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SINTEZA PROGRAMULUI POMICOL PE PERIOADA 2014 – 2019 
PNDR. SUBMĂSURA 4.1A ”INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE” 

 
Dr. ing. Coman Mihail, ing. Dima Maricel Floricel  

 
 

Începând cu anul 2015, prin Planul Național de 
Dezvoltare Rurală submăsura 4.1a a început finanțarea 
din fonduri europene a unui număr de 493  proiecte de 
înființare a unor exploatații pomicole, reprezentând 
39% din numărul total de proiecte depuse și evaluate 
de către AFIR. Suma alocată pentru implementarea 
acestora a fost până în anul 2019 de 270,3 mil. euro 
(tabel 1).  

Anii 2018 și 2019 au fost cei mai prolifici în 
depunerea de proiecte pomicole pentru finanțare dar, 
din păcate, un număr de 212 proiecte cu valoarea de 
145,7 mil. euro au rămas nefinanțate, deși la evaluare 
au avut punctaje foarte bune (tabel 2).  

Proiectele finanțate până în prezent și aflate în 
implementare, acoperă o suprafață de 8.957 ha 
exploatații pomicole, nuciferele și arbuștii fructiferi 
reprezentând 79% din suprafața totală. ASAS București 
și ICDP Pitești–Mărăcineni insistă către MADR și pentru 
finanțarea celor 212 proiecte aflate în „așteptare”, 
care vor putea asigura încă 3.737 ha exploatații 
pomicole noi (tabel 3).  

În tabelul 4 sunt prezentate câteva din beneficiile 
investițiilor în pomicultură, referitor la suprafața 
pomicolă, crearea locurilor de muncă și veniturile 
estimate prin aceste investiții. 

 
 

Tabel 1. Proiecte finanțate 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Nr. proiecte 17 80 191 136 69 493 din 1267 depuse = 39% 

Milioane euro 8,2 35,2 87,6 87,9 51,4 270,3 

 
 
 

Tabel 2. Criterii de evaluare – Praguri de calitate 
 

Criterii de evaluare Proiecte finanțate 
2015 – 2019 % 

Proiecte NEfinanțate 
2019 – 2020 % 

Specie prioritară 61 84 

Tehnologii ecologice 60 94 

Tehnologii superintensive 72 100 

Lanț integrat (producție/depozitare/procesare) 53 99 

Asocieri 19 96 

Studii superioare 37 92 

Punctaje obținute 

Puncte 2015 2016 2017 2018 2019  

10-15 0 9 9 0 0 0 

15-25 1 28 41 1 0 0 

25-40 8 34 114 53 0 0 

40-50 7 8 22 66 0 0 

50-65 1 1 5 16 0 0 

65-75 0 0 0 0 0 70 

75-85 0 0 0 0 69 142 

Total 17 80 191 136 69 212 
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Tabel 3. Suprafețe / grupe de specii 
 

Proiecte finanțate Proiecte eligibile și nefinanțate 

Suprafața totală :  8.957 ha Suprafața totală : 3.737 ha 

nucifere 5.746 ha nucifere 1.352 ha 

arbuști 1.330 ha arbuști 1.668 ha 

cais/piersic 800 ha cais/piersic 280 ha 

măr 594 ha măr 217 ha 

cireș    425 ha cireș 220 ha 

mixte      62 ha   

 
 

Tabel 4. Beneficii ale submăsurii 4.1a 
 

 Proiecte finanțate 
2015 – 2019 

Proiecte nefinanțate 
2019 – 2020 

Suprafață (ha) 8.957 3.737 

Locuri de muncă 1.972 848 

Nr. z.o. (sezonieri) 1.200.000 1.100.000 

Venituri estimate (milioane euro/an) 264,6 208,2 
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CERCETAREA, DEZVOLTAREA ȘI INOVAREA 
- Definiții - 

 
Dr. ing. Isac Valentina, Dr. biolog Militaru Mădălina 

 
 

”Cercetarea științifică, dezvoltarea experimentală 
și inovarea sunt principalele activități creatoare de 
cunoaștere și generatoare de progres economic și 
social, încurajate și sprijinite de către stat conform 
Constituției României." (art. 1 din Ord. 6/2011)  

În acord cu legislația europeană și bunele practici 
internaționale, România s-a aliniat conceptelor de 
bază privind cercetarea științifică și dezvoltarea 
tehnologică prin următoarele acte normative: 
ordonanța nr. 57/2002, ordonanța nr. 6/2011 și 
Legea 222/2018 

Conform definiţiei dată în enciclopedie, 
cercetarea este un proces activ şi sistematic pentru a 
descoperi, interpreta sau revizui fapte, evenimente, 
comportamente sau teorii, sau să facă aplicaţiile 
practice cu ajutorul unor astfel de fapte, legi sau 
teorii. Încă din anul 1963 a existat preocuparea 
permanentă de a definii noțiunile specifice cercetării 
și de a avea un sistem unitar de referință, lucru 
concretizat prin editarea unor manuale (exemplu: 
manualul Frascati, manualul Oslo, manualul 
Canberra) care prezintă definiţiile unanim acceptate 
în ţările O.C.D.E., în ţările U.E., cât şi în alte ţări şi 
preluate, ca atare, de Eurostat, organism specializat 
al U.E.  

Prezentul articol sintetizează definițiile specifice 
domeniului cercetării științifice, dezvoltării 
tehnologice și inovării, precum și a resursei umane a 
acestora. 

Cercetarea științifică are ca scop predefinit 
producerea de cunoștințe necesare rezolvării unor 
probleme teoretice și/sau practice. În cercetarea 
științifică se face distincția între cercetarea 
fundamentală, cercetarea aplicativă și dezvoltarea 
experimentală, iar termenul de cercetare și 
dezvoltare experimentală (C-D) acoperă cele 3 
activități.  

Cercetarea fundamentală, denumită și cercetare 
de bază, este activitatea desfășurată, în principal, 
pentru a dobândi cunoștințe noi cu privire la 
fenomene și procese, precum și în vederea formulării 
și verificării de ipoteze, modele conceptuale și teorii. 
Rezultatele cercetării fundamentale se comunică, în 
mod obișnuit, prin intermediul sesiunilor științifice, 
în publicații, reviste științifice sau sunt schimbate 
direct între organisme sau persoane interesate. 

Manualul Frascati face distincția între cercetarea 
fundamentală pură și cea orientată.  

Astfel, cercetarea fundamentală pură este 
efectuată în scopul cunoașterii, fără intenția de a 
obține avantaje economice sau sociale pe termen 
lung, sau de a aplica rezultatele la probleme 
concrete, sau de a transmite rezultatele obținute la 
sectoarele interesate.  

Cercetare fundamentală orientată presupune 
lucrări de cercetare fundamentală executate cu 
speranța de a se ajunge la stabilirea unei baze vaste 
de cunoștințe, care să permită rezolvarea 
problemelor sau concretizarea oportunităților pe 
care le avem acum sau care sunt susceptibile de a le 
întâlni ulterior. 

Cercetarea aplicativă, numită și industrială, este 
acea investigaţie originală desfăşurată pentru 
dobândirea de cunoştinţe noi în vederea unui obiectiv 
practic, specific. Rezultatele unei cercetări aplicate 
conduc, în primul rând la un produs unic sau un 
număr limitat de produse, metode sau sisteme noi, 
rezultate care adesea sunt brevetate. Acest tip de 
cercetare permite transpunerea în formă 
operațională a ideilor. 

Dezvoltarea experimentală este activitatea 
sistematică, plecând de la cunoştinţe rezultate din 
cercetare şi/sau de la experienţa practică, care 
urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau 
dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme şi 
servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor 
existente.  

Inovarea presupune implementarea unui produs, 
serviciu sau proces nou sau substanţial îmbunătăţit 
ori a unei metode de marketing sau afaceri noi, în 
activitatea practică, în organizarea locului de muncă 
ori a relaţiilor externe.  

Prin inovare de produs se înțelege introducerea în 
circuitul economic a unui produs sau serviciu care 
este nou ori îmbunătăţit substanţial în privinţa 
caracteristicilor şi utilizărilor sale. Îmbunătăţirile 
substanţiale pot fi ale specificaţiilor tehnice, ale 
componentelor sau materialelor, ale programelor de 
calculator încorporate, ale utilizării sau ale altor 
caracteristici funcţionale.  

Prin inovarea de proces se înțelege punerea în 
aplicare a unei metode de producţie sau de 
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distribuţie noi sau îmbunătăţite considerabil, care 
implică schimbări semnificative în ceea ce priveşte 
tehnicile, echipamentele şi/sau programele de 
calculator.  

Inovarea de marketing presupune implementarea 
unei noi metode de marketing care implică schimbări 
semnificative în proiectarea sau ambalarea 
produselor, introducerea pe piață a produselor, 
promovarea produselor sau stabilirea prețurilor.  

Inovarea organizațională presupune 
implementarea unei noi metode organizaționale în 
practicile de afaceri ale unei organizații, organizarea 
locului de muncă sau a relațiilor externe.  

Transferul tehnologic reprezintă un ansamblu de 
activităţi desfăşurate cu sau fără bază contractuală, 
pentru a disemina informaţii, a acorda consultanţă, a 
transmite cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi 
echipamente specifice, în scopul introducerii în 
circuitul economic a rezultatelor cercetării, 
transformate în produse comerciale şi servicii. 

Resursa umană înalt calificată este factorul 
esențial al creației și difuziei cunoștințelor științifice 
și tehnologice, asigurând legătura dintre progresul 
tehnologic și creșterea economică. Principalii factori 

de care depind resursele umane din știință și 
tehnologie sunt: tendințele demografice, legătura 
dintre învățământul superior și piața muncii, 
atitudinea absolvenților față de sistemul de 
cercetare-dezvoltare, caracteristicile ”stocului” de 
resurse umane (vârstă, distribuție pe domenii de 
specializare, pe competențe etc.), restructurarea 
economică. 

Conform standardelor internaționale (ISCO-88-
COM, ISCO-88) și clasificării ocupațiilor din România, 
personalul din sistemul de cercetare-dezvoltare face 
parte din grupa majoră II – specialiști cu ocupații 
intelectuale și științifice, care îndeplinesc sarcini 
profesionale care necesită cunoștințe de înalt nivel în 
științe fizice, biologice, sociale și umane, întreprind 
analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și 
metode, etc. Recomandarea Comisiei 2005/251/CE, 
intitulată ”Cu privire la carta europeană a 
cercetătorului și un cod de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor”, definește cercetătorii ca 
fiind profesioniști angajați în conceperea sau crearea 
unei noi cunoașteri, a unor produse, procese, 
metode și sisteme și în managementul proiectelor 
acestora. 
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FIȘĂ DE CERCETARE - SUPORT ÎN ACTIVITATEA DE CREARE DE SOIURI LA SPECIA PRUN 

 
Dr. ing. Butac Mădălina 

 
 Starea actuală a pomiculturii din țara noastră impune ca cercetarea științifică din acest domeniu să fie 
preponderent aplicativă, iar alegerea temelor de cercetare să se facă în funcție de cerințele pomicultorilor particulari. 
 Astfel, pentru perioada 2018 – 2027, s-a întocmit planul tematic „Implementarea Strategiei Academiei de 
Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești București privind Cercetarea – Dezvoltarea – Inovarea în 
pomicultură”, în care s-a propus abordarea a 6 teme de cercetare de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Pitești-Mărăcineni și rețeaua de stațiuni din țară. Pentru fiecare temă, subtemă și experiență din planul 
tematic s-au întocmit fișe de cercetare care reprezintă un document oficial pe baza căruia se desfășoară lucrările de 
cercetare propriu-zise. 
 Prezentăm în continuare fișa de cercetare la tema ASAS 1, subtema 1.3, experiența 1.3.4. 

  
FIȘĂ DE CERCETARE 

 
1. Tema ASAS 1: Resurse genetice și ameliorarea 
soiurilor și portaltoilor pomicoli.  
2. Subtema 1.3. Crearea de soiuri noi cu fructe de 
calitate şi rezistenţă genetică la factorii biotici şi 
abiotici şi portaltoi adaptaţi solurilor din România. 
3. Experiența 1.3.4. Prun cu rezistenţă / toleranţă la 
Plum Pox Virus, fructe de calitate superioară, 
destinate consumului în stare proaspătă şi prelucrării 
industriale. 
4. Locul cercetării: ICDP Pitești – Mărăcineni  și  SCDP 
Bistriţa. 
5. Durata cercetării: 2018-2027 
6. Echipa de cercetare:  
- ICDP Piteşti Mărăcineni: Butac Mădălina (ameliorare), 
Sumedrea Mihaela (protecție fitosanitară), Plopa 
Catița (virologie),  Ciucu Mihaela (biochimie); 
- SCDP Bistriţa: Zagrai Luminiţa, Zagrai Ioan (ameliorare 
și virologie). 
7. Motivarea cercetării 

În România, prunul a fost și rămâne specia 
dominantă, dar atât suprafaţa cultivată, cât şi 
producţia de fructe a înregistrat o scădere masivă, 
pierderi care s-au produs datorită defrişărilor ilegale 
determinate de numeroasele modificări ale legilor 
fondului funciar, a decapitalizării producătorilor 
particulari cărora li s-au retrocedat livezi, dar şi 
datorită bolilor virotice care au dus la scăderea 
producţiei la soiurile sensibile până la 80%. 

Sub aspect varietal, totdeauna au dominat soiurile 
locale, destinate producerii de ţuică, deşi au existat şi 
soiuri vechi, valoroase, cu destinaţie mixtă. În urma 
selecţiei empirice practicată de pomicultori anonimi 
din cele mai vechi timpuri, s-au obţinut numeroase 
soiuri şi populaţii locale cu o foarte bună adaptabilitate 
la condiţiile în care s-au format (Roşior Hăţăgel, 
Timpurii de Aiud, Timpurii de Ceptura, Roşior timpuriu, 
Sticloase de Bilceşti, Motroaşe de Mehedinţi, Grase de 

Becs, Uriaşe, Gâtlană, Boambe de Leordeni, etc). 
Printre acestea se numără şi vechile soiuri Tuleu gras, 
Grase româneşti şi Vinete româneşti care rămân încă 
etalon pentru unele caractere şi însuşiri.  

De-a lungul timpului îmbunătăţirea sortimentului s-
a realizat atât prin selecţia soiurilor autohtone Tuleu 
gras, Grase româneşti, Vinete româneşti, cât şi prin 
introducerea de peste hotare a unor soiuri la fel de 
valoroase, precum Stanley, Anna Späth, d’Agen, Vinete 
de Italia, Early Rivers, Cacanska Lepotica, Cacanska 
Rodna, Jojo, etc.  
8. Realizări și preocupări privind perfecționarea 
sortimentului de prun 
 Încă din anul 1950, în țara noastră a început un 
program de ameliorare a prunului, care continuă şi 
astăzi, în care se prevedeau următoarele obiective: 
- obţinerea unor soiuri de tip Tuleu gras cu diferite 
epoci de maturare, cu fructe de calitate superioară şi 
destinaţii diferite; 
- obţinerea unor soiuri de tip Vinete româneşti şi Grase 
româneşti cu fructe de calitate superioară; 
- crearea unor soiuri cu rezistenţă sau toleranţă la 
Plum Pox, pătarea roşie (Polystigma rubrum) şi 
monilioze (Monilinia laxa); cu vigoare redusă a pomilor 
şi cu fructificare tip spur etc. 
 Rezultatele obținute în activitatea de ameliorare la 
prun au fost prezentate pe larg în lucrări publicate de 
diferiți specialiști (Roman R., 1984; Cociu V. și colab., 
1997; Drăgoi D, 2000; Botu M. și colab., 2012; Butac 
M., 2010, 2013) și s-au concretizat prin înregistrarea a 
40 de soiuri, care se află introduse în sortiment şi în 
faza de extindere în producţie. 
 Se poate spune că, sortimentul de prun din 
România s-a îmbogăţit mai ales cu soiuri româneşti 
valoroase, destinate atât consumului în stare 
proaspătă, cât şi industrializării. 
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 De asemenea, sortimentul s-a diversificat pentru 
fiecare epocă de coacere şi s-a realizat astfel, un 
conveier varietal care acoperă o perioadă destul de 
lungă de timp (25 iunie – 5 octombrie). 
 Se remarcă apariţia soiurilor noi create în ţara 
noastră, soiuri superioare (din punct de vedere 
calitativ şi productiv) vechilor soiuri autohtone – Tuleu 
gras, Vinete româneşti şi Grase româneşti. 
 Pe viitor există posibilitatea selecţiei de noi 
genotipuri cu caractere şi însuşiri valoroase, având în 
vedere existenţa unui volum mare de material biologic 
rezultat în urma lucrărilor de ameliorare la prun, 
prezent în câmpuri de hibrizi, microculturi şi culturi de 
concurs. De asemenea, în paralel cu crearea de noi 
soiuri autohtone, se are în vedere introducerea de 
peste hotare a unor soiuri considerate valoroase în 
ţările de origine. 

Deşi, în România s-au obţinut foarte multe 
soiuri de prun, sub aspectul rezistenţei la boli şi 
dăunători nu s-au înregistrat progrese foarte mari, 
deoarece nu    s-au depistat încă surse de rezistenţă 
corespunzătoare şi nu există nici procedee simple de 
depistare a rezistenţei. Folosirea pesticidelor pentru 
combaterea bolilor şi dăunătorilor a dat rezultate 
foarte bune, însă poluarea mediului înconjurător, 
remanenţa puternică a unor substanţe chimice în 
fructe, cu impact negativ asupra sănătăţii umane, 
precum şi costul ridicat al acestor tratamente chimice 
limitează folosirea insectofungicidelor. 

O altă problemă nerezolvată încă rămâne 
calitatea fructelor – însuşire complexă care include 
forma şi mărimea fructelor, culoarea pieliţei şi a 
pulpei, conţinutul în substanţă uscată solubilă, în acizi, 
vitamine şi alte componente ce determină gustul, 
procentul de sâmbure, aderenţa sâmburelui la pulpă 
etc. Fiecare din însuşirile şi caracterele care definesc 
calitatea fructelor este determinată genetic de una sau 
mai multe gene, ceea ce face dificilă ameliorarea 
simultană a mai multor însuşiri. Unele componente ale 
calităţii, cum ar fi, de exemplu, mărimea, pot fi 
influenţate într-o anumită măsură de tehnologie, dar 
nu se vor obţine niciodată fructe mari de la un soi care 
genetic prezintă fructe mici.  

Iată de ce procesul de ameliorare a soiurilor la 
prun reprezintă o activitate continuă, necesitând o 
permanentă adaptare a obiectivelor la cerinţele şi 
preferinţele consumatorilor, precum și o mai bună 
cooperare internă și internațională în utilizarea 
resurselor genetice existente la această specie. 
9. Obiectivele cercetării 
Obiectiv general: Obţinerea unor soiuri de prun 
valoroase şi promovarea lor în cultura comercială. 
Obiectiv specific: Crearea de noi soiuri de prun, care să 
asocieze toleranţa / rezistenţa la Plum Pox Virus cu: 

- Calitatea fructelor (mărime, formă, culoare, gust); 
destinaţii diferite de valorificare (consum în stare 
proaspătă, prelucrare şi deshidratare); 
- Productivitatea; 
- Autofertilitatea; 
- Extinderea sezonului de maturare (timpurietate şi 
tardivitate). 
10. Baza materială – existentă la ICDP:  
- Câmp de hibrizi 
- Microculturi de concurs:  

- MC 1 - parcela 113 L, 0,35 ha, anul înfiinţării 2003, 
distanţa de plantare 4/2 m, 60 de genotipuri, 10 
pomi/genotip, portaltoi corcoduş, martor Anna Spath; 

- MC 2 - parcela 113 L, 0,15 ha, anul înfiinţării 2007, 
distanţa de plantare 4/2 m, 25 de genotipuri, 6 
pomi/genotip, portaltoi corcoduş, martor Early Rivers; 

- MC 3 - parcela 113 L, 0,35 ha, anul înfiinţării 2009, 
distanţa de plantare 4/2 m, 22 de soiuri, din care 15 
soiuri româneşti şi 7 soiuri de diferite origini, 10 
pomi/soi, portaltoi corcoduş, martor Tuleu gras; 

- MC 4 - parcela 114 L, 0,25 ha,  anul înfiinţării 
2010, distanţa de plantare 4/2 m, 30 de genotipuri, 6 
pomi/genotip, portaltoi corcoduş, martor Cacanska 
Lepotica; 

- MC 5 – parcela 114 L, 0,20 ha, anul înfiinţării 
2015, distanţa de plantare 4/3 m, 15 soiuri de diferite 
origini (18 soiuri din Belarus, 9 soiuri din Serbia, 4 din 
Bulgaria, 2 din Germania, 2 din Canada, 1 din Suedia), 
portaltoi corcoduş, 3 – 6 pomi/soi; 

- MC 6 – parcela 114 L, 0,35 ha, înfiinţării 2017, 
distanţa de plantare 4/3 m, 12 soiuri de origine 
germană, 13 soiuri din Letonia, 7 din Republica 
Moldova), portaltoi corcoduş, 3 – 6 pomi/soi. 
- Culturi de concurs: 

- CC 1 – parcela 114 L, 0,80 ha, anul înfiinţării 2015, 
distanţa de plantare 4/3 m, 6 soiuri de origini diferite 
(Piteştean, Andreea, Romanţa, Jojo şi Cacanska 
Lepotica), altoite pe 7 portaltoi de origine românească 
(Mirodad 1, Mirodad 2, Mirobolan dwarf, Adaptabil, 
Redutabil, B83/8, Bn4Kr), 3 repetiţii x 3 pomi/repetiţie. 
  
11. Metoda de lucru: 

a) Alegerea genitorilor în funcţie de obiectivele 
urmărite şi efectuarea hibridărilor controlate. Aceasta 
presupune mai întâi o cunoaştere a genitorilor sau 
părinţilor, a însuşirilor ce se doresc a fi ameliorate şi a 
modului de transmitere a lor în descendenţă. De 
asemenea, pentru efectuarea hibridărilor controlate 
este absolut necesară cunoaşterea biologiei florale a 
soiurilor care se încrucişează, pentru a stabili corect 
metoda de lucru ce trebuie folosită, respectiv dacă 
este nevoie de castrarea florilor sau doar izolarea 
florilor sau inflorescenţelor în faza de boboc la soiul 
mamă. Alte etape ale hibridării artificiale sunt: 
recoltarea polenului de la soiul tată; polenizarea 
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propriu-zisă, respectiv depunerea polenul soiului tată, 
cu ajutorul unei pensule, pe stigmatul soiului mamă în 
fenofaza de înflorire deplină; controlul legării fructelor; 
recoltarea fructelor hibride la maturare deplină; 
extragerea sâmburilor hibrizi şi stratificarea lor pentru 
postmaturare; semănarea sâmburilor hibrizi în seră 
sau în câmp deschis; 

b) Obţinerea de plante hibride şi completarea 
câmpurilor de hibrizi; 

c) Evaluarea materialului biologic din câmpurile de 
hibrizi, microculturile şi culturile de concurs.  

În câmpul de selecţie, după intrarea pe rod a 
plantelor hibride are loc selecţia indivizilor după 
însuşirile pozitive ale fructelor şi pomilor, în funcţie de 
obiectivele stabilite în programul de ameliorare al 
fiecărei specii de pomi şi arbuşti fructiferi. 
Descendenţele care au caracteristicile pozitive 
urmărite se marchează şi se altoiesc pe portaltoi 
adecvaţi, într-un număr mai mare de exemplare şi se 
testează din punct de vedere al capacităţii de 
producţie şi potenţialului biologic de adaptare, chiar în 
mai multe zone de cultură, timp de mai mulţi ani. După 
intrarea pe rod a pomilor altoiţi plantaţi în microculturi 
şi culturi de concurs, alături de un soi martor, are loc 
testarea în sistem DUS, privind distinctivitatea, 
uniformitatea şi stabilitatea noilor selecţii de 
perspectivă, înscrise pentru înregistrare şi promovare 
ca soiuri noi. 
12. Volumul lucrărilor: 

Câmpuri de hibrizi: 
- Selecţia în câmpurile de hibrizi după calitate fruct şi 
rezistenţă / toleranţă la Plum Pox Virus şi altoirea celor 
mai valoroşi în vederea studierii lor în etapele 
următoare de ameliorare. 

Microculturi şi culturi de concurs: 
- Observații fenologice: începutul, intensitatea şi 
sfârşitul înfloritului (după descriptori specifici Anexa 1); 
- Observaţii privind comportarea la factorii biotici şi 
abiotici: rezistenţa la ger, Plum Pox Virus, Monilia spp., 
Polystigma rubrum (după descriptori specifici Anexa 2); 
- Testarea biologică şi serologică a elitelor fără 
simptome de Plum Pox Virus în câmp; 

- Determinări privind vigoarea pomilor şi producţia de 
fructe; 
- Determinări privind calitatea fructului: greutate, 
formă, culoare, aderenţă sâmbure, conţinut în 
substanţă uscată solubilă, conţinut în acizi, fermitate; 
- Evaluarea calităţii senzoriale a fructelor: degustare 
fructe, conform fişei de degustare (Anexa 3); 
13. Valorificarea rezultatelor: 
- Efectuarea de combinaţii hibride şi obţinerea de 
sâmburi hibrizi; 
- Semănatul sâmburilor hibrizi şi obţinerea puieţilor 
hibrizi;  
- Înfiinţarea de câmpuri de hibrizi; 
- Selecţia hibrizilor cu caractere şi însuşiri pozitive; 
- Efectuarea testului de calitate şi productivitate în 
microculturile de concurs; 
- Efectuarea testului de adaptabilitate în culturile de 
concurs; 
- Înscrierea selecţiilor valoroase la ISTIS Bucureşti în 
vederea înregistrării ca soi nou; 
- Înmulțirea rapidă a hibrizilor valoroși și extinderea lor 
în rețeaua de cercetare din țară; 
- Înmulțirea soiurilor valoroase și extinderea lor în 
loturi demonstrative și în plantațiile particulare; 
-  Participarea la întâlnirile grupului de lucru Prunus; 
- Organizarea de mese rotunde și dezbateri la nivel 
național privind evoluţia sortimentului; 
- Publicarea de articole și lucrări științifice. 
14. Lucrări care se execută anual: 
- Menţinerea stării biologice şi culturale a câmpurilor 
experimentale (tăieri de formare, întreținere sol, 
tratamente fitosanitare la avertizare) 
- Observații și determinări specifice la genotipurile din 
câmpurile experimentale; 
- Semănatul sâmburilor hibrizi proveniţi din 
combinaţiile hibride efectuate în anul anterior; 
- Înfiinţarea unui câmp de hibrizi de prun (se vor planta 
anual hibrizii din  combinaţiile hibride); 
- Întocmirea raportului anual și prezentarea acestuia 
responsabilului de temă. 
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Anexa 1 
Lista descriptorilor utilizaţi şi a soiurilor de referinţă la prun 

(după IBPGR actualizaţi de ECP/GR Prunus în cadrul proiectului Genres CT95 nr. 1) 
 
Pentru caracterizarea completă a genotipurilor de prun, principalele caracteristici evaluate sunt cele 

referitoare la floare, fruct, pom, comportarea la boli și dăunători. 
 

Modul de utilizare al fructului: 1. Fără utilizare; 2. Masă; 3. Scopuri multiple. 
Modul de folosire al plantei: 1. Portaltoi; 2. Intermediar (portaltoi clonali); 3. Portaltoi generativi; 4. Ornamental / 
Polenizator; 5. Scopuri multiple; 6. Specie sălbatică; 7. Alte folosinţe; 8. Pentru lemn; 9. Fără utilizare. 
Starea probei: 1. Sălbatic; 2. Soiuri primitive; 3. Soiuri ameliorate; 4. Clone; 5. Portaltoi clonal. 
Starea virotică a plantei:1. Fără virus; 2. Fără simptome; 3. Cu virusuri. 

 
1. Floarea 
1.1. Fenologia înfloritului. Pentru a stabili cât mai precis stadiul F2 (50% flori deschise), se recomandă 

verificarea periodică a evoluției înfloritului, de 2-3 ori/săptămână (de exemplu, în zilele de luni, miercuri și vineri). La 
nivel european, se folosește scara de notare elaborată de Fleckinger și codul BBCH elaborat de Meier. Principalele 
stadii reper la prun, privind începutul înfloritului, înflorirea deplină și sfârșitul înfloritului, precum și corespondența 
între scara Fleckinger și codul BBCH sunt redate în Figura 1. 

 

 “Începutul înfloritului”: aprox. 10% flori deschise (stadiul F, 
BBCH 61) 

 

 

 

 

“Înflorirea deplină”: cel puțin 50% flori deschise, primele 
petale încep să cadă 
(stadiul F2, BBCH 65) 

 

 

 

 

“Sfârșitul înfloritului”: toate petalele au căzut (stadiul H, 
BBCH 69) 

 
Figura 1. Principalele stadii reper la prun și corespondența între 

scara Fleckinger și codul BBCH 
 

Perioada relativă de înflorire a unui soi se bazează pe compararea cu perioada de înflorire a soiurilor de 
referință, stadiile reper fiind “F” sau “F2”. O altă trăsătură importantă pentru alegerea soiurilor polenizatoare este 
durata (lungimea medie) perioadei de înflorire, calculată ca perioadă de timp dintre stadiile reper “F” și “F2”. 
Descriptori utilizați pentru a defini perioada relativă a înfloritului la soiurile de prun  

Nota Epoca de înflorit Soiuri de referinţă 
Prun european 

Soiuri de referinţă  
Prun chino-japonez 

1 
2 
3 
5 
7 
8 
9 

Extrem de timpurie 
Foarte timpurie 
Timpurie 
Intermediară 
Târzie 
Foarte târzie 
Extrem de târzie 

Mai timpuriu decât Ive 
Ive 
Early Rivers, Prolific 
Blue de Belgoque, RC Verte  
Hauszwetsche (Pozegaca) 
Quetsche blanche de Letricourt 
Mai târziu decât Quetsche blanche de Letricourt 

 
Burbank, Afiska 
 

 
1.2. Mărimea florilor 

Nota Mărimea florilor Soiuri de referinţă - Prun european 

3 Mică Early Laxton 

5 Medie Ruth Gerstetter 

7 Mare Reine Calude d’Oullins 
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1.3. Forma florilor 

Nota Forma florilor 

1 Plată 

2 Larg curbată 

3 Curbată 

 

 

 

 

 
                    1 – Plată    2 – Larg curbată    3 – Curbată 
 
1.4. Forma petalelor 

Nota Forma petalelor 

1 Eliptic alungită 

2 Eliptică 

3 Eliptic rotunjită 

4 Rotunjită 

5 Oval alungită 

6 Ovală 

7 Rectangulară 

 

 

 

 

 
1 – Eliptic alungită 2 – Eliptică          3 – Eliptic rotunjită         4 - Rotunjită 

 
 
 
 
 

            5 – Oval alungită        6 – Ovală           7 – Rectangulară 
 

1.5. Poziţia petalelor  

Nota Poziţia petalelor 

1 Depărtate 

2 Apropiate 

3 Suprapuse 

 

 

 

 

 

 

 
            1 – Depărtate  2 – Apropiate           3 – Suprapuse 
2. Fructul 
Pentru evaluarea însuşirilor şi caracteristicilor fructelor, este foarte importantă colectarea unui eșantion 

reprezentativ de fructe, provenite de pe pomi reprezentativi. Proba de evaluat trebuie să cuprindă un număr cel puţin 
20 de fructe. Identificarea fructelor reprezentative dintr-un pom se face respectându-se un anumit protocol: se vor 
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culege fructele aflate pe partea însorită a pomului, din treimea superioară a coroanei, evitându-se fructele a căror 
mărime se abate foarte mult de la medie.  
 

2.1. Epoca de maturare  

Nota Epoca de maturare Soiuri de referinţă   
Prun european 

Soiuri de referinţă  
Prun chino-japonez 

1 
2 
3 
5 
7 
8 
9 

Extrem de timpurie 
Foarte timpurie 
Timpurie 
Sezon mediu 
Târzie 
Foarte târzie 
Extrem de târzie 

Mai timpurie decât Ruth Gerstetter 
Ruth Gerstetter 
Cacanska lepotica 
Agen, Tuleu gras 
Pozegaca 
President 
Mai târziu decât President 

Mai timpurie decât Red Beauty 
Red Beauty 
Methley 
Burbank 
Laroda 
Angeleno  
Mai târziu decât Angeleno  

 
2.2. Producţia de fructe 

Nota Epoca de maturare 

1 
3 
5 
7 
9 

Absentă 
Mică 
Mijlocie 
Mare 
Foarte mare 

 
2.3. Forma fructului se evaluează la maturitatea caracteristică fiecărui soi, pe un eșantion format din cel puțin 

20 fructe reprezentative. În practică, stabilirea formei unui fruct nu este deloc ușoară.  

Nota Forma fructului Soiuri de referinţă – Prun european Soiuri de referinţă – Prun chino - 
japonez 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Aplatizat 
Rotund 
Eliptic 
Eliptic - alungit 
Ovat 
Cordiform 
Oblong 

 
Reine Claude Verte (Greengage) 
Monsieur Hâtif 
Hausywetsche (Pozegaca) 
Victoria 
Damas 
Coe’s Golden Drop, d’Ente P 707 

Kebap, Nubianna, Calita 
Can 
Ozark Premier 
 
 
Formosa 
Burmosa, Papaz 

 

 

 

 

 

 
             1 = sferic alungit   2 = sferic  3 = eliptic          4 = eliptic alungit 
 
 
 
 
 
 
 
                           5 = ovat              6 = cordiform      7 = invers ovoid (oblong) 

 
Pentru aprecierea formei fructelor se poate utiliza indicele de formă, calculat în funcţie de înălţimea şi 

diametrul prunelor (mm).  
Formula de calcul este: Indicele de formă (If) = D+d/2H 
Valorile cuprinse între 0,90 şi 1,00 arată că fructul respectiv este de formă rotundă, valorile situate sub 0,90 

definesc un fruct alungit, iar valorile de peste 1,00, un fruct compresat (turtit). 
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Forma fructului în funcție de raportul  înălțime/ diametru 

 Înălţime Diametru mic Diametru mare 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Valoare 44,5 mm 38,4 mm 39,2 mm 

Indicele de formă 0,87 

 
2.4. Mărimea fructelor depinde de numeroși factori: genotip, condițiile de cultură (tehnologia aplicată), vârsta 

pomului, producția de fructe pe pom etc. Pentru a stabili mărimea medie relativă a fructului, vor fi evaluate cel puțin 
20 fructe, pentru o perioadă de 4-6 ani. Determinările se fac la momentul recoltării și constau fie în cântărirea 
fructelor, fie în calibrarea acestora. 

 

Nota Mărimea fructului Soiuri de referinţă – Prun european Soiuri de referinţă – Prun chino - japonez 
1 
3 
5 
 

7 
8 
9 

Foarte mic ( 10 g) 
Mic (11-25 g) 
Mediu (26-40 g) 
 
Mare (41-55 g) 
Foarte mare (56-70 g) 
Extrem de mare (70 g) 

Mirabelle de Metz 
Early Rivers, Bonne de Bry 
Reine Claude (Greengage), Ruth 
Gerstetter, California Blue, Reine 
Claude d’Oullins 
Yakima, President 
Record 

 
 
Methley 
 
Angeleno 
Black Amber 

 

 

 

 

 

 

      

 10 g           11-25        26-40 g 
   1= foarte mică         3 = mic    5 = mijlociu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   41-55 g  56-70 g            70 g 
  7= mare        8 = foarte mare   9 = extrem de mare 
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2.5. Culoarea pieliţei 

Nota Culoarea pieliţei Soiuri de referinţă – Prun european Soiuri de referinţă – Prun chino - japonez 
1 
2 
3 
5 
7 
8 
9 

Albicioasă 
Verde 
Galben / Verde 
Oranj 
Purpurie / Roşie 
Violet / Albastră 
Albastru închis 

Transparent Gage 
Reine Claude Verte 
R. C. d’Oullins, Drap d’Or d’Esperen 
Mirabelle de Nancy 
Belle de Louvain, R.C. Althan, Anna Spath 
Pozegaca 

 
 
Shiro 
Sun Gold 
 
 
Angeleno 

 

 

 

 

 
         1 = albicioasă        2 = verde        3 = galben / verde       5 = oranj 
 
 
 
 
              7 = purpurie        8 = violet / albastră    9 = albastru închis 
 

 2.6. Culoarea pruinei 

Nota Culoarea pruinei Soiuri de referinţă 

1 Albicioasă  

2 Albastră  

 
 
 
 
  

                1 – albicioasă                2 – albastră 
 

2.7. Culoarea pulpei se stabilește la maturarea completă a fructelor, într-o secțiune transversală. Sunt 
identificate șase culori diferite. 

Nota Culoare pulpă Soiuri de referință 
1 Albă 

 
2 Verde 

 
3 Verde gălbuie 

 
4 Gălbuie 

 
5 Oranj 

 
6 Roşie 

 
 

 

 

 

 

 

  1= albă             2 = verzuie 3 = verde–gălbuie  4 = gălbuie             5 = oranj           6 = roşie 
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2.8. Aderenţa sâmburelui la pulpă:  
  

Nota  Aderenţa sâmburelui  Soiuri de referinţă – Prun european Soiuri de referinţă – Prun japonez 

1 
2 
3 

Neaderent 
Semiaderent 
Aderent 

President, Tuleu gras, Belle de Louvain 
Frontier, Centenar, Reine Claude d’Althan 
Favorita del Sultano 

Friar 
Bluefree 
Sorriso di Primavera 

 
2.9. Realizarea fotografiei se va face conform modelului, folosind o coală de hârtie de mărime A4 sau A3 

(caroiaj de 1 cm). Fotografiile vor fi datate și salvate în format .jpg sau .psd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Caracteristicile pomilor 
3.1. Tipul de creștere a pomilor 

Habitusul pomilor:  

Nota  Forma coroanei  Soiuri de referinţă – Prun european Soiuri de referinţă – Prun japonez 

1 
3 
5 
7 
9 

Verticală (Piramidală) 
Semi verticală (Elipsoidală) 
Sferică (Etalată) 
Răsfirată 
Plângătoare 

Yakima 
 
Stanley 

Calita 
Frontier 
Sorriso di Primavera 
Ozark Premier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
         1 – Verticală        3 – Semiverticală     5 – Sferică (etalată)   7 – Răsfirată    9 – Plângătoare 

Vigoarea pomilor 

Nota  Vigoarea pomilor  Soiuri de referinţă – Prun european Soiuri de referinţă – Prun 
japonez 

1 
3 
5 
7 
9 

Foarte mică 
Mică 
Mijlocie 
Mare 
Foarte mare 

 
Ruth Gerstetter 
Viktoria 
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Susceptibilitatea la boli şi dăunători:  
- Susceptibilitatea la Monilia laxa 

Nota Susceptibilitatea % Soiuri de referinţă 

1 
2 
3 
5 
7 
8 
9 

Rezistente 
Foarte puţin susceptibile 
Puţin susceptibile 
Intermediare 
Susceptibile 
Foarte susceptibile 
Extrem de susceptibile 

0% 
1% 
5% 

25% 
50% 

60% 

90% 

 
Hauszwetsche (Pozegaca) 
 
Victoria 
President 
Kirke’s plum 

 
- Susceptibilitatea la Monilia fructigena 

Nota Susceptibilitatea % Soiuri de referinţă – Prun european 

1 
2 
3 
5 
7 
8 
9 

Rezistente 
Foarte puţin susceptibile 
Puţin susceptibile 
Intermediare 
Susceptibile 
Foarte susceptibile 
Extrem de susceptibile 

0% 
1% 
5% 

25% 
50% 

60% 

90% 

 
Hauszwetsche (Pozegaca) 
Reine Claude d’Althan, Reine Claude Verte (Greengage) 
Victoria 
Belle de Louvain 
 

 
- Susceptibilitatea la PPV:   

Nota Susceptibilitatea Soiuri de referinţă 

1 
2 
3 
5 
7 
8 
9 

Rezistente 
Foarte puţin susceptibile 
Puţin susceptibile 
Intermediare 
Susceptibile 
Foarte susceptibile 
Extrem de susceptibile 

 
Opal, Scolduş 
Anna Späth, Oteşani 8 
Tuleu gras, Centenar, D’Ente P707 
 
Vinete româneşti, Diana, Debreceni 

 
Anexa 2. Fișă de apreciere organoleptică a calităţii fructelor la prun 

 
Data degustării ................................ 
Vârsta /sex degustător ........................................ 
 
 

Nr. 
crt. 

Caractere şi nota 
Proba 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. CARACTERE EXTERIOARE X X X X X X X X X X 

1 Formă           

2 Mărime           

3 Culoare           

4 Pruină           

B. CARACTERISTICI PULPĂ X X X X X X X X X X 

1 Consistenţă           

2 Suculenţă           

3 Gust           

4 Aromă           

5 Aderenţa la sâmbure           

 NOTA GENERALĂ           

Observaţii şi aprecieri personale privind soiul supus 
degustării................................................................................................................ 
Notarea se face de la 1 – 9, în care: 1 – 3 nesatisfăcător; 4 – 7 bun; 8 – 9 foarte bun
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CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA MATERIALULUI DE ÎNMULȚIRE ȘI PLANTARE FRUCTIFER  
LA SPECIA CĂPȘUN 

              
Dr. ing. Valentina Isac 

 
  

Materialul de față ar putea fi de interes pentru 
cei care doresc să producă plante certificate la 
căpșun, sau care doresc să știe despre beneficiile 
folosirii stocurilor de plante sănătoase în plantațiile 
comerciale. 

În prezent, în sectorul agricol, devine din ce în ce 
mai important să avem plante cu o calitate garantată 
din punct de vedere genetic, fitosanitar și agronomic, 
deoarece doar plantele bune oferă fructe bune și de 
calitate. 

Prin schemele de certificare, fermierii sunt 
asigurați că au  acces în final, la un material de 
plantare corespunzător standardelor de calitate și 
liber de organisme dăunătoare. Certificarea, alături 
de respectarea cerințelor privind organismele de 
carantină, este unul din elementele cheie în ceea ce 
privește controlul sănătății plantei. Prin acest proces 
se produce material săditor în concordanță cu 
prevederile legale, reglementările și regulamentele 
de producție respective. Procesul, dacă este corect 
urmat, permite obținerea caracteristicilor adecvate 
certificării materialului produs, și în final obținerea 
etichetei care certifică respectarea tuturor fazelor și 
trasabilitatea materialului. În România, în sectorul 
pepinieristic a fost dezvoltat de mult un sistem de 
certificare voluntară național prin care se încearcă 
satisfacerea tuturor cerințelor. 

În ultimii ani, datorită noilor reguli europene 
(Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE, 
2014/96/UE, 2014/97/UE ale  Comisiei din 15 
octombrie 2014 pentru punerea în aplicare a 
Directivei 2028/90/CE a Consiliului) au avut loc unele 
schimbări pentru a asigura o creștere a nivelului 
mediu de calitate a plantelor obținute în țările UE și 
să standardizeze producerea, certificarea, 
etichetarea și comercializarea plantelor și a 
materialului de înmulțire fructifer.  

Aceste reguli au fost implementate și în România 
de către MADR prin ordinele nr. 784/2016, nr. 884 
/2016 și nr. 772 /2016, care produc deja efect din 1 
ianuarie 2017, dar și de Ordinul nr. 119 / 14 mai 
2020, Art. IX care intră în vigoare de la 1 iulie 2020, și 
care modifică  Ordinul nr. 784/2016. 

Sistemul de certificare este un sistem de control 
oficial, bazat pe norme tehnice specifice stabilite de 
o autoritate publică. Materialul produs (plante mamă 

și material obținut din plantele mamă) printr-un 
sistem de certificare este clasificat în:  Prebază 
candidat, Prebază (conservare pentru 
premultiplicare), Bază (premultiplicare), Certificat 
(pepiniera), CAC (Conformitas Agraria 
Communitatis). 

În ceea ce privește sănătatea, conform legislației 
amintite următoarele definiții sunt importante: 
- organism dăunător înseamnă orice specie, suşă sau 
biotip de plantă, de animal sau de agent patogen 
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale; 
- ORNC înseamnă organisme dăunătoare 
reglementate care nu sunt de carantină; 
- inspecţie vizuală înseamnă examinarea plantelor 
sau părţilor de plante cu ochiul liber ori utilizând o 
lentilă, un stereoscop sau un microscop; 
- test înseamnă o examinare diferită de inspecţia 
vizuală; 
- practic liber de defecte înseamnă că defectele care 
ar putea reduce calitatea şi utilitatea materialului de 
înmulţire şi plantare fructifer sunt prezente la un 
nivel egal cu sau mai mic decât nivelul aşteptat să 
rezulte ca urmare a bunelor practici de cultivare şi de 
manipulare, iar nivelul respectiv este în conformitate 
cu bunele practici de cultivare şi de manipulare;  
- practic indemn de organisme dăunătoare 
înseamnă că pe materialul de înmulţire şi plantare 
fructifer sunt prezente organisme dăunătoare într-o 
măsură suficient de scăzută pentru a asigura un nivel 
acceptabil de calitate şi utilitate a materialului de 
înmulţire; 
- laborator înseamnă orice facilitate utilizată pentru 
testarea materialului de înmulţire şi plantare 
fructifer. 
- INCS – Inspecția Națională pentru Calitatea 
Semințelor; 
- ITCSMS - Inspectoratele teritoriale pentru Calitatea 
Semințelor și Materialului Săditor; 
- LCCSMS - Laboratorul Central pentru Calitatea 
Semințelor și Materialului Săditor. 

În prezent toate reglementările cu privire la 
cerințele privind sănătatea plantelor mamă și a 
materialului de înmulţire aparținând tuturor 
categoriilor biologice, sunt cuprinse în anexele 
Ordinului nr. 119 / 14 mai 2020. Prin acest nou ordin, 
anexele nr. 1,2,3 și 4 din Ordinul                nr. 
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784/2016 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 
6,7,8 și 9.  

Anexele sunt: Anexa nr. 6 -  Lista ORNC-urilor a 
căror prezență trebuie stabilită prin inspecție vizuală 
și, în caz de îndoieli, prin eșantionare și testare în 
temeiul articolului 9 alineatul (1), al articolului 10 
alineatul (1), al articolului 16 alineatul (1), al 
articolului 21 alineatul (1) și al articolului 26 alineatul 
(1) la ordin.   

Anexa nr. 7 - Lista ONRC -urilor a căror prezență 
trebuie stabilită prin inspecție vizuală și, în anumite 
cazuri, prin eșantionare și testare în temeiul 
articolului 9 alineatele (2) și (4), al articolului 10 
alineatul (1), al articolului 16 alineatul (1), al 
articolului 21 alineatul (1), al articolului 26 alineatul 
(1) din ordin.  

Anexa nr. 8 - Lista ORNC -urilor a căror prezență 
în sol este prevăzută la articolul 11 alineatele (1) și 
(2), la articolul 17alineatele (1) și (2) și la articolul 22 
alineatele (1) și (2) din ordin.   

Anexa nr. 9 - Cerințe privind măsurile în funcție 
de gen sau specie și în funcție de categorie în temeiul 
articolului 10 alineatul (4), al articolului 16 alineatul 
(4), al articolului 21 alineatul (4) și al articolului 26 
alineatul (2) din ordin. În conformitate cu legislația 
actuală noile cerințe fitosanitare prevăd ca la o 
inspecție vizuală o plantă mamă Prebază Candidat 
(PB C), plantele mamă și materialul Prebază (PB), 
Bază (B), Certificat (C) și CAC trebuie să se 
dovedească a fi indemne de ORNC-urile enumerate 
în anexele nr. 6 și 7 și în conformitate cu anexa nr. 9.  

Inspecția vizuală se efectuează de organismul 
oficial competent (ITCSMS, LCCSMS) și, dacă este 
cazul, de furnizor. 

În cazul acestor categorii de material, organismul 
oficial competent (ITCSMS, LCCSMS) și, după caz 
furnizorul efectuează inspecție vizuală, eșantionarea 
și testarea plantei pentru a depista ORNC -urile din 
anexa nr. 7 și în conformitate cu anexa nr. 9. Doar în 
caz de îndoieli se eșantionează și se testează pentru 
a depista ORNC-urile din anexa nr. 6. 

Cerinţele privind solul prevăd că plantele-mamă 
PB, B și C, (nu sunt prevederi pentru materialul CAC), 
pot fi cultivate doar în soluri indemne de organismele 
dăunătoare enumerate mai jos pentru căpșun, care 
sunt gazde pentru virusurile specifice. Absenţa unor 
astfel de organisme dăunătoare gazde pentru 
virusuri se stabileşte prin eşantionare şi testare. 
Eşantionarea şi testarea se efectuează înainte de 
plantarea plantei-mamă, ţinând seama de condiţiile 
climatice şi de biologia organismelor dăunătoare şi se 
repetă în timpul cultivării, atunci cand există 

suspiciuni privind prezenţa organismelor dăunătoare 
menţionate.  

Eşantionarea şi testarea nu se efectuează: 
- în cazul în care plantele-gazdă pentru organismele 
dăunătoare enumerate în anexa         nr. 8, nu au fost 
cultivate în solul de producţie timp de cel puţin cinci 
ani;  
- în cazul în care nu există nici o îndoială în ceea ce 
priveşte absenţa organismelor dăunătoare relevante 
în solul respectiv.; 
- când ITCSMS şi LCCSMS, pe baza unei inspecţii 
oficiale, ajung la concluzia că solul este indemn de 
organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 8, 
care sunt gazde pentru virusuri. 

Dacă nu se precizează altfel, eșantionarea și 
testarea nu se efectuează în cazul materialului de 
plantare fructifer certificat.  

La căpșun (Fragaria L.) verificarea solului se 
efectuează pentru următoarele ORNC-uri: Longidorus 
attenuatus Hooper [LONGAT], Longidorus elongatus 
(de Man) Thorne & Swanger [LONGEL], Longidorus 
macrosoma Hooper [LONGMA], Xiphinema 
diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] – 
nematozi (Anexa nr. 8). 

ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul trimit 
eșantioanele către laboratoarele acceptate oficial de 
către INCS.  În ceea ce privește eșantionarea și 
testarea, ITCSMS și LCCSMS trebuie să aplice 
protocoalele OEPP sau alte protocoale recunoscute 
la nivel internațional. În cazul în care nu există astfel 
de protocoale, ITCSMS și LCCSMS trebuie să aplice 
protocoalele relevante stabilite la nivel național. În 
acest caz, INCS pune la dispoziție respectivele 
protocoale atât celorlalte state membre, cât și 
Comisiei, la cererea acestora. 

Anexa nr 9 prevede că materialul de înmulțire 
trebuie să respectă cerințele privind organismele 
dăunătoare de carantină pentru Uniune și 
organismele dăunătoare de carantină pentru zone 
protejate prevăzute în actele de punere în aplicare 
adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2031 
care înlocuiește  Directiva fitosanitară 29/2000 și, 
care a intrat în vigoare din 14 decembrie 2019, 
precum și măsurile adoptate în temeiul articolului 30 
alineatul (1) din regulamentul respectiv. În plus, 
acesta respectă cerințe în funcție de gen sau specie și 
în funcție de categoria în cauză. 

În ceea ce privește căpșunul (Fragaria L.) o 
sinteză privind cerințele fitosanitare–bacterii, 
ciuperci, insecte, virusuri, phytoplasme, nematozi 
(ORNC -uri) este prezentată în Tabel 1. Pentru fiecare 
categorie în parte sunt reglementate aspectele 
referitore la inspecția vizuală, eșantionare și testare, 
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cerințele privind situl de producție, locul de 
producție sau zona, și procentajul de material cu 
simptome care nu trebuie depășit în procesul de 
înmulțire a materialului de înmulțire și plantare. 
Datele referitoare la cerințele care trebuie 
respectate la căpșun sunt redate în Tabelele 2 și 3.  

La toate categoriile, inspecțiile vizuale se 
efectuează de două ori pe an în timpul perioadei de 
vegetație, urmărindu-se frunzișul căpșunului în ceea 
ce privește prezența Phytophthora fragariae C.J. 
Hickman. 

Pentru materialul de înmulțire și plantare 
fructifer produs prin micropropagare, care este 
întreținut pentru o perioadă mai scurtă de trei luni, 
este necesară o singură inspecție vizuală în cursul 
acestei perioade. 

Menționăm că pentru plantele mamă și 
materialul Prebază de căpșun nu există toleranță în 
ceea ce privește organismele dăunătoare cuprinse în 
prezentul ordin. Tot materialul trebuie să fie sănătos, 
și fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și 
testată la un an de la acceptarea acesteia ca plantă 
mamă prebază. Ulterior testarea se efectuează în 
fiecare an în  perioada de vegetație în ceea ce 
privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa 
nr. 7, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește 
prezența ORNC-urilor  enumerate în anexa nr. 6. 

Producătorii de material săditor trebuie să aibă în 
vedere că plantele categoriilor B, C, CAC sunt 
eșantionate și testate în cazul: 
- unor simptome de Phytophthora fragariae C.J. 
Hickman pe frunziș (eșantion reprezentativ de 
rădăcini); 
- unor simptome neclare la o inspecție vizuală 
produse de virusurile Arabis mosaic virus, Raspberry 
ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry 
latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge 
virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato 
black ring virus; 
- unor îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-
urilor enumerate în anexele nr. 6 și 7, altele decât 
virusurile și Phytophthora fragariae. 

În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru 
virusuri, materialul de înmulțire și plantare fructifer 
(B, C, CAC), care prezintă simptome de virusuri este 
scos și distrus imediat.  

Informațiile privind  situl de producție, locul de 
producție sau zona producerii materialului de 
înmulțire și plantare fructifer la căpșun  în relație cu 
Phytophthora și Xanthomonas sunt cuprinse în Tabel 
2. Se recomandă cultivarea căpșunului în zone 
cunoscute ca fiind indemne de aceste boli, sau dacă 
totuși există simptome, în funcție de situație, 

materialul respectiv cât și plantele simptomatice din 
jur se scot și se distrug imediat. Tot în legătură cu 
aceste boli la căpșun sunt prevăzute aceleași 
perioade de repaus atât la categoria bază cât și la 
certificat, astfel: 
- este prevăzută o perioadă de repaus  de cel puțin 
zece ani între depistările de Phytophthora fragariae 
C.J. Hickman și următoarea plantare, în timpul căreia 
materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză 
nu se cultivă, sau istoricul culturii și al bolilor 
transmise prin sol al sitului de producție se 
înregistrează; 
- este prevăzută o perioadă de repaus de cel puțin un 
an între depistările de Xanthomonas fragariae 
Kennedy & King și următoarea plantare, în timpul 
căreia materialul de înmulțire și plantare fructifer în 
cauză nu se cultivă. 

Cerințele pentru ORNC-uri, altele decât 
Xanthomonas fragariae Kennedy& King și 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman, și altele decât 
virusurile sunt redate în Tabel. 3. Pentru a fi 
certificat, materialul din categoriile Bază și Certificat 
nu trebuie să prezinte simptome ale ORNC- urilor 
respective în procente mai mari decât cele stabilite. 
În cazul în care există material de înmulțire și 
plantare fructifer cu simptome în situl de producție 
în cursul ultimei perioade complete de vegetație, 
acesta precum și toate plantele-gazdă din vecinătate 
sunt scoase și distruse. 

Cerințele privind virusurile prevăd că procentele 
de plante cu simptome de 1% pentru Bază și 2% 
pentru Certificat din materialul de înmulțire și 
plantare fructifer de căpșun din situl de producție în 
cursul ultimei perioade complete de vegetație, cât și 
toate plantele simptomatice din imediata vecinătate 
se scot și se distrug imediat. 
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Tabel 1. Lista ORNC-urilor și a organismelor dăunătoare de carantină prevăzute în anexele  
Ordinului nr. 119 / 14 mai 2020 pentru specia căpșun (Fragaria L.) 

 

ORNC -uri Anexa 6 Anexa 7 Anexa 9 

Bacterii 
Candidatus Phlomobacter 
fragariae Zreik, Bové & 
Garnier [PHMBFR] 

Xanthomonas fragariae 
Kennedy & King [XANTFR] 

Xanthomonas 
fragariae Kennedy & 
King 

Ciuperci și 
oomicete 

Podosphaera aphanis 
(Wallroth) Braun & 
Takamatsu [PODOAP] 

Colletotrichum acutatum 
Simmonds [COLLAC] 

- 

Rhizoctonia fragariae Hussain 
& W.E.McKeen [RHIZFR] 

Phytophthora cactorum (Lebert & 
Cohn) J.Schröter [PHYTCC] 

- 

Verticillium albo-atrum 
Reinke & Berthold [VERTAA] 

Phytophthora fragariae 
C.J. Hickman [PHYTFR] 

- 

Verticillium dahliae Kleb 
[VERTDA] 

- - 

Insecte și 
acarieni 

Chaetosiphon fragaefolii 
Cockerell [CHTSFR] 

- - 

Phytonemus pallidus Banks 
[TARSPA] 

- - 

Nematozi 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) 
Filipjev [DITYDI] 

Aphelenchoides besseyi 
Christie [APLOBE] 

- 

Meloidogyne hapla Chitwood 
[MELGHA] 

Aphelenchoides 
blastophthorus Franklin 
[APLOBL] 

- 

Pratylenchus vulnus Allen & 
Jensen [PRATVU] 

Aphelenchoides fragariae 
(Ritzema Bos) Christie 
[APLOFR] 

- 

- Aphelenchoides 
ritzemabosi (Schwartz) 
Steiner & Buhrer [APLORI] 

- 

Virusuri, 
viroizi, boli 

asemănătoare 
virozelor și 
fitoplasme 

Candidatus Phytoplasma 
asteris Lee et al. [PHYPAS] 

Arabis mosaic virus 
[ARMV00] 

Candidatus Phlomobacter 
fragariae Zreik, Bové & 
Garnier 

Candidatus Phytoplasma 
australiense Davis et al. 
[PHYPAU] 

Raspberry ringspot virus 
[RPRSV0] 

- 

Candidatus Phytoplasma 
fragariae Valiunas, Staniulis & 
Davis [PHYPFG] 

Strawberry crinkle virus 
[SCRV00 

- 

Candidatus Phytoplasma 
pruni [PHYPPN] 

Strawberry latent ring 
spot virus [SLRSV0] 

- 

Candidatus Phytoplasma 
solani Quaglino et al. 
[PHYPSO] 

Strawberry mild yellow 
edge virus [SMYEV0] 

- 

Clover phyllody phytoplasma 
[PHYP03] 

Strawberry mottle virus 
[SMOV00] 

- 

Strawberry multiplier disease 
phytoplasma [PHYP75] 

Strawberry vein banding 
virus [SVBV00] 

- 

- Tomato black ring virus 
[TBRV00] 

- 
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Tabel 2. Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona producerii  
materialului de înmulțire și plantare fructifer la căpșun 

 

ORNC - ul Bază Certificat CAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phytophthora 
fragariae C.J. 
Hickman [PHYTFR] 

este produs în zone 
cunoscute ca fiind 
indemne de Phytophthora 
fragariae C.J. Hickman; 

este produs în zone 
cunoscute ca fiind 
indemne de Phytophthora 
fragariae C.J. Hickman; 

este produs în zone 
cunoscute ca fiind 
indemne de Phytophthora 
fragariae C.J. Hickman; 

nu se observă simptome 
pe frunzișul materialului 
din situl de producție în 
cursul ultimei perioade 
complete de vegetație, iar 
toate materialele de 
înmulțire și plantare 
fructifere și toate plantele 
infectate de pe o rază de 
cel puțin 5 m au fost 
marcate, excluse de la 
extracție și comercializare 
și distruse după ce 
materialul de înmulțire și 
plantare fructifer 
neinfectat a fost extras; 

nu se observă simptome 
pe frunzișul materialului 
din situl de producție în 
cursul ultimei perioade 
complete de vegetație, iar 
toate materialele de 
înmulțire și plantare 
fructifere și toate plantele 
infectate de pe o rază de 
cel puțin 5 m au fost 
marcate, excluse de la 
extracție și comercializare 
și distruse după ce 
materialul de înmulțire și 
plantare fructifer 
neinfectat a fost extras; 

nu se observă simptome 
pe frunzișul materialului 
din situl de producție în 
cursul ultimei perioade 
complete de vegetație, iar 
toate materialele de 
înmulțire și plantare 
fructifere și toate plantele 
infectate de pe o rază de 
cel puțin 5 m au fost 
marcate, excluse de la 
extracție și comercializare 
și distruse după ce 
materialul de înmulțire și 
plantare fructifer 
neinfectat a fost extras; 

Xanthomonas 
fragariae  
Kennedy & King 

este produs în zone 
cunoscute ca fiind 
indemne de Xanthomonas 
fragariae Kennedy & King 

este produs în zone 
cunoscute ca fiind 
indemne de Xanthomonas 
fragariae Kennedy & King 

este produs în zone 
cunoscute ca fiind 
indemne de Xanthomonas 
fragariae Kennedy & King 

nu se observă simptome 
pe materialul din situl de 
producție în cursul ultimei 
perioade complete de 
vegetație, iar toate 
plantele simptomatice din 
imediata vecinătate au 
fost scoase și distruse 
imediat. 

s-au observat simptome 
pe cel mult 2 % din 
materialul din situl de 
producție în cursul ultimei 
perioade complete de 
vegetație, iar materialul 
respectiv, precum și toate 
plantele simptomatice din 
imediata vecinătate au 
fost scoase și distruse 
imediat. 

nu se observă simptome 
pe materialul din situl de 
producție în cursul ultimei 
perioade complete de 
vegetație, iar toate 
plantele simptomatice din 
imediata vecinătate au 
fost scoase și distruse 
imediat. 

  s-au observat simptome 
pe cel mult 5 % din 
materialul din situl de 
producție în cursul ultimei 
perioade complete de 
vegetație, iar materialul 
de înmulțire și plantare 
fructifer respectiv, precum 
și toate plantele 
simptomatice din 
imediata vecinătate au 
fost scoase și distruse 
imediat. 
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Tabel 3. Procentajul care nu trebuie depășit de materialul de înmulțire și plantare fructifer de căpșun  
care prezintă simptome de fiecare din ORNC-urile din situl de producție în cursul ultimei perioade  

complete de vegetație (Fragaria L.) 
 

ORNC - uri % 

Bază Certificat 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP] 0,5 1 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA] 0,2 2 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA] 0,2 2 

Chaetosiphon fragaefolii 0,5 1 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA] - 0,1 

Aphelenchoides besseyi 0,05 1 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 0,5 1 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA] 0,5 1 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU] 1 1 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier - 1 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] - 1 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS] 0,2 1 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN] 0,2 1 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0,2 1 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis 
[PHYPFG] 

- 1 

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75] 0,1  

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03] - 1 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR] - 1 
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INFLUENȚA CONDIȚIILOR CLIMATICE DIN PRIMĂVARA 2020 ASUPRA SPECIILOR POMICOLE 
CULTIVATE LA ICDP PITEȘTI-MĂRĂCINENI 

 
Dr. ing. Chițu Emil, ing. Bălăuță Liviu, ing. Mazilu Ivona, ing. Chiuță Florin 

 

  
 

În urma analizei efectuate de către specialiștii ICDP 
Pitești, s-au semnalat pagube semnificative în livezile 
pe rod, datorită valurilor de înghețuri târzii din 
intervalul 16 martie–7 aprilie 2020. Toate aceste 
pagube au fost accentuate de avansul fenologic (10 – 
14 zile) al majorității speciilor pomicole, provocat de 
temperaturile foarte ridicate înregistrate atât la 
Mărăcineni – Argeș, cât și la nivelul întregii țări în lunile 
ianuarie (2-3

0
C peste normală), februarie (3-4

0
C mai 

cald decât media multianuală), martie (2-3
0
C peste 

normală) și în prima jumătatea a lunii aprilie.  
În zona de sud și de est a României, începând cu 

data de 16 martie și până la 7 aprilie  (figurile 1, 2 și 3), 
s-au înregistrat 5 valuri de înghețuri târzii cu 
temperaturi sub pragurile minime critice (10% dăunări) 
ale fenofazelor curente, la aproape toate speciile 
pomicole. În multe cazuri s-au atins chiar și pragurile 
critice pentru dăunarea unui procent mai mare de 90% 
organe florale. 

Pagubele produse de primul val de înghețuri târzii 
din zilele de 16 și 17 martie (-6,2

0
C și -7,1

0
C), au fost 

accentuate de faptul că acestea au survenit după două 
săptămâni cu temperaturi excepțional de ridicate 
(probabilități ale maximelor de peste 90% în 9 zile din 
14, Figura 3). În acest interval maximele au culminat cu 
valoarea de 23,3

0
C, din ziua de 13 martie (cu 

probabilitatea de 99%, valori mai mari înregistrându-se 
doar o dată la 100 de ani), pentru ca după 3 zile 
temperaturile să scadă la -6,2

0
C și în ziua următoare la 

-7,1
0
C (figura 1, probabilitate de 3%, valori mai reduse 

înregistrându-se doar o dată la 33 de ani), oscilația 
termică fiind de 30,4

0
C. 

În această perioadă de înregistrau următoarele 
fenofaze: dezmugurire la măr, păr, prun, cireș, vișin, 
piersic (buton roz), afin (butoni nerăsfirați), soc, coacăz 
negru, cătină, măceș, aronia (scorușul negru), iar la 
alun, corn, lonicera, corcoduș, cais și migdal înflorire. 

De asemenea, în primele 7 zile ale lunii aprilie, s-au 
mai semnalat 3 zile cu minime mai coborâte decât 
pragurile de dăunare prin înghețuri târzii, la 
majoritatea speciilor pomicole (Anexa 1). Astfel pe 1 
aprilie minima a coborât la -5

0
C (probabilitate de 2%, o 

dată la 50 de ani valori mai reduse, figura 3), pe 3 
aprilie la -4,2

0
C (probabilitate 3%), iar pe 7 aprilie la -

4,0ºC (probabilitate de 2%). 

Pe data de 1 aprilie fenofazele erau următoarele: 
dezmugurire la măr, păr, afin (butoni nerăsfirați), soc, 
coacăz negru, cătină, măceș, aronia; buton alb – 
începutul înfloritului la prun, cireș, vișin; înflorire 
deplină la piersic; înflorire la lonicera, corcoduș; 
scuturarea petalelor la cais și migdal și sfârșit de 
înflorire la alun și corn. 

Pe 7 aprilie fenofazele erau și mai avansate: 
dezmugurire la soc, coacăz negru, cătină, măceș, 
aronia; apariția bobocilor (nerăsfirați) la măr, păr, afin; 
buton verde – la cireș (‘Germesdorf’‚ ‘Stella’), vișin; 
buton alb – la cireș (‘Lapins’), la prun (‘Stanley’, ‘Tuleu 
gras’); începutul înfloritului – la prun (‘Centenar’, 
‘Stanley’, ‘Cacanska Rodna’, ‘Tita’), la piersic 
(‘Redhaven’); înflorire deplină la piersic (‘Filip’) și la 
lonicera; sfârșit de înflorit la alun, corn, lonicera, 
corcoduș, cais și migdal. 

Ca o regulă generală, pagubele provocate de aceste 
valuri de înghețuri târzii, au fost cu atât mai însemnate, 
cu cât specia pomicolă s-a aflat într-un stadiu fenologic 
mai avansat, iar temperaturile aerului au fost mai 
coborâte. De asemenea, la nivelul fiecărei specii, mai 
afectate au fost soiurile cu cel mai mare avans 
fenologic (cu pornire mai timpurie în vegetație), iar la 
nivelul fiecărui pom, au fost mai afectate organele 
generative (muguri, flori) cele mai evoluate din punct 
de vedere stadial, astfel:  

Mărul, specie aflată la mijlocul lunii martie la 
dezmugurire și la începutul lunii aprilie în faza de 
butoni nerăsfirați, a fost foarte puțin afectat (Idared 
4% și Goldrush 6%). 

Părul, aflat în fenofaza de început de dezmugurire 
la 16 martie și de butoni nerăsfirați la 7 aprilie a 
înregistrat pagube reduse, de doar 31% la soiul Santa 
Maria. 

Prunul, aflat în fenofaza de dezmugurire la mijlocul 
lui martie și de început de înflorire la 1 aprilie, nu a fost 
afectat. 

Piersicul de la ICDP Pitești aflat în fenofaza de 
buton roz la mijlocul lunii martie și la înflorire între 1 și 
7 aprilie a fost relativ puțin afectat (2-3%) de 
temperaturile scăzute. 

Cireșul (figura 4) foarte avansat fenologic, aflat la 
dezmugurire la mijlocul lunii martie (cu 2 săptămâni 
mai devreme decât media multianuală), când în anii 
normali mugurii de rod erau de abia umflați și la 
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începutul înfloririi pe 7 aprilie (15 aprilie fiind data 
medie a acestei fenofaze), a înregistrat pagube mari la 
unele soiuri cu pornire în vegetație mai timpurie, 
astfel: sub 10% flori afectate Hertford, cu cele mai 
reduse pagube; între 10 și 30% pagube, soiurile 
Merchant, Lapins, Areko și Sweetheart; între 30 și 40% 
flori afectate – Karina, Penny și Regina; între 60 și 70% 
pagube – Tamara, Burlat și Folfer; cu peste 90% flori 
afectate – soiurile Bellise, Fertard, Kordia și Vanda. 
Trebuie menționat că producția de fructe va fi 
diminuată semnificativ la soiurile cu un procent de flori 
afectate de peste 50%; 

La vișin s-au semnalat pagube mai reduse decât la 
cireș, de 13-16% la soiurile Nana și respectiv Crișana. 

Nucul la care mugurii erau doar umflați la mijlocul 
lunii martie, a fost puțin afectat. 

La afin, datorită avansului fenologic considerabil 
(10 zile la mijlocul lunii martie) semnalat la majoritatea 
soiurilor, un procent mare de muguri, cuprins între 50 
și 89% au avut între 2 și 4 butoni florali (cei mai 
evoluați din inflorescență) afectați de înghețurile târzii 
din zilele de 16 și 17 martie (-7,1

0
C). Totuși producția 

de fructe nu va fi influențată semnificativ. 
 
 
 
 
 
 

 
Ca o regulă generală, în literatura de specialitate,  

s-a stabilit că cireșul și vișinul au nevoie de cel puțin 
50% din mugurii de rod produși în anul anterior pentru 
a rodi normal, pe când la celelalte specii pomicole cu 
fructe mai mari (mărul, părul, caisul, piersicul, 
nectarinul și prunul), sunt necesari doar 10% muguri 
viabili. Este, de asemenea importantă și distribuția 
uniformă a mugurilor de rod viabili în coroană, pentru 
a realiza întregul potențial de producție.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Dinamica temperaturii aerului înregistrată la Mărăcineni,  

la 2 m de la nivelul solului, la stația meteorologică automată iMetos-ag de la Pessl,  
în intervalul 10 martie – 8 aprilie 2020 
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Figura 2. Dinamica temperaturii aerului înregistrată la Mărăcineni,  

la 2 m de la nivelul solului, la stația meteorologică automată WatchDog 2900ET de la Spectrum Technologies 
Inc., în intervalul 10 martie – 8 aprilie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Probabilitatea înregistrării unor valori zilnice egale sau mai mici decât cele specifice lunii martie și aprilie 
2020, la Mărăcineni-Argeş (1969-2020) 
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Figura 4. Muguri de rod de cireș afectați de înghețurile târzii din zilele de 16 și 17 martie 2020  
(lotul demonstrativ ICDP Pitești - Holland Fruit House) 
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Anexa 1. Temperaturile critice la pornirea în vegetație a pomilor 
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STUDIU COMPARATIV A PATRU SOIURI DE PRUN ALTOITE PE PATRU
PORTALTOI ÎN SISTEM DE CULTURĂ INTENSIV 

ing. Plăiașu Florin 

Lucrarea, scrisă de Boryana Stefanova și Georgi Popski (Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 
Troyan, Bulgaria), a fost publicată în Journal of Pomology, 51, 197-198 (2017) 13-19.   

Rezumat. Studiile s-au efectuat în perioada 2013-2015 într-o plantație intensivă de prun la RIMSA Troyan, 
înființată în anul 2005, cu soiurile `Stanley`, `Cacanska Lepotica`, `Hanita` și `Jojo` altoite pe patru portaltoi: 
Brompton, GF 655-2, Wavit și Myrobalan generativ, cu distanța de plantare 4 x 1,7 m. S-au determinat: suprafața 
secțiunii trunchiului (cm

2
), volumul (m

3
) și proiecția coroanei (m

2
), precum și caracteristicile productive, producția 

pe pom (kg), greutatea fructului (g) și analizele biochimice ale fructelor proaspete. S-a constatat că la vârsta de 10 
ani, în timpul rodirii depline, pomii din diferite combinații soi/portaltoi aveau diferențe de creștere. Soiurile 
`Stanley` și `Jojo` altoite pe Myrobalan generativ au avut cel mai mare volum al coroanei (21,56 m

3
, respectiv 15,86 

m
3
) și proiecția coroanei (13,04 m

2
, respectiv 10,46 m

2
), urmate de `Stanley` și `Jojo` altoite pe Brompton. Cea mai 

mică vigoare au avut-o soiurile altoite pe Wavit. La soiul cu coacere timpurie `Cacanska Lepotica`, greutatea 
fructului a oscilat între 25 și 35 de grame. Acest soi a avut cea mai mare productivitate. Soiul `Jojo` altoit pe 
portaltoiul generativ Myrobalan a avut cea mai mare greutate a fructelor (42,45 g), dar o producție per pom foarte 
mică. Soiul `Hanita`, în combinație cu portaltoii viguroși, Myrobalan generativ și Brompton, a avut o productivitate 
mare / pom, dar o foarte mică greutate a fructelor (19 - 23 g). 
Cuvinte cheie: prun, soiuri, portaltoi, livadă intensivă 

Introducere 
Soiurile de prun din programele de ameliorare 

ale universităților din Hohenheim și Geisenheim 
(Hartmann, 1998; Hartmann 2007; Jacob 2007) s-au 
răspândit pe scară largă în Europa. Unele dintre ele 
au fost introduse și testate în Bulgaria (Dinkova și 
colab., 2012), Republica Cehă, Polonia, Serbia etc., și 
recomandate pentru înființarea de noi livezi (Sosna, 
2002; Blazek & Pistekova, 2009). Intensivizarea 
plantațiilor presupune tehnologii moderne, dar 
principalul factor îl constituie portaltoiul folosit. Pe 
lângă Myrobalan-ul generativ, portaltoii clonali cu 
înmulțire vegetativă sunt de asemenea semnificativi 
în producția de prune (Wangenheim, GF 655-2 și St. 
Julien A). Portaltoii de vigoare mică (Wangenheim)  
imprimă soiurilor altoite vigoare moderată 
comparativ cu portaltoiul generativ Damson și 
productivitate mică (Rozpara & Grzyb, 1998). 
Pretabilitatea acestor soiuri și portaltoi a fost 
studiată în multe țări din Europa și America de Nord. 

În 2005 la RIMSA-Troyan noi portaltoi vegetativi 
au fost introduși, ca Brompton, GF655-2, St. Julien A, 
Wavit și Wangenheim. Aceștia au fost testați în 
comparație cu portaltoiul generativ Damson pentru 
pretabilitate în solul și condițiile climatice din 
regiunea de producție a prunului Troyan. De 
asemenea, au fost studiați comparativ cu patru 
soiuri de prun (Stefanova și colab., 2012a; Stefanova 

și colab., 2012b; Popski și colab., 2013; Dragoyski și 
colab., 2014). 

Scopul prezentului studiu este evaluarea 
comparativă a soiurilor de prun: Stanley, Hanita, Jojo 
și Cacanska Lepotica, altoite pe patru portaltoi 
diferiți (Brompton, GF 655-2, Wavit și Myrobalan 
generativ) în condițiile regiunii muntoase Troyan, în 
ceea ce privește creșterea și fructificarea. 

Material și metodă 
Studiile au fost efectuate în perioada 2013-2015 

în plantația intensivă de prun de la RIMSA Troyan, 
înființată  în 2005 pe o pantă de aproximativ 5-8

o
, cu 

soiurile `Stanley`, `Cacanska Lepotica`, `Hanita` și 
`Jojo` altoite pe 4 portaltoi: Brompton, GF 655-2, 
Wavit și Myrobalan generativ, cu o distanță de 
plantare de 4 x 1,7 m, fără irigare. 

S-au studiat suprafața secțiunii trunchiului (cm
2
), 

volumul (m
3
) și proiecția coroanei (m

2
), precum și 

caracteristicile productive: greutatea fructului (g), 
greutatea sâmburelui,  producția pe pom (kg) și 
eficiența producției (YE) (kg/cm

2 
- raportul dintre 

producția pe pom și suprafața secțiunii  trunchiului). 
S-a evaluat compoziția chimică a fructelor: 
- conținutul de substanță uscată solubilă (%); 
- conținutul de zaharuri (Luff-Schoorl) – (%); 
- acizi totali (acid malic), prin titrare cu 0,1 N KCl (%); 
- taninuri (Levental-Neubauer) – (%); 
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- antociani (Filsky și Fransis) (mg %). 
Evaluarea a fost efectuată conform „Metodelor 

pentru studiul resurselor plantelor” (Nedev și colab., 
1979). Datele din prezentul studiu au fost supuse 
analizei varianței (ANOVA) pentru LSD la p≤0,05. 

Rezultate și discuții 
Suprafața secțiunii trunchiului pomilor a crescut 

neregulat în fiecare an în diferite combinații 
soi/portaltoi. Tendința comună a arătat cea mai mică 
creștere la portaltoiul Wangenheim, în timp ce 
creșterea pe Myrobalan generativ a fost cea mai 
mare. 

Cea mai mare suprafață a secțiunii trunchiului s-a 
înregistrat la soiul `Jojo`, iar cea mai mică suprafață a 
secțiunii trunchiului a fost observată la soiurile 
`Cacanska Lepotica` pe portaltoiul Brompton și 
`Hanita` pe Wavit.  Perioada de vegetație în 2015 a 
fost caracterizată prin ploi uniform distribuite în 
fiecare lună, ceea ce a avut un impact asupra ratei 
creșterii pomilor și a suprafeței secțiunii trunchiului a 
tuturor combinațiilor soi/portaltoi, în comparație cu 
precedenții doi ani. Pentru soiul `Stanley` altoit pe 
Brompton și GF 655-2 a crescut cu 8-10 cm în fiecare 
an. Cea mai mare creștere anuală a fost observată la 
`Jojo` în combinație cu toți portaltoi. Cele mai mari 
diferențe în relație cu portaltoiul s-au constatat 
pentru soiurile altoite pe Myrobalan generativ (> 15 
– 20 cm

2
)(Tab.1).

Soiul `Stanley` și-a mărit volumul coroanei în 
2015 de la 11 la 14 m

3 
pe portaltoii Brompton, GF  

655-2 și Myrobalan generativ; pe portaltoiul Wavit, 
volumul s-a mărit cu doar 3 m

3
. Soiurile `Hanita` și 

`Jojo` au atins cel mai mare volum pe Brompton (10 
m

3
) și `Stanley` (14 m

3
), ceea ce înseamnă că 

portaltoiul Brompton imprimă o vigoare mare. 
Influența asupra volumului coroanei pe portaltoiul 
Myrobalan a fost cea mai mică la soiul `Hanita` (2,9 
m

3
) și cea mai mare la `Stanley` (16,69 m

3
; Tab.2); 

acest parametru a fost puternic influențat de 
caracteristicile genetice ale soiurilor. 

Greutatea medie a fructului a fost în concordanță 
cu caracteristicile specifice ale soiului și a oscilat de 
la 19 la 23 g la `Hanita` și 33 la 42 g la `Jojo`. 
Portaltoii nu au influență (statistic semnificativă) 
asupra greutății fructului și a sâmburelui pentru 
soiurile studiate (Tab. 3). 

Cea mai mare producție s-a înregistrat la soiul 
timpuriu `Cacanska Lepotica` (28,3 kg pe GF 655-2 și 
55 kg pe Myrobalan generativ), ale cărui fructe au 
avut greutate mare (25 – 35 g) (Tab. 3).  Soiul `Jojo` a 
avut cele mai mari fructe în combinație cu 
portaltoiul Myrobalan (42,45 g.), dar producția totală 
per pom a fost cu 50 - 75% mai scăzută decât 
producția la Cacanska Lepotica. 

Soiul `Hanita` a avut producții relativ mari în 
toate combinațiile, în special cu portaltoii viguroși 
Myrobalan și Brompton. Grzyb & Sitarek (2007) au 
consemnat că soiul `Hanita` altoit pe puieți de 
Wangenheim Prune a avut cea mai bună producție 
pe pom. 

Tab. 1. Suprafața secțiunii  trunchiului (cm
2
) a diferitelor combinații soi/portaltoi în perioada 2013 – 2015 

Soi/portaltoi Brompton GF 655-2 Wavit Myrobalan 
generativ 

LSD 0,05 

2013 

Stanley 
Hanita 
Jojo 
Cacanska 
Lepotica 

71,68 
49,97 
55,28 
36,52 

56,08 
55,28 
71,66 
52,73 

52,47 
51,43 
52,47 
43,68 

58,73 
53,82 
96,87 
55,44 

37,60 
14,84 
23,45 
25,76 

2014 

Stanley 
Hanita 
Jojo 
Cacanska 
Lepotica 

79,03 
61,07 
69,47 
42,17 

64,78 
68,74 
86,70 
58,25 

61,23 
65,66 
67,01 
48,94 

81,58 
59,55 

118,39 
79,96 

28,56 
13,93 
15,68 
19,22 

2015 

Stanley 
Hanita 
Jojo 
Cacanska 
Lepotica 

88,14 
67,01 
79,86 
50,13 

72,51 
71,82 
81,53 
58,20 

65,50 
71,49 
92,25 
57,11 

87,08 
60,23 

121,95 
120,79 

47,86 
38,71 
20,32 
14,16 
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Tab. 2. Volumul coroanei (m
3
) a diferitelor combinații soi/portaltoi în perioada 2013 – 2015 

Soi/portaltoi Brompton GF 655-2 Wavit Myrobalan generativ LSD 0,05 

2013 

Stanley 
Hanita 
Jojo 
Cacanska Lepotica 

4,43 
3,27 
4,73 
3,30 

3,54 
5,87 
4,47 
2,77 

4,00 
4,27 
5,41 
3,67 

4,53 
3,85 
9,71 
3,59 

3,07 
2,40 
2,32 
2,13 

2014 

Stanley 
Hanita 
Jojo 
Cacanska Lepotica 

5,02 
2,93 
4,08 
2,48 

4,64 
3,45 
3,28 
3,54 

5,69 
3,04 
3,37 
2,40 

4,89 
3,14 
6,08 
4,21 

0,90 
0,62 
0,96 
2,06 

2015 

Stanley 
Hanita 
Jojo 
Cacanska Lepotica 

19,21 
13,24 
14,35 
7,90 

15,96 
10,60 
10,36 
12,66 

8,82 
7,61 

13,25 
10,94 

21,56 
6,04 

15,86 
13,05 

6,54 
4,20 
6,42 
4,28 

Din cauza vigorii relativ mari, soiul `Hanita` poate 
fi recomandat pentru plantare pe soluri sărace sau în 
condiții de replantare. 

În studiul nostru, cea mai mare eficiență a 
producției a fost observată la soiul `Cacanska 
Lepotica`, pe toți portaltoii; eficiența producției a 
fost cea mai mare în combinație cu Wavit (0,79), și 
cea mai mică în combinație cu Myrobalan-ul 
generativ (0,46), ceea ce este în concordanță cu 
rezultatele obținute de Glisic și colab. (2016). 

Soiul `Hanita` a avut, de asemenea, o eficiență a 
producției mare variind de la 0,68 (altoit pe 
Myrobalan generativ) la 0,35 (altoit pe Wavit). 
Aceste rezultate confirmă rapoartele anterioare 
(Milosevic și colab., 2012), arătând că randamentul 

mare al recoltei la `Hanita` rezultă din vigoarea mică 
și potențialul ridicat de rodire. Cel mai mic 
randament al producției a fost constatat la soiul 
`Stanley`. Se poate concluziona că, soiul `Stanley` nu 
este potrivit pentru plantare în sistem intensiv în 
condițiile de la Troyan. Observații similare au fost 
găsite de Milosevik și Milosevik (2011), care au 
arătat că valori mici ale eficienței producției și valori 
TCSA mari indică faptul că, portaltoiul Belosljiva a 
influențat vigoarea relativ mare pentru soiul 
`Stanley`. 

Compoziția chimică a fructelor în 2015 a fost 
analizată pentru soiurile `Hanita`, `Cacanska 
Lepotica` și `Jojo`. Soiul cu maturare mai târzie, 
`Jojo`, a avut conținut mai mare de substanțe   

Tab. 3. Caracteristicile productive ale diferitelor combinații soi/portaltoi în 2015 

Soi/portaltoi Brompton GF 655-2 Wavit Myrobalan generativ LSD 0,05 

Greutatea fructului (g) 

Stanley 
Hanita 
Jojo 
Cacanska Lepotica 

28,74 
23,38 
25,17 
31,65 

28,94 
22,13 
33,82 
34,34 

30,72 
19,67 
31,11 
27,46 

28,14 
21,46 
42,45 
34,07 

3,96 
2,38 
5,45 
2,94 

Greutatea sâmburelui (g) 

Stanley 
Hanita 
Jojo 
Cacanska Lepotica 

1,87 
1,44 
1,97 
1,54 

1,96 
1,46 
2,12 
1,48 

2,23 
1,35 
1,83 
1,46 

2,00 
1,34 
2,36 
1,44 

0,19 
0,11 
0,20 
0,11 

Producția per pom (kg) 

Stanley 
Hanita 
Jojo 
Cacanska Lepotica 

5,5 
40,0 
15,5 
35,0 

3,3 
37,7 
12,0 
28,3 

0,6 
25,0 
9,0 

45,0 

0,5 
41,0 
10,5 
55,0 
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solubile, zaharuri totale și taninuri în comparație cu 
soiurile `Hanita` și `Cacanska Lepotica`. Conținutul în 
zaharoză și acizi nu diferă semnificativ sub influența 
portaltoilor, fiind determinat, în principal, de soi. Cel 

mai mare conținut în substanțe solubile a fost găsit 
la soiul `Jojo` (17,5%), însă mai puțin decât datele 
raportate de Blazek și Pistekova (2009). 

Tab. 4. Eficiența producției (kg/cm
2
) la diferitele combinații soi/portaltoi în 2015 

Soi /Portaltoit Brompton GF 655-2 Wavit Myrobalan generativ 

Stanley 
Hanita 
Jojo 
Cacanska Lepotica 

0,06 
0,60 
0,19 
0,70 

0,05 
0,52 
0,15 
0,49 

0,01 
0,35 
0,09 
0,79 

0,01 
0,68 
0,09 
0,46 

Tab. 5. Compoziția chimică a fructelor proaspete (recolta 2015) la soiurile `Hanita`, `Jojo` și `Cacanska Lepotica`, 
altoite pe diferiți portaltoi  

Portaltoi Solide 
solubile (%) 

Zaharuri 
totale (%) 

Zaharuri 
invertite (%) 

Zaharoză (%) Acizi totali 
(%) 

Taninuri (%) Antociani 
(mg%) 

Hanita 

Brompton 
GF 655-2 
Wavit 
Myrobalan 
generativ 

13,0 
13,5 
13,0 
14,5 

5,20 
7,20 
8,90 
6,65 

4,50 
6,15 
6,65 
4,35 

0,67 
1,00 
2,14 
2,19 

0,64 
0,79 
0,96 
0,72 

0,201 
0,062 
0,125 
0,083 

5,00 
7,42 
2,74 

21,61 

Jojo 

Brompton 
GF 655-2 
Wavit 
Myrobalan 
generativ 

17,5 
17,5 
20,0 
17,5 

10,40 
9,75 

10,25 
8,35 

7,85 
6,65 
7,70 
7,00 

2,42 
2,95 
2,42 
1,28 

0,70 
0,51 
0,51 
0,57 

0,145 
0,145 
0,208 
0,145 

7,42 
7,26 
7,74 
4,19 

Cacanska Lepotica 

Brompton 
GF 655-2 
Wavit 
Myrobalan 
generativ 

17,2 
17,5 
18,0 
16,0 

10,60 
9,55 

11,60 
8,70 

9,20 
9,05 
9,55 
7,50 

1,33 
0,48 
1,95 
1,14 

0,34 
0,44 
0,54 
0,47 

0,148 
0,191 
0,191 
0,170 

9,35 
4,68 
0,97 

17,10 

Concluzii 
Solul și condițiile climatice din regiunea Troyan 

sunt favorabile pentru cultivarea soiurilor `Stanley`,  
`Hanita`, `Jojo` și `Cacanska Lepotica`, în combinație 
cu unii portaltoi vegetativi de vigoare mică. 

Soiurile `Hanita` și `Cacanska Lepotica`  altoite pe 
portaltoiul Wavit se pot preta pentru plantații 
intensive.  

Soiurile `Stanley` și `Jojo` altoite pe portaltoii 
Myrobalan generativ, Brompton și GF 655-2 (anul 10 
de la plantare) nu se pretează pentru plantațiile de 
mare densitate. 

Soiurile `Hanita` și `Cacanska Lepotica` au avut 
cele mai mari producții în combinație cu portaltoii 
mai viguroși Brompton și Myrobalan generativ. 

Nu s-a înregistrat o producție optimă, nici fructul 
nu a atins dimensiunea normală la soiul `Stanley`, 
din cauza alternanței de rodire. 

 Soiul cu coacere mai târzie `Jojo` a acumulat mai 
multe zaharuri și substanță uscată în comparație cu 
soiul timpuriu `Hanita`, indiferent de portaltoi. La 
soiul `Cacanska Lepotica` conținutul total de acizi din 
fructe a fost cel mai mic. Soiurile sunt recomandate 
pentru consum în stare proaspătă, prelucrare și 
uscare.  
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PERSEVERENȚA ȘI MUNCA – SURSELE SUCCESULUI 

Dr. ing. Coman Mihail 

Și înainte de 1990 specialiștii din rețeaua de stațiuni pomicole au susținut prin toate mijloacele ca dezvoltarea 
sectorului pomicol din România să se facă în cadrul unor bazine specializate. O dovadă în acest sens o constituie 
scrisoarea adresată Ministerului Agriculturii și Silviculturii, mai exact cabinetului tovarășului secretar general 
I. Ceaușescu, de către dl. dr. ing. Isac Ilarie, director al Stațiunii experimentale pomicole Voinești, Dâmbovița, în 
data de 15 septembrie 1970.  

Studiul privind dezvoltarea pomiculturii 
analizează situația acestui important sector al 
economiei naționale în mod realist, reliefând 
deficiențele care au contribuit la starea generală 
nesatisfăcătoare a pomiculturii românești. 

Soluțiile propuse, îmbunătățite în urma 
consultărilor cu un larg cerc de specialiști, trebuie să 
stea la baza unor reglementări legalizate de durată, 
care să nu se schimbe de la un an la altul, cel puțin în 
orientarea de ansamblu. 

În ce ne privește aducem câteva sugestii însoțite 
foarte pe scurt de considerentele avute în vedere: 

1. Referitor la plantările de pomi pe județe, se
constată o neconcordanță cu orientarea generală a 
studiului – concentrarea și specializarea pomiculturii. 

Din cele 39 județe ale țării, în 31 se prevăd sarcini 
de plantare în perioada 1971 – 1980. 

După părerea noastră, pulverizarea în 
pomicultură, ca de altfel în toate celelalte ramuri ale 
agriculturii, aduce numai prejudicii în condițiile unei 
organizări moderne a producției. 

Linia dezvoltării „multilaterale” a unităților 
socialiste din agricultură, pe care s-a mers în trecut, 
nu a dus la rezultatele scontate. La fel se poate pune 
problema și în cazul dezvoltării „multilaterale”, din 
punct de vedere agricol, a unor zone întregi. 

În alte țări, chiar capitaliste, unde proprietatea 
asupra pământului este privată, este interzisă prin 
lege cultura în anumite zone a unor plante. Ex. în 
Franța există „dreptul de a planta vie” numai în 
podgoriile consacrate, legiferate, și numai de către 
aceia care  în 1935 (când a fost instituită legea) 
posedau suprafețe de vii. În acest fel suprafața de 
cca. 1.000.000 ha vie existentă în 1935 nu poate fi 
depășită și nu poate fi cultivată în alte regiuni. 

Dacă la noi nu se poate stabili interdicția asupra 
plantărilor în regiunile neconsacrate, se poate face 
totuși dirijarea prin acordarea de credite numai 
pentru livezile care se înființează în cadrul bazinelor 
pomicole. 

Facem deci propunerea de a se stabili și oficializa 
bazinele pomicole cu destinații precise și creditele 
pentru pomicultură să aibă în vedere plantațiile din 
zonele respective. 

2. Există numeroase terenuri în pantă în
numeroase județe. Nu trebuie ca acestea automat să 
fie destinate pomiculturii. 

Este necesară punerea de acord cu sectorul de 
creșterea animalelor și silvicultura, care sunt de 
asemenea interesate și organizarea producției pe 
baza moderne. 

3. Specializarea unităților socialiste în situația
concentrării în mari bazine pomicole impune un 
sistem de asigurare împotriva riscurilor (calamități 
naturale, greutăți în desfacere, etc.) a producătorilor, 
a organelor de valorificare, etc. 

(Materialul a fost publicat cu acceptul dlui dr. ing. 
Isac Ilarie, mai 2020) 
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