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra 

fenologiei şi producţiei la principalele specii pomicole 
din Muntenia. 

• Adaptarea celor mai moderne tehnologii pomicole 
aplicate în România şi  în  ţările  cu  agricultură 
avansată,  în  vederea  limitării  efectelor  negative  ale 
schimbărilor climatice prognozate pentru următorii 50 
de ani în România. 

• Elaborarea unor metodologii de diagnosticare timpurie 
şi monitorizare a apariţiei efectelor negative ale 
factorilor de stres climatic în plantaţiile pomicole în care 
s-au aplicat tehnologiile inovative 

OBIECTIVELE SPECIFICE 



INTRODUCERE 

• Durabilitatea și eficiența ecosistemelor pomicole superintensive, 
necesită  aplicarea unele elemente tehnologice specifice 
agriculturii de precizie, care își propun un control mai riguros, 
multisenzorial, al alocării factorilor de vegetație, prin 
monitorizarea continuă a nivelurilor acestora, urmată de 
scurtarea timpului de răspuns al tehnologiilor la acțiunea 
factorilor de stres. 

• Implicarea tehnologiei informației, reprezintă un element cheie 
pentru obţinerea unor fructe de înaltă calitate și eficienţă 
economică şi oferă suport tehnic pentru creşterea veniturilor 
pomicultorilor simultan cu reducerea costurilor şi poluării 
mediului. 

• Menţinerea agro-ecosistemelor pomicole în stare de juvenilitate 
în vederea stimulării  productivităţii primare utile, creează în 
acelaşi timp o vulnerabilitate  ecologică specifică  sistemelor 
pomicole  superintensive,  nearmonizate  cu  capacitatea  de 
rezilienţă a ecosistemelor naturale mature. 



EXPERIENȚELE ÎNFIINȚATE – baze de date 

ICDP PITEȘTI: 
- Măr: 2 experiențe cu 3 soiuri rezistente la rapăn - Dalinred, 
Goldrush, Topaz și 2 portaltoi vegetativi – M9-EMLA, PI 80 cu 
2.286 pomi/ha; 
- Păr: o experiență cu 2 soiuri – Santa Maria, Abate Fetel, 2.000 
pomi/ha, portaltoi gutui; 
- Prun: 4 experiențe cu 3 soiuri - Agent, Cacanska Lepotica și 
Mount Royal și 5 portaltoi vegetativi - Adaptabil, B 83/5, HID 1, 
Mirobolan dwarf și Mirodad cu 1.333 pomi/ha; 
- Cireș: 2 experiențe cu 8 soiuri - Daria, Rubin, Severin, Stella, 
Superb, Van, Kordia și Skeena și 3 portaltoi autohtoni - IP-C2, IP-
C4 și IP-C7 cu 667 pomi/ha; 
- Piersic: o experiență cu 4 soiuri - Springold, Triumf, 
Crimsongold și Mihaela, altoite pe portaltoiul vegetativ B 83/5; 
- Cais: 3 experiențe cu 5 soiuri - Carnela, Rareș, Valeria, Viorica și 
Dacia și 7 portaltoi românești de perspectivă - Adaptabil, Apricor, 
 B 83/5, Baroc, CS 6, Mirobolan dwarf și Miroper, 1.333 pomi/ha 



SCDP IAȘI: 
- Cireș: o experiență cu 13 soiuri - Cătălina, Ştefan, Alex, Paul, 

Ludovic, Margo, Mihai, Anda, George, Andrei, Regina, Kordia și 
Hudson, cu 500 pomi/ha; 

- Măr: o experiență cu 3 soiuri – Idared, Starkrimson şi Golden 
delicious, cu 625 pomi/ha; 

SCDP BISTRIȚA: Măr: experiență monofactorială cu soiul Florina 
altoită pe M26 și 2.500 pomi/ha; 

SCDP VOINEȘTI: Măr: o experiență cu soiurile Redix, Iris, Real, 
Remar, Inedit, Luca, Rebra, Entreprise, Saturn, Golden Lasa, 
Goldrush, Ariwa, Voinicel, comparativ cu soiul Jonathan, 2.500 
pomi/ha 

CCDCPN Dăbuleni: Vișin: o experiență bifactorială cu 3 soiuri - 
Abundent de Erd, Crișana şi Lutowska și 3 variante de fertilizare 

SCDP CONSTANȚA: piersic: o experiență monofactorială la soiul 
Southland cu 3 variante de regim de irigare și aplicare prin picurare; 



Tendințele temperaturile medii anuale și lunare ale maximelor, minimelor și 
amplitudinilor zilnice ale aerului (30 ani, 1982-2011) 
 Tendința liniară medie de creștere a temperaturilor pe 10 ani, a fost calculată 
din coeficientul de regresie al ecuației liniare (b) înmulțit cu 10 ani. Pentru 
reprezentarea pe hărți a tendințelor medii liniare de creștere a temperaturilor pe 
10 ani, s-a utilizat modulul de interpolare geostatistică kriging al programului 
Surfer 9.0 (Golden Software). 
 S-a constatat că ritmul de creştere al celor două temperaturi este aproape 
egal: 0,41°C într-un deceniu pentru temperaturile medii ale minimelor şi 0,49°C 
pentru mediile maximelor. S-a remarcat prezența unei variabilități accentuate a 
tendințelor de modificare a temperaturilor medii anuale între diferitele stații. 
Astfel mediile maximelor au crescut semnificativ în toate localităţile excepţie 
făcând Craiova (0,32°C pe deceniu), Buzău și Drobeta Turnu-Severin (0,33°C pe 
deceniu) şi Griviţa (0,38°C pe deceniu). Cel mai mare ritm de creştere a 
temperaturilor medii ale maximelor s-a înregistrat la Bistriţa cu 0,76°C pe 
deceniu şi la Sf. Gheorghe Deltă cu 0,65°C pe deceniu. În ceea ce priveşte 
mediile minimelor, în multe localităţi creşterea este accentuată şi bine asigurată 
statistic. Cel mai mare ritm de creştere, peste 0,7°C pe deceniu s-a înregistrat la 
Târgu Jiu, Galaţi, dar şi la Bistriţa. Există însă şi două localităţi în care mediile 
minimelor au stagnat: Bucureşti Băneasa şi Târgu Mureş. În aceleaşi localităţi 
amplitudinea medie zilnică a crescut în ultimi 30 de ani semnificativ cu 0,42°C pe 
deceniu în primul caz şi cu 0,32°C în al doilea. În celelalte localităţi amplitudinea 
medie zilnică a rămas aproape neschimbată. 
 



Distribuția tendințelor medii de creștere pe deceniu a temperaturilor maxime în 
România (1982-2011) 



Distribuția tendințelor medii de creștere pe deceniu a temperaturilor minime în 
România (1982-2011) 



Tendințele temperaturile medii anuale și lunare ale maximelor, minimelor și 
amplitudinilor zilnice ale aerului (30 ani, 1982-2011) 
S-a constatat pentru luna ianuarie existența unei diferențe mari dintre regiunile din 
sudul și cele din estul și nord-vestul țării. Este îngrijorătoare, chiar în cazul în care în 
analiză nu au fost cuprinse și temperaturile foarte scăzute ale iernii 2011-2012, 
situația din sudul României în care se manifestă o tendință de scădere a 
temperaturilor minime ale lunii ianuarie cu valorile cele mai mari centrate pe stația 
București Băneasa. Se remarcă aceeași tendință și în sudul Olteniei și în Bărăgan, 
zone în care în ultimii ani în plantațiile tinere de cais și piersic pomii au înghețat până 
la nivelul solului. Tot în sudul țării există două zone, reprezentate de dealurile 
Subcarpatice, în care temperaturile minime cresc cu peste 0,35ºC pe deceniu. 
S-au delimitat zonele din teritoriu în care se manifestă tendințele de încălzire a lunilor 
februarie, martie și aprilie și de creștere a frecvenței pagubelor produse de înghețurile 
târzii apărute atât în luna martie (București Băneasa, centrul Moldovei și sudul 
Olteniei), cât și aprilie (Târgu Mureș, Timișoara, Deva, București Băneasa). 
S-au delimitat de asemenea, arealele cu cele mai accentuate tendințe de încălzire a 
aerului în lunile de vară (figura 6): centrul și estul Moldovei, nordul Dobrogei și o zonă 
din Transilvania centrată pe localitățile Bistrița și Târgu Mureș pentru temperaturile 
maxime și zona de sud-est a României cu localitățile Galați și Constanța și nordul 
Olteniei cu zona Târgu Jiu pentru temperaturile minime. Pentru o apropiere de 
condițiile climatice optime solicitate de majoritatea speciilor pomicole sunt de preferat 
zonele cu o creștere mai redusă a temperaturilor maxime și minime de vară cum ar fi 
Oltenia, sudul și vestul Transilvaniei și zona dealurilor subcarpatice de sud până la 
Buzău. 
 



Dinamica tendințelor liniare pe deceniu ale temperaturilor medii lunare ale 
aerului în intervalul 1982-2011 în România (medii 29 localități - coeficient de 
determinare, nivel de semnificație și tendință liniară pe deceniu) 



Distribuția tendințelor medii de variație pe deceniu a temperaturilor minime în 
luna ianuarie în România (1982-2011) 



Distribuția tendințelor medii de variație pe deceniu a temperaturilor maxime în 
luna februarie în România (1982-2011) 



Distribuția tendințelor medii de variație pe deceniu a temperaturilor maxime în 
luna martie în România (1982-2011) 



Distribuția tendințelor liniare medii de creștere pe deceniu a temperaturilor 
maxime ale lunilor de vară (iunie, iulie și august) în România (1982-2011) 



Tendințele temperaturilor minime absolute anuale ale aerului și ale 
precipitațiilor anuale (50 ani, 1961-2010) 
 S-a utilizat pentru această analiză o bază de date furnizată de 
Administrația Națională de Meteorologie București, formată din cea mai 
scăzută temperatură minimă a fiecărui an din cei 50 (1961-2019), pentru un 
număr de 87 stații meteorologice uniform distribuite pe teritoriul României. 
De asemenea pentru analiza dinamicii precipitațiilor pe același interval de 
timp, am avut la dispoziție sumele cantităților de precipitații anuale, pentru 
aceleași stații meteorologice. În ambele cazuri, atât pentru temperaturile 
minime absolute, cât și pentru precipitații pe cei 50 de ani luați în studiu, s-a 
manifestat în medie pentru toate cele 87 de stații meteorologice, o tendință 
asigurată statistic de creștere a valorilor cu 0,22°C pe deceniu pentru 
temperaturile minime absolute și cu 6,04 mm pe deceniu pentru cantitatea 
anuală a precipitațiilor. 
 S-a manifestat tendința de menținere a valorilor minime absolute de 
temperatură, sau chiar scădere în sudul și estul țării și de creștere în nord-
vestul și vestul țării. În ceea ce privește dinamica regimul pluviometric pe 
deceniu, se identifică mari diferențe între zona de sud a țării (Câmpia 
Română de sud și est, nordul Dobrogei, județul Mehedinți), în care cantitatea 
de precipitații s-a diminuat și zona de nord-vest și vest a României în care 
sumele anuale ale precipitațiilor au crescut, în medie, cu peste 20 mm pe 
deceniu. 



Distribuția tendințelor medii de variație pe deceniu ale temperaturilor minime 
absolute anuale în România (1961-2010) 



Distribuția tendințelor medii de variație pe deceniu ale precipitațiilor anuale în 
România (1961-2010) 



Schimbările climatice globale manifestate în ultimii ani, afectează 
în bună măsură culturile agricole anuale dar şi speciile 
pomicole, în general prin: 

- pornirea mai  timpurie în vegetație a pomilor (umflarea mugurilor 
devansată la majoritatea speciilor pomicole, cu aprox. 2 săptămâni, în 
ultimii 40 de ani); 

- creșterea frecvenței pagubelor provocate de îngheţurile târzii de 
primăvară; 

- prelungirea perioadelor cu stres hidric atât în sol cât și în atmosferă, 
însoțite de blocarea activității fotosintetice și intensificarea respirației; 

- creşterea frecvenței și gravității  arsurilor apărute pe fructe prin 
efectul combinat al insolaţiei și al temperaturilor extrem de ridicate, 
maturarea mai timpurie, scăderea fermității și a acidității fructelor 

- accentuarea pagubelor provocate de creșterea generală a 
instabilității atmosferice care generează fenomene extreme de tipul 
grindinei, vijeliilor, inundațiilor, etc. 



I. Omologarea unor secvenţe tehnologice / metodologii inovative de 
limitare a  impactului  negativ al schimbărilor climatice în plantaţii: 

II. Diseminare rezultate – Ghid de bune practici agricole și de mediu 

- Combinații soi x portaltoi autohtoni, distanțe de plantare și forme de 
coroană adaptate sistemelor de cultură superintensive și agriculturii 
de precizie;  

- Metodologie de cuantificare a stresului termic al pomilor din perioada 
de vară, bazată pe protocolul de diagnosticare a eficienței PS II prin 
determinarea fluorescenței clorofilei – indicatorul OJIP;  

- Metodologie de dirijare a aplicării udărilor în pomicultură, bazată 
pe determinarea indicelui de stres hidric al pomilor (CWSI); 

- Metodologie de diagnosticare timpurie a stresului hidric cu ajutorul 
sistemului de fito-monitorizare PM-11; 

- Metodologie de estimare a impactului factorilor de stres accidentali 
(înghețuri timpurii sau târzii, grindină, vijelii, etc.) prin simulare feno-
climatică.  

REZULTATE RELEVANTE 



- Combinații soi x portaltoi autohtoni, distanțe de plantare și forme de coroană 
adaptate sistemelor de cultură superintensive și agriculturii de precizie 

Pentru a optimiza distanțele de plantare, și formele de coroană am introdus în 
protocolul de analiză programul Tree Analyser version 1.20b, care calculează 
parametrii geometrici ai coroanei pomilor (înălțimea și diametrul, volumul coroanei 
și suprafața foliară pe profile verticale cu intervalul de determinare stabilit de 
utilizator – până la 5 cm), pornind de la fotografii alb-negru executate din unghiuri 
diferite, dar precis determinate față de punctele cardinale. 



Utilizând programul la cais (soiul Valeria) am constatat că cel mai mare volum al 
coroanei (4,55 m3/pom) și cea mai mare suprafață foliară (7,21 m2/pom) s-au 
înregistrat la sfârșitul celui de-al doilea an de vegetație la portaltoiul Adaptabil, iar 
cele mai reduse valori ale volumului coroanei la portaltoiul CS6 (2,21 m3/pom), iar 
cea mai redusă suprafață foliară la Miroper (3,18 m2/pom). 

Valeria x Adaptabil Valeria x CS 6 



Valeria x Adaptabil Valeria x Miroper 



- Metodologie de cuantificare a stresului termic al pomilor din perioada de vară, 
bazată pe protocolul de diagnosticare a eficienței PS II prin determinarea 
fluorescenței clorofilei – indicatorul OJIP  

Stresul termic al frunzelor soiurilor de măr reprezentat prin indicatorul  OJIP al 
fluorescenței clorofilei Vi, exprimând integritatea fotosistemului II  (Mărăcineni, 
august 2012) 



- Metodologie de dirijare a aplicării udărilor în pomicultură, bazată pe 
determinarea indicelui de stres hidric al pomilor (CWSI) 

Linia bazală inferioară și superioară necesare calculării indicelui de stres 
hidric al soiului Idared, altoit pe M.9 



- Metodologie de diagnosticare timpurie a stresului hidric cu ajutorul sistemului 
de fito-monitorizare PM-11 

 S-a testat sensibilitatea indicilor derivați ai creșterii diametrului trunchiului în 
diagnosticarea rapidă a influenței factorilor de stres meteorologici și pedologici 
(potențialul apei solului) asupra pomilor. S-a remarcat sensibilitatea mare a 
contracției maxime zilnice a trunchiului pomilor, prin valorile ridicate ale coeficienților 
de corelație simpli și parțiali. 

Senzorii care 
monitorizează 
indicatorii 
morfologici și 
fiziologici ai pomilor 



Diagrama micro oscilațiilor orare ale diametrului trunchiului așa cum sunt prezentate de 
programul Delta Link 2.5.1. de la Delta-T Devices 

Dinamica orară a potențialului apei solului (kPa) în aceeași perioadă la jumătatea 
distanței dintre picurătoare și sub picurător (plasat în dreptul pomului) 



Dinamica orară a diametrului trunchiului (mm) la soiul de măr Braeburn, altoit pe 
M9, în intervalul 10.05. - 06.11.2014 – la Mărăcineni, Argeș. 



 Valorile contracției maxime zilnice a trunchiului au crescut proporțional 
cu temperatura maximă zilnică a aerului, de la valori de 18°C la soiul 
Redix și doar de la 25°C la Braeburn, soi mai adaptat la stresul termic. 
 S-a pus în evidență prin metoda corelațiilor multiple, existența unei 
interacțiuni puternice între temperatura maximă a aerului și deficitul de 
presiune a vaporilor de apă din atmosferă pe de o parte și potențialul 
apei solului pe de altă parte, în ceea ce privește diminuarea valorilor 
creșterii zilnice a trunchiului (figura următoare). Valorile crescătoare ale 
potențialului apei solului înregistrate la soiul Redix în luna iunie, au limitat 
creșterea zilnică a trunchiului cu atât mai mult cu cât temperatura 
maximă a aerului și deficitul maxim de presiune a vaporilor de apă din 
atmosferă au avut valori mai ridicate. 
 Consecința practică a acestei concluzii este foarte importantă. Pentru 
a evita depresia rapidă a valorilor creșterii trunchiului pomilor, în luna iulie 
la soiul Redix, în perioadele în care temperatura maximă a aerului și 
tensiunea maximă a vaporilor de apă din atmosferă au valori foarte 
ridicate, trebuie să menținem constantă potențialul apei solului la valori 
foarte scăzute (sub 10 kPa), eventual prin aplicarea celei de-a doua udări 
zilnic. 



Modelarea influenței potențialului apei solului asupra creșterii zilnice a 
diametrului trunchiului pomilor, folosind ecuațiile de regresie liniară multiplă cu 
interacțiuni, în luna iunie la soiul Redix, pe domeniul de variație experimental al 

potențialului apei solului (TMAX = temperatura maximă a aerului și DMPV = 
deficitul maxim de presiune al vaporilor de apă din atmosferă) 



Studiu de impact al schimbărilor climatice. Tendințele asigurate statistic, 
privind dinamica fenologică la pornirea în vegetație a principalelor specii 
pomicole, în ultimii 45 de ani, la Mărăcineni (1969-2014) 
 La măr începutul umflării mugurilor micști și începutul dezmuguririi se 
declanșează cu aproximativ 12 zile mai devreme prima fenofază și cu 13 zile 
mai devreme cea de-a doua, tendința fiind din ce în ce mai bine asigurată 
statistic în ambele cazuri. Celelalte două fenofaze (începutul și sfârșitul înfloririi) 
deși au o tendință de declanșare mai timpurie, oscilațiile de la un an la altul sunt 
atât de mari încât dinamica multianuală nu are asigurare statistică. 
 La soiul de păr Cure, deși tendința de devansare a umflării mugurilor, cu 2,15 
zile pe deceniu și a dezmuguririi cu 1,70 zile pe deceniu, a fost accentuată, 
datele anuale au fost foarte variabile față de traiectoria dreptei de regresie și 
deci, nesigure din punct de vedere statistic, la o probabilitate a erorii de 5%. 
 Soiul de prun Tuleu gras manifestă cea mai accentuată tendință de pornire 
mai timpurie în vegetație (umflarea mugurilor), cu un ritm mediu de 3,4 zile pe 
deceniu și un grad de asigurare foarte ridicat. Și pentru începutul dezmuguririi 
există aceeași tendință de declanșare mai timpurie a fenofazei cu 1,8 zile pe 
deceniu. De asemenea, s-a manifestat și o tendință de începere mai devreme a 
înfloririi cu 1,1 zile pe deceniu, dar gradul de împrăștiere a valorilor anuale a fost 
ridicat și deci, tendința nesigură din punct de vedere statistic. Ultima fenofază, 
sfârșitul înfloririi, nu a manifestat nici o tendință de modificare a datei declanșării. 



Dinamica fenologică multianuală a organelor generative și tendințele liniare de 
evoluție a fiecărei fenofaze la soiul de măr Golden Delicious (Mărăcineni, 1969-2014) 



Dinamica fenologică multianuală a organelor generative și tendințele liniare de 
evoluție a fiecărei fenofaze la soiul de prun Tuleu gras (Mărăcineni, 1969-2014) 



- Metodologie de estimare a impactului factorilor de stres accidentali (înghețuri 
timpurii sau târzii, grindină, vijelii, etc.) prin simulare feno-climatică  

Dinamica pentadală a probabilității de apariție a fazelor fenologice și a temperaturilor 
critice asociate, la soiul de cireș Germersdorf în deceniul 2002-2011 (Mărăcineni) 



Dinamica probabilităţii de 
dăunare a organelor florale 

prin acţiunea îngheţurilor târzii 
la soiul de vișin Crișana în 
deceniul1969-1978 (sus) 

comparativ cu 2002-2011 (jos) 
la Mărăcineni, Argeș 

1969-
1978 

2002- 
2011 



Cartograme de risc bazate pe modele feno-climatice de avertizare a 
dăunărilor provocate de înghețurile târzii de primăvară (1999-2009, 29 
stații meteorologice) 
Astfel la măr păr și prun în afara valorilor mari ale dăunărilor din zona 
Miercurea Ciuc (16,02% la măr, 22,33 la păr și 20,61% la prun - probabilitatea 
însumată maximă a celor 4 intervale fenologice până la sfârșitul înfloririi, cu 
asigurarea de α = 0,01) și de la nordul Carpaților Meridionali, se observă 
tendinţa de creştere a probabilităţii de dăunare până la 8,03% la măr și prun și 
10,63% la păr (aproximativ o dată la 10 ani), într-o zonă largă din partea de 
sud a ţării (Bucureşti Băneasa, Griviţa, Călăraşi), considerată până acum 
foarte favorabilă pentru cultura mărului, părului și prunului. Acest fenomen se 
datorează în principal încălzirii accentuate a lunilor februarie și martie care 
provoacă pornirea mai timpurie în vegetaţie a mugurilor de rod şi expunerea 
lor la acţiunea îngheţurilor târzii de primăvară (în luna martie temperaturile 
minime nu au manifestat tendința de creștere). Se confirmă astfel afirmațiile 
anterioare privind creșterea frecvenței accidentelor climatice în lunile în care 
pomii pornesc în vegetație (februarie – aprilie). În figurile următoare se 
prezintă cartograme asemănătoare și pentru speciile cireș și vișin, 
probabilitatea de dăunare în zona din sudul României, menționată anterior, 
fiind mai mare cu 3 până la 5 procente (aproximativ o dată la 7 ani se vor 
înregistra pagube mari la aceste specii, până la pierderea integrală a recoltei, 
datorită înghețurilor târzii). 



Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor generative la 
măr prin acţiunea îngheţurilor târzii (soiul Golden delicious) 



Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor generative la 
păr prin acţiunea îngheţurilor târzii (soiul Cure) 



Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor generative la 
prun prin acţiunea îngheţurilor târzii (soiul Tuleu gras) 



Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor generative la 
cireș prin acţiunea îngheţurilor târzii (soiul Germersdorf) 



Distribuţia spaţială a zonelor cu risc ridicat de afectare a organelor generative la 
vișin prin acţiunea îngheţurilor târzii (soiul Crișana) 



Sistem superintensiv de cultură a mărului, adaptat schimbărilor 
climatice, cu soiuri cu rezistență genetică la boli în Bazinul pomicol 
Dâmboviţa 
Sistemul de mare densitate la măr în care sunt prevăzute soiuri cu rezistenţă 
genetică la boli, se recomandă pentru extindere în zonele pomicole consacrate din 
ţara noastră, datorită eficienţei economice ridicate, a modalităţii de înlocuire 
periodică şi rapidă a sortimentelor, dar şi pentru obţinerea unor partizi de mere cu 
reziduuri de pesticide reduse, solicitate tot mai mult de către consumatori; 
Din sortimentul de măr cu rezistenţă genetică la boli, luat în studiu, cele mai 
precoce şi productive soiuri care se pretează pentru promovarea în sistem de 
mare densitate sunt: Real, Inedit, Iris, Remar dintre soiurile româneşti şi Saturn, 
Ariwa, Golden Lasa, Goldrush dintre soiurile străine, care au realizat producţii 
peste 30 t/ha, cu fructe de calitate, corespunzătoare cerinţelor de piaţă; 
La promovarea în cultură a sistemului de mare densitate la măr este obligatoriu 
folosirea portaltoilor de vigoare slabă (M9), pentru a asigura o desime de plantare 
de cel puţin 2.500 pomi/ha, instalarea sistemului de susţinere şi de irigare prin 
picurare sau microjet, dar şi a plasei antigrindină; 
Eliminarea produselor fungicide, utilizarea insecticidelor cu grad ridicat de 
selectivitate, corelate cu calitatea şi productivitatea noilor soiuri de măr rezistente 
la boli, autohtone sau introduse din străinătate, susţin efectele economice şi de 
protejare a mediului, fiind argumente de bază în promovarea acestora în sistem 
de mare densitate. 



La prun la ICDP Pitești, s-a testat influența a cinci soiuri (Stanley, Centenar, 
Carpatin, Tita și Cacanska Rodna), altoite pe portaltoiul vegetativ cu vigoare 
redusă Sain Joulien, asupra însușirilor privind creșterea și fructificarea pomilor 
în primii cinci ani de la plantare (2010-2014). Plantația a avut o densitate de 
1.111 pomi/ha (4 x 2,25 m) și a fost irigată prin picurare. Rezultatele obținute 
sunt sintetizate în figurile următoare. 
 În ceea ce privește vigoarea de creștere, în anul cinci de la plantare doar 
soiul Cacanska Rodna a fost mai puțin viguros decât toate celelalte soiuri. 
Din punct de vedere al productivității, în anul al V-lea de la plantarea pomilor, 
s-au remarcat soiurile Stanley și Tita cu cele mai mari producții de 19,22 și 
respectiv 16,61 t/ha, diferența dintre ele nefiind semnificativă. Producții medii 
au realizat soiurile Centenar și Cacanska Rodna și foarte scăzută soiul 
Carpatin. 
 Însușirile fructelor au permis evidențierea soiurilor Tita și Carpatin pentru 
masa mai mare a fructelor, de 54,5 g și respectiv 50,5 g, Cacanska Rodna și 
Carpatin pentru substanța uscată a fructelor cu 18,8 și respectiv 18,7% și 
soiurile Cacanska Rodna și Stanley pentru fermitatea fructelor (53,9 și 
respectiv 53,6 N). 
 Ca urmare, alături de soiul deja consacrat Stanley, recomandăm estinderea 
în culturi moderne de mare densitate, cu pomii altoiți pe portaltoiul de vigoare 
redusă Saint Joulien (1.100-1.300 pomi/ha), irigate localizat, și a soiurilor 
românești Tita și Centenar. 
 



Aspect din plantația superintensivă de prun cu soiurile Stanley, Tita, Centenar, 
Carpatin și Cacanska Rodna altoite pe Saint Joulien (anul 5 de la plantare) 



BAROC - portaltoiului vegetativ de cais adaptat schimbărilor 
climatice, în curs de brevetare (ICDP Pitești)  
 Prezintă mari avantaje privind rezistența pomilor la excesul de umiditate 
și imprimă o mare uniformitate și precocitate soiurilor cu care este altoit, a 
fost înscris la ISTIS în vederea brevetării. Este un hibrid interspecific 
(Prunus bessseyi x Prunus americana) x Prunus domestica cv. „Hackman”.  
 A fost obținut în anul 1988 și studiat până în anul 2013, când a fost 
înscris la ISTIS pentru omologare/înregistrare, ca portaltoi cu înmulțire 
vegetativă pentru cais, iar în 2014 a fost înscris (din fondurile proiectului 
ADER 1.2.3.) la brevetare. Are compatibilitate foarte bună cu toate soiurile 
de cais, cărora le imprimă o vigoare medie, pomii având un sistem 
radicular trasant, foarte bine ramificat, și distribuit în spațiu. 
 Portaltoiul este rezistent la bolile foliare specifice genului Prunus și nu 
prezintă simptome de PPV. Are compatibilitate și cu migdalul, dar este dat 
pentru înregistrare numai pentru cais (ca portaltoi). Se înmulțește bine prin 
butași verzi și semilemnificați depășind constant, an de an, procentul de 
înrădăcinare de 80. Butașii înrădăcinați plantați în câmpul I al pepinierei, 
au o prindere bună, se dezvoltă suficient pentru a putea fi altoiți în vara 
aceluiași an. Au un port erect și zona de altoire netedă, lipsită de asperități. 
Este adaptat pentru soluri grele, cu exces temporar de umiditate. 



Portaltoiul vegetativ de cais Baroc. Aspect din plantația „mamă” de 
butași  



Ghidul de bune practici, intitulat „Tehnologii pomicole şi modele inovative de 
limitare a impactului negativ al schimbărilor climatice” 
Lucrarea a fost publicată la editura INVEL Multimedia Bucureşti – în format electronic. 
Această lucrare a fost structurată în 5 capitole, astfel: 1. Schimbările climatice 
manifestate pe plan mondial. 2. Schimbările climatice din România în ultimii 30 de ani 
și în perioada de experimentare (2011-2014). 3. Impactul schimbărilor climatice asupra 
dinamicii fenologice, creşterii, rodirii pomilor şi biocenozei asociate pe plan internaţional 
şi în România. 4. Măsuri tehnologice de limitare a efectelor negative ale   schimbărilor 
climatice. 4.1. Măsuri şi modele de limitare a efectului negativ al temperaturilor scăzute 
în plantații. 4.1.1. Metode de refacere a pomilor afectați de îngheț. 4.1.2. Modele feno-
climatice de limitare a efectului negativ al înghețurilor timpurii de toamnă şi târzii de 
primăvară. 4.2. Măsuri şi modele specifice agriculturii de precizie, pentru limitarea 
efectului negativ al schimbărilor climatice pe perioada de vegetație. 4.2.1 Sisteme de 
cultură a pomilor adaptate schimbărilor climatice (soiuri, portaltoi, distanţe de plantare, 
forme de coroană) şi eficienţa lor economică. 4.2.2. Modele de optimizare a distanţelor 
de plantare. 4.2.3. Măsuri de normare a producţiei de fructe și de stabilire a 
momentului de recoltare în condițiile stresului termic şi hidric. 4.2.4. Metodologii de 
diagnosticare timpurie şi monitorizare a apariţiei efectelor negative ale factorilor de 
stres climatici (PM11). 4.2.5. Metodologie de dirijare a aplicării udărilor în pomicultură, 
bazată pe determinarea indicelui de stres hidric al pomilor (CWSI). 4.2.6. Măsuri de 
limitare a efectelor negative ale atacului bolilor și dăunătorilor asupra pomilor, în 
condițiile schimbărilor climatice. 5. Concluzii privind măsurile tehnologice şi modelele 
de limitare a efectelor negative ale schimbărilor climatice în pomicultură. În cele 175 de 
pagini, conține un număr de 39 de tabele și 110 figuri. 


