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AMELIORAREA PĂRULUI: OBIECTIVE, TENDINȚE ȘI REALIZĂRI 
 

 
ing. Mareși Eugenia 

 

Părul este o specie pomicolă cu valoare 
economică mare,  răspândit în zona temperată, atât 
în emisfera nordică, cât și în cea sudică. Producția 
anuală de pere, la nivelul anului 2002, a depășit 14 
milioane tone, o sporire considerabilă fiind adusă de 
Asia, unde s-a obținut aproape 60% din producția 
mondială (Cimpoieș, 2002). În 2015, producția 
mondială de pere a  crescut, ajungând la 26,6 
milioane de tone, aproximativ 20 de milioane de 
tone  dintre acestea fiind pere de tip  asiatic, cu 
textură fină (Belrose, 2016). 

Țări mari cultivatoare de păr sunt: China, SUA, 
Italia, Spania, Franța, Japonia, Olanda, Anglia, Belgia, 
Germania, Argentina, Africa de Sud, Australia. În țara 
noastră, în anul 2018 suprafața cultivată cu păr a fost 
de 3.102 hectare, iar producția de pere  a fost de 
60.440 tone (după datele  FAO/2018). 

Programele de ameliorare ale părului au început 
în secolul al-XX-lea în Belgia, Franța, SUA și 
Germania. Astăzi, în Canada, SUA, Franța, Italia, 
Cehia, România, Germania, Japonia, China și Coreea, 
institutele pomicole și pomicultorii privați au succese 
remarcabile materializate prin înregistrarea de noi 
soiuri cu fructe de foarte bună calitate, rezistente la 
boli și dăunători (Erwinia amylovora, Venturia 
pyrina, Psylla sp., etc), cu epoci diferite de maturare.  

Chiar dacă în prezent, la păr, există un sortiment 
varietal foarte bogat, alcătuit  din peste 6.000 de 
soiuri, multe dintre acestea prezintă unele 
deficiențe, cum sunt: rezistență redusă la boli, 
alternanță de rodire, calitate deficitară, inclusiv prin 
conținutul scăzut al fructelor în substanțe utile, 
perioadă de păstrare a fructelor redusă etc. 
(Căzăceanu și colab., 1982; Sestraș și colab., 1992; 
Cociu și colab., 1999).  

Cu toate acestea, producția mondială de pere 
depinde de un număr relativ restrâns de soiuri. 
Principalele soiuri cultivate în întreaga lume, 
preferate de consumatorii europeni, aparțin specie 
Pyrus communis L. (Williams, urmat de Beurre Bosc, 
Conference, Passe Crassane, Doyenne du Comice, 
Packham’s Triumph, Favorita lui Clapp, Beurre 
d’Anjou, Beurre Hardy, Abatele Fetel), fapt care 
sporește gradul de vulnerabilitate genetică a culturii 
părului.  

În Asia, sunt preferate perele de tip ,,nashi’’ care  
își au originea în Pyrus pyrifolia, Pyrus ussuriensis și 
Pyrus bretscneider, fiind total diferite de cele 
provenite din  Pyrus  communis, gustul fructelor este 
slab, cu mult suc și  nu este agreat de cumpărătorii 
europeni, dintre acestea amintim: Nijisseiki 
(Twentieth Century), Shinseiki (New Century), 
Shinsui, Niitaka, Hwa Hong, Kosui, Chorujo, Hosui, Ya 
Li, Tsu Li, etc.   

În Rusia, principala regiune unde este amplasată 
cultura părului este Caucazul de Nord. Aici se cultivă 
soiuri de vară și de toamnă, cum sunt: Williams, 
Clapp’s Favourite, Kieffer’s Seedling.   

Obiectivele ameliorării părului pe plan mondial 
Programele de ameliorare ale părului din 

întreaga lume sunt împărțite,  de obicei în două 
direcții, cele care urmăresc crearea de soiuri de tip 
european cu textură fondantă, întâlnite în  principal 
în Europa și America de Nord și cele care urmăresc 
crearea de soiuri de pere, cu pulpă crocantă, 
concentrate în general în Coreea de Sud, Japonia, 
China, Australia și Noua Zeelandă. 

Asia. Țări mari producătoare de pere sunt China, 
Japonia și Turcia. Dintre soiurile europene,  care se 
cultivă pe suprafețe mici, cel mai răspândit este soiul 
Williams. Există mai multe specii și soiuri cultivate ca 
pere asiatice. Soiurile japoneze tind să aibă o formă 
mai rotundă, în timp ce soiurile chinezești sunt mai 
ovale sau piriforme.  China produce de două ori mai 
mult ca Europa și  domină producția  de pere din 
Asia cu soiurile Dong Shan Su Li , Ya Li și Huang Hua 
Li (P. bretschneideri)  (Bassil și Postman, 2010). 
Soiurile Kosui și Hosui (Pyrus pyrifolia) alcătuiesc 65% 
din suprafața de producție din Japonia, urmată de 
Nijisseiki și Niitaka, în timp ce Niitaka este cultivarul 
principal din Coreea (Bassil și Postman, 2010). Turcia 
are peste 500 de soiuri de pere locale,  în regiunea 
Mării Negre (inclusiv Anatolia de Nord) se cultivă 
aproximativ 21,0% din producția de pere din Turcia. 
Soiurile Dalkiran, Kara Armut II, Yaz Ziraati, și Tefenc 
au fost evaluate în ultimii ani pentru  potențialul lor 
comercial și răspândite în cultura părului. 

Rusia. Programele de ameliorare au vizat 
obținerea de soiuri rezistente la temperaturi scăzute, 
la boli și dăunători. Dintre soiurile noi amintim: 

1



Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni                                      nr. 2/2020 
 

 
 

Krasavitsa Cherneko’, Bronzovaja, Svetjianca, 
Yanvarskaja și Smugljanca. 

S.U.A. Părul se situează pe locul trei, după măr și 
piersic. Cultura părului se găsește pe suprafețe mari 
în statele: California, Oregon, Washington, unde se 
obține 93% din producția de pere a Statelor Unite ale 
Americii. Principalele soiuri din sortimentul din 
S.U.A. sunt: Williams (55%), Beurre d’Anjou (30%), 
Beurre Bosc, Doyenne du Comice, Winter Nelis. 
Obiectivul prioritar al programelor de ameliorare îl 
constituie obținerea de soiuri noi cu rezistență  
sporită la arsura bacteriană, produsă de Erwinia 
amylovora și calitatea superioară a fructelor (I. 
Donică, O. Pasat, 2004). Alte obiective urmărite de 
către cercetătorii americani sunt: obținerea soiurilor 
de păr de culoare roșie, asemănătoare soiului Max 
Red Bartlett, vigoarea pomilor redusă, de tip dwarf 
sau compact, rezistența la secetă. Ca rezultat au fost 
create numeroase soiuri, cele mai noi fiind: Elliot, 
Gourmet, Potomac, Summercrisp, Blacke’s Pride, 
Rubia, Red Satin, Red Jewel, Red Spot, Red Silk.  

Canada. programul de ameliorare al părului se 
concentrează  pe crearea de soiuri cu rezistență 
mare  la arsura bacteriană și Psylla sp., cu epoci 
diferite de maturare, păstrare bună și rezistență 
mare la ger. Principalul genitor folosit în Canada este 
soiul Williams, soiurile noi, recomandate pentru 
extindere în producție sunt Harrow Delicious, 
Harrow Red, Harobig, Harrow Gold, Harrow Crisp, 
Harovin Sundown precum și selecțiile HW620, 
HW623, HW624. 

Europa. Principalele obiective ale ameliorării 
genetice la păr, desfășurate în Franța, Marea 
Britanie, Belgia, Italia, Germania, Spania, România, 
Bulgaria  și  Ucraina sunt orientate spre obținerea de 
soiuri care să satisfacă diverse exigențe ale 
producției și păstrării, cu rezistență sporită la boli și 
dăunători, în special la rapănul părului (Venturia 
pirina Aderh.), arsura bacteriană (Erwinia amylovora) 
și păduchii meliferi (Psylla sp) și cu epoci diferite de 
maturare a fructelor.  Deși activitatea de selecție din 
ultimul secol a produs câteva sute de soiuri, în 
prezent sunt cultivate doar câteva soiuri de pere. În 
Europa, doar opt soiuri (Conference, Williams = 
Bartlett = Bon Chrétien și clonele sale roșii, Abbé 
Fétel, Blanquilla/Spadona, Doyenne du Comice, 
Kaiser, Dr. Jules Guyot și Coscia) reprezintă 80% din 
producția de pere (Dondini, Sasavini, 2012). 

Italia ocupă primul loc în Europa după producția 
de pere. Programul de ameliorare pentru păr se 
desfășoară concomitent în mai multe unități, și 
anume: Universitatea din Bologna - pentru portaltoi 
franc din soiuri locale vechi  și pentru soiuri  de tip 

Williams cu diferite epoci de maturare, roșii, 
rezistente la arsura bacteriană; ERSO Cesena – 
crearea  de soiuri de pere  tip compact; Institutul de 
Pomicultură din Roma -   soiuri cu epoci  diferite de 
maturare și rezistență genetică la arsura bacteriană; 
Universitatea din  Firenze – soiuri cu însușiri 
calitative și productive mai timpurii decât Etrusca  și 
Sabina, rezistente la boli prin folosirea la hibridări a 
speciei P. pirifolia.  Universitatea din Acona – hibrizi 
interspecifici cu P. serotina (Bellini E., 1995). În 
ultimii ani părul este cultivat în sistem intensiv (95%), 
de aceea unul dintre obiectivele principale ale 
ameliorării părului în Italia este crearea de soiuri  cu 
habitus semicompact la care se adaugă obținerea de 
soiuri cu precocitate sporită,  compatibilitate bună 
cu portaltoiul  de gutui și cu rezistență genetică la 
boli și dăunători. Prin hibridarea controlată a 
genitorilor: Williams, Beurre Clairgeau, Passe 
Crassane și Coscia au fost obținute cele mai bune 
rezultate. Soiurile Tosca (Coscia x Williams), 
Turandot, Norma și Carmen provenite din 
încrucișarea genotipurilor  Dr. J. Guyot x Bella di 
Giugno sunt rezultatul programului ameliorării 
părului din ultimii ani. Acestea se caracterizează prin 
vigoare redusă a pomilor, productivitate si calitate 
mare a fructelor și rezistență/ toleranță la boli și 
dăunători. 

Franța. Obiectivele ameliorării părului urmăresc 
crearea de soiuri cu coacere timpurie și foarte târzie, 
crearea de soiuri cu înflorire târzie, precum și 
obținerea de soiuri rezistente la boli, în principal la 
arsura bacteriană. Recent, programul de ameliorării 
părului s-a îmbunătățit prin luarea în studiu a 
însușirii  legate de arhitectura pomilor. Ca rezultat,  
au fost obținute soiurile noi: Delsavour (Delbias x 
Conference), 1992; Delsanne (Delbias x Passe 
Crassane), 1992; Garden Pearl (Pres. Drouard x Nain 
vert), 1993; Delarex (Jeanne d’Arc x Delmoip), 1995; 
Delmire (Mac x Delfrap), 1995; Delferco  (Delwilmar 
x Delbias), 1995 ( I. Donică, O. Pasat, 2004). Genitorii 
frecvent utilizaţi pentru atingerea obiectivelor din 
Franța sunt: Angelys (soi tardiv, cu fructe de calitate, 
dar sensibil la Erwinia), Conference (soi de toamnă, 
cu fructe de calitate), Elliot (soi de origine americană, 
tolerant la Erwinia),  Navara  și Euras. 

Belgia. Cultura părului rămâne o cultură 
importantă. În 2012, Belgia a produs 10% din 
producția europeană de pere, în timp ce această 
pondere a fost de doar 2% pentru mere 
(Delombaerde și Lambrechts, 2014). În general, 
merele sunt produse, în principal, pentru piața 
internă și perele pentru export. În ultimii ani, până la 
80% din producția de pere a fost exportată. Soiurile 
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Conference, Doyenne du Comice și Legipont 
constituie 71,6%  din sortiment. Din anul 2014, au 
fost introduse în cultură soiuri noi: Sweet Sensation 
(clonă a soiului Doyenne du comice), Cepuna /Migo 
(Williams x Coloree de Juillet), Celina / QTee 
(Conferance x Doyenne d’hiver), Dicolor (Holenicka x 
Williams),  Xenia, Regal Red Comice, Uta și Thimo. 

Marea Britanie. Principalele cercetări în 
ameliorarea părului se desfășoară la Stațiunea East 
Malling și sunt orientate spre obținerea de soiuri cu 
înflorire târzie, autofertile, precoce și cu vigoare 
mică a pomilor, soiuri care prezintă rezistență la boli 
și dăunători (arsura bacteriană, rapănul părului, 
pătarea albă, păduchi meliferi). Soiul Conference 
ocupă în livezile înființate recent, aproximativ 70% 
din cultura părului. Pe lângă acesta se mai cultivă 
soiul nou selecționat Concord (I. Donică, O. Pasat, 
2004). În programul de ameliorare la păr, Marea 
Britanie a colaborat cu Elveția, rezultând soiuri cu 
rezistență/toleranță la rapăn și făinare: Valerac și 
Champirac. 

Germania. Obiectivele programului de 
ameliorare sunt calitatea excelentă a fructelor,  
forma  fructelor, epoca de maturare a fructelor 
(timpurie și târzie), rezistența la rapăn și foc 
bacterian.  Creșterea rezistenței împotriva bolilor și 
dăunătorilor este una dintre cele mai importante  
părți ale ameliorării  părului în viitor, cea mai buna 
protecție  împotriva acestor boli și dăunători  este 
utilizarea de soiuri rezistente, cu scopul de a reduce 
substanțial cantitatea de pesticide chimice. Găsirea 
de soiuri  de vară de înaltă calitate și soiuri cu 
păstrare îndelungată a fost un obiectiv special de 
selecție. Programul german de ameliorare la păr 
implică doar soiuri europene (Pyrus communis). 
Pentru selecție, s-au utilizat următoarele criterii: 
calitatea fructelor (culoare, gust, fără sclereide, 
consistență), epoca de maturare, păstrare, 
capacitate de creștere, rezistența sau toleranța la 
arsura bacteriană și la rapăn.  Dintre soiurile noi 
enumerăm: 

- de vară (epoca de maturare  odată cu Bunte 
Juli) - Hermann,  Isolda; 

- de toamnă (epoca de maturare  odată cu  
Bartlett) - Grafin Gepa; 

- toamna târziu (epoca de maturare  odată cu  
Bonne Louise) - Armida, Manon; 

- toamnă până la începutul iernii (epoca de 
maturare odată cu Conference) - Hortensia, Gerburg, 
Graf Dietrich, Thimo și Elektra; 

- iarnă (epoca de maturare odată cu Alexander 
Lucas) - David, Eckehard, Uta, GrafWilhelm. 

Spania reprezintă unul din cei mai importanți 
exportatori de pere în lume, regiunile unde se cultivă 
mai mult părul sunt Catalonia (45,3%) și Aragona 
(19,3%). În sortimentul din Spania cele mai 
răspândite sunt soiurile de vară Williams Rouge 
Delbard, Butirra Precoce Morettini, Dr. Jules Guyot 
(I. Donică, O. Pasat, 2004). 

Ucraina prezintă condiții pedoclimatice foarte 
favorabile pentru cultura părului.  În Crimeea se 
cultivă cu succes soiuri de iarnă. Cele mai răspândite 
sunt soiurile Clapp’s Favourite, Williams, Beurre 
Giffard, Fondantă de Pădure, Bonne Louise 
d’Avranches, Marianna, Beurre Bosc, Josephine de 
Malines, Beurre Bosc, Josephine Malines, Beurre 
Hardenpont, Cure, Doyenne d’hiver, Olivier de 
Serres, Passe Crassane, Bergamote Esperen. La 
Stațiunea experimentală din Lvov au fost create 
soiuri rezistente la rapăn și la condițiile nefavorabile 
de iarnă, fructele au calități gustative superioare. 
Dintre ele amintim: Vâjnița, Trembita, Smericica, 
Goverla, Zolotovoroțkaia, Ceremșina, Etiud, 
Bergamot de Lvov, Roksolana, Striiskaia, Hristianka. 

În ultimii ani s-au desfășurat programe de 
ameliorare la păr în Estonia și Letonia, în special 
pentru crearea de genotipuri care să se adapteze la 
condițiile climatice din această parte a Europei; în 
Cehia (Bohemica, Erika, Dicolor, Delta, Decora, Dita, 
Jana, Omega, Barbara), Polonia (Bojniczanka , 
Hnidzik) , Bulgaria (Ianusca, Progress) și Republica  
Moldova (Noiabriscaia, Zorica, Socrovișce, 
Moldovanca). 

Obiectivele ameliorării părului în Romania sunt: 
1. Gestionarea și valorificarea resurselor genetice 

colectate și conservate  în colecțiile pomologice de la 
ICDP Pitești și SCDP Cluj; 

2.  Studiul interacțiunii plantă – agent patogen, 
identificarea unor gene de rezistență la bolile și 
dăunătorii specifici și estimarea durabilității lor; 
strategii pentru crearea de noi soiuri prin 
biotehnologii și hibridarea sexuată dirijată. 

3.  Creșterea calității fructelor. 
4. Arhitectura pomului pentru stabilirea modului 

de conducere și regularizarea producției (M. 
Militaru, N. Braniște, A. Sestraș, N. Andreieș, 2010). 

Principalii genitori utilizați în programul 
românesc de ameliorare a părului au fost:  

- Packham's Triumph, Beurré Hardenpont, 
Conference, selecţia Cluj 72-2-100, pentru vigoare 
mică de creștere a pomilor și fructificare de tip spur 
(Sestraș, 2004); 

- Busuioace, Aromata de Bistrița, pentru înflorire 
târzie; 
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- Beurre Bosc, Beurre Hardy, Williams, Max Red 
Barlett, Highland, Abate Fetel, Packham's Triumph, 
General Leclerc, Olivier de Serres, Untoasa de 
Geoagiu, Daciana, Argessis, Carpica - pentru calitatea 
gustativă și aspectul comercial al fructelor; 

- Napoca, Beurre precoce Morettini, Tămâioasă 
Robert, Favorita lui Clapp, Aromată de vară - pentru 
coacerea timpurie a fructelor; 

- Passe Crassane, Contesse de Paris, Cure, 
President Drouard, Doyenne d'hiver, Madame 
Levavasseur, Republica, Euras, Beurré Hardenpont, 
Olivier de Serres, Josephine de Malines - pentru 
maturare târzie și capacitate de păstrare a fructelor; 

- Triomphe de Vienne, Beurré Bosc, Abatele 
Fétel, Duchesse d'Angoulême, Decana comisiei, 
Amintirea Congresului - pentru fructe mari; 

- Pyrus serotina, Pyrus serotina × Willimas, Kieffer 
Seedling - pentru rezistența la arsură bacteriană 
(Erwinia amylowora) și rapăn (Venturia pirina); 

- Honeysweet, Severianka, Tse Li, Chang Pa Li, 
Old Home, Sierra, Imperiale, Haydeea - pentru 
toleranță la puricii meliferi (Psylla sp.);  

- Packham's Triumph, Napoca, Highland, Haydeea 
-  pentru productivitate; 

-Cu miezul roșu - pentru pulpă de culoare roșie 
(Braniște, 1998, 2006; Militaru, 2018). 

După 1991, ca urmare a răspândirii arsurii 
bacteriene în plantațiile de păr din țara noastră, 
obiectivele ameliorării au fost orientate spre crearea 
de soiuri cu rezistență genetică,  pornind de la hibrizi 
F2, din P. serotina. 

Ca urmare a derulării programului de ameliorare, 
în țara noastră, în perioada 1967-2020, s-au 
înregistrat 38 de soiuri (tabel 1), unele apreciate atât 
în țară cât și peste hotare (ex. Monica, Paradise), 
recomandate pentru extinderea în plantațiile 
comerciale, dar și pentru utilizarea ca genitori în 
lucrările de ameliorare. 

 

 
Tabel 1. Soiuri de păr create în România în perioada 1967-2018 

(după Branişte şi colab., 2007; Butac și colab., 2014; Ștefan și colab., 2018) 
 
 

Nr. 
crt. 

Soiul 
Anul înregistrării / 
Instituția / Autori 

Genitorii Particularitățile soiului 

0 1 2 3 4 

1 
Aromată de 

Bistriţa 
1967, SCPP Bistriţa, 

D. Blaja, I. Ivan 
Clapp's Favourite x 
Tămâioasa Robert 

Soi de vară; nu are afinitate 
bună cu gutuiul 

2 
Timpurii de 
Dâmboviţa 

1968, SCPP Voineşti, 
Gh. Moruju, C. Rădulescu 

Busuioace x Clapp's 
Favourite 

Soi de vară; nu are afinitate 
bună cu gutuiul 

3 Napoca 
1969, SCPP Cluj, 

R. Palocsay, M. Străulea 
Dr. Jules Guyot x 
amestec de polen 

Soi de vară; fructe de calitate; 
productiv 

4 
Untoasă de 

Geoagiu 
1973, SCPP Geoagiu, 

N. Meza 
Josephine de Malines 

x Olivier de Serres 
Soi de toamnă; fructe de 

calitate superioară 

5 Aniversare 
1973, SCPP Voineşti, 

Gh. Moruju 
 

Doyenne  d'hiver x 
Curé 

Soi de toamnă; are afinitate 
cu gutuiul; precoce; produce 

moderat și constant 

6 
Republica  

 
1973, SCPP Voineşti,  

Gh. Moruju 
        Doyenne d'hiver x 
Madame Levavasseur 

Soi de iarnă; nu are afinitate 
bună cu gutuiul 

7 Doina 
1979, SCPP Cluj,  

M. Străulea, R. Palocsay 
Clapp's Favourite x  

Păstrăvioare 

Soi de toamnă; are afinitate 
cu gutuiul; precoce; 

productiv; sensibil la Psylla   

8 Trivale 
1982, ICPP Piteşti,  

N. Branişte, E.  
Gheorghiu, V. Amzăr  

Napoca x Beurre  
Giffard  

 

Soi de vară; fructe de calitate 
superioară; are  

afinitate cu gutuiul 

9 Triumf 
1983, ICPP Piteşti,  

N. Branişte  
Napoca x Beurre  

Giffard 

Soi de vară; fructe de calitate 
superioară; nu are afinitate cu 

gutuiul 

10 Argessis 
1985, ICPP Piteşti,  

N. Branişte 
Napoca x Beurre  

precoce Morettini 
Soi de vară; are  

afinitate parţială cu gutuiul 
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11 Daciana 
1989, ICPP Piteşti,  

N. Branişte, V. Amzăr, M. 
Rădulescu, M. Isac  

Napoca x Beurre  
precoce Morettini  

 

Soi de vară; are  
afinitate cu gutuiul 

12 Carpica 
1989, ICPP Piteşti,  

N. Branişte, V. Amzăr,  
M. Rădulescu, M. Isac  

Napoca x Beurre  
precoce Morettini  

Soi de vară; are  
afinitate cu gutuiul 

13 Haydeea 
1993, SCPP Cluj, 

M. Străulea,  
V. Ghidra  

Beurre Hardy x Beurre  
Six 

Soi de vară; are  
afinitate cu gutuiul; tolerant 

la Psylla 

14 Getica 
1994, ICPP Piteşti,  

N. Branişte, V. Amzăr,  
E. Stoiculescu  

Napoca x Beurre  
precoce Morettini  

Soi de vară; fructe de calitate 
superioară; tolerant la Psylla 

15 Monica 
1994, ICPP Piteşti,  

N. Branişte, V. Amzăr,  
E.  Stoiculescu  

Santa Maria x Principe  
di Gonzaga  

 

Soi de vară-toamnă; tolerant 
la arsură bacteriană şi  

Psylla; precoce şi productiv 

16 Euras 
1994, SCPP Voineşti,  

N. Andrieş, Gh. Moruju  

(B. c. P. serotina x  
Olivier de Serres) x  

Doyenne d'hiver 

Soi de iarnă; productiv; are  
afinitate parţială cu gutuiul   

17 Ina Estival 
1999, SCDP Cluj,  

V. Ghidra, M. Străulea,  
R. Sestraş  

Napoca x Cj 16-2-9 
Soi de vară; are  

afinitate cu gutuiul   

18 Virgiliu Hibernal 
2000, SCDP Cluj,   

V. Ghidra, M. Străulea 
Passe Crasanne x  

Comtesse de Paris 
Soi de iarnă; productiv; are 

afinitate cu gutuiul 

19 Jubileu 50 
2003, SCDP Cluj,  

V. Ghidra, R. Sestraş,  
M. Dejeu  

Napoca x Beurre  
precoce Morettini 

Soi de vară; are  
afinitate cu gutuiul   

20 Milenium 
2003, SCDP Cluj,  

V. Ghidra  
CJ16-4-12 x Comtesse  

de Paris  
Soi de iarnă; productiv; are  

afinitate cu gutuiul 

21 Corina 
2003, SCDP  

Voineşti, N. Andrieş  

(B.c. P. serotina x  
Olivier de Serres) x  

Doyenne d'hiver 

Soi de toamnă; tolerant la  
arsură bacteriană şi Psylla 

22 Ervina 
2003, ICDP Piteşti,  

N. Branişte, Cr. Mazilu  

(P. serotina x  
Williams) x Napoca  

 

Soi de toamnă; vigoare 
redusă; productiv; are 

afinitate cu gutuiul 

23 Orizont 

2004, SCDP  
Voineşti, N. Andrieş  

 
 

[(B.c. P. serotina x  
Olivier de Serres) x  
Olivier de Serres] x  

Josephine de Malines 

Soi de toamnă; precoce;  
productiv 

24 Roșioară de Cluj 
2005, SCDP  

Cluj, V. Ghidra  
Red Williams x Beurre  

Giffard  

Soi de vară; fructe de calitate 
superioară; are  

afinitate cu gutuiul   

25 Tudor 
2007, SCDP  

Voineşti, N. Andrieş  

[(B.c. P. serotina x  
Doyenne d'hiver) x  

Passe Crassanne] x TN  
30-44 Angers  

Soi de toamnă; tolerant la  
Psylla, sensibil la arsură  

bacteriană   

26 Arvena 

2007, SCDP Cluj,  
R. Sestraş, M. Străulea,  

E. Hârşan, V. Ghidra,  
A. Sestraş 

Triomphe de Vienne –  
polenizare liberă  

Soi de vară-toamnă;  
productiv; fructe de calitate 
superioară; pretabil pentru  

plantaţii superintensive 
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27 Paradox 
2008, ICDP Piteşti,  

N. Branişte  
Monica x Păstrăvioare 

Soi de iarnă; tolerant la arsură 
bacteriană şi Psylla 

fruct cu aspect comercial 

28 Paramis 
2008, ICDP Piteşti,  

N. Branişte, M. Militaru  

Monica x Passe  
Crassane  

 

Soi de iarnă; tolerant la arsură 
bacteriană şi Psylla 

 

29 Cristal 
2009, SCDP Voineşti,  

N. Andrieş  

[(Roșior pietros x  
Doyenne d'hiver) x  
Doyenne d'hiver] x  

Beurre Hardy 

Soi de iarnă; tolerant la focul 
bacterian şi Psylla 

30 Latina 

2009, SCDP Cluj,  
R. Sestraş, E. Hârşan,  

M. Străulea, V. Ghidra,  
A. Sestraş, A. Bărbos 

Cj 20-4-3 x Comtesse  
de Paris 

Soi de iarnă; tolerant la Psylla; 
productiv; pretabil  

pentru plantaţii intensive şi  
superintensive 

31 Meda 

2009, SCDP Cluj  
R. Sestraș, E. Hârșan,  

M. Străulea, A. Sestraș,  
A. Bărbos 

Voinești 53-15-3 x  
Comtesse de Paris 

Soi de iarnă; tolerant la Psylla; 
productiv; pretabil  

pentru plantaţii intensive şi 
superintensive 

32 Romcor 
2009, SCDP  

Voineşti, N. Andrieş  

[Passe Crassane x (P.  
serotina x Olivier de  

Serres)] x Decana  
Comisiei  

Soi de iarnă; tolerant la arsură 
bacteriană şi Psylla; 

capacitate de păstrare foarte 
bună a fructelor 

33 Adria 

2010, SCDP Cluj,  
R. Sestraș, M. Străulea,  
E. Hârșan,  A. Sestraș,  

A. Bărbos 

Napoca x Red Williams  
Soi de vară-toamnă;  

productiv 

34 Transilvania 

2010, SCDP Cluj, 
R. Sestraș, M.Străulea,  
E. Hârșan, A. Sestraș,  

A. Bărbos 

Cj 16-2-9 x Napoca 

Soi de toamnă; fruct mare; 
productiv; pretabil pentru 

plantaţii intensive şi 
superintensive 

35 Primadona 

2010, SCDP Cluj,  
R. Sestraș, M. Străulea,  
E. Hârșan,  A. Sestraș,  

A. Bărbos  

Clapp's Favourite x  
Napoca  

Soi de toamnă; fruct mare şi 
de calitate; productiv; pretabil 

pentru plantaţii intensive şi 
superintensive 

36 Paradise 
2010, ICDP Piteşti,  

N. Branişte  
H26-67-73 P x  
Păstrăvioare  

Soi de iarnă; tolerant la arsură 
bacteriană şi Psylla;  

aspect comercial prin 
culoarea roșie 

37 Isadora 
2012, ICDP Piteşti,  

N. Branişte, M. Militaru  
Haydeea x Tse Li 

Soi de iarnă; rezistent la  
arsură bacteriană şi Psylla; 

capacitate de păstrare foarte 
bună a fructelor 

38 Pandora 
2018, ICDP Pitești,  

N. Branişte, M. Militaru, 
M. Butac  

Euras x Tse Li 
Soi de iarnă; rezistent la  

arsură bacteriană şi Psylla  

 
În ultimii ani cercetările de ameliorare ale părului  

au condus  la înregistrarea unor soiuri rezistente la 
Psylla și arsura bacteriană, cum ar fi: Isadora, obținut 
prin hibridare sexuată artificială între soiurile 
Haydeea x Tse Li (origine asiatică); Pandora obținut 

din încrucișarea soiurilor Euras x Tse Li, care pot fi 
utilizate pe viitor ca genitori în programele de 
ameliorare la păr, dar pot fi și extinse în plantațiile 
din România. 
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Obiectivele prioritare în ameliorarea 
sortimentului la păr rămân obținerea de soiuri cu 
fructe de calitate si rezistență la principalele boli și 
dăunători. 

Genitorii folosiți în programele de ameliorare la 
păr se stabilesc în funcție de cerințele 
consumatorilor, de factorii naturali locali, de 
specificul fiecărei specii în parte. Succesul lucrărilor 
de ameliorare se află în strânsă legătură cu 
materialul biologic ales, obiectivele propuse, volumul 
lucrărilor și durata lor.  

Cunoașterea surselor de rezistență la principale 
boli și dăunători este importantă pentru lucrările de 
ameliorare care vizează obținerea de soiuri 
rezistente / tolerante.  

Alegerea genitorilor folosiți în programele de 
ameliorare la păr corespunzători tendinței actuale de 
pe piața de fructe este condiționată de investigarea 
prealabilă și cunoașterea aprofundată a 
caracteristicilor genotipurilor din fondul de 
germoplasmă.
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SOIURI DE KAKI CULTIVATE LA ICDP PITEȘTI-MĂRĂCINENI 

ing. Hera Oana 

Materialul de față este util pentru cei care 
doresc să cunoască mai bine o specie pomicolă 
nouă: kaki, persimon japonez sau persimon asiatic 
(Diospyros kaki, Fam. Ebenaceae) ce poate fi 
cultivată în condițiile țării noastre. 

Etimologia cuvântului Diospyros provine din 
cuvintele grecești : “dios”  și “pyros” cu sensul de 
fructul zeilor. Genul Diospyros cuprinde până la 
700 de specii înrudite, majoritatea întâlnite în 
zonele cu climă caldă și tropicală și doar câteva 
specifice zonei temperate. Deși a fost introdusă 
europenilor abia după secolul XVIII, Diospyros 
rămâne şi cea mai veche specie domesticită de 
peste 2000 de ani, în China. 

Plantele de kaki ajung să producă fructe la 3-4 
ani de la plantare, sunt decorative prin fructe, 
frunze, flori și port. În primii ani de la plantare 
creșterea este mai lentă, plantele ajung la 
înălțimea de 5-6 m, depășind apoi înălțimea de 10 
m, dar sunt necesare tăieri de întreținere. 
Începutul înfloritului are loc la începutul lunii iunie, 
iar fructele se formează la sfârșitul acestei luni. 
Florile sunt mari, albe-gălbui, cele mascule sunt 
mai mici (având dimensiunea de 1 cm), iar cele 
femele mai mari (ajung până la 1,8 cm). La această 
specie întâlnim plante cu flori bărbătești și separat 
plante cu flori femeiești, adică este specie dioică, 
dar putem găsi pe o singură plantă ambele tipuri 
de flori (plantă monoică). Această specie poate să 
producă fructe chiar și fără polenizare 
(partenocarpie). Dacă florile sunt polenizate, 
fructele au semințe și sunt puțin mai mari. Fructul 
este o bacă cărnoasă,  colorată de la galben 
deschis la portocaliu-roșiatic, comestibilă, iar 
forma este obovidă, turtit-globuloasă. Fructele 
ajung la maturitatea de recoltare toamna târziu, și 
se păstrează lângă mere, banane sau alte fructe 
pentru a ajunge mai repede la maturitatea de 
consum. Pentru a consuma un fruct de kaki, se taie 
pe jumătate, se îndepărtează partea lemnoasă. 
Pulpa fructului este dulce, suculentă, cu un gust 
deosebit, se poate consuma și în combinație cu 
alte ingrediente în deserturi sau piureuri. Frunzele 
de kaki sunt caduce, eliptic-ovate sau obovate 
lungi până la 25 cm, colorate verde închis, prezintă 
luciu pe partea superioară, iar partea inferioară 
este pubescentă.  

La înființarea unei plantații de kaki, solul 
trebuie să fie fertil, drenat, luto-nisipos, cu un pH 
cuprins între 5,5 și 8,3. Plantele nu suportă excesul 
umidității din sol sau prezența orizonturilor 

gleizate, ci preferă locurile însorite. Unul dintre 
factorii limitativi pentru cultura acestei specii îl 
reprezintă temperatura, fiind o specie sensibilă la 
temperaturile scăzute (sub -18°C) din timpul iernii. 
Gerurile din timpul iernii pot afecta în primul rând 
lăstarii anuali și de aceea se recomandă plantarea 
în zone unde riscul de îngheț este mai redus. În 
condițiile microclimatice de la Mărăcineni, kaki nu 
a fost afectat de înghețurile survenite la 
temperatura minimă înregistrată -19,8°C (31 
martie 2018). 

Se cultivă în mod obișnuit în regiunile calde ale 
lumii, inclusiv China, Coreea, Brazilia, Turcia, Italia 
etc. Europa este mai puțin familiarizată cu această 
specie, dar datorită cererii consumatorilor, 
suprafețele cultivate au crescut. După gradul de 
astringență al fructelor, se disting soiuri 
astringente și neastringente. O bacă de kaki 
conține 80,3% apă, 0,58% proteine, 0,19% lipide, 
18,6% carbohidrați și unele minerale (Mg, Fe, Zn, 
Cu, Mn), până la 1,48 g și 7,5 mg fibre alimentare, 
acid ascorbic și antioxidanți. În frunzele de kaki 
predomină taninuri, carotenoizi, proteine, compuși 
fenolici, fibre, acizi etc., cu efecte benefice 
împotriva stresului, hipertensiunii arteriale. 
Componentele bioactive prezente în carotenoizi și 
taninuri au rol important în scăderea tensiunii 
arteriale și colesterolului, reducerea riscului de 
diabet. 

Cele mai cunoscute soiuri de kaki sunt 'Fuyu' 
(fruct rotund), 'Hachiya' (fruct alungit), 'Rojo 
brillante' (fruct alungit), 'Jiro' (fruct aplatizat). 

În anul 2017, la Institutul de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni, 
a fost înființat un lot experimental, în care alături 
de ale specii tropicale, s-au plantat și 2 soiuri de 
kaki ('Fuyu' – foto 1 și 'Rojo Brillante' – foto 2).  

Sub aspectul maturării fructelor, soiul 'Fuyu' 
este mai timpuriu comparativ cu soiul 'Rojo 
Brillante'. Producția de fructe a înregistrat o 
creștere progresivă de la an la an, depășind 2 
kg/plantă în anul 3 de la plantare pentru ambele 
soiuri. Principalele însușiri fizice ale fructelor de 
kaki analizate au fost greutatea medie, dimensiuni, 
fermitate, conținut în substanță uscată solubilă, 
pH, influențate atât de genotip, cât și de condițiile 
de cultură, tăierile de fructificare și asigurarea 
necesarului de apă la un nivel optim. Astfel, 
greutatea medie a fost cuprinsă între 155,70 g și 
225,46 g la soiul 'Rojo Brillante', iar la soiul 'Fuyu' a 
avut valori între 130,73 g și 190,67 g.
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Mărimea fructelor la soiul 'Rojo Brillante' a fost 
de 75,14 mm înălțime și 63,45 mm diametru. 
Înălțimea fructului pentru soiul 'Fuyu' a înregistrat 
valoarea medie de 51 mm, iar diametrul 80,48 
mm. Fermitatea fructelor este o trăsătură care 
afectează direct calitatea fructelor și chiar 
susceptibilitatea acestora la boli și dăunători. Între 
cele două soiuri studiate au existat diferențe în 
ceea ce privește fermitatea, valorile fiind cuprinse 
între 51,1 N la soiul 'Fuyu' și 77,3 N soiul 'Rojo 
Brillante'.  

Gustul fructului de kaki este dat de conținutul 
de substanțe solubile solide. În studiul nostru, 

acest parametru a variat între 16,3 - 20,5 %Brix la 
soiul 'Fuyu'  și 20,1- 21,0%Brix pentru soiul 'Rojo 
Brillante'. 

Datele înregistrate pentru pH-ul din sucul 
fructelor de kaki au avut valori de la 5,77 la soiul 
'Rojo Brillante' până la 6,19 la soiul 'Fuyu'. 

Având în vedere interesul crescut al 
cultivatorilor pentru această nouă specie 
pomicolă, alături de o cerere de piață tot mai 
mare, ICDP Pitești-Mărăcineni își propune 
creșterea suprafeței cultivate pentru testarea unor 
noi soiuri. 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1. Soiul 'Fuyu' Foto 2. Soiul 'Rojo Brillante' 
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CURMALUL CHINEZESC – O IMPORTANTĂ  SURSĂ DE VITAMINA C 
 

ing. Petrescu Amelia 
  

Originar din Asia Centrală, unde se cultivă din 
cele mai vechi timpuri și de unde s-a extins în Asia 
Mică, Nordul Africii, Europa și America, curmalul 
chinezesc (Ziziphus jujuba) este o specie atestată 
ca fiind cultivată de peste 4000 de ani. Atât la noi, 
cât și în alte țări, este cunoscut sub mai multe 
denumiri: jujub (sau jujubă), jujubier, curmal 
chinezesc, curmal roșu, măslin dobrogean. În 
habitatul natural, populează zonele de câmpie și 
deal, până la o altitudine de 350–400 m. 

În România, zone favorabile pentru cultura 
curmalului chinezesc sunt partea de sud a ţării, 
Banatul şi Câmpia de Vest, unde valorifică foarte 
bine solurile sărace, uşoare, terenurile sărăturate 
şi zonele cu secetă pronunţată şi temperaturi 
excesive în timpul verii, care nu sunt pretabile 
culturii altor arbuști fructiferi. 

La nivel mondial se cultivă peste 700 de soiuri 
de curmal, iar valorificarea fructelor este mult mai 
diversificată decât poate părea la prima vedere. 
Astfel, în China este considerat fruct uscat, în 
proporție de 80% se deshidratează și se valorifică 
ca atare, asemeni prunelor uscate.  

Datorită conținutului ridicat de vitamina C (300 
mg%), această specie rămâne în medicina 
chinezească tradițională o plantă cu multiple 
proprietăți curative. Prin proprietățile sale, 
vitamina C creează o barieră de protecție și 
distruge bacteriile și virusurile, stimulează 
producția de anticorpi, reglează nivelul glicemiei și 
al colesterolului, previne riscul apariției bolilor 
grave, mărește rezistența vaselor de sânge, 
favorizează asimilarea fierului de către organism, 
fiind un puternic antioxidant care împiedică 
acțiunea radicalilor liberi, un excelent antidepresiv, 
detoxifică organismul, combate oboseala, ajută la 
refacerea țesuturilor și la formarea globulelor roșii.               

De asemenea, prin conținutul ridicat în fibre, 
favorizează digestia, iar prin conținutul ridicat de 
pectină contribuie la eliminarea metalelor grele și 

a altor toxine precum sărurile de mercur, plumb, 
cupru, izotopilor radioactivi.  

Jujubele sunt o sursă de acizi grași sănătoși, 
esențiali, fiind bogate în lipide, în special acid 
linoleic (omega-6), pe care corpul uman nu este 
capabil să îl producă. De asemenea, mai conțin și 
alte vitamine, cum ar fi: tiamina sau vitamina B1 
(0,1 mg%), riboflavina sau vitamina B2 (0,18 mg%), 
niacina (2,8 mg%), vitamina B6 și vitamina A (125 
mg%).  

Concentrația mare a substanțelor uscate 
permit folosirea fructelor de zizifus ca produs 
nutritiv cu o putere calorică înaltă. După conținutul 
de substanțe uscate și glucide, ele depășesc alte 
fructe de 2-4 ori, iar după conținutul diferitelor 
vitamine de câteva sute de ori. 

Fructele de zizifus se caracterizează prin 
prezența microelementelor precum: fier (1,14-6,42 
mg%), cobalt (13,01-35,16 mcg%), iod (10,2-16,5 
mcg%), fosfor (69,2-170,4 mg%), calciu (130 mg%), 
sodiu (12 mg%), potasiu (1050 mg%). S-a stabilit că 
există o corelație pozitivă între culoarea exterioară 
a fructelor de zizifus și conținutul în compuși 
polifenolici. În frunzele de zizifus, ca și în fructe, s-a 
constatat prezența substanțelor tanante, 
flavonoidelor, saponinelor, cumarinelor, 
vitaminelor, acizilor organici, microelementelor 
(fier, mangan, cupru, cobalt ș.a.).   

În cadrul Laboratorului de arbuști fructiferi și 
căpșun de la ICDP Pitești–Mărăcineni au fost luate 
în studiu trei soiuri: 'Lii', 'Lang' și 'Tighertooth' 
asupra cărora s-au făcut determinări biochimice.  

Astfel, cantitatea de vitamina C obținută din 
100 g fruct proaspăt a fost de 244,8 mg la soiul 
'Lii', 287,2 mg la soiul 'Lang' și 324,9 mg pentru 
'Tighertooth', depășind alte specii precum zmeurul 
(17-53 mg%), afinul (10-21 mg%), căpșunul (44-92 
mg%), mărul (2-35 mg%), prunul (3-26 mg%). 

 
 
 
 
 

   
 

           Soiul 'Lii'             Soiul 'Lang'          Soiul 'Tighertooth' 

10



Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni                            nr. 2/2020 
 

MONITORIZAREA ŞI PROTECŢIA INTEGRATĂ A ECOSISTEMELOR POMICOLE 
POSIBILITĂȚILE FERMIERILOR DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

 
Dr. ing. Cristian MARIN 

 
Modificările climatice globale pot conduce de 

aceea la alt model de răspândire teritorială al 
epidemiilor la plante animale si chiar la om.  

Deoarece diversitatea ecosistemelor în regiunile 
aflate la latitudini moderate este mai mică decât la 
tropice, bolile infecţioase se vor concentra pe mai 
puţine "organisme ţintă" şi vor produce astfel daune 
mai mari, mergând până la dispariţia unor specii.  

Efectele modificării globale a climei se vor extinde 
nu numai asupra plantelor de cultură, ci şi asupra 
răspândirii buruienilor, insectelor şi agenţilor 
fitopatogeni. Bolile provocate de diverse ciuperci sau 
virusuri, sunt favorizate de iernile mai blânde. 
Schimbarea climei va conduce la creşterea stresului 
termic la plante, astfel încât acestea ar putea deveni 
mai expuse la infecţii. Mai mult, bolile cu transmitere 
prin insecte devin din ce în ce mai frecvente. Totodată 
se constată o scurtare a timpului de incubare pentru 
paraziţii care produc boli şi pentru virusuri. 

Influenţa perioadelor de umezeală sau uscăciune, 
respectiv de căldură sau ger, este hotărâtoare atât 
pentru dezvoltarea recoltei cât şi pentru atacul 
plantelor de cultură de către boli şi dăunători. 

În anumite regiuni sau locaţii, dăunători cu 
importanţă economică mică, precum şi dăunători 
obişnuiţi (de ex. afide, limacşi, şoareci de câmp) s-au 
putut înmulţi în masă în condiţii climatice favorabile 
care au favorizat perioadele mai lungi de vegetaţie şi 
au devenit o problemă. 

De asemenea, datorită creşterii temperaturii sau 
umidităţii, în ultimele decenii, au crescut perioadele de 
maximă activitate pentru numeroşi dăunători si 

patogeni. Ex. dăunători care sug seva (afide, acarieni, 
cicade) sau rod (melci, şoareci de câmp), precum şi 
diverse ciuperci patogene (făinare, rapăn, ciuruiri), 
bacteriozele, infectează plantele mai frecvent şi pentru 
perioade mai lungi.  

În ultimii 20 de ani, s-a estimat ca, încălzirea climei 
cu 3-6 °C poate conduce la deplasarea graniţei de 
răspândire a unor dăunători în Europa cu peste 1000 
km mai spre nord şi la apariţia unei generaţii 
suplimentare pe parcursul unui an agricol.   

Un alt factor care influenţează răspândirea bolilor 
şi dăunătorilor îl constituie deplasarea rapidă a 
maselor mari de aer. 

Schimbările privind concentraţia CO2 din 
atmosferă, temperatura aerului şi disponibilitatea apei 
şi a substanţelor minerale vor influenţa şi creşterea 
buruienilor, perturbând echilibrul dintre buruieni şi 
plantele de cultură.  

Majoritatea plantelor de cultură se încadrează în 
tipul fotosintetic de tip C3, în timp ce majoritatea 
buruienilor aparţin grupei C4. Studiile experimentale 
au demonstrat că o creştere a concentraţiei de dioxid 
de carbon favorizează dezvoltarea plantelor tip C3 în 
dauna plantelor tip C4. 

Valorile ridicate ale concentraţiei de CO2 modifică 
de exemplu conţinutul de azot din ţesuturile plantelor, 
fapt ce poate conduce la un atac mai puternic al 
insectelor dăunătoare şi al bolilor. În viitor, 
răspândirea spaţială a bolilor şi dăunătorilor va 
depinde totuşi esenţial de reacţia greu de anticipat a 
plantelor de cultură la noile condiţii de mediu, dar şi de 
adaptarea practicilor agricole. 

 
Posibilităţile cultivatorului de a se apăra de urmările modificării climei 
Chiar dacă modificarea climei se produce lent, 

fermierul trebuie să reacţioneze din timp la efectele 
fitopatologice ale acestor modificări. Pentru a 
contracara consecinţele modificării climei asupra 
culturilor, sunt necesare următoarele măsuri privind: 

1. Protejarea apei din sol şi utilizarea ei cât mai 
eficientă. Este posibilă creşterea capacităţii de 
absorbţie şi de acumulare a apei (asigurarea 
continuităţii porilor solului, evitarea eroziunii sau 
tasării solului, optimizarea conţinutului de humus, 
conservarea stabilităţii structurale). De asemenea, este 
necesară  întreruperea capilarităţii la suprafaţa solului 
(întreţinerea culturii prin lucrări mecanice care să 
păstreze structura solului, straturi vegetale de 
protecţie a solului). 

2. Micşorarea dependenţei de condiţiile climatice 
În zilele noastre este necesară diversificarea 

practicilor agricole - posibil de realizat în pomicultură 
mai ales în cazul pepinierelor, conservarea şi utilizarea 
umidităţii din timpul iernii; se vor  alege sistemele de 
lucrări  şi intervenţiile care menajează rezerva de 
umiditate din sol. De asemenea, se va urmări 
fertilizarea echilibrata, protejarea şi refacerii rezervei 
de nutrienţi din sol şi a echilibrului dintre aceştia. Nu în 
ultimul rând trebuie extinse în cultură soiurile 
rezistente la stresul termic boli şi dăunători. 

3. Măsuri de protecţie a plantelor care ajută la 
economisirea apei. Întreruperea ciclului biologic al 
agenţilor patogeni prin asolament, lucrări mecanice ale 
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solului efectuate la timp şi de calitate ajută la protecţia 
resurselor de apă din sol. 
      4. Protecţia integrată a culturilor pomicole 
reprezintă un complex de măsuri menite să asigure 
sănătatea culturilor şi recoltelor chiar în condiţiile 
schimbărilor climatice. Aceasta se sprijină pe: 

a. Prognoza dinamicii populaţiilor de organisme 
dăunătoare, avertizarea, pregătirea şi efectuarea 
tratamentelor fitosanitare 

Plantele gazdă pentru boli şi dăunători trebuie 
eliminate dacă sunt sever atacate. Alte plante 
spontane trebuie păstrate ca gazde şi refugiu pentru 
speciile benefice şi pentru păstrarea biodiversitătii şi a 
calităţii mediului. 

Speciile dăunătoare (boli, dăunători, buruieni, 
vertebrate) trebuie monitorizate cu regularitate, 
pentru a stabili rapid gradul de dăunare. Se vor utiliza, 
evaluări vizuale, capcane cu feromoni, modele de 
calcul, mijloace de supraveghere foto-video, etc. 

Informaţiile obţinute din monitorizare, 
eşantionare, stabilirea gradului de dăunare şi a 
pragului economic de dăunare pentru fiecare parcelă, 
etc. trebuie stocate, pentru a servi ulterior ca suport 
decizional. Aplicarea tratamentelor fitosanitare trebuie 
efectuată luând în considerare rezerva biologică                
a agenţilor de dăunare, daunele anterioare în plantaţii, 
modelele dinamice ale populaţiilor acestora, pragurile 
economice de dăunare, condiţiilor meteo, şi celelalte 
lucrări de întreţinere aplicate culturilor. 

La aplicarea tratamentelor fitosanitare se 
înregistrează: data, produsele folosite, formularea, 
doza sau concentraţia omologate, volumul de soluţie, 
organismele ţintă, condiţiile meteo, operatorul, 
aparatul sau maşina de stropit folosite, elemente de 
identificare (ferma, trupul, parcela, eventual rândurile, 
volumul rândurilor sau suprafaţa foliară), suprafaţa 
tratată, intervalele dintre tratamente, numărul de zile 
de la ultimul tratament la recoltare. 

La aplicarea tratamentelor fitosanitare se vor 
aplica numai produse omologate, acceptate  în   
România şi UE. Se calculează şi se înregistrează 
volumul rândurilor de pomi (VRP, m3) sau suprafaţa 
peretelui vegetal (SPV, m2/ha), cel puţin de 2-3 ori pe 
sezonul de vegetaţie. 

SPV =[(H x 2 x 10000)/D] unde,  
SPV=suprafaţa peretelui vegetal (m2/ha); 

H=înălţimea peretelui vegetal (m); D=distanţa 
între rândurile de pomi (m). 

 

La alegerea produselor fitosanitare similare ca 
eficacitate se va ţine seama de mai multe criterii 
precum: compatibilitatea produselor, să fie cele mai 
puţin toxice pentru oameni animale, flora, fauna şi 
mediul înconjurător să fie selective, să protejeze 
inamicii naturali     ai agenţilor de dăunare, să aibă cea 

mai scurtă persistenţă în mediu (să fie uşor 
biodegradabile) şi să aibă un cost rezonabil. 

Aplicarea produselor fitosanitare trebuie efectuată 
în concordanţa cu programele de protecţie integrată a 
culturilor, alternând substanţele active şi grupele 
chimice, astfel încât să se prevină formarea de tulpini 
şi populaţii rezistente de patogeni şi dăunători.  
Prin alternarea programelor de fitoprotecţie de la un 
an la altul se realizează şi  protejarea entomofaunei 
utile şi a antagoniştilor, combaterea integrată a bolilor, 
dăunătorilor şi buruienilor. 

b. Întreţinerea covorului vegetal şi combaterea 
buruienilor 

Combaterea buruienilor, perturbă favorabilitatea 
ecosistemului pentru boli şi dăunători şi măreşte 
activitatea biologică a solului. Covorul vegetal din 
plantaţii trebuie întreţinut astfel încât să se prevină 
eroziunea solului, levigarea nutrienţilor în apa freatică 
sau de suprafaţa, şi să conducă la reducerea 
cantităţilor de erbicide utilizate. 

În livezi, intervalele dintre rândurile de pomi se 
întreţin prin înierbare şi cosirea repetată a ierbii şi a 
buruienilor. Pentru combaterea buruienilor, mai ales a 
dicotiledonatelor, gazde secundare ale agenţilor de 
dăunare se vor utiliza erbicide selective care vor fi 
aplicate de-a lungul rândurilor de pomi.  

Pentru combaterea buruienilor de-a lungul 
rândurilor de pomi, erbicidele se aplică pe echivalentul 
a ≤1/3 din suprafaţă sau ≤1/4 din suprafaţa în 
plantaţiile irigate prin metode moderne. Alegerea 
erbicidelor se face pe baza criteriilor de alegere a 
produselor fitosanitare dar înainte de aplicarea 
acestora trebuie efectuate şi evaluarea gradului de 
înburuienare, eventual cartarea buruienilor. 

Erbicidele, mai ales cele post-emergente se aplică 
atunci când buruienile au o înălţime de 15-20 cm, iar 
gradul de acoperire al terenului şi suprafaţa foliară a 
lor permit absorbția şi translocarea rapidă în plantele 
ţintă. Doza optimă de erbicid se stabileşte mai ales în 
funcţie de specia pomicolă, spectrul de buruieni 
prezent în plantaţie, conţinutul solului în humus şi 
argilă, etc. Datele privind cartarea buruienilor, 
identitatea speciilor, speciile dificil de combătut, 
precum produsele sau intervenţiile alese pentru 
combaterea buruienilor se înregistrează detaliat, 
pentru a servi şi ca suport decizional. 
       c. Monitorizarea insectelor şi acarienilor 
dăunători 

Determinarea comportării materialului biologic la 
atacul principalilor dăunători şi al fenofazelor critice 
pentru aplicarea de tratamente orientate pe factori de 
risc. Monitorizarea insectelor şi acarienilor dăunători 
trebuie monitorizate cu regularitate, pentru a stabili 
rapid pragul economic de dăunare - PED (tabel 1), şi a 
scurta timpul dintre momentul atingerii acestuia şi 
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aplicarea tratamentelor menite să reducă gradul de 
dăunare (GD%). 

Utilizarea capcanelor cu feromoni (tabel 4), a 
modelelor de prognoza bazate pe dezvoltarea 
fenologică sau pe ciclul ontologic al dăunătorilor (tabel 
3), oferă instrumente decizionale pentru combaterea 
dăunătorilor cheie din livezi: viermii fructelor, insectele 
defoliatoare, insectele minatoare, speciile polifage, 
acarieni etc. În cazul insectelor dăunătoare, modelele 
sau tabelele de calcul anticipează parcurgerea stadiilor 
de dezvoltare pe baza numărului de zile-grad (ZGrd ⁰C) 
calculate potrivit formulei: 

Z*Grd(⁰C)=[(Tmax-tmin)/2]-p.min, unde, 
Z*Grd=numărul de zile-grad; 

Tmax=temperatura maximă zilnică, ⁰C; tmin= 
temperatura minimă zilnică ⁰C; 
p.min= pragul minim de dezvoltare ⁰C 

 

Utilizarea feromonilor de confuzie şi a insectelor 
benefice reprezintă mijloace de reducere a pagubelor 
produse de insecte dăunătoare, dar utilizarea acestor 
mijloace biotehnice nu elimină în totalitate necesitatea 
tratamentelor fitosanitare. 

Foarte important! Colectarea sistematică pe 
parcele a fructelor atacate, permite stabilirea 
diferenţelor privind nivelul daunelor, perfecţionarea 
modelelor de monitorizare şi optimizarea programelor 
de combatere integrată. 

d. Monitorizarea agenţilor patogeni 
Determinarea comportării materialului biologic la 

atacul principalilor patogeni şi al fenofazelor critice 
este deosebit de importantă pentru aplicarea de 
tratamente orientate pe factori de risc. 

Monitorizarea agenţilor patogeni se realizează 
folosind modele de prognoză bazate pe dezvoltarea 
fenologică a pomilor, pe ciclul ontologic al patogenilor 
şi pe evoluţia condiţiilor meteo. 

Utilizarea modelelor de monitorizare şi prognoză 
reprezintă instrumente decizionale pentru combaterea 
unor maladii păgubitoare precum rapănul (tabelele 5 şi 
6), făinarea şi focul bacterian la speciile pomicole 
seminţoase a moniliozelor la speciile sâmburoase, 
antracnozei la cireş sau a putregaiurilor la arbuştii 
fructiferi, etc. (tabelele 5 şi 6). 

De asemenea, lucrările solului, aplicate la timp şi 
în bune condiţii contribuie la reducerea semnificativă a 
rezervei de patogeni. Tăierile şi dirijarea lăstarilor 
contribuie la  eliminarea cancerelor de pe ramuri, 
formarea unor coroane echilibrate, prin care să circule 
aerul şi care să se usuce rapid după precipitaţii, 
reducând frecvenţa şi intensitatea atacului 
patogenilor.  

Împreună cu tratamentele specifice, sondajele 
periodice în livada urmate de tăierea şi arderea 
lăstarilor sau pomilor infectaţi reprezintă un mijloc 

practic de combatere a bacteriozelor. Pentru 
protejarea insectelor benefice, tratamentele cu 
fungicide pe baza de mancozeb sau pe bază de sulf se 
aplică mai ales înainte de înflorit. 

Colectarea sistematică pe parcele a fructelor 
atacate, permite stabilirea diferenţelor în ceea ce 
priveşte nivelului daunelor perfecţionarea metodelor 
de prognoză şi optimizarea programelor de combatere 
integrată. 
e. Siguranţa aplicării tratamentelor fitosanitare şi 
creşterea eficienţei acestora 

 Depinde de o serie de măsuri obligatoriu de pus în 
practică şi anume: 

 La depozitarea aplicarea produselor fitosanitare se 
poartă obligatoriu echipament de protecţie. 

 Înainte de aplicarea produselor sanitare se citesc 
şi instrucţiunile şi recomandările înscrise pe 
ambalaj. 

 Se aleg maşinile şi aparatele de stropit care să 
asigure dirijarea optimă a soluţiei de stropit către 
coroane sau peretele vegetal şi acoperirea cât mai 
uniformă a culturii. 

 La depozitarea şi aplicarea produselor fitosanitare 
se respectă intervalul dintre tratamente şi 
intervalul de la ultim aplicare până la recoltare. 

 Se vor alege acele duze care generează picături de 
dimensiuni optime, pentru a evita atât scurgerea 
de aparatul foliar cât şi deriva datorată pulverizării 
excesive a soluţiei de stropit. 

 În apropierea cursurilor de apă, a culturilor 
învecinate, a proprietăţilor sau zonelor 
rezidenţiale trebuie păstrate şi întreţinute şi 
perdelele de protecţie sau zonele tampon. 

 Pentru creşterea eficacităţii, tratamentele 
fitosanitare se efectuează numai când viteza 
vântului, temperatura şi umiditatea atmosferică 
sunt adecvate.  

 Tratamentele se sistează dacă viteza vântului 
depăşeşte 10-11 km / h iar temperatura depăşeşte 
25-28 ⁰C. Dacă după aplicarea unui tratament 
fitosanitar, în interval de 8-12 ore cad precipitaţii 
semnificative, tratamentul se repetă. 

 Pentru creşterea calităţii tratamentelor 
fitosanitare, maşinile şi aparatele de stropit se 
reglează şi se calibrează cel puţin de 2 ori pe 
sezonul de vegetaţie. 

 Datele obţinute se înregistrează detaliat, pentru 
fiecare maşină sau aparat de stropit (debitul 
duzelor, presiunea de lucru, viteza de deplasare, 
doza şi volumul de soluţie aplicat).  

 Maşinile şi aparatele de stropit se curăţă după 
fiecare aplicare. 

 Apa rezultată din procesul de spălare trebuie sa 
ajungă într-un sistem de neutralizare a reziduurilor 
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Tabelul nr. 1. Pragurile economice de dăunare la unii dăunători din pomicultură 

Insecta /acarianul Mărimea probei PED Model de prognoză / Zile*Grad Genuri de insecte benefice 

Acarieni  200 frunze 
5 ouă / cm2 scoarţă 
0,5-1,0 / frunză, 2,5/frunză_Iunie, 
5,0/frunză_Iulie, <7,5/frunză_August 

 pragul inferior 10 ⁰C            
 

Tiphlodromus, Phytoseiulus 

Afidul verde al mărului 
(Aphis pomi) 

20 lăstari /pom 
4 ouă / cm2 scoarţă 
4 frunze infestate /lăstar 

 control în livadă 
Coccinella, Chrysopa, Syrphus, 
Aphydoletes 

Afidul cenuşiu al mărului 
100 pomi 
200 inflorescenţe 

10% infestare  control în livadă Coccinella, Chrysopa, Syrphus 

Afidul verde al piersicului 
(Mysus persicae) 

20 lăstari /pom 
100 lăstari 

1 colonie / pom pragul inferior 3,9 ⁰C Coccinella, Chrysopa, Syrphus 

Afidul negru al cireşului 
(Mysus cerasi) 

20 lăstari /pom 
100 lăstari 

 5% infestare  control în livadă 
Coccinella, Chrysopa, Syrphus, 
Aphantheles 

Purecele melifer al părului 
(Psylla spp) 

20 lăstari /pom 
100 lăstari 

25 adulţi hibernanţi  
0,5-1,0 nimfe / frunză 

pragul inferior 5 ⁰C Coccinella 

Păduchele lânos 
(Eriosoma lanigerum) 

100 pomi,  
100 lăstari 

10% infestare  control în livadă Aphelinus mali 

Păduchele din San José 
 100 lăstari 
 

1-2 larve / capcană 
0,5 larve / m liniar lăstar 

pragul inferior 10  C,  
148,9 ⁰ C după biofix,  
260 ⁰ C pentru G1,  
788,3 ⁰C pentru G2 

 Chilocorus, Exochomus, Prospatella 

Ploşnita căpşunilor  
(Lygus spp.) 

  2,5 adulţi / capcană  14-16 ⁰C apariţia embrionilor 
  

Musca cireşelor 
(Rhagoletis cerasi) 

2500 fructe cu larve 1 adult / capcană 
pragul inferior 10 ⁰C,            
148,4-247,1 ⁰C apariţia adulţilor 

nematozi entomopatogeni 

Viermele merelor 
(Cydia pomonella) 

 200 fructe 4 adulţi / capcană 

pragul inferior 10 ⁰C,  
37,8 ⁰ C după 1 Martie 
162 ⁰ C apariţia G1 
725 ⁰ C apariţia G2 

Orius, Trichograma, Bacillus 
thuringiensis, granulovirus 

Minatoarea marmorată 
(Phyllonorycter blancardella) 

 200 frunze 
100 inflorescenţe 

200 adulţi / capcană, 1 mină /frunză 
pentru G1, 2 mine /frunză pentru G2 

pragul inferior 6,1 ⁰C,  
410 ⁰ C pentru G1 

Orius, Aphantheles,Holcotorax 

Viermele prunelor 
(Cydia funebrana) 

 500 fructe 1-3% pontă 
pragul inferior 10 ⁰C,  
400 ⁰C pentru G1 

 

Molia vărgată a piersicului 
(Anarsia lineatella) 

20 lăstari /pom 3 adulţi /capcană 
pragul inferior 7,2 ⁰C,   
 176,7-190,6 ⁰C gen. 1,  
787,8-815,6 ⁰C gen 2 

Carabidae, Aphantheles, Trichograma 

Molia orientală a fructelor 100 fructe  3 adulţi /capcană; 0,5% infestare pragul inferior 7,2 ⁰C                Aphantheles, Trichograma 
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Tabelul nr. 2. Numărul de zile-grad calculate pentru pragul minim de dezvoltare al unor dăunători din pomicultură 
Insecta /acarianul Stadiul de dezvoltare Evenimentul / Activitatea Pragul minim ⁰C Zile-Grad ⁰C Fenofaza / Perioada critică 

Viermele prunelor 
 (Cydia funebrana) 
  
  
  
  
  
  
  

pre-emergent montarea capcanelor 10 37,8-65,6   

adult apariţia adulţilor; biofix 10 280  buton alb 

    10 post-biofix   

ou depunerea ouălor 10 75  răsfirarea inflorescenţelor 

larva apariţia larvelor 10 175   

pupa apariţia pupelor 10 160   

adult maximul de zbor G1 10 410 fructe legate 

ou depunerea ouălor  10 420 fructe cat o alună 

larva apariţia larvelor G2 10 475  mijlocul lunii Iulie 

adult maximul de zbor G2 10 810-900  începutul lunii August 

Acarianul roşu comun ou începutul eclozării ouălor 10,6 37,8-75,6   

 (Tetranychus urticae) nimfa eclozarea ouălor pe timpul verii 10,6 217,8-300   

Afidul mărului ou începutul eclozării ouălor 6,8   urechiuşă 

 (Aphis pomi) nimfa apariţia nimfelor 6,8 146,3 căderea petalelor 

  nimfa creşterea populaţiilor de nimfe 6,8 231,3 mai-iunie 

Păduchele din San José 
 (Quadraspidiotus 
perniciosus) 
  
  
  
   

pre-emergent montarea capcanelor 10 48,9-65,6   

adult apariţia adulţilor; biofix 10 80,6-161,1   

    10 post-biofix   

larva începutul eclozării larvelor 10 148,9-211,7  ȋnceputul lunii Iunie 

larva migrarea larvelor 10 315,6-371,1  mijlocul lunii Iunie 

adult maximul zborului adulţilor G2 10 774,5-968,9   

larva apariţia larvelor G2 10 1046,7-1151  prima treime a lunii August 

Viermele merelor pre-emergent montarea capcanelor   37,8-65,6   

 (Cydia pomonella) adult apariţia adulţilor; biofix   79,4-143,3  buton roz 

        post-biofix   

  larva începutul eclozării ouălor 10 104,4-121,1 fructe legate 

  adult maximul de zbor G1 10 162,8-305,0 fructe legate 

  larva maximul apariţiei larvelor G1 10 171,1-337,8 fructe cât o alună 

  larva sfârşitul apariţiei larvelor G1 10 493,3   

  ou depunerea ouălor G2 10 537,8-565,5   

  larva apariţia larvelor G2 10 593,3   

  larva maximul apariţiei larvelor G2 10 715-937,8   

  adult maximul de zbor G2 10 725-1080,5   

  larva sfârşitul apariţiei larvelor G2 10 1148,9   

  larva apariţia larvelor G3 10 1182,2   

 

15



Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni                            nr. 2/2020 
 

Tabelul nr. 2. (continuare) 

Insecta /acarianul Stadiul de dezvoltare Evenimentul /Activitatea Pragul minim ⁰C Zile-Grad ⁰C Fenofaza / Perioada critică 

Minatoarea marmorată 
 (Phyllonorycter 
blancardella) 
  
  
  

adult apariţia adulţilor 6,7   primăvara devreme 

ou începutul depunerii ouălor 6,7   buton floral 

ou maximul depunerii ouălor 6,7   înflorit 

larva apariţia primelor mine; atac 6,7 365 prima jumătate a lunii Mai 

adult maximul de zbor G1-G2 6,7 422-487,2 
prima jumătate a lunii Mai-
vara 

adult maximul de zbor G3-G4 6,7 693   

Musca cireşelor pre-emergent montarea capcanelor 10 398,9-426,7   

(Rhagoletis cerasi) adult apariţia adulţilor; biofix 10 482,2-510   

  adult apariţia luciului fructelor 10   apariţia luciului fructelor 

  adult apariţia adulţilor 3% 10 571,1   

  adult ultimul adult capturat 10 1676,1   

Purecele melifer  adult adulţi activi G1 5 0-9,4 răsfirarea inflorescenţelor 

 (Psylla spp.) ou depunerea ouălor 5 0-22,2 ȋnceputul ȋnfloritului  

  larva eclozarea ouălor 5 15,6-74,44 ȋnceputul ȋnfloritului  

  larva larva stadiul 1 5 155,6 sfarşitul ȋnfloritului 

  adult adulţi activi G2 5 306,7-398,9   

Afidul piersicului 
(Mysus persicae) 

nimfa apariţia nimfelor 3,9 137,2 buton floral-înflorire 

Molia vărgată a 
piersicului 
 (Anasia lineatella) 
  
  
  
  

pre-emergent montarea capcanelor 10 148,9-165,6   

adult apariţia adulţilor; biofix 10 204,5-232,2  buton roz 

    10 post-biofix   

larva începutul eclozării ouălor 5-25% 10 148,9-204,5  ȋnceputul creşterii lăstarilor 

adult maximul de zbor G1 10 482,2-582,2  

larva maximul apariţiei larvelor G1 10 648,9-737,8  creşterea activă a lastarilor 

adult maximul de zbor G2 10 960   

  larva maximul apariţiei larvelor G2 10 1171,1-1282,2  creşterea activă a fructelor 

Molia orientală a 
fructelor 
(Grapholita molesta) 

adult maximul de zbor G2 7,2 426,7-482,2    

Plosniţa căpşunului  ou depunerea ouălor  12,2 122,2-148,9   

 (Lygus spp.) nimfa eclozarea ouălor  12,2 188,3   

  adult apariţia adulţilor 12,2 328,33   
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Tabelul nr. 3. Monitorizarea unor dăunători din pomicultură cu ajutorul capcanelor cu feromoni 

Dăunătorul 
Tipul 

capcanei 
Producător 

Specii  
atacate 

Viermele merelor - Cydia pomonella ATRAPOM Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca măr, păr, gutui 

Minatoarea marmorată - Phyllonoricter blancardella ATRABLANC Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca măr, păr 

Minatoarea circulară - Leucoptera scitella ATRASCIT Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca măr 

Molia verde a mugurilor - Hedia nubiferana ATRANUB Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca măr, păr (piersic, prun) 

Molia roşie a mugurilor - Spilonota ocellana ATRACELLAN Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca măr, prun, cireş (gutui, păr) 

Molia mugurilor şi fructelor - Archips podana ATRAPOD Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca măr, păr, prun, cais 

Molia pieliţei fructelor - Adoxophyes reticulana ATRARET Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca măr, păr (piersic, prun) 

Molia scoarţei pomilor - Enarmonia formosana ATRAENAFORM Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca 
piersic, cais, migdal, cireş, 
prun, (măr, păr) 

Sfredelitorul lăstarilor - Synantedon myopaeformis ATRAMYOP Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca măr 

Viermele prunelor - Cydia funebrana ATRAFUN Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca prun, (cais, piersic) 

Molia vărgată a piersicului - Anarsia lineatella ATRALIN Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca piersic, cais, prun 

Viermele orientală a fructelor - Grapholita molesta ATRAMOL Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca piersic, cais (prun) 

Viermele cireşelor - Rhagoletis cerasi ATRACERAS Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca cireş, vişin 

Sfredelitorul tulpinilor - Synantedon typuliformis ATRATYP Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca coacăz 

Molia fructelor uscate - Plodia interpunctella ATRADEP Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca 
fructe şi legume uscate, 
dulciuri, făină, cereale 

Omida (tortrixul) stejarului - Tortrix viridana ATRAVIT Institutul de Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca 
stejar, (carpen, ulm, 
mesteacăn), pomi fructiferi 
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Tabelul nr. 4. Modele de prognoză pentru unii dintre agenţii patogeni din pomicultură 

Patogenul Mărimea probei PED Modele de prognoză Fenofaza / Perioada critică 

Rapănul mărului 
(Venturia inaequalis) 

400 frunze,  
100-200 fructe 

6 frunze cu 
rapăn/ 
100 lastari 

2-3 pete, 6h um la 16,1-23,9 ⁰C sau  
12h la 8,9 ⁰C (programe de avertizare: 
Mills, Specware, RIMPro ş.a.) 

 permanent 

Făinarea mărului 
(Podosphaera leucotricha) 

 200 frunze, 20 lăstari/pom,  
100 lăstari, 100-200 fructe 

 5% infecţie 

primele infecţii la 10-18,3 ⁰C şi 70% 
umiditate,   
germinare optimă la 19-22⁰C, (programe 
de avertizare: Specware), 

desmugurit, buton roz,înflorit, 
creşterea activă a lăstarilor 

Focul bacterian 
(Erwinia amylovora) 

100-200 lăstari sau 
inflorescenţe 
100-200 fructe 

primele 
simptome 

18,3 ⁰C si 65% umiditate, 
 23,9 ⁰C, leziuni evidente in 4-5 zile, 
(programe de avertizare Cougar, 
Maryblight),                

perioada înfloritului, 
creşterea activă a lăstarilor, pe 
parcursul verii (chiar până 
toamna în octombrie) 

Putregaiul coletului 
(Phytphthora cactorum) 

 100 pomi 
primele 
simptome 

pragul minim 10-13,3 ⁰C, 
dezvoltare bolii la 15-25 ⁰C 

primăverile şi verile umede şi 
reci 

Monilioza  
(Monilia fructigena) 

100-200 fructe  2-5% infecţie germinare optimă la 15 ⁰C 
legarea fructelor, apariţia culorii 
specifice şi intrarea în pârgă 

Cancerul ramurilor  
(Nectria galigena) 

 - 
primele 
simptome 

primele infecţii la 14-16 ⁰C, 
dezvoltare optimă la 24 ⁰C, perioada de 
umectare, min. 6h 

repausul vegetativ şi primăvara 
devreme şi toamna 

Bacterioza sâmburoaselor 
(Pseudomonas mors prunorum) 

100-200 lăstari sau 
inflorescenţe 
100-200 fructe 

primele 
simptome 

primele infecţii la 12⁰C, 
dezvoltare optimă la 23,9 C şi precipitaţii 
excesive 

perioada înfloritului, 
creşterea activă a lăstarilor, 
vara 

Ciuruirea sâmburoaselor 
(Stigmina carpophilla) 

200 frunze,           
100 fructe 

 5% infecţie 
2,0 ⁰C-24,0 ⁰C,  
12⁰C, minim 4 h de umectare 

începutul scuturării petalelor, 
creşterea fructelor  

Antracnoza cireşului 
(Coccomyces hiemalis) 

200 frunze,           
100 fructe 

2-5% infecţie 
15,6-20,0 ⁰C, precipitaţii abundente, 
leziuni vizibile in 5-15 zile 
(programe de avertizare: Specware), 

perioada înfloritului, 
creşterea activă a lăstarilor, 
vara (chiar până toamna în 
octombrie) 

Monilioza  
(Monilia laxa) 

100-200 fructe  2-5% infecţie  germinare optimă la 15-20⁰C 
începutul scuturării petalelor, 
legarea fructelor, intrarea în 
pârgă  

Băsicarea piersicului 
(Taphrina deformans) 

200 frunze 
primele 
simptome 

7⁰C-15,5-21,1 ⁰C, precipitaţii abundente 
 dezmugurit, perioada 
înfloritului, creşterea activă a 
lăstarilor, creştere fructelor 

Putregaiul coletului 
(Phytophthora fragariae) 

100-200 inflorescenţe 
100-200 fructe 

primele 
simptome 

dezvoltarea bolii 15-28 ⁰C, precipitaţii 
abundente 

apariţia primelor frunze, 
apariţia inflorescenţelor, 
înflorirea deplină 
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Putregaiul cenuşiu 
(Botrytis cinerea) 

100-200 inflorescenţe 
100-200 fructe 

primele 
simptome 

dezvoltarea bolii 5-25 ⁰C, precipitaţii 
abundente 
dezvoltarea optimă 18-25 ⁰C, precipitaţii 
abundente 

apariţia primelor frunze, buton 
alb, înflorirea deplină, apariţia 
primelor fructe 

Pătarea purpurie 
(Diplocarpon earliana) 

200 frunze,  
100 inflorescenţe 
 

 5% infecţie 
dezvoltarea bolii 15-25 ⁰C, 9-11 ore de 
umectare a frunzelor, apariţia leziunilor 
în 6 zile 

apariţia primelor frunze, 
apariţia inflorescenţelor, 
înflorirea deplină 

Pătarea căpşunului 
(Mycosphaerella fragariae) 

200 frunze,  
100 inflorescenţe 

 5% infecţie 
dezvoltarea bolii 15-20 ⁰C, 12-96 ore de 
umectare a frunzelor, 

apariţia primelor frunze, 
apariţia inflorescenţelor, 
înflorirea deplină 
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Tabelul nr. 5 Durata aproximativă de umectare a foliajului pomilor necesară 
pentru apariţia infecţiilor primare cu rapăn la diferite temperaturi ale aerului şi 

timpul necesar pentru apariţia leziunilor 
(Tabelul Mills actualizat) 

Durata aproximativă de umectare a foliajului pomilor  

Temperatura 
medie zilnică 

*C 

Gradul de Infecţie Apariţia 
leziunilor  

(zile) 
Uşor  
 (ore) 

Mediu  
(ore) 

Sever  
(ore) 

0,5 48 72 96 control 

2,2 48 72 96 control 

3,3 37 50 64 control 

3,8 33 45 60 control 

5,0 26 37 53 control 

5,6 23 33 50 17 

6,1 21 30 47 17 

6,7 19 28 43 17 

7,2 17 26 40 17 

8,3 15 23 35 17 

8,9 15 20 30 17 

9,5 14,5 20 30 17 

10,0 14 19 29 16 

10,6 13 18 27 16 

11,7 12 17 25 15 

14,4 10 14 21 12 

15,0 10 13 21 12 

15,1 9,5 13 20 11 

17,2 9 12 18 9 

 23,9 9 12 18 9 

25,6 13 17 26 control 

În cazul infecţiilor secundare dacă leziunile sunt deja prezente şi sporulează, 
perioadele de umectare necesare pentru producerea infecţiilor secundare sunt mai 
mici cu 3 ore decât acelea necesare producerii infecţiilor primare.  Numărul de zile 
necesare pentru apariţia leziunilor a fost declanşat.  Nu mai este necesară 
umectarea suplimentară. Atunci când condiţiile nu sunt favorabile dezvoltării 
leziunilor (perioade lungi cu temperaturi mai mari de 26,7 *C sau vreme foarte 
uscată), perioada de infecție se prelungeşte cu câteva zile. 
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CALIBRAREA APARATELOR DE STROPIT CU ACŢIONARE MANUALĂ PENTRU APLICAREA 
TRATAMENTELOR FITOSANITARE 

 
 

Dr. ing. Cristian MARIN 

  
Apa, aerul şi solul reprezintă resurse naturale 

deosebit de valoroase, indispensabile pentru activitatea 
durabilă desfăşurată în agricultura contemporană, de 
aceea, la nivel european, numeroase entităţi (oficialităţi, 
factori decidenţi, grupuri profesionale din agricultură, 
industria furnizoare de inputuri, grupuri de lucru din 
cercetare şi din învăţământul agronomic superior, etc.) 
depun eforturi pentru crearea unei atitudini pozitive, 
destinate extinderii continue a bunelor practici agricole, 
utilizării responsabile a produselor agro-chimice, 
transferului rapid al cunoştințelor către fermieri şi alte 
grupuri profesionale precum şi protejarea pentru viitor a 
mediului înconjurător. 

Aplicarea corectă a produselor de protecție a 
plantelor (PPP) reprezintă o cale de menținere și sporire 
a producției agricole, iar aplicarea tratamentelor 
fitosanitare are drept scop prevenirea sau stoparea 
atacurilor de boli și dăunători care afectează culturile, 
reducerea gradului de atac, diminuarea pierderilor de 
recoltă şi implicit a pierderilor economice.  

Utilizarea responsabilă a PPP și altor categorii de 
produse agro-chimice implică și activitatea de 
planificare-organizare a aplicării tratamentelor, folosind 
produse şi echipamente omologate la nivel european şi 
luându-se în considerare orice risc de contaminare a 
solului și apei, prin: supradozare, scurgere la suprafaţă 
sau în profunzime, ori prin deriva datorată vântului, etc. 

Prin prisma necesităţii extinderii continue a bunelor 
practici agricole (BPA) în fermele de producţie vegetală, 
în faza de planificare-organizare a aplicării 
tratamentelor, sau în faza testării unor PPP în vederea 
omologării (în special a erbicidelor şi desicanţilor), 
calibrarea aparatelor de stropit cu acţionare manuală          
(de tip Vermorel) capătă o importanţă aparte, cu atât 
mai mult cu cât în lume se produc şi se utilizează 
milioane de astfel de aparate, de modele, configuraţii şi 
provenienţe diferite.  

Le regăsim în ferme agricole sau horticole, mari, 
mijlocii şi mici, unde sunt utilizate pentru aplicarea pe 
zone bine delimitate a produselor chimice destinate 
sistemelor de producţie convenţională, sau a produselor 
destinate sistemelor de producţie ʹBioʹ. 

Indiferent de model, calibrarea aparatelor de stropit 
acţionate manual presupune reglarea acestora astfel 
încât, la final să obţinem maximul de eficienţă la 
aplicarea PPP. Un reglaj corect asigură: eficacitate la 
aplicarea PPP, economie de apă şi PPP, economie de 
timp şi de bani.  

Calibrarea aparatelor de stropit acţionate manual, se 
execută de personal calificat şi autorizat, în timpul 
acţiunii, fiind necesară şi obligatorie purtarea 
echipamentului de protecţie individuală (EPI). Acesta se 
compune din: ochelari de protecţie sau vizetă, mască 
simplă pentru căile respiratorii, şapcă sau pălărie de 
protecţie, combinezon de protecţie (de tip Tayvek), 
cizme şi mănuşi din cauciuc nitrilic.  

Calibrarea aparatelor de stropit se realizează numai 
cu apă şi presupune parcurgerea mai multor etape 
obligatorii. Acestea sunt: verificarea stării aparatului de 
stropit, stabilirea obiectivului calibrării, stabilirea 
volumului de soluţie, a vitezei de deplasare, 
determinarea suprafeţei efectiv tratate, verificarea 
înălţimii duzei faţă de sol, verificarea debitului duzei, a 
lăţimii benzii tratate, proba de lucru, ajustarea 
reglajelor, alegerea duzelor, elaborarea unei fişe simple 
de calibrare a aparatului şi colectare a datelor, aplicarea 
propriu-zisă a produselor şi curăţarea echipamentelor. 

La începutul acţiunii se verifică integritatea 
aparatului de stropit (rezervor, capac, cadru, bretele, 
levierul sau pistonul de acţionare, robineţi, filtre, lance, 
duze, manometru. Trebuie menţionat faptul că,       la 
unele aparate, manometrul este încorporat fie la nivelul 
rezervorului, fie la nivelul lăncii de pulverizare, iar la alte 
tipuri lipseşte, dar presiunea de pulverizare care asigură 
o acoperire uniformă a solului sau a culturii se situează 
adesea între 2,0 şi 2,2 bari. 

La stabilirea obiectivului calibrării aparatului de 
stropit se ţine seama de categoria de produs  aplicat, 
(erbicid, desicant, fungicid, insecticid-acaricid, extract  
vegetal sau biopreparat), deoarece pentru aplicarea 
fiecărei categorii de produse este necesară alegerea 
unui tip diferit de duză (cu jet plat pentru aplicarea 
erbicidelor şi desicanţilor şi cu jet conic pentru celelalte 
categorii de produse).  

Mai mult, fiecare produs este omologat pentru 
aplicare, la o anumită doză sau concentraţie şi           într-
un anumit volum de apă, pentru un anumit spectru de 
organisme țintă, de aceea, în această etapă, este 
necesară citirea cu atenţie a fişei tehnice şi a etichetei 
produsului.  

În cazul produselor testate în vederea omologării şi 
înregistrării, se aplică cu stricteţe instrucţiunile din 
protocolul de testare. Deci, calibrarea aparatului se va 
realiza diferit în funcţie de tipul de produs şi volumul de 
soluţie necesar a fi aplicat, instrucţiunile fiind parte a 
protocolului de testare. 
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Pentru stabilirea vitezei de deplasare, se marchează 
o porţiune de teren de 50 m, se umple rezervorul 
aparatului de stropit cu apă şi se creează presiunea de 
lucru, apoi se parcurge la pas porţiunea de teren 
marcată, acţionând în acelaşi timp clapeta declanşatoare 
a lăncii de pulverizare.  

Se cronometrează şi se înregistrează timpul mediu de 
deplasare, în secunde dar şi în minute.  

Viteza de deplasare reală (V) se obţine cu ajutorul 
formulei: 

V [km/h] = (s /t)*3,6     unde,  

s = spaţiul parcurs (metri); t = timpul cronometrat 
(secunde); 3,6 = constantă. 

 
După stabilirea vitezei de deplasare se poate stabili 

suprafaţa tratată efectiv (S).  
Aceasta se poate determina relativ uşor dacă se ţine 

seama că, în cazul aparatelor de stropit cu acţionare 
manuală, lăţimea medie de lucru este de 0,5 m. Astfel, 
suprafaţa tratată efectiv (S) se obţine cu ajutorul 
formulei: 

    S [m2] = s*0.5        unde,  

s = spaţiul parcurs, 50 m;  
0,5 = lăţimea medie de lucru (metri) 

 
Trebuie menţionat faptul că în această etapă, 

înălţimea duzei aparatului de stropit faţă de suprafaţa 
solului trebuie să fie menţinută constant la 50 cm. 

După stabilirea vitezei de deplasare a operatorului, 
se determină debitul duzei aparatului de stropit. Acest 
parametru deosebit de important se poate determina fie 
prin metoda simplă a diferenţei, fie prin metoda 
colectării directe a apei pulverizate. 

În prima situaţie, cantitatea de apă rămasă în 
rezervorul aparatului de stropit se măsoară cu un 
cilindru gradat, diferenţa fiind reprezentată de 
cantitatea de apă pulverizată. 

Astfel, debitul duzei se calculează cu formula:  
 

  q [l/min] = (Vr-V)/t  unde, 

Vr = volumul rezervorului aparatului de stropit (litri); 
 V = volumul de apă rămas în rezervor (litri); 

T = timpul (minute) 
 

În cea de a doua situaţie, se ia în calcul volumul de 
apă colectat direct. Pentru aceasta se foloseşte un 
recipient din plastic gradat, care se montează pe lancea 
de stropit în locul duzei pulverizatoare. Recipientul 
poate fi unul special (ex. Hardy) sau unul confecţionat 
prin reciclare, dintr-un PET gradat, eventual cu rigla şi un 
marker permanent pentru plastic şi sticlă.  

 
De data aceasta, debitul duzei se calculează cu 

formula:  
 

  q [l/min] = v / t       unde, 

v = volumul de apă colectat în recipientul gradat (litri);  
t=timpul (minute). 

 
Operaţiunea de stabilire a debitului duzelor se repetă 

de mai multe ori, efectuându-se calcule de uniformitate 
de distribuţie.  

Dacă debitul mediu al duzei are o abatere standard 
mai mare 5% se procedează la înlocuirea duzei sau a 
unor componente ale acesteia, deoarece poate fi 
defectă sau decalibrată (chiar prin nefolosire) sau nu 
corespunde obiectivului calibrării.  

În toate situaţiile se impune refacerea operaţiunii de 
verificare a debitului duzelor. Pentru creşterea 
volumului de lichid aplicat se poate opta pentru: duze cu 
debit mai mare, presiune de lucru mai mare (limitată 
totuşi de materialul rezervorului: alamă, polietilenă, 
PVC), viteză de deplasare mai mică, îngustarea benzii 
stropite, strict la 0,5 m.  

Pentru scăderea volumului de lichid aplicat se poate 
opta pentru: duze cu debit mai mic, presiune mai mică, 
viteză de deplasare mai mare, menţinerea benzii 
stropite, fără a depăşi 0,5 m. 

Verificarea preciziei calibrării şi a calităţii  pulverizării 
aparatelor de stropit cu acţionare manuală se poate 
realiza a cu ajutorul hârtiei hidrosensibile, care se 
instalează din loc în loc pe suprafaţa de probă sau în 
repetiţiile variantelor experimentale, în plăci Petri din 
plastic. Apoi, benzile de hârtie hidrosensibilă se 
colectează, iar uniformitatea stropirii se analizează vizual 
sau cu ajutorul unor aplicaţii software specializate (de 
exemplu, aplicaţia de mobil SnapCard, elaborată de 
specialiștii Departamentului Agriculturii din Australia, 
dimensiuni 2,8 MB, disponibilă pentru telefoane cu 
sistem de operare Android la secțiunea Magazin Play). 

După calibrarea aparatelor de stropit cu acţionare 
manuală şi verificarea uniformităţii stropirii inclusiv prin 
proba de lucru, se procedează la elaborarea unei fişe 
simple de calibrare şi colectare a datelor care va trebui 
să conţină date minimale, precum: data aplicării 
tratamentului, starea vremii (temperatura, umiditatea 
relativă a aerului, viteza şi direcţia vântului, insolaţia), 
cultura, viteza de lucru, tipul de duză folosit, presiunea 
de lucru, debitul duzei, doza sau concentraţia produselor 
aplicate, volumul de soluţie aplicat, suprafaţa tratată 
efectiv.  

Informaţii suplimentare privind utilizarea aparatelor 
de stropit acţionate manual se găsesc în standardul ISO 
19932 şi precum și în fişa tehnică care, adesea, însoţeşte 
aparatul de stropit cu acţionare manuală. 

La finele zilei de lucru, este obligatorie curăţarea 
temeinică a aparatului de stropit, a echipamentului de 
protecţie şi colectarea efluentului rezultat pentru 
neutralizare într-o instalaţie de bioremediere a apei 
utilizate în fermă (de exemplu, Phytobac sau RemDry). 
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Aparatele de stropit cu acţionare manuală şi 
echipamentului de protecţie se păstrează în încăperi 
destinate special. Ambalajele de PPP, sigiliile şi 

recipientele se clătesc de trei ori şi se depozitează în 
containere speciale pentru a putea fi returnate 
furnizorului (prin programul naţional SCAPA).

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Calibrarea echipamentului de stropit acţionat manual          Fig. 2. Verificarea uniformităţii de stropire şi a derivei 
cu ajutorul hârtiei hidrosensibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 3. Phytobac       Fig. 4. RemDry 
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INOVAȚII ÎN POMICULTURĂ 

ing. Mazilu Ivona 

 Informațiile sunt preluate din revista The Official Interpoma Magazine, vol. 01/2020. 

 

STARTUP 1 
AGOROBOTICA 

 

Aplicație destinată 
controlului dăunătorilor 

 
SpyFly este un sistem de 
monitorizare a dăunătorilor, 
care combină inteligența 
artificială și robotica. 
Alimentată de panouri solare 
pentru autonomie 
operațională, capcana atrage, 
capturează și identifică 
dăunători. SpyFly combină 
informații despre insecte cu 
date despre mediul 
înconjurător. Dacă pragul 
ecologic de dăunare este 
depășit, fermierul este alertat 
direct, prin aplicația de pe 
smartphone. 
www.agrorobotica.it 

STARTUP 2 
AGRANIMO 

 

 
 
 

Agranimo integrează 
informațiile despre climă. 
Prognoza meteo și imaginile 
transmise de satelit sau 
drone sunt combinate prin 
intermediul unui algoritm 
pentru a detecta orice 
modificare la nivelul solului 
și a microclimatului. Aceasta 
permite fermierului să 
sporească producția, să 
reducă costurile și să 
optimizeze  lanțurile 
logistice / de aprovizionare.  
www.agranimo.com 

 

STARTUP 3 ODIS 
SOLUTION 

 
On Tap 

 
 
On Tap este un sistem ale cărui 
baze au fost puse la NOI 
Techparck în Bolzano, din 
august 2020. Trei dezvoltatori 
din domeniile hardware și 
software au conceput un sistem 
inteligent pentru irigarea 
livezilor, folosind senzori pentru 
măsurarea umidității solului și a 
temperaturii din câmp. Datele 
sunt transmise direct 
fermierului printr-o  aplicație pe 
telefon, astfel încât acesta 
poate controla în timp real 
sistemul de irigare. Senzorii se 
pot instala cu ușurință, chiar de 
către fermieri. 
www.odisolutiond.eu 

 
 

Recoltare inteligentă 
 

Aplicația pentru telefonul mobil, Pixofarm, 
permite fermierilor să urmărească procesul de 
creștere și dezvoltare a fructelor, să estimeze 
momentul optim de recoltare și să planifice 
resursele necesare pentru realizarea acestei 
operațiuni. 

Prin intermediul mașinilor și utilajelor 
autonome care comunică între ele, digitalizarea și-
a făcut deja intrarea în agricultură. Startup-ul 
Pixofarm face un pas mai departe și utilizează 
inteligența artificială, tehnologia de imagine 
digitală și algoritmii selectați pentru a produce 
prognoze. 

”Ideea a apărut în 2019. Ne întrebam dacă 
posibilitățile de digitalizare nu ar putea fi utilizate 
pentru a înlocui măsurătorile și contorizările 
manuale cu tehnologia smartphone”, explică CEO 
Pixofarm Farid Edrisian. O echipă formată din 
programatori, experți în prelucrarea datelor și 
dezvoltatori de inteligență artificială și-a propus să 

vină în sprijinul pomicultorilor. Astfel, aplicația 
oferă informații precise, în timp real, asupra 
proceselor de creștere și dezvoltare a fructelor 
direct din livadă. „Le permite să utilizeze mai 
eficient resursele, să reducă riscurile și să ia măsuri 
pentru optimizarea recoltelor”, explică Edrisan. 

Aplicația se bazează pe captarea cu ajutorul 
telefonului  a unor imagini din livadă (fructe, pomi) 
și pe date privind suprafața cultivată, 
amplasament și sortiment. ”După fiecare prelevare 
de probe, în aplicație sunt calculate și afișate 
previziuni în timp real. Acest lucru permite 
utilizatorilor să ia decizii informate și să optimizeze 
procese precum logistica, ambalarea și 
distribuirea”, spune Edrisian. Printre cumpărători 
se numără deja producători și cooperative din 
Italia, Austria, Germania, Polonia, Olanda și țările 
Regatului Unit. 
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Pentru: 

Domnul Ministru ANGELO MICULESCU 

SCHIȚA DE PROGRAM PENTRU AMELIORAREA UNOR SPECII POMICOLE 

 

I. Specii care vor fi studiate în colaborare : 

1. Piersic și Nectarine 

2. Cais 

3. Măr 

4. Păr 

5. Căpșun 

II. Obiective de atins : 

1. Prelungirea sezonului de consum, în deosebi prin crearea de soiuri foarte timpurii și foarte tîrzii 

de calitate foarte bună, rezistente la transport și la păstrare în magazine. Pulpa neaderentă atît la 

piersice cît și la nectarine, galbenă sau albă. 

Alt obiectiv îl constituie obținerea de soiuri de piersice, pentru conserve, cu pulpa fermă, 

rezistentă la prelucrări tehnice, de calitate foarte bună. Pomii foarte rezistenți la ger și boli. 

Sezonul de prelucrare tehnică lung, prin soiuri cu diferite epoci de maturare. 

2. Soiuri rezistente la apoplexie, în deosebi avînd pomi rezistenți la ger și variațiile de temperatură 

de la sfîrșitul iernii, rezistenți la boli. Fructe de calitate superioară (mari și aspectuoase), atît 

pentru consum în stare proaspătă, cît și pentru conserve, cu epoci diferite de coacere, în vederea 

prelungirii sezonului de valorificare. 

3. Obținerea de soiuri de vară, foarte timpurii, aspectuoase, de foarte bună calitate și cu capacitate 

de păstrare ca și a soiurilor de iarnă. 

– Soiuri de iarnă cu foarte bună rezistență la păstrare în frigorifere sau depozite obișnuite, cu 

calități gustative mai bune decît a soiurilor existente. 

Atât soiurile de vară cît și cele de iarnă vor avea fructe foarte aspectuoase (roșii sau galbene), și 

pomi rezistenți la rapăn și făinare. 

4. – Aceleași obiective ca la măr, dar perele de vară cu fructe de aceeași mărime ca a soiurilor de 

toamnă-iarnă și care să nu se prăbușească așa ușor. 

5. – Soiuri care să se preteze la recoltare mecanizată, avînd fructe puține în inflorescență, de 

aceeași mărime (în general supramijlocii sau mari) și cu coacerea simultană și care să se detașeze 

ușor de peduncul, cînd sînt coapte, fără să lase suc. Calitatea superioară, cu aceeași colorație a 

pulpei și a pieliței, pulpa fermă și pielița foarte rezistentă. 

Plante rezistente la boli și dacă e posibil rezistente la viroze. 

 

III. Căile de atingere a obiectivelor: 

1. Colectarea și studierea tuturor soiurilor și speciilor cunoscute pe plan mondial, pentru a stabili 

însușirile de care dispun și posibilitatea utilizării lor pentru recombinări genetice. 
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În acest scop anual se va face schimb reciproc de material biologic (semințe, altoaie, polen) și de 

informații asupra modului de comportare a soiurilor, speciilor și hibrizilor care au constituit 

obiectul schimbului. 

2. Executarea de lucrări în comun pentru crearea de noi soiuri prin hibridări, acțiunea agenților 

mutageni, selecție mugurală și alte metode genetice. 

În acest scop în fiecare iarnă se va întocmi planul acțiunilor care trebuiesc executate, lista 

combinațiilor, schimbul de polen etc. 

3. Verificarea în ferme de producție a tuturor soiurilor și hibrizilor care prezintă calități apropiate de 

obiectivele fixate, în vederea extinderii lor rapide în producție. 

 

_________  x  _________ 

 

 O idee: 

Apreciez că în România, prunul este o specie foarte adaptată și are șanse mari de export. Trebuie 

să existe un program special pentru ameliorare, care să includă verificarea soiurilor cunoscute 

acum pe plan mondial și obținerea de noi soiuri românești pentru masă și pentru uscare. 

Personal pot contribui la introducerea soiurilor existente în diferite țări, prin prietenii mei și vă 

pun în legătură cu un cercetător din S.U.A., care se ocupă special cu ameliorarea prunului. 

 

 

    Prof. dr. Leon Fredric Hough 

Universitatea de Stat Rutgers 

              Statul New Jersey, S.U.A. 
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