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Cuvânt înainte

Argeș – Muscel, entită�i îngemănate de istorie, teritoriu
dăruit de Dumnezeu cu seme�e creste de mun�i de la care
unduiesc la vale, înaltele și văluritele „muscele”, peste vetrele
celor două „cârmuiri” de �ară, prin domoalele dealuri și coline
către câmpiile cu orizonturi fără margini, oprindu-se nu departe
de înspumatele valuri ale Danubiului. Într-o lungime de peste
150 km „ ” și lată de 60 km, fiin�ează astăzi,en vol d′oiseaux
mărginite de hotare administrative, 102 comune, cu sute de
sate și cătune.

S-au așezat aici oameni sârguincioși, simpli, cura�i, cu credin�ă în „Cel de Sus”, care
au urmat ancestrala zicere: „au zămislit copii, au fondat așezăminte, și, nu în ultimul rând au
sădit pomi, mii și mii de pomi, au împodobit dealurile, le-au dat stabilitate, le-au cules
roadele, și-au unit destinele vie�uind pe aceste mândre și legendare meleaguri, genera�ie
după genera�ie – și o vor face în veșnicie, cât Soarele va lumina și încălzi Pământul!”

Numeroase personalită�i argeșene din eșaloanele superioare ale tuturor domeniilor
socio-economice și administrativ-culturale (medicină, armată, dascăli, miniștri, prim-
miniștri, etc.) și-au clădit cariera începând cu „ și „ la miile deadunatul prunelor” veghea”
poverne scurgătoare a elixirului (�uică), cea care ne înso�ește la toate evenimentele majore
din cursul trecătoarei noastre existen�e, de la „gângurit” (botez) până la locul „luminat și cu
verdea�ă”!

Vreau să subliniez, „ În perioada interbelică (1935), în statisticiașa a fost să fie”.
figurau două nominalizări: - livezi de pruni 9.391 ha în Argeș și 8.097 ha în Muscel, al�i pomi
805 ha în Argeș și 1.168 ha în Muscel. Produc�ia medie/ha era de 3,4 – 3,8 tone/ha,
explicabilă datorită dominan�ei evidente a prunului (90%).
Atrecut timpul, dupăAl II-lea Război Mondial, înArgeșul reunit s-a adoptat politica
de extindere a planta�iilor pomicole și de schimbare a structurii între specii, fiind favorizat
mărul. Conform recensământul din 1979, s-au plantat cca. 57.000 ha, din păcate și pe
terenuri mai pu�in pretabile. În prezent, în statistica pomicolă argeșeană figurează numai
20.370 ha, din care 67% specia prun.

Ne găsim la un nou început, de refacere, de modernizare a pomiculturii argeșene. Din
paginile prezentei lucrări ve�i constata dintr-o bogată statistică starea nesatisfăcătoare a
livezilor: pomi îmbătrâni�i, în declin (majoritatea cu vârstă de peste 25-30 ani), cu o structură
a speciilor nefavorabilă (pu�in cireș, vișin, nuc),cu predominan�a sistemele extensive.

În cele 3 capitole mari ale lucrării (zonarea pedoclimatică, tehnologii de cultură și
transfer tehnologic), elaborate pe baza unor metodologii știin�ifice cu aplicabilitate practică,
găsi�i nenumărate răspunsuri la întrebările pe care trebuie să vi le pune�i atunci când
purcede�i la fondarea unei livezi, mai ales când scopul este comercial: zona, clima,
temperaturile limită, precipita�iile, amplasamentul terenul (panta, accesibilitatea), solul
(textură, pH, permeabilitate, etc.), speciile, soiurile și portaltoi adapta�i, posibilită�ile de
valorificare, aspecte economice (plan de afaceri).

Dar, cel mai practic Ghid pe care vi-l recomand, prieteni pomicultori argeșeni, cu
paginile (por�ile) deschise la vedere, pe o colină între Pitești și este Institutul decite Dacia
Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură de la Mărăcineni, al cărui colectiv de tineri
entuziaști sub bagheta unui luminat director, continuă munca începută pe meleagurile
noastre cu 50 de ani în urmă.

Dr. ing. Ilarie Isac
Preşedinte al Societăţii Naţionale a Pomicultorilor din România
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Clima reprezintă factorul determinant în creşterea/descreşterea productivităţii agroecosistemelor
pomicole. În acest context, monitorizarea impactului variabilităţii / schimbărilor climatice asupra culturilor
pomicole necesită îmbunătăţirea cunoştinţelor şi capacităţilor ştiinţifice, astfel încât gestionarea
caracteristicilor climatului să includă evaluarea curentă a datelor climatice, precum şi analiza riscurilor şi
oportunităţilor.

Altfel spus, relaţia între bagajul genetic al speciilor pomicole, practicile agricole şi condiţiile locale de
mediu reprezintă baza cantitativă şi calitativă a producţiei. De aceea, analiza complexă a potenţialului
agroclimatic prin inter-relaţionarea rezultatelor cu biotopul pomicol permite repartizarea speciilor şi soiurilor
cultivate în zone cu potenţial diferenţiat, modalităţile de identificare a zonelor cu gradul cel mai mare de risc la
producerea fenomenelor meteorologice extreme asigurând posibilitatea diminuării efectelor pe termen scurt,
mediu şi lung.

Speciile pomicole, ca organisme vegetale perene compuse din soi şi portaltoi, deci două genotipuri în
interacţiune, sunt puternic influenţate de mediul în care trăiesc perioade lungi, timp în care se succed cicluri
anuale, fiecare dintre ele implicând parcurgerea unor fiziologic complicate procese de creştere şi etape de
dezvoltare. Din aceste considerente influenţa mediului este din ce în ce mai intensă odată cu creşterea vârstei
pomilor, spre deosebire de plantele anuale, sau cu cicluri scurte de viaţă, la care implicarea factorilor de
vegetaţie, chiar în condiţiile unei variaţii accentuate a acestora, determină modificări reduse în aspectul
morfologic şi particularităţile fiziologice specifice creşterii şi dezvoltării.

Aceste cercetări, privind impactul mediului asupra comportării plantelor, sunt de mare actualitate
deoarece s-a prevăzut schimbarea climatului globului şi a concentraţiei bioxidului de carbon din atmosferă, dar
avem foarte puţine informaţii (Smith et al., 1997), şi în multe cazuri nici una, despre modul cum plantele vor
răspunde în viitor.

Aşa cum afirmă Kozlowski et al. (1991), sau Silva and Rosa (1998), reacţia plantei la stimulii climatici
este foarte complexă, variind după factorii implicaţi, care pot exercita efecte de diferite intensităţi în cursul
anului. În sistemul natural climat - plantă - sol, este în general dificil să se separe efectul particular al
componentelor asupra creşterii şi dezvoltării plantei. Totuşi efectul câtorva factori ai mediului asupra creşterii a
fost bine cercetat: bioxidul de carbon şi elementele minerale pentru aprovizionarea cu materiale de construcţie,
lumina ca sursă de energie şi factor care influenţează morfogeneza, aprovizionarea cu apă pentru menţinerea
turgescenţei, ca şi oxigenul şi temperaturile favorabile pentru numeroase procese.

Aceeaşi autori precizează că indicatorii folosiţi pentru cuantificarea efectelor factorilor meteorologici
asupra proceselor fiziologice ale pomilor, sunt de cea mai mare importanţă pentru evidenţierea timpurie a
acestora.Astfel se apreciază că durata perioadei de creştere a lăstarilor, dar şi lungimea acestora în diferiţi ani,
sunt indicatori foarte sensibili ai deficitului de apă din plantă. Producţia s-a corelat pozitiv cu precipitaţiile
însumate şi cu durata de strălucire a soarelui, dar negativ cu suma temperaturilor medii mai mari decât 7°C.

Foarte important pentru răspunsul pomilor în constelaţia factorilor şi condiţiilor de mediu, cât şi a celor
tehnologice, este caracterul climatului. Într-un climat apropiat de cel al ţării noastre, continental, cu variaţii
însemnate de la un an la altul, Papp (1997) găseşte, în experienţe pe termen lung cu îngrăşăminte chimice, că
condiţiile meteorologice ale sezonului de vegetaţie au avut un efect mai puternic asupra calităţii fructelor la măr,
decât, spre exemplu, aplicarea azotului.

Metode de stabilire a favorabilită�ii climatice și pedologice a speciilor pomicole
în jude�ul Argeș

Condiţiile climatice în care sunt răspândite plantaţiile de pomi din România sunt variate şi
puternic diferenţiate între ele: 5-12°C temperaturi medii anuale şi 350-1.000 mm de precipitaţii medii anuale.
Chiar dacă distribuţia plantaţiilor în ansamblul lor se face după nişte curbe apropiate de un mod de repartiţie
statistic normal, mai ales, în ceea ce priveşte precipitaţiile şi excedentul sau deficitul de umiditate, speciile de
pomi se diferenţiază în raport de cerinţele lor fa�ă de factorii climatici și pedologici.

Sub aspect termic, peste 90% din plantaţii au fost și sunt situate în zone cu temperaturi medii anuale de
peste 7°C şi sub 11°C. Acest interval de numai 4 grade, reprezintă 1/3 din diapazonul termic general al ţării
noastre. Dominante sunt suprafeţele care se concentrează în zona cu temperaturi de 8-9°C pentru speciile
mezofile. Piersicul, caisul şi migdalul sunt răspândite în zone cu peste 9,5-10°C. În raport cu resursa hidrică,
majoritatea suprafeţelor se concentrează în zone cu 600-800 mm precipitaţii medii anuale. O exprimare mai
precisă a raportului între condiţiile climatice şi răspândirea plantaţiilor pomicole este aceea faţă de excedentul
sau deficitul de umiditate. Cea mai mare parte a plantaţiilor este situată în zona unde se realizează un minimum
de excedent de umiditate şi unde se asigură o bună aprovizionare a plantelor cu apă pe o perioadă mai lungă
din sezonul de vegeta�ie. O parte din plantaţiile situate în zone cu deficit de umiditate sunt irigate, mai ales cele
de piersic, cais, migdal.

Datele de distribuţie a plantaţiilor în raport cu cele câteva elemente fundamentale ale climei dau numai
o imagine generală asupra modului în care regimul hidric şi cel termic influenţează creşterea pomilor.
Mecanismele intime de acţiune a acestor factori sunt parţial dezbătute, iar cercetările viitoare vor trebui să
precizeze cu mai multă exactitate modalităţile de acţiune a tuturor elementelor climatice și pedologice.
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În ţara noastră, preocupări în ultimele trei decenii în domeniul zonării, nu au avut decât câţiva
cercetători. În 1985, Teaci D. împreună cu Amzăr Gh. şi Voiculescu I. alcătuiesc o metodologie de bonitare a
terenurilor destinate plantaţiilor pomicole, metodologie care a fost transferată ulterior într-un program pe
calculator. Principalul dezavantaj al programului de bonitare este acela că, nu foloseşte, dintre variabilele
meteorologice, la intrări, decât temperatura medie anuală a aerului şi suma anuală a precipitaţiilor, ignorând
complet distribuţia sezonieră a acestora. Începând cu anul 1996, Chiţu E., Budan C., Butac. M. şi Păltineanu
Cr. publică o serie de articole în ţară şi peste hotare (7th and 8th International Symposium on Modelling in Fruit
Research and Orchard Management, 2004 și 2008) privind modele de simulare fenoclimatică a pagubelor
produse de îngheţurile târzii în plantaţii şi de estimare a recoltei climatic posibile. Dacă bonitarea terenurilor
agricole folosea ca pas de timp anul, aceste simulatoare fenologice, cu ajutorul cărora se calculează şi
probabilitatea de apariţie a dăunărilor prin acţiunea îngheţurilor târzii, folosesc ora ca interval de timp pentru
calculaţii. Studii de zonare agroclimatică la cais şi piersic a efectuat şi Cociu V., Teaci D., în colaborare cu
cercetătorii de la Staţiunile de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă (Băneasa, Constanţa, Oradea), fără însă, a
folosi modele, stabilind că principalul factor de variabilitate a producţiei de fructe la cele două specii este
reprezentat de brumele târzii şi de gerurile de revenire din primăvară. Delimitează pe baza acestor studii cinci
zone agroclimatice de favorabilitate şi trasează cartogramele. Ca şi în cazul bonitării, nu se folosesc decât
valorile lunare sau cel mult decadale ale parametrilor meteorologici. În aceste cazuri precizia estimărilor este
mai scăzută deoarece procesele fiziologice specifice pomilor fructiferi se află în interacţiune continuă cu
valorile momentane ale temperaturii aerului şi nu cu valorile medii zilnice sau cu atât mai puţin, cu cele
decadale. O altă limită importantă a acestei metodologii este imposibilitatea estimării gradului de favorabilitate
climatică decât în arealele cu date fenologice certe pe perioade mari de timp şi apelarea la metoda interpolării
în toate celelalte cazuri. În 1998, RomanA. M., Cuculeanu V., Cusursuz B., Dumitru L., Topor E. şiAlexe Gh., de
la Institutul Naţional de Meteorologie (INMH), S.C.D.P. Constanţa şi U.S.A.M.V. Bucureşti testează cu bune
rezultate un model de estimare a pagubelor produse de îngheţuri la piersic în zona de sud-est a ţării. Existenţa
unor date pe termen lung în diverse reţele naţionale, precum şi prelucrarea şi utilizarea observaţiilor
fenologice - atât în relaţie cu schimbările climatice, cât şi cu diverse domenii de activitate - a căpătat o
importanţă deosebită, studiul biodiversităţii, silvicultura, agricultura, medicina umană fiind numai câţiva
beneficiari ai acestor observaţii, ca şi ai fenologiei în general (Sparks et al., 2000; Scheifinger et al., 2002; van
Vliet şi de Groot, 2003). În esenţă, la nivel naţional se resimte puternic ideea aprofundării tematicii propuse prin
acest proiect.

România, la ora actuală, dispune doar de o zonare pomicolă globală, la nivelul întregii �ări, efectuată
pe baza unui model preluat din literatura interna�ională: metodologia americană a lui Bowen şi Hollinger, 2004:
“Methods to determine suitability of a region for a large number of crops”, de la University of Illinois, Department
of Crop Science, Urbana şi Illinois State Water Survey, Atmospheric Environment Section, USA. Această
metodologie universală, ce poate fi aplicată tuturor speciilor de plante cultivate, a fost adaptată pentru condi�iile
din România, în cursul anului anterior, pentru 16 specii de pomi, arbuști fructiferi și căpșun. S-a constituit în
prima zonare complexă – climatică și pedologică deopotrivă, efectuată pe baza unor modele matematice
riguroase și �inând cont de preten�iile speciilor pomicole fa�ă de factorii de mediu. Aceasta a valorificat baze de
date multianuale climatologice (ANM București), pedologice (ICPA București) și de impact al factorilor de
mediu în livezi (ICDP Pitești și 6 sta�iuni pomicole (Figura 1).

Fig. 1. Unită�i participante și aportul lor în cadrul zonării
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La baza modelului global de zonare utilizat, au stat câteva ipoteze care jalonează constrângerile
modului de ac�iune al factorilor de climatici și pedologici asupra speciilor pomicole:

1. S-a admis că toate speciile pomicole vor răspunde constrângerilor induse de mediu în acelaşi mod.
2. Temperaturile care depăşesc pragul maxim absolut al speciei, sau cele care scad sub minimul

absolut tolerat, nu omoară planta, dar stopează sau reduc semnificativ diviziunea celulară și alungirea
acestora. Ipoteza poate fi nepotrivită la o cultură, sau într-o fenofază, care este în mod special sensibilă la o
anumită temperatură.

3. Precipitaţiile, numărul de zile din perioada de vegetaţie şi gerurile urmează legea minimului. Dacă
un parametru este la limita supravie�uirii, speciile nu pot fi cultivate chiar dacă celelalte variabile se găsesc în
limite normale.

4. Drenajul solului, ca şi pH-ul solului sunt variabile care pot fi modificate prin tehnologiile de cultură.
Aceste variabile împreună cu temperatura şi textura vor avea o pondere egală în model asupra favorabilită�ii
globale.

În general schema de stabilire a gradului de favorabilitate globală (pedoclimatică) a teritoriului fa�ă de
speciile pomicole este prezentată în figura 2.

Fig. 2. Schema de stabilire a gradului de favorabilitate globală a terenurilor fa�ă de speciile pomicole

Zonarea pedoclimatică și socioeconomică pentru speciile pomicole cultivate în România, s-a stabilit,
în principal prin suprapunerea unor cartograme de favorabilitate alcătuite pentru fiecare factor pedologic și
climatic care impune restric�ii majore de amplasare a viitoarelor planta�ii, astfel: pentru sol – textura, drenajul și
pH-ul, iar pentru climă – temperatura orară, probabilitatea de dăunare prin ac�iunea înghe�urilor târzii, gerurile
din timpul iernii, durata perioadei de vegeta�ie și precipita�iile.

După modelul universal prezentat de Bowen şi Hollinger, 2004, pentru specia măr (figura 3), cerin�ele
speciilor studiate fa�ă de factorii climatici și pedologici de mai sus, au fost stabilite de către ICDP și sta�iunile
pomicole și integrate în figura 4.

Fig. 3. Modelul Bowen şi Hollinger, 2004, de prezentare a cerin�elor fa�ă de factorii de mediu la specia măr
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Fig. 4. Cerin�ele celor 16 specii studiate fa�ă de factorii climatici, folosite în model pentru
calcularea notelor de favorabilitate (0-4)

Formula de calcul a notei de
favorabilitate globală – pedoclimatică
este prezentată, atât în forma originală,
cât și în cea adaptată de noi, în figura 5.

Fig. 5. Formula de calcul a notei de favorabilitate
finale și limitele de interpretare a acesteia.

Deși metodologia reprezintă o
abo rda re comp lexă , adap ta tă
impactului real (pasul de timp al
modelelor este ora) al factorilor
meteorologici asupra proceselor de
creştere şi fructificare ale pomilor şi
arbuştilor fructiferi din România, totuși
aceasta nu atrage teoria probabilităţilor
în cuantificarea ac�iunii factorilor de
risc climatic și prezintă câteva limitări
importante.

Limitele zonării speciilor pomicole din România și căi de poten�are

1. Restric�ii de timp –Actualul studiu are date de intrare climatice provenite din perioada 1961-2010 (50
de ani) și nu �ine cont de ritmul accentuat al schimbărilor climatice din ultimii 30 de ani și care se continuă și în
prezent. Ritmul anual de creștere al temperaturilor maxime la nivelul întregii �ări (medie pentru 29 de localită�i
reprezentative) în ultimii 30 de ani, a fost de 0,63ºCpe deceniu, iar al temperaturilor minime de 0,54ºC.

2. Restric�ii de spa�iu – Pentru interpolarea factorilor climatici utiliza�i în modelul de zonare în
stabilirea favorabilită�ii termice, privind durata perioadei de vegeta�ie, rezisten�a la ger și aprovizionarea cu
apă din precipita�ii a solului, s-au utilizat date provenite de la numai 121 de sta�ii climatologice pentru toată
�ara. Dintre acestea, pentru jude�ul Argeș am prelucrat date provenite doar de la 5 sta�ii de pe teritoriul
jude�ului și 12 sta�ii din vecinătate. Numărul acestora este total insuficient dacă dorim să surprindem
influen�a reliefului asupra climatului și asupra favorabilită�ii pentru cultura pomilor.
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3. Restric�ii privind numărul parametrilor de sol analiza�i – Pentru zonarea pedologică s-au utilizat doar
trei factori cu influen�ă majoră asupra creșterii pomilor: textura, reac�ia solului (pH) și drenajul.

4. Restric�ii privind numărul parametrilor de climă analiza�i – Pentru zonarea climatică nu s-a folosit nici
un indicator care să aprecieze probabilitatea de dăunare a organelor florale prin ac�iunea înghe�urilor târzii,
factor foarte important de stres accidental, mai ales pentru speciile termofile (cais, piersic, migdal etc.).

5. În jude�ulArgeș, notele potentate trebuie în�elese ca referindu-se la optimizarea regimului aerohidric
al solurilor. De asemenea și alte proprietă�i sol sunt foarte importante aici, într-un jude� în careale ului
precipita�iile sunt în deficit îndeosebi în partea sa sudică, dar excesul temporar de apa se produce practic în tot
jude�ul pe terenuri plane și argiloase, care predomină in partea centrală și sudică. De asemenea, aciditatea (pH
mic, 4,5-5,5) și debazificarea solurilor (grad mic de satura�ie în baze, V, de cca. 50-60% ) sunt foarte frecvente
in jude�, iar poten�area ar trebui să ia in considera�ie și amendarea calcică a solurilor.
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Distribuţia actuală pe bazine și localită�i a planta�iilor pomicole

În cadrul studiului întreprins pentru identificarea actualelor zone (jude�e, bazine și localită�i) cu planta�ii
de pomi și arbuști fructiferi aflate în diferite categorii de exploatare (în declin, pe rod și tinere), vârste (1-10 ani,
10-25 de ani și peste 25 de ani) și sisteme de cultură (extensiv – planta�ii clasice și pomi răzle�i sau în micile
gospodării de subzisten�ă și semi-subzisten�ă, intensiv și superintensiv), s-a utilizat o bază de date furnizată de
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Această bază de date a fost definitivată în cursul lunii aprilie 2014 și
a fost transmisă în format electronic, formatul fișierului fiind Microsoft Office EXCEL. Coloanele acestei baze
de date (variabilele) au fost următoarele: specia cu subdiviziunile: măr, păr, prun, cireș + vișin, cais, piersic +
nectarin, nuc + alun + migdal, arbuști fructiferi, căpșun și alte specii; jude�ul; bazinul pomicol; localitatea și
suprafe�ele ocupate cu planta�ii, divizate pe categoriile de exploatare, vârstele și sistemele de cultură amintite
mai sus.

S-a constatat că suprafa�a totală ocupată cu planta�ii era la începutul anului 2014 de 158.609,74 ha.
Este de remarcat faptul că actualele planta�ii sunt în foarte mică măsură tinere (6%), sau cu vârsta de până la
10 ani (7%). De asemenea planta�iile moderne, superintensive nu ocupau decât un procent foarte redus (2%
din totalul suprafe�elor cu planta�ii existente).

S-a stabilit, exploatând această bază de date, structura de specii şi sortimentele de soiuri şi portaltoi
pentru fiecare bazin pomicol luând în considerare gradul de favorabilitate în funcţie de elementele
fundamentale ale zonării.

Prin realizarea acestor obiective se va pune baza unei pomiculturi moderne şi durabile. Se vor elimina
în acest fel greşelile produse prin folosirea unor sortimente neadecvate, cu implicarea unor investiţii
nerentabile, cheltuieli nerecuperabile, etc.

La descrierea jude�ului Argeș, pentru realizarea obiectivelor prevăzute, s-au folosit baze de date
complexe, după cum urmează:

a) Situaţia actuală a pomiculturii în cadrul zonei respective folosind:
- Datele Recensământului Agricol (2010), cu privire la repartizarea plantaţiilor pomicole pe bazine

pomicole şi centre pomicole cu reactualizare la nivelul anului 2013;
- Structura speciilor pomicole pe bazinele pomicole conform situa�iei MADR din luna aprilie a anului

2014;
- Aprecierea stării plantaţiilor pe anumite bazine şi centre cu privire la: vârstă, tehnologie aplicată,

sortimente etc., prin vizite în planta�iile respective, împreună u reprezentan�ii Direc�iilorAgricole Jude�ene.
b) Rezultatele obţinute în cadrul câmpurilor experimentale ale Institutului de Cercetare - Dezvoltare

pentru Pomicultură Pitești, Mărăcineni din zonă, a observaţiilor efectuate în diferite plantaţii, cu privire la
comportarea speciilor, soiurilor şi portaltoilor la plantele pomicole, arbuști fructiferi și căpșun, în diferite bazine
pomicole.

Jude�ulArgeș

Conform metodologiei de zonare prezentată anterior, nota medie de favorabilitate climatică și
pedologică naturală a jude�ului este 2,20 (moderat favorabilă), jude�ulArgeș fiind pozi�ionat pe locul 7 din 42 de
jude�e (incluzând și Municipiul București). Ca favorabilitate pedoclimatică medie pentru 16 specii pomicole
(măr, păr, gutui, prun, cireș, vișin, piersic, cais, migdal, nuc, alun, coacăz negru, zmeur, mur, afin și căpșun)
jude�ulArgeș este întrecut doar de Vâlcea (locul 1), Sălaj (locul 2), Ilfov (locul 3), Gorj (locul 4), Dâmbovi�a (5) și
Mehedin�i (6).

Din aceeași bază de date privind situa�ia actuală a planta�iilor pomicole (MADR), am extras distribu�ia
spa�ială a celor 9 bazine și a localită�ilor din componen�a acestora și am prezentat-o în figura 6. Se poate
observa că actualele planta�ii pomicole ale jude�ului Argeș sunt concentrate în 9 bazine pomicole tradi�ionale:
Câmpulung, Curtea de Argeș, Domnești, Pitești, Săpata, Stâlpeni, Tigveni, Topoloveni și Vedea, care cuprind
zona de nord și centrală a jude�ului. Partea de sud este foarte pu�in folosită pentru plantarea pomilor și a
arbuștilor fructiferi.

Dacă analizăm modul de distribuire al speciilor pe cele 9 bazine tradi�ionale (tabelul 2), constatăm că
din cele 20.370 ha de planta�ii pomicole din jude�, 3.364 ha (16,5%) sunt amplasate în bazinul Domnești, 3.278
ha (16,2%) în Vedea și 3.090 ha (15,2%) în Câmpulung. La polul opus, bazinele cu cele mai reduse suprafe�e
sunt Săpata cu 737 ha (3,6%) și Pitești cu 800 ha (3,9% din totalul planta�iilor din jude�). Dintre specii suprafa�a
cea mai mare este ocupată cu prun, 13.557 ha (66,6%), măr 5.471 ha (26,9%) și păr cu 1.030 ha (5,1%).
Cireșul și vișinul ocupă numai 194 ha (0,9%), nucul, alunul și migdalul 97 ha, iar arbuștii doar 20 ha.
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Tabelul 2. Distribu�ia pe specii a suprafe�elor ocupate cu planta�ii pomicole în cadrul bazinelor jude�ului
Argeș (ha, aprilie 2014)

Nr.  crt Bazinul Pomicol
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Supra-fa�a
totală (ha)

1 Câmpulung 1.205 382 1.463 19 0 0 21 0 0 0 3.090
2 Curtea de Argeş 635 57 1.656 15 0 0 14 0 0 0 2.377
3 Domneşti 735 106 2.492 4 0 0 27 0 0 0 3.364
4 Piteşti 348 6 416 6 0 0 4 20 0 0 800
5 Săpata 0 0 737 0 0 0 0 0 0 0 737
6 Stâlpeni 762 38 1.000 4 0 0 18 0 0 0 1.822
7 Tigveni 816 81 1.153 28 0 0 4 0 0 0 2.082
8 Topoloveni 950 360 1.382 118 0 1 9 0 0 0 2.820
9 Vedea 20 0 3.258 0 0 0 0 0 0 0 3.278

Total judeţul Argeş 5.471 1.030 13.557 194 0 1 97 20 0 0 20.370

B
A

Z
IN

E
P

O
M

IC
O

L
E

Figura 6. Distribu�ia spa�ială a bazinelor pomicole tradi�ionale ale jude�ului Argeș
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Pe localită�i cele mai mari suprafe�e cu planta�ii (toate speciile) se găsesc în comunele Boga�i (1.056
ha), Mioarele (907 ha) și Corbi cu 828 ha (Fig. 7). Din histograma din fig. 7 se observă că din cele 76 localită�i
analizate, 21 au suprafe�e cu planta�ii sub 100 ha.

În figura 7, este reprezentată cartograma jude�ului Argeș (interpolare geo-statistică cu rutina kriging a
programului Surfer, Golden Software, Inc.), cu suprafe�ele ocupate cu planta�ii pomicole (toate speciile) pe
localită�i.

Figura 7. Distribu�ia spa�ială, și histograma suprafe�elor cultivate cu pomi în localită�ile jude�ul Argeș (ha pe
comună) B
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Acestea caracterizează centrele și bazinele pomicole din jude�ul Argeș, în care cultura pomilor și mai
ales a mărului (locul 2 pe �ară ca suprafe�e), părului și prunului (locul 1) sunt îndeletniciri tradi�ionale, chiar dacă
în momentul de fa�ă mare parte dintre aceste planta�ii sunt abandonate și în declin (62% din suprafa�ă).

Dacă analizăm distribu�ia speciilor pe cele 9 bazine pomicole (Figura 8), observăm că prunul este cel
mai bine reprezentat în bazinele Vedea (3.258 ha, cu peste 600 ha pe comunele Vedea și Poiana Lacului),
Domnești (2.492 ha), urmate de bazinele Curtea de Argeș și Câmpulung cu 1.656 ha și respectiv 1.463 ha și
Topoloveni, Tigveni și Stâlpeni cu suprafe�e cu pu�in peste 1.000 ha. 42 de localită�i din cele 76 analizate au
livezi de prun pe o suprafa�ă între 50 și 300 ha.

Figura 8. Distribu�ia pe localită�i și histograma suprafe�elor cultivate cu prun în jude�ul ArgeșB
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Mărul, a doua specie ca pondere în jude� (5.471 ha), este cel mai bine reprezentată în bazinul
Câmpulung cu 1.205 ha (figura 9, în medie pe localitate 79,7 ha, așa cum se poate observa în histogramă). În
acest bazin se regăsesc și localită�ile cu cele mai mari suprafe�e de planta�ii: Mioarele cu 300 ha, întrecută doar
de Boga�i din bazinul Topoloveni cu 316 ha. Urmează cu suprafe�e mai mici, între 635 și 950 ha pe bazin, în
ordinea descrescătoare a suprafe�elor, Topoloveni, Tigveni, Domnești, Stâlpeni și Curtea de Argeș. Cu
suprafe�ele cele mai mici se situează Săpata cu 0 ha, urmată de Vedea cu doar 20 ha și Pitești cu 348 ha.

Figura 9. Distribu�ia pe localită�i și histograma suprafe�elor cultivate cu măr în jude�ul Argeș B
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Părul, a treia specie ca pondere în jude� (1.030 ha, tabelul 2), are planta�iile cele mai îmbătrânite:
100% au peste 25 de ani și sunt plantate în sistemul clasic depășit din punct de vedere tehnologic și 85% dintre
ele sunt deja în declin accentuat și în mare parte neproductive (tabelul 3). Pe bazine pomicole, cele mai mari
suprafe�e se află în Câmpulung (382 ha) și în Topoloveni (360 ha). Urmează bazinul Domnești cu 106 ha,
Tigveni, Curtea de Argeș și Stâlpeni având între 38 și 81 ha. La polul opus se situează bazinele Vedea și
Săpata cu 0 ha și Pitești cu numai 6 ha. Din histograma din fig. 10 se poate observa că numai 7 localită�i din
jude� au peste 25 ha cu livezi de păr, cel mai mult la Boga�i cu 238 ha (bazinul Topoloveni) și Mioarele cu 191 ha
în bazinul Câmpulung.

Figura 10. Distribu�ia pe localită�i și histograma suprafe�elor cultivate cu păr în jude�ul ArgeșB
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Livezile de și ocupă o suprafa�ă de 194 ha, în declin fiind 76% dintre ele, toate fiindCireș Vișin
plantate în sistem clasic. Suprafa�a este foarte redusă pentru un jude� cu condi�ii pedoclimatice atât de
favorabile pentru aceste specii. Cele mai mari suprafe�e se află în bazinul Topoloveni (118 ha, tab. 2), pe locul 2
situându-se bazinul Tigveni cu doar 28 ha, urmate de Câmpulung (19 ha), Curtea de Argeș (15 ha). Fără
planta�ii de cireș și vișin sunt bazinele Săpata și Vedea și cu sub 10 ha Pitești, Domnești și Stâlpeni. Cele mai
mari planta�ii sunt la Boga�i (44 ha, fig. 11) și Priboieni cu 27 ha, în bazinul Topoloveni.

Figura 11. Distribu�ia pe localită�i și histograma suprafe�elor cultivate cu cireș și vișin în jude�ul Argeș
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În ceea ce privește planta�iile cu și , suprafa�a este foarte redusă, de numai 97 haNuc Alun
(tabelul 2), 79% dintre acestea având vârsta de peste 25 de ani, 38% sunt în declin accentuat și 94% în
sistemul clasic, extensiv (tabelul 3). Majoritatea planta�iilor sunt amplasate în 4 bazine tradi�ionale, suprafe�ele
totale fiind cuprinse între 14 și 27 ha: Domnești, Câmpulung, Stâlpeni și Curtea de Argeș. Cele mai mari
suprafe�e cultivate cu nuc și alun se găsesc la Câmpulung (20 ha, figura 12) și Mușătești 12 ha.

Figura 12. Distribu�ia pe localită�i și histograma suprafe�elor cultivate cu nuc și alun în jude�ul ArgeșB
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Distribu�ia pe specii a suprafe�elor ocupate cu planta�ii pomicole de diferite vârste, categorii de
exploatare și sisteme de plantare este prezentată în tabelul 3. Se remarcă faptul că speciile cu cea mai mare
pondere în jude� au și cele mai bătrâne planta�ii (peste 25 de ani): prunul 91%, mărul 89% și părul 100% din
planta�ii de peste 25 de ani. Cele mai mari suprafe�e în declin sunt înregistrate la prun, 8.105 ha (60% din
suprafa�a cu prun din jude�), urmate de măr cu 3.425 ha în declin (63%) și păr cu 875 ha (85% din suprafa�a
plantată cu păr). Dintre sistemele de cultură, cel extensiv este cel mai bine reprezentat (planta�ii clasice cu
portaltoi de vigoare mare, depășite din punct de vedere tehnologic și neprofitabile în condi�iile în care consumul
de for�ă de muncă manuală pe unitatea de produs este foarte ridicat), astfel: toată suprafa�a cu păr și piersic
este în sistem extensiv, urmate de cireș și vișin (97%), prun cu 96% din suprafa�ă cultivată în sistem extensiv și
măr cu 86%.

De asemenea din tabelul 4, care prezintă distribu�ia pe bazine a suprafe�elor ocupate cu planta�ii
pomicole de diferite vârste, categorii și sisteme de plantare, se poate remarca faptul că în majoritatea bazinelor
cu cele mai mari suprafe�e de pomi, planta�iile au vârste de peste 25 de ani (Topoloveni și Stâlpeni cu 98% din
livezi, urmate de Curtea de Argeș cu 97% și de Domnești și Câmpulung cu 94%). În tot jude�ul 62% dintre
planta�ii se află în declin, cel mai neglijate livezi aflându-se în bazinul Curtea deArgeș cu 77% dintre livezi aflate
în declin, urmat de Topoloveni, Stâlpeni și Câmpulung cu 69% în primul caz și cu 65% planta�ii în declin în
celelalte două cazuri.

După sistemul de cultură, în tot jude�ul, 93% din suprafe�ele cu livezi sunt în sistem extensiv, depășit
din punct de vedere tehnologic și mare consumator de for�ă de muncă manuală. În aceste condi�ii și
vulnerabilitate ecologică a acestor planta�ii este foarte ridicată, seceta, grindinele, bolile și dăunătorii
diminuând an de an produc�iile și eficien�a economică a planta�iilor care mai sunt în exploatare. Doar bazinul
Pitești și par�ial Tigveni dispune de planta�ii intensive, cele superintensive fiind aproape inexistente (tabelul 4).

Distribu�ia spa�ială a favorabilită�ii pedoclimatice în bazinele jude�uluiArgeș
În tabelul 5 este prezentată o sinteză a favorabilită�ii medii globale pe bazine și cele 16 specii analizate.

S-a analizat în același timp și gradul de favorabilitate pe fiecare factor climatic și pedologic în parte, valori medii
pentru toate speciile. Astfel, în ceea ce privește favorabilitatea la ger, pe primele locuri se află bazinele Pitești,
Stâlpeni și Topoloveni, cele mai favorabile din punct de vedere termic Săpata, Topoloveni și Pitești, după
favorabilitatea la precipita�ii Câmpulung, Domnești și Tigveni.

Tabelul 3. Distribu�ia pe specii a suprafe�elor ocupate cu planta�ii pomicole de diferite vârste, categorii și
sisteme de plantare

Specia Supra-
faţa
(ha)

Cu vârsta cuprinsă între: Categoria de exploatare: Sistemul de cultură:
>25 ani 10-25 ani 1-10 ani în declin pe rod tinere extensiv intensiv superintensiv

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %
Măr 5.471 4.875 89 586 11 10 0 3.425 63 1.730 32 316 5 4.701 86 677 12 93 2
Păr 1.030 1.027 100 3 0 0 0 875 85 143 14 12 1 1.027 100 3 0 0 0
Prun 13.557 12.311 91 1.246 9 0 0 8.105 60 4.737 35 715 5 13.005 96 550 4 2 0
Cireș,vișin 194 150 77 40 21 4 2 148 76 28 14 18 10 189 97 0 0 5 3
Cais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piersic,
nectarin

1 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0

Nuc,alun,
migdal

97 77 79 16 16 4 5 37 38 38 39 22 23 91 94 0 0 6 6

Arbuști 20 0 0 20 100 0 0 0 0 16 80 4 20 0 0 12 60 8 40
Căpșun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte specii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20.370 18.440 91 1.912 9 18 0 12.590 62 6.693 33 1.087 5 19.014 93 1.242 6 114 1

Tabelul 4. Distribu�ia pe bazine a suprafe�elor ocupate cu planta�ii pomicole de diferite vârste, categorii și
sisteme de plantare

Bazinul Suprafaţa
(ha)

Cu vârsta cuprinsă între: Categoria de exploatare: Sistemul de cultură:
>25 ani 10-25 ani 1-10 ani în declin pe rod tinere extensiv intensiv superintensiv
ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %

Câmpulung 3.090 2.906 94 184 6 0 0 2.014 65 919 30 157 5 2.964 96 125 4 1 0
Curtea de Argeş 2.377 2.306 97 62 3 9 0 1.839 77 450 19 88 4 2.334 98 43 2 0 0
Domneşti 3.364 3.174 94 190 6 0 0 1.529 45 1.570 47 265 8 3.331 99 33 1 0 0
Piteşti 800 382 48 413 52 5 0 315 39 431 54 54 7 379 47 379 47 42 6
Săpata 737 737 0 0 0 0 0 323 0 376 0 38 0 737 0 0 0 0 0
Stâlpeni 1.822 1.781 98 39 2 2 0 1.189 65 524 29 109 6 1.671 92 151 8 0 0
Tigveni 2.082 1.430 69 652 31 0 0 978 47 949 46 155 7 1.814 87 268 13 0 0
Topoloveni 2.820 2.773 98 45 2 2 0 1.955 69 683 24 182 7 2.508 89 241 9 71 2
Vedea 3.278 2.951 0 327 0 0 0 2.448 0 791 0 39 0 3.276 0 2 0 0 0
TOTAL 20.370 18.440 91 1.912 9 18 0 12.590 62 6.693 33 1.087 5 19.014 93 1.242 6 114 1
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După favorabilitatea la textură cele mai mari note au primit Pitești, Domnești și Tigveni, după pH
Săpata, Pitești și Vedea, iar după drenaj Săpata, Pitești și Stâlpeni. În final după favorabilitatea pedoclimatică
naturală (fără aportul irigării) ordinea bazinelor este următoarea: pe primul loc și cel mai favorabil în medie,
pentru toate speciile, Pitești cu nota 2,56, urmat în ordine descrescătoare a favorabilită�ii de Stâlpeni,
Topoloveni, Vedea, Săpata, Tigveni, Curtea de Argeș, Domnești, Câmpulung, și alte localită�i mai ales din
sudul jude�ului, necuprinse într-un bazin. Dacă considerăm nota poten�ată (cu aportul irigării) ordinea
favorabilită�ii este aceeași, crescând doar notele în fiecare bazin pomicol.

În ceea ce privește favorabilitatea pedoclimatică naturală medie a speciilor în cadrul jude�ului Argeș,
ordinea descrescătoare este următoarea: pe primul loc se situează zmeurul cu nota de favorabilitate 2,78
(favorabil), apoi alunul cu 2,71, părul cu 2,68, gutuiul cu 2,65, nucul cu 2,64, mărul cu 2,59, cireșul cu 2,51,
coacăzul, vișinul, prunul, căpșunul, piersicul și nectarinul, afinul și pe ultimele locuri caisul cu 1,96 – moderat
favorabil, migdalul cu 1,45 și murul cu nota de favorabilitate medie pe jude� de doar 0,94 (pu�in favorabil).

În ceea ce privește favorabilitatea pedoclimatică poten�ată (cu aport de irigare și acolo unde este cazul
drenaj pentru eliminarea excesului de umiditate temporar din sol) medie a speciilor în cadrul jude�ului Argeș,
ordinea descrescătoare este următoarea: pe primul loc se situează alunul cu nota 3.06 (favorabil), apoi nucul
cu 3,04, mărul cu 2,99, zmeurul cu 2,93, gutuiul cu 2,91, căpșunul cu 2,85, părul cu 2,82, vișinul cu 2,80,
coacăzul, cireșul, prunul, piersicul și nectarinul, afinul și cu cele mai mici note caisul cu 2,25 (moderat
favorabil), migdalul cu 2,16 și murul cu ghimpi cu 1,01 (pu�in favorabil.

În tabelul 4, s-au prezentat detalii privind notele de favorabilitate pe bazine și specii și s-au făcut
recomandări privind sortimentul (soiuri și portaltoi).
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Caracterizarea favorabilită�ii pedoclimatice a bazinelor pomicole ale jude�ului Argeș

Încercând să clasificăm cele 9 bazine consacrate ale jude�ului Argeș, la care se adaugă regiunea
Argeș-Sud care cuprinde comunele neincluse într-unul dintre bazinele de mai sus, am ob�inut pentru ambele
favorabilită�i pedoclimatice naturale și poten�ate, o ierarhizare pu�in diferită.

Astfel, în ceea ce privește favorabilitatea naturală medie a celor 16 specii pomicole și de arbuști
fructiferi analizate, pe primul loc și cel mai favorabil a fost bazinul pomicol Pitești (2,55 nota medie), urmat
îndeaproape de bazinul Stâlpeni (2,49 nota medie de favorabilitate naturală). Cu note de favorabilitate cu pu�in
mai mici se situează bazinele Vedea (2,42) și Topoloveni (2,42). Bazinul Săpata se situează la mijlocul
clasamentului, fiind pe locul 5 cu 2,26 nota medie de favorabilitate naturală. Urmează apoi în ordine
descrescătoare a favorabilită�ii bazinele din nordul jude�ului: Tigveni cu nota 2,25, bazinul Curtea de Argeș cu
nota medie 2,16, Domnești cu 2,11 și cu cea mai redusă favorabilitate bazinul pomicol Câmpulung cu numai
1,95 notă de favorabilitate medie naturală a celor 16 specii. Între locurile ocupate de bazinele Domnești și
Câmpulung se situează și regiunea Argeș-Sud (localită�i necuprinse într-unul dintre bazinele tradi�ionale), cu
nota medie de 2,02, notă redusă de deficitul pluviometric accentuat din perioada de vară și de texturile grele ale
acestor soluri, afectate în lipsa drenajului extern, de exces temporar de umiditate.

În ceea ce privește favorabilitatea pedoclimatică poten�ată medie pentru toate speciile analizate, pe
primul loc și cel mai favorabil a fost tot bazinul pomicol Pitești (2,90 nota medie), urmat la oarecare distan�ă tot
de bazinul Stâlpeni (2,80 nota medie de favorabilitate poten�ată). Cu note de favorabilitate cu pu�in mai mici
decât Stâlpeni se situează bazinele Topoloveni (2,76) și Vedea (2,75). Bazinul Săpata se situează tot la
mijlocul clasamentului, fiind pe locul 5 cu 2,67 nota medie de favorabilitate poten�ată. Urmează apoi în ordine
descrescătoare a favorabilită�ii bazinele din nordul jude�ului: Tigveni cu nota 2,50, bazinul Curtea de Argeș cu
nota medie 2,35, Domnești cu 2,34 și cu cea mai redusă favorabilitate bazinul pomicol Câmpulung cu numai
2,22 notă de favorabilitate medie naturală a celor 16 specii. Între locurile ocupate de bazinele Tigveni și Curtea
deArgeș se situează regiuneaArgeș-Sud, cu nota medie de 2,44.

Vom descrie în continuare, în ordinea descrescătoare a notelor medii, gradul de favorabilitate al
fiecărui bazin pomicol pentru cele 16 specii analizate.

BAZINUL POMICOL PITEȘTI
Este situat în partea centrală a jude�ului și cuprinde un număr de 7 comune și Municipiul Pitești:

Dărmănești, Micești, Budeasa, Merișani, Mioveni, Mărăcineni și Bascov. Aici majoritatea speciilor pomicole
întâlnesc cele mai favorabile condi�ii dintre toate bazinele jude�ului Argeș. Pe primul loc ca favorabilitate
naturală se situează cireșul (3,03 nota medie), urmat în ordinea descrescătoare a notelor medii pe specii de:
zmeur (asociat ca preferin�e fa�ă de condi�iile de mediu cu murul cu ghimpi, trandafirul pentru petale, măceșul
și cornul), păr, gutui, piersic și nectarin, nuc, alun, castan, căpșun, măr, prun, coacăz (asociat cu cătina, agrișul,
Lonicera Aroniași ), vișinul și pe ultimele trei locuri ca favorabilitate naturală, caisul (2,33 nota medie), afinul
(1,87) și murul fără ghimpi, cu nota cea mai mică – 1,73.

�inând cont de faptul că planta�iile moderne superintensive, vor fi dotate, fără excep�ie, cu sisteme de
optimizare a regimului aerohidric al solurilor (irigare sau/și drenaj acolo unde este cazul), în figura 1 se prezintă
și un clasament al speciilor în func�ie de notele de favorabilitate medii poten�ate. Se poate observa că pe
primele trei locuri se situează nucul (3,21), alunul (3,20) și zmeurul cu speciile asociate, ca mai sus (3,18), iar
pe ultimele locuri afinul (2,27) și murul fără ghimpi (1,88).
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Fig. 1. Favorabilitatea naturală și poten�ată a speciilor pomicole în bazinul pomicol Pitești

BAZINUL POMICOL STÂLPENI
Este situat în partea central – estică a jude�ului și cuprinde un număr de 8 comune, astfel: Vlădești,

Mihăești, Bălilești, Hârtiești, Stâlpeni, Vulturești, Davidești și �i�ești. Foarte multe dintre speciile pomicole,
întâlnesc în acest bazin condi�ii favorabile, acesta fiind pe al doilea loc ca favorabilitate pedoclimatică
poten�ată după Pitești. Pe primele două locuri ca favorabilitate naturală în acest bazin, se situează zmeurul
(2,99 nota medie, asociat ca preferin�e fa�ă de condi�iile de mediu cu murul cu ghimpi, trandafirul pentru petale,
măceșul și cornul, figura 2), dar și alunul (2,95), urmate în ordinea descrescătoare a notelor medii pe specii de:
măr, nuc, păr, gutui, cireș, coacăz (asociat cu cătina, agrișul, și ), vișin, piersic și nectarin,Lonicera Aronia
căpșun, cais, prun și pe ultimele două locuri ca favorabilitate naturală, afinul (2,04) și murul fără ghimpi, cu nota
cea mai mică – 1,07.

Dacă considerăm că planta�iile moderne superintensive, vor fi dotate, fără excep�ie, cu sisteme de
optimizare a regimului aerohidric al solurilor (irigare sau/și drenaj acolo unde este cazul), în figura 2 se prezintă
și un clasament al speciilor în func�ie de notele de favorabilitate medii poten�ate. Se poate observa că pe
primele trei locuri se situează mărul (3,20), alunul (3,18) și căpșunul (3,16), iar pe ultimele locuri afinul (2,33) și
murul fără ghimpi (1,12).

Fig. 2. Favorabilitatea naturală și poten�ată a speciilor pomicole în bazinul pomicol Stâlpeni
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BAZINUL POMICOL TOPOLOVENI
Este situat tot în partea central – estică a jude�ului, la sud de bazinul Stâlpeni și la est de bazinul Pitești

și cuprinde tot un număr de 8 comune, de la nord la sud acestea fiind: Bo�ești, Dobrești, Bele�i – Negrești,
Călinești, Priboieni, Ștefănești, Boga�i, Topoloveni și Leordeni. Foarte multe dintre speciile pomicole, întâlnesc
în acest bazin condi�ii destul de favorabile, acesta fiind pe al treilea loc ca favorabilitate pedoclimatică
poten�ată. Pe primele trei locuri ca favorabilitate naturală în acest bazin, se situează cireșul (2,87), părul (2,81),
și zmeurul (2,74 nota medie, asociat ca preferin�e fa�ă de condi�iile de mediu cu murul cu ghimpi, trandafirul
pentru petale, măceșul și cornul, figura 3), urmate în ordinea descrescătoare a notelor medii pe specii și deci a
favorabilită�ii naturale, de: gutui, piersic și nectarin, alun, măr, nuc, căpșun, prun, coacăz (asociat cu cătina,
agrișul, și ), și vișin și pe ultimele trei locuri ca favorabilitate naturală, caisul (2,24), afinul (1,90)Lonicera Aronia
și murul fără ghimpi, cu nota cea mai mică – 1,42.

Cum planta�iile moderne superintensive, vor fi dotate, fără excep�ie, cu sisteme de optimizare a
regimului aerohidric al solurilor (irigare sau/și drenaj acolo unde este cazul), în figura 3 se prezintă și un
clasament al speciilor în func�ie de notele de favorabilitate medii poten�ate. Se poate observa că pe primele trei
locuri se situează alunul (3,04), mărul (3,04) și nucul (3,03), iar pe ultimele locuri afinul (2,32) și murul fără
ghimpi (1,55).

Fig. 3. Favorabilitatea naturală și poten�ată a speciilor pomicole în bazinul pomicol Topoloveni

BAZINUL POMICOL VEDEA
Este situat în partea central – vestică a jude�ului și cuprinde un număr de 9 comune, de la nord la sud,

acestea fiind: Cuca, Drăganu, Uda, Cocu, Băbana, Ciomăgești, Moșoaia, Poiana Lacului și Vedea. De
asemenea, multe specii pomicole, întâlnesc și în acest bazin condi�ii favorabile, acesta fiind pe al patrulea loc
ca favorabilitate pedoclimatică poten�ată. Pe primele trei locuri ca favorabilitate naturală în acest bazin, se
situează părul (2,92), cireșul (2,84) și zmeurul (2,72 nota medie, asociat ca preferin�e fa�ă de condi�iile de
mediu cu murul cu ghimpi, trandafirul pentru petale, măceșul și cornul, figura 4), urmate în ordinea
descrescătoare a notelor medii pe specii de: gutui, căpșun, alun, nuc, măr, piersic și nectarin, vișin, coacăz
(asociat cu cătina, agrișul, și ), prun și pe ultimele trei locuri ca favorabilitate naturală, caisulLonicera Aronia
(2,01), afinul (1,96) și murul fără ghimpi, cu nota cea mai mică – 1,75.

Dacă considerăm că planta�iile moderne superintensive, vor fi amenajate, fără excep�ie, cu sisteme de
optimizare a regimului aerohidric al solurilor (irigare sau/și drenaj acolo unde este cazul), în figura 4 se prezintă
și un clasament al speciilor în func�ie de notele de favorabilitate medii poten�ate. Se poate observa că pe
primele trei locuri se situează căpșunul (3,08), alunul (2,89) și nucul (2,88), iar pe ultimele locuri caisul (2,23),
afinul (1,92) și murul fără ghimpi (0,89).
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Fig. 4. Favorabilitatea naturală și poten�ată a speciilor pomicole în bazinul pomicol Vedea

BAZINUL POMICOL SĂPATA
Este situat tot în partea central – estică a jude�ului, la sud de bazinul Vedea și la vest de regiunea

Argeș-Sud (comunele necuprinse într-un bazin pomicol tradi�ional) și cuprinde doar 2 comune: Săpata și
Lunca Corbului. Numai o parte din speciile pomicole, întâlnesc în acest bazin condi�ii favorabile, acesta
ocupând al cincilea loc ca favorabilitate pedoclimatică poten�ată. Pe primele patru locuri ca favorabilitate
naturală în acest bazin, se situează cireșul (2,78), gutuiul (2,62), părul (2,60) și zmeurul (2,59 nota medie,
asociat ca preferin�e fa�ă de condi�iile de mediu cu murul cu ghimpi, trandafirul pentru petale, măceșul și cornul,
figura 5), urmate în ordinea descrescătoare a notelor medii pe specii, de: nuc, alun, măr, căpșun, piersic și
nectarin, vișin, coacăz (asociat cu cătina, agrișul, și ) și prun și pe ultimele trei locuri caLonicera Aronia
favorabilitate naturală se situează caisul (1,89), afinul (1,64) și murul fără ghimpi, cu nota cea mai mică – 1,18.

Deoarece planta�iile moderne superintensive, vor fi dotate, fără excep�ie, cu sisteme de optimizare a
regimului aerohidric al solurilor (irigare sau/și drenaj acolo unde este cazul), în figura 3 se prezintă și un
clasament al speciilor în func�ie de notele de favorabilitate medii poten�ate. Se poate observa că pe primele
șase locuri, la o diferen�ă foarte mică, se situează căpșunul (3,15), nucul (3,09), alunul (3,08), gutuiul (3,02),
mărul (3,00), și zmeurul (2,99), iar pe ultimele locuri caisul (2,32), afinul (2,02) și murul fără ghimpi (1,34).

Fig. 5. Favorabilitatea naturală și poten�ată a speciilor pomicole în bazinul pomicol Săpata
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BAZINUL POMICOL TIGVENI
Este situat în partea nord - estică a jude�ului, având la vest jude�ul Vâlcea și învecinându-se la sud cuv

bazinul Vedea și la est cu bazinul Curtea de Argeș. Cuprinde un număr de 8 comune, cu o mare întindere de la
nord la sud, după cum urmează: Sălătrucu, Șuici, Cepari, Tigveni, Ciofrângeni, Poienarii deArgeș, Morărești și
Cotmeana. Având un climat mai răcoros doar în partea sa nordică, un număr mai mic de specii pomicole,
întâlnesc condi�ii favorabile în acest bazin, fiind pe al șaselea loc ca favorabilitate pedoclimatică poten�ată între
bazinele jude�ului. În acest bazin, pe primele trei locuri ca favorabilitate naturală, se situează alunul și castanul
comestibil (2,83), nucul (2,80) și zmeurul (2,74 nota medie, asociat ca preferin�e fa�ă de condi�iile de mediu cu
murul cu ghimpi, trandafirul pentru petale, măceșul și cornul, figura 4), urmate în ordinea descrescătoare a
notelor medii pe specii de: păr, gutui, măr, vișin, coacăz (asociat cu cătina, agrișul, și ), prun,Lonicera Aronia
cireș, căpșun și afin și pe ultimele trei locuri ca favorabilitate naturală, piersicul (2,20), caisul (1,76) și murul fără
ghimpi foarte sensibil la geruri, cu nota cea mai mică – 0,42.

Dacă considerăm că planta�iile moderne superintensive, vor fi amenajate, fără excep�ie, cu sisteme de
optimizare a regimului aerohidric al solurilor (irigare sau/și drenaj acolo unde este cazul), în figura 6 se prezintă
și un clasament al speciilor în func�ie de notele de favorabilitate medii poten�ate. Se poate observa că, pe
primele două locuri se situează alunul (3,11) și nucul (3,07), urmate de 7 specii cu grad de favorabilitate mai
redus (note între 2,97 și 2,77) decât primele două, dar egal între ele (măr, gutui, păr, vișin, zmeur, căpșun și
coacăz), iar pe ultimele locuri piersicul (2,21), caisul (1,96) și murul fără ghimpi (0,44).

Fig. 6. Favorabilitatea naturală și poten�ată a speciilor pomicole în bazinul pomicol Tigveni

BAZINUL POMICOL ARGEȘ-SUD
Este situat la limita de sud a jude�ului și cuprinde un număr de 24 de comune care nu au fost incluse

într-unul dintre bazinele tradi�ionale, de la nord la sud, acestea fiind: Bradu, Albota, Oarja, Căteasca, Costești,
Suseni, Rătești, Rociu, Teiu, Negrași, Buzoiești, Stolnici, Recea, Mozăceni, Hârtiești, Ungheni, Izvoru,
Slobozia, Ștefan cel Mare, Căldăraru, Popești, Râca, Bârla și Miroși. Având un climat cu un accentuat deficit
pluviometric pe perioada de vară, oscila�ii termice mari pe perioada de iarnă și soluri grele afectate în lipsa
drenajului extern, de exces temporar de umiditate, un număr destul de mic de specii pomicole, întâlnesc
condi�ii favorabile în acest bazin, fiind pe al șaptelea loc ca favorabilitate pedoclimatică poten�ată. În acest
bazin pe primele trei locuri ca favorabilitate naturală, se situează gutuiul (2,56), cireșul (2,46) și părul (2,40 nota
medie, figura 7), urmate în ordinea descrescătoare a notelor medii pe specii de: zmeur, alun, nuc, măr, piersic
și nectarin, vișin, prun, căpșun, coacăz (asociat cu cătina, agrișul, și ) și pe ultimele trei locuri caLonicera Aronia
favorabilitate naturală, caisul (1,80), afinul (1,54) și murul fără ghimpi foarte sensibil la geruri, cu nota cea mai
mică - 0,77.

Dacă considerăm că planta�iile moderne superintensive, vor fi amenajate, fără excep�ie, cu sisteme de
optimizare a regimului aerohidric al solurilor (irigare sau/și drenaj acolo unde este cazul), în figura 7 se prezintă
și un clasament al speciilor în func�ie de notele de favorabilitate medii poten�ate. Se poate observa că pe
primele trei locuri se situează gutuiul (3,03), alunul (2,89) și nucul (2,87), urmate de măr, zmeur, păr, căpșun,
cireș, vișin, piersic și nectarin, prun, coacăz, iar pe ultimele locuri caisul (2,23), afinul (1,962) și murul fără
ghimpi (0,89).
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BAZINUL POMICOL CURTEA DE ARGEȘ
Este situat în partea nordică a jude�ului, având la vest bazinul Tigveni și la est bazinul Domnești.

Cuprinde un număr de 9 comune, distribuite de la nord la sud, după cum urmează: Arefu, Corbeni, Cicănești,
Albeștii de Argeș, Valea Iașului, Valea Danului, Curtea de Argeș, Băiculești și Mălureni. Având un climat mai
răcoros în partea sa nordică și centrală, un număr destul de mic de specii pomicole, întâlnesc condi�ii
favorabile în acest bazin, fiind pe locul opt ca favorabilitate pedoclimatică poten�ată dintre bazinele jude�ului.

În acest bazin pe primele patru locuri ca favorabilitate naturală (figura 8), se situează alunul (2,78),
nucul (2,75), zmeurul (2,70 nota medie, asociat ca preferin�e fa�ă de condi�iile de mediu cu murul cu ghimpi,
trandafirul pentru petale, măceșul și cornul) și gutuiul (2,68), urmate în ordinea descrescătoare a notelor medii
pe specii de:măr, păr, prun, vișin, coacăz (asociat cu cătina, agrișul, și ), cireș, afin, căpșun șiLonicera Aronia
pe ultimele trei locuri ca favorabilitate naturală, piersicul (2,11), caisul (1,64) și murul fără ghimpi foarte sensibil
la geruri, cu nota cea mai mică – 0,28.

Fig. 7. Favorabilitatea naturală și poten�ată a speciilor pomicole în Regiunea Argeș-Sud (comune
necuprinse într-unul dintre bazinele tradi�ionale)

Apreciind că planta�iile moderne superintensive, vor fi amenajate, fără excep�ie, cu sisteme de
optimizare a regimului aerohidric al solurilor (irigare sau/și drenaj acolo unde este cazul), în aceeași figură 8, se
prezintă și un clasament al speciilor în func�ie de notele de favorabilitate medii poten�ate. Se poate observa că,
pe primele două locuri se situează alunul (3,04) și nucul (3,02), urmate de 7 specii cu grad de favorabilitate mai
redus (note între 2,92 și 2,66) decât primele două, dar egal între ele (gutui, măr, păr, căpșun, zmeur, vișin și
coacăz), iar pe ultimele locuri piersicul (2,13), caisul (1,82) și murul fără ghimpi (0,28).

Fig. 8. Favorabilitatea naturală și poten�ată a speciilor pomicole în bazinul pomicol Curtea de Argeș
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BAZINUL POMICOL DOMNEȘTI
Este situat în partea nordică a jude�ului, având la vest bazinul Curtea de Argeș și la est bazinele

Câmpulung și Stâlpeni. Cuprinde un număr de 9 comune, pe o mare întindere de la nord la sud, acestea fiind:
Nucșoara, Berevoiești, Brădule�, Corbi,Aninoasa, Domnești, Mușătești, Pietroșani și Coșești.Având un climat
răcoros în partea sa nordică și centrală, doar un număr mic de specii pomicole, întâlnesc condi�ii favorabile în
acest bazin, fiind pe locul al nouălea ca favorabilitate pedoclimatică poten�ată între bazinele jude�ului.

În acest bazin, pe primul loc ca favorabilitate naturală, se situează alunul (2,83 nota medie), urmat de 4
specii cu note mai mici, dar egale între ele - zmeurul (2,78 nota medie, asociat ca preferin�e fa�ă de condi�iile de
mediu cu murul cu ghimpi, trandafirul pentru petale, măceșul și cornul, figura 9), nucul, mărul și gutuiul. După
acestea în ordinea descrescătoare a notelor medii pe specii se situează părul, coacăzul (asociat cu cătina,
agrișul, și ), vișinul, prunul afinul, căpșunul și cireșul și pe ultimele trei locuri ca favorabilitateLonicera Aronia
naturală, piersicul (1,87), caisul (1,60) și murul fără ghimpi foarte sensibil la geruri, cu nota cea mai mică – 0,31.

Pentru că planta�iile moderne superintensive, vor fi amenajate, fără excep�ie, cu sisteme de
optimizare a regimului aerohidric al solurilor (irigare sau/și drenaj acolo unde este cazul), în figura 9 se prezintă
și un clasament al speciilor în func�ie de notele de favorabilitate medii poten�ate. Se poate observa că, pe
primele două locuri se situează alunul (3,04) și nucul (3,02), urmate de 7 specii cu grad de favorabilitate mai
redus (note între 2,92 și 2,66) decât primele două, dar egal între ele (gutui, măr, păr, căpșun, zmeur, vișin și
coacăz), iar pe ultimele locuri piersicul (2,13), caisul (1,82) și murul fără ghimpi (0,28).

Fig. 9. Favorabilitatea naturală și poten�ată a speciilor pomicole în bazinul pomicol Domnești

BAZINUL POMICOL CÂMPULUNG
Este situat în partea nord-estică a jude�ului, având la vest bazinul Domnești și la est jude�ul Dâmbovi�a.

Cuprinde un număr de 16 comune, de la nord la sud, acestea fiind: Rucăr, Dâmbovicioara, Lerești, Albeștii de
Muscel, Dragoslavele, Valea Mare-Pravă�, Bughea de Sus, Bughea de Jos, Stoenești, Câmpulung, Mioarele,
Godeni, Poienarii de Muscel, Cetă�eni, Schitu Golești și Boteni. Având cel mai răcoros climat dintre toate
bazinele pomicole, un număr foarte mic de specii pomicole, întâlnesc condi�ii favorabile în acest bazin, fiind pe
ultimul loc ca favorabilitate pedoclimatică poten�ată dintre bazinele jude�uluiArgeș.

În acest bazin pomicol, pe primele două locuri ca favorabilitate pedoclimatică naturală, se situează
alunul (2,82 nota medie) și zmeurul (2,77 nota medie, asociat ca preferin�e fa�ă de condi�iile de mediu cu murul
cu ghimpi, trandafirul pentru petale, măceșul și cornul, figura 10), urmat de 7 specii cu note mai mici (între 2,53
și 2,35), dar egale între ele - nucul, mărul, coacăzul (asociat cu cătina, agrișul, și ), gutuiul,Lonicera Aronia
părul, vișinul și afinul. După acestea în ordinea descrescătoare a notelor medii pe specii se situează prunul,
căpșunul și cireșul și pe ultimele trei locuri ca favorabilitate naturală, caisul (1,52), piersicul (1,45) și murul fără
ghimpi foarte sensibil la geruri, cu nota cea mai mică – 0,13.

Pentru că planta�iile moderne superintensive, vor fi amenajate, fără excep�ie, cu sisteme de
optimizare a regimului aerohidric al solurilor (irigare sau/și drenaj acolo unde este cazul), în figura 10 se
prezintă și un clasament al speciilor în func�ie de notele de favorabilitate medii poten�ate. Se poate observa că,
pe primul loc se situează alunul (2,83), urmat de 7 specii cu grad de favorabilitate cu pu�in mai redus (note între
2,77 și 2,57) decât alunul - zmeurul (asociat ca preferin�e fa�ă de condi�iile de mediu cu murul cu ghimpi,
trandafirul pentru petale, măceșul și cornul), nucul, mărul, gutuiul, părul, vișinul, afinul. Pe ultimele trei locuri ca
favorabilitate pedoclimatică poten�ată se situează piersicul (1,65), caisul (1,53) și murul fără ghimpi (0,13),
specii care nu se recomandă a fi plantate în zonă.
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Fig. 10. Favorabilitatea naturală și poten�ată a speciilor pomicole în bazinul pomicol Câmpulung

Unele indicaţii privind răspândirea speciilor pomicole în judeţul Argeş provin încă din anul 1949.
Referindu-se la modul în care relieful influenţa distribuţia livezilor la nivelul anului 1949, Bordeianu (1949)
împărţea judeţul în: prima diviziune, zona Muscelelor, care se întindea de la sud de linia Nămăieşti,
Dragoslavele (sub 1.000 m altitudine) până la Topoloveni, cu dealuri având culmi de până la 400 m, orientate
N-S şi, a doua diviziune, Regiunea Podgoria situată la sud de zona Muscelelor. În acea perioadă, în zona
Muscelelor se întâlneau prunul şi mărul, specii iubitoare de climă umedă. Pe de altă parte, speciile mai
pretenţioase la căldură, cum sunt caisul şi piersicul, se întâlneau numai în Regiunea Podgoriei (Valea Mare
Podgoria, Ştefăneşti, Goleşti, Călineşti, Topoloveni, Leordeni). Părul şi nucul reuşeau atât în regiunea
Muscelelor cât şi în regiunea Podgoriei, însă numai în locuri adăpostite şi pe soluri foarte bine drenate. Cireşul,
vişinul cât şi celelalte specii, reuşeau atât alături de cais şi piersic, cât şi alături de prun şi măr. În afară de cais şi
piersic care erau cantonate numai în regiunea Podgoriei, o limită strictă între ariile de răspândire a diferitelor
specii de pomi nu se putea trasa, cele mai multe dintre acestea crescând la acea vreme, împreună, fie în
amestec, fie pe parcele izolate.

Pentru descrierea situaţiei curente şi pentru a putea face o comparaţie între distribuţia actuală a
plantaţiilor pomicole din judeţulArgeş, reieşită din baza de date a MADR, colectată în aprilie 2014 şi rezultatele
ultimului model de zonare adaptat pentru judeţul Argeş, vom prezenta în continuare, comparativ, câte trei
cartograme, astfel: prima din stânga, harta distribuţiei spaţiale a actualelor plantaţii ale judeţului Argeş la
specia respectivă (suprafaţa totală pe comună, fără să ţinem cont de vârstă, categorie de exploatare şi sistem
de cultură), la mijloc cartograma favorabilităţii pedoclimatice naturale a speciei cu note de la 0 la 4, iar în partea
dreaptă cartograma favorabilităţii pedoclimatice potenţate prin optimizarea regimului aerohidric al solului din
plantaţii.

Notele medii de favorabilitate pe bazin au următoarea semnificaţie biologică şi se referă la terenul
agricol al comunelor din componenţa bazinului pomicol: între 0 şi 0,5 – amplasament nefavorabil pentru specia
respectivă, între 0,5 şi 1,5 – teren puţin favorabil, între 1,5 şi 2,5 – teren moderat favorabil, între 2,5 şi 3,5 –
teren favorabil şi notele de peste 3,5 s-au acordat pentru amplasamentele foarte favorabile ale speciei
respective.

Notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate s-au acordat în condiţiile în care se prevede
optimizarea regimului aerohidric al solurilor pe toată perioada exploatării plantaţiei (sistem de irigaţii şi drenaj
acolo unde este cazul, pentru toată suprafaţa terenului). În acest caz proiectele care prevăd achiziţii simple
sunt eligibile doar dacă plantaţiile pomicole deţinute de beneficiar sunt irigate. Sistemele de irigaţii trebuie să
fie funcţionale şi să fie conectate la o sursă de apă ce poate asigura debitul necesar suprafeţelor pomicole
cuprinse în proiecte. De asemenea, deoarece terenuri cu reacţie chimică acidă sunt larg răspândite în judeţul
Argeş, se recomandă aplicarea de amendamente calcaroase acolo unde, din cartările agrochimice, au fost
evidenţiate astel de suprafeţe.

Comparaţie între distribuţia actuală a plantaţiilor pomicole şi localizarea zonelor de maximă
favorabilitate pedoclimatică pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi în judeţul Argeş
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1. MĂRUL
Specie aflată pe locul 4 ca grad de favorabilitate naturală pentru tot teritoriul agricol al României din 16

specii considerate (mărul, părul, gutuiul, prunul, cireşul, vişinul, judeţul Argeş se situează pe locul 7 ca
favorabilitate comparativ cu celelalte judeţe (Coman şi Chiţu, 2014). Specia măr este clasată pe locul 6 în
judeţulArgeş, dintre cele 16 specii principale analizate (nota 2,51). În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată
în judeţul Argeş, specia măr se află pe locul 3 (nota 2,93) dintre cele 16 specii analizate. Se poate observa din
cartogramele din figurile 1, 2 şi 3 că, în general, există o bună corespondenţă între actualele plantaţii de măr din
judeţulArgeş şi zonele de maximă favorabilitate pedoclimatică în regim natural (fără irigare), şi o mult mai slabă
coresponden�ă cu mai puţin cu zonele de favorabilitate în regim aerohidric al solurilor potenţat (irigat şi cu
drenaj, acolo unde se manifestă fenomene de exces temporar de umiditate). Putem observa existenţa unor
plantaţii pe suprafeţe extinse (1.205 ha), în 15 comune, în bazinul Câmpulung, amplasate în zone în care atât
clima cât mai ales solurile nu sunt dintre cele mai favorabile pentru cultura mărului (note de favorabilitate
naturală puţin favorabile şi moderat favorabile pentru pH-ul solurilor şi pentru drenaj). De altfel, nota de
favorabilitate medie naturală pentru bazinul Câmpulung este de numai 2,49 (locul 6 dintre cele 9 bazine ale
judeţului), iar cea potenţată de 2,72, aceasta fiind cea mai mică notă atât dintre bazinele judeţului, cât şi dintre
comunele necuprinse anterior în bazine pomicole, regiune pe care o vom denumi Câmpia înaltă a Piteştilor şi
Câmpia Găvanu-Burdea (Argeş-Sud).

Caracterizând cele 102 comune ale judeţului privind favorabilitatea pedoclimatică (histogramele
figurilor 1 şi 2), constatăm că cele mai multe au note între 2,3 şi 2,7 (49 de localităţi) în regim natural şi între 2,8
şi 3,2 (70 de localităţi) în regim pedoclimatic potenţat. Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi 24 comune
necuprinse în bazine (acestea constituind o categorie aparte), cele mai mari note de favorabilitate
pedoclimatică naturală la măr se înregistrează în bazinele Stâlpeni (2,82 media, cu note foarte mari – peste
2,9, la Bălileşti, Vlădeşti şi Hârtieşti), Tigveni (2,70 media, cu note de peste 3 la Ciofrângeni şi peste 2,9 la
Cepari şi Poienarii de Argeş) şi Domneşti (2,64), iar cele mai mici în Săpata (2,44) şi în comunele necuprinse
într-un bazin din sudul judeţului (2,27), datorită cantităţilor mici de precipitaţii şi conţinutului ridicat de argilă din
Câmpia Piteştilor şi din câmpiile situate în general la sud de municipiul Piteşti, cu consecinţe nefavorabile
legate de stagnarea temporară a apei din precipitaţii.

În final, dacă considerăm aportul tehnologiilor la optimizarea regimului aerohidric al solurilor, mai ales
prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate au stabilit următoarea clasificare a
bazinelor în ordinea descrescătoare a notelor medii: bazinul Stâlpeni cu cea mai mare notă medie de 3,20,
remarcându-se în mod deosebit comunele Bălileşti cu 3,44 şi Stâlpeni cu 3,29, urmat la mică distanţă de
bazinul Piteşti cu nota medie de 3,17, cele mai favorabile comune fiind Mărăcineni cu 3,39 şi Miceşti cu 3,35.
Se mai remarcă prin favorabilitatea ridicată bazinele Topoloveni (nota 3,04) şi Vedea cu nota 3,00 (Drăganu cu
3,24). La polul opus, cu cele mai puţin favorabile condiţii pedoclimatice potenţate pentru cultura mărului este
bazinul Câmpulung cu nota medie de 2,72 şi comunele din sudul judeţului necuprinse într-un bazin pomicol cu
nota medie de 2,82.
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2. PĂRUL
Această specie se află pe locul 7 din 16 specii, ca grad de favorabilitate naturală pentru tot teritoriul

agricol al României, judeţul Argeş plasându-se pe locul 17 ca favorabilitate comparativ cu celelalte judeţe
(Coman şi Chiţu, 2014). Specia este clasată a patra ca favorabilitate în judeţul Argeş, dintre cele 16 specii
principale analizate (nota 2,59). În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată în judeţulArgeş, specia păr se află
pe locul 6 (nota 2,78) dintre cele 16 specii analizate.

Se poate observa din cartogramele din figurile 4, 5 şi 6 că, în general, există o slabă corespondenţă
între actualele plantaţii de păr din judeţul Argeş, centrate pe bazinele Câmpulung şi Topoloveni, şi zonele de
maximă favorabilitate pedoclimatică în regim fără irigare (natural), cât şi cu cele în regim aerohidric al solurilor
potenţat (irigat şi cu drenaj acolo unde se manifestă fenomene de exces temporar de umiditate). Se observă
existenţa unor plantaţii pe suprafeţe mari (382 ha), pe 14 comune, în bazinul Câmpulung, amplasate în zone în
care atât clima cât mai ales solurile nu sunt dintre cele mai favorabile pentru cultura părului (note de
favorabilitate naturală pentru textură, pH-ul solurilor şi pentru drenaj puţin şi moderat favorabile). Nota de
favorabilitate medie naturală pentru bazinul Câmpulung este de numai 2,38 (ultimul loc dintre cele 9 bazine ale
judeţului), iar cea potenţată de 2,59, aceasta fiind, ca şi la măr, cea mai mică notă atât dintre bazinele judeţului
cât şi dintre comunele necuprinse în bazine pomicole. Totuşi. livezile de păr existente în bazinul Topoloveni (7
comune cu 360 ha), corespund cu zone de favorabilitate pedoclimatică naturală şi potenţată ridicată (mai ales
Călineşti şi Ştefăneşti, figura 5).

Caracterizând cele 102 comune ale judeţului privind favorabilitatea pedoclimatică (histogramele
figurilor 5 şi 6), se constată că cele mai multe au note între 2,7 şi 2,9 în regim natural (42 de localităţi) şi între 2,7
şi 3,0 în regim pedoclimatic potenţat (67 de localităţi). Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi 24 comune
necuprinse în bazine, cele mai mari note de favorabilitate pedoclimatică naturală la păr, se înregistrează în
bazinele Vedea (2,92 media, cu note foarte mari – peste 2,9, la Băbana, Cocu, Cuca şi Drăganu), Piteşti (2,86
media, cu note de peste 2,9 la Bascov şi peste 2,8 la Budeasa şi Mărăcineni) şi Topoloveni (2,81), iar cele mai
mici în bazinul Câmpulung (2,38) şi în regiuneaArgeş-Sud (2,40), datorită cantităţilor mai mici de precipitaţii şi
conţinutului ridicat de argilă din Câmpia Piteştilor.

Dacă se vor aplica în noile plantaţii tehnologii moderne de optimizare a regimului aerohidric al solurilor,
mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate vor determina următoarea
ierarhizare a bazinelor în ordinea descrescătoare a notelor medii: bazinul Vedea cu cea mai mare notă medie
de 2,95, cu cea mai mare favorabilitate în comunele Băbana cu 3,06, Drăganu cu 3,00 şi Moşoaia cu 2,99,
urmat la mică distanţă de bazinele Stâlpeni cu nota medie de 2,89, Piteşti (2,87), Tigveni (2,86) şi Săpata
(2,86). De asemenea, se mai remarcă prin notele de favorabilitate potenţată foarte ridicate, unele localităţi
necuprinse în cele 9 bazine pomicole, cum ar fi: Teiu (3,18), Râca (3,15), Rociu (3,04) şi Bradu şi Negraşi cu
3,02. La polul opus, cu cele mai puţin favorabile condiţii pedoclimatice potenţate pentru cultura părului sunt
bazinele Câmpulung cu nota medie de 2,59 şi Curtea deArgeş cu 2,75.

28



B
A

Z
IN

E
P

O
M

IC
O

L
E

Fig. 7 Fig. 8

3. GUTUIUL
Este specia aflată pe locul 2 ca favorabilitate pedoclimatică naturală în România din cele 16 specii

principale analizate, judeţul Argeş plasându-se pe locul 9 ca favorabilitate, comparativ cu celelalte judeţe. De
asemenea, specia este clasată a treia, ca favorabilitate naturală în judeţul Argeş, dintre cele 16 specii (nota
2,62). În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată în judeţulArgeş, specia gutui se află pe locul 4 (nota 2,92).

Divizând comunele judeţului (102) pe clase privind favorabilitatea pedoclimatică (histogramele
figurilor 7 şi 8), se constată că cele mai multe au note între 2,4 şi 2,8 în regim natural (66 de localităţi) şi între 2,8
şi 3,1 în regim pedoclimatic potenţat (55 de localităţi). Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi 24 comune din
regiunea Argeş-Sud, cele mai mari note de favorabilitate pedoclimatică naturală la gutui se înregistrează în
bazinele Piteşti (2,77 media, cu note foarte mari: 3,00 la Budeasa şi 2,96 la Mărăcineni), Stâlpeni (2,73 media,
cu note de peste 2,9 la Stâlpeni) şi Tigveni (2,72, cu note peste 3,00 la Tigveni şi Cepari şi peste 2,95 la
Ciofrângeni), iar cele mai mici în bazinul Câmpulung (2,47). Totuşi notele de favorabilitate pedoclimatică
naturală pentru gutui sunt foarte apropiate între bazinele judeţuluiArgeş, diferenţe semnificative fiind doar între
bazinul Piteşti (favorabil) şi Câmpulung (moderat favorabil).

În cazul în care se vor aplica în noile plantaţii tehnologii moderne de optimizare a regimului aerohidric
al solurilor, mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate se vor diferenţia
probabil semnificativ între media localităţilor necuprinse într-un bazin (3,03), bazinul Săpata (3,02) şi bazinul
Piteşti (3,02) cu note foarte mari, pe de o parte şi bazinul Câmpulung (2,69) cu cea mai scăzută favorabilitate,
pe de altă parte. Cu note peste 3,2 se remarcă comunele Teiu, Răţeşti, Râca şi Rociu din zona fără bazine
pomicole, Budeasa şi Mărăcineni în bazinul Piteşti, precum şi Cepari, Ciofrângeni şi Tigveni în bazinul Tigveni.
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4. PRUNUL
Această specie se află pe locul 5 ca grad de favorabilitate naturală (din 16 specii) pentru tot teritoriul

agricol al României, judeţul Argeş plasându-se pe locul 25 ca favorabilitate comparativ cu celelalte judeţe.
Specia care ocupă 66,6% din suprafaţa pomicolă a judeţului, este clasată a zecea ca favorabilitate în Argeş,
dintre cele 16 specii principale analizate (nota 2,25). În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată în judeţul
Argeş, specia prun se află pe locul 11 (nota 2,44) dintre cele 16 specii analizate, ceea ce sugerează faptul că
precipitaţiile nu sunt un factor restrictiv, ci mai degrabă proprietăţile nefavorabile ale solurilor: pH-ul, textura şi
drenajul.

Se poate observa din cartogramele din figurile 9, 10 şi 11 că, în general, există o foarte slabă
corespondenţă între o mare parte din actualele plantaţii de prun din judeţul Argeş, centrate mai ales pe bazinul
Vedea şi zonele de maximă favorabilitate pedoclimatică în regim fără irigare (natural), cât şi cu cele în regim
aerohidric al solurilor potenţat (irigat şi cu drenaj acolo unde se manifestă fenomene de exces temporar de
umiditate). Se observă existenţa unor plantaţii pe suprafeţe mari (3.258 ha, reprezentând 16% din suprafaţa cu
această specie a judeţului) pe 8 comune, în bazinul Vedea, amplasate în zone în care solurile nu sunt dintre
cele mai favorabile pentru cultura prunului (note de favorabilitate naturală pentru textură, pH-ul solurilor şi
pentru drenaj puţin şi moderat favorabile). Nota de favorabilitate medie naturală pentru bazinul Vedea este de
numai 2,19 iar cea potenţată de 2,36, fiind în ambele cazuri pe locul 7 dintre cele 9 bazine ale judeţului. Mai bine
sunt amplasate livezile de prun din bazinele Curtea deArgeş (1.656 ha) şi Domneşti (2.492 ha).Aici, livezile de
prun existente corespund cu zone de favorabilitate pedoclimatică naturală şi potenţată ridicată (mai ales
Curtea de Argeş şi Băiculeşti în bazinul Curtea de Argeş, precum şi Muşăteşti şi Coşeşti în bazinul Domneşti,
toate cu note de favorabilitate peste 2,70 - figura 9).

Divizând pe clase de favorabilitate pedoclimatică cele 102 comune ale judeţului (histogramele figurilor
10 şi 11), se constată că cele mai multe au note între 1,9 şi 2,3 în regim natural (moderat favorabile, 50 de
localităţi) şi între 2,2 şi 2,5 în regim pedoclimatic potenţat (59 de localităţi). Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi
regiunea Argel-Sud, cele mai mari note de favorabilitate pedoclimatică naturală la prun se înregistrează în
bazinele Piteşti (2,58 media, cu note foarte mari – peste 2,8, la Mărăcineni şi Miceşti), Tigveni (2,50 media, cu
note de peste 2,8 la Cepari, Ciofrângeni, Poienarii de Argeş şi Tigveni) şi Curtea de Argeş (2,49), iar cele mai
mici în regiunea Argeş-Sud, (1,95) datorită cantităţilor mici de precipitaţii şi conţinutului ridicat de argilă din
Câmpia Piteştilor, în bazinul Săpata (2,03) şi Câmpulung (2,04).

Prin aplicarea tehnologiilor moderne de optimizare a regimului aerohidric al solurilor, mai ales prin
irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate vor determina următoarea ierarhizare a
bazinelor pentru cultura prunului: bazinul Piteşti cu cea mai mare notă medie de 2,79, cu cea mai mare
favorabilitate în comunele Mărăcineni (3,14) şi Miceşti (3,09), urmat la mare distanţă de bazinele Topoloveni
(mai ales comuna Leordeni cu nota 3,01) şi Stâlpeni cu nota medie de 2,66, Tigveni şi Curtea deArgeş cu 2,51.
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5. CIREŞUL
Specie pomicolă care ocupă suprafeţe foarte reduse în România (împreună cu vişinul numai 7.760,55

ha, reprezentând doar 4,9% din patrimoniul pomicol), se află pe primul loc ca grad de favorabilitate naturală
pentru tot teritoriul agricol al României (2,47 nota medie), judeţul Argeş plasându-se pe locul 30 ca
favorabilitate comparativ cu celelalte judeţe (2,41 nota medie). Specia este clasată a şaptea ca favorabilitate
naturală în judeţulArgeş, dintre cele 16 specii principale analizate. În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată
în judeţulArgeş, specia cireş se află doar pe locul 10 (nota 2,61) dintre cele 16 specii principale analizate, ceea
ce avertizează că nu lipsa apei provenită din precipitaţii ar fi factorul restrictiv, ci mai ales proprietăţile solurilor.

Se poate observa din cartogramele din figurile 12, 13 şi 14, că cireşul împreună cu vişinul sunt extinse
pe o suprafaţă mai mare, în judeţul Argeş, doar în bazinul Topoloveni (118 ha, care reprezintă 60,8% din totalul
patrimoniului speciei pe judeţ).Aceste livezi sunt amplasate în zone în care atât clima cât mai ales solurile sunt
favorabile pentru cultura cireşului, nota de favorabilitate medie naturală pentru bazinul Topoloveni fiind de 2,87
(al doilea loc ca favorabilitate dintre cele 9 bazine ale judeţului), iar cea potenţată de 2,89 (al patrulea loc ca
favorabilitate). În consecinţă, plantaţiile existente în bazinul Topoloveni în 7 comune, corespund cu zone de
favorabilitate pedoclimatică naturală şi potenţată ridicată (mai ales Călineşti, Ştefăneşti şi Leordeni, figurile 13
şi 14).

Caracterizând cele 102 comune ale judeţului privind favorabilitatea pedoclimatică (histogramele
figurilor 13 şi 14), se constată că cele mai multe au note între 2,4 şi 3,0 în regim natural (61 de localităţi) şi între
2,6 şi 3,2 în regim pedoclimatic potenţat (63 de localităţi). Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi 24 comune
necuprinse în bazine, cele mai mari note de favorabilitate pedoclimatică naturală la cireş, se înregistrează în
bazinele Piteşti (2,63 media), cu note foarte mari – peste 3,0, la Mărăcineni (3,27), Miceşti (3,21), precum şi
Bascov şi Budeasa cu note peste 3,0, Topoloveni (2,87 media) şi Vedea (2,84 nota medie), iar cele mai mici în
bazinul Câmpulung (1,56), o situaţie intermediară existând în bazinele Domneşti (2,04) şi Curtea de Argeş
(2,33).

Prin aplicarea în noile plantaţii a tehnologiilor moderne de optimizare a regimului aerohidric al solurilor,
mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate stabilesc următoarea clasificare:
bazinul Piteşti cu cea mai mare notă medie de 3,04 cu favorabilitate ridicată la Mărăcineni, Miceşti şi Budeasa,
urmat la mică distanţă de bazinele Stâlpeni cu nota medie de 3,01 (mai ales localităţile Bălileşti – 3,25 şi
Stâlpeni – 3,12), Săpata (2,90 nota medie pe bazin) şi Topoloveni (2,89). De asemenea, se mai remarcă prin
notele de favorabilitate potenţată foarte ridicate, unele localităţi cuprinse în bazinele Vedea: Băbana şi
Drăganu (3,12). La polul opus, cu cele mai puţin favorabile condiţii pedoclimatice potenţate pentru cultura
cireşului sunt bazinele Câmpulung cu nota medie de 2,04 şi Domneşti cu 2,36.
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Fig. 15 Fig. 16

6. VIŞINUL
Este specia aflată pe locul 9 ca favorabilitate pedoclimatică naturală în România din cele 16 specii

principale analizate (2,14 nota medie), judeţul Argeş plasându-se tot pe locul 9 ca favorabilitate comparativ cu
celelalte judeţe (2,34 nota medie). Specia este clasată pe locul 8, ca favorabilitate naturală în judeţul Argeş,
dintre cele 16 specii principale analizate şi 10 specii asociate. În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată în
judeţulArgeş, specia vişin se află tot pe locul 8 (nota 2,72).

Analizând comunele judeţului (102) pe clase privind favorabilitatea pedoclimatică (histogramele
figurilor 15 şi 16), se constată că cele mai multe au note între 2,2 şi 2,6 în regim natural (57 de localităţi) şi între
2,5 şi 3,1 în regim pedoclimatic potenţat (74 de localităţi). Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi 24 comune
necuprinse în bazine, cele mai mari note de favorabilitate pedoclimatică naturală la vişin se înregistrează în
bazinele Stâlpeni (2,63 media, cu note de 2,81 şi respectiv 2,79 la Bălileşti şi Hârtieşti) şi Tigveni (2,58 media şi
cu note de peste 2,9 la Ciofrângeni şi Cepari şi de peste 2,8 la Poienarii deArgeş), iar cele mai mici în regiunea
Argeş-Sud, . Şi alte trei bazine (Săpata – 2,28, Topoloveni – 2,30 şi Vedea – 2,31), au o favorabilitate
semnificativ mai redusă faţă de bazinele Stâlpeni şi Tigveni.

În cazul în care se vor aplica în noile plantaţii tehnologii moderne de optimizare a regimului aerohidric
al solurilor, mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate se vor diferenţia
semnificativ între bazinele Stâlpeni (2,98) Piteşti (2,96) cu note foarte mari, pe de o parte şi regiunea Argeş-
Sud, (2,54) şi bazinul Câmpulung (2,58) cu cea mai scăzută favorabilitate, pe de altă parte. Cu note de peste
3,1 se remarcă comunele Bălileşti şi Stâlpeni din bazinul Stâlpeni, Mărăcineni, Budeasa şi Miceşti din bazinul
Piteşti, Ciofrângeni şi Cepari din bazinul Tigveni şi Ştefăneşti din bazinul Topoloveni.
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Fig. 17 Fig. 18

7. PIERSICUL şi NECTARINUL
Sunt speciile clasate pe locul 11 ca favorabilitate pedoclimatică naturală în România din cele 16 specii

principale analizate (1,98 nota medie), judeţul Argeş plasându-se pe locul 23 ca favorabilitate comparativ cu
celelalte judeţe (2,14 nota medie). Speciile sunt clasate pe locul 12, ca favorabilitate naturală în judeţul Argeş,
dintre cele 16 specii principale analizate. În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată în judeţul Argeş, speciile
piersic şi nectarin se află tot pe locul 12 (nota 2,34).

Divizând comunele judeţului (102) pe clase privind favorabilitatea pedoclimatică (histogramele
figurilor 17 şi 18), se constată că cele mai multe au note între 2,0 şi 2,7 în regim natural (65 de localităţi moderat
favorabile) şi între 2,4 şi 2,8 în regim pedoclimatic potenţat (59 de localităţi favorabile). Dintre cele 9 bazine ale
judeţului şi 24 comune necuprinse în bazine, cele mai mari note de favorabilitate pedoclimatică naturală la
piersic se înregistrează în bazinele Piteşti (2,67 nota medie, cu cele mai favorabile comune Mărăcineni cu 2,97
şi Miceşti cu 2,90), Stâlpeni (2,54 media, cu 2,82 la Bălileşti) şi Topoloveni (2,53 media şi cu o notă de 2,83 la
Ştefăneşti), iar cele mai mici în bazinele pomicole Câmpulung (1,46 nota medie) şi Domneşti (1,87), ambele
fiind puţin favorabile amplasării acestei culturi. La această favorabilitate naturală şi potenţată scăzută se mai
adaugă un factor de stres important care nu a fost considerat în actualul model de zonare: frecvenţa ridicată a
îngheţurilor târzii înregistrată în bazinele Câmpulung, Domneşti, Curtea de Argeş şi Tigveni, care provoacă
daune importante mugurilor de rod şi determină excluderea acestor specii din zonele amintite.

În cazul în care se vor aplica în noile plantaţii tehnologii moderne de optimizare a regimului aerohidric
al solurilor, mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate se vor diferenţia
semnificativ între bazinele Piteşti (2,89) şi Topoloveni, Stâlpeni şi Săpata (între 2,67 şi 2,76), cu cele mai mari
note, pe de o parte şi bazinele Câmpulung (1,65) şi Domneşti (1,95) cu cea mai scăzută favorabilitate, pe de
altă parte. Cu note potenţate de peste 3,0 se remarcă aceleaşi comune amintite mai sus ca având cele mai
ridicate note de favorabilitate naturală.
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Fig. 19 Fig. 20

8. CAISUL
Este specia clasată pe locul 13 ca favorabilitate pedoclimatică naturală în România din cele 16 specii

principale analizate (1,66 nota medie), judeţul Argeş plasându-se pe locul 18 ca favorabilitate comparativ cu
celelalte judeţe (1,87 nota medie). Specia este clasată pe locul 14, ca favorabilitate naturală în judeţul Argeş,
dintre cele 16 specii principale analizate. În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată în judeţul Argeş, specia
cais se află tot pe locul 14 (nota 2,16).

Divizând comunele judeţului Argeş pe clase privind favorabilitatea pedoclimatică (histogramele
figurilor 19 şi 20), se constată că cele mai multe au note între 1,7 şi 2,4 în regim natural (67 de localităţi moderat
favorabile) şi între 2,0 şi 2,7 în regim pedoclimatic potenţat (65 de localităţi, în general tot moderat favorabile).
Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi 24 comune necuprinse în bazine, cele mai mari note de favorabilitate
pedoclimatică naturală la cais, se înregistrează în bazinele Stâlpeni (2,47 media, cu note peste 2,5 la Bălileşti,
Hârtieşti şi Vlădeşti), Piteşti (2,33 nota medie, cu cele mai favorabile comune Mărăcineni cu 2,61 şi Miceşti cu
2,57), şi Topoloveni (2,24 media), iar cele mai mici în bazinele pomicole Câmpulung (1,52 nota medie),
Domneşti (1,60) şi Curtea de Argeş (1,64), cele trei fiind puţin favorabile amplasării acestei culturi. La această
favorabilitate naturală şi potenţată scăzută, se mai adaugă, ca şi la piersic, acelaşi factor de stres important
care nu a fost considerat în actualul model de zonare: frecvenţa ridicată a îngheţurilor târzii înregistrată în
bazinele Câmpulung, Domneşti, Curtea deArgeş şi Tigveni, care provoacă daune importante mugurilor de rod
şi determină excluderea acestei specii din zonele amintite.

În cazul în care se vor aplica în noile plantaţii tehnologii moderne de optimizare a regimului aerohidric
al solurilor, mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate se vor diferenţia
semnificativ între bazinele Piteşti (2,85) şi Topoloveni, Stâlpeni şi Vedea (între 2,44 şi 2,73), cu cele mai mari
note, pe de o parte şi bazinele Câmpulung (1,53), Domneşti (1,72) şi Curtea de Argeş (1,82), cu cea mai
scăzută favorabilitate, pe de altă parte. Cu note potenţate de peste 3,0 se remarcă în general, aceleaşi comune
amintite mai sus din bazinul Piteşti, la care se adaugă comuna Leordeni din bazinul Topoloveni, ca având cele
mai ridicate note de favorabilitate naturală.
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9. NUCUL
Specie pomicolă care ocupă suprafeţe foarte reduse în România (împreună cu alunul şi migdalul

numai 2.254 ha, reprezentând doar 1,4% din patrimoniul pomicol), se află pe locul 8 ca grad de favorabilitate
naturală pentru tot teritoriul agricol al României (2,22 nota medie), judeţul Argeş plasându-se pe locul 8 ca
favorabilitate comparativ cu celelalte judeţe (2,56 nota medie). Specia este clasată a cincea ca favorabilitate
naturală în judeţulArgeş, dintre cele 16 specii principale analizate. În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată
în judeţul Argeş, specia nuc se află pe locul 2 (nota 2,98) dintre cele 16 specii principale analizate, ceea ce
sugerează faptul că lipsa apei provenită din precipitaţii ar putea fi unul dintre factorii restrictivi ai amplasării
plantaţiilor.

Se poate observa din cartogramele din figurile 23, 24 şi 25, că nucul împreună cu alunul ocupă
suprafeţe reduse în judeţul Argeş (97 ha), acestea fiind extinse mai ales în bazinele Domneşti (27 ha),
Câmpulung (21 ha), Stâlpeni (18 ha) şi Curtea de Argeş (14 ha), împreună ocupând 80 ha, care reprezintă
82,5% din totalul patrimoniului speciei pe judeţ. Aceste livezi sunt amplasate în zone în care atât clima cât mai
ales solurile sunt favorabile pentru cultura nucului, notele de favorabilitate medie naturală pentru Stâlpeni,
Curtea de Argeş şi Domneşti fiind cuprinse între 2,71 şi 2,77 şi ocupând locurile 2, 3 şi 4 ca favorabilitate dintre
cele 9 bazine ale judeţului. În consecinţă, plantaţiile existente în cele trei bazine corespund cu zone de
favorabilitate pedoclimatică naturală ridicată, doar favorabilitatea naturală maximă a bazinului Tigveni (locul 1
cu 2,80 nota medie) nefiind exploatată, în acest bazin existând doar 4 ha cu livezi de nuc.

Dacă se caracterizează comunele judeţului privind favorabilitatea pedoclimatică (histogramele
figurilor 24 şi 25), se constată că cele mai multe dintre acestea au note cuprinse între 2,3 şi 2,9 în regim natural
(74 de localităţi) şi între 2,8 şi 3,2 în regim pedoclimatic potenţat (77 de localităţi). Dintre cele 9 bazine ale
judeţului şi regiunea Argeş-Sud, , cele mai mari note de favorabilitate pedoclimatică naturală la nuc se
înregistrează în bazinele Tigveni (2,80 media), cu note foarte mari – peste 3,0, la Cepari (3,19), Ciofrângeni
(3,05) şi Tigveni (3,01), bazinul Stâlpeni (2,77 media) şi Curtea deArgeş (2,75 media, cu 3,00 la Băiculeşti), iar
cele mai mici în regiuneaArgeş-Sud (2,31), urmat de bazinul Topoloveni (2,48), în principal datorită cantităţilor
reduse de precipitaţii şi a evapotranspiraţiei ridicate.

Prin aplicarea în noile plantaţii a tehnologiilor moderne de optimizare a regimului aerohidric al solurilor,
mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate au modificat repartiţia
favorabilităţii, astfel: bazinul Piteşti cu cea mai mare notă medie de 3,21 cu favorabilitate ridicată la Mărăcineni
(3,46), Miceşti (3,36) şi Budeasa (3,28), urmat la mică distanţă de bazinele Stâlpeni cu nota medie de 3,14 (mai
ales localităţile Bălileşti – 3,31 şi Stâlpeni – 3,27), Săpata (3,10 nota medie pe bazin) şi Tigveni (3,07 nota
medie pe bazin, remarcându-se comunele Cepari – 3,48, Ciofrângeni – 3,33 şi Tigveni – 3,28). De asemenea,
se mai remarcă prin notele de favorabilitate potenţată foarte ridicate, unele localităţi cuprinse în bazinele
Topoloveni (Ştefăneşti – 3,37 şi Leordeni – 3,26) şi Curtea de Argeş (comuna Băiculeşti cu nota 3,29). La polul
opus, cu cele mai nefavorabile condiţii pedoclimatice potenţate pentru cultura nucului sunt bazinele
Câmpulung cu nota medie de 2,77 şi regiuneaArgeş-Sud, cu 2,87.
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Fig. 26 Fig. 27

10. ALUNUL
Specie foarte puţin cultivată în România, deşi întâlneşte condiţii de creştere şi dezvoltare dintre cele

mai favorabile. Este clasată pe locul 3 ca favorabilitate pedoclimatică naturală în România din cele 16 specii
principale analizate (2,31 nota medie), judeţul Argeş plasându-se pe locul 6 ca favorabilitate comparativ cu
celelalte judeţe (2,64 nota medie). Specia este clasată pe locul 2, ca favorabilitate naturală în judeţul Argeş,
dintre cele 16 specii principale analizate. În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată în judeţul Argeş, specia
alun se află pe primul loc cu nota 3,0.

Împărţind comunele judeţului Argeş pe clase de favorabilitate pedoclimatică (histogramele figurilor 26
şi 27), se constată că cele mai multe dintre acestea au note cuprinse între 2,3 şi 3,0 în regim natural (75 de
localităţi favorabile) şi între 2,8 şi 3,2 în regim pedoclimatic potenţat (66 de localităţi favorabile). Dintre cele 9
bazine ale judeţului şi 24 de comune necuprinse în bazine pomicole, cele mai mari note de favorabilitate
pedoclimatică naturală la alun, se înregistrează în bazinele Stâlpeni (2,95 media, cu note peste 3,0 la Hârtieşti
– 3,25, Vlădeşti – 3,10, Stâlpeni – 3,06 şi Bălileşti – 3,03), Domneşti (2,83 nota medie, cu cel mai favorabil
amplasament în comuna Aninoasa – 3,16), Tigveni (nota medie tot 2,83, cu cele mai favorabile localităţi –
Cepari, Ciofrângeni şi Tigveni) şi bazinul Câmpulung (2,82 media), iar cele mai nefavorabile condiţii în
regiuneaArgeş-Sud, .

În situaţiile în care se vor aplica în noile plantaţii, tehnologii moderne de optimizare a regimului
aerohidric al solurilor, mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate se
diferenţiază semnificativ între bazinele Piteşti (3,20) şi Stâlpeni (3,18 nota medie), cu cele mai mari note, pe de
o parte şi bazinele Câmpulung (2,83) şi regiunea Argeş-Sud (2,89 nota medie), cu cea mai scăzută
favorabilitate, pe de altă parte. Cu note potenţate de peste 3,3 se remarcă comunele Mărăcineni, Miceşti şi
Budeasa din bazinul Piteşti, la care se adaugă comunele cu favorabilitate naturală ridicată, de mai sus, din
bazinele Stâlpeni şi Tigveni.
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Fig. 28 Fig. 29

11. COACĂZUL (cătina, agrişul, şi fiind asimilate coacăzului datorită pretenţiilorLonicera Aronia
asemănătoare privind factorii pedoclimatici)

Specie foarte puţin cultivată în România, deşi întâlneşte condiţii pedoclimatice favorabile în multe
zone, inclusiv în judeţulArgeş. Este clasată pe locul 10 ca favorabilitate pedoclimatică naturală în România din
cele 16 specii principale analizate (2,01 nota medie), judeţul Argeş plasându-se însă, pe locul 4 ca
favorabilitate comparativ cu celelalte judeţe (2,30 nota medie). Specia este clasată pe locul 9, ca favorabilitate
naturală în judeţul Argeş, dintre cele 16 specii principale analizate. În ceea ce priveşte favorabilitatea
potenţată, specia coacăz se află tot pe locul 9, cu nota 2,62.

Separând comunele judeţului Argeş pe clase de favorabilitate pedoclimatică (histogramele figurilor 28
şi 29), constatăm că cele mai multe dintre acestea au note cuprinse între 2,2 şi 2,6 în regim natural (51 de
localităţi moderat şi favorabile) şi între 2,6 şi 3,0 în regim pedoclimatic potenţat (55 de localităţi favorabile).
Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi 24 de comune necuprinse în bazine pomicole, cele mai mari note de
favorabilitate pedoclimatică naturală la coacăz, se înregistrează în bazinele Stâlpeni (2,70 media, cu note
peste 2,9 la Hârtieşti – 2,93, Vlădeşti – 2,93 şi cu 2,87 la Bălileşti), Tigveni (nota medie 2,53, cu cele mai
favorabile localităţi – Cepari, Ciofrângeni şi Poienarii de Argeş), Domneşti (2,51 nota medie, cu cel mai
favorabil amplasament în comuna Aninoasa – 2,85), şi bazinul Câmpulung (2,49 media), iar cele mai
nefavorabile condiţii în regiunea Argeş-Sud (nota medie 1,81) şi în bazinele Săpata (2,21) şi Vedea (2,26 nota
medie), cu un accentuat deficit pluviometric.
În situaţiile în care se vor aplica în noile plantaţii, tehnologii moderne de optimizare a regimului aerohidric al
solurilor, mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate se diferenţiază
semnificativ între bazinele Piteşti (2,98), Stâlpeni (2,92 nota medie), Topoloveni (2,84) şi Tigveni (2,77 nota
medie), cu cele mai mari note, pe de o parte şi regiunea Argeş-Sud (2,25 nota medie) şi bazinul
Câmpulung (2,49), cu cea mai scăzută favorabilitate, pe de altă parte. Cu note potenţate de peste 3,1, se
remarcă comunele Mărăcineni, Miceşti şi Budeasa din bazinul Piteşti, la care se adaugă comunele cu
favorabilitate naturală ridicată, de mai sus, din bazinele Stâlpeni şi Tigveni, precum şi localitatea Ştefăneşti
din bazinul pomicol Topoloveni.
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Fig. 30 Fig. 31

12. ZMEURUL (murul cu ghimpi, trandafirul de petale, măceşul şi cornul fiind asimilate zmeurului
datorită condiţiilor pedoclimatice apropiate ca favorabilitate)

Specie foarte puţin cultivată în România, deşi întâlneşte condiţii pedoclimatice favorabile în multe
zone, inclusiv în judeţul Argeş. Este clasată pe locul 6 ca favorabilitate pedoclimatică naturală în România din
cele 16 specii principale analizate (2,27 nota medie), judeţul Argeş plasându-se tot pe locul 6 ca favorabilitate
comparativ cu celelalte judeţe (2,68 nota medie). Este specia care se clasează pe primul loc ca favorabilitate
naturală în judeţul Argeş, dintre cele 16 specii principale analizate. În ceea ce priveşte favorabilitatea
potenţată, specia zmeur se află pe locul 5, cu nota medie de 2,87.

Separând comunele judeţului Argeş (102) pe clase de favorabilitate pedoclimatică (histogramele
figurilor 30 şi 31), constatăm că cele mai multe dintre acestea au note cuprinse între 2,5 şi 3,0 în regim natural
(60 de localităţi cu condiţii favorabile) şi între 2,6 şi 3,2 în regim pedoclimatic potenţat (85 de localităţi
favorabile). Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi regiunea Argeş-Sud , cele mai mari note de favorabilitate
pedoclimatică naturală la zmeur, se înregistrează în bazinele Stâlpeni (2,99 media, cu note peste 3,1 la
Bălileşti – 3,18, Hârtieşti – 3,12 şi cu 3,10 la Vlădeşti), Piteşti (nota medie 2,93, cu cele mai favorabile localităţi –
Mărăcineni – 3,13 şi Miceşti – 3,11), Domneşti (2,78 nota medie), şi bazinul Câmpulung (2,77 media, cu note
peste 3,1 la Poienarii de Muscel – 3,20, Schitu Goleşti – 3,13 şi Godeni – 3,11), iar cele mai nefavorabile condiţii
în regiunea Argeş-Sud (nota medie 2,33) şi în bazinul Săpata (2,59), zone cu un accentuat deficit pluviometric
pe perioada de vară.

În cazurile în care se vor aplica în noile plantaţii, tehnologii moderne de optimizare a regimului
aerohidric al solurilor, mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate
diferenţiază bazinele semnificativ din punct de vedere statistic, astfel: Piteşti (3,18) şi Stâlpeni (3,08 nota
medie), cu cele mai mari note, pe de o parte şi bazinul Curtea de Argeş (2,72 nota medie), regiunea Argeş-Sud
(2,76 nota medie), bazinul Câmpulung (2,78) şi Domneşti (2,79), cu cea mai scăzută favorabilitate, pe de altă
parte. Cu note potenţate de peste 3,2, se remarcă comunele Mărăcineni (3,41), Miceşti (3,38) şi Budeasa
(3,30) din bazinul Piteşti, comuna Bălileşti din bazinul Stâlpeni (3,28 nota medie pe terenul agricol), precum şi
localitatea Ştefăneşti din bazinul pomicol Topoloveni cu nota medie de favorabilitate record de 3,41.
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Fig. 32 Fig. 33

13. MURUL FĂRĂ GHIMPI
Specie foarte puţin cultivată în România, deoarece nu întâlneşte condiţii pedoclimatice favorabile

decât în puţine zone din România. Factorul climatic limitativ al acestei specii îl constituie slaba rezistenţă la
gerurile din timpul iernii. Un număr de 19 judeţe au nota de favorabilitate naturală 0, în cadrul acestora cultura
în sistem neprotejat a soiurilor cu prag de rezistenţă la geruri de -18°C, fiind exclusă (într-un an din 4
temperatura minimă din perioada de iarnă scade sub -18°C). Este clasată pe ultimul loc ca favorabilitate
pedoclimatică naturală în România din cele 16 specii principale analizate (0,33 nota medie), judeţul Argeş
plasându-se însă, pe locul 6 ca favorabilitate comparativ cu celelalte judeţe (0,81 nota medie). Specia este
clasată pe ultimul loc, ca favorabilitate naturală şi potenţată în judeţul Argeş, dintre cele 16 specii principale
analizate.

Separând comunele judeţului Argeş pe clase de favorabilitate pedoclimatică naturală (histogramele
figurilor 32 şi 33), constatăm că cele mai multe dintre acestea au note cuprinse între 0,0 şi 0,5 (46 de localităţi
nefavorabile), 30 comune sunt puţin favorabile (note între 0,5 şi 1,5) şi numai 26 de localităţi moderat
favorabile. În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată, distribuţia comunelor nu este prea mult modificată: 45
de comune sunt nefavorabile, 28 sunt puţin favorabile şi numai 29 dintre acestea sunt moderat favorabile (note
de 1,5 la doar 2,2). Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi regiuneaArgeş-Sud, cele mai mari note de favorabilitate
pedoclimatică naturală la murul fără ghimpi, se înregistrează în bazinele Vedea (1,75 media, cu note peste 1,8
la Ciomăgeşti – 2,04, Băbana – 1,89 şi Drăganu – 1,85), Piteşti (nota medie 1,73, cu cele mai favorabile
localităţi: Budeasa – 1,87, Mărăcineni – 1,82 şi Miceşti şi Bascov cu 1,80), Topoloveni (1,42 nota medie, cu cel
mai favorabil amplasament în comuna Ştefăneşti – 1,95), iar cele mai nefavorabile condiţii în bazinele
Câmpulung (0,13), Curtea de Argeş (0,28 nota medie), Domneşti (0,33) şi Tigveni (0,42 nota medie), cu o
frecvenţă mai mare a gerurilor sub pragul de rezistenţă al speciei.

În situaţiile în care se vor aplica în noile plantaţii, tehnologii moderne de optimizare a regimului
aerohidric al solurilor, mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate se
modifică foarte puţin: apar diferenţe semnificative între bazinele Vedea (1,91), Piteşti (1,88 nota medie),
Topoloveni (1,55) şi Săpata (1,34 nota medie), cu cele mai mari note, pe de o parte şi localităţile din cele patru
bazine de mai sus, Câmpulung, Curtea de Argeş, Domneşti şi Tigveni, cu cea mai scăzută favorabilitate, pe de
altă parte. Cu note potenţate de peste 2,0, se înscriu comunele Băbana, Ciomăgeşti şi Drăganu din bazinul
pomicol Vedea, Budeasa din bazinul Piteşti, la care se adaugă localitatea Ştefăneşti din bazinul pomicol
Topoloveni.
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Fig. 34 Fig. 35

14. AFINUL
Specie încă foarte puţin extinsă în România, deşi întâlneşte condiţii pedoclimatice favorabile în unele

zone, inclusiv în judeţulArgeş.Arealul de favorabilitate al culturii este însă, mult limitat din cauza reacţiei solului
pe care o solicită, aceasta fiind cuprinsă între 4,3 şi 5,8. De asemenea afinul preferă solurile cu texturi uşoare
spre mijlocii, cu un drenaj bun. De aceea este poziţionată doar pe locul 14 ca favorabilitate pedoclimatică
naturală în România din cele 16 specii principale analizate (1,63 nota medie), judeţul Argeş plasându-se pe un
loc fruntaş, locul 5 ca favorabilitate comparativ cu celelalte judeţe (1,97 nota medie). Totuşi, această specie se
clasează în judeţul Argeş, abia pe locul 13 ca favorabilitate naturală, dintre cele 16 specii principale analizate.
În ceea ce priveşte favorabilitatea potenţată, specia afin se află tot pe locul 13, cu nota medie de 2,29 (condiţii
moderat favorabile).

Separând comunele judeţului Argeş (102) pe clase de favorabilitate pedoclimatică (histogramele
figurilor 34 şi 35), constatăm că cele mai multe dintre acestea au note cuprinse între 1,6 şi 2,2 în regim natural
(61 de localităţi cu condiţii moderat favorabile) şi între 1,7 şi 2,6 în regim pedoclimatic potenţat (75 de localităţi
tot moderat favorabile). Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi regiunea Argeş-Sud, cele mai mari note de
favorabilitate pedoclimatică naturală la afin se înregistrează în bazinele Câmpulung (2,35 media, cu note peste
2,6 la: Lereşti – 3,03, Dragoslavele – 2,83,Albeştii de Muscel – 2,80, Rucăr – 2,73, Bughea de Jos şi de Sus cu
2,70 şi respectiv 2,63), Tigveni (nota medie 2,27, cea mai mare notă la Sălătrucu – 2,65), Curtea deArgeş (2,25
nota medie, cu comuna Cicăneşti – 2,77) şi bazinul Domneşti (2,12), iar cele mai nefavorabile condiţii în
regiunea Argeş-Sud (nota medie 1,54) şi în bazinul Săpata (1,64), zone care se caracterizează printr-un
accentuat deficit pluviometric pe perioada de vară.

Atunci când în noile plantaţii se vor aplica tehnologii moderne de optimizare a regimului aerohidric al
solurilor, mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate, diferenţiază bazinele
pomicole ale judeţului Argeş în mod semnificativ din punct de vedere statistic, astfel: Câmpulung (2,57),
Tigveni (2,49 nota medie) şi Curtea de Argeş (2,47), cu cel mai mare grad de favorabilitate, pe de o parte şi
regiunea Argeş-Sud (1,92 nota medie) şi bazinul Săpata (2,02), cu cea mai scăzută favorabilitate, pe de altă
parte. Cu note de favorabilitate pedoclimatică potenţate de peste 3,0, putem enumera comunele Lereşti (3,31
cea mai favorabilă comună), Dragoslavele (3,09), Albeştii de Muscel (3,05) şi Rucăr (3,04) din bazinul
Câmpulung, comuna Cicăneşti din bazinul Curtea de Argeş (3,02 nota medie pe terenul agricol), precum şi
localitatea Nucşoara din bazinul pomicol Domneşti cu nota medie de favorabilitate de 3,00.
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Fig. 36 Fig. 37

15. CĂPŞUNUL
De asemenea în figurile 36 şi 37 este prezentată distribuţia zonelor de maximă favorabilitate pentru

căpşun, această specie, conform situaţiei de referinţă a MADR din 2014, nefiind cuprinsă în judeţul Argeş.
Suprafeţele cultivate cu această specie fiind foarte reduse, dezvoltarea viitoare a culturii căpşunului va fi dirijată
prin diseminarea informaţiei în rândul populaţiei interesate, spre zonele de maximă favorabilitate
pedoclimatică.

Este o specie care întâlneşte condiţii pedoclimatice relativ favorabile în unele zone ale ţării, inclusiv în
judeţul Argeş. Deşi, în România, este poziţionată doar pe locul 12 ca favorabilitate pedoclimatică naturală din
cele 16 specii principale analizate (1,89 nota medie), judeţul Argeş se plasează pe un loc fruntaş, locul 5 ca
favorabilitate comparativ cu celelalte judeţe (2,19 nota medie). Totuşi, dintre cele 16 specii principale analizate
în judeţul Argeş, căpşunul se clasează, abia pe locul 11 ca favorabilitate naturală. În ceea ce priveşte
favorabilitatea pedoclimatică potenţată, specia căpşun urcă până pe locul 7, cu nota medie de 2,73 (condiţii
favorabile), ceea ce denotă faptul că regimul aerohidric al solurilor este unul dintre factorii limitativi importanţi ai
acestei specii în judeţulArgeş.

Dacă se separă comunele judeţului Argeş pe clase de favorabilitate pedoclimatică (histogramele
figurilor 36 şi 37), se constată că cele mai multe dintre acestea au note cuprinse între 2,2 şi 2,7 în regim natural
(55 de localităţi cu condiţii moderat favorabile şi favorabile) şi între 2,5 şi 3,3 în regim pedoclimatic potenţat (76
de localităţi cu condiţii favorabile). Dintre cele 9 bazine ale judeţului şi regiunea Argeş-Sud, cele mai mari note
de favorabilitate pedoclimatică naturală la căpşun se înregistrează în bazinele Piteşti (2,60 nota medie, cu note
peste 2,6 în comunele Mărăcineni – 2,85, Miceşti – 2,69, Budeasa – 2,66 şi Bascov – 2,61), Vedea (nota medie
2,56, cu cele mai mari note în comunele Drăganu – 2,73, Băbana – 2,72, Cocu – 2,71, Vedea – 2,65 şi Poiana
Lacului – 2,62), bazinul Stâlpeni (2,52 nota medie, cu recordul de favorabilitate chiar la Stâlpeni – 2,68) şi
Topoloveni cu comuna Călineşti cu nota 2,60, iar cele mai nefavorabile condiţii în bazinul Câmpulung (nota
medie 1,82) şi în regiunea Argeş-Sud (nota medie 1,92), acestea din urmă constituindu-se în zone care se
caracterizează printr-un accentuat deficit pluviometric pe perioada de vară.
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Tabelul 5. Caracterizarea bazinelor pomicole ale jude�ului Argeș din punct de vedere al
favorabilită�ii pedoclimatice și recomandări privind sortimentul

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol

Specia Notă favorabilitate
pedoclimatică*

Sortiment recomandat Portaltoi
recomanda�i

Observa�ii

Naturală Poten�ată**
1 Câmpulung Măr 2,49 2,72 Idared, Florina, Jonathan,

Golden Delicious + clone,
Red Delicious + clone, Gala
+ clone, Jonagold + clone

M106 pentru
plantaţii în sistem
intensiv, M26, M9
pentru plataţii în
sistem
superintensiv

Sortimentul recomandat poate fi
completat cu alte soiuri româneşti sau
străine (în prezent, în curs de testare)
asociate cu soiuri polenizatoare.

2 Curtea de
Argeș

2,62 2,93 Idared, Jonathan, Golden
Delicious + clone, Red
Delicious + clone, Gala +
clone, Jonagold + clone,
Fuji + clone

Se vor evita soiurile cu maturare târzie
(la sfârşitul lunii octombrie).

3 Domnești 2,64 2,90 Romus 3, Romus 4, Prima,
Florina,  Idared, Jonathan,
Golden Delicious + clone,
Red Delicious + clone, Gala
+ clone, Jonagold + clone,
Fuji + clone

Sortimentul recomandat poate fi
completat cu alte soiuri româneşti sau
străine (în prezent, în curs de testare)
asociate cu soiuri polenizatoare.

4 Pitești 2,65 3,19 Romus 3, Romus 4, Prima,
Florina,  Idared, Jonathan,
Golden Delicious + clone,
Red Delicious + clone, Gala
+ clone, Jonagold + clone,
Fuji + clone, Granny Smith

În acest bazin au fost testate cu
rezultate bune soiurile străine: Topaz,
Crimson Crisp, Goldrush, Pinova,
Luna, Opal, Braeburn şi soiurile
româneşti recent create: Rebra,
Rustic.

5 Săpata 2,44 3,00 Romus 3, Romus 4, Prima,
Florina,  Idared, Jonathan,
Golden Delicious + clone,
Red Delicious + clone, Gala
+ clone, Jonagold + clone,
Fuji + clone

Sortimentul recomandat poate fi
completat cu alte soiuri româneşti sau
străine (în prezent, în curs de testare)
asociate cu soiuri polenizatoare.

6 Stâlpeni 2,84 3,22 Idared, Jonathan, Golden
Delicious + clone, Red
Delicious + clone, Gala +
clone, Jonagold + clone,
Fuji + clone

7 Tigveni 2,70 2,97 Se vor evita soiurile cu maturare târzie
(la sfârşitul lunii octombrie).

8 Topoloveni 2,49 3,04 Romus 3, Romus 4, Prima, Sortimentul recomandat poate fi

MĂR

Pentru plantaţiile în care se aplică tehnologii moderne de optimizare a regimului aerohidric al solurilor,
mai ales prin irigare şi drenaj, notele de favorabilitate pedoclimatică potenţate, împart bazinele pomicole ale
judeţului Argeş în două grupe semnificativ diferite din punct de vedere statistic, astfel: Stâlpeni (3,16 nota
medie), Săpata (3,15), Piteşti (3,12), Vedea (3,01) şi Topoloveni (2,99), cu cel mai mare grad de favorabilitate,
pe de o parte şi bazinul Câmpulung (2,09 nota medie), Domneşti (2,46) şi regiunea Argeş-Sud (2,71 nota
medie), cu cea mai scăzută favorabilitate, pe de altă parte. Cu note de favorabilitate pedoclimatică potenţate de
peste 3,2, putem enumera comunele Stâlpeni (3,31) şi Vlădeşti (3,25) din bazinul Stâlpeni, comuna Săpata
(3,20) din bazinul cu acelaşi nume, Mărăcineni (3,36) şi Miceşti (3,20) din bazinul Piteşti, comunele Drăganu
(3,24), Băbana (3,22) şi Cocu (3,21) din bazinul Vedea, precum şi localitatea Cepari din bazinul pomicol Tigveni
cu cea mai mare notă de favorabilitate pedoclimatică potenţată din judeţ de 3,53.

Prin popularizarea acestor studii comparative se poate orienta din punct de vedere strategic
pomicultura judeţului Argeş pentru deceniile care urmează. În acest fel, va fi sprijinită orientarea investitorilor
pentru atingerea maximei performanţe economice şi privind calitatea fructelor, ştiut fiind faptul că resursele
climatice şi pedologice favorabile speciei simplifică tehnologiile de cultură şi protejează mediul.
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PĂR

GUTUI

PRUN

1 Câmpulung Păr 2,38 2,59 Williams, Williams roşu,
Beurre Bosc, Beurre
Hardy, Conference,
Cure, Passe Crassane,
Comtesse de Paris,
Daciana, Monica

Portaltoi generativi (PF, Cu
miezul roşu) pentru plantaţii
în sistem clasic şi portaltoi
vegetativi (gutuiul A, gutuiul
BN70, Gutuiul BA29, gutuiul
EMC, Adams, Sydo) pentru
plantaţii intensive

Sortimentul recomandat
poate fi completat cu alte
soiuri româneşti sau străine
(în prezent, în curs de
testare) asociate cu soiuri
polenizatoare.

2 Curtea de
Argeș

2,59 2,77

3 Domnești 2,54 2,76 Williams, Williams roşu,
Beurre Bosc, Beurre
Hardy, Conference,
Cure, Passe Crassane,
Comtesse de Paris,
Daciana, Monica,
Packham's Triumph

4 Pitești 2,82 2,85
5 Săpata 2,60 2,86

6 Stâlpeni 2,74 2,90 Williams, Williams roşu,
Beurre Bosc, Beurre
Hardy, Conference,
Cure, Passe Crassane,
Comtesse de Paris,
Daciana, Monica

7 Tigveni 2,72 2,86

8 Topoloveni 2,81 2,84 Williams, Williams roşu,
Beurre Bosc, Beurre
Hardy, Conference,
Cure, Passe Crassane,
Comtesse de Paris,
Daciana, Monica,
Packham's Triumph

9 Vedea 2,91 2,95 Williams, Williams roşu,
Beurre Bosc, Beurre
Hardy, Conference,
Cure, Passe Crassane,
Comtesse de Paris,
Daciana, Monica, Abate
Fetel

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol

Specia Notă favorabilitate
pedoclimatică*

Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

1 Câmpulung Gutui 2,47 2,70 Aromate, Aurii,
Champion, De
Constantinopol, De Huşi,
Moldoveneşti

Portaltoi vegetativi (gutuiul A,
gutuiul BN70, Gutuiul BA29,
gutuiul EMC, Adams, Sydo)
pentru plantaţii intensive

Deşi soiurile de gutui sunt parţial
autofertile, se recomandă
asocierea cu soiuri polenizatoare
pentru obţinerea unui spor de
recoltă.

2 Curtea de
Argeș

2,70 2,94

3 Domnești 2,61 2,84 Aromate, Aurii, Bereczki,
Champion, De
Constantinopol, De Huşi,
Moldoveneşti

4 Pitești 2,76 3,01 Aromate, Aurii, Bereczki,
Champion, De
Constantinopol, De Huşi,
De Portugalia,
Moldoveneşti, Adonia

5 Săpata 2,61 3,03 Aromate, Aurii, Bereczki,
Champion, De
Constantinopol, De Huşi,
Moldoveneşti, Adonia

6 Stâlpeni 2,75 3,00
7 Tigveni 2,71 2,96

8 Topoloveni 2,62 2,86 Aromate, Aurii, Bereczki,
Champion, De
Constantinopol, De Huşi,
De Portugalia,
Moldoveneşti, Adonia

9 Vedea 2,64 2,88

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**
1 Câmpulung Prun 2,04 2,22 Stanley, Anna Spath,

Tuleu gras, Vinete
româneşti, Grase
româneşti, Record,
Pescăruş

Mirobolan dwarf ( pentru plantaţii
intensive), BN4Kr, Mirobolan C5

Sortimentul recomandat poate fi
completat cu alte soiuri româneşti
sau străine (în prezent, în curs de
testare) asociate cu soiuri
polenizatoare.

Sortimentul recomandat poate fi
completat cu alte soiuri româneşti
sau străine (în prezent, în curs de
testare) asociate cu soiuri
polenizatoare. În acest bazin au
fost testate cu rezultate bune
soiurile sârbeşti Cacanska
Lepotica şi Cacanska Rodna şi
recent createle soiuri româneşti
Andreea, Agent şi Romanţa

2 Curtea de
Argeș

2,50 2,55

3 Domnești 2,35 2,43

4 Pitești 2,62 2,85 Stanley, Anna Spath,
d'Agen, Early Rivers,
Tuleu gras, Vinete
româneşti, Grase
româneşti, Centenar,
Record, Pescăruş, Silvia

5 Săpata 2,03 2,35

6 Stâlpeni 2,49 2,68 Stanley, Anna Spath,
Tuleu gras, Vinete
româneşti, Grase
româneşti, Record,
Pescăruş

7 Tigveni 2,50 2,51

8 Topoloveni 2,44 2,66 Stanley, Anna Spath,
d'Agen, Early Rivers,
Tuleu gras, Vinete
româneşti, Grase
româneşti, Centenar,
Record, Pescăruş, Silvia

9 Vedea 2,15 2,32 Stanley, Anna Spath,
d'Agen, Early Rivers,
Tuleu gras, Vinete
româneşti, Grase
româneşti, Centenar,
Record, Pescăruş, Silvia
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CIREȘ

VIȘIN

PIERSIC, NECTARIN

CAIS

NUC

ALUN

1 Câmpulung Cireș 1,56 2,04 Ponoare, Bigarreau
Burlat, Stella, Van,
Germersdorf, Hedelfinger,
Bigarreau Donisen,
Rubin, Amara, Special,
Amar Galata, Kordia,
Ferrovia, Regina, Skeena

Cires franc, Semavium,
Portavium

In dinamica schimbărilor varietale,
sortimentul poate fi diversificat prin
introducerea unor noi soiuri
autohtone sau din străinătate cu
maturare târzie a fructelor şi
asigurarea polenizatorului. Pentru
plantaţiile comerciale, se vor evita
soiurile cu maturare in prima parte
a lunii iunie, când se semnalează
frecvente precipitaţii şi există
pericolul crăpării fructelor.
Sortimentul poate fi diversificat cu
soiuri autohtone sau introduse din
străinătate cu diferite epoci de
maturare a fructelor şi asigurarea
polenizatorului.

2 Curtea de
Argeș

2,45 2,63

3 Domnești 2,04 2,36
4 Pitești 2,98 3,04
5 Săpata 2,78 2,90
6 Stâlpeni 2,73 3,04
7 Tigveni 2,39 2,61
8 Topoloveni 2,87 2,89
9 Vedea 2,81 2,84

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

1 Câmpulung Vișin 2,37 2,59 Ţarina, Engleze timpurii,
Stelar, Ilva, Nana,
Schattenmorelle

Vişin franc Sortimentul poate fi diversificat cu
soiuri autohtone sau introduse din
străinătate cu diferite epoci de
maturare a fructelor şi asigurarea
polenizatorului.

2 Curtea de
Argeș

2,47 2,76

3 Domnești 2,45 2,69
4 Pitești 2,46 2,96
5 Săpata 2,28 2,80
6 Stâlpeni 2,65 3,01
7 Tigveni 2,58 2,83
8 Topoloveni 2,30 2,82
9 Vedea 2,29 2,77

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

1 Câmpulung Piersic,
nectarin

1,46 1,65 Redhaven, Flacăra,
Cardinal, Congres,
Favorit, Filip, Cora
(nectarin)

Adaptabil Sortimentul poate fi diversificat cu
soiuri autohtone sau introduse din
străinătate cu diferite epoci de
maturare a fructelor

2 Curtea de
Argeș

2,20 2,25

3 Domnești 1,88 1,96
4 Pitești 2,69 2,92
5 Săpata 2,31 2,67
6 Stâlpeni 2,56 2,76
7 Tigveni 2,20 2,21
8 Topoloveni 2,53 2,76
9 Vedea 2,37 2,56

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

1 Câmpulung Cais 1,52 1,53 Comandor, Litoral,
Neptun, Olimp, Sirena,
Sulmona, NJA-19, Dacia

Apricor Bazine cu favorabilitate redusă,
mai ales din cauza înghe�urilor
târzii foarte frecvente

2 Curtea de
Argeș

1,75 1,99

3 Domnești 1,60 1,72
4 Pitești 2,43 2,90 Sortimentul poate fi diversificat cu

soiuri autohtone sau introduse din
străinătate cu diferite epoci de
maturare a fructelor

5 Săpata 1,89 2,32
6 Stâlpeni 2,48 2,68
7 Tigveni 1,76 1,96
8 Topoloveni 2,24 2,73
9 Vedea 1,98 2,39

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

1 Câmpulung Nuc 2,54 2,77 Jupânești, Geoagiu 65,
Novaci, Germisara,
Valcor, Velnita, Valstar

Secular RM
2 Curtea de

Argeș
2,73 3,05

3 Domnești 2,71 2,97
4 Pitești 2,67 3,22
5 Săpata 2,51 3,09
6 Stâlpeni 2,79 3,16
7 Tigveni 2,80 3,07
8 Topoloveni 2,48 3,03
9 Vedea 2,50 3,03

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

1 Câmpulung Alun 2,82 2,83 Romavel, T.G.D.L, Valcea
22, Cozia, Uriase de
Halle, Arutela, Uriase de
Valcea

2 Curtea de
Argeș

2,75 3,06

3 Domnești 2,83 3,00
4 Pitești 2,70 3,21
5 Săpata 2,50 3,08
6 Stâlpeni 2,97 3,20
7 Tigveni 2,83 3,11
8 Topoloveni 2,50 3,04
9 Vedea 2,50 3,03

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**
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COACĂZ, CĂTINĂ, AGRIȘ, SOC, LONICERA

ZMEUR, MUR cu ghimpi, TRANDAFIR, MĂCEȘ, CORN

MUR fără ghimpi

AFIN

CĂPȘUN

1 Câmpulung Coacăz,
cătină,

agriș, soc,
lonicera

2,49 2,49 Coacăz: Deea, Abanos,
Tsema, Ronix, Poli 51,
Perla neagra, Jonheer
van Tets; Cătină: Pit ești 1,
Pitești 2; Agriș: Virens,
Verda, Vely; Soc: Ina,
Nora; Lonicera: Loni,
Cera, Kami

Pentru plantaţiile comerciale se
foloseste material saditor obţinut
din înradăcinarea butaşilor,deci
nu este necesară altoirea. În
scop ornamental se poate altoi
orice soi atât de coacăz negru căt
şi de coacăz roşu pe Ribes
aureum, iar plantele vor fi
conduse cu trunchi scurt de 40
cm sau trunchi lung 70 cm, dar in
acest caz este nevoie de sistem
de sustinere

2 Curtea de
Argeș

2,44 2,72

3 Domnești 2,50 2,65
4 Pitești 2,49 2,97
5 Săpata 2,21 2,72
6 Stâlpeni 2,72 2,94

7 Tigveni 2,53 2,77 Coacăz: Deea, Abanos,
Tsema, Poli 51, Perla
Neagra, Jonheer van
Tets, Houghton Castle;
Cătină: Pitești 1, Pitești 2;
Agriș: Virens, Verda, Vely;
Soc: Ina, Nora; Lonicera:
Loni, Cera, Kami

8 Topoloveni 2,33 2,84
9 Vedea 2,24 2,71

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

1 Câmpulung Zmeur, mur
cu ghimpi,
trandafir,
măceș,

corn

2,77 2,78 Zmeur: Ruvi, Latham,
Opal, Heritage, Gustar,
Polka, Citria; Mur cu
ghimpi: Dar 8, Dar 24;
Trandafir: Argeș 1;
Măceş: Can; Corn: Bordo

Materialul saditor pentru zmeur
se obţine din drajoni sau butaşi
de rădăcină

2 Curtea de
Argeș

2,74 2,79

3 Domnești 2,77 2,79
4 Pitești 2,96 3,18
5 Săpata 2,59 2,99
6 Stâlpeni 3,01 3,10
7 Tigveni 2,74 2,83 Zmeur: Ruvi, Latham,

Opal, Heritage, Gustar,
Polka, Citria, Cayuga; Mur
cu ghimpi: Dar 8, Dar 24;
Trandafir: Argeș 1
Măceş: Can; Corn: Bordo

8 Topoloveni 2,74 2,98
9 Vedea 2,70 2,94

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

1 Câmpulung Mur fără
ghimpi

0,13 0,13 Darrow Materialul saditor pentru această
specie se obţine din drajoni,
butaşi sau butaşi de rădăcină

2 Curtea de
Argeș

0,54 0,57

3 Domnești 0,33 0,33
4 Pitești 1,60 1,72 Darrow, Thornfree, Felix,

Orest, Loch Ness5 Săpata 1,18 1,34
6 Stâlpeni 1,08 1,13
7 Tigveni 0,42 0,44
8 Topoloveni 1,42 1,55
9 Vedea 1,74 1,90

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

1 Câmpulung Afin 2,35 2,57 Bluecrop, Blueray,
Coviile, Pamberton, Duke,
Delicia, Safir, Compact

Materialul saditor pentru această
specie este reprezentat de
butaşi înrădăcinaţi

2 Curtea de
Argeș

2,19 2,44

3 Domnești 2,12 2,33
4 Pitești 1,90 2,28 Bluecrop, Blueray,

Coviile, Pamberton, Duke,
Delicia, Safir, Compact,
Elliot, Augusta, Azur,
Compact, Simultan, Prod,
Vital.

5 Săpata 1,64 2,02
6 Stâlpeni 2,03 2,30
7 Tigveni 2,27 2,49
8 Topoloveni 1,90 2,32
9 Vedea 1,99 2,40

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

1 Câmpulung Căpșun 1,82 2,09 Premial,Coral, Real,
Magic, Floral, Mira,
Marmolada, Red
Gauntlet, Benton, Senga
Sengana.

2 Curtea de
Argeș

2,26 2,79

3 Domnești 2,04 2,46
4 Pitești 2,60 3,13
5 Săpata 2,41 3,15
6 Stâlpeni 2,54 3,18
7 Tigveni 2,36 2,80
8 Topoloveni 2,48 2,99
9 Vedea 2,54 3,07

Nr.
Bazin

Bazinul
pomicol Specia

Notă favorabilitate
pedoclimatică* Sortiment recomandat Portaltoi recomanda�i Observa�ii

Naturală Poten�ată**

* Notele medii de favorabilitate pe bazin au următoarea semnifica�ie biologică și se referă la terenul agricol al
comunelor din componen�a bazinului pomicol: între 0 și 0,5 – amplasament nefavorabil pentru specia
respectivă, între 0,5 și 1,5 – teren pu�in favorabil, între 1,5 și 2,5 – teren moderat favorabil, între 2,5 și 3,5 – teren
favorabil și notele de peste 3,5 s-au acordat pentru amplasamentele foarte favorabile ale speciei respective.
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Cerin�ele fa�ă de factorii de mediu
Creşte și fructifică bine în zone cu o temperatura medie anuală de 8 - 11°C. Temperaturile orare optime

ale speciei se situează între 14 și 27°C, iar cele absolute minime sunt de 8°C și maxime de 33°C (în afara
intervalului temperaturilor absolute creșterea încetează). Limita de rezisten�ă la ger este considerată a fi
-40°C, iar necesarul de ore de frig (între 0 și 7°C, pornind de la intrarea în repausul profund) din sezonul de
repaus, oscilează în func�ie de soi între 400 și 1.200 ore. În faza de boboc, florile rezistă la temperaturi de până
la -5°C, când sunt deschise, degeră la -1,6 până la -2°C, iar fructele abia formate, suportă scăderea
temperaturii numai până la - 1,1°C.

Cerinţele mărului fa�ă de umiditate sunt mari, necesitând 700-900 mm precipitaţii anual, pentru soiurile
de iarnă și minimum 550 mm pentru cele de toamnă și vară, distribuite propor�ional cu deficitul pluviometric
lunar. Nu suportă excesul de umiditate (cu varia�ii în func�ie de portaltoi), precum nici seceta, atât în sol cât și în
atmosferă.

Cerinţele faţă de lumină sunt mai mici comparativ cu alte specii.
În func�ie de portaltoi, mărul crește bine pe diferite tipuri de sol, însă recolte mari și susţinute se obţin

când este plantat pe soluri fertile, profunde, bine structurate, mai argiloase sau lutoase, suficient de umede. Se
recomandă şi efectuarea unei analize a volumului edafic activ, care permite stabilirea combinaţiei soi-portaltoi.
Suportă mai bine calcarul activ până la 10 – 12%, totuși acesta devine inhibitor al creşterii la peste 10% la
adâncimea de sub 50 cm. Necesită o reacţie moderat spre slab acidă (pH 5,0 -7,0). Pânza de apă freatică
trebuie să se afle la sub 2,5 m adâncime și în nici o situa�ie pentru portaltoii vegetativi, în perioadele ploioase să
nu se ridice la peste 1,2 – 1,5 m fa�ă de suprafa�a solului.

CULTURA MĂRULUI

Între speciile caracteristice climatului temperat, mărul de�ine de departe, primul loc, atât ca suprafa�ă
(se estimează 4,8 mil. ha pe întreg globul, din care peste 557 mii ha în Europa, la nivelul anului 2012), cât și
sub aspectul produc�iei de fructe (76 mil tone pe plan mondial i respectiv cca.11 mil tone în Europa, la. ş , , .
nivelul anului 2012).

Marea sa ”disponibilitate” în consum este determinată de mai mul�i factori dintre care: durata de
păstrare îndelungată a fructelor zestre biologică, chiar în condi�ii obișnuite, alături de deosebita pe care o
de�ine specia, respectiv , , care permit combina�ii pretabile pe diverse soluri,mii de soiuri numeroşi portaltoi
în sisteme de cultură diferite, s.a.

�ările europene mari cultivatoare de măr sunt: Italia, Fran�a, Germania.
România de�ine de 55.366 ha cu o produc�ie de 462.935 tone fructeo suprafa�ă (după

www.apps.fao.org).
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Sortimentul de soiuri
Sortimentul de măr recomandat pentru înmul�ire, verificat în culturi de concurs în condi�iile

pedoclimatice specifice ţării noastre poate constitui structura sortimentală optimă în vederea realizării
proiectelor de înfiin�are a planta�iilor pomicole.

La stabilirea sortimentului, trebuie luate în considera�ie, între altele, următoarele caracteristici:
- Valoarea de pia�ă (consum proaspăt sau industrializare);
- Perioada de coacere și de consum (capacitate de păstrare);
- Precococitatea (intrarea pe rod) și constan�a în rodire;
- Cerin�ele ecologice – siguran�a rodirii;
- Caracteristicile fructelor cerute de piaţă: calibru de 70-85 mm; atractivitate (se preferă soiurile

monocolore),
capacitate de păstrare pe raft (shelf life);
- Comportarea la atacul bolilor și dăunătorilor.
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GRUPUL JONATHAN

Principalele grupe de soiuri cu un număr mare de mutante, cultivate şi în România sunt:

Cel mai apreciat soi din ţara noastră în consumul intern.
Istoric, areal, origine: SUA, descoperit prin anul 1800, fiind unul dintre cele mai cultivate soiuri din lume timp
de câteva decenii, dar care, după anii 1900 a fost depăşit de grupul „Red Delicious”. A devenit cunoscut în
unele �ări europene, înregistrând succese temporare, după care, încetul cu încetul a fost practic exclus din
cererea pie�ei și în consecin�ă din produc�ie. Dintre ţările europene, Ungaria și România l-au adoptat ca soi de
bază în sortiment. În România sunt zone precum, Valea Dâmbovi�ei, unde soiul Jonathan de�ine încă ponderea
de 60-75%.
Pomul: plasticitate, adaptabilitate bună pe orice tip de sol și diferite condi�ii climatice, pu�in sensibil la ger, de
vigoare mijlocie (folosit ca etalon, soi de referin�ă pentru întreg sortimentul); coroana poate fi condusă fără
dificultă�i, precocitate în rodire, rodește constant, productivitate bună, compatibilitate bună cu to�i portaltoii.
Fructul: gust excep�ionalroşu, mărime medie 120 g, , echilibru perfect zahăr/aciditate, cu aromă specifică
puternică. Maturitatea de recoltare este după 15 septembrie, pentru a profita de alternan�a temperaturii
noapte/zi, favorabilă colora�iei intense pe întreaga suprafa�ă a fructului. Recoltarea întârziată pentru obţinerea
unei colorări mai bune a fructelor duce la supracoacere, în detrimentul păstrării. Fruct de masă excelent,
deosebit de pretabil și pentru procesare, mai ales ca sucuri. Rezistent la transport și manipulare.
Dezavantaje: semnele de întrebare și incertitudinea au început să apară odată cu intensivizarea culturii – care
a urmărit randamente ridicate și fructe de mari dimensiuni. De la un an la altul cultivatorii întâmpină dificultă�i la
păstrarea fructelor – după 1-2 luni de la recoltare, chiar în condi�ii moderne de păstrare, fructele de dimensiuni
mari, peste 70 mm, prezintă pete brune și depresiuni pe pieli�ă sau, cel mai frecvent, pulpa se brunifică și
devine pufoasă. În unii ani, deprecierile pot ajunge la peste 50-60% din recoltă. Aceste defecte majore, alături
de sensibilitatea ridicată la făinare și arsura bacteriană - în mai mică măsură, prevalează fa�ă de numeroasele
avantaje, determinând în ultima perioadă re�ineri de a-l mai înmul�i, chiar de către pepinieriști.

xportul pe pie�eleePerspective:
europene nu poate fi luat în considera�ie;
productivitatea, gustul excelent al fructelor,
apreciere de care se bucură în consumul intern,
îl recomandă încă ca soi de completare – 10-
15%, cu pruden�ă în aplicarea tehnologiei (vezi
îngrășămintele pe bază de azot) și în stabilirea
momentului de recoltare.

Principale clone, diferen�iate prin
perioada de coacere, mărimea fructelor și
colora�ia mai intensă: Jonathan, Jonathan
M41, Watson, Jonathan de Szatmarcseke.
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Istoric, areal, origine: SUA. Locul II pe piaţa
mondială după grupa Red Delicious, constituie
baza sortimentului în Fran�a, Italia, Spania. Se
estimează men�inerea în aceeași parametrii, pe
același loc încă mult timp. Rămâne soi de referinţă
prin identificarea de noi clone şi muta�ii.
Pomul: vigoare mijlocie, coroana echilibrată pe
verticală, se pretează la orice formă de coroană,
îndeosebi sub formă de fus sub�ire în cazul altoirii
pe M9 în livezile superintensive. Rodeşte din anul II
abundent, cu tendin�ă de supraîncărcare (necesită
rărire). Sensibil la rapăn și făinare, pu�in sensibil la
înghe�urile de primăvară.
Fructul: atractiv, galben–verzui, la coacerea
completă galben, calibru supramijlociu; pulpa
gălbuie, dulce, pu�in acidulată, aromată. Se
păstrează bine în condiţii clasice de depozitare și
atmosferă controlată.
Dezavantaje: este foarte sensibil la rapăn, iar
aplicarea excesivă a pesticidelor pe bază de cupru
în condiţii de insolaţie puternică, provoacă
accentuarea rugozităţii pe epiderma fructelor.
Umiditatea insuficientă în condiţii de păstrare de
depozit duce la deprecierea calităţii merelor prin
deshidratare. Suportă greu manipulările având
pieli�a foarte sub�ire.
Perspective: sunt preferate mutantele fără
rugozitate şi cu o productivitate mai ridicată (chiar
cu 20%), care sunt: (F); (F),Lysgolden Belgolden
Reinders clona B Smoothe CG10YD,

®, , ®

Pinkgold Leratess.
®

GRUPUL RED DELICIOUS
Istoric, areal, origine: SUA. După 1920 au fost identificate muta�ii mugurale cu fructe colorate mai intens.
Locul I în produc�ia mondială de mere. Grup de bază în producţia de mere din SUA, depăşind soiul Jonathan,
iar în Italia ocupă locul 2, după Golden Delicious.
Pomul: de vigoare mare. La tipurile spur, vigoare mică şi coroana compactă, dar combina�ia pe M9 asigură
pomi cu dezvoltare redusă, practic neviabili. Se impun portaltoi de vigoare medie, M26 și chiar M106. Tendin�a
la rodire alternantă datorită productivită�ii foarte mari, normarea prin tăieri, rărire chimică și manuală
obligatorie.
Fructul: aspect comercial (150-200 g), tronconic-alungit, roșu de intensită�i diferite, cu dungi longitudinale
închise; gust dulce, aromă puternică, rezistent la manipulare, cu păstrare bună.
Dezavantaje: nu se pretează la prelucrarea industrială, datorită conţinutului scăzut în suc, iar prin păstrare
pulpa devine uneori făinoasă. Opera�iunile de reduc�ie a ramurilor prea intense (la tipurile standard) întârzie cu
câ�iva ani intrarea pe rod. Florile sunt sensibile nu numai la temperaturile sub pragul de înghe�, dar și la
temperaturile aproape de 00C legarea rodului este periclitată. Foarte sensibil la rapăn.

Perspective: tipurile spur pot fi folosite în propor�ia „de
completare”, �inând seama că pia�a românească nu
agreează în mod deosebit sortimentul „Red Delicious”
datorită gustului lipsit de aciditate.

Sortiment: Starkrimson Delicious, Redsupr
Delicious, Vellspur Delicious, Ace spur Delicious,
Topspur Delicious, Redchief , Super Chief Sandidge,

® ®

Red King, Jeromine, Starkspur Ultra Red , Royal Red,
®

Scarlet Spur Evasni
® . Dintre clonele standard poate fi luat

în considera�ie .Topred delicious

51



M
Ă

R
U

L

GRUPUL GALA

Istoric, areal, origine: Noua Zeelandă, 1962;
ponderea în cultura mondial, ascensiune rapidă
în ultimele decenii, în ţări precum Italia, Fran�a,
Elve�ia, Ungaria.
Pomul : v igoare mi j l oc ie , hab i tusu l ș i
productivitate asemănătoare soiului Golden
Delicious. Se poate conduce ușor sub formă de
coroană fusiformă. Rodire timpurie la început pe
nuielușe lungi, apoi pe �epușe. Rodire excelentă,
adesea necesară rărirea fructelor. Deosebit de
sensibil la rapăn și arsura bacteriană, tolerant la
făinare. Înflorește târziu, înghe�urile de primăvară
fără pericol asupra rodului.
Fructul: de mărime medie (150-170 g), formă
rotundă, pulpa crocantă, suculentă, cu textură
fină, gust dulceag, aromat. Pieliţa este de culoare
galbenă acoperită cu un strat roșu-orange la soiul
standard, însă majoritatea mutantele sunt de
culoare roşu intens. Epoca de coacere este la
sfârșitul lunii august, fructele putând fi consumate
imediat sau păstrate în depozit timp de 3-4 luni.
Se men�in bine pe rafturile magazinelor.

Dezavantaje: crăparea fructelor la nivelul cavităţii pedunculare, dificultatea valorificării fructelor „sub stass”,
datorită lipsei de pretabilitate pentru procesare.
Perspective: datorită gustului excelent, poate completa sortimentul de mere de toamnă și începutul iernii.
Mutantele mai cunoscute: Royal Gala, Imperial Gala, Mitchgala, Regal Gala, Rega Queen Gala, Gala
Gored, Gala Must, Scarlet Gala, Galaxy, Gala Tardiva, Jugala, Mondial Gala, Buckeye Gala Simmons,

®

Annaglo, Brookfield Baigent.
®

GRUPUL ELSTAR

Istoric, areal, origine: ob�inut în Olanda (soi de
bază cu pondere de 30%) cu răspândire limitată în
Europa.
Pomul: de vigoare mijlocie-supramijlocie,
prezintă lăstari cu creștere puternică, necesită
aten�ie la tăieri pentru a asigura pătrunderea
luminii în coroană. Productivitatea este medie, cu
tendin�ă de rodire alternantă. Sensibil la rapăn și
făinare.
Fructul: mijlociu-mare (160-240 g), rotund-turtit,
culoarea de bază verde, devine galben la coacere
acoperit 1/2 din suprafaţă cu roşu-orange deschis,
uneori pieliţa rugoasă. Gustul fin, dulce-acrișor,
puternic aromat. Cules la început de septembrie
lărgește oferta merelor de toamnă. Se păstrează
până în ianuarie-februarie în condi�ii normale de
temperatura-umiditate și până în martie în
atmosferă controlată.

Dezavantaje: dificultă�i în cultura superintensivă datorită vigorii relativ mari, necesitând interven�ii destul de
anevoioase.
Perspective: poate fi cultivat cu pruden�ă și în România pentru diversificarea ofertei, dar este la concuren�ă cu
clonele de Jonathan.
Mutante: Elstar standard se dovedește a fi un soi cu multe muta�ii, care au fructele mai colorate: Elshof,
Elista, VanKempen, Van der Grift, Elnica, Elton.
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GRUPUL FUJI

Istoric, areal, origine: Japonia, 1939, unde a fost
timp îndelungat soi de bază. Relativ recent introdus
în Fran�a și Italia, majoritatea produc�iei mondiale
obţinându-se în China.
Pomul: vigoare supramijlocie-mijlocie, ramurile de
rod spre periferie. Intră devreme pe rod, productiv,
având tendinţe spre alternan�ă de rodire. Foarte
sensibil la rapăn şi arsura bacteriană, relativ la
făinare. Sensibil la înghe�urile din iarnă și la cele
târzii de primăvară.
Fructul: mare (200 g în culturile din Europa) şi
foarte mare (300-350 g în Asia prin rărire manuală),
formă tronconică. Culoare roz deschis până la roșu
maroniu, neatrăgătoare. Coacere târzie, momentul
optim de consum după postmaturare în depozit, cu
posibilitate de păstrare până la 7-8 luni.
Dezavantaje: colora�ia bicoloră a fructelor,
neatrăgătoare, sensibilitate mare la rapăn.
Perspective: în Europa sunt în curs de testare mai
multe mutante o colora, urmărindu-se re mai bună a
fructelor.
Muta :ţii Kiku 8 Brak, Kiku Fubrax, September

® ®

Wonder Fiero, Zhen Aztec, Early Fuji, Red Fuji.
® ®

Istoric, areal, origine: SUA, 1943, genitori Golden
Delicious x Jonathan. R , mai alesăspândit în Europa
în Belgia ( ), Olanda, Nordul Italiei,soi de bază
Germania,Anglia, Ungaria.
Pomul: vigoare supramijlocie, recomandat în
combina�ie cu portaltoiul M9. Intră timpuriu pe rod.
Se pretează pentru conducerea sub formă de fus
sub�ire, necesită tăieri moderate, dar este sensibil la
rapăn și făinare.
Fructul: mare (220-250 gr), ușor conic, culoarea de
bază galben – verzui, acoperită 30-45% cu roșu
deschis. Gustul excelent, capacitate de păstrare
bună (până la 7-8 luni în atmosferă controlată),
pretabil și pentru procesare. Coacerea fructelor la
sfârșit de septembrie, cu recoltare în 2-3 etape.
Dezavantaje: fruct sensibil la arsuri solare, pom
sensibil de ger.
Perspective: datorită gustului excelent al,
productivită�ii ridicate ş numărul mare de mutaţiii
identificate cu capacitate bună de colorare,
măresc cultură, însc interesul pentru introducere
multe �ări europene.
Mutaţii: culoare de acoperire roșu deschis:
Goldpurpuriu, New Jonagold, Wilnuta, Jonica
King Jonagold, Jonabel, Highwood; culoare de
acoperire roșu aprins-închis: Jonagored,
Jonagored Supra , Decosta , Jamured ,
Romagold, Jonaweld, Narvajo NP spur,
Dalingny, Dalings, Dalinjeam, First Red ,

®

Rubinstar.

GRUPUL JONAGOLD

53



GRUPUL IDARED

Istoric, areal, origine: SUA, 1926, din Jonathan x
Wagner.Are o pondere de 2% din produc�ia mondială. În
marile �ări cultivatoare de mere din Europa, nu a făcut
parte niciodată dintre soiurile de bază, introdus în
Austria, Elve�ia, Polonia și Ungaria.
Pomul: vigoare mijlocie, ușor de condus, înflorire
timpurie şi eşalonată, intră devreme pe rod, cu
productivitate superioară soiului Jonathan, constanţă în
rodire, dar sensibil la rapăn și făinare.
Fructul: mijlociu – mare (170-200 g), rotund-turtit,
bicolor, acoperit cu strat sub�ire de ceară. Gustul ușor
acrișor, fără aromă deosebită. Se păstrează foarte bine,
până în iunie-iulie.
Dezavantaje: necesită atenţie la manipulare şi
transport fiind sensibil la loviri mecanice.
Perspective: va rămâne în sortiment datorită
productivită�ii și capacită�ii de păstrare. A fost selectata
clona Red Idared, cu colorare mai bună.
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După anul 1990, foarte atractiv atât pentru consumatori, cât şi producători este conceptul cultivării
soiurilor cu rezistenţă genetică la boli, îndeosebi rapăn şi făinare, care prezintă avantajul reducerii numărului
de tratamente fitosanitare. Astfel, alături de Prima (origine SUA), soiul de origine franceză Florina (sin.
Querina) au devenit cele mai cultivate soiuri de măr cu rezistenţă genetică la rapăn de tip Vf.

În prezent, cele mai cunoscute şi răspândite soiuri rezistente/tolerante la boli, ale căror calităţi satisfac
atât cerinţele pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru industrializare sunt:

Romus 3

Este considerat cel mai valoros din grupa
soiurilor de vară, cu epoca de coacere în decada a II-a
a lunii iulie. Pomul este de vigoare mică, semispur,
rodeşte constant, predominant pe ţepuşe. Intră pe rod
în anul 3 de la plantare şi este rezistent la rapăn şi
făinare, putând fi cultivat cu 6-8 tratamente anual,
îndeosebi pentru dăunători.

Prima

Vigoare supramijlocie, coroană globuloasă,
largă. Ramurile de schelet formează unghiuri largi cu
axul pomului. Fructifică în egală măsură pe ramuri lungi
şi scurte şi înfloreşte în acelaşi timp cu soiul Jonathan.
Fiind rezistent genetic la rapăn, nu necesită tratamente
chimice contra acestei boli. Productivitatea pomilor
este de 35-40 t/ha, cu tendinţă de periodicitate. Merele,
de culoare roșie, atrăgătoare, sunt rezistente la
manipulare şi transport, pretabile pentru consum şi
industrializare.

Generos

Vigoare mijlocie, cu ramuri de schelet solide,
bine garnisite cu ramuri de rod. Coroana are forma
invers-piramidală, iar unghiurile de inserţie ale
ramurilor de rod sunt scurte. Caracteristicile fructului
(mărime, aspect, gust) şi capacitatea de păstrare până
în luna aprilie conferă soiului o mare valoare
comercială. Acest soi a avut rezisten ă poligenică, însă�

în ultimii ani au apărut rase noi ale rapanului la care
soiul nua prezentat rezisten ă�
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Florina

Vigoare mare, are coroana globuloasă, deasă.
Fructifică preponderent pe ţepuşe, nuieluşe, dar şi pe mlădiţe.
Majoritatea ramurilor au o poziţie apropiată de orizontală (unghi
de ramificare de 75-90 ) şi chiar sub orizontală (90-120 ), cuo o

fructificare abundentă, dar şi o degarnisire destul de rapidă a
şarpantelor (zona productivă se îndepărtează rapid de centrul
pomului). Formarea coroanei constă în alegerea lăstarilor
pentru formarea viitoarelor şarpante, ciupirea sau eliminarea
lăstarilor, care concurează axul, şi rărirea semischeletului de pe
ax la 10-15 cm. Se recomandă altoirea pe portaltoi de vigoare
mică. Productivitatea este de 35-40 t/ha, cu tendinţă de
periodicitate. Fructele sunt rezistente la manipulare şi
transport, însă păstrarea îndelungată duce la pierderea
suculenţei, pulpa devenind făinoasă.

Topaz

Soi recent creat şi introdus din Cehia, cultivat cu
succes în România încă din anul 2002. Este rezistent la rapăn şi
făinare, are vigoare mijlocie şi producţie constantă. Fructele
sunt de mărime medie spre mare (150-200 g), cu forma sferic-
turtită. Pieliţa este galbenă, acoperită cu roşu intens, sub formă
de dungi. Pulpa este galbenă, suculentă, aromată, dulce-
acrişoară.

Crimson crisp

Pom cu creştere medie, rodire pe ramuri medii şi lungi
de rod, coroană relativ compactă, cu ramuri care îşi măresc
unghiul de ramificare sub greutatea rodului (nu necesită arcuiri,
palisări). Soi pretabil la plantaţii de mare densitate, dar sensibil
la făinare. Este soi de iarnă, cu productivitate moderată dar
constantă (nu necesită rărire a fructelor), cu bună păstrare dacă
se recoltează la faza de început de coacere (5-15 septembrie la
noi) şi în condi ii de atrmosferă controlată. Fructele sunt uniform�

şi intens colorate în roşu chiar şi în zona noastră de cultură,
pulpă tare, crocantă, uşor aromată. Fructele sunt predispuse la
bitter-pit, necesită mai mult calciu la fertilizare. Poate fi luat în
considerare ca înlocuitorul rezistent la rapăn al soiului
Jonathan.

Goldrush

Soi de origine american , cu rezisten genetic laă ă ă�

rapan (de tip Vf), de vigoare mic , fructificare semispur,ă
predominant pe tepuse. Fructele sunt de marime medie,
culoare verde-g lbuie, cu pulpa foarte ferm i crocant . Soiulă ă ăș

este foarte productiv, dar cu tendinţă de periodicitate, necesită
obligatoriu rărirea fructelor. n depozit timp de 6-Se poate pastra î
7 luni, fructele fiind rezistente la manipulare şi transport.
Excesul de umiditate inainte de recoltare poate duce la
craparea pieli ei la nivelul cavit ii pedunculare i deprecierea� șă�

produc iei. în zone pomicole� Se recomandă pentru cultura
amplasate la altitudini sub 300 m, datorit maturit ii deă ă�

recoltare târzii, respectiv decada a II a lunii octombrie.
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Nr.
crt.

Soiul
Provenienţă /

Menţinător

Caracteristici pom Caracteristici fruct
Observaţii şi
recomandăriVigoare

Tip de
fructificare

Greutate
medie (g)

Forma Culoarea

Soiuri de vară

1 Iniţial Franţa mare standard 190 conic roşu pe ¾ Soi triploid
2 Nela Cehia medie standard 160 sfero-conic bicolor Coacere eşalonată

Soiuri de toamnă

3 Elstar + clone Olanda mare standard 170 sferic roşu striat Bun polenizator
Necesită rărire

4 Gala + clone Noua Zeelandă medie standard 180 conic-
globulos

galben auriu cu
roşu portocaliu

Calităţi gustative
deosebite
Sensibil la rapăn

5 Priam Franţa, Angers medie standard 165 conic
alungită

roşu intens Rezistenţă de tip Vf la
rapăn

Soiuri de iarnă

6 Braeburn + clone Noua Zeelandă medie standard 155 sferic, uşor
aplatizat

galben cu roşu
pe 50%

7
Crimson Crisp
(sin. Coop 39)

USA medie standard 160 simetric,
aproape

sferic

roşu Rezistenţă Vf la rapăn
Sensibl la făinare

8 Fuji + clone Japonia, Tohoku medie standard 170 conic spre
cilindric

galben cu roşu
pe 50%

Sensibil la rapăn

9 Goldrush
(sin. Coop 38) USA medie semispur 160 sferic alungit verde gălbuie

Rezistenţă Vf la rapăn
Sensibil la făinare
Recoltare târzie, în
etape
Pulpa foarte fermă
Maturitate de consum
după luna februarie

10 Pinova (sin. Pinata,
Sonata, Corail)

Germania,
Dresden-Pillnitz

medie standard 165 conic roşu oranj Soi foarte productiv
Sensibil la făinare

11 Sir Prize USA mare standard 160 conic-
globuloasă

galben-verzui Soi triploid
Rezistent Vf la rapăn

12 Luna Cehia medie standard 160 sferic galben-verzui Rezistent Vf la rapăn
13 Opal Cehia medie standard 170 sfero-conic galben- oranj Rezistent Vf la rapăn

Soiuri de măr testate în condiţiile  de cultură din România

Tehnologii de înfiinţare și între�inere până la intrarea pe rod
Particularită�i privind organizarea și pregătirea terenului
Pichetarea terenului. Este lucrarea prin care se materializează pe teren (prin picheţi) poziţia fiecărui

pom. În prealabil se stabileşte modul de grupare a pomilor şi distanţele de plantare între rânduri şi între pomi pe
rând.

Pentru simplificarea pichetatului terenul se încadrează în figuri geometrice regulate (de preferinţă
dreptunghi sau pătrat) şi se divide în parcele.

Pentru fiecare parcelă delimitată pichetarea propriu-zisă va consta în:
- Pe latura lungă a parcelei, se trasează o linie dreaptă, care va fi baza de pornire a pichetajului.

Lungimea acesteia trebuie să fie multiplu al distanţei între rândurile de pomi și la fiecare distan�ă între rânduri
se bate un pichet de capăt de rând (cu ajutorul unei rulete).

- Din capetele acestei linii, cu ajutorul aparatelor topografice, se vor ridica două perpendiculare, egale
ca lungime şi paralele. Lungimea acestor laturi trebuie să fie multiplu distanţei între pomi pe rând.

- Pentru închiderea perimetrului, se unesc capetele celor două linii, printr-o linie care trebuie sa fie
paralelă şi egală cu linia de bază (toleranţă de cel mult 20 cm) și, pe care se fixează piche�i distan�a�i între ei la
distan�a dintre rânduri, care reprezintă celălalt capăt al rândului.

- Dacă lă�imea parcelei este mai mare de 50 m, pe direc�ia celor doi piche�i capete de rânduri și pentru
fiecare rând, se bat �ăruși din 50 m în 50 de m (fig. 2.4).

Sisteme de cultură
Datorită bazei genetice deosebit de bogată și diversificată, cu mii de soiuri și clone, alături de numeroși

portaltoi cu vigoare de creștere diferită la specia măr sunt posibile multiple combina�ii soi/portaltoi care permit
realizarea a numerose sisteme de cultură.

Și în �ara noastră de la sistemele extensive, cu pomi răzle�i sau pe aliniamente, de la distan�ele mari de
7-8 m între rânduri și până chiar la 10-12 m la sistemul agropomicol, cu pomi înal�i până la 5-6 m, cu rodul
ob�inut la 8-10 ani după plantare – practicate până prin anii 1945-1955, s-a trecut la sisteme mai moderne, cu
aport sporit de intensivizare, caracteristică perioadei de după 1960-1962, odată cu adoptarea și adaptarea
formelor de coroană aplatizate, a palmetei și gardurilor fructifere. După 1970 au fost chiar începuturi de folosire
în planta�ii a unor densită�i până la 5000 pomi/ha.

Putem afirma că alături de informa�ia la care avem acces din �ările vestice, dispunem de o proprie
expertiză autohtonă care ne permite recomandare înfiinţării unor planta�ii moderne, de ultim nivel tehnic,
adaptate însă sub toate aspectele condi�iilor specifice de mediu, socio-economic și nu în ultimul rând corelate
cu nivelul tehnic cultural de care dispunem.
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Sistemul intensiv. Distan�ele „istorice” uzitate la acest

sistem, începând cu anii 1962-1965 au fost de 4/3 m, respectiv 833
pomi/ha, folosindu-se ca portaltoi cu deosebire M4, alături de M7 și
în mai mică măsurăA2, MM11, MM16 și chiar portaltoiul franc.

În prezent, distan�ele de plantare standard recomandate
pentru sistemele de cultură intensive, care vor sta la baza
fundament tehnologiei, inclusiv a aspectelor economico-ării
financiare, sunt de 4 m între rânduri și 2 m pe rând – 1250
pomi/ha. Aceasta nu exclude posibilitatea ca la realizarea
proiectului tehnic de înfiinţare a plantaţiei distanţele de plantare să,
fie diferenţiate în funcţie de iei soi/portaltoi şivigoarea combina�
condiţiile pedoclimatice.

Sistemul superintensiv. Se practică pe scară largă la măr și are următoarele caracteristici:
� pomii sunt de vigoare mică, cu înălţimi de maxim 2,2-2,5 m, conduşi cu coroane aplatizate sau

globuloase de volum mic, grupaţi în rânduri simple sau duble, sau chiar în benzi cu alei de trafic tehnologic;
� distanţele de plantare sunt de 3-3,5 m între rânduri şi 0,5-2 m între pomi pe rând, realizând densităţi de

1250-5000 pomi/ha şi chiar peste;
� reducerea sau chiar eliminarea tăierilor în primii 3-4 ani de la plantare are ca efect intrarea pe rod încă

din anul 2 de la plantare;
� deşi investiţiile sunt foarte mari, recuperarea acestora are loc încă din anul 4-5 de la plantare;
� producţia medie în perioada de maximă rodire este de 40-60 t/ha, din care un procent foarte ridicat

sunt fructe “extra” şi de “calitatea I”;
� gradul de mecanizare este chiar mai avansat decât în livezile intensive, în unele plantaţii

experimentale realizându-se mecanizarea tăierilor de întreţinere şi a recoltării fructelor;
� productivitatea muncii este superioară celorlalte sisteme de cultură, deoarece toate lucrările se

efectuează de la nivelul solului.
În noile livezi superintensive se recomandă utilizarea de pomi altoiţi pe portaltoi vegetativi, cu coroană

preformată din pepinieră (cu 5, 7 sau chiar 9 ramuri anticipate, care prezintă muguri de rod), plantaţi la densităţi
mari (3 x 0,5-1 m) şi sisteme de coroană conice, cilindrice (fus subţire, fus tufă, cordon vertical), realizate cu
intervenţii puţine şi cu intrare rapidă pe rod (încă din anul plantării). Deşi în aceste tipuri de livezi investiţia
iniţială este ridicată (cca. 40000 €/ha la măr cu densitate de 3300 pomi/ha), datorită intrării rapide pe rod şi
producţiilor ridicate recuperarea investiţiei este rapidă.

Ţinând cont de caracteristicile materialului săditor, mai ales că portaltoii au o înrădăcinare superficială,
necesitatea asigurării condiţiilor optime la densităţi foarte mari şi de schimbările climatice globale, menţionăm
următoarele tendinţe-necesită�i:

- Instalarea sistemului de susţinere se realizează încă din anul plantării. Rolul mecanic al scheletului
este preluat de un sistem de susţinere format din spalieri, sârme şi bambus pentru susţinerea individuală;

- Obligativitatea instalării sistemului de fertirigare din anul înfiinţării plantaţiei şi fertilizarea foliară
suplimentară – concomitent cu aplicarea tratamentelor fitosanitare;

- Contracararea efectelor schimbărilor climatice (arşiţă, cantităţi mici de precipitaţii, brume târzi) prin
instalarea sistemelor de protecţie: plasă împotriva grindinei, a radiaţiei solare excesive şi, respectiv
microaspersiune pentru combaterea brumelor târzii.

- Menţinerea pomilor în spaţiul de nutriţie alocat prin distanţele de plantare – prin tăierea sistemului
radicular – la 50 – 60 cm distanţă faţă de direcţia rândului, la adâncimea de 20-25 cm;

- Obligativitatea tăierilor în verde și rărirea mecanică, chimică şi manuală a fructelor – obiectiv - 1
fruct/inflorescenţă;

- Tăieri mult simplificate, predomină opera�iunile de înclinare şi arcuire a ramurilor. Scurtarea în cep de
2-3 cm a semischeletului care depăşeşte ½ din grosimea axului la punctul de inserţie pe ax.
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Sistemul de sus�inere. Chiar în situa�ia
portaltoilor cu ancorare bună în sol (autosus�inere) cum
este cazul M106, spalierul poate fi introdus când
particularităţile soiului şi respectiv carcateristicile
coroanei impun necesitatea acestuia.

Având în vedere necesitatea instalarii de plase
antigrindina sistemul de sus�inere va fi format din spalieri
de beton (7x7,5 cm) de 4-5 m, din care ocu înăl�imi
por�iune de 0,7 m se va introduce în sol. Distan�a între
spalieri va fi de 6-8 m și se vor prevedea ancore atât la
capete cât și pe lateralele parcelei pentru sus�inerea
plasei antigrindină.

Între�inerea solului. Pe rândurile de pomi, în
zona de maximă răspândire a sistemului radicular (în
cazul portaltoiului M106 pe o rază de 50-60 cm în jurul
trunchiului), solul trebuie men�inut afânat și fără buruieni.
Aceasta se poate realiza prin: afânare superficială
manuală sau mecanică; mulcire (diverse materiale
organice sau folie); erbicidare.

Banda respectivă, cu lă�imea de 60-70 cm în
primii 2-3 ani după plantare, urmează să fie mărită până la
cel pu�in 120-150 cm în perioada deplinei rodiri; zona
r e s p e c t i v ă e s t e v i z a t ă p e n t r u r e p a r t i z a r e a
îngrășămintelor și men�inerea în stare optimă de
umiditate prin irigare localizată.

Cel mai răspândit sistem de între�inere a solului
este înierbarea permanentă între rânduri şi menţinerea ca
ogor negru şi/sau erbicidat pe rândul pe pomi.

Programe de combatere a bolilor şi dăunătorilor.
O atenţie deosebită până la intrarea pe rod trebuie acordată menţinerii unui frunziş sănătos şi

combaterii vectorilor de transmitere a bacteriilor și virozelor (tabel 2.6.).
Programul orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor, după intrarea pe rod este prezentat în

tabelul 2.7.
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Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1. Început dezmugurit

Păd. din San-José, afide, acarieni (forme
hibernante), gărgăriţa florilor de măr

- acetamiprid (Mospilan 20 SG- doza 0,45 Kg/ha) + ulei vegetal (Toil - conc. 0,5%)

Făinare - fungicide pe bază de: propiconazol (Bumper 250 EC; Tilt- conc. 0,03%, penconazol (Topas 100
EC - conc. 0,02%) sau  sulf (Kumulus DF- conc. 0,3%, Thiovit  Jet 80 WG- conc. 0,3%)

2. Înfrunzit Rapăn, focul bacterian al rozaceelor
- fungicide pe bază de: ciprodinil (Chorus 75WG - conc. 0,02%), dodine (Syllit 400 SC - conc.
0,13%), cupru (Zeamă bordeleză - conc. 0,5% sau Alcupral 50PU; Champ 77WG; Triumf 40WG;
Kocide 2000; Funguran OH 50WP; Oxicupral 50PU; Copac- conc. 0,3%)

3.
Buton roz –deschiderea
primelor flori (aprilie)

Rapăn, făinare

- fungicide pe bază de: ciprodinil (Chorus 75 WG- conc. 0,02%), pirimetanil (Pyrus 400 SC- doza
1,5 l/ha) ,difenoconazol (Score 250 EC - conc. 0,015%), clorotalonil (Bravo
500 SC - conc. 0,15%; Rover 500 SC - conc. 0,15%), captan + trifloxistrobin (Flint plus - conc.
0,125%), piraclostrobin + ditianon (Maccani - conc. 0,15%), fluopiram + tebuconazol (Luna
experience 400 SC- doza 0,75 l/ha)

Afide, insecte minatoare, insecte
defoliatoare

- insecticide pe bază de: acetamiprid (Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,02%),  tau -fluvalinat (Mavrik
2F - conc. 0,05%), tiacloprid (Calypso 480 SC- conc. 0,02%);

4. Începutul scuturării
petalelor (apr.III – mai I)

Rapăn, făinare - isopirazam + difenoconazol (Embrelia - doza 1,44 l/ha) sau unul din fungicidele recomandate la
Tratamentul 3.

Viespea merelor, minatoare, viermele
merelor (G1)

- tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), fenoxicarb (Insegar 25 WG - conc. 0,03%),
diflubenzuron (Dimilin      25 WP- conc. 0,03%)

5.
6.
7.

Fruct în creştere (mai II-III)

Rapăn şi făinare - isopirazam + difenoconazol (Embrelia - doza 1,44 l/ha) sau unul din fungicidele recomandate la
Tratamentul 3.

Viermele merelor (G1), afide, insecte
minatoare

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC- conc. 0,02%); tiacloprid + deltametrin
(Proteus 110 OD - conc. 0,05%), clorantraniliprol (Coragen- conc. 0,01%), abamectin +
clorantraniliprol (Voliam Targo – doza 1 l/ha), emamectin benzoat (Affirm - doza 3-4 Kg/ha),
deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%), alfa cipermetrin (Fastac 10 EC- conc. 0,02%), lambda
cihalotrin (Lamdex 5EC- conc. 0,015%), cipermetrin (Faster 10 EC- conc. 0,025%)

8.
9.
10.

Fruct în creştere (II iunie -II
iulie)

Rapăn
- fungicide pe bază de: captan (Captan 80 WDG - conc. 0,15%, Merpan 80 WDG - conc. 0,15%),
propineb (Antracol 70 WP - conc. 0,2-0,3%), mancozeb (Dithane M 45 - conc. 0,2%, Vondozeb -
conc. 0,2%), clorotalonil (Bravo 500 SC- conc.0,25%; Rover 500 SC - conc.0,25%)

Păduchele din San - José (G1), păduchele
lânos, viermele merelor (G2)

- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick- conc. 0,1%), clorpirifos +
cipermetrin        (Nurelle D- conc. 0,08%), clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha, acetamiprid
(Mospilan 20 SG/SP- conc. 0,025 - 0,03%)

11.
12.
13.

Fruct în creştere (august I)

Rapăn şi făinare
- fungicide pe bază de: tebuconazol (Folicur Solo - conc. 0,05%, Orius 25 WG - conc. 0,05%,
Mystic 250 EC - conc. 0,05%), triadimenol + folpet (Shavit 72 WDG - conc. 0,2%), tiofanat metil
(Topsin 70 WDG –cconc. 0,1%)

Păduchele din S-José (G2), minatoare,
viermele merelor - unul din insecticidele recomandate la Tratamentele 5- 6.

Acarieni
- acaricide pe bază de: pyridaben (Sanmite 20 WP- conc. 0,075%), milbemectin (Milbeknock-
conc. 0,05%).

14. Începutul căderii frunzelor Patogeni micotici şi bacterieni - fungicide pe bază de cupru.

Program orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor  la specia măr după intrarea pe rod
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CULTURA PĂRULUI

Cerinţele faţă de factorii de mediu
Părul are cerinţe faţă de căldură mai mari decât mărul, prunul şl vişinul, reuşind bine în zone cu

temperaturi medii anuale de 9,5 - 11°C, cu condiţia ca în perioada de vegetaţie temperatura medie să fie de 16-
18°C. Temperaturile orare optime ale speciei se situează între 20 și 35°C, iar cele absolute minime sunt de
10°C și maxime de 37°C (în afara intervalului temperaturilor absolute, creșterea încetează). În zonele cu veri
mai răcoroase, părul rodește slab. Și rezistenţa la ger este mai mică decât a mărului, limita fiind considerată a fi
-28°C, iar necesarul orelor de frig din sezonul de repaus oscilează în func�ie de soi între 600 și 800 ore., ,
Mugurii de rod degeră la temperaturi sub -23°C .. -26°C, iar ramurile anuale la -26°C .. -28°C. Florile părului, în
fenofaza de ,,boboc”, suportă temperaturi pană la -3,3°C .. -5,5°C (10% și, respectiv, 90% dăunare), dar când
sunt deschise, degeră la -2,2°C .. -4,4°C.

Cerinţele părului faţă de umiditate se situează după măr şi prun, soiurile de toamnă şi de iarnă reuşind
bine în zonele cu 650-900 mm precipitaţii anuale, iar cele de vară în localităţile cu 500-600 mm, cu condi�ia ca
acestea să fie distribuite propor�ional cu deficitul pluviometric lunar.

Fa�ă de lumină părul are cerinţe mai mari, comparativ cu mărul, având nevoie de expoziţii însorite.,
Cerinţele faţă de sol ale părului sunt mari. Altoit pe franc necesită soluri profunde, calde, cu textură

mijlocie, suficient de afânate şi revene, cu apă freatică sub adâncimea de 2-2,5 m. Nu suportă solurile grele şi
reci. Altoit pe gutui, părul reuşeşte şi în soluri mai subţiri, dar suficient de fertile, revene şi mai calde, cu apa
freatică sub 1-1,5 m adâncime. Altoit pe franc părul suportă până la 10% calciu activ în sol, în timp ce pe gutui,
apar simptome de cloroza pe frunze la peste 8% calciu activ. În ceea ce priveşte reacţia solurilor, părul necesită
un pH în jur de 7 (6,4 – 7,4).

Sortimentul de soiuri
În prezent, sortimentul mondial este alcătuit din peste 6.500 soiuri, multe dintre ele prezentând defecte

legate de lipsa de afinitate la altoirea pe gutui, precum şi sensibilitate la boli şi virusuri. La nivel european,
producţia de pere se bazează pe un număr restrâns de soiuri: Conference (35,5%), Abate Fetel (13,8%),
Williams Bon Chretien (sinonim Bartlett), Rocha (soi autohton portughez) şi altele (29,4%).

În România, o mare parte a producţiei de pere se obţine încă în livezile clasice, cele mai cultivate soiuri
fiind: Williams şi Red Bartlett, Beurré Bosc, Beurré Hardy, Conference, Curé, Passe Crassane, Comtesse de
Paris, dar şi soiurile româneşti Daciana, Haydeea, Monica.

Williams

Este soiul etalon pentru calitatea deosebită a fructelor şi face
trecerea între soiurile de vară şi cele de toamnă, maturându-se la sfârşitul
lunii august şi începutul lunii septembrie.

Pomul are vigoare mijlocie, înfloreşte semitârziu sau târziu, este
foarte precoce şi productiv, rodeşte pe ramuri lungi, care se garnisesc
bine cu ramuri scurte. Este lipsit de afinitate cu gutuiul şi trebuie altoit pe
franc sau cu intermediar.

Fructul este de mărime medie, piriform, de culoare galben pai;
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Williams roşu (sin. Red Bartlett)

Mutaţie mugurală a soiului Williams (SUA), introdus după anul
1945.

Pomul are vigoare mijlocie, este foarte productiv şi lipsit de
afinitate cu gutuiulA.

Fructul este mare (greutate medie 180-200 g), se aseamănă cu
soiul de origine ca formă şi mărime, însă diferă prin pieliţa colorată în
roşu-oranj, lucios, neuniform. Uneori apare fenomenul de reversibilitate
a culorii, respectiv apar fructe verzi-gălbui sau dungate.

Coacerea fructelor are loc în prima decadă a lunii septembrie,
iar în depozitul frigorific păstrarea poate fi prelungită 1-2 luni. Se
recomandă pentru consum şi prelucrare sub formă de nectar.

Beurré Bosc (sin. KaiserAlexander, Golden Russet)

Soi originar din Franţa, răspândit după anul 1830 în toată
Europa, introdus la noi în ţară după 1900.

Este de vigoare mijlocie spre mare, înfloreşte târziu, dar
produce constant, rodind atât pe ramuri scurte, cât şi lungi. Este lipsit de
afinitate cu gutuiul.

Fructul este mare, piriform, de culoare cărămizie specifică,
pulpa este albă, fondantă, de calitate foarte bună.

Epoca de coacere este la sfârşitul lunii septembrie, iar
consumul se prelungeşte până în octombrie şi chiar noiembrie.

Beurré Hardy (sin. Royal Red)

Soi originar din Franţa, introdus la noi în ţară după anul 1904.
Pomul are vigoare mare, intră târziu pe rod, dar produce mult şi

constant. Datorită afinităţii bune cu gutuiul şi productivităţii ridicate, se
foloseşte ca intermediar pentru soiurile de păr valoroase lipsite de
afinitate cu gutuiul. Pomul este viguros, intră târziu pe rod, rodeşte pe
ramuri scurte şi ramifică foarte puţin.

Fructul este mare (200 g), de formă conică, cu pieliţa verde
bronzată, cu pulpa alb-verzuie, semidensă, dulce, uşor acidulată şi cu
gust bun.

Epoca de coacere şi consum începe în decada a doua a lunii
septembrie.

Conference

Soi de origine engleză, introdus la noi în ţară după 1957.
Pomul are vigoare mijlocie, produce foarte bine şi constant;

înfloreşte semitârziu şi are afinitate cu gutuiulA.
Fructul piriform, uneori uşor alungit, de mărime mijlocie, are

culoarea verde-gălbui, acoperit cu rugină care-i depreciază aspectul
comercial. Pulpa este alb-gălbuie,suculentă, fondantă, cu gust foarte
bun.

Se coace în decada III a lunii septembrie şi se poate păstra în
depozit 2-3 luni.
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Curé

Soi de iarnă, de origine franceză, foarte răspândit la
noi în �ară.

Pomul este viguros, cu coroana răsfirată, produce
mult, dar alternant (soi triploid). Este folosit ca intermediar
pentru soiurile care nu au afinitate cu gutuiul.

Fructele sunt mari, piriform alungite, asimetrice, cu
o uşoară tendinţă de răsucire, au de regulă un şanţ pe
partea umbrită, de-a lungul căruia se găseşte o dungă de
rugină. În anii cu toamne secetoase, fructele rămân verzi,
insuficient de dulci.

Se coace la sfârşitul lunii septembrie şi început de
octombrie. Se păstrează până în ianuarie-februarie şi se
pretează la prelucrare sub formă de compot.

Passe Crassane

Soi originar din Franţa, cel mai răspândit în lume, alături
de Williams. Este foarte productiv în unele areale, ca Franţa, Italia
şi mai slab în altele, ca România, Ungaria. Pentru legarea
fructelor, necesită temperaturi ridicate în perioada înfloritului şi
are afinitate bună la altoirea pe gutui.

Fructul este mare (180-200 g), bergamotiform neregulat,
cu pieliţa de culoare verde-gălbui, cu pulpa alb-gălbuie, densă,
cu gust bun.

Epoca de coacere este la începutul lunii octombrie, iar
consumul începe din ianuarie şi se prelungeşte până în martie.

Comtesse de Paris

Soi de origine franceză, introdus în cultură în România
din 1908.

Pomul este de vigoare mijlocie, rodeşte pe ramuri scurte
şi produce constant. Deşi are afinitate cu gutuiul, pentru altoire se
recomandă folosirea intermediarului sau francului.

Fructele sunt de mărime mijlocie-mare (150-190 g), cu
pieliţa verde-gălbuie, cu lenticele caracteristice. Pulpa este alb-
verzuie, densă, cu gust bun, dulce, uşor aromată.

Epoca de coacere este la începutul lunii octombrie şi se
păstrează foarte bine în depozit, până în ianuarie.

Daciana

Soi obţinut la ICDP Piteşti Mărăcineni, omologat în 1989.
Pomul are vigoare mijlocie, este parţial autofertil, cu

tendinţă de rodire partenocarpică. Intră pe rod în anul 3 de la
plantare şi are afinitate la altoirea pe gutui.

Fructul este piriform, de mărime medie (150 g), colorat
galben-pai cu roşu pe partea însorită, cu aspect atrăgător. Pulpa
este albă, fondantă, de bună calitate gustativă.

Se coace la sfârşitul lunii iulie şi se păstrează 7-10 zile.
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Haydeea

Soi de vigoare mijlocie, coroana fusiform piramidală, rodeşte pe
ţepuşe şi burse, intră pe rod în anul IV de la plantare şi este tolerant la
atacul cu . Producţia poate ajunge la 28-35 t/ha, în anul 10 de laPsylla
plantare.

Fructul este de mărime mijlocie-mare (180-220 g), piriform, de
culoare verde deschis, cu rumeneală pe partea însorită, cu numeroase
lenticele mici, subcutanate, de culoare închisă. Pulpa este alb-gălbuie,
consistentă, fermă, fină.

Se coace la sfârşitul lunii septembrie şi se păstrează 10-14 zile.
Se recomandă pentru consum în stare proaspătă, dar se

pretează şi pentru procesare sub formă de compot, gem, nectar.

Monica

Soi obţinut la ICDP Piteşti Mărăcineni, omologat în 1994.
Pomul are vigoare mijlocie, coroana piramidală, rodeşte pe

ţepuşe şi burse, fructifică din anul 3 de la plantare. Are afinitate bună cu
gutuiul, prezintă toleranţă la arsura bacteriană.

Fructele sunt piriform alungite, de mărime medie (160-180 g),
de culoare verde-gălbuie, acoperită cu roşu pe partea însorită; pulpa
este albă, crocantă, iar la coacerea deplină, devine fondantă.

Este un soi cu aspect comercia, cerut de producători şi
consumatori. Se recomandă atât pentru consum în stare proaspătă, cât
şi la prelucrare în suc şi nectar cu randament de 67%.

Nr.
crt.

Soiul
Provenienţă /

Menţinător

Caracteristici pom Caracteristici fruct
Observaţii şi recomandări

Vigoare
Perioada

înfloritului
Greutate
medie (g)

Culoarea

A. Soiuri de vară

1 Carpica România
ICDP Piteşti medie semitimpurie 140 galben cu roşu Afinitate la altoire pe gutui

2 Napoca România
SCDP Cluj medie târzie 140 galben cu roşu

portocaliu Afinitate la altoire pe gutui

3
Beurre precoce
Morettini (sin.
Sun Sprite)

Italia,
Florence mare semitimpurie 150 galben pai cu roşu Soi foarte productiv

4 Clapp's
Favourite

USA,
Massachusetts mijlocie semitimpurie 160 galben cu roşu Sensibil la arsura bacteriană şi

rapăn
B. Soiuri de toamnă

5 Abate Fetel Franţa,
Savoie mijlocie mijlocie 190 galben cu rugozitate

Cel mai cultivat soi în Italia
Sensibil la arsura bacteriană
Produce inconstant

6 Doyenne du
Comice

Franţa,
Angers mare târzie 180 verde gălbui Afinitate la altoire pe gutui

7 Highland SUA mare semitimpurie 190 verde gălbui, curat Afinitate la altoire pe gutui
Soi foarte productiv

8 Packham's
Triumph

Australia,
Molong medie mijlocie 165 verde gălbui Soi foarte productiv

9 Santa Maria Italia medie mijlocie 170 verde gălbui Soi productiv, cu aspect comercial
C. Soiuri de iarnă

10 Aniversare România
SCDP Voineşti mare mijlocie 200 bronzată Afinitate la altoire pe gutui

11 Ervina România
ICDP Piteşti medie mijlocie 145 verde gălbuie Tendinţă de degarnisire a ramurilor

de semischelet

12 Euras România
SCDP Voineşti medie mijlocie 150 galben verzuie cu tentă

roşiatică
Capacitate bună de păstrare a
fructelor

13 Isadora România
ICDP Piteşti medie semitimpurie 160 verde gălbuie Toleranţă ridicată la arsura

bacteriană şi Psylla sp.

14 Orizont România
SCDP Voineşti medie mijlocie 170 verde gălbuie Tendinţă de degarnisire a ramurilor

de semischelet
15 Paradise România mică mijlocie 140 roşu

16 Paradox România
ICDP Piteşti medie mijlocie 160 verde gălbui Păstrare foarte bună după ieşirea

din depozit

17 Tudor România
SCDP Voineşti medie mijlocie 250 galben cu roşu

18 Republica România
SCDP Voineşti mică semi

timpurie 240 verde gălbui Nu are afinitate la altoirea pe gutui
Sclereide în pulpă

19 Doyenne d'hiver Belgia medie mijlocie 200 galben verzui deschis Soi foarte sensibil la Fusicladium

20 Olivier de
Serres Franţa mare semitârzie 170 galben verzui, cu

rugină la extremităţi

Produce alternant
Sensibil la rapăn
Afinitate la altoirea pe gutui

Alte soiuri de păr recomandate pentru cultură în România
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Tehnologii de înfiinţare i întreţinere până la intrarea pe rodș
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
La alegerea locului pentru înfiinţarea unei plantaţii de păr trebuie avute în vedere cerinţele acestuia

faţă de factorii de mediu (temperatura, umiditatea, lumina, sol). Cerinţele faţă de sol ale părului fiind mari, se va
evita amplasarea pe soluri cu con�inut ridicat de argilă, reci, cu peste 10% calciu activ în sol la altoirea pe franc
și peste 8% în cazul altoirii pe gutui.

Părul se recomandă să fie amplasat în zonele cu 650-900 mm precipitaţii anuale, cu condi�ia ca
acestea să fie distribuite propor�ional cu deficitul pluviometric lunar și în zone cu temperaturi medii anuale de
9,5 - 11°C și unde minima absolută a temperaturii nu coboară sub – 25 ....-28°C. Având cerin�e ridicate fa�ă de
lumină, părul se va amplasa pe expoziţii însorite.

culturăSisteme de
In funcţie de vigoarea soiurilor şi zona de cultură se pot înfiinţa:

plantaţii semiintensive (400- 60- 0 pomi/ha)
plantaţii intensive (650 200 pomi/ha), cu soiuri şi portaltoi de vigoare mijlocie,- 1.-
plantaţii superintensive (peste 1.200 pomi/ha), cu pomi altoiţi pe gutui cu sau fără intermediar.-

Epoca cea mai potrivită pentru plantarea pomilor este, în general, toamna, asigurând astfel refacerea
sistemului radicular şi pornirea în vegetaţie primăvara mai timpuriu.

Întreţinerea solului trebuie să combine cerinţele agronomice cu cele biologice. Se practică menţinerea
înierbată a intervalului dintre rânduri şi erbicidat pe rând.

Programe de combatere
O atenţie deosebită până la intrarea pe rod trebuie acordată menţinerii unui frunziş sănătos şi

combaterii vectorilor de transmitere a bacteriilor și virozelor (tabel 3.3.).
Programul orientativ de combatere a bolilor i d un torilor, dup intrarea pe rod este prezentat înş ă ă ă

Tr
at

am
en

t

Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1. Început dezmugurit Păd. din San-José, afide, acarieni
(forme hibernante) - acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha + ulei vegetal (Toil - conc. 0,5%)

2.
Răsfirarea inflorescenţelor
până la primele flori
deschise

Rapăn, focul bacterian al rozaceelor,
pătările frunzelor

- fungicide pe bază de: cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc. 0,3%;
Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP - conc.
0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

3. Înflorit Focul bacterian al rozaceelor - fungicide pe bază de fosetil de aluminiu (Aliette 80 WDG - conc. 0,3%)

4
Scuturarea petalelor (~10-
15% petale scuturate)

Rapăn,  pătările frunzelor

- fungicide pe bază de: ciprodinil ( Chorus 75 WG - conc. 0,02%), pirimetanil ( Pyrus 400
SC - doza 1,5 l/ha;, clorotalonil ( Bravo 500 SC - conc. 0,15%; Rover 500 SC - conc.
0,15%), propineb ( Antracol 70 WP - conc. 0,2 -0,3%), captan ( Captan 80 WDG -conc.
0,15%, Merpan 80 WDG -conc. 0,15%), ditianon ( Delan 700 WG – conc. 0,05%),
mancozeb ( Dithane M 45 -conc. 0,2%, Vondozeb-conc. 0,2%), is opirazam +
difenoconazol (Embrelia - doza 1,44 l/ha)

Purici meliferi, ţânţăraşul frunzelor de
păr, insecte defoliatoare, acarieni, etc.

- spirotetramat (Movento 100 SC – doza 1,875 l/ha) sau insecticide pe bază de:
diflubenzuron (Dimilin 25 WP - conc. 0,03%) în combinaţie cu insecticide pe bază de
abamectin (Vertimec 1,8 EC - conc. 0,1-0,15%, Abamectin - conc.0,1-0,15%, Safran 1,8
EC - conc. 0,1-0,15%)

5.
6.

Creşterea fructelor

Rapăn, pătările frunzelor - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 4

Purici meliferi, viermele fructelor,
afide, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), lambda cihalotrin
(Karate Zeon - conc. 0,015%, clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc. 0,08%),
acetamiprid (Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,02%)

7.
8.
9.

Creşterea fructelor
( II iunie)

Rapăn,pătările frunzelor - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 4

Păd. din San José (G1), purici
meliferi, viermele fructelor,  afide etc.

- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (PyrinexQuick - conc. 0,1%), clorpirifos
+ cipermetrin (Nurelle D - conc. 0,08%), clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha,
acetamiprid (Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,025-0,03%), tiacloprid (Calypso 480 SC -
conc. 0,02%)

10.
11.

Fruct în creştere (II iulie -
I august)

Rapăn,pătările frunzelor

- fungicide pe bază de: captan ( Captan 80 WDG -conc. 0,15%, Merpan 80 WDG -conc.
0,15%), propineb (Antracol 70 WP -conc. 0,2 -0,3%), mancozeb ( Dithane M 45 -conc.
0,2%, Vondozeb-conc. 0,2%), clorotalonil (Bravo 500 SC - conc. 0,15%; Rover 500 SC -
conc. 0,15%), tiofanat metil (Topsin 70 WDG - conc. 0,1%)

Păd. din San José (G2), viermele
fructelor, etc. - unul din insecticidele recomandate la Tratamentele 7 -9

Acarieni
- acaricide pe bază de: pyridaben (Sanmite 20 WP - conc. 0,075%), milbemectin
(Milbeknock - conc. 0,05%).

12. La căderea frunzelor Patogeni micotici şi bacterieni - fungicide pe bază de cupru.

Program orientativ de combatere a bolilor și dăunătorilor la specia păr după intrarea pe rod
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CULTURA GUTUIULUI

Gutuiul ocupă un loc important în cultura pomilor fructiferi datorită adaptabilităţii la condiţii climatice
diferite şi însuşirilor tehnologice superioare ale fructelor (grad ridicat de gelificare, menţinerea aromei şi
fermităţii pulpei prin fierbere, aciditate naturală plăcută). Mai mult decât atât, comparativ cu merele şi perele,
gutuile au o capacitate bună de păstrare în condiţii obişnuite, permiţând prelungirea perioadei de consum şi
prelucrare industrială.

Ceri elenţ faţă de factorii de mediu
Specie mai pu�in tolerantă la stresul factorilor de mediu decât părul, ste cea mai exigentăgutuiul e

specie faţă de căldură, din grupa seminţoaselor ai sensibil la ger decât părul, ă cu veri. M gutuiul prefer zonele
călduroase şi ierni mai blânde (temperaturi până la -26°C), precum şi locuri adăpostite. Pomii tineri pot file
vătămaţi şi la -20°C. Necesarul de ore de frig din sezonul de repaus este mai redus, oscilând în func�ie de soi
între 300 și 500 ore.

Deşi are cerinţe mari faţă de apă, reuşeşte destul de bine şi în regiuni mai secetoase, cu 500-600 mm
pe an, dar distribuite propor�ional cu deficitul pluviometric lunar. Suportă un grad relativ mare de sărăturare, dar
clorozează la peste 8% calciu activ în sol.

Fa�ă de lumină, gutuiul este foarte exigent. În condiţii de umbrire se dezvoltă slab, fructifică puţin şi are
o viaţă scurtă.

Gutuiul preferă soluri adânci, fertile, bine structurate, calde, suficient de revene, cu textură mai
argiloasă.Are o mare rezistenţă la excesul de apă din sol.

Sortimentul de soiuri
În România, după apariţia focului bacterian în anul 1992, au fost defrişate suprafeţe mari cultivate cu

gutui, iar în cultură au fost promovate îndeosebi soiurile tolerante la această boală. Astfel, sortimentul de gutui
recomandat în cultură este alcătuit din următoarele soiuri:

Aromate. Selecţie din soiul Bereczki, introdus din anul 1982. Pomii au vigoare mijlocie, sunt rezistenţi
la ger şi au o comportare bună la atacul de Fructul este piriform, de mărime mijlocie (375 g), cu pieliţaMonilinia.
galben-limonie, subţire, dar rezistentă la manipulări şi transport, cu pubescenţă fină. La maturitate, fructele,
bine prinse pe ramuri, nu cad din pom. Epoca de consum: octombrie-ianuarie.

Aurii. Soi cu fructul foarte mare (450-500 g), rotunjit piriform, cu suprafaţa vălurată şi pieliţa galbenă-
limonie. Pulpa este gălbuie, suculentă, cu sclereide fine şi gust dulce, cu aromă fină. Epoca de consum:
octombrie-decembrie.

Bereczki. Soi de origine maghiară, viguros, rustic şi productiv. Fructul este mare (peste 400 g), larg
piriform şi prezintă proeminenţe caracteristice pe toată suprafaţa. Pulpa este tare, suculentă, iar în jurul inimii
formează un strat subţire de celule lignificate. Epoca de consum: octombrie-ianuarie.

Champion (Campion). Soi de origine americană, răspândit în sudul ţării, Moldova şi Dobrogea.
Pomul este viguros, intră târziu pe rod (anul 5-6 de la plantare), sensibil la boli şi dăunători, dar productiv (70-
100 kg/pom) şi rodeşte regulat. Fructul este mare (peste 400 g), cu pulpa tare, slab astringentă, sclereide fine,
însă nu rezistă la păstrare. Epoca de consum: octombrie-decembrie.

De Constantinopol. Soi introdus din Turcia şi înmulţit în majoritatea zonelor din ţară. Pomul este
viguros, productiv, rezistent la secetă, dar sensibil la ger, boli şi dăunători. Fructul este mare (peste 400 g), cu 5
coaste largi. La maturitate, fructele cad din pomi. Ele se păstrează puţin şi cu pierderi mari. Epoca de consum:
octombrie-decembrie

De Huşi. Soi local din zona dealurilor Moldovei, rustic şi longeviv. Pomul este viguros, productiv,
rezistent la ger, secetă şi dăunători, dar sensibil la boli. Fructele sunt de mărime mijlocie (200-300 g), cu coaste
largi şi rotunjite. Pulpa este de culoare galben-deschis, lipsită de sclereide, cu astrigenţă la recoltare, dar în
timpul păstrării astringenţa dispare, iar gust devine vinuriu, plăcut. Epoca de consum: octombrie-decembrie.ul

Moldoveneşti. Selecţie din zona colinară a Moldovei, de vigoare mică. Fructele au mărime mijlocie
(300 g), culoare galben portocalie şi pubescenţă cenuşie. Pulpa este galbenă, crocantă, potrivit de suculentă,
cu gust echilibrat. Epoca de consum: octombrie-decembrie.

Soi recent introdus în sortiment. Pomul are tendinţă de creştere invers piramidală, cu lăstariAdonia.
lungi pe care apar flori încă din anul II de la plantare în livadă. Fructele de mărime mijlocie, de culoare galben,
pai lucios, fără pubescenţă cu pulpa crocantă şi fără sclereide, ajung la maturare la sfârşitul lunii septembrie şi
se pot păstra în depozite frigorifice până în luna iunie. Se pretează atât pentru consum în stare proaspătă, cât şi
pentru procesare sub formă de peltea, dulceaţă, compot, distilare, deshidratare sub formă de fructe feliate.

Adonia Champion Bereczki
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Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Aspectele referitoare la înfiinţarea livezilor de gutui sunt asemănătoare cu cele descrise la măr şi păr,

cu respectarea particularităţilor biologice caracteristice speciei. Astfel, se va acorda atenţie la alegerea
terenului, având în vedere că gutuiul reuşeşte pe soluri aluvionare, fertile, cu conţinut redus de calcar (sub 8%),
bine aprovizionate cu apă. Pe solurile cu procent ridicat de calciu (peste 10%), gutuiul suferă de cloroză şi
astfel de soluri trebuie evitate. Pe solurile nisipoase, uşoare, gutuiul începe să rodească timpuriu, dar are
durata scurtă de viaţă. Distanţele de plantare ce se recomandă sunt de 3,5-4 m între rânduri şi 2,5-3 m între
plante pe rând.

Sisteme de cultură
Gutuiul se pretează atât pentru sistemul de cultură clasic cu distanţe de plantare de 5 4 m (500x

pomi/ha), cu pomi conduşi sub formă piramidă și mai rar sub formă de vas cât şi pentru sistemul( 5 x 3 m),
intensiv cu distanţe de plantare de 4 2 m (1.250 pomi/ha), cu pomi conduşi ca tufă sau liber aplatizaţi.x
Sistemele de între�inere a solului sunt similare cu cele descrise la cultura mărului, practic s-a generalizat
între�inerea înierbată a intervalului dintre rânduri și lucrarea solului pe rand prin lucrări mecanice sau manuale
și/sau erbicidare.

Program orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor la specia gutui după intrarea pe rod

T
ra

ta
m

e
n

t

Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 Început dezmugurit
Păd. din San -José, afide, acarieni
(forme hibernante)

- acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha + ulei vegetal (Toil - conc. 0,5%)

2 Răsfirarea inflorescenţelor
Monilioză, antracnoză, focul
bacterian al rozaceelor

- fungicide pe bază de cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc. 0,3%;
Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP - conc.
0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

3 Înflorit Focul bacterian al rozaceelor - fungicide pe bază de fosetil de aluminiu (Aliette 80 WDG - conc. 0,3%)

4.
Scuturarea petalelor
(~10-15% petale scuturate)

Monilioză, antracnoză, etc.

- fungicide pe bază de: ciprodinil ( Chorus 75 WG - conc. 0,02%), clorotalonil ( Bravo 500
SC - conc. 0,15%; Rover 500 SC - conc. 0,15%), propineb ( Antracol 70 WP - conc. 0,2-
0,3%), captan ( Captan 80 WDG - conc. 0,15%, Merpan 80 WDG - conc. 0,15%),
mancozeb (Dithane M 45 - conc. 0,2%, Vondozeb - conc. 0,2%), tiofant metil ( Topsin 70
WDG - conc. 0,1%), tebuconazol (Folicur Solo - conc. 0,1%, Orius 25 WG - conc. 0,1%,
Mystic 250 EC - conc. 01%)

Insecte defoliatoare şi minatoare,
afide, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,02%), tau-fluvalinat (Mavrik 2F - conc. 0,05%)

5.
6. Fruct în creştere (mai II-III)

Monilioză, antracnoză, etc. - fungicide pe bază de cupru sau unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 4

Viermele fructelor (G1), afide, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid ( Calypso 480 SC - conc. 0,02%); tiacloprid +
deltametrin (Proteus 110 OD - conc. 0,05%), clorantraniliprol (Coragen - conc. 0,01%),
abamectin + clorantraniliprol (Voliam Targo - doza 1 l/ha), emamectin benzoat ( Affirm -
doza 3-4 Kg/ha),  deltametrin ( Decis Mega - conc. 0,015%), alfa cipermetrin ( Fastac 10
EC - conc. 0,02%), lambda cihalotrin (Karate Zeon - conc. 0,015%)

7-
8.

Fruct în creştere (II iunie - II
iulie)

Monilioză, antracnoză, etc.

- fungicide pe bază de: captan (Captan 80 WDG - conc. 0,15%, Merpan 80 WDG - conc.
0,15%), propineb (Antracol 70 WP - conc. 0,2-0,3%), mancozeb (Dithane M 45 - conc.
0,2%, Vondozeb - conc. 0,2%), clorotalonil (Bravo 500 SC - conc.0,15%; Rover 500 SC
- conc.0,15%)

Păduchele din San-José (G1),
viermele fructelor (G2)

- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%),
clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc. 0,08%), clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2
l/ha, acetamiprid (Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,025 - 0,03%)

9.
10. Fruct în creştere (august I)

Monilioză, antracnoză, etc. - unul din fungicidele recomandate la Tratamentele 7 -8.
Păduchele din San-José (G2),
viermele fructelor

- unul din insecticidele recomandate la Tratamentele 7 -8.

Acarieni
- acaricide pe bază de: pyridaben (Sanmite 20 WP - conc. 0,075%), milbemectin
(Milbeknock - conc. 0,05%).

11. La căderea frunzelor Patogeni micotici şi bacterieni - fungicide pe bază de cupru.
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Sortimentul de soiuri
Pe plan mondial se cunosc peste 2000 soiuri de prun, care s-au format în trei mari centre genetice, prin

participarea numeroaselor specii ale genului . Lucrările de ameliorare a prunului în Europa ca şi înPrunus
America de Nord au contribuit, în cea mai mare măsură, la lărgirea bazei ereditare şi la îmbogăţirea numerică a
sortimentului cultivat cu o serie de soiuri valoroase. Cu toate acestea, sortimentul cultivat nu este prea
dezvoltat, cele mai răspândite soiuri de prun fiind: Stanley, Anna Spath, d'Agen (și clone), R.C. Althan, Vinete
de Italia, President, Bluefree, Early Rivers, Ruth Gerstetter, Pozegaca (și clone), Kiustendilska, Besztercei,
Tuleu gras, Vinete românești, Centenar, etc.

În România, sortimentul a cunoscut o evoluţie lentă şi s-a bazat în special pe soiuri locale, multe
înmul�ite prin drajoni, cu valoare economică scăzută, folosite preponderent pentru distilare.

De-a lungul timpului îmbunătăţirea sortimentului s-a realizat atât prin selecţia unor soiuri autohtone
foarte valoroase (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.

Ca urmare a progresului înregistrat în domeniul ameliorării genetice a sortimentului, asistăm la o

masivă înlocuire a soiur datorită productivităţii şi calităţii superioare ailor vechi din actualul conveer varietal,

fructelor la noile soiuri de prun.
Astfel, până în prezent, în �ara noastră s-au înregistrat 40 de soiuri (dintre care unele superioare

vechiului sortiment autohton - Tuleu gras, Vinete româneşti şi Grase româneşti) care se află introduse în
sortiment şi în faza de extindere în producţie, soiuri destinate atât consumului în stare proaspătă cât și
industrializării, cu epoci diferite de maturare, realizându-se un conveer varietal care acoperă o perioadă destul
de lungă de timp (25 iunie – 5 octombrie).

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, 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 dovedite valoroase în ţările de origine.

CULTURA PRUNULUI

Cerinţele faţă de factorii de mediu
Prunul este mai exigent decât m rul fa âmpieă ţă de căldură, comportându-se mai bine în zona de c şi a

dealurilor mici. În zona dealurilor înalte, cu excepţia soiului Grase româneşti, prunul dă recolte instabile şi de
slabă calitate. Temperaturile orare optime ale speciei se situează între 18 și 33°C, iar cele absolute minime
sunt de 8°C și maxime de 36°C (în afara intervalului temperaturilor absolute creșterea încetează). Fa�ă de ger,
prunul are o rezistenţă mai bună decât părul, dar inferioară mărului (până la -35°), iar necesarul de ore de frig
(între 0 și 7°C) din sezonul de repaus, oscilează în func�ie de soi între 800 și 900.

Mugurii florali rezistă până la -31...-33°C. Florile prunului sunt sensibile la ploile reci, ceaţă persistentă
şi brume; în faza de boboc rezistă până la -3,3 .. -5,5°C, când sunt deschise degeră începând de la -2,2°C, iar la
-5,0°C distrugerea florilor se produce în masă (90%). fructele de curând formate sunt distruse la -0,5...-1,1°C.

Cerinţele prunului faţă de apă sunt destul de mari, fiind satisfăcute în zonele deluroase cu peste 600
mm precipitaţii anual, din care 300-350 mm în intervalul mai-iulie. Ploile reci în timpul înfloritului compromit
destul de frecvent recoltele prunului. În silvostepă multe soiuri ( Agen, Anna Spath, Renclod Althan, Tuleud'
gras, Stanley, ş.a.) cu o mai bună rezistenţă la secetă, reuşesc să producă, dar fructele sunt de calitate
inferioară. În stepa uscată se impune irigarea plantaţiilor.

Faţă de lumină cerinţele prunului deşi nu sunt atât de mari, situându-se după nuc, cireş, cais, piersic și
păr, prunul cultivat pe versanţi mai puţin însoriţi p duce fructe de slabă calitate (în substan�ă uscată,ro
îndeosebi zaharuri).

Prunul se numără printre speciile pomicole cu cele mai mici cerinţe faţă de sol, valorificând bine sau
satisfăcător aproape toate tipurile de sol din ţara noastră (datorită plasticită�ii celui mai folosit portaltoi –
corcodușul – )Prunus cerasifera . Totuși, când volumul edafic util este mai mic de 75-51%, favorabilitatea este
slabă. Cele mai favorabile terenuri sunt cele cu o reac�ie slab acidă spre neutră (pH de 5 7,4). Nu suportă,8–
solurile sărăturoase şi nici excesul de calciu (peste 9-10% CaCO3 activ). Carbonatul de calciu din sol devine un
inhibit % la adâncimea solului de sub 50 cm, sau la peste 15% la adâncimea deor asupra creşterii la peste 12
sub 70 cm.
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Ţara Soiurile mai importante
Canada Stanley, Vinete de Italia, Bluefree, Valor, Green Gage
SUA Vinete de Italia, Early Italian, d’Agen, Stanley, Bluefree, Damson Imperial, Burton, President
Serbia Pozegaca (şi clone), Stanley, Buhler timpuriu, Valjevka, Ruth Gerstetter, Italian, California Blue, Cacak’s Early, Cacak’s

Beauty (sin. Cacanska Lepotica), Cacak’s Best, Piskavac, Cacak’s Fruitful (sin. Cacanska Rodna), Sugar, Jelica, Cervena
Ranna, Cerovack

Germania Hauszwetsche, Czar, Lutzelsachsen, Frigga, Mirabelle de Nancy, Wangenheim, Stanley, Ontario, R.C. Verte, Anna Spath,
Buhler timpuriu, Vinete de Italia, R.C. Althan

Franţa d’Agen (clone 707, 626, 698, 652), Double Robe, Lorida, Imperial, Pozegaca, Green Gage, R.C. Bavay, Stanley, President,
Mirabelle de Nancy, Mirabelle de Metz, Tardico, R.C. Althan

Bulgaria Kiustendilska, R. C. Verte, Afizka, d’Agen, Stanley, Tuleu gras, Montfort, Plovdivska, Strinaya, Trojanska Sliva, R.C.
Hramovy, Pop Harington, Burja, Krimska

Anglia Victoria, Yellow Egg, Purple Egg, Utility, President
Italia Stanley, Bluefree, President, d’Agen 707, Anna Spath, Sugar, Imperial, Giant, Ruth Gerstetter, Gilbert
Ungaria R. C. Althan, Besztercei, Stanley, Peche, Debreceni Muskataly, Olaszkek, d’Agen 707, d’Agen 626, Ruth Gerstetter, Tuleu

gras, Bluefree, President, Cacak’s Fruitful, R.C. Verte
Ex. U.R.S.S. Pamiate Michurina, R. C. Kolhoznyi, R.C. Urojainyi, R.C. Reforma, Moskowskaia, Severinka, d’Agen, Kirghizkaia,

Prevoshodnaia, R.C. Karbisheva, Anna Spath, Peche, R.C. Althan, R.C. Verte, Tuleu gras, Vinete de Italia, Vengerka
Jubilejna, Sopernica, Vengerka krupna slatka, Alvena, Vengerka Dometzkaia

Polonia R.C. Oullins, R.C. Verte, R.C. Althan, Victoria, Stanley, Czar, Wangenheim, Vinete românesti, Peche, Anna Spath, Kirke,
Vinete de Italia, Emma Lepperman, Belle de Louvain, Lutzelsachsen, Ruth Gerstetter

Spania Reine Claude (grupa), Stanley
Norvegia Victoria, Ontario, Czar, Belle de Louvain

Soiurile de prun european cultivate în diferite ţări

Stanley

Este de origine americană, foarte răspândit în toate zonele
de cultură.

Pomul este de vigoare medie, cu coroana conic răsturnată,
cu ramuri de schelet nu prea groase, bine garnisite cu ramuri
buchete de mai. Intră repede pe rod, produce mult și constant
datorită autofertilită�ii. Epoca de înflorire este mijlocie și este
polenizator universal. Este unul dintre cei mai buni genitori în
programele de ameliorare. Este foarte sensibil la monilioză și ușor
sensibil la vărsatul prunului, prezentând simptome numai pe frunze.

Fructul este mijlociu, elipsoidal cu cele două jumătăţi
asimetrice, de culoare violacee aproape neagră, cu gust mediocru,
dulceag, slab aromat, cu sâmbure mare și neaderent. Fructele se
colorează cu mult înainte de maturarea deplină, ceea ce înșeală
cultivatorul și consumatorul asupra gradului de coacere. Soiul
formează foarte multe fructe duble.

Se maturează în decada a treia a lunii august.

Anna Spath

Soi vechi de origine germană, mult cultivat la noi, în special
în zona de câmpie și a dealurilor mici și mijlocii.

Pomul este de vigoare mijlocie, cu coroana invers
piramidală, cu rodire pe buchete de mai şi ramuri mijlocii. Se
pretează pentru formarea coroanei după sistemul etajat și nu cere
tăieri de fructificare detaliate. Înflorește târziu, este autofertil, cu flori
mici, foarte productiv (20-25 t/ha), rezistent la ger și secetă,
preten�ios la căldură, tolerant la vărsatul prunului, manifestând
simptome numai pe frunze. Preferă zona dealurilor joase și de șes,
bine însorite și calde. Cultivat pe soluri compacte și impermeabile
produce fructe mici și de calitate inferioară.

Fructul este mijlociu (35-45 g), sferic, albastru roșietic,
potrivit de dulce, cu sâmbure neaderent, recomandat atât pentru
consum în stare proaspătă, cât și pentru industrializare.

Se maturează de la mijlocul până la sfârşitul lunii
septembrie.
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d'Agen

Este originar din Franţa, fiind o selecţie locală.
Pomul este de vigoare mijlocie, cu coroana globuloasă,

cu ramuri de schelet relativ sub�iri și destul de scurte, cu rodire
precum Stanley, Early Rivers, Anna Spath, Renclod Althan,
Vinete româneşti, Gras ameliorat. Este precoce, productiv,
rezistent la ger şi secetă. Soiul nu se recomandă a fi cultivat în
zona dealurilor mai înalte de 300 – 400 m din cauza insuficien�ei
de căldură, a compactită�ii solurilor și umidită�ii ridicate. Este
sensibil la vărsatul prunului, determinând o cădere precoce a
fructelor.

Fructul este mic (sub 30 g), invers ovoid, roșietic, cu
pulpa aderentă la sâmbure, cu un con�inut ridicat în zahăr, fiind
recomandat pentru deshidratare, distilare și prelucrare sub
formă de marmeladă și gem.

Se maturează la sfârșitul lunii august.

Early Rivers (Rivers Timpuriu).

Soi de origine engleză.
Pomul este de vigoare mare, cu coroana invers

piramidală, relativ rară, cu rodire pe buchete de mai și ramuri
mijlocii. Înflorește la mijlocul perioadei de înflorire a prunului; fiind
autosteril are nevoie de polenizatori precumAnna Spath, d'Agen,
Renclod Althan, Stanley. Produce moderat, este rezistent la ger,
preten�ios fa�ă de condi�iile de sol și climă, sensibil la secetă,
relativ sensibil la vărsatul prunului, manifestând simptome numai
pe frunze. Este unul dintre cei mai buni genitori în programele de
ameliorare.

Fructul este mijlociu, sferic, albastru, dulce, cu sâmbure
neaderent, destinat pentru consum în stare proaspătă.

Se maturează în prima decadă a lunii iulie, având
coacere eşalonată, fiind cel mai timpuriu soi de prun.

Tuleu gras

Soi românesc, originar din zona Leordeni–Argeș.
Pomul crește foarte viguros în pepinieră și în primii ani

de livadă, după care vigoarea începe să scadă treptat. Are
afinitate altoit pe corcoduș, dar se desprinde ușor la vânturi
puternice în pepiniere; se preferă altoirea pe portaltoi franc.
Ramurile de schelet au un unghi mic de inser�ie, ceea ce are ca
efect dezbinarea lor sub greutatea rodului. Fructifică pe buchete
de mai și ramuri mijlocii. În condi�ii de agrotehnică bună produce
mult, dar inconstant, recoltele bune alternând cu cele mediocre.
Întârzierea recoltatului contribuie la alternan�a de rodire.
Înflorește la mijlocul epocii de înflorire a prunului, este
androsteril, cu stamine atrofiate, limonii și lipsite de polen, având
nevoie de polenizare cu soiurile d'Agen, Stanley, Anna Spath.
Este sensibil la monilioză și prezintă simptome de vărsat numai
pe frunze.

Fructul este mijlociu, elipsoidal, de culoare roșietică fiind
considerat în continuare cel mai bun soi din punct de vedere
gustativ, pulpa nu este aderentă la sâmbure. Se recomandă atât
pentru consum în stare proaspătă, cât și pentru prelucrare,
deshidratare și distilare.

Se maturează în decada a treia a lunii august.
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RenclodAlthan
Este obţinut în Cehoslovacia dintr-un sâmbure de Renclod

verde.
Pomul este de vigoare mare, cu coroana larg globuloasă,

cu ramuri de schelet lungi și groase, cu tendin�ă de degarnisire, cu
rodire pe buchete de mai şi ramuri mijlocii. Înflorește târziu, este
autosteril, necesitând polenizatori precum Early Rivers, Anna
Spath, Vinete româneşti, Stanley. Este sensibil la vărsatul prunului
şi la monilioză. Este destul de rezistent la ger și relativ rezistent la
secetă. Intră repede pe rod, produce constant şi mulţumitor.

Fructul este mare, foarte dulce și aromat, cu sâmbure mic
și semiaderent. Este destinat pentru consum în stare proaspătă.

Se maturează la sfârşitul lunii iulie.

Grase român tieş
Soi vechi românesc, recomandat pentru zonele înalte,

răcoroase.
Pomul crește foarte viguros atât în pepinieră cât și în

livadă. Fructifică pe buchete de mai și ramuri mijlocii. Este rezistent
la ger și umiditate, putând fi cultivat pe orice sol în zona de deal.
Este sensibil la secetă și căldura excesivă. În perioadele ploioase
soiul este sensibil la monilioză. Înflorește la mijlocul epocii de
înflorire a prunului, este par�ial autofertil, având nevoie de
polenizare cu soiurile d'Agen, Stanley,Anna Spath.

Fructul este mic, sferic, de culoare albastră, se �ine bine pe
pom, putând fi recoltat foarte târziu, cu sâmburele aderent. Se
recomandă pentru distilare, fiind considerat soiul cu cel mai mare
randament.

Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie.

Vinete român tieş
Soi vechi românesc, cu numeroase popula�ii în diferitele

zone din �ară.
Pomul este de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana

invers piramidală, cu ramuri de schelet lungi și cu fructificare pe
buchete de mai și ramuri mijlocii. Este rezistent la ger și destul de
rezistent la secetă. Totuși, în condi�ii de secetă prelungită și
căldură mare produce pu�in. Este foarte sensibil la vărsatul
prunelor şi PPV. Înflorește foarte târziu, este par�ial autofertil,
având nevoie de polenizare cu soiurile d'Agen, Stanley, Anna
Spath, RenclodAlthan.

Fructul este mic, elipsoidal, de culoare albastră, aromat,
cu sâmbure mic și neaderent. Se recomandă pentru distilare,
deshidratare și prelucrare sub formă de gem, marmeladă.

Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie.

Agent

A fost obţinut în anul 2004 la Institutul de Cercetare
Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești.

Pomul este de vigoare mijlocie, cu ramuri de schelet solide
și fructificare pe buchete de mai și ramuri mijlocii; tolerant la
vărsatul prunului, rezistent la monilioză și pătarea roșie a frunzelor.
Epoca de înflorire este mijlocie; este par�ial autofertil, necesită
polenizatori:Andreea, Stanley,Anna Spath.

Fructele sunt mijlocii, sferic-alungite, de culoare roșietică,
cu con�inut ridicat în substan�ă uscată (peste 25%), fiind destinate
în principal pentru deshidratare și mai pu�in pentru consum în stare
proaspătă, raportul de deshidratare fiind de 3,5 kg fructe
proaspete la un kilogram fructe uscate; se poate valorifica și prin
distilare sau prelucrare sub formă de compot și gem.

Se maturează la sfârşitul lunii august.
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Centenar

Soi românesc, ob�inut din programul de ameliorare
desfășurat în �ara noastră, având ca părin�i soiurile Tuleu gras și
Early Rivers.

Pomul este de vigoare submijlocie, cu coroana globuloasă și
fructificare predominantă pe buchete de mai. Ca și la soiul Tuleu se
preferă altoirea pe portaltoi franc; prezintă ramuri de schelet cu unghi
mic de inser�ie și cu risc de dezbinare sub greutatea rodului.
Înflorește foarte devreme, este androsteril, cu stamine atrofiate,
limonii și lipsite de polen, având nevoie de polenizare cu soiurile
Early Rivers, Diana, Ialomi�a, Stanley, Anna Spath. Vigoarea mică a
pomilor și fructificarea spur indică soiul Centenar pentru livezi de
mare densitate. A fost considerat unul dintre cele mai productive
soiuri de prun. În timp, soiul a degenerat, devenind foarte sensibil la
vărsatul prunului care determină o cădere prematură a fructelor din
pom. Fructele sunt foarte aspectuoase, de calitate foarte bună,
destinate consumului în stare proaspătă.

Se maturează în decada a treia a lunii iulie.

Andreea

A fost obţinut în anul 2000 la Sta�iunea de Cercetare
Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea.

Pomul este de vigoare mijlocie spre mică, cu port semi-
erect; tolerant la vărsatul prunului, rezistent la monilioză și pătarea
roșie a frunzelor. Epoca de înflorire este mijlocie; este par�ial
autofertil, necesită polenizatori: Stanley,Anna Spath.

Fructele sunt mijlocii, sferic-alungite, de culoare roșietică,
cu con�inut ridicat în substan�ă uscată (peste 20%), fiind destinate în
principal pentru deshidratare, distilare, prelucrare, precum și
consum în stare proaspătă.

Se maturează la sfârşitul lunii august. Prezintă maturare
eșalonată.

nţRoma a

Soi românesc, ob�inut din programul de ameliorare
desfășurat în �ara noastră, având ca părin�i soiurile Stanley și
Vâlcean.

Pomul este de vigoare mijlocie, cu fructificare predominantă
pe buchete de mai. Vigoarea mică a pomilor și fructificarea spur
recomandă soiul Roman�a pentru livezi de mare densitate. Înfloreşte
moderat, odată cu majoritatea soiurilor de prun, asigurând produc�ii
mari și constante. Este par�ial autofertil, necesitând ca polenizatori
soiurile Stanley, Anna Spath, Early Rivers. Este tolerant la vărsatul
prunului, rezistent la moniloză. Fructele sunt foarte aspectuoase și
mari destinate consumului în stare proaspătă. Se maturează în
decada a doua a lunii august.

Record

Soi românesc, ob�inut din programul de ameliorare
desfășurat în �ara noastră, având ca părinte soiul Renclod Violet.

Pomul este de vigoare mare, cu coroana conică-răsturnată,
cu ramuri de schelet solide garnisite cu buchete de mai. Înfloreşte
moderat, odată cu majoritatea soiurilor de prun, este autosteril,
necesitând ca polenizatori soiurile Stanley, Anna Spath, Gras
ameliorat. Este sensibil la vărsatul prunului, prezentând simptome
doar pe frunze, rezistent la moniloză.

Fructele sunt foarte mari, aspectuoase, de foarte bună
calitate, cu pulpa neaderentă la sâmbure, destinate consumului în
stare proaspătă. Se maturează în decada a treia a lunii august.
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Cacanska Lepotica

Soi originar din Serbia.
Pomul este de vigoare mijlocie, cu fructificare pe

buchete de mai, autofertil. Este tolerant la Plum Pox Virus; foarte
productiv.

Fructul este mijlociu ca mărime (45 g), de culoare
albastră, cu gust foarte bun, destinat consumului în stare
proaspătă.

Se maturează la începutul lunii august.

Cacanska Rodna

Soi originar din Serbia.
Pomul este de vigoare mică, cu fructificare pe buchete

de mai, autofertil. Este u or sensibil la Plum Pox Virus; foarteș

productiv.
Fructul este mic ca mărime (35 g), de culoare albastră-

ro ietică, cu con inut ridicat în substan ă uscată solubilă,destinatș � �

atât consumului în stare proaspătă, cât i prelucrării sub formă deș

distilate, deshidratate i gemuri.ș

Se maturează la sfâr itul lunii august.ș

În ultimul timp, în Europa s-au introdus și soiuri chino-japoneze, precum Angelino, Black Amber,
Black Star, Black Beauty, apreciate pentru calită�ile fructului (aspect, mărime, fermitate pulpă).Aceste soiuri
au fost testate și în condi�iile climatice din �ara noastră. Se poate spune că, în România, soiurile chino-japoneze
înfloresc foarte devreme, existând riscul de a fi afectate de înghe�urile târzii de primăvară.

Nr.
crt.

Soiul
Provenien�

ă/
Men inător�

Caracteristici pom Caracteristici fruct

Observaţii şi
recomandăriVigoare

Tip de
fructificare

Epoca de
înflorire

Comportare
în polenizare

Greutate
medie

fruct (g)
Forma Culoarea

Soiuri timpurii (maturare în luna iulie)

1
Cacanska
Lepotica

Serbia,
Cacak mijlocie mixt mijlocie autofertil

mijlocie
(40 g) sferică

albastră
închis

Soi precoce iș

productiv
Tolerant la PPV

2 Ruth
Gerstetter

Germania mare mixt mijlocie autosteril mijlocie
(40 g)

sferică albastră Soi foarte timpuriu și
productiv

Soiuri mijlocii (maturare în luna august)

3
Cacanska

Rodna
Serbia,
Cacak mică spur timpurie autofertil

mijlocie
(35 g) ovoidă

albastră
deschis

Soi foarte productiv
Destina ie mixtă�

4 Hanita Germania mare mixt mijlocie autofertil
mijlocie
(40 g) ovoidă albastră Tolerant la PPV

5 Mildora Serbia,
Cacak mijlocie mixt mijlocie autofertil mijlocie

(40 g) ovoidă ro ieticăș

Tolerant la PPV
Soi foarte productiv
Destina ie mixtă�

6 President Anglia mijlocie mixt mijlocie autosteril mare
(50 g)

ovoidă violetă
Tolerant la PPV

Soi foarte productiv
Destina ie mixtă�

7 Valor Canada mică spur timpurie autosteril mare
(45 g) ovoidă albastră Soi foarte productiv

Destina ie mixtă�

8 Vision Canada mijlocie mixt mijlocie autosteril mare
(45 g) ovoidă albastru

deschis
Soi foarte productiv
Destina ie mixtă�

Soiuri târzii (maturare în luna septembrie)

9 Bluefree SUA mică spur mijlocie autofertil mijlocie
(40 g)

elipsoidală albastră Tolerant la PPV
Soi foarte productiv

10 Jojo Germania mică mijlocie timpurie autofertil mijlocie
(40 g)

ovoidă albastră
Rezistent la PPV

(imun)
Soi foarte productiv

11 Presenta Germania mare mijlocie timpurie autofertil mijlocie
(40 g) elipsoidală albastră Tolerant la PPV

Soi foarte productiv

Soiuri de prun testate în condi iile de cultură din România�
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Tehnologii de înfiinţare și între�inere până la intrarea pe rod

Particularită�i privind organizarea și pregătirea terenului

Alegerea terenului pentru înfiin�area unei planta�ii de prun se face �inând cont de cerin�ele speciei fa�ă
de și mai ales de certitudinea valorificării fructelor ob�inute.factorii pedoclimatici, de cei socio-economici

Prunul este o specie cu plasticitate ecologică ridicată, putând fi cantonat atât în zona dealurilor cât și în
cea de câmpie.

În zonele deluroase, cu umiditate suficientă (peste 600-650 mm) și căldură deficitară, se aleg pantele
cu expozi�ie sudică și sud-vestică, pentru a asigura o calitate mai bună a fructelor, respectiv un con�inut ridicat
în zahăr. Pe versan�i se preferă treimea mijlocie, evitându-se treimea superioară cu sol erodat și vânturi
puternice, precum și treimea inferioară cu curen�i de aer reci și apă în exces. În zona dealurilor cu altitudine de
300–350 m planta�iile se pot amplasa și pe pante cu expozi�ie vestică, estică sau chiar nordică, de preferin�ă pe
treimea mijlocie și cea inferioară a pantei. În zonele secetoase de stepă și silvostepă, sunt prefera�i versan�ii cu
expozi�ie nord-vestică și nord-estică, livezile fiind amplasate la baza acestora sau chiar pe firul văilor lipsite de
curen�i reci.

Amenajare și a terenului:pregătire
- evacuarea excesului de umiditate prin canale de coastă de colectare-evacuare, modelarea sau

bilonarea terenului (unde este cazul) prin efectuarea de arături la cormană, înainte sau după plantarea
pomilor;

- nivelarea de suprafa�ă sau de adâncime pentru crearea unei pante care să asigure scurgerea apei de
suprafa�ă și circula�ia ușoară a agregatelor;

- terasarea versan�ilor pentru reducerea pantei terenului cu scopul evitării eroziunii solului și efectuării
mecanizate a lucrărilor (fără mobilizarea unui volum excesiv de sol);

- desfundarea terenului la 60-80 cm pentru afânarea solului și încorporarea îngrășămintelor sau
scarificarea în două direc�ii;

- nivelarea terenului desfundat sau arătura adâncă pe terenurile scarificate.
Pentru asigurarea desfășurării procesului tehnico-productiv în condi�ii de eficien�ă economică se iau

următoarele măsuri de organizare interioară: parcelarea terenului; asigurarea căilor de circula�ie și trafic
tehnologic; construirea centrului gospodăresc (unde este cazul), amenajarea surselor de apă, de energie și a
căilor de acces; împrejmuirea.

Sisteme de cultură
Spre deosebire de măr, la care gama deosebit de numeroasă de portaltoi vegetativi cu vigori diferite, a

permis progrese rapide în tehnologiile de cultură, la prun folosirea aproape în exclusivitate ca portaltoi a
corcodușului, de mare vigoare, a obligat la adoptarea așa zisului sistem clasic, cu distan�e de 6,0–7,0 m între
rânduri şi 5,0–6,0 m între pomi pe rând, (respectiv 240 – 333 pomi/ha) cu productivitate pe măsură de
aproximativ 5–8 t/ha.

În prezent există tendinţa de extindere în exploataţiile de prun a unui sistem considerat superintensiv
pentru această specie, cu distanţe de plantare de 4x2 m (1250 pomi/ha), cu portaltoi de vigoare mică (Saint
Julien), cu pomi conduşi sub formă de fus tufă, în condiţii de fertirigare.

Tr
at

am
en

t

Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 Umflarea mugurilor
Păduchele din San–José, păduchi
ţestoşi, acarieni, afide, etc. (forme
hibernante)

- acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha) + ulei vegetal (Toil - conc. 0,5%)

2
Până la deschiderea primei
flori

Boli micotice şi bacteriene
- fungicide pe bază de: cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc.
0,3%; Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP -
conc. 0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

3 Începutul scuturării petalelor

Monilioze, pătarea roşie a
frunzelor, ciuruirea frunzelor

- fungicide pe bază de: boscalid  + piraclostrobin (Signum - conc. 0,05%), tebuconazol
(Folicur Solo - conc. 0,1%; Orius 25WG - conc. 0,1%, Mystic 250 EC - conc. 0,1%),
miclobutanil (Systhane 12E - conc. 0,05%), clorotaloni l (Bravo 500 SC - conc. 0,15%),
mancozeb (Dithane M45 - conc. 0,2%, Vondozeb - conc. 0,2%), captan (Captan 80
WDG- conc. 0,15%, Merpan 80 WDG - conc. 0,15%), tiofanat metil (Topsin 70 WDG
conc. 0,1%

Viespile prunului, afide, insecte
defoliatoare, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480SC - conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SGP - conc. 0,02%),  tau-fluvalinat (Mavrik 2F - conc. 0,05%)

4
La 7-10 zile de la
Tratamentul 3

Viespea sâmburilor de prun, afide,
insecte defoliatoare, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480SC - conc. 0,02%), clorpirifos +
cipermetrin (Nurelle D 50/500 - conc. 0,075%), deltametrin (Decis Mega - conc.
0,015%), alfa cipermetrin (Fastac 10 EC - conc. 0,02%), spirotetramat (Movento 100
SC - conc. 0,1875%), lambda cihalotrin (Karate Zeon - conc. 0,015%), clorpirifos +
deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%)

5-6 Fruct în creştere (mai)

Boli - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

Viermele prunelor (G1), viespea
sâmburilor de prun, afide, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), fenoxicarb
(Insegar 25WP - conc. 0,03%), clorantraniliprol(Coragen - conc. 0,01%), lambda
cihalotrin (Karate Zeon - conc. 0,015%), dimetoat (Novadim progress - conc. 0,1%),
deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%), alfa cipermetrin (Fastac 10 EC - conc.
0,02%)

7-8
Fruct în creştere
(iunie)

Patogeni micotici
Păduchele din San - José (G1),
afide, etc.

- unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3.
- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%),
clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha)

Acarieni - acaricide pe bază de: pyridaben (Sanmite 20 WP - conc. 0,075%), milbemectin
(Milbeknock - conc. 0,05%)

9-10 Fruct în creştere (iunie) Viermele prunelor (G2) - unul din insecticidele recomandate la Tratamentele 5 -6

11
Fructe în pârgă la unele
soiuri (august)

Monilioze - fungicide pe bază de: boscalid  + piraclostrobin (Signum - conc. 0,05%), tebuconazol
(Folicur Solo - conc. 0,1%; Orius 25WG - conc. 0,1%, Mystic 250 EC - conc. 0,1%),

Program orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor  la specia prun după intrarea pe rod
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CULTURA CIREŞULUI

Cerin le faţe ţă de factorii de mediu
Cireșul creşte şi rodeşte bine în zonele cu temperatura medie anuală de 9,0-10,5°C. Temperaturile

orare optime ale speciei se situează între 18 și 28°C, iar cele absolute minime sunt de 6°C și maxime de 40°C
(în afara intervalului temperaturilor absolute creșterea încetează). Necesarul de ore de frig (între 0 și 7°C) din
sezonul de repaus, este mediu și oscilează în func�ie de soi între 600 și 1100. Suportă greu căldurile
înăbuşitoare din vară, mai ales când acestea sunt însoţite şi de insuficienţa apei în sol în stepă şi silvostepă,
necesitând irigaţii. Faţă de ger se comportă mai bine decât piersicul şi caisul dar mai slab decât vişinul, prunul,
părul şi mărul, temperatura critică fiind -27°C.

Mugurii florali iarna pier în masă la temperaturi sub -24°C, uneori chiar la -20°C. Florile încă
nedeschise (buton alb), rezistă pană la -2,8°C (-4,4°C, 90% butoni afecta�i), iar când sunt complet deschise,
numai la -2,2°C (-3,9°C, 90% flori afectate).

Faţă de apă cireşul are cerinţe moderate, preferând zonele cu precipitaţii medii anuale cuprinse între
600-800 mm, dar distribuite propor�ional cu deficitul pluviometric lunar. Se numără printre speciile pomicole
cele mai iubitoare de lumină.

Cerinţele cireşului faţă de a sol sunt mari. Preferă solurile mijlocii şi uşoare, permeabile, potrivit de
umede, care se încălzesc uşor cu un conţinut de calciu de maximum 6%. La peste 9-10% CaCO3 în sol,
favorabilitatea este slabă. Cele mai favorabile terenuri sunt cele cu o reac�ie slab acidă spre neutră (pH de 5,8-
7,4). Pânza apei freatice trebuie să fie sub 1,5-2,0 m de la suprafaţă. În soluri argiloase grele şi reci cireşul
vegetează slab, suferă de ger şi trăieşte puţin. Are o toleran�ă redusă fa�ă de con�inutul de săruri din sol. Se
numără printre speciile cele mai sensibile la asfixia radiculară (nu suportă apa stagnantă chiar şi pe perioade
scurte). Pe terenurile cu exces de umiditate cireşul piere înaintea altor specii. De asemenea, tolerează greu şi
insuficienţa apei în sol.
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Sortimentul de soiuri

Soiuri străine

Rivan

Pomul are vigoare medie spre mare, cu creşteri moderate,
coroană larg piramidală, garnisită cu ramuri de rod spre exterior.
Lemnul şi mugurii floriferi au o rezistenţă medie la ger. Înfloritul, de
intensitate medie, se suprapune cu alte soiuri timpurii, făcând
posibilă interpolenizarea. Productivitatea soiului este bună.

Fructul este mare pentru un soi timpuriu, de 5,5 – 6,0 g în
primii ani de rod, 4,6 – 5,2g în plină perioadă de rodire, de formă
cordiform aplatizată, de culoare roşie, pulpa semipietroasă, gust
dulce acidulat, până la dulce la supramaturare. Fructul este sensibil
la crăpare.

Maturitatea de recoltare: prima decadă a lunii iunie.
Zonarea: zonele sudice, unde condiţiile climatice

potenţează caracterul de timpurietate, iar riscul precipitaţiilor
abundente în perioada de maturare a fructelor este mai redus.

Bigarreau Burlat

Pomul este de vigoare medie-mare, cu coroana largă,
globuloasă. Rodeşte preponderent pe buchete de mai, iar epoca de
înflorire este timpurie. Intră pe rod în anul V, iar recolta este mai
abundentă decât a soiului Bigarreau Moreau, având aceiaşi
parametrii de calitate.

Fructul este foarte mare pentru un soi timpuriu, 6 – 7 g, de
culoare roşu închis, forma sferică, pulpa pietroasă, suculentă, gust
dulce acidulat, sâmbure de mărime medie, neaderent la pulpă, cu
circa 14% substanţă uscată în suc.

Epoca de maturare: sfârşitul lunii mai, respectiv a doua
săptămână a sezonului de cireşe. Fiind foarte cunoscut, în multe ţări
europene este considerat soi reper şi, din acest punct de vedere,
restul soiurilor se raportează ca fiind mai timpurii sau mai târzii cu un
anumit număr de zile.

Zonarea: în toate zonele de cultură, dar cele sudice
potenţează caracterul de timpurietate.

Stella

Pomul este viguros şi formează o coroană largă, ramificată,
bine garnisită cu ramuri de rod. Este un soi rezistent la ger, această
însuşire fiind superioară soiurilor Van, Sam şi Lambert. Înflorirea se
produce relativ timpuriu şi se suprapune cu aceea a majorităţii
soiurilor, pe care le polenizează. Fiind autofertil, nu necesită
polenizare încrucişată obligatorie, fiind în schimb un bun polenizator
pentru celelalte soiuri. Produce peste media celorlalte soiuri.

Fructul este mare, de 8 -9 g în primii ani de rod şi 6,5 – 7,0 g
în plină perioadă de rodire, de formă cordiformă, de culoare roşie
strălucitoare, cu pulpa de fermitate medie, roşie, cu gust dulce,
acidulat. Soiul este sensibil la fenomenul de crăpare a fructelor.

Maturitatea de recoltare: a doua decadă a lunii iunie,
respectiv în a patra săptămână a sezonuluide cireşe.

Zonarea: în toate zonele favorabile culturii cireşului din
România..

Observaţii şi recomandări: poate fi utilizat ca polenizator
universal pentru soiurile cu epocă de înflorire medie.
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Van

Pomul are o vigoare medie spre mare, prezintă creşteri moderate şi
formează o coroană larg piramidală, permeabilă pentru lumină spre interior.
Ramurile de semischelet sunt bine garnisite cu formaţiuni fructifere scurte.
Înfloritul este de intensitate medie spre mare; face parte din grupa a doua de
intersterilitate, fiind polenizat de Stella, Lambert, Big. Napoleon, Hedelfinger.
Este un soi precoce, rodeşte abundent, fiind considerat cel mai productiv soi din
cultură.

Fructul este mare, 7,5 – 8,3 g în primii ani de rod şi 6,5 – 7,0 g în perioada de
plină rodire, de culoare roşie strălucitoare, cu pulpa pietroasă, suc slab colorat,
gust dulce – acidulat. Este sensibil la crăpare.

Maturitatea de recoltare: sfârşitul celei de a doua decade a lunii iunie.
Zonarea: în toate zonele de cultură a cireşului.
Observaţii şi recomandări dată cu înaintarea în vârstă a pomilor, pentru: o

păstrarea unui calibru mare a fructelor, trebuie prevenită tendinţa accentuată de
supraîncărcare pe buchete de mai prin stimularea creşterilor vegetative şi
mutarea rodului pe ramuri mijlocii prin măsuri agrotehnice specifice (tăiere mai
severă, irigare şi fertilizare suplimentară).

Germersdorf

Pomul este de vigoare mare, cu coroana înalt piramidală, garnisită
preponderent cu ramuri fructifere de tip buchete de mai. Înfloritul, de intensitate
medie, se înregistrează concomitent cu al soiurilor Lambert, Hedelfinger, Rubin,
Bigarreau Napoleon, Stella, Bigarreau Dönissen, care pot fi utilizate ca
polenizatori, soiul făcând parte din grupa III de intersteriliatte. Producţia este
moderată, uneori chiar mică, intră târziu pe rod, în anul VI – VII de la plantare,
ceea ce îl face să fie interesant în special pentru pomicultorii amatori.

Fructul este mare, de 8,0 – 8,5 g în primii ani de rod şi 7,0 – 7,5 g în plină
perioadă de rodire, de formă cordiform – obtuză, uşor turtită dorso – ventral, de
culoare roşie, cu pulpa pietroasă, gust dulce, uşor acidulat. Fructele prezintă o
sensibilitate medie la fenomenul de crăpare.

Maturitatea de recoltare: sfârşitul ultimei decade a lunii iunie, ceea ce
corespunde cu săptămâna a şasea a sezonului de cireşe.

Zonarea: în toate arealele de cultură a cireşului.
Observaţii şi recomandări: se poate utiliza ca polenizator pentru unele

soiuri cu înflorire târzie.

Hedelfinger

În România este cunoscut şi sub sinonimele de Ochiul boului sau
Uriaşă.

Pomul este viguros, drept, dezvoltă o coroană largă, conică, cu o
bogată ramificare naturală, rodind pe ramuri lungi şi buchete de mai care
înfloresc târziu şi abundent. Face parte din grupa 0 de intersterilitate, fiind un bun
polenizator pentru toate soiurile de cireş. Intră relativ târziu pe rod, în anul VI – VII
de la plantare, dar produce abundent şi constant.

Fructul este mare, de 6,5 – 7,5 g, de culoare roşu rubiniu, cu pulpa
fermă, gust dulce, uşor acidulat, sâmbure de mărime medie, semiaderent la
pulpă.

Zonarea: în toate zonele de favorabilitate climatică pentru cireş, fiind
apreciat pe piaţa de fructe proaspete dar mai ales ca materie primă în industria
alimentară.

Bigarreau Dönissen

Pomul este de vigoare medie spre mare, cu coroana largă, globuloasă,
uşor pletoasă, mediu ramificată. Rodeşte preponderent pe buchete de mai sau
ramuri mijlocii şi înfloreşte târziu. Este soi autosteril, face parte din grupa VI de
intersterilitate şi se interpolenizează cu soiurile Hedelfinger, Germersdorf, Stella,
Bigarreau Burlat. Intră pe rod în anul V – VI de la plantare, produce abundent şi
constatnt.

Fructul este de mărime medie, 5,5 – 6 g, de formă tipic cordiformă, turtit
dorso – ventral, de culoare galbenă, pulpa pietroasă, gust dulce uşor taninos,
sâmbure de mărime medie, cu cca. 16% substanţă uscată în suc. După recoltare
fructul se pătează uşor, ceea ce îi depreciază mult valoarea comercial. Este
destinat preparării de dulceţuri şi compot.

Maturitatea de recoltare: târzie, la sfârşitul ultimei decade a lunii iunie,
respectiv a şasea săptămână a sezonului de cireşe.

Zonarea: în toate zonele de cultură a cireşului.
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Ponoare

Pomul este de vigoare mijlocie – mare cu coroana larg piramidală.
Intră pe rod în anul V - VI de la plantare, rodeşte predominant pe buchete de mai
şi ramuri mijlocii, produce abundent şi constant. Ca soiuri polenizatoare pot fi
utilizate Cerna, Stella, Hedelfinger, Bigarreau Moreau.

Fructul este de mărime medie (5,5 – 6,4 g), de culoare roşie, pulpa
semipietroasă, suculentă, gust dulce uşor acidulat; sâmbure mijlociu, cu cca.
15% substanţă uscată în suc.

Epoca de maturare: prima decadă a lunii iunie.
Zonarea: toate zonele de favorabilitate ecoclimatică pentru cultura

cireşului, fiind un soi semi-timpuriu foarte valoros.

Soiuri autohtone

Izverna

Pomul este de vigoare medie şi dezvoltă o coroana piramidală. Intră pe
rod în anul V - VI de la plantare, rodeşte predominant pe buchete de mai şi ramuri
mijlocii, produce abundent şi constant. Ca soiuri polenizatoare pot fi utilizate
Cerna, Stella şi Hedelfinger.

Fructul este de mărime medie (6,0 – 7,5 g), sferic, de culoare roşu
închis, pulpa pietroasă, gust dulce; sâmbure de mărime medie, cu cca. 17%
substanţă uscată în suc.

Epoca de maturare: a doua decadă a lunii iunie. În anii cu temperaturi
moderate în acest sezon se manifestă o uşoară eşalonare a coacerii fructelor

Zonarea: arealele de cultură a cireşului din sudul şi vestul ţării.

Daria

Pomul este de vigoare medie-mare, rodeşte predominant pe buchete
de mai şi are o comportare mai bună la atacul bolilor (Blumeriella jaapii (Rehm)
Arx., Monilinia sp.) comparativ cu a soiului Germersdorf. Epoca de înflorire este
medie. Intră pe rod în anul VI de la plantare şi este productiv.

Fructul este mijlociu spre mare (6,75 g), cu pieliţa lucioasă, de culoare
roşu închis, subţire şi rezistentă. Pulpa roz este pietroasă, cu suculenţă medie şi
gust bun. Sâmburele mijlociu, este neaderent la pulpă. Soi destinat consumului
în stare proaspătă, dar şi industrializării sub formă de gem şi compot.

Epoca de maturare: este medie – târzie, simultană cu a soiurilor Bing
şi Germersdorf.

Zonarea: în toate zonele favorabile culturii cireşului în locul soiului
Germersdorf.

Observaţii şi recomandări: se poate altoi cu succes pe portaltoii
vegetativi de tip IP-C.

Maria

Este primul soi autofertil de cireş creat în România.
Pomul este de vigoare mijlocie, cu o coroană largă, ramificată, bine

garnisită cu ramuri mixte şi buchete de mai. Este un soi rezistent la ger şi secetă,
însuşire superioară soiurilor Van şi Stella. Intră pe rod în anul V de la plantare,
fiind un soi precoce şi foarte productiv.

Fructul este mare (7,6 g), cordiform aplatizat, cu pieliţa lucioasă de
culoare roşie închisă, subţire şi rezistentă, cu pulpă fermă, roşie, cu suculenţă
medie, cu gust dulce acidulat. Pedunculul este scurt (3 cm), iar sâmburele este
mijlociu (6% din greutatea totală a fructului). Soiul este de sensibilitate medie la
fenomenul de crăpare a fructelor dar superior soiurilor Stella şi Van. Fructele la
maturitatea deplină se recoltează uşor, la smulgere pedunculul se desprinde de
fruct fără supurare.

Este un soi destinat consumului în stare proaspătă, dar şi
industrializării sub formă de gem şi compot.

Epoca de maturare: a doua decadă a lunii iunie simultană cu a soiurilor
Van, Stella şi Bing.
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Rubin

Pomul este de vigoare mijlocie, cu coroana larg piramidală până la
globuloasă, rodeşte predominant pe buchete de mai şi ramuri mijlocii.
Prezintă rezistenţă ecologică la factorii de stress climatic şi la atacul bolilor şi
dăunătorilor, fiind tolerant la antracnoză şi monilioză. Intră pe rod în anul V de
la plantare şi este foarte productiv.

Fructul are o greutate medie de 7,5 g, este sferic cordiform, bombat
pe partea dorsală, cu vârf rotunjit, terminat cu un mucron scurt ascuţit, de
culoare roşu rubiniu, pulpa este pietroasă, sâmburele mijlociu şi neaderent la
pulpă.

Maturitatea de recoltare se înregistrează concomitent cu a soiului
Germersdorf.

Zonarea: nord – estul şi centrul Transilvaniei.

Boambe de Cotnari

Pomul este de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana larg
piramidală, creşteri moderate, luminoasă, bine garnisită cu buchete de mai în
interior şi ramuri mijlocii la periferie. Lemnul şi mugurii floriferi au o mare
rezistenţă la ger. Înfloritul, de intensitate medie, durează 10 – 14 zile,
suprapunându-se cu cel al altor soiuri, interpolenizarea fiind perfect posibilă.

Fructul este mare, de 7,0 – 8,0 g în primii ani de rod şi 6,5 – 7,0 g în
plină perioadă de rodire, de formă scurt cordiformă şi culoare bicoloră, galben
cu roşu, cu pulpa alb gălbuie, pietroasă, dulce, uşor acidulată. Pedunculul
este de mărime medie, iar sâmburele este mare. Soiul este de sensibilitate
medie la fenomenul de crăpare a fructelor. Fructele constituie o excelentă
materie primă pentru industria alimentară, în special pentru prelucrarea sub
formă de compot.

Maturitatea de recoltare: ultima decadă a lunii iunie, respectiv în a
cincea săptămână a sezonului de cireşe.

Zonarea: în zonele de cultură a cireşului din Moldova.

Special

Pomul este de vigoare medie, coroană globuloasă, cu ramuri
fructifere predominante de tipul buchetelor de mai. Lemnul şi mugurii au o
rezistenţă bună la ger. Este tolerant la secetă şi la atacul bolilor specifice
cireşului. Epoca de înflorire medie, se suprapune cu majoritatea soiurilor din
cultura comercială. Este un soi precoce şi foarte productiv.

Fructul este de mărime mare pentru soiurile amare (6 g), de formă
rotund-reniformă, uşor turtit la bază, de culoare roşu închis la maturitatea
deplină, cu pulpa roşie, pietroasă, sâmbure mic (9% din greutatea totală a
fructului) şi este rezistent la crăpare. Conţine 18 % substanţă uscată în suc, 16
% zahăr total, cu un fin gust amar. Calitatea deosebită a fructelor îl recomandă
ca un excelent soi destinat industriei alimentare, în special pentru dulceţuri şi
fructe confiate.

Maturitatea de recoltare: ultima decadă a lunii iunie, fiind primul soi
de cireşe amare cu pulpă pietroasă.

Zonarea: în zonele favorabile cireşului din sudul ţării.

Soiuri de cireş amar

Amar Galata

Pomul este de vigoare medie, coroană globuloasă, cu ramuri
fructifere predominante de tipul buchetelor de mai. Lemnul şi mugurii au o
rezistenţă bună la ger. Este tolerant la secetă şi la atacul bolilor specifice
cireşului. Epoca de înflorire târzie, se suprapune cu cea a soiurilor
Germersdorf, Sam, Marina şi Bigarreau Donisen. Este un soi precoce şi
foarte productiv.

Fructul este de mărime medie spre mare pentru soiurile amare (4,7-
5 g), de formă alungită, uşor turtit la bază, de culoare bicoloră, roşie deschisă
la maturitatea deplină, cu pulpa galben-albicioasă, semipietroasă, sâmbure
mic (5,1% din greutatea totală a fructului). Fructul este rezistent la crăpare.
Conţine 20 % substanţă uscată în suc, 16 % zahăr total, 0,62 % aciditate, 26,5
mg/100 g vitamina C, cu un fin gust amar. Calitatea deosebită a fructelor îl
recomandă ca un excelent soi destinat industriei alimentare. Maturitatea de
recoltare: prima decadă a lunii iulie, fiind ultimul soi de cireşe amare, la 12 zile
după soiulAmara şi la 7-8 zile după soiulAmar Maxut.
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Amara

Pomul este semiviguros, drept, cu coroana globuloasă, rară. Intră pe
rod începând cu anul V de la plantare, produce moderat şi constant. Se cultivă
împreună cu alte soiuri polenizatoare ca Silva, Bigarreau Burlat, Hedelfinger,
Fruheste der Mark. Este sensibil la .Monilia frutigena

Fructul este mare pentru un soi cu fruct amar (4,0 – 4,5 g), de culoare
neagră, sucul şi pulpa intens colorate, cu gust amar pronunţat, peduncul de
lungime medie, sâmbure de mărime mijlocie, cu cca. 18% substanţă uscată
solubilă în suc.

Epoca de maturare: decada a doua a lunii iunie.
Zonarea: soi rustic, putând fi cultivat în toate zonele ţării.

Silva

Pomul este viguros, drept, cu coroana invers piramidală. Intră pe rod
începând cu anul V de la plantare, este autosteril, produce moderat şi constant.
Se cultivă împreună cu alte soiuri polenizatoare ca Amar de Galata, Amara, Iva,
Bigarreau Moreau.

Fructul este de mărime medie, forma aproape sferică, culoare neagră,
sucul şi pulpa intens colorate, gust amar pronunţat, peduncul de lungime mare,
sâmbure de mărime medie, cu cca. 18% substanţă uscată în suc.

Epoca de maturare: decada a doua a lunii iunie.
Zonarea: soi rustic, putând fi cultivat în toate zonele ţării.

Soiuri străine recent introduse

Ferrovia

Soi de origine italiană, selecţie locală cu genealogie necunoscută,
răspândit în multe ţări cultivatoare de cireş.

Pomul este viguros, are coroană largă, extinsă pe orizontală, şi rodire
pe buchete de mai şi ramuri mijlocii, înfloreşte foarte târziu, este productiv şi
destul de rezistent la secetă.

Fructul este mare sau foarte mare 8-9 g, obtuz, uneori reniform, cu
partea dorsală bombată. Pieliţa este roşie sângerie, iar pulpa pietroasă, slab
suculentă, dulce, neaderentă la sâmbure, cu foarte bune calităţi organoleptice.

iulie.Epoca de coacere este târzie, sfârşitul primei decade a lunii

Skeena

Soi patentat, obţinut la Staţiunea de cercetări Columbia din
Summerland, Canada.

Pomul este de vigoare mijlocie, cu coroana larg piramidală şi rodeşte
pe buchete de mai şi ramuri mijlocii. Înfloreşte târziu, este autofertil, foarte
productiv şi prezintă o bună rezistenţă la ger.

Fructul este mare sau foarte mare peste 8g, de formă globuloasă, uşor
aplatizat, de culoare roşie strălucitoare, cu pulpa pietroasă şi gust dulce acidulat.
Pedunculul este de lungime medie, iar sâmburele este semiaderent la pulpă.

Epoca de coacere este târzie, la sfârşitul primei decade a lunii iulie.
Observaţii şi recomandări Odată cu înaintarea în vârstă a pomilor,.

pentru păstrarea unui calibru mare a fructelor, trebuie prevenită tendinţa
accentuată de supraîncărcare pe buchete de mai prin stimularea creşterilor
vegetative şi mutarea rodului pe ramuri mijlocii prin măsuri agrotehnice specifice
(tăiere mai severă, irigare şi fertilizare suplimentară).

Kordia

Soi de origine cehă, obţinut la Institutul de Cercetări pomicole de la
Holovousy, mult răspândit, în ultimii ani, în toate ţările cultivatoare de cireş.

Pomul este viguros, are coroană larg-conică, înaltă, rodire pe buchete
de mai şi ramuri mijlocii, eşte târziu, este productiv dar sensibil la ger.înflor

Fructul este mare sau foarte mare peste 8 g, obtuz cordiform, cu partea
dorsală bombată. Pieliţa este roşie sângerie, iar pulpa pietroasă, dar suculentă,
dulce, neaderentă la sâmbure, cu foarte bune calităţi organoleptice.

iulie.Epoca de coacere este târzie, la sfârşitul primei decade a lunii
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Tehnologii de înfiinţare ş ţinere până la intrarea pe rodi între
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Având în vedere că cireşul are nevoie de multă lumină, cu soluri bine aerate şi ferit de zonele cue

curenţi de aer rece şi umed, la amplasarea plantaţiilor este necesar să avem în vedere faptul că cireşul creşte şi
fructifică bine pe porţiunea de mijloc a unui versant, pe terenuri cu pante de până la 10-15 %, iar pe terenurile
plane, acestea să nu fie predispuse la băltiri periodice de apă. Se evită văile înguste sau depresiuni cu orizont
mic. zonele de deal (600-700 m)Ca altitudine a terenului, cireşul poate valorifica bine cu versanţi cu expoziţie
sudică, sau sud-estică, dar şi zonele mai joase de câmpie.

Sisteme de cultură
Pentru cireş se recomandă două sisteme de cultură, cultura clasică cu pomi altoiţi pe portaltoi de

vigoare mai mare (ex. Mahaleb distanţe de plantare orientative de 5 fără, Semavium), cu x 4 m sau 6 x 5 m),
mijloace de susţinere a pomilor şi cultura intensivă cu pomi altoiţi pe portaltoi de vigoare )medie (P-HL-C, IP-C5
la distanţe de plantare de 4 portaltoi de vigoare mică ( S A anţe de plantare de 4 xx 3 m, sau Gi el 5), la dist 2 m),
cu mijloace de susţine a pomilor cu spalieri ş care se instalează din anul plantăriii sârme, sau tutori individuali .

Cultura performantă a cireşului necesită sistem de irigare care se instalează odată cu plantarea
pomilor, iar sistemele antigrindină sunt recomandate pentru zonele unde riscul grindinei are o frecvenţă
justificată economic.

În ceea ce priveşte întreţinerea solului după plantarea pomilor, intervalele dintre rândurile de pomi se
întreţin ca ogor negru în primul an de la plantare prin discuiri repetate care să distrugă buruienile şi să afâneze
superficial solul. Sub rândurile de pomi, pe o bandă cu lăţimea de 1m-1,4 m, solul se menţine curat de buruieni
prin frezare cu freza cu palpator purtată pe tractor şi/sau prin erbicidare cu erbicide sistemice totale aplicate cu
lăncile cu apărătoare de jet pentru pomi, când buruienile sunt de 15-20 cm.

Fig. 6.3 .Livada intensivă de cireş / Gisela 5, anul V, forma de coroană Fus
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Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 Umflarea mugurilor
Păduchele din San–José, păduchi
ţestoşi, acarieni, afide, etc. (forme
hibernante)

- acetamiprid (MospilanTabel. 6.10.  20 SG - doza 0,45 Kg/ha) + ulei vegetal (Toil -
conc. 0,5%)

2 Buton alb Boli bacteriene şi micotice
- fungicide pe bază de cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc. 0,3%;
Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP - conc.
0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

3 Începutul scuturării petalelor

Monilioză,  pătarea roşie a
frunzelor, ciuruirea frunzelor

- fungicide pe bază de: difenoconazol (Score 250 EC - conc. 0,02%), ciprodinil (Chorus
75-conc. 0,02%), boscalid  + piraclostrobin (Signum - conc. 0,05%), tebuconazol
(Folicur Solo - conc. 0,1%; Orius 25WG - conc. 0,1%, Mystic 250 EC - conc. 0,1%),
miclobutanil (Systhane 12E - conc. 0,05%), clorotalonil (Bravo 500 SC - conc. 0,15%),
tiofanat metil (Topsin 70 WDG conc. 0,1%)

Insecte defoliatoare, afide, etc. - insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SGP - conc. 0,02%),  tau-fluvalinat (Mavrik 2F - conc. 0,05%)

4 Creşterea fructelor şi
lăstarilor

Boli bacteriene şi micotice - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3.

Afide,  insecte defoliatoare, etc.
- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), deltametrin (Decis
Mega - conc. 0,015%), alfa cipermetrin (Fastac 10 EC - conc. 0,02%), lambda cihalotrin
(Karate Zeon - conc. 0,015%)

5.
6.

Creşterea fructelor
(la 7-8 zile de la tratamentul
4)

Monilioză
- fungicide pe bază de:
fludioxonil + ciprodinil (Switch - doză 1 Kg/ha): timp de pauză înaintea recoltării = 7 zile
iprodione (Rovral 500 SC - conc. 0,1%): timp de pauză înaintea recoltării = 7 zile
fenhexamid (Teldor 500 SC - conc. 0,08%): timp de pauză înaintea recoltării = 1-3 zile)

Viermele cireşelor, afide,  etc.
- insecticide pe bază de: deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%), lambda cihalotrin
(Karate Zeon - conc. 0,015%), spinosad (Laser 240 SC - conc. 0,06%): timp de pauză
înaintea recoltării = 7 zile.

7.
8.
9.

După recoltarea fructelor

Boli bacteriene şi micotice
- fungicide pe bază de: clorotalonil (Bravo 500 SC - conc. 0,15%), mancozeb (Dithane
M45 - conc. 0,2%, Vondozeb - conc. 0,2%), captan (Captan 80 WDG - conc. 0,15%,
Merpan 80 WDG - conc. 0,15%), tiofanat metil (Topsin 7 0 WDG conc. 0,1%)

Păduchele din San –José (G1 şi
G2), afide

- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%),
clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha), deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%),
tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), acetamiprid (Mospilan      20 SP – conc.
0,025-0,03%)

10. La căderea frunzelor Boli bacteriene şi micotice - fungicide pe bază de cupru

Program orientativ de combatere a  bolilor şi dăunătorilor la specia cireş după intrarea pe rod
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CULTURA VIŞINULUI

Cerinţele faţă de factorii de mediu
Vișinul are cerinţe mai mici faţă de căldură, comparativ cu cireşul, fiind totodată şi mai rezistent la

ger. Reuşeşte bine în zonele cu temperatura medie anuala de 8-11°C. Temperaturile orare optime ale
speciei se situează între 15 și 25°C, iar cele absolute minime sunt de 4°C și maxime de 30°C (în afara
intervalului temperaturilor absolute creșterea încetează). Necesarul de ore de frig (între 0 și 7°C) din
sezonul de repaus, este mediu și oscilează în func�ie de soi între 700 și 1000.

Mugurii florari rezistă iarna pană la -29°C. Florile încă nedeschise (buton alb), rezistă pană la -
2,8°C (-4,4°C, 90% butoni afecta�i), iar când sunt complet deschise, numai până la -2,2°C (-4,4°C, 90% flori
afectate).

Având un diapazon mai larg faţă de cerinţele de umiditate, vişinul reuşeşte bine atât în zonele
secetoase cu 400-500 mm precipitaţii medii anuale, cât şi în cele umede cu 700-900 mm, dar distribuite
propor�ional cu deficitul pluviometric lunar.

Fa�ă de lumină este ceva mai puţin exigent decât cireşul; se poate cultiva şi pe expoziţii mai puţin
însorite, nord-vestice sau nord-estice, cu deosebire în zonele secetoase.

Vişinul valorifică bine şi soluri mai puţin freatice şi subţiri, parţial erodate, apropiindu-se din acest
punct de vedere de prun. Cele mai favorabile terenuri sunt cele cu o reac�ie slab acidă spre neutră (pH de
5,8 în sol, favorabilitatea este slabă. Valorifică bine şi solurile nisipoase şi–7,4). La peste 9-10% CaCO3

nisipurile dar numai în condiţii de irigare.

Sortimentul de soiuri

Crişana 2

Pom viguros, coronă globuloasă, fructificare pe ramuri mijlocii şi
lungi, autosteril, moderat productiv.

Fructul mare (7 g), sferic, peduncul lung, epiderma roşie, pulpa
consistentă, suculentă, sucul roşu deschis, sâmbure mare, gust bun,
pretabil pentru consum în stare proaspătă şi prelucrare sub formă de
compot, gem, produse de patiserie şi cofetărie.

Epoca de coacere imediat după jumătatea lunii iunie.

ocăneştiM 16

Pom de vigoare medie, coronă globuloasă, fructificare pe buchete
de mai şi ramuri mijlocii, autosteril, moderat productiv.

Fructul de mărime medie (4,9 g), sferic turtit la capete, peduncul
lung, epiderma roşie, pulpa de consistenţă medie, suculentă, sucul roşu,
sâmbure mare, gust bun, pretabil pentru prelucrare industrială sub formă de
gem, compot.

Epoca de coacere la sfârşitul lunii iunie.

Rival

Pom de vigoare medie, coronă etalată, fructificare pe buchete de
mai, parţial autofertil, productiv, sensibil la Monilia Blumeriella, tolerant la
jaapii.

Fructul de mărime medie-mare (5g), oblong, peduncul lung,
epiderma roşie, pulpa moale, suculentă, sucul roşu, sâmbure mare, gust
acid, destinaţia de valorificare este ca materie primă pentru procesare.

Epoca de coacere la sfârşitul lunii iunie.
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Ţarina

Pom de vigoare mică, coroană invers piramidală, fructificare
pe buchete de mai, autosteril, moderat productiv, toleranţă la boli.

Fructul de mărime medie (4,2 g), sferic uşor alungit, peduncul
lung, epiderma roşu închis, pulpa de consistenţă medie, suculentă,
sucul roz, sâmbure mijlociu, gust bun, pretabil pentru consum în stare
proaspătă.

Epoca de coacere în prima decadă a lunii iunie.

Stelar

Pom de vigoare medie spre mare, coroană rară, larg
piramidală, rodire pe buchete de mai şi ramuri plete, parţial autofertil,
moderat productiv, toleranţă la boli.

Fructul de mărime mare (6,2 ,g), sferic alungit, peduncul lung
epiderma roşu închis, pulpa moale, roşie, suculentă, suc roşu, gust
dulce–acidulat, sucul roz, sâmbure mijlociu, gust bun, pentru consum în
stare proaspătă şi ca materie primă pentru procesare.

Epoca de coacere la sfârşitul primei decade a lunii iunie.

Ilva

Pom de vigoare medie, coroană deasă, rodeşte pe buchete de
mai şi ramuri de rod lungi, este autofertil, cu înflorire târzie, prin
poleniz la boli.are liberă leagă cca. 24% din flori, toleranţă

Fructul este mijlociu-mare (cca. 5,0 g), sferic, cordiform
tronconic, roşu închis lucios, pulpă roşie, suculentă, suc roşu, gust uşor
acidulat, cu 1,71 % aciditate titrabilă, 7,36% zahăr total şi 6,8 %
sâmbure, destinaţia de valorificare este pentru procesare.

Epoca de coacere la sfârşitul celei de a doua decade a lunii
iunie.

Pitic

Pom de vigoare mică, rodire pe buchete de mai şi ramuri plete
(odată cu înaintarea în vârstă se degarniseşte accentuat), este autofertil,
cu înflorire târzie, rezistent la factorii de mediu, sensibilitate la Monilia sp..

Fructul mijlociu (4,8 g), de culoare roşie-vişinie, cu pulpă
suculentă, suc intens colorat, 12-13% substanţă uscată solubilă, aciditate
mare, 8-9% sâmbure, destinaţia de valorificare este pentru procesare.

Epoca de coacere la sfârşitul celei de a treia decade a lunii iulie.

Nana

Pom de vigoare mică, rodire pe ramuri mijlocii şi lungi, este
autofertil, cu înflorire târzie, rezistent la factorii de mediu, sensibilitate
redusă la . şi mare laMonilia sp Blumeriella jaapii.

Fructul mijlociu (4,2 g), de culoare roşie-vişinie, cu pulpă
suculentă, suc intens colorat, 15-16% substanţă uscată solubilă, aciditate
mare, 9% sâmbure, destinaţia de valorificare este pentru procesare.

Epoca de coacere la sfârşitul celei de a treia decade a lunii iunie.
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Oblacinska

Pom de vigoare mică, rodire pe buchete de mai şi ramuri mijlocii,
este autofertil, cu înflorire medie, rustic, rezistent la factorii de mediu,
sensibilitate redusă la . şi mare la . S-a înmulţitMonilia sp Blumeriella jaapii
mult prin drajoni.

Fructul mic (3 g), de culoare roşie-vişinie, cu pulpă foarte
suculentă, suc intens colorat, 15-16% substanţă uscată solubilă, aciditate
mare, 9% sâmbure, destinaţia de valorificare este pentru procesare în
industria agro-alimentară sub formă de suc.

Epoca de coacere la sfârşitul celei de a treia decade a lunii iunie.

Schattenmorelle

Pom de vigoare mică, rodire pe ramuri mijlocii şi lungi, este
autofertil, cu înflorire târzie, rezistent la factorii de mediu, sensibilitate la
boli, foarte productiv.

Fructul mijlociu (4,8 g), de culoare roşie-vişinie, cu pulpă
suculentă, suc intens colorat, 15-16% substanţă uscată solubilă, aciditate
mare, 9% sâmbure, destinaţia de valorificare este pentru procesare.

Epoca de coacere la sfârşitul primei decade a lunii iulie

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Particularită�i privind organizarea și pregătirea terenului
Vişinul, ca şi cireşul este o specie care are nevoie de multă lumină, evitându-se plantarea pe văile

înguste dintre dealuri sau pe versanţi cu expoziţie nordică sau nord-vestică. Fiind o specie cu o plasticitate
ecologică mai mare decât a cireşului, vişinul valorifică mai bine terenurile cu soluri mai puţin aerate. Se poate
cultiva cu succes în special în zonele colinare, pe platouri sau pe versanţi cu pante de până la 12-15% , dar şi în
zonele plane mai joase.

Sisteme de cultură
Pentru vişin se recomandă două sisteme de cultură, cultura clasică cu pomi altoiţi pe portaltoi de

vigoare mai mare (ex. Vişinul franc, V.V. 1), cu distanţe de plantare orientative de 5 m (500 pomi/ha), şix4
cultura intensivă cu pomi altoiţi pe portaltoi de vigoare mică (ex. ), la distanţe de plantare de 4mai V.G. 1, IP-C x3
m sau 4x2 m (1250 pomi/ha), re a pomilor.fără mijloace de susţine

Deşi se consideră că vişinul este o specie cu rezistenţă mai mare la deficitul de umiditate în sol, o
cultura performantă a vişinului necesită sistem de irigare care se instalează odată cu plantarea pomilor, iar
sistemele antigrindină sunt recomandate pentru zonele unde riscul grindinei are o frecvenţă justificată
economic.

Plantarea pomilorvişinului este de preferat să se facă toamna după căderea frunzelor , iar plantarea de
primăvară se face numai când nu a fost posibilă plantarea în toamnă. Materialul săditor trebuie să provină din
pepiniere autorizate, care să garanteze autenticitatea soiurilor şi standardele pentru calitatea pomilor, iar la
manipularea şi plantarea pomilor trebuie să a ă să nu se rupă mugurii. Vişinul, ca şi cireşul este sensibilvem grij
la fenomenul de oboseală a solului şi nu se recomandă plantarea după el însuşi pe acelaşi teren. Majoritatea
soiurilor de vişin sunt autosterile, dar există şi soiuri intersterile sau autofertile, motiv pentru care pentru
alegerea soiurilor ce vor fi plantate într-o livadă este absolut necesară o documentare prealabilă cumpărării
materialului săditor.

Stabilirea distanţelor de plantare trebuie să aibă în vedere vigoarea portaltoilor pe care sunt altoiţi
pomii, forma de coroană proiectată, vigoarea soiurilor şi fertilitatea naturală a solului.

După pichetarea terenului, gropile de plantare se execută mecanizat sau manual la dimensiunile
orientative de 40/40/40 cm. Direcţia rândurilor de pomi este bine să fie N-S pentru ca pomii să poată recepta
cât mai multă lumină. La plantarea fiecărui pom, la administra 10-12 kg de gunoi degroapa de plantare se pot
grajd fermentat amestecat cu sol, sau 50-60 g s.a. de îngrăşăminte chimice cu azo 8-10 l det, iar udarea cu
apă/pom este opţională la plantarea de toamnă în funcţie de starea de umiditate momentană a solului şi
obligatorie la plantarea de primăvară. oarte importantă esteDe asemenea, ca pentru fiecare pom altoit, f
adâncimea de plantare a pomilor care trebuie să fie cu punctul de altoire la cel puţin 5-10 cm deasupra nivelului
solului pentru a se putea imprima vigoarea de creştere specifică portaltoiului folosit şi pentru a evita creşterea
unor rădăcini din altoi.

După plantarea pomilor, întreţinerea s se întreţin ca ogor negru înolului pe intervalele dintre rânduri e
primul an de la plantare prin discuiri repetate care să distrugă buruienile şi să afâneze superficial solul. Sub
rândurile de pomi, pe o bandă cu lăţimea de 1-1,4 m, solul se menţine curat de buruieni prin frezare cu freza cu
palpator purtată pe tractor şi (sau) prin erbicidare cu erbicide sistemice totale aplicate cu lăncile cu apărătoare
de jet pentru pomi, când buruienile sunt de 15-20 cm.
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Livada de vişin cu forma de coroană Vas ameliorat

Program orientativ de combatere a  bolilor şi dăunătorilor  la specia vișin după intrarea pe rod

T
ra

ta
m

e
n

t

Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 Umflarea mugurilor
Păduchele din San–José, păduchi
ţestoşi, acarieni, afide, etc. (forme
hibernante)

- acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha + ulei vegetal (Toil - conc. 0,5%)

2 Buton alb Boli bacteriene şi micotice
- fungicide pe bază de cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc. 0,3%;
Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP - conc.
0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

3 Începutul scuturării petalelor

Monilioză,  pătarea roşie a
frunzelor, ciuruirea frunzelor

- fungicide pe bază de: difenoconazol (Score 250 EC - conc. 0,02%), ciprodinil (Chorus
75-conc. 0,02%), boscalid  + pir aclostrobin (Signum - conc. 0,05%), tebuconazol
(Folicur Solo - conc. 0,1%; Orius 25WG - conc. 0,1%, Mystic 250 EC - conc. 0,1%),
miclobutanil (Systhane 12E - conc. 0,05%), clorotalonil (Bravo 500 SC - conc. 0,15%),
tiofanat metil (Topsin 70 WDG conc. 0, 1%)

Insecte defoliatoare, afide, etc.
- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SGP - conc. 0,02%),  tau-fluvalinat (Mavrik 2F - conc. 0,05%)

4 Creşterea fructelor şi
lăstarilor

Boli bacteriene şi micotice - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3.

Afide,  insecte defoliatoare, etc.
- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), deltametrin (Decis
Mega - conc. 0,015%), alfa cipermetrin (Fastac 10 EC - conc. 0,02%), lambda cihalotrin
(Karate Zeon - conc. 0,015%)

5.
6.

Creşterea fructelor
(la 7-8 zile de la tratamentul
4)

Monilioză

- fungicide pe bază de: fludioxonil + ciprodinil (Switch - doză 1 Kg/ha): timp de pauză
înaintea recoltării = 7 zile; iprodione (Rovral 500 SC - conc. 0,1%): timp de pauză
înaintea recoltării = 7 zile; fenhexamid (Teldor 500 SC - conc. 0,08%): timp de pauză
înaintea recoltării = 1-3 zile)

Viermele cireşelor, afide,  etc.
- insecticide pe bază de: deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%), lambda cihalotrin
(Karate Zeon - conc. 0,015%), spinosad (Laser 240 SC - conc. 0,06%): timp de pauză
înaintea recoltării = 7 zile.

7.
8.
9.

După recoltarea fructelor

Boli bacteriene şi micotice
- fungicide pe bază de: clorotalonil (Bravo 500 SC - conc. 0,15%), mancozeb (Dithane
M45 - conc. 0,2%, Vondozeb - conc. 0,2%), captan (Captan 80 WDG - conc. 0,15%,
Merpan 80 WDG - conc. 0,15%), tiofanat metil (Topsin 70 WDG conc. 0,1%)

Păduchele din San –José (G1 şi
G2), afide

- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%),
clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha), deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%),
tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), acetamiprid (Mospilan      20 SP – conc.
0,025-0,03%)

10. La căderea frunzelor Boli bacteriene şi micotice - fungicide pe bază de cupru
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CULTURACAISULUI

Caisul reprezintă una din cele mai apreciate specii pomicole atât pentru consum în stare
proaspătă a fructelor dar mai ales pentru prelucrare. Practic, posibilităţile de desfacere pe piaţă ale caiselor
sunt nelimitate.

Caisul deţine o pondere destul de mică din suprafaţa pomicolă din România (cca. 5-6%).
Reanalizarea acestei specii în cadrul sistemului de producţie vegetală pomicolă, poate revigora

cultura caisului, deşi suprafaţa ocupată de cais în viitorul apropiat, în ţara noastră, nu va depăşi 10.000 –
12.000 ha.

Capacitatea redusă de adaptare, slaba rezistenţă la gerurile de revenire (ceea ce duce la recolte
inconstante), împiedică extinderea pe un areal mai mare a acestei specii valoroase.

Cerinţele faţă de factorii de mediu
Locul de formare a speciilor de cais şi-a pus amprenta asupra plasticităţii ecologice reduse a

majorităţii soiurilor din cultură. Formarea, după cum se ştie, a avut loc în zone muntoase, continentale,
unde iernile sunt lungi şi fără perioade de încălziri însemnate, primăverile uniforme şi târzii, veri scurte,
ceea ce face ca perioada de repaus vegetativ profund să fie scurtă. Specia reacţionează rapid la creşterea
temperaturilor, iar ieşirea din repaus a mugurilor floriferi se poate produce începând chiar de la sfârşitul
lunii noiembrie. La temperaturi de peste 6,5°C mugurii floriferi ies din repaus.

Deşi în timpul repausului profund, rezistenţa caisului la temperaturile scăzute din iarnă este mai
ridicată decât a piersicului, migdalului şi chiar a unor soiuri de măr şi păr, după ieşirea din repausul de iarnă,
mugurii floriferi devin sensibili la ger. Iarna, mugurii florali încep să degere la -20°...-22°C fiind mai sensibili
chiar decât ai piersicului. Florile, în fenofaza de buton alb suportă scăderea temperaturii până la -4,4°C
(10% pierderi) sau la -10°C (90% pierderi), iar când sunt deschise rezistă la temperaturi de -2,7°C până la
-5,5°C, în timp ce ovarele de curând fecundate sunt distruse la 0° până la -2,8°C. Dintre toate speciile
pomicole florile caisului sunt printre cele mai rezistente la brume. Totuși, degerarea mugurilor floriferi
constituie principalul factor de risc al culturii caisului în România (brumele târzii şi gerurile de revenire din
primăvară).

Are cerinţe mari faţă de căldură, mai ales în lunile de vară, reuşind bine în zonele cu temperaturi
medii anuale de 9,6-11°C şi cu cele ale lunilor iulie şi august de peste 19°C. Temperaturile orare optime
ale speciei se situează între 14 și 35°C, iar cele absolute minime sunt de 7°C și maxime de 40°C (în afara
intervalului temperaturilor absolute creșterea încetează). Și rezistenţa la ger este mică, limita fiind fixată la
-24°C, iar necesarul de ore de frig (între 0 și 7°C) din sezonul de repaus, este redus și oscilează în func�ie
de soi între 500 și 600.

Caisul nu are nevoie, de temperaturi prea ridicate în timpul înfloritului pentru ca fecundarea florilor
să aibă loc. Florile se polenizează şi fecundarea are loc la temperaturi scăzute, dar nu negative (0°C...
+15°C).

Cerinţele faţă de apă variază mult în funcţie de originea soiurilor: cele din Asia Centrală au o
rezistenţă mai mare la secetă, nefiind depăşite decât de migdal, iar soiurile europene au cerinţe mai mari,
secetele prelungite din vară constituind una din cauzele pieirii premature. Caisul nu suportă excesul de
umiditate din sol nici chiar temporar.

Fiind o specie iubitoare de lumină, caisul preferă expoziţiile însorite.
Cerinţele faţă de sol ale caisului sunt foarte apropiate de acelea ale piersicului, fiind mai exigent

faţă de aeraţia solului. Preferă soluri profunde, bine structurate, calde și cu pânză de apă freatică sub 2,0-
2,5 m adâncime. Cele mai favorabile terenuri sunt cele cu o reac�ie slab acidă până la slab alcalină (pH de
6,4–8,0). În solurile argiloase, grele, compacte, vegetează slab şi trăieşte puţin. Pe solurile cu pietriş pe
pante, caisul dă rezultate bune când este altoit pe zarzăr sau pe migdal. La peste 9-10% CaCO în sol,3

favorabilitatea este slabă. Totuși, portaltoiul zarzăr este puţin mai tolerant la con�inutul de CaCO .3
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Sortimentul de soiuri
Sortimentul de soiuri de cais posibil de folosit pe teritoriul României este destul de variat (peste 40 de

soiuri) şi cuprinde atât soiuri româneşti cât şi străine, cu maturare timpurie, mijlocie şi târzie a fructelor. El poate
asigura un consum autohton de fructe pe o perioadă de circa 3 luni de zile, începând cu decada întâi a lunii
iunie şi până la decada a treia a lunii august.

Majoritatea soiurilor de cais sunt autofertile, dar există şi câteva soiuri autosterile care au nevoie de
soiuri polenizatoare pentru a rodi normal. Înflorirea soiurilor polenizatoare coincide sau se suprapune un
anumit interval de timp cu a soiului de polenizat.

Dintre soiurile din sortiment menţionăm un număr de 18 mai jos, prin descrieri foarte succinte
referitoare la vigoarea pomilor, rezistenţa la bolile specifice caisului şi la factorii climatici, mărimea fructului,
gustul miezului sâmburelui. Toate soiurile de cais sunt precoce, intrând pe rod în anii 3-4 de la plantare în
livadă.

Soiuri cu maturare timpurie (luna iunie)

Amiral
Pom de vigoare mare şi autofertil, formaţiunile de rod sunt predominat scurte; are rezistenţă bună la

bolile specifice caisului. Fructul are 70-95 g, formă oblongă şi pieliţa portocalie cu roşu carmin, pulpa este
portocalie cu textură fină, iar miezul sâmburelui amar. Intră pe rod în anul 4, este productiv, industrializare în
special sub formă de gem şi nectar.

Auraş
Pom de vigoare mare, formaţiunile de rod sunt predominat scurte (buchete de mai); rezistent la boli,

ger şi secetă. Fruct de 45-50 g care crapă puternic în zonele cu precipitaţii la început de iunie, formă oblongă şi
pieliţa portocalie cu roşu carmin pe 1/4, pulpa este portocalie, aromată, iar miezul sâmburelui amar. Intră pe
rod în anul 4, industrializare în special sub formă de gem şi nectar.

Carmela
Pom de vigoare mijlocie, cu formaţiuni de rod scurte, este rezistent la boli şi ger. Fruct de 95-100 g,

sferic alungit, cu pieliţa galben portocaliu intens acoperit cu roşu carmin pe 1/2, pulpa este portocalie,
suculentă, gust echilibrat, cu miezul sâmburelui dulce. Intră pe rod în anul 3 şi este productiv.

Elmar
Pom de vigoare mijlocie, rodeşte pe buchete de mai şi ramuri de 1 an, rezistent la ger şi secetă. Fruct

de 50 g, de formă ovală, pieliţa portocalie acoperită cu roşu, pulpa este portocalie, suculentă şi aromată, miezul
sâmburelui amar. Intră pe rod în anul 3-4.

Rareş
Pom de vigoare mică, are formaţiuni de rod scurte şi mijlocii, este rezistent la boli şi ger. Fruct de 60-65

g, sferic alungit, cu linia de sudură foarte pronunţată, pieliţa galben portocalie stropită cu roşu zmeuriu, pulpa
este galben portocaliu deschis şi suculentă, miezul sâmburelui dulce. Intră pe rod în anul 3 şi este productiv.

Tudor
Pom de vigoare mare, cu formaţiuni de rod scurte, rezistent la boli, ger şi secetă. Fruct de 40-45 g,

sferic, aplatizat dorso-ventral, pieliţa portocalie acoperită cu roşu carmin pe 2/3, pulpa este portocalie, fermă,
suculentă şi aromată, iar miezul sâmburelui amar. Intră pe rod în anul 4, şi necesită polenizatori, fiind autosteril.
Se pretează la industrializare.

Viorica
Pom de vigoare mijlocie, cu formaţiuni de rod scurte, ramuri mijlocii şi mixte, are rezistenţă genetică la

bolile specifice. Fruct de 115-125 g, sferic, uşor turtit la poli, cu pieliţa portocaliu intens, pulpa este galben
portocalie, miezul sâmburelui dulce. Intră pe rod în anul 3.
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Soiuri cu maturare mijlocie (luna iulie)

Andrei
Pom de vigoare mică, rodeşte pe buchete de mai şi ramuri mixte, rezistent la boli şi ger. Fruct de 75-80

g, sferic, cu pieliţa portocaliu intens acoperită cu roşu zmeuriu pe 1/4, pulpa este portocaliu deschis, iar miezul
sâmburelui dulce. Intră pe rod în anul 3, productiv.

Dacia
Pom de vigoare mijlocie, cu formaţiuni de rod scurte şi mixte, rezistenţă bună la boli şi ger. Fruct de 70-

90 g, sferic, pieliţa galben portocaliu stropită cu pete roşii, pulpa este galben portocalie, aromată, miezul
sâmburelui dulce. Intră pe rod în anul 3, se pretează la industrializare.

Goldrich
Soi de origine americană, autosteril, rezistent la variaţiile de temperatură din primăvară, având pomi

de vigoare mijlocie, rodeşte pe buchete de mai şi ramuri mixte. Fruct de 70-80 g, de formă oblong eliptic, cu
pieliţa portocaliu intens cu roz pe1/4, pulpa portocaliu intens şi miezul sâmburelui amar.Are poten�ial productiv
bun, fructele sunt rezistente la manipulare și se valorifică pentru consum în stare proaspătă și pentru
industrializare.

Mamaia
Pom de vigoare mijlocie, cu formaţiuni de rod scurte și lungi, sensibil la PPV, rezistent la ger. Fruct de

55-65 g, ovoid-tronconic, cu pieliţa portocalie acoperită cu roșu rubiniu, pulpa este galbenă portocalie, foarte
suculentă și aromată, miezul sâmburelui dulce. Are poten�ial productiv ridicat și se consumă în stare proaspătă
și prelucrat sub formă de gem și nectar.

Neptun
Pom de vigoare mijlocie, formaţiunile de rod sunt predominat scurte, rezistent la ger. Fruct de 60 g,

ovoid, uşor ascuţit la vârf, are pieliţa galben portocaliu acoperită cu roșu carmin, pulpa este galbenă portocalie,
suculentă, miezul sâmburelui dulce. Se consumă în stare proaspătă și prelucrată.

Soiuri cu maturare târzie (luna august)

Adina
Pom de vigoare mijlocie, rodeşte pe buchete de mai şi ramuri mixte, rezisten�ă bună la bolile specifice

și la ger, tolerant la PPV. Fruct de 90-95 g, sferic alungit, are pieliţa galben portocaliu acoperită cu pu�in roșu,
pulpa galben deschis, miezul sâmburelui dulce. Intră pe rod în anul 3, productiv.

Augustin
Pom de vigoare mare, formaţiuni de rod predominant scurte, tolerant la bolile specifice caisului. Fruct

de 45-55 g, cordiform, cu pieliţa portocalie acoperită cu roșu rubiniu, pulpa este portocalie, foarte suculentă și
puternic aromată, cu miez dulce. Intră pe rod în anul 4, productiv.

Olimp
Pom de vigoare mijlocie, cu formaţiuni de rod scurte și lungi, tolerant la PPV, rezistent la ger și la bolile

specifice, fruct de 65-75 g, sferic alungit, uşor turtit lateral, cu pieliţa galben portocaliu cu stropi roşu carmin,
pulpa este portocaliu deschis, aromată, cu gust echilibrat, miezul sâmburelui dulce. Intră pe rod în anul 3,
productiv.

Ovidius
Pom de vigoare mijlocie-mare, de 1 an, cu comportament bun larodeşte pe buchete de mai şi ramuri

bolile specifice caisului, s are . Fruct cu greutatea medieuportă bine gerul şi seceta, tendinţă de supraîncărcare
de 77 g, triunghiular, pulpa este portocaliuaplatizat în zona stilară, cu pieliţa portocalie acoperită cu roșu,
deschis, miezul este dulce. a fructelor.Destina�ie mixtă

Sirena
Pom de vigoare mijlocie, cu formaţiuni de rod scurte și mijlocii, rezistent la ger, are produc�ie mare și

constantă. Fruct de 65 g, globulos spre ovoid, uşor asimetric, cu pieliţa portocalie acoperită cu pete roșii, pulpa
este portocalie, cu gust plăcut și aromă fină, miezul sâmburelui dulce.

Sulmona
Pom de vigoare mică şi foarte productiv, formaţiuni de rod predominant scurte, rezistent la boli. Fruct

de 70 g, ovoid globulos, turtit lateral pe linia de sudură, cu pieliţa galben portocaliu cu pete roşii pe 2/3, pulpa
este portocalie cu textură fermă și gust plăcut, miezul sâmburelui dulce. Soiul se pretează la sistemul intensiv.
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Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Amplasarea plantaţiilor de cais trebuie să ţină cont în primul rând de cerinţele eco-climatice ale părţii

aeriene a pomului (soiului) deoarece datorită posibilităţilor de formare a sistemului radicular din rădăcini de
cais, corcoduş sau prun (uneori chiar şi piersic) prin folosirea portaltoilor adecvaţi, condiţiile de sol pot trece
oarecum pe planul secund.

Dacă avem în vedere cerinţele caisului faţă de factorii de mediu, putem spune că în România, în
zonele estice ale ţării, se întâlnesc amplasamentele cu cel mai mare număr de ani favorabili şi foarte favorabili
pentru producţia de caise, într-un interval delimitat de timp. Dacă intrăm şi mai mult în amănunt, zonele de
favorabilitate maximă se întâlnesc pe terenurile din imediata apropiere a Dunării, pe terasele inferioare şi pe
litoralul Mării Negre, dar nu mai aproape de 3-5 km de mare. Solurile bălane (formate din löess) şi
cernoziomurile din aceste zone sunt cele mai propice pentru rădăcinile de cais, ce au nevoie de o anumită
cantitate de carbonaţi de calciu în sol, pentru creştere şi dezvoltare. Limitele optime ale pH-ului pentru
rădăcinile de cais sunt foarte strânse şi situate între 7,0–8,0. Solurile cu 25–45% argilă şi maxim 11% CaCO3

sunt foarte bune pentru rădăcinile (portaltoii) de cais. Dacă creşte conţinutul solului în CaCO peste 12% nici3

rădăcinile de cais nu mai suportă concentraţia. pH-ul acid al solului, atunci când soiurile de cais sunt altoite pe
rădăcini (portaltoi de cais) constituie una din cauzele ce declanşează şi agravează pieirea prematură a
plantaţiilor de cais. Altoit pe rădăcini (portaltoi) de corcoduş, caisul nu suportă concentraţii în CaCO activ mai3

mari de 8%, intervalul optim al pH-ului pentru rădăcinile de corcoduş fiind situat între 6,0–8,0.
Versanţii cu panta peste 20% şi solurile excesiv de erodate trebuie evitate în amplasarea plantaţiilor de

cais. Amplasarea plantaţiilor de cais pe soluri brun roşcate, se poate face cu măsuri pentru eliminarea rapidă a
excesului de umiditate în anii ploioşi şi posibilităţi de irigare în anii secetoşi.
Rădăcinile de cais pătrund în profunzime pe solurile uşoare, permeabile, aşa încât desfundatul solului se
poate face la 60-80 cm adâncime pe astfel de soluri. Pe solurile cu orizontul A redus se va executa doar o
arătură adâncă de 25-30 cm pentru a nu aduce stratul de steril la suprafaţă.

Datorită cerinţelor mari faţă de lumină ale caisului, trebuie avută mare grijă în alegerea distanţelor de
plantare şi a formelor de coroană. Orientarea rândurilor cât mai aproape de direcţia N-S este benefică. Caisul
are o creştere exuberantă în primii ani de la plantare, dar şi o intrare rapidă pe rod (anul 3), dacă pomul este
bine condus.

Distanţele de plantare între rânduri vor fi de 5m pentru livezile clasice şi 4 m pentru livezile intensive,
iar între rânduri de 5 m pentru livezile clasice (400 pomi / ha) şi 3 m pentru livezile intensive (833 pomi / ha).
Trebuie ţinut cont de faptul că densităţile mari de plantare fără alegerea adecvată a portaltoiului şi a formei de
coroană aduc sporuri de producţie importante doar în primii ani de rod, după care din cauza lipsei de lumină
pomii se degarnisesc şi nu mai produc cum trebuie.

Putem spune că pentru nici o altă specie pomicolă de climat temperat cultivată în România alegerea
amplasamentului pentru o plantaţie comercială nu este atât de dificilă ca pentru cais, din următoarele motive:

- durata de viaţă a unei plantaţii de cais este scurtă (15 ani) iar în acest interval de timp trebuie
recuperată investiţia şi realizat profit;

- chiar în zonele de favorabilitate maximă pentru specie este aproape imposibil ca din 10 ani
consecutivi cel puţin unul să nu fie afectat de fenomene meteorologice imprevizibile care să diminueze
producţia.

Cu cât este mai mare suprafaţa plantaţiei, cu atât cerinţele impuse de amplasament sunt mai mari
deoarece:

- trebuiesc evitate parcelele cu pante prea mari ce necesită lucrările de terasament costisitoare şi dificil
de întreţinut şi exploatat;

- plantările pe curbele de nivel sunt posibile numai dacă rândurile sunt direcţionate N-S, S-E sau S–V,
pentru o intercepţie mai bună a luminii (pe direcţia E–V partea de N a coroanei pomului este umbrită
permanent);

- dacă terenul este mai greu, parcelele trebuie să aibă o pantă uşoară care să permită scurgerea
excesului de apă;

- drumurile de acces pentru preluarea caiselor recoltate trebuie să fie bune, fiind vorba de fructe
perisabile;

- sunt necesare spaţii frigorifice pentru păstrarea fructelor, dacă livrarea nu este ritmică şi imediată
după recoltare.

În funcţie de sortimentul de soiuri din exploataţie, recoltatul se poate desfăşura pe un interval maxim
de cca 60 de zile, începând de la soiurile cele mai timpurii şi încheind cu cele tardive.

Cheltuielile legate de pregătirea terenului depind de:
- existenţa sau nu a unei plantaţii vechi pe locul amplasamentului ce trebuie defrişată iar resturile

vegetale îndepărtate (inclusiv rădăcinile);
- ontane lemnoase pe amplasament, ce trebuie de asemenea îexistenţa unei vegetaţii sp ndepărtată;
- grosimea orizontuluiAde sol, în funcţie de care se execută arătura (25 – 35 cm adâncime);
- dacă este necesară sau nu dezinfecţia solului (lucru obligatoriu dacă anterior pe amplasament

portaltoiul folosit provine de la aceiaşi specie cu cel al pomilor ce urmează a fi plantaţi).
După executarea arăturii ce trebuie făcută cu cel puţin 3 luni înainte de plantare pentru ca terenul să se

aşeze, se execută discuitul şi pichetatul în funcţie de sistemul de plantare ales.
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Sisteme de cultură
Avantajul livezilor intensive de cais faţă de cele clasice constă într-o trecere mai rapidă pe rod deplin

datorită numărului mai mare de pomi pe unitatea de suprafaţă, lucru ce se estompează pe parcurs pe măsura
creşterii volumului coroanei pomilor cultivaţi în sistemul clasic.

Portaltoii pentru cais sunt bine ancoraţi în sol şi nu necesită sistem de susţinere a pomilor. Este nevoie
de spalier doar pentru unele forme de coroane adoptate în sistemul intensiv pentru dirijarea şi palisarea
ramurilor. În acest caz, pentru o folosire mai eficientă a banilor investiţi este bine de folosit un sistem combinat
cu rol de ajutor la palisarea ramurilor, susţinere plasă antigrindină (dacă există risc de grindină) şi susţinere
sistem (fertirigare) în cazul în care întreţinerea solului pe rând se realizează prin mijloace mecanice sau/şi
manuale. În caz de întreţinere numai prin erbicidare furtunul poate fi postat direct pe sol.

Rădăcinile unui pom sunt mult mai sensibile la deshidratare decât partea aeriană iar deshidratarea
celor mai fine rădăcini şi a perişorilor absorbanţi duce la pornirea greoaie a pomului în vegetaţie sau chiar la
uscarea lui. În acest sens, udarea imediat după plantare, cu 10-15 litri de apă la fiecare groapă este obligatorie.

Un aspect foarte benefic ce duce la o prindere de 100 % a pomilor, dar dificil de aplicat în cazul unor
cantităţi mai mari de pomi, constă în rehidratarea pomilor prin ţinerea lor în apă, cu sistemul radicular complet
acoperit de apă, timp de minim 24 de ore înainte de a fi plantaţi. Operaţiunea se poate realiza eşalonat, pe
măsura plantării, în vase de plastic cu diametrul mare, gropi impermeabilizate (cu folie) sau bazine de beton
(unde există).

Un alt aspect ce trebuie evitat este tasarea excesivă a solului prin călcare, la plantare (recomandat
adesea, pentru a se evita contactul aerului cu rădăcinile), mai ales pe solurile cu conţinut ridicat în argilă când
pământul fiind umed se creează o adevărată placă de beton în jurul rădăcinilor. Principiul de orientare practică
este: cu cât solul are structură mai uşoară cu atât trebuie călcat mai mult şi invers. Când solul călcat ajunge
aproape de nivelul terenului se adaugă apa la groapă, iar după ce apa a fost complet absorbită se execută un
muşuroi în jurul pomului (fără a-l mai tasa) cu rol de susţinere în poziţie verticală şi de evitare a deshidratării
punctului de altoire. Muşuroiul se va nivela ulterior când seva circulă intens iar pomul a pornit bine în vegetaţie
(iunie–iulie).

Program orientativ de combatere a  bolilor şi dăunătorilor  la specia cais după intrarea pe rod

T
ra

ta
m

e
n

t

Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 Început dezmugurit
Păduchele din San–José,
păduchi ţestoşi, acarieni, afide,
etc. (forme hibernante)

- acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha) + ulei vegetal (Toil - conc.
0,5%)

2 Buton roz Boli bacteriene şi micotice

- fungicide pe bază de cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG -
conc. 0,3%; Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran
OH 50WP - conc. 0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză
- conc. 0,5%

3.
Începutul scuturării
petalelor

Monilioze, ciuruirea frunzelor ,
etc.

- fungicide pe bază de: difenoconazol (Score 250 EC - conc. 0,02%), ciprodinil
(Chorus 75 -conc. 0,02%), miclobutanil (Systhane forte - conc. 0,02%),
clorotalonil (Bravo 500 SC - conc. 0,1 5%),  tiofanat metil (Topsin 70 WDG -
conc. 0,1%)

Afide, insecte defoliatoare,
moliile caisului, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SGP - conc. 0,02%),  tau-fluvalinat (Mavrik 2F - conc. 0,05%)

4.
5.

La interval de 7-8 zile de
la tratamentul anterior

Monilioze, ciuruirea frunzelor,
etc. - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3.

Moliile caisului,  afide,
defoliatoare, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), deltametrin
(Decis Mega - conc. 0,015%), alfa cipermetrin (Fastac 10 EC - conc. 0,02%),
lambda cihalotrin (Karate Zeon - conc. 0,015%), fenoxicarb (Insegar 25 WG -
conc. 0,03%), diflubenzuron (Dimilin 25 WP - conc. 0,03%)

6.
7.

Creşterea fructelor şi
lăstarilor

Boli micotice - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3.

Păduchele din San José (G1),
alţi păduchi ţestoşi

- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%),
clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc. 0,08%), clorpirifos (Reldan 22 - doza
2-2,2 l/ha, acetamiprid (Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,025 - 0,03%)

8. Înainte de recoltare Monilioză (pe fructe)
- fungicide pe bază de: iprodione (Rovral 500 SC - conc. 0,1%): timp de pauză
înaintea recoltării = 7 zile, fenhexamid (Teldor 500 SC - conc. 0,08%): timp de
pauză înaintea recoltării = 1-3 zile)

9
10. După recoltare (august) Păduchele din S-José (G2), alţi

păduchi ţestoşi - unul din insecticidele recomandate la Tratamentele 6-7.

11. La căderea frunzelor Boli bacteriene şi micotice - fungicide pe bază de cupru

Programe de combatere
O atenţie deosebită până la intrarea pe rod trebuie acordată menţinerii unui frunziş sănătos şi

combaterii vectorilor de transmitere a virozelor.
Programul orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor, după intrarea pe rod este prezentat în

tabelul 8.3.
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CULTURAPIERSICULUI

Piersicul, cât şi mutaţia sa naturală nectarinul, constituie specia pomicolă cea mai răspândită, după
măr, în zonele cu climat temperat. Piersicile se pretează, pe lângă consum în stare proaspătă, la o gamă largă
de produse procesate.

Suprafaţa ocupată de piersic în România la începutul anului 1990 era de cca. 11.000 ha livezi, dar a
scăzut dramatic ulterior. Ca şi în cazul altor specii pomicole se impune reabilitarea piersicului prin programe de
dezvoltare în timp, bine gândite. Suprafaţa ce poate fi cultivată cu piersic în viitor în ţara noastră nu va depăşi
11.000–12.000 ha, atât din cauza faptului că plantaţiile de piersic găsesc areale de favorabilitate mult mai
restrânse decât mărul sau prunul, cât şi din cauză că producţia acestor fructe în UE este foarte mare şi este
greu de conceput că odată intraţi pe o piaţă europeană comună, fără restricţii sau bariere, producătorii români
vor face faţă concurenţei cu producători europeni situaţi în areale superioare favorabilizate pentru specie
(Italia, sudul Franţei, Grecia, Spania etc.).

Cerinţele faţă de factorii de mediu
Referitor la cerinţele faţă de căldură, piersicul nu este depăşit decât de migdal şi eventual de cais.

Reuşeşte bine în zonele cu temperatura medie anuală de 10,0-11,5°C. Temperaturile orare optime ale speciei
se situează între 20 și 33°C (în afara intervalului, iar cele absolute minime sunt de 7°C și maxime de 35°C
temperaturilor absolute creșterea încetează). Și rezistenţa la ger este mică, limita fiind de -25°C, iar necesarul
de ore de frig (între 0 și 7°C) din sezonul de repaus, este relativ redus și oscilează în func�ie de soi între 600 și
800. În perioada repausului, obligatoriu mugurii florali rezistă pană la -24°...-25°C.

Ca şi la cais, îngheţurile de reve după o perioadă relativ călduroasă, sunt mainire din martie-aprilie,
periculoase decât gerurile din perioada repausului obligatoriu (decembrie-ianuarie). Bobocii piersicului în faza
de buton roz, suportă temperaturi de până la -3,9°C, pe o durată de 2-3 ore; florile deschise rezistă până la -
2,7°C...-3,3°C, iar fructele abia formate sunt distruse chiar la - 2,2°C.

Piersicul ca pom prezintă o rezistenţă destul de mare la secetă, mai ales când este altoit pe migdal şi
pe franc, dar producţii mari, de calitate, în zonele secetoase se obţin numai în condiţii de irigare.

Cerinţele faţă de lumină ale piersicului sunt mari, pe versanţi preferând expoziţiile însorite sudice, sud-
vestice sau sud-estice.

Necesită soluri profunde şi bine drenate, ne începând desuportând inundarea terenului.Altoit pe franc,
la 6-7% calcar activ în sol apar simptomele clorozei. Există însă, mari diferen�e între portaltoi: piersicul franc
solicită mai pu�in de 3% carbonat de calciu în sol pentru o favorabilitate maximă 5%, iar, corcodușul sub
migdalul sub 8%. În general la peste 7-12% favorabilitatea este slabă. Cloroza apare la un pH peste 7,5. Cele
mai favorabile terenuri sunt cele cu o reac�ie slab acidă până la neutră (pH de 6,4–7,4). În regim de irigare
piersicul valorifică bine şi solurile nisipoase. Pânza de apă freatică trebuie să se găsească sub 2,5 m
adâncime.
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Sortimentul de soiuri
Sortimentul de soiuri de piersic este bogat (peste 50 de soiuri) şi cuprinde soiuri de piersic,

nectarine şi pavii, cu maturare timpurie, mijlocie şi târzie. Piersicul este autofertil, autogamia fiind
preferenţială dar nu absolută (fecundările alogame, rod al insectelor polenizatoare, nu depăşesc 5% din
totalul florilor pomului). La piersicul cu fructe pentru consum în stare proaspătă s-au menţinut în sortiment
câteva soiuri valoroase americane, foarte cunoscute, introduse la noi în sortiment înainte de anul 1990, ce
s-au adaptat foarte bine la condiţiile din ţara noastră. Printre ele amintim: Collins, Jerseyland, Redhaven,
Southland, Suncrest (soiuri cu maturarea fructelor în luna iulie) sau Redskin (cu maturare în a doua
jumătate a lunii august). Totuşi, soiurile noi, străine, trebuiesc încercate în condiţiile ţării noastre înainte de
extindere în cultură, deoarece pot dovedi un comportament şi o calitate a fructelor total diferite faţă de locul
de origine. Redăm mai jos, pe epoci de coacere, câteva caracteristici ale unor soiuri româneşti legate de
vigoarea pomilor, mărimea fructului şi culoarea pulpei:

Soiuri de piersic pentru consum în stare proaspătă

Cu maturare timpurie (luna iunie)

Alexia
Pom de vigoare mijlocie, r .ezistenţă bună la ger şi secetă şi la atacul principalelor boli, productiv

Fruct de 150-170 g, sferic, turtit la poli , pulpa alb-crem, iar, are pieliţa albă acoperit cu roşu intens pe 2/3
sâmburele este semiaderent.

Springcrest
Soi american extratimpuriu, , pomul are vigoare mare. Fructul are 65-70 g,rustic şi foarte productiv

este sferic acoperit carmin, are pieliţa galben portocalie ă cu roşu pe aproape toată suprafaţa, pulpa
galbenă, fără infiltraţii, suculentă, cu gust plăcut şi aderentă la sâmbure.

Cu maturare semi-timpurie (luna iulie)

Amalia
Pom de vigoare mijlocie, are rezistenţă bună la ger şi secetă şi genetică la atacul principalelor boli

(băşicarea frunzelor, făinare), productiv feric, uşor oval, simetric, are pieliţa alb crem. Fruct de 170-180 g, s
acoperit cu roşu intens , suculentă, gust bun, neaderentă la sâmbure, cu pulpa alb-crem .

Antonia
Pom de vigoare mijlocie, cu r . Fruct de 160-180 g,ezistenţă bună la ger şi la atacul principalelor boli

sferic, simetric pe 2/3, cu pulpa alb-crem, are pieliţa alb crem acoperit cu roşu intens şi sâmburele
semiaderent.

Congres
Pom de vigoare mijlocie, are r , ,ezistenţă bună la ger secetă şi la atacul principalelor boli rodeşte pe

ramuri mixte. F , pieliţa alb crem acoperit cu roşu carminructul are150-230 g, este sferic, turtit lateral , iar pulpa
este sâmburele neaderent.albă cu infiltraţii roşii şi

Raluca
Pom de vigoare mijlocie, şi rodeşte pe ramuri mijlocii mixte. Fruct de 100-110 g, sferic, uşor asimetric,

are pieliţa galben verzui acoperit cu roşu grena pe 3/4, pulpa este galben–portocalie cu sâmburele neaderent.
Este precoce şi productiv.

Splendid
Pom de vigoare mare , lemn de 2 ani. Fruct de 200-220 g,şi foarte productiv rodeşte pe ramuri mixte şi

sferic, are pieliţa alb- acoperit cu roşu intens, Se consumăcrem pulpa este alb-crem, iar sâmburele neaderent.
în stare proaspătă sau industrializată (compot, nectar, gem).
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Cu maturare semi–târzie (luna august)

Cecilia
Pom tip ”dwarf”, cu port erect şi ramuri scurte, intră pe rod în anul 2 şi produce constant. Fructul are

110-140 g, este sferic regulat cu mucron mic, de culoare galben portocaliu acoperit cu roşu pe toată suprafaţa
şi pulpa galben–oranj sâmburele este aderent.

Triumf
Pom de vigoare mijlocie. Fruct de 200-250 g, sferic, turtit lateral şi brazda ventrală largă, galben auriu

acoperită cu roşu intens, iar pulpa este galben–portocalie cu infiltraţii de roşu, dulce acidulată, cu sâmbure
neaderent. Are rezistenţă bună la ger, secetă şi la atacul principalelor boli (băşicarea frunzelor, făinare).

Victoria
Pom de vigoare mijlocie, rezistenţă bună la ger şi la atacul principalelor boli şi rezistenţă a fructelor la

manipulare şi transport coperit cu roşu sângeriu pe 3/4,. Fruct de 200-250 g, sferic, galben deschis a pulpa
galben intens cu sâmbure neaderent.

Cu maturare târzie (începutul lunii septembrie):

Flacăra
Pom de vigoare mare, necesita rarire si taieri în verde. Fruct de 270-350 g, ovoid, are pieliţa

galben–portocalie acoperită cu roşu închis pe 1/3, pulpa galben–portocalie, fermă şi suculentă, neaderentă la
sâmbure. Soiul este foarte productiv.

Superbă de toamnă
Pom de vigoare mijlocie, Fructeste foarte productiv, rezistent la ger şi cu plasticitate ecologică mare.

de 150-170g, , pulpa de culoare alb-crempieliţa este alb crem acoperit cu roşu zmeuriu pe 2/3 din suprafaţă ,
consistentă, suculentă şi gust plăcut neaderentă la sâmbure.cu ,

Soiuri de nectarin:

Cu maturare timpurie (luna iunie)

Cora
Pom de vigoare mare, . Fruct de 70-80 g, srodeşte pe ramuri mixte, mijlocii şi lungi feric, uşor asimetric,

are pieliţa de culoare g ă ă cu roşu grena pe cu pulpa de culoare galbenă şi sâmburelealben acoperit 3/4,
aderent ntră pe rod în anul 3, productiv, necesită rărirea fructelor. I .

Costin
Pom de vigoare mijlocie, are port erect, Fruct de 80-95 g, oval, cu mucron în zona pistilară, are pieliţa

de culoare g ă ă cu roşu grena pe cu pulpa de culoare galbenă şi sâmburele semiaderent Soialben acoperit 2/3, .
precoce şi productiv, necesită tratamente pentru atacul agenţilor patogeni.

Delta
Pom de vigoare mijlocie, rodeşte pe ramuri mijlocii. Fruct de 60-100 g, sferic alungit, pieliţa de culoare galbenă
acoperită cu roşu grena pe 2/3, cu pulpa de culoare galben-portocalie, iar sâmburele este aderent. Autofertil,
produce alternant, sensibilitate la bolile şi dăunătorii specifici.
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Cu maturare mijlocie (luna iulie)

Liana
Pom de vigoare mijlocie, . Fruct de 55-60 g, larg aplatizat, tiprodeşte pe ramuri mixte, mijlocii şi lungi

“sandwich”, asimetric, cu pulpa de culoare alb , cuă, iar pieliţa este alb-crem acoperit cu roşu carmin aromată,
sâmburele semiaderent. Autofertil, .precoce şi productiv, necesită irigare, destinaţie mixtă

Romamer 2
Pom de vigoare mijlocie, mijlocii. Fruct derodeşte pe ramuri 85-120 g, oblong, uşor turtit lateral, cu

pieliţa galbenă acoperită cu roşu intens pe toată suprafaţa, pulpa este galbenă, fără infiltraţii, suculentă cu gust
plăcut, echilibrat şi sâmburele aderent. ntră pe rod în anul 3, productiv, necesită rărirea fructelor, numai pentruI
consum în stare proaspătă.

Marina
Pom de vigoare mare, mijlocii. Fruct de 80-100 g, larg aplatizat cu pulpa derodeşte pe ramuri mixte şi

culoare galben–portocalie .şi pieliţa portocalie Soi mediu rezistent faţă de principalele boli, necesită rărirea
fructelor şi irigare.

Cu maturare târzie (luna august)

Creola
Pom de vigoare mijlocie, mijlocii. Fruct de 80-100 g, larg aplatizat curodeşte pe ramuri mixte şi pieliţa

portocalie ă cu roşu grena pe pulpa de culoare galbenă şi sâmburele aderent. fertil şiacoperit 2/3, Auto
productiv, necesită rărirea fructelor, irigare şi tratamente fitosanitare.

Liviu
Pom tip ”dwarf”, cu port erect. Fruct de 70-100 g, sferic, oblong cu pieliţa galben oranj acoperit cu roşu

grena pe toată suprafaţa şi sâmburele neaderent Autofertil, intră pe rod în anul, pulpa de culoare galben închis .
2, producţie constantă, necesită rărirea fructelor, sensibilitate la boli.

Melania
Pom tip ”dwarf”, cu port erect. Fruct de 90-110 g, ovoidal cu vârful plat, cu pieliţa galben oranj acoperit

cu roşu grena pe toată suprafaţa, pulpa de culoare galben–portocalie, iar sâmburele este neaderent. Intră pe
rod în anul 2, producţie constantă, necesită rărirea fructelor.

Năică
Pom tip ”dwarf”, cu port erect. Fruct de 80-100 g, ovat, cu pieliţa galben oranj acoperit cu roşu închis pe

3/4, pulpa de culoare galben–portocalie, cu sâmburele semiaderent. Are precocitate de rodire.

Pavii şi soiuri pentru industrie:

Catherine sel I
Pom de vigoare mare, are . Fruct sferic de 80-110 g, sferic cu vârful adâncit,formaţiuni de rod mixte

pieliţa este g acoperit cu portocaliu şi pete roşiialben verzuie , pulpa galben–portocalie, sâmburele este
aderent. Autofertil, tolerant la băşicarea frunzelor şi făinare, intră pe rod din anul 3.

Filip
Pom de vigoare mijlocie, ruct aplatizat tip ”sandwich” de 55-70 g,rodeşte pe ramuri mixte. F cu pieliţa

g acoperit cu roşu închis pulpa albă şi sâmburele este neaderent Intră pe rod din anul 2,alben verzuie , .
producţie constantă, gust foarte bun al fructelor.

Herăstrău
Pom de vigoare mijlocie-mare, ruct aplatizat tip ”sandwich” de 125-175 g,rodeşte pe ramuri mixte. F

pieliţa este g ă acoperit cu roşu deschis pe 2/3 pulpa galbenă şi sâmburele neaderent, gust bun şi texturăalben ,
medie Rezistenţă bună la ger, secetă şi la atacul principalelor boli, rezistenţă la manipulare şi transport, puţin.
sensibil la crăpare, productiv.
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Tehnologia de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod la specia piersic
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Piersicul este o specie cu mare precocitate de rodire (dă fructe din anul 2) dar, ca şi în cazul pomilor de

măr altoiţi pe portaltoi pitici care rodesc bine încă din primii ani de după plantare în livadă, durata de exploatare
economică este scurtă, iar la piersic nu depăşeşte 16–18 ani, indiferent de tipul plantaţiei (clasic sau intensiv).

Din punct de vedere al solului există o oarecare plasticitate în alegerea lui datorită portaltoilor dar, cele
mai bune soluri pentru piersic sunt cele mijlocii, lutoase sau luto–argiloase, aluvionare, adânci, afânate, calde
şi suficient de umede. Solurile reci, grele, argiloase, compacte, impermeabile şi umede, conduc la o creştere
greoaie a pomilor. pH-ul optim se situează între 6-7,2.

Precocitatea naturală a piersicului este recunoscută. Pomii pot produce eficient încă din anul 3 de la
înfiinţarea livezii, îndeosebi în livezile de foarte mare densitate, dar care nu pot fi exploatate mai mult de 8-10
ani (uneori chiar mai puţin).

De aceea este bine ca plantaţiile de piersic să fie amplasate în zone unde factorii legaţi de climă şi sol
întrunesc parametri optimi.

În cazul replantării pe locul unei livezi anterioare de piersic unde soiurile au fost altoite pe portaltoi de
piersic (rădăcini de piersic), cu o plantaţie nouă în care pomii sunt altoiţi tot pe rădăcini de piersic, pentru
reuşită este nevoie de o perioadă de repaus de 18-20 de ani între plantări. În caz contrar vor exista multe goluri
după plantare iar pomii prinşi se vor dezvolta foarte încet. La fel se întâmplă şi când se plantează piersic după
(rădăcini de) cireş, datorită fenomenului de oboseală a solului manifestat pregnant în cazul celor două specii
pomicole.

Plantaţiile de piersic trebuie să fie amplasate obligatoriu în apropierea unei surse de apă pentru irigare
şi să existe drumuri de acces bune pentru preluarea producţiei şi spaţii de depozitare cu temperatură
controlată, pentru depozitări pe perioade delimitate de timp, până la livrare.

Soiurile de piersic sunt autofertile, putându-se planta un singur soi într-o parcelă deoarece nu este
nevoie de polenizator. Uneori se folosesc totuşi mai multe soiuri (2-3), cu aceeaşi epocă de coacere a fructelor,
pentru siguranţă mai mare în ceea ce priveşte legarea fructelor în zonele în care primăverile sunt mai dificile din
punct de vedere climatic, sau pentru prelungirea sezonului de recoltare.

Rândurile de pomi vor avea o direcţie cât mai apropiată de N-S (S-E, S-V) pentru o intercepţie cât mai
uniformă a luminii în interiorul coroanei. Distanţa dintre rânduri va fi de 5 m pentru livezile clasice şi 4 m pentru
livezile intensive, iar pe rând de 4 m pentru livezile clasice (500 pomi / ha) şi respectiv 2 m pentru livezile
intensive (1250 pomi / ha).

Se vor evita terenurile cu pante prea mari care impun executarea unor lucrări de terasament
costisitoare. Se va acorda o atenţie deosebită nivelării şi asigurării unei pante de scurgere a apei în exces pe
terenurile plane, deoarece piersicul este foarte sensibil la excesul de apă, mai ales când portaltoiul folosit este
tot piersic. Solul va fi pregătit printr-o arătură adâncă de 25-35 cm (în cazul solurilor ”subţiri” se va evita
scoaterea orizontului B la suprafaţă), urmată după aşezarea arăturii de discuire.

Program orientativ de combatere a  bolilor şi dăunătorilor  la specia piersic după intrarea pe rod

T
ra

ta
m

e
n

t

Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 Început dezmugurit
Păduchele din San–José, păduchi
ţestoşi, acarieni, afide, etc. (forme
hibernante)

- acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha) + ulei vegetal (Toil - conc. 0,5%)

2 Buton roz Boli bacteriene şi micotice
- fungicide pe bază de cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc. 0,3%;
Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP - conc.
0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

3. Începutul scuturării petalelor

Băşicarea frunzelor, ciuruirea
frunzelor, monilioze, etc.

- fungicide pe bază de: difenoconazol (Score 250 EC - conc. 0,02%), ciprodinil (Chorus
75-conc. 0,02%), miclobutanil (Systhane forte - conc. 0,02%), clorotalonil (Bravo 500 SC
- conc. 0,15%),  tiofanat metil (Topsin 70 WDG - conc. 0,1%)

Făinarea piersicului
- fungicide pe bază de: propiconazol (Bumper 250 EC; Tilt - conc. 0,03%, penconazol
(Topas 100 EC - conc. 0,02%) sau  sulf  (Kumulus DF - conc. 0,3%, Thiovit  Jet 80 WG -
conc. 0,3%)

Afide, insecte defoliatoare, moliile
piersicului, , etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SGP - conc. 0,02%),  tau-fluvalinat (Mavrik 2F - conc. 0,05%)

4.
5.

La interval de 7-8 zile de la
tratamentul anterior

Băşicarea frunzelor, ciuruirea
frunzelor, monilioze, etc.

- unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3.

Moliile piersicului, viermele
fructelor, afide,  defoliatoare, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), deltametrin (Decis
Mega - conc. 0,015%), alfa cipermetrin (Fastac 10 EC - conc. 0,02%), lambda cihalotrin
(Karate Zeon - conc. 0,015%), fenoxicarb (Insegar 25 WG - conc. 0,03%), diflubenzuron
(Dimilin 25 WP - conc. 0,03%)

6.
7.

Creşterea fructelor şi
lăstarilor

Boli micotice - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3.

Păduchele din San José (G1),  alţi
păduchi ţestoşi

- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%),
clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc. 0,08%), clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2
l/ha, acetamiprid (Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,025 - 0,03%)

8. Înainte de recoltare Monilioză (pe fructe)
- fungicide pe bază de: iprodione (Rovral 500 SC - conc. 0,1%): timp de pauză înaintea
recoltării = 7 zile, fenhexamid (Teldor 500 SC - conc. 0,08%): timp de pauză înaintea
recoltării = 1-3 zile)

9
10. După recoltare (august)

Păduchele din S-José (G2), alţi
păduchi ţestoşi - unul din insecticidele recomandate la Tratamentele 6 -7.

11. La căderea frunzelor Boli bacteriene şi micotice - fungicide pe bază de cupru
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CULTURANUCULUI

Cerin ele faţ ţă de factorii de mediu
Nucul (Juglans regia) este o plantă pomicolă care se cultivă în peste 60 de ţări. Această plantă are

cerinţe diferenţiate ţă de factorii de mediu, în funcţie de caracteristicile soiurilor şi sistemelor de cultură.fa
În condiţiile din România, nucul cultivat prezintă unele restricţii privind factorii geografici, de relief, sol,

umiditate şi temperatură.
adul de fragmentare,este un factor cu potenţial restrictiv ţinând seama de panta terenului, grRelieful

nivelul de fertilitate al solului, etc. Terenurile cu pantă de peste 10-12%, cu toate deficienţele lor, nu pot servi
pentru realizarea de plantaţii de nuci cu performanţe productive şi cu rentabilitate economică. Sunt de preferat
terenurile plane sau cu pante de până la 10%, cu condiţia realizării unui nivel ridicat de mecanizare a lucrărilor.

este unul dintre factorii care pot deveni restrictivi pentru realizarea unei plantaţii de nuc cuSolul
rentabilitate ridicată. Deşi se întâlneşte sporadic pe majoritatea tipurilor de sol, nucul solicită unele
caracteristici definitorii ale solului, pentru o cultură rentabilă. Caracteristicile restrictive, chiar limitative ale
solului pentru o cultură reuşită de nuc se referă la: ăadâncimea de explorare a sistemului radicular trebuie s fie
de 1,0–1,5 m (peste 50% din rădăcini se situează între 20 şi 120 cm.); conţinutul de carbohidraţi cu CaCO activ3

în zona rădăcinilor să nu depăşească 10%; reacţia solului favorabilă este de (pH) 6,0-7,5, peste aceste limite
apar probleme de toxicitate (la nivel alcalin se produce acumulare de Ca, Na, iar la nivel acid, de Mn); nivelul
apei freatice să se situeze sub toleran�ă scăzută la con�inutul ridicat de săruri solubileadâncimea de 2,5-3,0 m;
din sol.

Temperatura este un factor limitativ pentru unele zone ale ţării iubitoare de, nucul fiind o specie
căldură. Reuşeşte cel mai bine în regiuni cu temperatura medie anuală de 9,0-10,5°C, dar dă rezultate destul
de bune şi în zone cu temperatura anuală de 8-9°C. Temperaturile orare optime ale speciei se situează între 15
și 28°C, iar cele absolute minime sunt de 7°C și maxime de 40°C (în afara intervalului temperaturilor absolute
creșterea încetează). Necesarul de ore de frig (între 0 și 7°C) din sezonul de repaus, este relativ scăzut și
oscilează în func�ie de soi între 600 și 700. În perioada repausului obligatoriu nucii se comportă bine la geruri
de până la -24... Soiurile de nuc, cu fructificare terminală şi originare din zone climatice mai reci sunt-26°C.
afectate de temperaturile minime absolute de –25, -27°C (degeră mugurii micşti şi amenţii), în schimb la cele
de –28, -29°C sunt distruse ramurile anuale, iar la –30, -33°C, cele multianuale, iar pomii tineri pot fi distruşi în
totalitate.

Soiurile de nuc, cu fructificare laterală, de provenienţă din zonele mai calde (Iran, Spania, California,
China de Sud) sunt mult mai sensibile la temperaturile scăzute din iarnă. Aceste plante suferă pagube
începând de la –20, -22°C, iar de la –26, -28°C pot fi distruse în totalitate. Din această cauză ele nu se cultivă
decât în zonele, în care iarna temperaturile nu scad sub –10, -18°C.

este un factor esenţial pentru creşterea şi fructificarea nucului. În condiţiile din România, nuculApa
are nevoie de asigurarea necesarului de umiditate din sol prin irigare. Nucul este întâlnit în toate zonele cu
precipitaţii de la 500 la 800 mm/an, dar pentru o creştere şi fructificare rentabilă are nevoie de completarea
deficitului de apă din sol, mai ales când se manifestă fenomenul de secetă Deficitul de apă poate afecta.
creşterea lăstarilor, a fructelor, a producţiei şi calitatea acesteia. Apa în exces, pe terenuri argiloase cu drenaj
necorespunzător poate provoca asfixia rădăcinilor sau debilitarea pomilor.

asupra proceselor vitale ale nucului.are influenţe favorabile Pentru asigurarea unei cantităţiLumina
şi intensităţi suficiente de lumină, plantaţiile de nuc se vor amplasa pe terenurile în pantă cu expoziţii sudice, S-
V şi S-E (se evită expoziţia nordică) şi se vor asigura distanţe de plantare suficient de mari care să împiedice
umbrirea plantelor între ele. Iluminarea coroanelor este dependentă şi de modul de aplicare şi conducere a
acestora de-a lungul anilor.

sunt elemente cu influenţe diferite asupra plantelor de nuc. ÎnMişcările aerului şi compoziţia sa
zonele de cultură în care intensitatea şi frecvenţa vântului este mare în timpul înfloritului, suferă procesul de
polenizare, alteori sporesc nevoile de apă ca urmare a creşterii intensităţii transpiraţiei. Astfel de zone, destul
de puţine la număr, trebuie evitate pentru cultura nucului.
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Sortimentul de soiuri
Pentru condiţiile din România sunt recomandate în cultură soiurile cu fructificare terminală (autohtone

sau străine) deoarece sunt mai rezistente la temperaturile scăzute din iarnă, decât cele cu fructificare laterală.
În plus majoritatea soiurilor cu fructificare laterală sunt cu mult mai sensibile la atacul de bacterioza

nucului ( ţ ţara noastră.Xanthomonas juglandis) în condi iile din
Deşi soiurile cu fructificare laterală sunt considerate mai productive decât cele cu fructificare

terminală, totuşi fără o tehnologie a culturii superioară, care să permită realizarea unor creşteri anuale de 0,6-
1,2 m, producţia lor se apropie de cea a soiurilor cu fructificare terminală.

Soiurile române iilor ecologice dinşti cu fructificare terminală sunt mult mai bine adaptate condiţ
România ele interna ionale.şi prezintă fructe de cea mai bună calitate, fiind competitive pe pieţ ţ

Principalele caracteristici agrobiologice la soiurile  de nuc:

Geoagiu 65

Soi de nuc românesc, de vigoare medie şi cu coroană piramidală.
Tipul de fructificare este terminal. Înflorirea este semi-tardivă, de tip protogin.
Soiul este precoce, productiv şi constant în fructificare. Fructul este
eliptic–alungit . -mare, cu greutatea, uşor ascuţit la capete Este de mărime medie
de 14,0 g. Endocarpul se sparge uşor lăsând miezul să se extragă uşor. Miezul
este de culoare gălbuie, plăcut la gust şi cu un randament de 50,0 %.
Maturarea fructelor se produce în decada a II-a a lunii septembrie. Soiul este
rezistent la ger şi boli. ată a fi cultivSe recomand at, mai ales în zona dealurilor
subcarpatice. Soiul se înmulţeşte sporadic.

Germisara

Soi de nuc românesc, de v .igoare mijlocie şi cu coroană globuloasă
Tipul de fructificare este terminal spre mixt. Înflorirea este semi-tardivă, de tip
pr ste precoce şi conotogin. E stant în fructificare. Fructul este mare, de 14,0 g.
Endocarpul se sparge uşor, iar miezul se poate extrage în jumătăţi, având un
randament de 50,0%.

Maturarea fructelor se produce în decada a II-a a lunii septembrie.
Soiul prezintă o bună rezistenţă la ger şi la boli. Deoarece prezintă însuşiri
agrobiologice superioare este recomandat să fie extins în zona dealurilor
subcarpatice.Anual se altoiesc câte 250-300 plante pentru 1,5-2,0 ha plantaţii.

Jupâneşti

Soi românesc, de vigoare mijlocie spre mare, si coroană cilindro-
conică. e semi-tardivă, de tipTipul de fructificare este terminal. Înflorirea est
protandru ntră pe rod încă din anul 4 şi produce mult şi constant. Fructul este de. I
mărime medie (11,0 g , cu un vârf destul de ascuţit. Endocarpul), eliptic–alungit
se sparge uşor şi lasă miezul să iese în jumătăţi sau întreg. Randamentul în miez
este de 51,0%.

Maturarea fructelor se produce în decadele II şi III ale lunii septembrie.
Soiul prezintă o rezistenţă bună la ger şi se comportă satisfăcător la atacul de
bacterioză şi antracnoză. e recomandă pentru cultură în toate zonele, cu aportS
de apă prin irigare, deoarece este foarte productiv şi cu fructe de calitate bună.
Anual se produc plante altoite pentru 15-18 ha plantaţii. Este un soi de
perspectivă.

Argeşean

Soi românesc, Tipul dedestul de viguros şi cu coroană globuloasă.
fructificare este terminal. Înflorirea este . Fructul estetardivă, de tip protandră
mare (14,0 g). Este precoce şi productiv. Endocarpul este de grosime medie şi se
sparge uşor, favorizând extragerea mie iezul are culoarea alb-zului întreg. M
gălbuie, lăcut şi aromat, de foarte bună calitate. Randamentulgust p în miez este
de 51,8%.

Maturarea fructelor are loc în decada a II-a a lunii septembrie. Soiul se
recomandă în cultură pentru zona dealurilor subcarpatice, dar se altoiesc puţine
plante anual (100-200 buc).
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Valcor

Soi de origine românească, de vigoare mare, cu coroană globuloasă şi
port etalat. Tipul de fructificare este terminal. Înflorirea este semi-tardivă, tip
protandră ntră pe rod timpuriu (anii 4-5) şi produce constant. Fructul este de. I
mărime medie (1 g), de formă larg–eliptică. Endocarpul este subţire şi3,0 se
sparge uşor. Randamentul în miez este de 51,0%.

Maturarea fructelor se produce în decada a II–a lunii septembrie. Soiul
este foarte productiv, rezistent la ger şi destul de rezistent la bacterioză şi
antracnoză, fiind foarte bun pentru toate zonele de cultură în condiţii de irigare.
Anual se pot produce plante altoite pentru 10-12 ha. Este un soi de perspectivă
pentru anii următori.

Valrex

S sioi de origine românească, de vigoare mijlocie coroană
globuloasă este terminal. Înflorirea este semi-tardivă, tip.Tipul de fructificare
protogină. şi are constanţă re. Fructul este de mărimeEste precoce în fructifica
mare 14,0g), de formă l –eliptică. Endocarpul este subţire neted şi se sparge( arg
uşor. Randamentul în miez este de 50%.

Maturarea fructelor se produce în prima decadă a lunii septembrie. steE
rezistent la ger şi la boli (antracnoză şi bacterioză). Pentru calitatea fructelor sale,
productivitate şi comportare la fact pentru cultură,orii de mediu este recomandat
în toate zonele, în condiţii de irigare.Anual se pot produce plante altoite pentru 8-10
ha. Este un soi de nuc cu perspectivă de a ocupa suprafeţe mari de nuc.

Valmit

Soi de origine .românească, de vigoare mare si coroană globuloasă Tipul
de fructificare este terminal. Înflorirea este semi-tardivă, tip protogin. Este precoce
( 12,6 g),anul 4-5) şi fructifică bine şi constant. Fructul este de mărime medie (
aspect euos, de formă larg–eliptică, ndocarpul este subţire neted şi se sparge uşor.
Randamentul în miez este de 52,0%.

Maturarea fructelor are loc în decada a II–a lunii septembrie. Soiul poate fi
extins în toate zonele de cultură, în condiţii de irigare deoarece este productiv,
rezistent la ger şi boli şi are fructe de bună calitate. În fiecare an se pot altoi plante
pentru 8-10 ha, fiind un soi de perspectivă.

Valcris

Soi românesc, cu pomi de vigoare medie si coroană globuloasă.Tipul de
fructificare este terminal. Înfloritul este semi-tardiv, tip protogin. Este productiv şi
constant în fructificare. Fructele sunt mari (15,0 g), de formă sferic-circulară.
Endocarpul este de grosime medie, neted, potrivit de tare. Randamentul în miez este
de 49,0%.

Maturarea fructelor se produce în decada a III–a lunii septembrie. Soiul
este rezistent la ger şi tolerant la antracnoză şi bacterioză. Datorită calităţilor sale
soiul este recomandat în majoritatea regiunilor ţării, în condiţii de irigare. Pentru
primii ani se produc se produc plante altoite pentru 4-5 ha.
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Soi românesc, de vigoare mijlocie, cu coroană globuloasă şi schelet rezistent. Tipul de fructificare este
terminal. Înflorirea este semi-tardivă, ntră timpuriu în fructificare (an ) şi este productiv.de tip protandru. I 4-5
Fructul este de mărime medie e subţire şi lasă miezul să fie extras întreg, în proporţie(12,0 g). Endocarpul est
ridicată. Randamentul în miez este de 50,0%.

Maturarea fructelor se produce în decada a III-a a lunii septembrie. Soiul prezintă rezistenţă la ger, dar
şi la antracnoză şi bacterioză. ndat în cultură pentru calităţile sale productive şi calitative, în zonaEste recoma
dealurilor subcarpatice, iar în zonele de câmpie numai cu irigare. Soiul se înmulţeşte sporadic.

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Particularită�i privind organizarea și pregătirea terenului
Se vor evita acele zone în care se înregistrează frecvent temperaturi minime absolute de -30; -33ºC,

cele cu îngheţuri târzii din partea a doua a lunii aprilie (în timpul înfloritului) şi terenurile argiloase, calcaroase
(carbonaţi activi peste 10-12%) în zona sistemului radicular. Cele mai favorabile soluri sunt cele cu pH de 6,5-
7,5.

Plantaţiile de nuc cu caracter industrial necesită sistem de irigare.
Cele mai favorabile amplasamente sunt cele de pe terenuri plane sau cu panta de până la 10%

(mecanizabile).
Plantaţiile pot fi organizate pe diferite suprafeţe ca mărime. Pentru a putea mecaniza lucrările în

plantaţiile de nuc, inclusiv cea de recoltare sunt necesare suprafeţe de 50-100 ha pe fermă. La suprafeţe mai
mici (5,0-30,0 ha) sunt necesare asocieri pentru cumpărarea şi folosirea utilajelor.

Pregătirea terenului în vederea realizării unei plantaţii intensive de nuc constă din următoarele lucrări
tehnologice:
- delimitarea terenului alocat plantaţiei şi marcarea gardului de protecţie;
- defrişarea vegetaţiei lemnoase şi sau ierboase şi scoaterea acesteia în afara viitoarei plantaţii;
- modelarea porţiunilor de teren care favorizează acumularea apei sau împiedică trecerea utilajelor;
- aplicarea de pesticide cu rol de combatere a bolilor, insectelor şi nematozilor;
- fertilizarea cu gunoi de grajd, P şi K, la nivelul de 40-60 t/ha şi respectiv 100 P kg/ha şi 80 K kg/ha. Fertilizarea
organică este necesară în mod deosebit la solurile sărace, dar posibilităţile existente de identificare de surse
de gunoi de grajd sunt reduse.
- mobilizarea solului la 50-60 cm prin desfundare sau prin scarificare (două treceri perpendiculare), cu 2-3 luni
înainte de plantare;
- arătura şi nivelarea uşoară a solului la 30-50 cm;
- discuirea pe două direcţii, cu câteva zile înainte de plantare.

Pentru plantaţiile clasice sau suprafeţe reduse de teren (sub 0,5-1,0 ha), pregătirea terenului se
reduce la operaţiuni de defrişare a vegetaţiei lemnoase, la mobilizarea terenului prin arătură adâncă (dacă este
posibil) şi la marcarea locului de plantare. Rolul acestor plantaţii este în principal pentru combaterea eroziunii
solului şi numai în secundar pentru producţia de fructe.

Sisteme de cultură
La nivel mondial, cultura nucului a suferit numeroase îmbunătăţiri direcţionate spre creşterea

productivităţii, calităţii şi eficienţei economice.
Comparativ cu alte plante, nucul carpatic creşte viguros şi are dimensiuni mari ale habitusului.Această

caracteristică, în corelaţie şi cu durata lungă de exploatare a plantaţiilor, impun un sistem de cultură cu distanţe
mari de plantare.

Practic, la nivel mondial se conturează următoarele sisteme de cultură:
- sistemul clasic, cu plante de 1,0-1,2 m şi cu densităţi de 80-100 plante/ha;
- sistemul intensiv, cu plante de vigoare diferită:

- mici, cu fructificare terminală şi vigoare mare, cu distanţe de plantare de 9x9m; 9x8m; 8x8m şi
densităţi de 123, 139 şi 156 plante/ha;

- mici, cu fructificare laterală şi vigoare medie, cu distanţe de plantare de 8x8m; 8x7m; 8x6m; 7x6m şi
densităţi de 156, 178, 238 plante/ha;

- mici cu fructificare laterală şi conducere sub formă de gard fructifer, la distanţe de 6x5m, 6x4m şi
densităţi de 333 şi 416 plante/ha.

În ţara noastră se utilizează sistemul clasic şi sistemul intensiv cu soiuri cu fructificare terminală.
Sistemul clasic se aplică sporadic, pe suprafeţe reduse (500-5000 m ) şi în mod tipic pentru terenurile2

în pantă din zona dealurilor.
Sistemul intensiv, cu distanţe de 9x8 m (139 pl/ha) se foloseşte de 10-15 ani şi tinde să se extindă.

Acest sistem de cultură este caracteristic zonelor mai răcoroase din SUA, Canada, Moldova, Ucraina, China,
etc.

Sol erbicidat pe rândul de pomi sau cu benzi de înierbare între rânul se întreţine ca ogor negru, duri. De
regulă înierbarea se face cu şi are o durată de 3-4 ani. Se coseşte de 2 ori pe an şi masa ierboasă seLolium
foloseşte pentru fân sau ca mulci.
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Program orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor  la specia nuc după intrarea pe rod
T
ra

ta
m

e
n

t

Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1
La pornirea în vegetaţie
(martie) Bacterioză, antracnoză, etc.

- fungicide pe bază de: cupru: Alcup ral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc. 0,3%;
Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP - conc.
0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

2
Începutul dezmuguritului
(aprilie)

Bacterioză, antracnoză
- fungicide pe bază de: captan (Captan 80 WDG - conc. 0,15%, Merpan 80 WDG - conc.
0,15%), mancozeb (Dithane M 45 - conc. 0,2%, Vondozeb - conc. 0,2%), folpet (Folpan
80 WDG - conc. 0,2%), tiofanat metil (Topsin 80 WDG - conc. 0,1%)

Păduchele din San-José, păduchi
ţestoşi, acarieni, afide, etc. (forme
hibernante)

- acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha) + ulei vegetal (Toil - conc. 0,5%)

3. Începutul uscării stigmatelor
(mai I)

Bacterioză, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratam entul 2 sau un produs pe bază de cupru.

Afide, acarieni, insecte defoliatoare,
etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%),  deltametrin (Decis
Mega - conc. 0,015%), alfa cipermetrin (Fastac 10 EC - conc. 0,02%), lambda cihalotrin
(Lamdex 5EC - conc. 0,015%), cipermetrin (Faster 10 EC - conc. 0,025%), dimetoat
(Novadim progress - conc. 0,1%)

4 Creşterea intensă a lăstarilor
(mai II-III)

Bacterioză, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 2 sau un produs pe bază de cupru.

Viermele fructelor (G1), afide,
acarieni, insecte defoliatoare, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%); tiacloprid +
deltametrin ( Proteus 110 OD - conc. 0,05%), clorantraniliprol (Coragen - conc. 0,01%),
abamectin + clorantraniliprol (Voliam Targo – doza 1 l/ha), emamectin benzoat (Affirm -
doza 3-4 Kg/ha),  deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%), alfa cipermetrin (Fastac 10
EC - conc. 0,02%), lambda cihalotrin (Lamdex 5EC - conc. 0,015%), cipermetrin (Faster
10 EC - conc. 0,025%)

5.
6. Iunie II – Iulie I

Bacterioză, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 2 sau un produs pe bază de cupru.
Viermele fructelor (G2), afide,
acarieni, insecte defoliatoare,
păduchele din San-José (G1), etc.

insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%),  clorpirifos
(Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha, acetamiprid (Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,025 - 0,03%),
tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), dimetoat (Novadim progress - conc. 0,1%)

7.
8. Iulie III – August I

Bacterioză, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 2 sau un produs pe bază de cupru.
Viermele fructelor, afide, acarieni,
insecte defoliatoare, păduchele din
San-José (G2), etc.

- unul din insecticidele recomandate la Tratamentul 5.

9. La căderea frunzelor Patogeni micotici şi bacterieni - fungicide pe bază de cupru
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CULTURAALUNULUI

Cerinţele faţă de factorii de mediu
Alunul ( stabilit în func ie de factorii deCorylus avellana) este o plantă pomicolă al cărei areal este ţ

mediu (temperatura, precipita iile, lumina, vântul, solul, etc.). În condi iile din România alunul creţ ţ şte spontan în
toată zona colinară şi deluroasă până la altitudinea de 600-800 m. Specia ţcrește în asocia ii vegetale de tip
Querceto-Fagetae. Geografic, alunul este diseminat într-un areal cuprins între latitudinile de 30° i 60°N, darş
alunul cultivat este restrâns la 30°- 50° N. În ultimele decenii, cultura alunului s-a extins i înş ţări din emisfera
sudică (Chile,Australia,Argentina, etc.).

Relieful cel mai favorabil culturii moderne este cu terenul plan sau uşor în pantă. De regulă, alunul se
înmulţeşte şi pe terenuri cu panta de peste 10-15%, dar mai mult în stare spontană. Relieful frământat devine
restrictiv pentru cultura alunului din cauza conţinutului ridicat în argilă, al fertilităţii reduse a solului şi a
imposibilităţii mecanizării lucrărilor tehnologice.

Solul este un factor ecologic complex cu implicaţii majore în reuşita culturii alunului. Stratul de sol fertil
destinat culturii intensive a alunului trebuie să prezinte o grosime de minim 60-80 cm. Cele mai favorabile s-au
dovedit a fi cele cu textură lutoasă, luto-nisipoasă, luto-argiloasă şi cele aluvionare. Solicită terenuri cu pH
cuprins între 6,0-7,8 iar în cazul formării de trufe, pH-ul trebuie să fie peste 6,8-7,0. Nu sunt recomandate
terenurile cu apă freatică la adâncime mai mică de 1,5-2,0 m. Conţinutul solurilor în calcar activ să nu
depăşească 10–12%.

Temperatura este factorul limitativ care poate limita aria de cultură. Se comportă bine în regiuni cu
temperaturi moderate vara, fiind mai puţin pretenţios faţă de climă decât nucul. Temperaturile orare optime ale
speciei se situează între 10 și 24°C, iar cele absolute minime sunt de 5°C și maxime de 35°C (în afara
intervalului temperaturilor absolute creșterea încetează). Necesarul de ore de frig (între 0 și 7°C) din sezonul
de repaus, este foarte scăzut și oscilează în func�ie de soi între 100 și 900 (pentru amen�i). Rezistă în perioada
de repaus pană la - 30°C, însă gerurile uşoare de -10°...-15°C din perioada umflării mugurilor pot provoca
pagube. Florile sunt distruse la -5°C. Suportă greu oscila�iile mari de temperatură din timpul iernii. Cele mai
păgubitoare sunt temperaturile minime absolute situate sub 24 – 26°C. La noi în ţară sunt unele regiuni cu
temperaturi minime absolute de -29…-33°C, cu efecte dintre cele mai negative (degerarea cambiului,
înnegrirea lemnului, crăpături în scoarţă şi lemn, degerarea creşterilor anuale şi uneori chiar moartea
plantelor).

Organele de reproducere sunt sensibile la temperaturile scăzute, cu atât mai mult cu cât înfloritul se
produce în perioada ianuarie-martie. Amenţii în stare de repaus rezistă la temperaturi sub -16 C; -18 C, dar pe0 0

măsura evoluţiei lor, pot fi afectaţi la -7°C; -8°C. După înflorire, florile femeieşti rezistă la -13°C; -18°C, apoi
rezistenţa se diminuează până la -8°C.

Florile femele la alun sunt grupate într-un mugure florifer câte 6–8, iar înfloritul se produce eşalonat pe
o perioadă de 40 – 60 zile. De aceea gerul nu afectează toate florile concomitent iar producţia de alun se
menţine an de an la un nivel satisfăcător. Unele soiuri (cu origine din zona călduroasă) sunt foarte sensibile la
temperaturile scăzute din zonele mai nordice ale ţării (Tonda Romana, Fertilă de Coutard, Negret, etc) şi nu
este indicată cultura lor în condiţiile României.

influenţează direct creşterea şi fructificarea alunului. Densitatea prea mare a plantelor,Lumina
expoziţia, modul de dirijare al coroanelor pot cauza efecte negative de umbrire (slabă fructificare în părţile
coroanei umbrite).

în sol şi aer este un factor indispensabil în reuşita culturii alunului. Nevoile alunului pentruUmiditatea
apă sunt foarte ridicate. Pentru zonele de cultură din ţara noastră sunt necesare cantităţi de precipitaţii în sumă
de peste 700 mm, cu repartizare echilibrată în timp. Pentru toate celelalte zone, cu deficit în precipitaţii se
impune completarea deficitului de apă prin irigare.

Excesul de apă favorizează atacul bolilor criptogamice ( şiBotrytis cinerea Monilinia fructigena).
sunt de foarte mare importanţă în perioada de înflorire a alunului. Alunul este plantaMişcările aerului

cu polenizare anemofilă (cu ajutorul vântului), iar lipsa vânturilor, ca şi vânturile foarte puternice pot influenţa
negativ polenizarea florilor.

Cerinţele alunului faţă de factorii de mediu sunt satisfăcute în majoritatea zonelor ţării (cu excepţia
munţilor). Se impune atenţie la folosirea zonelor cu temperaturi minime absolute sub -29; -33°C, precum şi a
zonelor secetoase, unde este nevoie de completarea deficitului de apă prin irigare.

Sortimentul de soiuri
Sortimentul de soiuri la alun este

relativ redus la nivel mondial şi este
alcătuit din soiuri cu origine specifică,
adaptate anumitor zone.

În România sortimentul de soiuri
este alcătuit din soiuri autohtone, la care
se adaugă şi unele străine, cu completare
satisfăcătoare la condiţiile climatice ale
zonelor de cultură.
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Vâlcea 22

Soi românesc, cu plante de vigoare mică, cu mulţi drajoni. Se
conduce mai dificil cu monotulpină.

Înfloreşte timpuriu (ianuarie-februarie) şi este protogin –
homogam. Fructul este mare (3,5–4,0 g), cu formă rotund-compresată, de
culoare maroniu-deschis. Miezul are un randament de 48%.

Maturarea se produce în decada a I-a a lunii septembrie. Este
precoce şi este productiv, fructele sunt destinate consumului direct, este
rezistent la ger şi la boli.

Se recomandă în toate zonele ţării, dar cu aport de umiditate prin
irigare. Anual se înmulţeşte la nivelul a 2.500-3.000 de plante, echivalentul
a 3,5-5,0 ha.

Tonda Gentile delle Langhe

Soi de origine italiană, de vigoare medie. Se conduce uşor cu
monotulpină, dar face mulţi drajoni.

Înfloreşte timpuriu (ianuarie-februarie) şi este de tip protandră.
Soiul este precoce, foarte productive şi rodeşte an de an. Fructul

este mediu spre mic (2,3 g), de formă rotundă. Miezul are un randament de
49%. Maturarea fructelor este timpurie, începând cu decada a II-a a lunii
august. Este sensibil la .Botrytis Eriophydaeşi la

Este considerat cel mai valoros soi pentru industria de ciocolată.
Se poate cultiva în zonele cu ierni mai puţin geroase. Actualmente se
înmulţeşte în cantitate de 2.000-2.500 plante/an cu care se pot înfiinţa 3,0-
6,0 ha plantaţii intensive, în condiţii de irigare.

Uriaşe de Halle

Soi cu origine necunoscută, de vigoare mare, port erect şi puţini
drajoni. Se conduce uşor cu monotulpină.

Înflorirea este tardivă (martie) şi este de tip homogamă spre
protandră. Soiul este precoce şi rodeşte bine şi constant. Fructul este mare
(3,6 g), de formă subovoidală, alungită. Randamentul în miez este de 48-
49%. Maturitatea fructelor se produce în decada a III-a a lunii septembrie.
Prezintă rezistenţă ridicată la bacterioză şi alte boli. Este rustic şi rezistent
la temperaturile scăzute din iarnă.

Soiul este recomandat pentru cultură în zonele cu climă
continentală, în majoritatea arealelor favorabile alunului, cu irigare. Se
înmulţeşte prin marcotaj în cantitate de 2.000-2.500 plante/an, necesarul
pentru realizarea a 3,0-6,0 ha plantaţii intensive/an.

Cozia

Soi de origine românească, cu plante de vigoare medie. Prezintă
un număr mediu de drajoni/plantă. Se poate conduce uşor cu monotulpină.

Înfloreşte destul de timpuriu (ianuarie-februarie) şi este de tip
protogină. Este precoce, produce mult şi constant. Fructul este mare sau
foarte mare, de formă rotund-compresată. Miezul are randament de 46,1%.

Maturarea fructelor are loc în decada I-a a lunii septembrie. Are
rezistenţă bună la temperaturile scăzute din iarnă şi este rezistent la
bacterioză şi alte boli. Producţia ridicată, fructele mari şi calitatea acestora,
îl recomandă pentru plantaţiile din zonele mai sudice şi vestice, în condiţii
de irigare dacă precipitaţiile anuale de situează sub 700 mm.
Se înmulţeşte în cantităţi relative reduse (700-1.500 plante/an), echivalând
cu 1-2 ha plantaţii intensive.
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Romavel

Soi de origine românească, cu plante de vigoare mare.
Înfloreşte tardiv (finele lunii februarie-începutul lunii martie) şi este

de tip homogam. Intră rapid în fructificare, rodeşte foarte bine şi constant.
Fructul este de mărime medie spre mică (2,8 g), de formă rotund-
compresată. Randamentul în miez este de 49,51%. Maturarea fructelor este
timpurie, în decada a II-a alunii august.

Soiul este rezistent la ger, la bacterioză şi păianjenul alunului.
Soiul este recomandat pentru toate zonele favorabile de cultură, în

condiţii de irigare. Se înmulţeşte anual în cantitate de 1.500-2.000 plante,
corespunzător înfiinţării a 2-3 ha plantaţii intensive.

Arutela

Soi nou de origine românească, cu plante de vigoare mare, cu
număr mediu de drajoni şi uşor de condus cu monotulpină.

Înfloreşte timpuriu (finele lunii ianuarie - începutul lunii februarie) şi
este de tip homogamă. Este precoce, productiv, cu constanţă în fructificare.
Fructul este mic (2,3 g), de formă globuloasă. Exocarpul de grosime medie,
dar se sparge uşor. Randamentul în miez este de 50,0%.

Este rezistent la boli, dar preferă zonele mai calde din sud, unde dă
bune rezultate în condiţii de irigare. Se înmulţeşte destul de puţin 200-600
plante /an, însă poate fi extins.

Uriaşe de Vâlcea

Soi de origine românească, de vigoare medie, cu port etalat şi
puţini drajoni. Se poate conduce uşor cu monotulpină.

Înfloreşte în perioada mijlocie (februarie-martie) şi este de tip
homogamă cu tendinţă spre protandrie. Soiul este foarte productiv şi
produce constant. Fructul este foarte mare comparativ cu toate soiurile
străine (4,9g). Randamentul în miez este de 48,5%. Maturarea se
produce în decada I-a a lunii septembrie.

Este rezistent la ger şi boli, foarte productiv, cu fructe aspectuoase.
Se recomandă la înmulţire în zonele favorabile de cultură a

alunului, în condiţii de irigare. Se înmulţeşte în cantităţi reduse, numai prin
altoire (100-200 plante/an).

Ennis

Soi de origine din SUA, cu plante de vigoare mare şi puţini drajoni,
se conduce uşor cu monotulpină.

Înfloreşte în perioada medie spre tardivă (finele lunii februarie -
martie) şi este de tip homogamă cu tendinţă spre protoginie. Fructifică mult şi
constant. Fructele sunt foarte mari (4,5 g) si rotunde. Randamentul în miez
este de 48%. Maturarea se produce în decada a II-a a lunii septembrie.

Este rezistent la ger şi tolerant la unele boli. Se înmulţeşte numai
prin altoire în cantităţi foarte mici. Este recomandat în zonele favorabile
culturii alunului, în regim de irigare.
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Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod.
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Amplasarea şi organizarea plantaţiilor de alun de peste 5,0 ha se va face în microzonele favorabile.
Plantaţiile intensive de alun se organizează pe terenuri plane sau cu o pantă de până la 8 - 10%. Alte

plantaţii care au principalul scop combaterea eroziunii solului şi secundar producţia de fructe, pot fi amplasate
pe terenuri în pantă (lucrările tehnologice se execută manual).

La alegerea locului de plantare, se ţine cont de faptul că, solurile sunt bine drenate, cu textură lutoasă
sau aluvionare, cu pH 6,0 - 7,8 şi cu conţinut în calcar activ de până la 10 - 12%. Apa freatică nu trebuie să fie
mai sus de 1,5 – 2,0 m, dar nici mai jos de 4,0 – 4,5 m.

Pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de alun, constă în următoarele lucrări:
- delimitarea terenului şi marcarea aliniamentului gardului de protecţie;
- defrişarea şi înlăturarea vegetaţiei lemnoase sau ierboase existente;
- modelarea unor porţiuni de teren care favorizează acumularea apei sau împiedică lucrările

mecanice;
- aplicarea de pesticide cu rol în combaterea bolilor, insectelor şi nematozilor;
- fertilizarea cu gunoi de grajd (40 – 60 t/ha) şi sau cu P (100 kg/ha) şi K (80 kg/ha) pe toată suprafaţa;
- mobilizarea solului la adâncimea de 50 – 60 cm prin lucrarea de desfundare sau scarificare (dublă, în

sens perpendicular);
- arătura (30 - 35 cm) şi nivelarea uşoară;
- discuirea pe două direcţii înainte de plantare.
Pichetarea şi săparea gropilor se face la 5 x 3 m. Gropile au dimensiunile de 0,6 x 0,6 x 0,6 m şi la

fiecare groapă se administrează 20 kg gunoi de grajd.

Sisteme de cultură
Cultura alunului a fost dependentă tehnologic de marile zone de cultură (Turcia, Italia, SUA, China,

etc.) şi de aceea sistemele de cultură au fost diferite.
În ultimii 30 – 40 de ani, cultura alunului a suferit unele orientări noi, revoluţionare, privind creşterea

productivităţii la unitatea de suprafaţă.
Cel mai cunoscut sistem de cultură la alun se referă la:
- sistemul intensiv cu plante dirijate cu monotulpină şi distanţe de plantare care să asigure o densitate

de 500 la 1250 plante/ha. Cele mai frecvente distanţe de plantare sunt cele de 5 x 3 m, 5 x 4 m, dar în unele
zone distanţele sunt mult mai mici (4 x 3 m; 4 x 2 m; 3 x 2 m), ca în Italia, Turcia şi Georgia. Pe de altă parte, în
SUA (Oregon) tendinţa este de a asigura distanţe de plantare de 5 x 5 m sau 6 x 5 m (soiuri altoite pe portaltoi
viguroşi). Sistemul de cultură prevede ca între rândurile de alun să se cultive ierburi perene, iar pe rândul de
pomi să se lucreze solul manual sau prin erbicidare.

- sistemul de cultură cu conducerea plantelor sub formă de tufă a fost abandonat pentru culturile
intensive, dar se menţine în cazul plantaţiilor cu sol antierozional.
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Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 La pornirea în vegetaţie

Acarianul mugurilor, păduchi,
(forme hibernante), etc.

- acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha) + ulei vegetal (Toil -
conc. 0,5%)

Monilioză, bacterioză,
gleosporioză, antracnoză,
etc.

- fungicide pe bază de cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG
- conc. 0,3%; Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%;
Funguran OH 50WP - conc. 0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%;
Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

2. Înfrunzit (aprilie)
Monilioze, bacterioză,
gleosporioză, antracnoză,
etc.

Unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 1.

3.
4.

Înălţare involucru şi
creşterea frunzelor
(mai)

Monilioze, bacterioză,
gleosporioză, antracnoză,
etc.

- fungicide precum: Dithane M45 (mancozeb) - conc. 0,2%; Merpan
50WP (captan) conc. 0,25%; Chorus 75 (ciprodinil) - conc. 0,02%;
Topsin70 WDG (tiofanat metil) - conc. 0,1%;  Bravo  500 SC (clorotalonil)
- conc. 0,15%, etc.

Gărgăriţa alunelor, păduchi,
insecte defoliatoare, etc.

- insecticide precum: Mospilan 20SG (acetamiprid) - conc. 0,02%; Decis
Mega (deltametrin) - conc. 0,015%; Calypso 480 SC (tiacloprid) - conc.
0,02%; Fastac 10 EC (alfa cipermetrin ) - conc. 0,02%; Mavrik 2F (tau -
fluvalinat) - conc. 0,05%; Novadim progress (dimetoat) - conc. 0,1%, etc.

Acarieni - acaricide pe bază de: pyridaben (Sanmite 20 WP - conc. 0,075%),
milbemectin (Milbeknock - conc. 0,05%).

5.
Început diferenţiere
(iunie)

Monilioze, bacterioză,
gleosporioză, antracnoză,
etc.

- unul din fungicidele recomandate la Tratamentele 3-4.

Gărgăriţa alunelor, păduchi,
insecte defoliatoare, etc. - unul din insecticidele recomandate la Tratamentul 3.

6.
Începutul formării
miezului alunei (iulie)

antracnoză, etc - unul din fungicidele recomandate la Tratamentele 3-4.
Gărgăriţa alunelor, păduchi,
insecte defoliatoare, etc. - unul din insecticidele recomandate la Tratamentele 3-4.

Acarieni - unul din acaricidele recomandate la Tratamentele 3-4.

7. După recoltat Bacterioză, gleosporioză,
antracnoză, etc. - fungicide pe bază de cupru

Program orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor  la  specia alun după intrarea pe rod
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CULTURA CĂPŞUNULUI

Cerinţ faţă de factorii de mediuele
În cursul , . Cele °C ivegetaţiei căpşunul preferă temperaturi moderate optime se situează între 11 ş

24°C. Rezisten a la ger în lui respectiv, limitaţ perioada de repaus este mare şi depinde de originea soiu
critică fiind de -40°C.

Necesarul de ore de frig din sezonul de repaus (suma orelor între 0°C şi 7°C) este redus şi
oscilează în funcţie de soi, între 300 şi 700 ore. Bruma, ca şi îngheţurile de primăvară sub -3°C, pot produce
unele pagube în special la soiurile timpurii, prin distrugerea organelor florale.

Necesităţile faţă de lumină sunt moderate, suportând destul de bine şi o umbrire slabă, însă
calitatea fructelor este superioară în plantaţiile care primesc lumină în mod direct.

Cerinţele faţă de umiditate ale căpşunului sunt mari, în regiunile secetoase necesitând irigarea
plantaţiilor. Excesul de umiditate în sol dăunează plantelor Fără irigare culturaprin proliferarea unor boli.
căpşunului nu este posibilă te 600 mm precipitaţii anual, datorită repartizării, chiar în zone cu pes
neuniforme a acestora. În climatul României, mai ales în lunile iulie şi august, deficitul pluviometric este
însemnat.

Sortimentul de soiuri

Alba

Soi de origine italiană, două caracteristicicu
majore: timpurietatea şi calitate deosebită a fructelor.
Soiul nu este viguros, înfloreşte timpuriu şi se coace la
două trei zile după soiul Premial. Are fructe alungite,
colorate în roşu deschis, foarte ferme, deosebit de
atrăgătoare datorită uniformităţii lor. Poate produce 1,5
kg de fructe/m.l de bandă roditoare (500-520 g/plantă ).
Este un soi modern, care se pretează şi la cultura în
solar pe biloane înălţate, eventual cu irigare prin
picurare sau chiar fertirigare. Perioada de recoltare
este scurtă.

Clery

Soi de origine italiană, cu coacere timpurie.
Planta este viguroasă şi foarte productivă (830 1000-
g/plantă). Fructul este conic, foarte uniform, şi are
pieliţa rezistentă, de culoare roşu strălucitor. Fiind un
soi cu coacere semitimpurie şi calităţi gustative
deosebite, se poate cultiva şi în solarii, tehnologia
recomandată, atât pentru câmp, cât şi pentru solarii,
fiind cea pe biloane înălţate, cu sistem de irigare prin
picurare şi durata culturii de 1-2 ani de rod.

Mira

Soi de origine canadiană, caracterizat prin buna
sa adaptare la condiţiile ţării noastre (rezistent la ger).
Fructele sunt mijlocii ca mărime, conice, uniforme,
foarte lucioase şi deosebit de aromate. Fructul prezintă
defectul neuniformităţii colorării zonei din jurul caliciului.
Este uşor de cultivat în sistem peren în benzi roditoare.
Produce în mod constant 1,5 – 2 kg fructe/m.l de bandă
roditoare ( 600-660 g/plantă ) şi are o perioadă de
coacere lungă. În general, ultimele recoltări sunt
destinate industrializării. Nu prezintă probleme legate
de sensibilitate la boli, fiind considerat un soi rezistent la
putregaiul cenuşiu Botrytis cinerea( ). C
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Marmolada (Onebor)

Soi de origine italiană. Deşi planta este de
vigoare mică, soiul se caracterizează prin capacitatea
mare de fructificare. Soiul se pretează atât pentru
cultura de biloane înălţate cu plante individuale, cât şi
pe benzi roditoare la nivelul solului. Excelează prin
fructele mari şi foarte mari, uniforme şi deosebit de
ferme. Deşi caliciul este mare şi uneori vârful fructului
rămâne necopt, fructele se valorifică uşor având o mare
rezistenţă după cules (transport, manipulări, etc.). Soiul
este ciupercii care provoacă pătareasensibil la atacul
albă a frunzelor ) şi are fructe(Mycosphaerella fragariae
rezistente la putregaiul cenuşiu Are o( ).Botrytis cinerea
perioadă lungă de coacere, uneori fiind nevoie de 6-8
recoltări. Potenţialul productiv atinge chiar 2,5–2,8 kg
fructe/m.l de bandă roditoare (800-900g/plantă).

Nr
crt Soiul

Provenienţă/
Menţinător

Caracteristici plantă Caracteristici fruct

Observaţii şi
recomandăriVigoare Tip de

fructificare

Productivitate
g/plantă

(kg/ml bandă)

Greutate fruct
(media

ponderată -g)
Forma Fermitate

Substa
nţă

uscată
(°Brix)

A. Conform "Catalogului Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură din România"
Soiuri timpurii

1 Coral
România,

ICDP Piteşti
mijlocie -

mare
cu o singură
fructificare

300 – 350
g/plantă 13,1

cuneiformă
uşor

cilindrică

foarte
ferm 10,3

- Calităţile gustative
deosebite (aromă).

2 Premial
România,

ICDP Piteşti mare cu o singură
fructificare

480-500
g/planta

15,8 conică
globuloasă

fruct
moale

9,1 - Rezistent la boli.

Soiuri mijlocii

3 Real
România,

ICDP Piteşti mare
cu o singură
fructificare

680 -750
g/plantă 15,2 alungită

fruct
moale 8,5

- Fructe mari şi
alungite;

- Cultură perenă.

4 Redgauntlet
Marea
Britanie mică

cu o singură
fructificare

690 – 710
g/plantă 14,1 globuloasă

fruct
moale -

- Cultură perenă;
- Pentru procesare.

Soiuri târzii

5 Magic
România,

ICDP Piteşti mare
cu o singură
fructificare

580 -610
g/plantă 17,5

globuloasă
cordiformă

fermitate
mijlocie 7,9

- Fructe uniforme,
de calitate
superioară.

6 Benton Canada mare
cu o singură
fructificare

620 – 730
g/plantă 13,8

conică -
alungită

fermitate
mijlocie 9,2 - Rezistenţă la ger.

7 Senga
Sengana

Germania mare cu o singură
fructificare

720 -780
g/plantă

11,1 conică fructe moi - - Pentru procesare.

Soiuri remontante

8 Floral
România,

ICDP Piteşti mică
cu

fructificare
continuă

850 g/plantă 12,1 conică-
alungită

fruct ferm - - Pentru grădini şi
curţi.

B. Recent introduse (nu se regăsesc în "Catalogului Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură din România" )
Soiuri timpurii

9 Alba Italia
mijlocie -

mică
cu o singură
fructificare

500 - 520
g/plantă 16,1

conică
alungită

foarte
ferm 6,9 - Cultură anuală.

10 Clery Italia mare
cu o singură
fructificare

830 - 1000
g/plantă 19,2 conică fruct ferm 7,4

- Cultură anuală.

11 Honeoye SUA mijlocie -
mare

cu o singură
fructificare

480 – 500
g/plantă

13,8 conic -
alungit

fruct
moale

- - Adaptabilitate
ridicată .

Soiuri mijlocii

12 Elsanta Olanda mijlocie
cu o singură
fructificare

500 - 520
g/plantă 17,2

conică
uniformă

fruct
ferm 7,8

- Calitatea fructului
deosebită;

- Sensibil la ger şi
băltirea apei.

13 Marmolada
(Onebor)

Italia mică
cu o singură
fructificare

800 - 900
g/plantă 18,5 globuloasă

fruct
foarte
ferm

5,7
- Adaptabilitate

ridicată .

Soiuri târzii

14 Idea Italia mare
cu o singură
fructificare

900 - 1000
g/plantă 22,8

conică
globuloasă fructe moi 7,4

- Soi foarte
productiv.

15 Mira Canada mijlocie cu o singură
fructificare

600 - 660
g/plantă

16,8 cuneiformă fruct ferm 6,3 - Rezistent la ger;
- Cultură perenă.

tre soiurile de origine străină care se introduc în cultură în ultimul timp, în urma testării lorDin ,
recomandăm:
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Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Amplasarea, organizarea şi pregătirea terenului în vederea înfiinţării ţplanta iilor
Amplasarea culturii asigurareade căpşun trebuie să ţină cont de: sursei de apă pentru irigat, existenţa

unor drumuri de acces practicabile în tot cursul anului necesare pentru transportul materialelor şi recoltei, de
asigurarea securităţii culturii împotriva distrugerii de către animale şi de distanţa faţă de zonele locuite
(localităţi). Pe suprafeţe mici, până la 2000-3000 m.p, nu sunt necesare, în interiorul parcelei, drumuri sau alei
care să faciliteze efectuarea lucrărilor tehnologice mecanizat, manipularea recoltei, etc. Pe suprafeţe maile
mari este necesară prevederea unor (drumuri de pământ) la cca.alei 50 - 100 m una de alta.

Arătura se execută la adâncimea de 28-32 cm, toamna, pentru plantările de primăvară şi în cursul verii,
după recoltarea culturii anterioare, pentru plantările de toamnă a aproximativ 3 săptămâni, după pornirea înL.
vegetaţie a buruienilor, când acestea au 10-15 cm înălţime, se recomandă o erbicidare cu un erbicid total
(ex. dup 4 l/ha în 100 – 150 l apă . După 7 – 10 zile terenul se mărunţeşte din nou, prin discuire şi se poateRoun )
planta. Indiferent dacă urmează să se planteze pe biloane sau pe teren plan subliniem necesitatea mărunţirii
"grădinăreşte ţionăm avantajele modelării terenului sub formă de biloane, care" a solului. De asemenea men
asigură zvântarea rapidă a frunzişului şi inflorescenţelor după ploi şi prevenirea pe această cale amai
dezvoltării numeroaselor boli cu deosebire a putregaiului cenuşiu, .(Botrytis cinerea)

Sisteme de cultură densităţi, particularităţ, i de plantare
Cultura căpşunului în câmp:

încă urmăreşte menţinerea culturiiCultura în rânduri simple este sistemul cel mai folosit atunci când se
până la 3 ani de producţie, deoarece cu o investiţie mai redusă, dirijarea stolonilor de-a lungul rândurilor
asigură formarea unei benzi roditoare de 35-40 cm lăţime, cu un număr sporit de plante. În funcţie de modul în
care se efectuează lucrările de întreţinere şi a soiurilor, distanţele de plantare pot fi:de vigoare 90 – 100 cm
între rânduri 25 - 30 cm între plante pe rând (densitate 35-45 000 plante /ha).şi

Cultura pe biloane se practică în general în rânduri duble şi are avantajul folosirii foliei ca mulci şi
sistemului în acest caz, nu se poate vorbi de formarea unei benzi roditoare, ceea cede irigare prin picurare, dar
nu permite menţinerea culturii mai mult 1-2 ani de rod. Densitatea în acest caz este de 45-50 000 plante/ha.

Cultura protejate:căpşunului în spaţii

Tunele joase, prin simple arce acoperite cu
folie de polietilenă, cu înălţime de 1 – 1,2 m,

care acoperă 1 – 2 rânduri de căpşun.
Tunele înalte .(5-7 m lăţime şi 3-3,5 înălţime)

Cultura fără sol se practică , în saci şi în vase şi alizează pe diferite sisteme de suport:în sistem hidroponic se re orizontale, verticale.
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Program orientativ de combaterea a bolilor şi dăunătorilor la specia căpşun

T
ra

ta
m

e
n

t

Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 Apariţia primelor
frunze

Mana fructelor şi mana coletului,
pătările frunzelor, etc.

fungicide pe bază de cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc. 0,3%;
Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP - conc.
0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

2
Apariţia şi înălţarea
inflorescenţelor

Putregaiul cenuşiu, pătările
frunzelor, făinare, etc.

fungicide pe bază de captan (Captan 80 WDG - conc. 0,15%, Merpan 80 WDG - conc.
0,15%), mancozeb (Dithane M 45 - conc. 0,2%, Vondozeb - conc. 0,2%), clorotalonil
(Bravo 500 SC - conc. 0,15%), tiofanat metil (Topsin 70 W DG - conc. 0,1%)

Acarieni: acarianul căpşunului,
acarianul roşu comun,  etc.

acaricide pe bază de: pyridaben (Sanmite 20 WP - conc. 0,075%), milbemectin
(Milbeknock - conc. 0,05%).

3 Buton alb –primele flori
deschise

Putregaiul cenuşiu fungicide pe bază de: difenoconazol (Score 250 EC - conc. 0,05%), ciprodinil (Chorus 75
- conc. 0,03%), tiofanat metil (Topsin 70 WDG - conc. 0,1%)

Mana fructelor şi mana coletului fungicide pe bază de: fosetil de aluminiu (Aliette 80 WDG - conc. 0,3%)
Gărgăriţa coletului, gărgăriţa florilor
afide, insecte defoliatoare, etc.

insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SG - conc. 0,02%), tau-fluvalinat (Mavrik 2F - conc. 0,05%)

4 Începutul scuturării petalelor

Putregaiul cenuşiu, pătările
frunzelor, făinare, etc.

fungicide pe bază de: difenoconazol (Score 250 EC - conc. 0,05%), ciprodinil +
fludioxonil (Switch 62,5 WG - doza 1 Kg/ha)

Acarieni acaricide pe bază de: milbemectin (Milbeknock - conc. 0,05%).

Afide insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SG - conc. 0,02%), tau-fluvalinat (Mavrik 2F - conc. 0,05%)

5
Fructe de mărime normală -
intrarea în pârgă

Putregaiul cenuşiu al fructelor

fungicide pe bază de:
ciprodinil + fludioxonil (Switch 62,5 WG - doza 1 Kg/ha: timp de pauză înaintea recoltării
= 2 zile)
iprodione (Rovral 500 SC - conc. 0,15%: timp de pauză înaintea recoltării = 3 zile)
fenhexamid (Teldor 500 SC - conc. 0,15%: timp de pauză înaintea recoltării = 1-3 zile)
difenoconazol (Score 250 EC - conc. 0,05%: timp de pauză înaintea recoltării = 3 zile)

6 După recoltarea fructelor
Putregaiul pielos al fructelor, pătări
micotice fungicide pe bază de cupru
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CULTURAZMEURULUI

Zmeurul este un arbust fructifer cultivat atât de amatori, în ,cât şi plantaţii comerciale cu posibilităţi de
extindere a sezonului de consum prin adoptarea de culturi protejate (dirijarea ciclului anual de creştere şi
fructif şi folosireaicare) soiurilor remontante.

Zmeurul formează mai multe tulpini, cu durată de viaţă de numai 2 ani, de înălţimi variabile, pe care se
dezvoltă lăstari laterali purtători de flori şi fructe. În primul an aceştia cresc şi formează mugurii de rod, iar în cel
de-al 2-lea sezon de vegetaţie fructifică, după care în scurt timp se usucă. Soiurile de zmeur cu această
comportare sunt denumite soiuri cu o singură fructificare pe an, unifere sau soiuri cu fructificare de vară.

La un grup mai mic de soiuri, denumite remontante sau cu fructificare de toamnă, tulpinile în creştere
formează încă din primul an flori şi fructe pe vârful lor, de regulă pe treimea superioară a acestora, producând
astfel prima fructificare la sfârşitul verii şi începutul toamnei. Aceste zone fructifere peste iarnă se usucă, iar în
primăvară trebuiesc tăiate şi lăsate numai porţiunile sănătoase, inferioare, ale tulpinilor care fructifică în prima
parte a verii, iunie-iulie, în funcţie de soi.

Cerin�ele fa�ă de factorii de mediu
Cerinţele faţă de sol. Necesită soluri uşoare, aerate, bine drenate, cu capacitate bună de reţinere a

apei, bogate în humus, cu reacţie slab acidă, cu un subsol permeabil cu o grosime de cel puţin 50 cm. Total
improprii zmeurului sunt solurile foarte grele, reci şi sărace în elemente nutritive şi fără drenaj, solurile
calcaroase uscate, pietroase sau nisipoase cu drenaj excesiv.Are cerinţe mari faţă de elementele nutritive din
sol, azot şi potasiu, iar pe solurile cu aciditate mai scăzută (pH de peste 5,6-6,5) suferă de carenţă de fier şi
magneziu.Adâncimea apei freatice în sol trebuie să fie sub 1-1,5 m adâncime.

Cerinţele faţă de temperatură. Are cerinţe scăzute faţă de temperatură, având în vedere originea
soiurilor din speciile sălbatice ce cresc în mod natural în zonele muntoase, cu climat mai răcoros si umede.
Temperaturile orare optime ale speciei se situează între 17 și 23°C, iar cele absolute minime sunt de 5°C și
maxime de 28°C (în afara intervalului temperaturilor absolute creșterea încetează). Arşiţele puternice
provoacă opărirea parţială a fructelor şi uscarea în totalitate a fructelor verzi, a florilor şi a inflorescenţelor.

Cerinţele faţă de lumină. Are cerinţe crescute faţă de lumină, plantele expuse bine la lumină având
fructele mai bine colorate, mai gustoase, mai aromate si mai ferme, iar lemnul tulpinilor se maturează mai bine.

Cerinţele faţă de apă. Cerinţele faţă de umiditatea solului sunt mari, comportându-se bine în zonele
cu peste 700 mm precipitaţii anual, dar distribuite propor�ional cu deficitul pluviometric lunar. Nu suportă însă
apa stagnantă în sol. În perioada maturării fructelor are cerin�e mari şi faţă de umiditatea atmosferică care
influenţează calitatea fructelor şi producţia. Necesită cantităţi mari de apă în sol în perioada de creştere intensă
a noilor tulpini, perioadă care se suprapune cu maturarea fructelor de pe tulpinile fructifere (iunie-iulie) pentru
soiurile cu fructificare de vară şi continuând şi cu lunile august şi septembrie, pentru soiurile remontante.

15.2. Sortimentul de soiuri
Este format d (Citria, Veten, Ruvi, Latham, Cayuga,in soiuri autohtone şi străine, cu fructificare de vară
Norna, Willamette, Malling Exploit) (Polka, Vely, Heritage,şi soiuri cu fructificare remontantă, vară-toamnă
Opal, Polana).

Cayuga

Soi viguros, cu tufa formată din numeroase tulpini cu port erect şi cu
vârful arcuit, cu capacitate mijlocie-mare de drajonare. Este tolerant la bolile
de scoarţă, la virusul mozaicului şi relativ sensibil la septorioză.

Fructele sunt mijlocii ca mărime, sferice, de culoare roşie-carmin,
fără luciu, gust bun, plăcut acidulate şi aromate, cu rezistenţă bună la
manipulare şi transport, pretabile pentru consum în stare proaspătă,
prelucrare şi congelare.

Maturarea fructelor este timpurie (de la jumătatea lunii iunie până la
sfârşitul acesteia).

Ruvi

Formează tufe cu tulpini înalte, groase, cu vârful arcuit. Tulpinile
dezvoltă lăstari fructiferi de lungime medie-lungă, bine ancoraţi. Manifestă
toleranţă la boli şi dăunători.

Fructul este mare, în medie 3,5 g, conic-alungit, de culoare roşu
aprins, gustul dulce–acidulat, aromat. Drupeolele au o aderenţă bună între
ele, fructele fiind rezistente la transport şi manipulare. Se pretează la
valorificarea în stare proaspătă, prelucrare, sub formă de sucuri în primul
rând, şi la congelare.

Este un soi de sezon mijlociu, maturându-se la 5-7 zile după soiul
Cayuga.
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Latham

Formează tufe cu numeroase tulpini fructifere, cu creştere
erectă şi autosusţinere. Are o capacitate mare de drajonare.. Prezintă
rezistenţă genetică la complexul de boli ale sistemului radicular,
manifestă o bună rezistenţă la gerurile excesive din iarnă, la secetă şi la
arşiţe.

Fructele au formă sferică sau sfero-conică, de culoare roşu
carmin, uşor lucioase, gustul acrişor-dulce, slab aromat. Drupeolele au o
aderenţă medie între ele,fructele fiind mai moi şi, deci mai sensibile la
transport. Se pretează la prelucrare, sub formă de sucuri în primul rând,
şi la congelare.

Este un soi de sezon mijlociu de maturare a fructelor, în prima
parte a lunii iulie.

Opal

Soiul este de vigoare mijlocie, cu tufe cu tulpini erecte care
fructifică în anul formării pe circa 1/3-1/2 din lungimea lor şi prezintă
capacitate mare de drajonare. În perioadele cu umiditate atmosferică
ridicată fructele sunt atacate de mucegaiul cenuşiu. Prezintă rezistenţă
mijlocie la ger şi la secetă.

Fructele sunt conice, de culoare roşu aprins, lucioase,
gustoase şi aromate. Se pretează la consum în stare proaspătă,
congelare şi la prelucrare sub formă de gemuri, sucuri, jeleu.

Maturarea fructelor în sezonul de toamnă are loc în perioada
august-septembrie, iar în sezonul de vară la sfârşitul lunii iunie-început
de iulie.

Heritage

Soi viguros, cu tulpini groase, înalte şi erecte, care se
autosusţin. Pe tulpinile în creştere fructifică pe 1/3 până la 1/2 din
lungimea acestora. Este relativ rezistent la ger.

Formează fructe de mărimi variabile, în funcţie de vârsta
tulpinilor şi agrotehnica aplicată. Fructele sunt ferme şi rezistente la
transport şi manipulare, de culoare roşu închis, slab lucioase, cu gust
bun, echilibrat, însă puţin suculent. Se pretează pentru consum în stare
proaspătă, congelare, prelucrare sub formă de gem şi jeleuri.

Prezintă două perioade de maturare: cea de vară, care are loc
la începutul lunii iulie, şi cea de toamnă, începând din a 2-a jumătate a
lunii august până la sfârşitul lunii septembrie.

Nr.
crt.

Soiul
Provenien ă�

/ Men inător�

Vigoarea
tufei

Perioada de
maturare

Greutate
medie fruct

(g)

Forma
fructului

Culoarea
pieliţei

Observaţii şi recomandări

A. Soiuri  cu fructificare de vară.

1 Citria România
ICDP Piteşti

mijlocie-mare, tufe
înalte cu tulpini

relativ groase cu
lăstari fructiferi

scurţi.

extratimpurie 2,0-3,0 g scurt
conică

galbenă-
portocalie,
lucioasă

-Rezistent la ger;
-Tolerant la bolile specifice;

-Foarte productiv;
-Fructe cu calităţi

organoleptice foarte bune,
destina�ie mixtă.

2 Veten
România

S.C.Pepiniere
Hida-Sălaj

mijlocie-mare,
tulpini rigide,

groase.
mijlocie 2,0-3,0 conic-

alungită
roşie

închisă,mată

-Productiv;
-Rezistent la ger;
-Tolerant la boli.

3 Norna
România

S.C.Pepiniere
Hida-Sălaj

mare, tulpini
groase, spinoase. mijlocie 2,0-3,0

rotund-
uşor

alungit

roşie închisă,
mată

-Productiv;
-Rezistent la ger şi la boli.

4 Willamette
România

S.C.Pepiniere
Hida-Sălaj

mare, tulpini
numeroase, de
grosime mijlocie

mijlocie 2,5-4,0 conică roşie închisă,
lucioasă

-Productiv;
-Rezistent la boli;

-Mijlociu de rezistent la ger.
B . Soiuri remontante-cu fructificare de vară-toamnă

5 Polka
România

S.C.Pepiniere
Hida-Sălaj

mare, tulpini
groase, creştere

erectă
mijlocie 3,0-4,0 g conic-

alungită

roşie închisă,
mediu

lucioasă

-Pentru producţia de vară-
toamnă, productiv;

-Rezistenţă mijlocie la ger;
-Calităţi comerciale foarte
bune, destina ie mixtă.�

6 Vely România
ICDP Piteşti

mijlocie-mare, cu
tufe erecte şi tulpini

groase.
târzie 3,0-4,0 g conic

alungită
roşie- rubinie,

mată.

-Se recomandă atât pentru
producţia de vară (iulie) cât

şi pentru cea de toamnă
(septembrie);
-Productiv;

-Calităţi organoleptice bune,
pentru consum în stare
proaspătă şi congelare-

prelucrare.

Alte soiuri de zmeur recomandate
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Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Alegerea unor terenuri adăpostite natural (dealuri, păduri) sau artificial (perdele de protecţie, clădiri)

cu o bună fertilitate naturală, cu un drenaj bun al apei, potrivit de calde şi umede, neinfestat cu buruieni perene
greu de combătut (pir, susai, mohor, costrei, pălămidă), cu acces uşor la căile de comunicaţie. După ce s-a
eliberat de cultura anterioară (de preferat o cultură prăşitoare: porumb, floarea soarelui, care lasă solul curat
de buruieni) terenul se nivelează, se dezinfectează cu un insecticid, se administrează îngrăşămintele organice
şi chimice, după care se ară la adâncimea de 25-30 cm. La 3-4 săptămâni de la executarea arăturii, se
efectuează discuitul cu grapa cu discuri, în două sensuri, pentru o mărunţire bună a solului, după care urmează
pichetarea, marcarea rândurilor, efectuarea gropilor şi plantarea.

Sisteme de cultură
Densităţi. Distanţele de plantare diferă în funcţie de sistema de maşini pentru lucrările de întreţinere a

solului, combatere a bolilor şi dăunătorilor şi a recoltării fructelor, astfel:
a) Plantaţii pentru recoltarea manuală: 2,5-3,0x0,5 m cu un număr de 6.666–8.000 plante/ha.
b) Plantaţii pentru recoltarea mecanizată cu combina: 4,0x0,5 m, 5.000 plante/ha.
Sisteme de susţinere. În funcţie de mărimea plantaţiei se practică diferite sisteme de susţinere a

plantelor: pe spalieri, tutori sau araci.
Dintre tipurile de susţinere pe spalieri, cea mai folosită este aceea cu două rânduri de sârme duble, în

care se folosesc distanţiere pentru micşorarea sau mărirea distanţei dintre sârme.Tulpinile roditoare şi cele
anuale se menţin între sârmele spalierului. În toamnă, la începutul lunii noiembrie, se plantează spalieri de-a
lungul rândului la distanţa de 8 m unul de celălalt. Spalierii pot fi din beton, ţevi sau din lemn, cu dimensiunile:
2,5 m înălţime şi 10-15 cm grosime. Se introduc în sol la 50-60 cm, rămânând afară 190-200 cm. Pe spalieri se
fixează două rânduri de sârmă galvanizată, primul rând la 75 cm de sol, iar cel de-al doilea la 150 cm.

Sisteme de irigare. Cel mai economic sistem este cel prin picurare, însă se poate aplica şi irigarea
prin aspersiune, cu norme de udare crescânde cu vârsta plantaţiei, respectiv de 250 m apă/ha până la 4003

m /ha, într-un sezon aplicându-se 4-6 udări, în funcţie de precipitaţiile căzute.3

Între�inerea solului. Constă în combaterea buruienilor atât pe rând, prin praşile executate manual,
cât şi între rânduri, prin discuiri sau frezări repetate.

Program orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor  la specia zmeur

T
ra

ta
m

e
n

t

Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 Umflarea mugurilor
Păduchele din San–José, acarieni,
afide, etc. (forme hibernante) - acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha) + ulei vegetal (Toil - conc. 0,5%)

2 Înfrunzit

Antracnoză, septorioză, etc.
- fungicide pe bază de: cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc. 0,3%;
Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP - conc.
0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

Afide, musculiţa galicolă a lăstarilor,
insecte defoliatoare, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480SC - conc. 0,02%), dimetoat (Novadim
progress - conc. 0,1%), deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%), acetamiprid (Mospilan
20 SG/SP - conc. 0,02%)

3 Înălţarea inflorescenţei

Antracnoză, pătarea brună -
violacee a lăstarilor, septorioză ,
făinare, etc.

- fungicide pe bază de: captan (Captan 80 WDG - conc. 0,15%, Merpan 80 WDG - conc.
0,15%), mancozeb (Dithane M 45 - conc. 0,2%, Vondozeb - conc. 0,2%), clorotalonil
(Bravo 500 SC - conc. 0,25%; Rover 500 SC - conc. 0,25%)

Gărgăriţa florilor, musculiţa galicolă
a lăstarilor, gândacul zmeurului - unul din insecticidele recomandate la Tratamentul 2

4 Început înflorit

Putregaiul cenuşiu, antracnoză,
septorioză, rugină, etc.

- fungicide pe bază de: tiofanat metil (Topsin 70 WDG – conc. 0,1%), miclobutanil
(Systhane forte - conc. 0,02%)

Gărgăriţa florilor
- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480SC - conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,02%), tau-fluvalinat (Mavrik 2F – conc. 0,05%)

5 Scuturarea petalelor

Putregaiul cenuşiu, antracnoză,
septorioză, rugină, pătarea brună -
violacee a lăstarilor, făinare, etc.

- unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

Gândacul zmeurului, insecte
defoliatoare, etc.

- unul din insecticidele recomandate la Tratamentul 4

6
Fructe verzi, de mărime
normală Putregaiul cenuşiu, etc.

- fungicide cu timp de pauză redus până la recoltare: pe bază de iprodione (Rovral 500
SC - conc. 0,1), fenhexamid (Teldor 500 SC - conc. 0,08%), ciprodinil + fludioxonil
(Switch 62,5 WG - doza 1 Kg/ha), difenoconazol (Score 250 EC - conc. 0,03-0,05%)

7 După recoltare

Antracnoză, septorioză, pătarea
brună – violacee, etc.

- unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

Păduchele din San-José
- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%),
deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%), clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha)
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CULTURAMURULUI

Murul se cultivă pentru fructele foarte apreciate care se pot consuma, fie în stare proaspătă, fie în stare
prelucrată sub diferite forme: suc, sirop, peltea, dulceaţă, şerbet, lichior, etc. Murele au un conţinut biochimic
bogat în vitamina C, în vitaminaA, acizi organici, săruri minerale, pigmenţi antocianici.

Cerinţele faţă de factorii de mediu
Soiurile fără ghimpi sunt sensibile la temperaturile scăzute din timpul iernii, începând de la -15°C, în

funcţie de durata perioadei de frig, acestea fiind afectate (inclusiv producţia de fructe de anul următor). Soiurile
cu ghimpi, suportă temperaturi de până la -25°C, ceea ce conferă acestei specii o mai mare adaptare la
condiţiile ţării noastre.

Cerinţele faţă de apă sunt mari, ca şi la specia zmeur. Soiurile de mur au cerinţe mari faţă de apă mai
ales în perioada creşterii şi maturării fructelor. În condiţii de secetă fructele rămân mici şi nu se mai coc. De
asemenea, nu suportă excesul de umiditate din sol.

Murul se poate cultiva pe soluri semigrele, argilo-nisipoase o toleran, şi are ţă scăzută la conţinutul de
săruri din sol.

Sortimentul de soiuri
În cultură multe de provenienţă ă ă e mai rezistente,, se folosesc mai multe soiuri de mur, str in , unel

altele mai puţin rezistente la ger.

Darrow
Este un soi cu ghimpi, de origine americană, cultivat pentru câteva însuşiri principale: rezistenţa la ger,

creşterea erectă a tulpinilor (rareori depăşind 2,5 m înălţime) care, în zonele fără vânturi, nu necesită sistem de
susţinere şi timpurietatea maturării fructelor.

Soiul este viguros, ghimpi mici–mijlocii, prezintă toleranţă la boli, dar se infectează uşor cu virusul
îngălbenirii frunzelor.

Fructele au 6,0 g, rotund-conice, culoare neagră lucioasă la maturare deplină şi mată la
supramaturare, cu rezistenţă mijlocie la transport.

Maturarea fructelor este la mijlocul lunii iunie, are o productivitate mijlocie.
Thornfree
Este un soi de mur fără ghimpi, tolerant la bolile specifice, însă în unii ani favorabili atacului este

sensibil la rugină şi pătarea purpurie a scoarţei ( , cu potenţial de productiv mare.purple blotch)
Fructele sunt de mărime mijlocie–mare, în medie 6 g, conic alungite, de culoare neagră strălucitoare,

de fermitate medie, acidulate–dulci, cu suc foarte intens colorat.
Maturarea începe de la sfâr itul lunii augustş până la venirea brumelor.
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Nr.
crt.

Soiul
Provenien�ă /

Menţinător

Vigoarea/forma
tufei

Perioada
de

maturare

Mărime
medie

fruct (g)

Forma
fructului

Culoarea
pieliţei

Observaţii şi recomandări

1 Dar 8
România

ICDP Piteşti
mijlocie-mare,

tufă semi-erectă mijlocie 6,0-7,0
conic

alungită
neagră-
lucioasă

Tulpini cu ghimpozitate medie
Calităţi organoleptice bune
Rezistenţă la ger Productiv

2 Dar 24
România

ICDP Piteşti tufă semi-erectă mijlocie 6,0-8,0
conic

alungită
neagră-
lucioasă

Tulpini cu ghimpozitate medie
Calităţi organoleptice bune
Rezistenţă la ger Productiv

3 Felix
România

SCDP
Fălticeni

mare,
tufă semi-erectă mijlocie 4,5-5,0

conic
alungită

neagră-
albăstruie.

Tulpini cu ghimpozitate medie
Productiv

Rezistent la ger şi secetă
Consum în stare proaspătă şi

prelucrată

4 Orest
România

SCDP
Fălticeni

mijlocie-mare,
tufă semi-erectă

Semi-
timpurie

5,0-6,0 conic
alungită

neagră
albăstruie

Rezistent la boli, la ger şi la secetă
Productiv

Coacere concentrată a fructelor
Consum în stare proaspătă şi

prelucrată

5 Loch
Ness

România
ICDP Piteşti

mijlocie-mare,
tufă semi-erectă

mijlocie 5,0-6,0 conic neagră-
lucioasă

Tulpini fără ghimpi, Calităţi
organoleptice bune

Productivitate medie Rezistenţă
scăzută la ger

Consum în stare proaspătă şi
prelucrată

Sortimentul de soiuri de mur
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Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Se aleg terenuri adăpostite natural de dealuri, păduri, perdele de protecţie sau terenurile cu o

expoziţie favorabilă ferite de curenţi reci şi vânturi puternice, din zone unde temperatura minimă nu scade
sub -15 C (judeţele Vâlcea, Gorj, centrul şi nordul judeţului Mehedinţi, etc.).°

Pentru plantaţiile mari se aleg terenuri plane sau cu pante mici pentru aplicarea mecanizată a
lucrărilor tehnologice. Orientarea rândurilor să fie pe direcţia nord-sud pentru ca plantele să beneficieze de
cât mai multă lumină.

Pregătirea terenului se efectuează cu cel puţin 40-50 de zile înainte de plantare şi constă în
eliberarea de resturi vegetale, desfundat la adâncimea de 35-50 cm sau un arat adânc la cel puţin 35 cm.

Sisteme de cultură
Densităţi. Distanţele de plantare sunt în funcţie de vigoarea soiurilor, modul de întreţinere a solului

dintre rânduri, utilajele folosite la lucrările din plantaţie, inclusiv maşinile de stropit : 2,5–3,0 m între rânduri şi
0,8–1,0 m între plante pe rând la soiurile cu tufa compactă şi creştere erectă şi 1,5–2,0 m la soiurile cu
creştere semierectă şi târâtoare, cu tulpini lungi şi foarte lungi.

Sisteme de susţinere. Conducerea plantelor este diferenţiată în funcţie de modul de creştere al
soiurilor, de mărimea suprafeţei cultivate, sistema de maşini.

În plantaţiile comerciale cel mai utilizat sistem de susţinere este susţinerea pe spalier cu 3 sârme,
fixate la 0,7 m, 1,2 m şi, respectiv, 1,7 m de la sol, pe care se leagă tulpinile în formă de evantai. Stâlpii pot fi
din beton, lemn, ţeavă, de 2,2 m lungime (0,4 m în sol şi 1,8 m la suprafaţă) amplasaţi la 8-10 m distanţă unul
de altul.

Soiurile de mur cu creştere erectă se pot cultiva şi fără sistem de susţinere prin scurtarea tulpinilor la
o înălţime care să nu permită aplecarea lor.

Instalarea sistemului de susţinere se efectuează înainte de plantare sau imediat după aşezarea
plantelor în câmp.

Sisteme de irigare. Se utilizează irigarea prin aspersiune sau prin picurare. În primii doi ani de viaţă
ai plantaţiei se aplică udări de câte ori este necesar, astfel ca plantele să nu sufere de lipsa apei din sol.
Cantităţile de apă şi datele de irigat sunt în funcţie de umiditatea din sol, natura solului. După jumătatea lunii
septembrie nu se mai recomandă irigarea pentru a reduce creşterea vegetativă şi a favoriza coacerea
lemnului.

Particularităţi de plantare. Momentul efectuării plantării este în funcţie de zona de cultură, de
sortiment şi de posibilităţile de pregătire a terenului. În general, soiurile fără ghimpi se plantează primăvara
devreme într-un teren pregătit din toamnă, iar în zonele cu climă mai caldă se pot planta şi toamna, în ultima
decadă a lunii octombrie. Murul cu ghimpi se plantează de regulă toamna în octombrie, indiferent de zona de
cultură.

Plantarea se efectuează în gropi cu dimensiuni de 40x40x40 cm, efectuate manual sau mecanic cu
burghiul. Odată cu plantarea se aplică şi o fertilizare localizată cu 5-6 kg/groapă de gunoi de grajd
descompus.

Întreţinerea solului. Solul se menţine curat de buruieni în primii 3 ani după plantare atât între
rânduri, prin arături superficiale, discuiri şi frezări repetate, cât şi pe rând, prin praşile manuale. Nu se
recomandă înierbarea şi aplicarea de erbicide pe bază de glyphosate.
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Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 Umflarea mugurilor Păduchele din San–José, acarieni,
afide, etc. (forme hibernante) - acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha) + ulei vegetal (Toil - conc. 0,5%)

2 Înfrunzit

Antracnoză, septorioză, etc
- fungicide pe bază de: cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc. 0,3%;
Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP - conc.
0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

Păduchele murului, musculiţa
galicolă a lăstarilor,  insecte
defoliatoare, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480SC- conc. 0,02%), dimetoat (Novadim
progress - conc. 0,1%), deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%), acetamiprid (Mospilan
20 SG/SP - conc. 0,02%)

3 Înălţarea inflorescenţei

Antracnoză, pătarea brună -
violacee a lăstarilor, septorioză,
făinare, etc.

- fungicide pe bază de: captan (Captan 80 WDG - conc. 0,15%, Merpan 80 WDG - conc.
0,15%), mancozeb (Dithane M 45 - conc. 0,2%, Vondozeb - conc. 0,2%), clorotalonil
(Bravo 500 SC - conc. 0,25%; Rover 500 SC - conc. 0,25%)

Musculiţa galicolă a lăstarilor,
acarianul eriofid al murului, etc. - unul din insecticidele recomandate la Tratamentul 2

4 Început înflorit

Putregaiul cenuşiu, antracnoză,
septorioză, rugină, etc.

- fungicide pe bază de: tiofanat metil (Topsin 70 WDG – conc. 0,1%), miclobutanil
(Systhane forte - conc. 0,02%)

Păduchele murului, acarianul eriofid
al murului, etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480SC- conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,02%), tau-fluvalinat (Mavrik 2F – conc. 0,05%).

5 Scuturarea petalelor

Putregaiul cenuşiu, antracnoză,
septorioză, rugină, pătarea brună -
violacee a lăstarilor, făinare, etc.

- unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

Insecte defoliatoare, afide, etc. - unul din insecticidele recomandate la Tratamentul 4

6 Fructe verzi, de mărime
normală Putregaiul cenuşiu, etc.

- fungicide cu timp de pauză redus până la recoltare: pe bază de iprodione (Rovral 500
SC - conc. 0,1), fenhexamid (Teldor 500 SC - conc. 0,08%), ciprodinil + fludioxonil
(Switch 62,5 WG - doza 1 Kg/ha), difenoconazol (Score 250 EC- conc. 0,03-0,05%)

7 După recoltare

Antracnoză, septorioză, pătarea
brună – violacee, etc. - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

Păduchele din San-José - insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick- conc. 0,1%),
deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%), clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha)

Program orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor  la specia mur
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CULTURACOACĂZULUI (NEGRU, ROŞU ŞIALB)

Coacăzul negru este o specie după plantare, cucu fructificare precoce, începând din anul al 3-lea
producţii crescânde până în anii 6-7. Fructele de coacăz negru sun acizi organici,t foarte bogate în vitamina C,
antociani, săruri minerale cu rol în fortificarea organismului uman şi ameliorarea stării de sănătate. Pe lângă
fructe, consumate în formă prelucrată, congelată sau deshidratată (ceaiuri), se mai pot valorifica frunzele şi
mai ales mugurii care, sunt bogaţi în uleiuri volatile esenţiale cu proprietăţi antiba tericide, cicatrizante, etc.c

Coacăzele roşii albeşi se valorifică în cea mai mare parte sub formă prelucrată, dar şi în stare
proaspătă. Au un conţinut mediu în vitamina C şi alte vitamine ( PP, B1, B2, B6), săruri minerale, acizi organici,
pectină, etc.

Cerin�ele fa�ă de factorii de mediu
Cerinţele faţă de sol. Pentru cultura coacăzului negru cele mai favorabile sunt solurile fertile, bogate

în materie organică, uşoare, bine drenate: aluvionare, argilo-nisipoase, argilo-lutoase şi chiar argiloase dacă
a Reacţia s trebuie să fie neutră până la slab acidă. Nu sunt indicate solurileu un drenaj bun al ape. olului
sărace, nisipoase, puternic acide şi sărăturoase (alcaline); ânza de apă freatică trebuie să se afle sub 1,2 mp
adâncime. Solurile grele, cu exces temporar de umiditate sunt contraindicate, favorizând apariţia clorozei şi a
putregaiului rădăcinilor.

Coacăzul are cerinţe ridicate pentru elementele nutritive din sol: azot, fosfor, potasiu şi calciu.
Pentru coacăzul roşu şi alb cele mai propice sunt solurile luto-nisipoase sau nisip – lutoase, profunde.

R –5,0-8,5).eacţia solului: de la acidă până la alcalină ( pH
Cerinţele faţă de temperatură. Este o specie de climat umed şi răcoros, reuşeşte bine în zonele

colinare, deluroase şi premontane cu temperaturi medii anuale de 8,0-8,5°C şi cu peste 600 mm precipitaţii
anual, dar distribuite propor�ional cu deficitul pluviometric lunar. Zonele cele mai propice sunt cele cu altitudini
de peste 500 m, respectiv, zonele de deal și submontane. Temperaturile orare optime ale speciei se situează
între 17 și 25°C, iar cele absolute minime sunt de 5°C și maxime de 30°C . Necesarul de ore de frig (între 0 și
7°C) din sezonul de repaus, este foarte ridicat și oscilează î ă bine la ger,n func�ie de soi între 800 și 1100. Rezist
până la -28°C..-32°C, dar în unii ani este afectat de brume şi îngheţuri târzii. Florile deschise rezistă pană la -3°
şi -5°C.

Temperaturile de 18–22°C din perioada înfloririi favorizează legarea fructelor, iar cele ridicate, de
peste 25°C însoţite şi de secetă atmosferică induce fenomenul de “meiere”, adică o slabă legare a fructelor şi
scăderea drastică a producţiei.

Coacăzul roşu este ţii de temperaturi mai ridicate, având o pl sticitate ecologicămai adaptat la condi a
mai mare, putându-se cultiva din regiunea de câmpie până în zona dealurilor înalte. De asemenea, este
rezistent la ger.

Cerinţele faţă de lumină. Coacăzul negru are cerinţe moderate faţă de factorul lumină. Creşte şi
fructifică şi în condiţii de lumină mai redusă, suportând astfel bine semiumbra, ceea ce permite cultivarea lui în
plantaţii intercalate cu pomi fructiferi, însă, producţiile cele mai mari şi fructele de calitate superioară se obţin în
plantaţiile cu expunere bună la lumină.

Coacăzul roşu şi alb au cerinţe mai mari faţă de lumină, comparativ cu coacăzul negru.
Cerinţele faţă de apă. Coacăzul negru are cerinţe mari la umiditatea din sol şi aer. În perioadele

secetoase suferă prin uscarea frunzelor, apoi a lăstarilor şi, în final, a întregii tufe.Zonele cele mai indicate sunt
cele cu precipitaţii anuale de 700-800 mm, uniform distribuite în perioada de vegetaţie.

Coacăzul roşu şi alb are cerinţe relativ moderate faţă de apă, fiind mai rezistent la secetă comparativ
cu coacăzul negru.

Sortimentul de soiuri
Este format din soiuri autohtone şi străine oacăzul, cu deosebire cel negru, este avizat la. C

polenizarea încrucişată, se recomandă asocierea a cel puţin două soiuri. Principalele soiuri defapt pentru
coacăz negru cultivate în �ara no stră sunt: Amurg, Perla neagră, Record 35,a Poli 51, Ronix, Abanos, Deea,
Tsema, Costwold Cross, Tinker; cele de coacăz roşu: Roşu timpuriu, Jonkheer van Tets,Abundent, Houghton
Castle, iar cele de coacăz alb: Mărgăritar şi Blanka.

Tsema

Formează tufe de vigoare mijlocie, cu ramuri relativ
subţiri şi flexibile, care se apleacă sub greutatea rodului. Prezintă
un grad de fertilitate ridicat (peste 80% fructe legate). Soiul
manifestă toleranţă la rugină şi antracnoză şi este sensibil la
făinare, de aceea necesită tratamente de combatere.

Fructele de mărime mijlocie sunt uniform colorate,
dulci–acidulate, cu aromă slab foxată, cu aspect comercial
atrăgător.

Maturarea fructelor este semi-timpurie, de regulă în
ultima decadă a lunii iunie.
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Deea

Este un soi de vigoare mare, cu tufe înalte şi
tulpini ce fructifică predominant pe jumătatea
superioară. În procesul polenizării are o comportare
foarte bună, având indici de fertilitate ridicaţi: 47%
indice de legare a fructelor la autopolenizare şi 80% la
polenizarea liberă.

Fructele sunt mari, de calitate bună, bogate în
acizi organici (3,5g%) şi vitamina C (140 mg%).

Maturarea fructelor este semi-timpurie, sfârşit
de iunie.

Abanos

Vigoarea tufei este mare, formând tufe înalte
cu tulpini semigroase ce se autosusţin sub greutatea
rodului. Perioada de înflorire este timpurie, odată cu
soiul Tsema.

Fructele sunt mari, 0,9-1,1g, de culoare
neagră, intensă, lucioasă, cu coacere uniformă.

Perioada de maturare a fructelor este de
asemenea timpurie, .sfârşit de iunie

Ronix

Vigoarea tufei este mare, formând tufe înalte cu
tulpini semigroase ce se autosusţin sub greutatea
rodului. rezistenţă la bolile specifice coacăzului:Are
făinare, rugină şi sensibil la antracnoză. Mugurii mari au
un conţinut ridicat în uleiuri volatile esenţiale (2,36
mg/g), fiind astfel un soi cu destinaţie mixtă: producţie
de fructe şi producţie de muguri bogaţi în uleiuri
esenţiale pentru întrebuinţări fitofarmaceutice.

Formează fructe mijlocii, în anii secetoşi chiar
mici, însă bogate în zaharuri (până la 10,6%), aciditate
(3,0-3,2 %) şi vitamina C (140 mg/%).

Perioada de maturare a fructelor este târzie,
mijlocul lunii iulie.

Poli 51®

Vigoarea este mijlocie, cu tufe de înălţime
medie, erecte ul manifestă rezistenţă la bolile. Soi
foliare, permiţând reducerea numărului de tratamente
chimice de combatere.

Fructele g)sunt de mărime mijlocie-mare (1 ,
de culoare neagră intensă, lucioase, prinse în ciorchini
de densitate medie, cu gust foarte u consumulbun pentr
în stare proaspătă, gust dulce-acrişor, fără aromă
foxată. Au un conţinut biochimic bogat: în vitamina C
(167,2-176,0 mg/100 g fruct proaspăt), antociani (
0,6427g/100 g fruct uscat), substanţă uscată (17,2-21,8
0Brix), zaharuri totale (9,4-10,6%).

Maturarea fructelor are loc la începutul lunii
iulie, fiind de epocă semi-mijlocie.

Utilizare: consum în stare proaspătă,
prelucrare sub formă de gem, sirop, compot,
deshidratare şi congelare.
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Alte soiuri de coacăz recomandate

Nr.
Crt.

Soiul
Provenien ă�

/
Menţinător

Vigoarea
tufei

Perioada de
maturare

Lungime
ciorchini

Mărime
medie fruct

(g)

Culoarea
pieliţei

Observaţii şi
recomandări

A. Soiuri de coacăz negru

1 Amurg
România,

SCDP Cluj-
Napoca

mare-
mijlocie semi-timpurie mijlocie 0,9 neagră-

albăstruie

Soi autofertil
Productiv

Pentru consum în stare
proaspătă şi prelucrare

2 Perla
Neagră

România,
SCDP Cluj-

Napoca

mare-
mijlocie,

tufa semi-
răsfirată

semi-timpurie mijlocie 0,9 neagră-
albăstruie

Soi productiv
Pentru consum în stare
proaspătă şi prelucrare

3 Record 35 România,
SCDP Fălticeni

mare,
tufa semi-
răsfirată

mijlocie mijlocie 0,9 neagră-
albăstruie

Rezistent la ger
Relativ sensibil la rugină

Pentru prelucrare şi
consum în stare

proaspătă
B. Soiuri de coacăz roşu şi alb

4 Roşu
Timpuriu

România,
SCDP Cluj-

Napoca

mare,
tufa semi-
răsfirată

timpurie mijlocie-
mare 0,6-0,8 roşu intens,

lucioasă

Soi foarte productiv
Calitate foarte bună

a fructelor
Consum în stare

proaspătă şi prelucrare

5 Jonkheer
van Tets

România,
ICDP Piteşti

mijlocie-
mare,

tufa semi-
răsfirată

semi-timpurie mijlocie-
mare 0,7-0,8 roşu aprins,

lucioasă

Soi productiv
Fructe de calitate foarte

bună
Pentru consum  în stare
proaspătă şi prelucrare

6 Abundent
România,

SCDP Cluj-
Napoca

mijlocie,
cu port erect mijlocie mijlocie 0,5-0,7 roşu aprins

lucioasă
Foarte productiv
Pentru prelucrare

7 Houghton
Castle

România,
ICDP Piteşti

mijlocie,
tufa semi-
răsfirată

târzie mijlocie 0,6-0,8 roşu aprins,
lucioasă

Rezistent la boli
Fructe pentru prelucrare

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Pentru am soluri permea (plasarea culturii se recomandă bile, cu o textură mijlocie luto-nisipoasă),

bogat e până la neutre solurile scheletice, sărăturoase, cele cue în humus, acid (pH=5,5-7,5). Se vor evita
exces de umiditate. Panta terenului nu trebuie să depăşească 10-15%, pe versanţi uniformi şi fără pericol de
alunecare. sau de resturi vegetale,Pregătirea terenului constă în eliberarea de cultura premergătoare
nivelare 35-40 cm).a terenului şi arătura adâncă (

Sisteme de cultură
Densităţi. Distanţele de plantare diferă în funcţie de sistema de maşini pentru lucrările de întreţinere a

solului, combatere a bolilor şi dăunătorilor şi a recoltării fructelor, astfel:
a) : 2,5-3,0m x 1,0–1,2 de 2.770–4.000 de plante/ha, cu recoPlantaţii clasice m, cu un număr ltarea

manuală şi în care se adoptă forma de conducere a/sau prin scuturarea fructelor pe prelate colectoare,
plantelor tufa liberă.,

b) Pl 4,0m x 0,5–0,7m, cu 3.125–5.000 plante/ha pentruantaţii intensive: recoltarea mecanizată cu
combina, în care plantele formează un gard fructifer, constând din tufe formate din tulpini tinere de 1-3 ani.

c) : ex. în cazul culturii nu : 9,0 m distPlantaţii intercalate cu pomi cului asociat cu coacăzul negru anţa
între rânduri şi 8 nd se plantează 3 tufe de coacăz negru la distanţele:,0 m între pomi pe rând, între 2 pomi pe râ
1,7 x1,7m. Tufele de coacăz folosesc foarte bine spaţiul pe rând cel puţin 3-4 ani, suportând înx0,8x0,8
continuare semiumbră. Între rânduri se plantează câte de coacăz la 1,0 m2-3 rânduri între plante pe rând.

Sisteme de susţinere. Pentru plantele conduse sub formă de trunchi cu coroană (coacăzul roşu şi
alb), precum şi la cele sub formă de cordoane fructifere se foloseşte susţinerea pe spalieri cu două sau trei
sârme.

Sisteme de irigare. Irigarea prin aspersiune, ,deşi are un consum de apă mare dă cele mai bune
rezultate comparativ cu irigarea localizată prin picurare.

Particularităţi de plantare.
Lucrarea se efectuează toamna la finele lunii octombrie-prima decadă a lunii noiembrie. Chiar dacă s-,

a efectuat fertilizarea de bază, este indicat ca la fiecare groapă de plantare să se distribuie câte 8-10 kg de
mraniţă.Acest fertilizant se amestecă în mod uniform (în raport de 1/1) cu pământul rezultat din săparea gropii,
cu care se realizează plantatul. Butaşii se plantează astfel încât în groapa de plantare să intre rădăcinile şi 4-6
cm din tulpină. Solul se tasează bine în jurul plantei, iar în final se toarnă c te 5-6 l apă pentru a se realiza unâ
contact cât mai bun al rădăcinilor cu solul.

Întreţinerea solului. Între rânduri buruieni cu mijloace mecaniceşi pe rând, solul se menţine curat de
( ,disc, freză), prin erbicidare preemergentă şi postemergentă prin înierbare naturală sau însămânţare cu
Lolium perene și trifoi alb.
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Program orientativ de combatere a bolilor zşi dăunătorilor la specia coacă după intrarea pe rod
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Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

Început dezmugurit

Păd. din San-José, afide,
acarieni (forme hibernante)

- acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha ) + u lei vegetal (Toil -
conc. 0,5%)

Făinare
- fungicide pe bază de: propiconazol (Bumper 250 EC; Tilt - conc.

0,02%, penconazol (Topas 100 EC - conc. 0,02%) sau sulf (Kumulus DF - conc.
0,3%, Thiovit  Jet 80 WG - conc. 0,3%)

Începutul înfrunzitului
(martie, dec. II-III)

Patogeni micotici iș

bacterieni

- fungicide pe bază de cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG
- conc. 0,3%; Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran
OH 50WP - conc. 0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză
- conc. 0,5%

Toţi butonii liberi (aprilie,
decada III)

Ţânţarul frunzelor de
coacăz (G1), cotaru l agrişului,
afide

- insecticide pe bază de: clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc.
0,08%), tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%)

Făinare, antracnoză
- fungicide pe bază de: propiconazol (Bumper 250 EC; Tilt - conc.

0,02%, penconazol (Topas 100 EC - conc. 0,02%), tiofanat metil (Topsin 70
WDG - conc. 0,1%), miclobutanil (Systhane forte - conc. 0,02%)

50 % înflorire (aprilie,
decada III)

Viespea galbenă a
frunzelor, ţânţarul frunzelor, etc.

- insecticide pe bază de: acetamiprid (Mospilan 20 SG/SP - conc.
0,02%),  tau -fluvalinat (Mavrik 2F - conc. 0,05%), tiacloprid (Calypso 480 SC -
conc. 0,02%)

Făinare, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

50 % fructe legate (mai,
decada II)

Sfredelitorul tulpinilor de
coacăz, ţânţarul frunzelor (G2)

- insecticide pe bază de: clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc.
0,08%), clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha)

Făinare, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

100 % fructe legate (mai,
decada III)

Sfredelitorul tulpinilor de
coacăz, ţânţarul frunzelor

- insecticide pe bază de: clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc.
0,08%), clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha)

Acarieni - acaricide pe bază de: pyridaben (Sanmite 20 WP - conc. 0, 075%),
milbemectin (Milbeknock - conc. 0,05%)

Rugină, f ăinare,
antracnoză

- unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

Colorarea
primelor fructe  (iunie,

Păduchele din San -José
(G1), sfredelitorul tulpinilor de

- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc.
0,1%), clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc. 0,08%), clorpirifos (Reldan 22 -
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Şerpeni 11 (sin. Moldova)

Planta este de vigoare mare, cu port înalt şi coroana
invers piramidală, cu creşteri puternice, drepte, de culoare gri
deschis, prevăzute cu spini mari, lungi şi agresivi. Are precocitate
de fructificare si o bună rezistenţă la ger şi bolile specifice.

Fructele sunt mari, în medie 0,5 g, oval-cilindrice, de
culoare portocaliu intens, cu conţinut ridicat în provitaminele C, A,
E şi mediu în ulei. Sunt destinate consumului alimentar şi
valorificării fitofarmaceutice.

Recoltarea începe încă din luna august, putându-se
prelungi chiar până la venirea îngheţului, fiind considerat un soi cu
coacere timpurie. După jumătatea lunii octombrie fructele se
desprind prin scuturare sau vibrare, în procente de 70-80%.

CULTURACĂTINEI

Cătina albă ameliorată este o plantă cu întrebuinţări alimentare, farmaceutice, medicinale şi
industriale (lemn, ramuri şi resturi vegetale sub formă de brichete-combustibil).

Fructele cătinei, frunzele şi lemnul au un conţinut deosebit de bogat şi variat (peste 150 de
substanţe identificate până în prezent): aproape toată gama de vitamine naturale, uleiul bogat în caroten cu
efecte curative certe, acizii organici, sărurile minerale (calciu, magneziu, potasiu etc.) şi multe alte
substanţe cu rol biologic activ, drept pentru care cătina albă este considerată o plantă miraculoasă şi o
adevărată ”uzină vie”.

Cultura cătinei reprezintă o alternativă pentru alte culturi pomicole valorificând terenuri improprii
altor specii.

Cătina este o specie unisexuat dioică, adică florile mascule şi florile femele se formează pe plante
diferite, plantele femele producând fructele, iar plantele mascule asigură polenul necesar legării fructelor.
Înflorirea se produce foarte timpuriu, la sfârşit de martie–început de aprilie, mai întâi florile mascule, iar
apoi, odată cu apariţia frunzelor, şi florile femele.

Maturarea fructelor are loc după 180-200 zile de la înflorit, începând cu cea de-a doua decadă a
lunii august la soiurile timpurii, până la finele lunii septembrie şi prima decadă a lunii octombrie, la soiurile
târzii. Fructele ajunse la maturitate nu se scutură, rămânând prinse pe ramuri chiar şi în timpul iernii.

Cerinţele faţă de factorii de mediu
Cerinţele faţă de temperatură. Cătina are cerinţe scăzute. Rezistă bine la gerurile din timpul

iernii, la îngheţurile târzii din primăvară şi la cele timpurii din toamnă, precum şi la temperaturile caniculare.
Cerinţele faţă de lumină. Cătina este o mare iubitoare de lumină. Nu suportă umbrirea nici chiar a

ramurilor proprii, producându-se degarnisirea părţii inferioare a coroanei.
Cerinţele faţă de apă. Deşi cătina se adaptează la condiţii de secetă puternică, în primii 2-3 ani

după înfiinţarea plantaţiei este destul de sensibilă la lipsa apei din sol. De aceea necesită irigarea în
momentele critice.

În zonele în care, în perioada de vegetaţie cad mai puţin de 500 mm precipitaţii, se iau măsuri
pentru irigare, atât la înfiinţarea plantaţiei, cât şi în timpul verii când evapotranspiraţia este mare. De
asemenea, este o specie foarte sensibilă la asfixia radiculară.

Cerinţele faţă de sol. Cerinţele cătinei sunt reduse, putându-se cultiva pe diferite tipuri de sol, de
la cele sărace, degradate, erodate până la soluri bogate în humus şi elemente minerale (cernoziomuri).
Cătina este definită ca o plantă “pionier” deoarece colonizează terenurile lipsite de vegetaţie (nisipuri,
grohotişuri, pante abrupte, prundişuri din luncile apelor) contribuind la fixarea acestora şi la ameliorarea
proprietăţilor fizico-chimice ale solului, prin fixarea în nodozităţi a azotului atmosferic.

Piteşti 1

Planta este de vigoare mare. Cu coroana largă şi rară cu
creşteri semierecte, cu ghimpi lungi şi agresivi. Are o foarte bună
rezistenţă la ger şi la bolile specifice.

Fructele sunt mari, în medie 0,6 g, oval-cilindrice, de
culoare portocaliu intens, cu conţinut ridicat în provitaminele C, A,
E şi mijlociu în ulei. Fructele sunt destinate consumului alimentar
şi valorificării fitofarmaceutice.

Perioada de maturare a fructelor este târzie, respectiv
începând cu luna septembrie, când fructele capătă culoarea
specifică soiului şi ajung la dimensiunile maxime.

Sortimentul de soiuri:
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Piteşti 2

Planta este de vigoare mare, cu coroana invers piramidală, densă, cu
ghimpi subţiri şi flexibili, fără să fie agresivi, astfel încât se poate recolta mai uşor.
Are o foarte bună rezistenţă la ger şi la bolile specifice. Este un soi foarte
productiv, 6-8 kg/pom în primii doi ani de fructificare.

Fructele sunt mijlocii, în medie 0,4g, oval-cilindrice, de culoare
portocaliu-intens, cu conţinut ridicat în provitaminele C, A, E şi mijlociu în ulei.
Fructele sunt destinate consumului alimentar şi valorificării fitofarmaceutice.

Perioada de maturare a fructelor este târzie, respectiv începând cu
luna septembrie, când fructele capătă culoarea portocalie şi ajung la
dimensiunile maxime.

Auraş

Planta este de vigoare mare, cu coroana largă, densă. Este un soi
productiv.

Fructele sunt mijlocii, în medie 0,4 g, sferice, de culoare portocaliu-
gălbuie, cu conţinut ridicat în provitaminele C,A, E şi ulei. Fructele sunt destinate
consumului alimentar şi valorificării fitofarmaceutice.

Perioada de maturare a fructelor este foarte timpurie.

Clara

Soi spur, indicat pentru plantaţii super-intensive cu peste 2200
pomi/ha. Potenţial de producţie 15,3 to/ha în anul III, 24,5 din anul V.  Fructe
mari, galben-orange, 78 g/100 boabe, Vit.C 340 mg%, caroten 3,9 mg%, ulei
total      4,8 %. Recoltare: 20 august.±

Mara
Soi cu creştere verticală, recoltabil 100% mecanizat. 14,7 to/ha în

anul III, 23,1 din anul V. Fructe mari, galben-orange strălucitor,  64 g/100
boabe Vit C 380 mg%, caroten 12,84%, ulei total 6,2%. Recoltare: Clara + 20
zile.

Dora
Fructe intens colorate în roşu-orange şi aromate. 12,2 to/ha în anul

III, 18,1 în anul V. Calitatea boabelor excepţională. 50 g/100 boabe, Vit.C
1040 mg%, caroten 17,3 mg%, ulei total     7,2%. Recoltare: Clara + 30 zile

Cora
Soi rezistent, rustic, cu producţii mari şi constante. 14,2 to/ha în anul

III, 21,8 din anul V, fructe semi-rotunde, galben-orange, 54 g/100 boabe Vit.C
690 mg%, caroten 8,9 mg%, ulei total 5,8 %. Recoltare Clara + 50 zile
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Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Având o mare plasticitate ecologică cătina se poate planta din zonele de câmpie până la cele

submontane, cu condiţia ca solurile să aibă o fertilitate medie, să fie uşoare şi permeabile. Trebuie evitate
solurile grele şi fără drenaj, cu apă stagnantă la suprafaţă sau la adâncimi mai mici de 1,5-2,0 m. Se aleg
terenurile expuse la soare (orientare S, S-V şi S-E) şi se stabilesc distanţe de plantare care să nu conducă la
umbrirea reciprocă a plantelor. Orientarea rândurilor să fie pe cât posibil, pe direcţia nord-sud astfel ca
plantele vor fi luminate deopotrivă în timpul zilei şi pe-o parte şi pe cealaltă a rândului.

Parcela aleasă se curăţă de resturi vegetale, se ară la adâncimea de 25–30 cm şi se discuie pentru ca
plantarea să se execute în condiţiile cele mai bune. Pe terenurile cu pantă neterasată după curăţirea de
resturile vegetale se execută gropile de plantare, fără a mai mobiliza solul prin arătură.

Sisteme de cultură
Densităţi: distanţele de plantare se aleg în funcţie de vigoarea soiului, forma de conducere a plantelor,

modul de recoltare şi nu în ultimul rând de fertilitatea şi configuraţia terenului. Pe terenurile în pantă se adoptă o
distanţă mai mică între rânduri. În cazul în care terenul în pantă s-a terasat numărul de rânduri într-o terasă
este în funcţie şi de lăţimea terasei.

Distanţele pot fi următoarele:
- 2,8–3,0 m între rânduri şi 2,0 m între plante pe rând când coroana pomului se aplatizează pe rând;
- 3,5–4,0 m între rânduri şi 2,0– 2,5 m între plante pe rând la forma globuloasă;
- 3,7-4,0 m între rânduri şi 1,10-1,25 m între plante pe rând, în plantaţii superintensive, cu recoltarea
fructelor prin detaşarea ramurilor şi separarea fructelor de ramuri după congelare, cu maşini speciale.
- 4,0 m între rânduri şi 3,0 m pe rând în cazul soiurilor foarte viguroase, pe terenuri fertile, cu recoltarea

fructelor fără
tăierea ramurilor, forma globuloasă a coroanei;
Schema de aranjare a polenizatorilor (plantelor mascule) în teren trebuie să corespundă unui raport

de 1 la 7- 8, adică o plantă masculă polenizatoare la 7 sau 8 plante femele (respectiv un procent de 11-12%
plante mascule). Polenizatorii se intercalează pe rând după fiecare plantă femelă. De asemenea, se are în
vedere direcţia vântului dominant din zonă în a cărui direcţie trebuie să fie amplasate plantele mascule astfel
ca polenul să fie dus către plantele femele.

Sisteme de irigare: prin aspersiune sau prin picurare, cu norme de udare de 300 m /ha (5-6 aplicaţii)3

şi, respectiv, cu 2-3 ore de picurare la o aplicaţie, cu un număr de 8-12 udări pe sezon.

Particularităţi de plantare.
Plantarea se efectuează toamna tărziu sau primăvara cât mai devreme. Gropile se fac manual cu

cazmaua sau mecanic cu burghiul de făcut gropi în agregat cu tractor. Dimensiunile gropilor în terenul care a
fost pregătit pentru plantare (arat şi discuit) sunt de 40/40/40 cm, iar pe teren nelucrat, înţelenit, de 60/60/50
cm.

Între�inerea solului.
Menţinerea curată a solului prin praşile repetate este foarte importantă pentru dezvoltarea plantelor în

primii 2-3 ani. În această perioadă pentru folosirea mai intensivă a solului între rândurile de cătină se pot cultiva
diferite plante cu talie joasă, cum ar fi legumele: rădăcinoase, cartofi, etc. De asemenea, în primii ani nu se
recomandă utilizarea erbicidelor, cătina fiind o plantă destul de sensibilă la diferitele substanţe chimice.

Lucrarea solului între rânduri se face mecanizat, prin 3-4 discuiri, lucrări cu cultivatorul sau cu freza.
Acestea trebuie executate superficial la adâncimea maximă de 8-10 cm, pentru a nu distruge rădăcinile care
cresc razant aproape de suprafaţa solului. De asemenea, pe rând praşila manuală să nu depăşească
adâncimea de 6-7 cm. În zonele cu rozătoare (iepuri, căprioare etc.) se vor înveli trunchiurile pe timpul iernii cu
benzi din hârtie cerată, plase de material plastic etc. sau se împrejmuieşte plantaţia cu plasă de sârmă prinsă
pe spalieri, cu înălţimea gardului de 120-150 cm.
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CULTURAAFINULUI

Afinul cu tufa înaltă este originar din America de Nord iar soiurile cultivate provin în cea mai mare parte
din specia americană Vaccinium corymbosum.

Fructele şi frunzele acestui arbust au conţinut asemănător cu cel al afinului de munte (Vaccinium
myrtillus), având pe lângă rolul nutritiv şi proprietăţi medicinale. Astfel fructele sunt bogate în substanţe
nutritive (zaharuri, acizi,substanţă uscată), vitamine, dintre care de remarcat vitamina C, vitaminele A, B1, B2,
E, săruri minerale, antociani cu acţiune antioxidantă. Fructele sunt de 2-4 ori mai mari comparativ cu afinele de
munte, cu calităţi comerciale superioare şi sunt foarte căutate pe pieţele europene ca fruct proaspăt în
principal.

Cerin�ele fa�ă de factorii de mediu
Cerinţele faţă de temperatură. Afinul cu tufa înaltă este o specie de climă temperată, având cerinţe

moderate pentru temperatură. Preferă clima răcoroasă şi umedă. Temperaturile orare optime ale speciei se
situează între 18 și 30°C, iar cele absolute minime sunt de 7°C și maxime de 42°C (în afara intervalului
temperaturilor absolute creșterea încetează). Temperatura reprezintă un factor major de produc�ie, cerin�ele
fa�ă de căldură fiind mari, pentru ob�inerea unor recolte ridicate. Afinul este afectat de temperaturile extrem de
ridicate din vară, mai ales dacă acestea sunt asociate şi cu o uscăciune atmosferică accentuată. Temperatura
afectează atât plantele cât şi fructele. În zonele nordice cu zile lungi şi nopţi răcoroase în perioada maturării
fructele sunt mai aromate şi mai gustoase.

Plantele sunt rezistente la ger în perioada de repaus vegetativ, dacă ţesuturile tulpinilor şi ramurilor
sunt bine maturate. Rezisten�a la ger în perioada de repaus este relativ mare, limita critică fiind de -36°C.
Totuși, în zonele prea răcoroase şi cu veri foarte umede ramurile nu îşi maturează suficient lemnul, astfel că
peste iarnă pot degera şi la temperaturi de până la – 10°C. Necesarul de ore de frig (între 0 și 7°C) din sezonul
de repaus, este de asemenea mare între 900 și 1000 (700 – 1200 în func�ie de soi).

Cerinţele faţă de lumină. Faţă de lumină afinul deşi are pretenţii moderate suportă şi semiumbra, însă
cele mai bune producţii le realizează în condiţii de lumină deplină, având cerinţe maxime în perioada înfloririi şi
legării fructelor. La semiumbră tulpinile cresc mai scurte şi subţiri, rodesc mai slab, iar fructele rămân mai mici
şi mai slab colorate.

Cerinţele faţă de apă. Afinul are cerinţe ridicate pentru apă, consumul maxim fiind în perioada
creşterii şi maturării fructelor. Necesită o umiditate constantă în sol, nesuportând uscăciunea şi excesul
îndelungat de apă în sol. Din aceste considerente cultura afinului nu poate fi concepută fără asigurarea unei
surse de irigare, cu excepţia zonelor în care cantitatea de precipitaţii anuale depăşeşte 800-900 mm şi dacă
acestea au o distribuţie uniformă de-a lungul anului şi cu deosebire, în perioada de vegetaţie.

Cerinţele faţă de sol. Solul este unul din factorii de mediu cei mai importanţi pentru reuşita culturii
afinului, atât prin proprietăţile fizice (textură), cât şi prin cele chimice (reacţia solului şi conţinutul în materie
organică). Limitele optime ale reacţiei solului pentru afin, exprimate în valori ale pH-ului sunt cuprinse între 4,3
şi 5,5. Afinul poate să crească şi să se dezvolte bine pe o gamă variată de soluri, cu condiţia ca acestea să fie
soluri acide, bine drenate, bogate în materie organică şi bine expuse la lumină. Nu suportă ca apa să stagneze
în sol mai multe zile.

Sortimentul de soiuri

Bluecrop

Este unul din cele mai răspândite soiuri având o adaptabilitate
bună la condiţiile din România.

Tufa viguroasă, relativ densă, largă şi înaltă, cu port erect. Soi
cu sezon mijlociu de coacere - la începutul lunii iulie şi durează până la
sfârşitul acesteia sau începutul lunii august, şi cu coacere destul de
eşalonată.

Fructele sunt de mărime mijlocie, în funcţie de încărcătură şi
agrotehnica aplicată, de formă sferică uşor turtite, de culoarea albastră
deschis, bine acoperite cu pruină persistentă. Acestea sunt prinse în
ciorchini răsfiraţi, de mărime mijlocie. Prezintă calităţi organoleptice
bune, ferme, rezistente la crăpare şi păstrare.

Este un soi de mare şi foarte mare productivitate, atingând în
anii de plină rodire 4-6 kg/tufă. Prezintă rezistenţă bună la atacul
ciupercilor de scoarţă sau de frunze, uneori prezintă atac slab de
Septoria albopunctata.

Are rezistenţă moderată la ger şi la secetă. Necesită soluri
acide şi bogate în materie organică.

Recomandări agrotehnologice: alegerea de soluri acide şi
bogate în materie organică. Zonele cele mai favorabile sunt cele
deluroase; pentru realizarea de producţii ridicate şi fructe mari se aplică
irigarea şi fertilizarea la nivel optim, precum şi tăieri de formare şi de
fructificare.

121



A
F

IN
U

L

Simultan

Soi românesc nou, cu coacere timpurie, fructe de calitate
maturare concentrată. Se numără printre puţinele soiuri pretabile la
recoltarea mecaniztă. Formează tufe viguroase, cu port erect şi coroana
largă, purtând ciorchini lungi cu deosebire spre baza tufei, cu dispunere
laxă a bacelor, ceea ce facilitează culesul şi maturarea concentrată a
fructelor.

Este un soi cu maturare foarte timpurie, deschizând sezonul de
coacere a afinelor împreună cu alte soiuri timpurii cum sunt Weymouth
sau Duke, dar cu un sezon de coacere mai scurt, necesitând 2-3 recoltări.

Fructele sunt de mărime mijlocie, de culoare albastră, cu pruină
puternică, ferme, gust dulce, slab acidulat, aromate şi crocant. Sub
aspectul conţinutului biochimic, fructele sunt mai bogate în compuşi cu
acţiune antioxidantă (antociani, polifenoli, acid citric) comparativ cu soiul
Bluecrop. Prezintă o bună capacitate de păstrare în stare proaspătă: 9-10
zile la temperatura de 1-4°C. Este un soi de productivitate mijlocie spre
mare, cu precocitate de rodire, 1,5-2,0 kg/tufă în primii ani de fructificare.

Prezintă o bună rezistenţă la ger. Rezistenţa la boli şi dăunători
este foarte bună.

Recomandări agrotehnologice : alegerea de soluri acide sau
slab acide, de preferat, din zona deluroasă aplicarea tăierilor de normare,;
asigurarea apei şi materiei organice la optimum necesar pentru obţinerea
de fructe mari şi producţii consistente.

Duke

De origine americană, soiul are o extindere importantă în
Europa.

Formează tufe viguroase, cu port erect, cu tulpini numeroase,
moderat de ramificate.

Perioada de maturare a fructelor este timpurie, aproximativ în
aceeaşi perioadă cu Weymouth, Simultan, Earlyblue.

Fructele sunt de calitate bună, mijlocii-mari, ferme, rezistente la
transport, calităţi gustative bune, culoare albastră spre deschis.

Este un soi de productivitate mijlocie până la mare.
Manifestă rezistenţă la antracnoză ( ) şiGleosporium fructigenum

arsura bacteriană ( ) şi toleranţă la arsura ramurilorErwinia amylovora
( .) şi septorioză (Phomopsis spp Septoria albopunctata).

Recomandări agrotehnologice: amplasarea în zone mai
răcoroase, deoarece are pretenţii ridicate faţă de perioada de frig;
alegerea de terenuri acide bogate în materie organică; aplicarea irigarii şi
fertilizării la nivel optim, precum şi a tăierilor de formare şi de fructificare.

Delicia

Soi românesc nou, selecţionat pentru calitatea fructelor, aspect
comercial şi calităţi gustative (gust acidulat-dulce şi intens aromat),
precocitate de fructificare.

Este de vigoare mijlocie, cu creştere mai înceată în primii ani,
tufele fiind largi şi scunde pe înălţime. Maturarea fructelor are loc începând
cu prima decadă a lunii iulie şi durează până la începutul lui august
(coacere eşalonată). Fructele sunt mari, de formă rotund-aplatizată, de
culoarea bleu deschis cu multă pruină, conţinut biochimic bogat în
compuşi cu acţiune antioxidantă. Fructele au capacitate bună de păstrare
şi destinaţie mixtă.

Soiul are o mare precocitate de fructificare, producând încă din
anul al 2-lea de la plantare 0,8-1,0 kg/tufă şi 2,0-3,0 kg/tufă în următorii 4-5
ani. Este rezistent la antracnoză şi arsura bacteriană şi tolerant la arsura
ramurilor şi septorioză. Prezintă rezistenţă bună la ger.

Recomandări agrotehnologice: în primii 2 ani de la plantare este
indicată îndepărtarea ramurilor mici care ating solul pentru a imprima
tufelor o creştere mai înaltă şi a evita contactul fructelor cu solul; aplicarea
tăierilor de normare, asigurarea materiei organice la optimum necesar
pentru obţinerea de fructe mari. Asigurarea la nivel optim a apei în sol în
perioada de la înflorit până la sfârşitul recoltării.
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Alte soiuri de afin recomandate

Nr.
crt.

Soiul
Provenien ă�
/ Menţinător

Vigoarea/
forma
tufei

Perioada
de

maturare

Greutate
medie fruct

(g)

Forma
fructului

Culoarea
pieliţei

Observaţii şi recomendări

3 Lax
România

ICDP Piteşti
mare, tufe înalte

şi largi .
semi-

timpurie 2,5-3,0 g
rotundă, slab

aplatizată

albastră-
închisă, slab

pruinată

-Productiv;
-Maturare concentrată;
-Calităţi organoleptice bune;
-Pretabil la recoltarea mecanizată.

4 Pemberton
România

ICDP Piteşti
SCDP Voineşti

mare, tufe înalte
şi largi

semi-
timpurie

2,0-2,5 g rotundă, slab
aplatizată

albastră-
negricioasă

-Productiv;
-Calităţi organoleptice medii;
-Adaptabilitate ridicată.

5 Safir România
ICDP Piteşti

mijlocie, tufe
înalte şi erecte

semi-
timpurie

2,0-2,5 g rotundă, slab
aplatizată

albastră,
intens

pruinată.

-Calităţi organoleptice şi comerciale
bune ;
-Productiv.

6 Vital România
ICDP Piteşti

mijlocie-mare,
tufe erecte,

tulpini groase,
rare

semi-
timpurie 2,5-3,5 g rotundă, slab

aplatizată

albastră –
violet, slab
pruinată

-Productivitate;
-Calităţi organoleptice bune;
-Destinat pentru consum în stare
proaspătă şi prelucrare.

7 Prod România
ICDP Piteşti

mijlocie –mare,
tufe largi şi
stufoase

mijlocie 2,0-2,5 g rotund, puternic
aplatizat

albastră,
intens pruinată

-Foarte productive;
-Coacere eşalonată;
-Calităţi organoleptice şi comerciale
bune.

8 Azur România
ICDP Piteşti

mijlocie-mare,
tufe

semierecte şi
răsfirate

mijlocie 2,0-3,0 g rotund, aplatizat albastră,
intens pruinată

-Productiv;
-Calităţi organoleptice şi comerciale
bune;
-Maturare eşalonată.

10 Blueray
România

ICDP Piteşti
SCDP Voineşti

mijlocie-mare,
tufe erecte. mijlocie 2,0-3,0 g

rotund, puternic
aplatizat

albastră,
intens pruinată

-Productiv;
-Calităţi organoleptice medii;
-Maturare  eşalonată.

11 Coville
România

ICDP Piteşti
SCDP Voineşti

mare, tufe
erecte, largi

semitârzie 2,0-3,0 g rotund, puternic
aplatizat

albastră,
intens pruinată

-Productiv;
-Rezistenţă la păstrare şi transport;
-Maturare eşalonată.

13 Augusta România
ICDP Piteşti

mare, tufe
erecte,tulpini

groase
semitârzie 2,0-3,0 g rotund, aplatizat albastră,

intens pruinată

-Productiv;
-Rezistenţă la păstrare şi transport;
-Maturare eşalonată.

14 Elliott
Pepiniera
Olunden

Şomcuţa Mare

mijlocie,tufe
înalte

târzie 2,0-3,0 g rotund, puternic
aplatizat

albastră,
intens pruinată

-Productiv;
-Rezistenţă la păstrare şi transport;
-Maturare eşalonată.

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Terenurile pe care se amplasează o plantaţie de afin trebuie să aibă însuşirile fizico-chimice cât mai

apropiate de cerinţele acestei specii de cultură, astfel ca să nu necesite prea multe lucrări de ameliorare,
îndesosebi corectarea şi menţinerea acidităţii solului, să aibă pante uniforme şi reduse, până la 15-20% şi să
existe posibilităţi de mecanizare. Pe solurile cu o aciditate mai scăzută se recomandă acidifierea prin folosirea
de sulf pulbere aplicat pe sol cu 6 luni înainte de plantare. Lucrarea se execută numai cazul când solul are o
valoare pH mai mare de 6, sulful aplicându-se odată cu distribuirea rumeguşului (talaşului), toamna, astfel: la
suprafeţe de teren de 1 ha, cantităţile de sulf pulbere necesare pentru a obţine în final un pH al solului de 4,5
diferă în funcţie de textura şi pH –ul solului.

În fiecare an se aplică o doză de întreţinere de sulf pulbere în cantitate de 100 kg pe solurile nisipoase
şi de 150 kg pe solurile argiloase.

Sisteme de cultură
Densităţi. Distanţele de plantare diferă în funcţie de sistema de maşini pentru lucrările de întreţinere a

solului, combatere a bolilor şi dăunătorilor şi a recoltării fructelor, astfel:
a) Plantaţii recoltarea manuală 1,0 cu un numărcu a fructelor: 2,5 - 3,0 m x 0,7- de la 3333 la 5714

plante / ha .
b) Plantaţii cu recoltarea mecanizată cu combina: 4,0 x 0,7 m – 3571 plante/ha.
Sisteme de irigare. Se utilizează mai multe metode: irigarea prin aspersiune cu micro şi macrojet şi

irigarea prin picurare, cu picurătoare dispuse de-a lungul furtunelor la 50 – 100 cm în funcţie de distanţa de
plantare între plante pe rând. Cantitatea de apă este diferită în funcţie de stadiul de dezvoltare a plantelor (150-
300 mc/ha).

Particularită�i la plantare. Plantarea afinului cu tufa înaltă se poate realiza prin plantarea în rânduri
obişnuite şi/sau pe biloane înălţate, recomandate pe terenurile cu exces temporar de apă la sol. Plantarea se
poate realiza prin efectuarea de gropi individuale sau şanţuri deschise de-a lungul rândurilor, când se folosesc
distanţe mai mici de plantare (0,7-0,8 m). Pentru satisfacerea cerinţelor afinului pentru sol se procedează la
pregătirea localizată a terenului în vederea plantării. Aceasta constă în adăugarea în gropile sau şanţurile de
plantare a unor materiale, din care de preferat sunt în primul rând de turba acidă, apoi rumeguş descompus sau
semidescompus, de preferat de conifere, gunoi de grajd putrezit, compost descompus, micoriză comercială.
Aceste materiale se pot administra singure sau în amestec în diferite proporţii, atât între ele cât şi cu solul din
groapă. Gunoiul de grajd deşi este o sursă foarte bună de îngrăşământ pentru cultura afinului se adaugă într-o
proporţie de maximum 15-20%, deoarece acesta scade aciditatea solului. Din aceste materiale se obţine un
substrat îmbunătăţit, uşor, cu drenaj acvatic foarte bun, bogat în materie organică. Folosirea suplimentară a
ciupercilor de micoriză favorizează descompunerea materiei organice din sol şi aprovizionarea plantei cu
elementul esenţial pentru cultura afinului –azotul- în forma uşor accesibilă.
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Dimensiunile gropilor de plantare trebuie să fie de 40 x 40 x 40 cm, având în vedere faptul că rădăcinile
de-a lungul vieţii nu depăşesc acest spaţiu şi se pot executa manual sau mecanizat cu burghiul.

Între�inerea solului. Pe rând solul se menţine prin mulcire cu rumeguş, talaş, scoarţă de copac,
agrotextil, etc. Între rânduri solul se înierbează cu trifoi alb în amestec cu o specie graminee: Lolium perenne
(specia cea mai utilizată), Lolium multiforum, Poa pratensis, Festuca rubra.
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Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1
La finalul repausului
vegetativ

Cicade, cotari, păduchele din
San–José, etc. (forme
hibernante)

- acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha + ulei vegetal (Toil - conc.
0,5%)

2 Înfrunzit

Septorioza afinului, înroşirea
frunzelor, rugină, antracnoză,
etc.

- fungicide pe bază de: cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG -
conc. 0,3%; Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran
OH 50WP - conc. 0,3%; Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză
- conc. 0,5%

Insecte defoliatoare, gărgăriţe,
etc.

- insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480SC - conc. 0,02%), dimetoat
(Novadim progress - conc. 0,1%), deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%),
acetamiprid (Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,02%)

3 Început înflorit

Putregaiul cenuşiu, antracnoză,
septorioză, rugină, etc.

- fungicide pe bază de: tiofanat metil (Topsin 70 WDG – conc. 0,1%),
miclobutanil (Systhane forte - conc. 0,02%), clorotaloni l (Bravo 500 SC – conc.
0,15%)

Gărgăriţe, etc. - insecticide pe bază de: tiacloprid (Calypso 480SC - conc. 0,02%), acetamiprid
(Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,02%), tau-fluvalinat (Mavrik 2F – conc. 0,05%)

4 Fructe de mărime normală
Putregaiul cenuşiu, an tracnoză,
septorioză, rugină, etc.

- fungicide cu timp de pauză redus până la recoltare: pe bază de iprodione
(Rovral 500 SC - conc. 0,1), fenhexamid (Teldor 500 SC - conc. 0,08%),
ciprodinil + fludioxonil (Switch 62,5 WG - doza 1 Kg/ha), difenoconazol (Score
250 EC - conc. 0,03-0,05%)

Musca afinului, gărgăriţe, etc. - unul din insecticidele recomandate la Tratamentul 2.

5 După recoltare

Antracnoză, septorioză, rugină,
etc.

- unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3 sau un produs cupric

Păduchele din San-José,
insecte defoliatoare, etc.

- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%),
deltametrin (Decis Mega - conc. 0,015%), clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2
l/ha).

Program orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor la specia afin
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CULTURAAGRIŞULUI

Cerin�ele fa�ă de factorii de mediu
Cerinţele faţă de temperatură. Ca şi coacăzul, agrişul este o specie de climat umed şi răcoros şi are

cerinţe scăzute faţă de temperatură. Temperaturile orare optime ale speciei se situează între 15 și 25°C, iar
cele absolute minime sunt de 3°C și maxime de 40°C. Temperaturile ridicate și arși�a din timpul verii, constituie
un factor limitativ al extinderii speciei. Nu suportă temperaturile ridicate din lunile iunie-iulie. La peste 30°C,
frunzele se ofilesc, chiar în condi�ii de aprovizionare bună cu apă a solului. Rezistă bine la ger, până la -28..-
32°C. Florile și fructele tinere rezistă până la -4°C.

Cerinţele faţă de lumină sunt mari pentru obţinerea de producţii ridicate şi fructe de calitate.
Cerinţele faţă de apă. Rezistă mai bine decât coacăzul la secetă (dar fructele rămân mici), darl este

sensibil şi la excesul de apă din sol. Are nevoie de apă în perioada creşterii şi maturării fructelor.
Cerinţele faţă de sol. referă solurile nisipo-lutoase, fertile, permeabile, suficient de umede, cu apaP

freatică sub 1,20 m adâncime şi cu pH-ul de 4,6-5,0.Are o toleran�ă scăzută la con�inutul de săruri din sol.

Sortimentul de soiuri
Este format din soiuri autohtone şi străine, cu diferite epoci de maturare, soiuri cu ghimpi şi soiuri fără

ghimpi, fructele având culori de la verde pal (Zenit, Someş), verde gălbui (Rezistent de Cluj) până la galben
verzui (White Smith), de la roz la roşu închis (Cernomor) sau la violaceu (Jubiliar, Sirius)(Tabel 20.1.).

Cele mai noi crea�ii la agriș sunt Verda și Virens, descrise mai jos:

Verda
Soi de vigoare mijlocie, cu tufe de formă globuloasă, tulpini semierecte, cu spini scurţi şi rari. Are

rezistenţă mare la ger şi la bolile specifice, cu productivitate ridicată. Reacţia la secetă şi condiţii agrotehnice
precare se manifestă prin reducerea mărimii fructelor şi, deci, a producţiei.

Fructele sunt de mărime mijlocie–mare, în medie 6,0 g, de formă ovală şi culoare galben–verzuie, cu
conţinut ridicat în substanţă uscată solubilă, pentru consum în stare proaspătă şi prelucrată.

Maturarea fructelor este mijlocie, sfârşit iunie-iulie.

Virens
Soi de vigoare mijlocie, cu tufe înalte, de formă globuloasă, tulpini semi Prezintă o-erecte, cu spini.

productivitate ridicată (3,5 kg/tufă). re rezistenţă bună la bolile specifice agrişului şi ridicată la ger.A
Fructele sunt mari (cca. 7,0 g), de culoare verde-gălbui, conţinut ridicat în substanţă uscată solubilă.
Se maturează la 4-5 zile după soiul Verda.
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Nr.
crt. Soiul

Provenien�a/
Men inător�

Vigoarea/
forma tufei

Perioada
de

maturare

Greutate
medie fruct

(g)

Forma
fructului

Culoarea
pieliţei Observaţii şi recomendări

1 White
Smith

România
ICDP Piteşti

mijlocie-
mare, tufe

largi şi
dese.

timpurie 5,0-7,0 g ovoidal-
alungită

galbenă
verzuie,

semi
transparent

ă

Tulpini cu ghimpozitate medie;
Fructe de bună calitate; Productiv;
Rezistenţă bună la făinare şi boli

foliare.

2 Zenit
România

SCDP Cluj-
Napoca

mijlocie,
tufe

semiânalte,
dese

timpurie 4,0-6,0 g ovală
verde pal cu

nuanţe
gălbui

Tulpini ghimpoase; -Productiv;
Rezistent la boli; -Calităţi

organoleptice şi comerciale bune.

3
Rezistent
de Cluj

România
SCDP Cluj-

Napoca

mijlocie-
mare, tulpini
semierecte

mijlocie 5,0 -6,0 g
sferice

sau oval-
alungite.

verde-
gălbuie

Ghimpozitate medie; Productiv;
Rezistent-tolerant la boli.

4 Cernomor România
ICDP Piteşti

mare, tufe
foarte înalte

şi largi
mijlocie 3,0-5,0 g

sferice
sau oval-
alungite

roşie-închis
până la
bordo

-Ghimpozitate mijlocie-mică;
Rezistent la boli; Productiv; Pretabil

la recotatarea mecanizată.

5 Someş
România

SCDP Cluj-
Napoca

mijlocie-
mare, tufe
semiînalte,

dese

mijlocie 4,0-5,0 g invers
ovoide verde pal

Productiv; Rezistent la boli;
Ghimpozitate medie; Calitatea

fructelor medie.

6 Jubiliar România
ICDP Piteşti

mijlocie –
mare, tufe
înalte, rare

târzie 4,0-5,0 g oval-
alungite

violaceu-
închis

Tulpini fără ghimpi; Productiv;
Calitate bună a fructelor; Rezistent la

făinare; Maturare neuniformă a
fructelor.

7 Sirius România
ICDP Piteşti

mijlocie,
tufe înalte,

rare
târzie 4,0-5,0 g oval

alungite
violaceu-

închis

Tulpini fără ghimpi; Productiv;
Calitate bună a fructelor; Rezistent la

făinare; Maturare neuniformă a
fructelor.

Recomandări agrotehnologice: alegerea de terenuri fertile, permeabile; aplicarea de scurtări în primul
an după plantare pentru provocarea de creşteri înalte şi viguroase; pentru consum în stare proaspătă se
recoltează la maturitatea deplină, când fructele ating calităţile organoleptice depline, iar pentru prelucrare la
maturitatea tehnică, după ce au atins mărimea normală sau la maturitatea de recoltare.

Sortimentul de soiuri la agriș

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Particularităţi privind organizarea şi pregătirea terenului
Se aleg terenuri adăpostite de vânturi şi curenţi reci de aer. În zonele mai calde, se aleg terenuri de-a

lungul văilor largi ale râurilor, în zona colinară terenurile în pantă cu expoziţie vestică, sud-vestică şi estică, iar
în zona pre-montană, expoziţia sudică. Pregătirea terenului se efectuează cu cel puţin 1-2 luni înainte de
plantare şi constă în eliberarea de resturi vegetale, desfundat la adâncimea de 35-50 cm sau un arat adânc la
cel puţin 35 cm.

Sisteme de cultură
Densităţi. Distanţele de plantare sunt în funcţie de vigoarea soiurilor, modul de întreţinere a solului

între rânduri, utilajele folosite la lucrările din plantaţie, inclusiv maşinile de stropit: 2,5–3,0 m între rânduri şi
0,8–1,0 m între plante pe rând la soiurile de vigoare mică şi 1,2-1,5 m la soiurile viguroase cu tufe largi.

Sisteme de susţinere. În plantaţiile conduse sub formă de trunchi cu coroană şi palmetă se utilizează
susţinerea pe spalieri cu 2-3 sârme. Instalarea sistemului de susţinere se efectuează înainte de plantare sau
imediat după. Stâlpii trebuie să aibă 1,8 m lungime, din care 0,40 m se fixează în sol şi se amplasează la
distanţa de 8 m unul de altul.

Sisteme de irigare. Se utilizează irigarea prin aspersiune sau prin picurare. În primii doi ani de viaţă ai
plantaţiei se aplică udări de câte ori este necesar, astfel ca plantele să nu sufere de lipsa apei din sol.

Particularită�i de plantare. Plantarea se efectuează toamna, la sfârşitul lunii octombrie, în gropi cu
dimensiuni de 40x40x40 cm. Odată cu plantarea se aplică şi o fertilizare localizată cu 5-6 kg/groapă de gunoi
de grajd descompus.

Întreţinerea solului. Solul se menţine curat de buruieni în primii 2-3 ani după plantare atât între
rânduri, prin arături superficiale, discuiri şi frezări repetate, cât şi pe rând, prin praşile manuale. Nu se
recomandă înierbarea.
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Program orientativ de combatere a bolilor şi dăunătorilor la specia agriş după intrarea pe rod
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Fenofaza Patogen/ Dăunător Produse de protecţia plantelor recomandate

1 Început dezmugurit

Păd. din San-José, afide, acarieni
(forme hibernante) - acetamiprid (Mospilan 20 SG - doza 0,45 Kg/ha) + ulei vegetal (Toil - conc. 0,5%)

Făinare
- fungicide pe bază de: propiconazol (Bumper 250 EC; Tilt - conc. 0,02%, penconazol
(Topas 100 EC - conc. 0,02%) sau sulf (Kumulus DF - conc. 0,3%, Thiovit  Jet 80 WG -
conc. 0,3%)

2 Începutul înfrunzitului (martie,
dec. II-III) Patogeni micotici i bacterieniș

- fungicide pe bază de cupru: Alcupral 50PU - conc. 0,3%; Champ 77WG - conc. 0,3%;
Triumf 40WG - conc. 0,3%, Kocide 2000 - conc. 0,3%; Funguran OH 50WP - conc. 0,3%;
Super Champ 250 EC - conc.  0,3%; Zeamă bordeleză - conc. 0,5%

3 Toţi butonii liberi (aprilie,
decada III)

Ţânţarul frunzelor de coacăz (G1),
cotarul agrişului, afide

- insecticide pe bază de: clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc. 0,08%), tiacloprid
(Calypso 480 SC - conc. 0,02%)

Făinare, antracnoză
- fungicide pe bază de: propiconazol (Bumper 250 EC; Tilt - conc. 0,02%, penconazol
(Topas 100 EC - conc. 0,02%), tiofanat metil (Topsin 70 WDG - conc. 0,1%), miclobutanil
(Systhane forte - conc. 0,02%)

4 50 % înflorire (aprilie, decada
III)

Viespea galbenă a frunzelor, ţânţarul
frunzelor, etc.

- insecticide pe bază de: a cetamiprid (Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,02%),  tau -fluvalinat
(Mavrik 2F - conc. 0,05%), tiacloprid (Calypso 480 SC - conc. 0,02%)

Făinare, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

5 50 % fructe legate (mai,
decada II)

Sfredelitorul tulpinilor de coacăz,
ţânţarul frunzelor (G2)

- insecticide pe bază de: clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc. 0,08%), clorpirifos
(Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha)

Făinare, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

6 100 % fructe legate (mai,
decada III)

Sfredelitorul tulpinilor de coacăz,
ţânţarul frunzelor

- insecticide pe bază de: clorpirifos + cipermetrin (Nurelle D - conc. 0,08%), clorpirifos
(Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha)

Acarieni - acaricide pe bază de: pyridaben (Sanmite 20 WP - conc. 0,075%), milbemectin
(Milbeknock - conc. 0,05%)

Făinare, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

7 Colorarea  primelor fructe
(iunie, dec. I)

Păduchele din San-José (G1),
sfredelitorul tulpinilor de coacăz,
ţânţarul frunzelor (G3)

- insecticide pe bază de: clorpirifos + deltametrin (Pyrinex Quick - conc. 0,1%), clorpirifos +
cipermetrin (Nurelle D - conc. 0,08%), clorpirifos (Reldan 22 - doza 2-2,2 l/ha, acetamiprid
(Mospilan 20 SG/SP - conc. 0,025 - 0,03%)

Făinare, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

8 După recoltare (iulie-august)

Păduchele din San-José (G2),
ţânţarul frunzelor - unul din insecticidele recomandate la Tratamentul 7

Acarieni
- acaricide pe bază de: pyridaben (Sanmite 20 WP - conc. 0,075%), milbemectin
(Milbeknock - conc. 0,05%)

Făinare, antracnoză - unul din fungicidele recomandate la Tratamentul 3

127



M
Ă

C
E

Ș
U

L

CULTURA MĂCEŞULUI

Măceşul se cultivă în principal pentru fructele sale foarte bogate în vitamina C, dar şi B2; K; PP şi
vitamina A. Conţinutul în vitamina C variază în funcţie de specie, astfel, cel mai mare conţinut îl găsim în
fructele speciei peste . Speciile şi au unRosa pendulina Rosa rugosa Rosa canina( 5000-9000 mg%)
conţinut în vitamina C între 500-1000 mg%.

Cerin�ele faţă de factorii de mediu
Speciile de măceş suportă variaţii mari de temperatură, putând fi cultivate atât în zone cu temperaturi

ridicate( zone de câmpie), cât şi în zonele de munte unde temperatura aerului este mai scăzută. În timpul iernii
măceşul rezistă pân ţurile târziiă la temperaturi de -25ºC .. -30ºC, iar primăvara florile nu sunt afectate de înghe
deoarece înfloreşte în luna mai după ce pericolul acestora trece.,

cu ghimpi sunt mari iubitoare de lumiPopulaţiile nă şi rezistă la secetă, faţă de cele fără ghimpi care
se comportă bine şi în condiţii de semiumbră.

Măceşul are pretenţii moderate faţă de sol şi suportă foarte bine solurile sărace datorită sistemului
radicular bine dezvoltat

Sortimentul de soiuri
Sortimentul mondial este alcătuit din soiuri cu spini cum sunt soiurile Wagenigen 2; Wagenigen 5;

Wagenigen 7, caracterizate prin tufe de mărime mijlocie, cu ramuri acoperite de ghimpi deşi şi curbaţi, cu
fructe alungite de culoare rosie-cărămizie. Din sortimentul fără spini fac parte soiurile soiuriPiros 1; Piros 2
lipsite de spini însă sensibile la secetă şi temperaturi scăzute.

Can

Soi românesc.
Este un soi fără spini, care se caracterizează

prin tufe viguroase de până la 3 m înălţime, cu 5-6 tulpini
multianuale crescute din zona bazală.

Fructul este mare (5,5 g), de formă alungită,
culoare roşu intens, lucios şi are un conţinut mediu în
vitamina C de cca. 580-600mg%.

Epoca de maturare a fructelor este timpurie, la
începutul lunii septembrie.

Producţia este de 4-5 kg/tufă.

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Pentru înfiinţarea plantaţiilor de măceş se aleg terenurile însorite, cu soluri cu pH neutru, umede, luto-

argiloase sau argilo-lutoase. Pe terenurile în pantă măceşul poate fi cultivat până la limita de înclinare de 20%.
Pregătirea terenului în vederea înfiinţării plantaţiilor constă în lucrări specifice grupei de arbuşti

fructiferi:
- eliberarea terenului de planta premergătoare;
- arătura adâncă de toamnă;
- discuirea arăturii ;
- materialul biologic este reprezentat din plante înmulţite pe cale vegetativă (care se livrează lain vitro

ghiveci) şi plante înmulţite generativ prin seminţe. Este recomandat ca plantele sa fie fortificate 1an înaintea
plantării definitive.

Distanţele de plantare recomandate pentru soiul Can sunt de 3-3,5 m între rânduri şi 1,5 m între plante
pe rând.

În general, măceşul nu necesită tăieri de formare a coroanei tufei în primii ani.
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Sortimentul de soiuri

CULTURA LONICEREI

Lonicera albastră este un arbust de origine rusească introdus recent în cultură în România. Interesul
pentru această specie derivă din timpurietatea maturării fructelor, fiind primul fruct de arbust fructifer care se
coace înaintea cireşelor de mai şi din rusticitatea plantei, care manifestă o mare capacitate de adaptare la
diferite condiţii ecologice. Fructele sunt importante pentru consumul uman, având calităţi nutritive şi
terapeutice, prin conţinutul ridicat în compuşi cu rol antioxidant.

Cerinţ faţă de factorii de mediuele
Plantele de lonicera ,suportă variaţii foarte mari de temperatură rezistând şi fructificând în condiţii de

climă continentală cu veri toride (peste 35 ) şi foarte friguroase (-40 ).ºC ierni ºC
Este pretenţioasă însă la condiţiile de sol, preferându-le pe cele cu textură uşoară, bogate în humus,

cu un pH neutru spre acid.

Loni

Tufa are vigoare mijlocie-mare, creştere erectă,
compactă.

Fructele sunt bpmbate la mijloc şi îngustate laovoide,
capete, cu greutatea medie 0,7-1 g/fruct, de culoare albastru-
intens, cu pruină slabă, gust dulce-acrişor şi conţinut
biochimic bogat (acid ascorbit 60-83 mg/100 g; antociani
173%, pectine 0,33%, substanţe minerale 0,71 mg%)

Maturare timpurie (mijlocul lunii mai)

Cera

Soi omologat la ICDP Piteşti-Mărăcineni in anul 2003,
planta creşte încet, la fel şi producţia de fructe; fructifică
abundent după 5-6 ani după plantare; producţia medie 2-4
kg/tufă fructe cu greutatea medie 0,9g, de formă obovată,,
rusticitate manifestată prin rezistenţa foarte bună la ger, la
secetă, boli şi dăunători.

Kami

Soi omologat la ICDP Piteşti-Mărăcineni in anul 2012,
se caracterizează prin tufe de vigoare mare, producţii medii
pe tufă 5-6 kg, fructele sunt relativ mari 1,0-1,3 g şi pot fi
consumate în stare proaspătă, au un gust plă - migdalat,cut
prezintă rezistenţă la ger şi secetă.

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Pregătirea terenului înainte de plantare, constă în lucrările obişnuite care se fac pentru

înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi: e berarea terenului de planta premergătoare; arătura adâncă lali
20-30 cm; discuirea arăturii, pichetarea terenului. Distanţele de plantare recomandate sunt de 3,5 m între
rânduri şi 1,5 m între plante pe rând.

M săditor constă în butaşi înrădăcinaţi şi fortificaţi 1 an.aterial
Plantarea se face de regulă toamna, în prima decadă a lunii noiembrie, sau primăvara la începutul

lunii martie, când terenul permite executarea lucrării.Cerinţele unei culturi de lonicera impun ca solul să se
menţină curat de buruieni de-a lungul rândului prin praşile şi mulcire, fără erbicidare, iar între rânduri înierbat.

La plantele tinere până la vârsta de 6-8 ani nu se fac tăieri, planta se lasă să crească liber, sub formă de
tufă, cu 5-6 tulpini principale pe care sunt inserate tulpini de semischelet, ramuri fructifere şi creşteri de 1 an.
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CULTURACORNULUI

Cerin�ele fa�ă de factorii de mediu
Cornul este o plantă iubitoare de lumină şi căldura, de altfel în flora spontană se instaleză numai pe versanţii
sudici.
Este rezistent la secetele de lungă durată şi nu este pretenţios faţă de sol, rezistând pe cele mai variate
terenuri.

Sortimentul de soiuri

Bordo

Pomul este viguros putând ajunge la o înălţime de 3,2
m. Mugurii floriferi se diferenţiază la mijlocul lunii augus. Fructul
este mare, de culoare roşu-închis având o greutate medie de
cca. 2,70 g. Randamentul pulpei este de 47%.

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Deorece cornul nu este pretenţios faţă de condiţiile de sol şi valorifică bine o categorie mare de soluri

improprii pentru cultura altor specii, totuşi pentru înfiinţarea plantaţiilor sunt indicate terenuri adăpostite de
vânturi, lângă perdelele de protecţie sau la poalele pădurilor naturale. Terenul trebuie să fie plan sau în pantă
de 10-15%, pe versanţi uniformi cu expoziţie sudică, sud-vestică şi sud- estică. Rândurile se proiectează astfel
încât lungimea lor să nu depăşească 200 m.

130



A
R

O
N

IA
CULTURA SCORUŞULUI NEGRU (ARONIA)

Specie introdusă în cultură în România după 1986, aronia este un arbust longeviv, rustic. Fructele au
un conţinut ridicat de substanţe colorante naturale (antociani), pentru industria alimentară şi în vinificaţie, dar şi
în vitamina C (85 mg%).

Cerinţ faţă de factorii de mediuele
Aronia este o specie capabila să valorifice o gamă variată de soluri, slab acide, cu textură nisipo-

lutoasă. Nivelul de precipitaţii cerut este 500-600 mm anual, fiind o specie care suportă foarte bine seceta de
scurtă durată.Aronia rezistentă la geruri de până la fiind totuşi o .-30ºC, specie iubitoare de lumină

Sortimentul de soiuri

Nero

Tufa este viguroasă, erectă (1,5-2 m
înălţime), cu rodire pe ramuri scurte şi mijlocii.

Fructele sunt mici (0,8-1,2 g), grupate
câte 15-20 în inflorescenţe de tip corimb, colorate
în negru violaceu, cu pulpa roşu închis, gust
astringent.

Coacerea are loc în luna august, iar
producţia ajunge la 5-7 kg/tufă.

Melrom - soi în curs de omologare de către ICDP Pirteşti Mărăcineni, vigoarea plantei fiind
asemămătoare cu cea a soiului Nero. Se deosebeşte de acesta prin numărul mai mare de fructe în
inflorescenţe, acestea fiind mai mari, iar gustul astringent este mult diminuat.

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Pentru amplasarea plantaţiilor de aronia se vor evita solurile scheletice, sărăturoase, cele cu exces de
umiditate. Panta terenului nu trebuie să depăşească 10-15%. Pregătirea terenului înainte de plantare
constă în efectuarea lucrărilor obişnuite grupei de arbuşti fructiferi:
- eliberarea terenului de plantele premergătoare;

- arătura adâncă (25-30cm) se efectuează imediat după distribuirea îngrăşământului organic, care
constiue fertilizantul de bază, în scopul încorporării în sol a acestuia cât mai uniform;

- discuirea arăturii în două sensuri;
- pichetarea terenului se face la distanţele de plantare de 2,8-3,5 m între rânduri şi 1,2-1,5 m între plante

pe rând;
- materialul săditor constă în butaşi înrădăcinaţi, marcote sau plante la ghiveci, obţinute in vitro;

În general, plantarea se efectuează toamna la începutul lunii noiembrie sau  primăvara devreme
când terenul permite efectuarea acestei lucrări. Chiar dacă s-a efectuat fertilizarea de bază, este indicat ca
la fiecare groapă de plantare să se distribuie 6 - 8 kg de mraniţă şi 30 g superfosfat.  Înainte de-a fi plantaţi
butaşii se fasonează prin scurtarea radacinilor principale şi apoi se mocirlesc.

În plantaţiile tinere de aronia solul se menţine curat de buruieni pe rândul de plante prin praşile
repetate sau prin mulcire. Intervalul dintre rânduri se menţine de asemenea curat de buruieni prin discuiri
repetate sau se înierbează.

Scoruşul negru ate de lăstărire bazală, încă din primii ani după plantare. Aceastăare o mare capacit
caracteristică este luată în considerare la stabilirea formei de conducere şi dirijare a plantelor. În condiţii
normale această specie creşte sub formă de tufă, caz în care se opresc la fiecare plantă câte 5-8 tulpini
multianuale, crescute din zona coletului, pe care se formează ramuri de ordinul doi în vârstă de 2-4 ani
purtătoare de rod şi ramuri anuale.
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CULTURA SOCULUI

Cerinţele faţă de factorii de mediu
În perioada de vegetaţie socul este pretenţios faţă de temperatură, suportă însă foarte bine,

temperaturile scăzute din timpul iernii. În zonele de şes turi ridicate în timpul, caracterizate prin tempera
verii, suportă semiumbră şi lumina difuză, reducând astfel de apă atât dinefectele negative ale deficitului ,
sol cât şi din atmosferă. în flora spontană, socul invadeazăÎn România, zonele mai umbrite și din
apropierea cursurilor de apă, unde pânza freatică se găseşte în straturile superficiale ale solului. Preferă
solurile fertile mijlocii, permeabile, revene şi cu reacţia slab acidă-neutră (pH 5,0-7,0).

Sortimentul de soiuri

Ina

Se caracterizeză prin tufe de vigoare mare,
care intră pe rod în anul 4 de la plantare.
infloreswcenţele sunt mari şi compacte, de culoare
negru intens strălucitor. este un soi autosteril, care
înfloreşte la începutul lunii iunie nîn mod eşalonat.
Producţia de fructe poate ajunge la 9 t/ha.

Nora

Se caracterizează prin vigoare de creştere
medie. Fructele sunt mai mici decât la soiul Ina şi se
maturează la mijlocul lunii august (procent de legare
de 80%).

Brădet

Soi vechi, caracterizat prin conţinutul foarte
ridicat în vitamina C. Înfloreşte şi rodeşte timpuriu şi
are un procent de legare a fructelor de 88%.

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod
Socul preferă solurile fertile şi reavene, din zonele cu umiditate ridicată. Solurile necorespunzătoare

sărace în materie organică şi cu pH scăzut se amendează corespunzător prin fertilizare cu îngrăşăminte
organice şi amendamente calcaroase (3-5 t/ha) pentru a diminua aciditatea solului cu 1-2 unităţi.

Pentru o bună prindere recomandăm plantarea de toamnă. Materialul săditor este reprezentat de
butaşi înrădăcinaţi şi fortificaţi. Distanţele de plantare recomandate sunt de 3,5 x 3 m (952 plante/ha)

În plantaţiile de soc ,în primii ani de la plantare solul se menţine ca ogor negru sau înierbat.
Necesarul de apă se suplimentează numai în perioadele de secetă de lungă durată
Planta se poate conduce ca tufă uşor aplatizată pe direcţia rândului (4-6 tulpini) sau ca pom cu trunchi

de 25-30 cm. Imediat după plantare socul se scurtează la 30-35 cm pentru a dezvolta 3-4 tulpini principale. În
primăvara celui de-al doilea an se aleg 2-3 tulpini poziţionate simetric (sub formă de vas) care se scurtează cu
1/3 din lungimea lor. Totodată, ramurile strâmbe şi cele slab dezvoltate se îndepărtează. În anul al III-lea se
aleg 5-6 tulpini iar ramurile de schelet (ordinul I) se scurtează cu 3-4 internoduri pentru a stimula garnisirea
acestora cu cât mai multe ramuri anuale. Se urmăreşte aplatizarea coroanei prin orientarea tulpinilor principale
în direcţia rândurilor. Atunci când se alege conducerea plantelor cu trunchi în anul I se scurtează tulpina cu 20
cm mai sus decât punctul la care se proiectează coroana ulterior coroana se formează după acelaşi principiu
ca şi în cazul conducerii sub formă de tufă.
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CULTURA TRANDAFIRULUI PENTRU PETALE

Cerin�ele faţă de factorii de mediu
Cele trei specii cultivate pentru petale ( ,Rosa rugosa Rosa damascena Rosa centifolia)şi preferă

zonele cu climat răcoros unde temperatura medie anuală nu depăşeşte 8ºC. În perioada de repaus, Rosa
rugosa Rosa centifoliasuportă temperaturi de -25ºC, iar rezistă numai până la -18ºC.

Speciile de trandafir pentru petale au cerinţe moderate faţă de lumină, fapt pentru care pot fi cultivate
cu succes pe terenurile cu expoziţie nordică sau nord-estică.

Rosa rugosa Rosa centifoliasuportă excesul de umniditate la fel şi însă sunt sensibile la seceta
prelungită din sol.

Rosa rugosa Rosa damascenavalorifică solurile slab productive, improprii pentru alte specii pomicole.
şi preferă solurile cu textură mijlocie bogate în materie organică.Rosa centifolia

Sortimentul de soiuri
În urma cercetărilor efectuate în România s-a constatat că dintre cele 3 specii de trandafir pentru

petale studiate cel mai, bine se pretează specia . În acest sens s-au introdus 2 soiuri: Argeş 1 şiRosa rugosa
Argeş 2.

Argeş 1
Planta creşte sub formă de tufă, cu numeroase tulpini multianuale pornite din zona coletului, cu

înălţimea de cca. 1,5 m. Atât pe tulpinile principale, cât şi pe cele secundare, soiul prezintă numeroşi-1,7
ghimpi mari şi drepţi. Tulpinile şi ghimpii sunt pubescenţi. Frunzele sunt uşor zbârcite, glabre, de culoare verde
închis. Inflorescenţa este alcătuită din 3 flori, de culoare roşie, cu petalele mari, aproape rotunde.

Tehnologii de înfiinţare şi întreţinere până la intrarea pe rod

Trandafirul de dulceaţă poate fi amplasat pe terenuri cu fertilitate medie, permeabile, pe soluri plane
sau cu pante mecanizabile de până la 15%, pe soluri ce nu sunt pretabile pentru alte specii de arbuşti fructiferi.
Pregătirea terenului pentru înfiinţarea plantaţiilor de trandafiri în funcţie de orografia terenului c nstă îno
defrişarea vegetaţiei existente, nivelarea fertilizarea şi arătura adâncă. Pe terenurile cu pantă lină până la 15%
şi pe cele deja terasate se execută o arătură adâncă de 28-30 cm.

În plantaţiile de trandafir pentru petale, acolo unde terenul permite ca lucrările să se execute
mecanizat, distanţele de plantare sunt de 3 m între rânduri şi 1 m între plante pe rând. Pe terenurile foarte
accidentate, unde trandafirul se cultivă cu rol antierozional distanţele de plantare pot fi de 2 x1 m sau 1,5 x1m.

Epoca optimă de plantare este toamna după căderea frunzelor. În cazul în care aceasta nu este
posibilă plantarea se poate face şi primăvara devreme imediat după dezgheţatul terenului.

Plantarea se face în gropi 40 x 40 cm30- 30- , iar în cazul în care nu s-a făcut fertilizarea de bază se
poate aplica o doză de 5-6 kg/plantă gunoi de grajd bine fermentat la groapa de plantare. Materialul săditor
este reprezentat de butaşi înrădăcinaţi şi fortifica Plantele se pregătesc pentru plantat prin fasonarea�i.
(scurtarea cu 3-4 cm a rădăcinilor principale) şi mocirlire. Plantele se introduc în groapă cu 5 cm mai adânc
pentru a stimula drajonarea. După plantare tulpinile se scurtează la 4-5 muguri şi se udă cu 8-10 l apă/plantă.

În primii ani de la plantare, ritmul de creştere al trandafirului pentru petale este lent, astfel pentru a
favoriza emiterea de drajoni este necesară menţinerea solului pe rândul de plante curat de buruieni pe o lăţime
de 1 m prin mobilizarea repetată a solului. Intervalul dintre rânduri se lasă să se înierbeze natural, iar după
instalarea covorului de ierburi, în perioada de vegetaţie se fac 3-4 cosiri, când iarba ajunge la 10-15 cm.
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