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Rezultate preliminare privind adaptabilitatea pedoclimatică a unor soiuri de piersic în 
condițiile de la ICDP Pitești-Mărăcineni 

Mădălina Militaru1, Young-un Song2, Yong Seub Shin2, Mădălina Butac1, Eugenia 
Mareși1, Adelina Stan1

1ICDP Pitești-Mărăcineni 
2Gyeongsang-do Agricultural Research & Extension Services, Republic of Korea 

Introducere 
În perioada 2014 – 2022, Institutul de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-
Mărăcineni (ICDP) a colaborat cu Institutul de 
Cercetare și Extensie pentru Agricultură 
Gyeongsangbuk-do Korea (GBARES) în cadrul unui 
proiect intitulat „Colectarea, evaluarea resurselor 
genetice și ameliorarea la pomi și arbuști fructiferi”. 
Principalele obiective ale proiectului au fost 
evaluarea resurselor genetice la speciile măr, prun și 
arbuști fructiferi, crearea de soiuri noi de măr, prun, 
piersic și afin, precum și schimbul de material 
biologic și testarea adaptabilității unor soiuri în 
condițiile pedoclimatice diferite. 

Astfel, în urma schimbului de material 
biologic, două soiuri de piersic, 'Mihwang' și 
'Soohwang', în comparație cu soiul românesc 'Filip' 
au fost introduse într-o cultură de concurs înființată 
în anul 2019 în cadrul Laboratorului de Genetică și 
Ameliorare din cadrul  ICDP Pitești Mărăcineni. 
Soiurile de piersic, altoite pe portaltoiul românesc 
'Adaptabil', au fost plantate la distanța de 4 m între 
rânduri și 3 m între pomi pe rând și conduse sub 
formă de vas. 

Material și metodă 
În aceasta cultură de concurs în anul 2022 

s-au efectuat următoarele observații și determinări:  
- vigoarea de creștere, exprimată prin diametrul 
trunchiului măsurat cu șublerul digital la 30 cm 
deasupra solului (în cm) și prin suprafața secțiunii 
trunchiului (SST) calculată după formula: SST = 
r2x3,14; 
- parcurgerea fenofazelor de fructificare – începutul 
înfloritului și maturarea fructelor; 
- rezistența la înghețurile târzii de primăvară; 
- producția de fructe determinată prin cântărire (în 
kg/pom) și calculul indicelui de productivitate după 
formula:  producția (kg/pom) / SST; 
- calitatea fructelor: greutate determinată prin 
cântărirea unei probe de 25 de fructe (exprimată în 
g); calibru apreciat cu calibratorul (exprimat în mm); 
fermitatea măsurată cu penetrometrul nedistructibil 
Qualitest HPE echipat cu vârf de 0,10 cm2 (exprimată 
în unități HPE); conținutul în substanță uscată 
solubilă determinat cu refractometrul digital 
(exprimat în %Brix); pH-ul fructelor determinat cu 
Minititratorul Hanna Instrument 84532 (exprimat în 
unități pH). 

Rezultate obținute 
Vigoarea de creștere, exprimată prin 

diametrul trunchiului și prin suprafața secțiunii 
trunchiului a scos în evidență faptul că soiul 
'Mihwang' este mai viguros decât soiul românesc 
'Filip', iar soiul 'Soohwang' are vigoare mai mică 
decât soiul românesc 'Filip' (Tabel 1). 

Tabel 1. Diametrul trunchiului la soiurile de piersic 
altoite pe portaltoiul 'Adaptabil', 2022 

Soiul Diametrul 
trunchiului (cm) 

SST (cm2) 

Mihwang 5,61 24,62 
Soohwang 3,52 9,73 
Filip (Mt) 5,14 20,74 

Începutul înfloritului. În primăvara anului 
2022, în zona Mărăcineni, înfloritul s-a declanșat mai 
târziu la soiurile 'Mihwang' și 'Soohwang' decât la 
soiul românesc 'Filip' (8 aprilie la cele două soiuri 
față de 4 aprilie la soiul românesc 'Filip'), acesta fiind 
un avantaj în cazul în care survin înghețuri târzii de 
primăvară (Tabel 2, Fig. 1). 

Tabel 2. Începutul înfloritului și epoca de maturare 
la soiurile de piersic altoite pe portaltoiul 

'Adaptabil', 2022 
Soiul Începutul 

înfloritului 
Maturarea 
fructelor 

Mihwang 8.04 05.07 
Soohwang 8.04 14.07 
Filip (Mt) 4.04 03.08 

Fig. 1. Începutul înfloritului la soiul 'Soohwang' 

Rezistența florilor la înghețurile târzii de 
primăvară. Pentru aprecierea rezistenței la 
înghețurile târzii de primăvară s-au efectuat secțiuni 
prin 100 de flori și s-a constat că cele trei soiuri  nu 
au fost afectate de înghețurile din primăvara 2022 
(Fig. 2). 
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Fig. 2. Comportarea la înghețurile târzii de 
primăvară, 2022 (a-'Mihwang'; b-'Soohwang'; c-

'Filip') 

Producția de fructe. Toate cele trei soiuri de 
piersic au intrat pe rod în anul al III-lea de la 
plantare, soiul 'Mihwang' fiind mai productiv decât 
celelalte două soiuri studiate (5,33 kg/pom). Indicele 
de productivitate a avut valori apropiate la cele 3 
soiuri, fiind puțin mai mare la soiul 'Soohwang' 
datorită vigorii mai mici a acestuia (Tabel 3).  

Tabel 3. Producția de fructe la soiurile de piersic 
altoite pe portaltoiul 'Adaptabil', 2022  

(anul al III-lea de la plantare) 
Soiul Producția de 

fructe 
(kg/pom) 

Indice de 
productivitate 

(kg/cm2) 
Mihwang 5,33 0,22 
Soohwang 2,66 0,27 
Filip (Mt) 4,84 0,23 

Fig. 3. Producția de fructe la soiurile 'Mihwang' și 
'Soohwang', 2022  

Calitatea fructelor. Cele două soiuri de piersic 
au avut fructe mult mai mari decât soiul 'Filip', 
respectiv 98,51 g la soiul 'Mihwang' și 114.67 g la  
'Soohwang', față de 75,41 g la soiul 'Filip' (Tabel 4). 

Ambele soiuri au avut fructe foarte ferme 
(79,52 unități HPE la 'Mihwang' și 88,82 unități HPE 
la 'Soohwang', față de 57,30 unități HPE la soiul 
'Filip') (Tabel 4). 

Conținutul fructelor în substanță uscată 
solubilă a  fost mai mare la soiul 'Filip' decât la 
soiurile străine , ceea ce se poate explica prin faptul 
că soiurile tardive acumulează mai mult zahăr.  

În ceea ce privește aciditatea fructelor 
exprimată prin pH, se observă că cele două soiuri 
străine sunt mai puțin acide decât soiul 'Filip' (5,11 la 
soiul 'Mihwang',  4,64 la soiul 'Soohwang' față de 
4,53 la soiul 'Filip').  

Tabel 4. Calitatea fructelor la soiurile de piersic 
altoite pe portaltoiul 'Adaptabil', 2022 

Soiul Greutate 
fruct (g) 

Fermitate 
(unități 

HPE) 

Subst. 
uscată 

solubilă 
(% Brix) 

pH 

Mihwang 98,51 79,52 12,39 5,11 
Soohwang 114,67 88,82 13,05 4,64 
Filip 75,41 57,30 16.25 4,53 

Fig. 4. Soiurile 'Mihwang' (a) și 'Soohwang' (b) 
comparativ cu soiul 'Filip' (c), 2022  

Concluzii. Cele două soiuri de piersic s-au 
adaptat la condițiile climatice de la ICDP Pitești-
Mărăcineni, remarcându-se prin precocitate, 
timpurietate, rezistență la înghețurile târzii de 
primăvară, productivitate și fructe de foarte bună 
calitate. 

a 

b 

c 

a b 

a b c 
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Diagnosticarea bolilor virale la afin prin metoda DAS - ELISA 

Valentina Isac, Adina Iancu, Andreea Dumitrescu 

Fructele de afin sunt produse la nivel 
mondial în cel puțin 29 de țări, Statele Unite fiind 
cele mai mari, reprezentând aproape 40% din 
producția globală de afine în 2019 [3]. Alți 
producători importanți de afine din lume includ 
Canada, Mexic, Peru, Polonia și Spania. În ultimii 
ani în România a crescut interesul pentru cultura 
afinului. Prin Submăsura 4.1.a - Investiții în 
exploatațiile pomicole din PNRR 2014 – 2020, până 
în 2019, au fost aprobate 493 proiecte  care  
acoperă o suprafață de  8 957,1 ha, din care 
predomină ca structură pe specii nuciferele (5 
746,4 ha), urmate de  arbuști (1 329, 3 ha) în 
special afin. Cultivat în arealele de cultură 
favorabile, respectiv în zonele de deal şi 
premontane, afinul este mai puțin atacat de boli şi 
dăunători, de regulă atacul situându-se sub pragul 
economic de dăunare. Răspândirea culturii este 
însoțită de o creştere a incidenței agenților 
patogeni şi a dăunătorilor, dar multe din plantațiile 

comerciale de la noi sunt foarte tinere și 
populațiile de patogeni nu au avut timp suficient 
să se stabilească în culturi. Însă, este necesar să 
acordăm o atenție specială bolilor virale ale acestei 
specii, în special din punct de vedere al producerii 
de material săditor autentic și sănătos. Costul 
pentru cultivarea și producerea unei culturi perene 
precum afinul este semnificativ, prin urmare, bolile 
virale pot fi devastatoare din punct de vedere 
economic [4]. Până în prezent, afinul este o gazdă 
cunoscută a douăzeci și patru specii de virusuri, 
phytoplasme și boli asociate virozelor (Tabel 1) 
[5].Ca raspândire geografică, majoritatea 
virusurilor se regăsesc în USA și Canada. În Europa, 
unele virusuri cum ar fi Blueberry scorch carlavirus, 
Blueberry shock ilarvirus au fost semnalate relativ 
recent (2004) alături de  virusurile Blueberry red 
ringspot virus,  Blueberry mosaic,  Blueberry 
shoestring sobemovirus (unul din cele mai 
răspândite virusuri la afin).  

 Tabel 1. – Specii de virus și phytoplasme raportate la Vaccinium spp. 

Tipul genomului Familia Genul Virusul/phytoplasma Transmitere 

ssRNA (+ 

Bromoviridae Ilarvirus Blueberry shock virus polen, semințe 
Closteroviridae nealocat Blueberry virus A necunoscut 

Secoviridae 
Nepovirus 

Blueberry latent 
spherical virus 

necunoscut 

Blueberry leaf mottle virus polen 
Cherry leaf roll virus polen, semințe 
Peach rosette mosaic virus nematozi 
Tobacco ringspot virus nematozi 
Tomato ringspot virus nematozi 

nealocat Strawberry latent 
ringspot virus 

necunoscut 

Solemoviridae sobemovirus Blueberry shoestring virus afide 
Kitaviridae Blunervirus Blueberry necrotic ring 

blotch virus 
Necunoscut 

ssRNA (-) ² Aspiviridae Ophiovirus Blueberry mosaic associated 
virus 

necunoscut 

Betaflexiviridae Carlavirus Blueberry scorch virus afide 
Vitivirus Blueberry green mosaic-

associated virus 
necunoscut 

Tepovirus Blueberry virus T necunoscut 
dsRNA ³ Amalgaviridae Amalgavirus Blueberry latent virus seminte 
dsDNA (RT) ⁴ Caulimoviridae Soymovirus Blueberry red ringspot virus necunoscut 
Phytoplasme Blueberry stunt 

phytoplasma 
Blueberry witches’ broom 
phytoplasma 
Cranberry false blossom 
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phytoplasma 
Candidatus phytoplasma 
asteris 
Candidatus phytoplasma 
pruni 

Candidatus phytoplasma 
solani 
Cranberry false blossom 

¹ ssRNA (+): ARN monocatenar cu sens pozitiv; ² ssRNA (-): ARN monocatenar cu sens negativ; ³ ARN: 
ARN dublu catenar;  ⁴ dsDNA(RT): ADN dublu catenar cu transcriere inversă. 

La nivel european, pentru a sprijini 
producerea de material săditor certificat testat de 
patogeni, OEPP a reglementat prin Standardul PM 
4/18(1) – 1998 – Certification scheme Pathogen-
Tested Material Of Vaccinium SPP., patogenii virali 
care trebuie luați în considerare și procedurile care 
pot fi folosite pentru diagnostic. 

În România, legislația urmează directivele 
europene în domeniu și toate reglementările cu 
privire la cerințele privind sănătatea plantelor 
mamă și a materialului de înmulțire pomicol 
aparținând tuturor categoriilor biologice, sunt 
cuprinse în Ordinul nr. 784/2016 modificat și 
completat de Ordinul MADR nr. 119/ 14 mai 2020. 
Conform acestor reglementari din cele 24 specii de 
virusuri și phytoplasme la afin sunt încorporate în 
programele de certificare 9 virusuri, boli asociate 
virozelor și fitoplasme, și anume: 

Virusuri 
Blueberry shoestring virus (BSSV), Blueberry red 
ringspot virus (BRRV), Blueberry scorch virus 
(BlScV), Blueberry shock virus (BlShV). 
- Phytoplasme 
Candidatus phytoplasma asteris (PHYPAS), 
Candidatus phytoplasma pruni (PHYPPN), 
Candidatus phytoplasma solani (PHYPS). 
- Virus-like diseases 
Blueberry mosaic agent (BlMaV), Cranberry false 
blossom (PHYPFB). 

Dacă diagnoza agenților patogeni fungici 
se bazează în special pe identificarea morfologică, 
virusurile la afin se pot detecta și caracteriza cu 
tehnici avansate de serologie (ELISA), și mai nou 
prin testul molecular PCR. 

Pentru virusurile BSSV, BlScV, BlShV 
incluse în schema de certificare privind sănătatea, 
cât și pentru  Blueberry leaf mottle virus (BLMoV) 
sunt valabile antiseruri. Însă aceste antiseruri 
pentru ELISA nu sunt produse în Europa iar în 
România nu au fost folosite datorită faptului că 
această specie nu a fost prea mult răspândită în 
cultură.  

Începând cu acest an am introdus metoda 
de testare ELISA și la afin, folosind kituri 
comerciale Agdia, USA [1]. Cu toate că tehnica 

ELISA este de rutină pentru detectarea și 
identificarea multor virusuri la pomi fructiferi, 
căpșun și arbuști aplicând protocoalele Bioreba, 
pentru afin a fost necesară schimbarea 
protocoalelor conform instrucțiunilor furnizorului.  

Mai jos descriem protocolul care poate fi 
utilizat pentru diagnosticare prin metoda ELISA a 
virusurilor BSSV, BlScV, BlShV, BLMoV. 

 Tehnica ELISA [2] este potrivită pentru 
screeningul unui număr mare de probe. Sunt mai 
multe tipuri de testare ELISA [6], dar cele mai 
utilizate sunt: 
- Double antibody sandwich ELISA (DAS-ELISA) – 
sandwich cu doi anticorpi 
- Double antibody sandwich indirect ELISA (DASI - 
ELISA); numită și triple antibody sandwich – TAS, 
- Plate Trapping Antigen ELISA (PTA direct and 
indirect ELISA), 
- Tissue print ELISA, numită și Direct Tissue Blot 
Immunoassay – DTBI (direct – ELISA). 

În această primă testare am aplicat DAS-ELISA 
cu fosfatază alcalină, care permite detectarea 
serologică a proteinei capsidei virusului utilizând 
anticorpi mono- sau policlonali. Schematic, 
antigenele virale  din probele de testat sunt prinse 
prima dată de anticorpul specific al virusului care 
căptușește (acoperă) suprafața internă a 
godeurilor din placa de polistiren, și apoi de 
anticorpul viral conjugat cu enzima. În final, 
substratul care se adaugă induce o reacție 
colorimetrică în prezența complexului Antigen – 
Conjugat - Enzimă – Anticorp. Rezultatele se 
evaluează prin examinare vizuală sau măsurare la 
un cititor de plăci la 405 nm. Probele care conțin 
virusul se vor colora în galben datorită enzimei 
alkalin fosfatază, în timp ce probele negative 
rămân necolorate. 

PROTOCOL DAS ELISA CU FOSFATAZĂ ALCALINĂ 
AGDIA  
Exemplu pentru 60 de godeuri / placă Nunc 
MaxiSorp F 96 cu 100 µL reactiv/godeu. 
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   ETAPA I - Acoperirea godeurilor de testare din 
placa ELISA 

1. Pregătirea anticorpului de captare (CAB) într-
un recipient specific. 
Diluați CAB-ul bine amestecat, conform diluției de 
pe etichetă (1:200 sau 1:100), în tampon de 
acoperire cu carbonat 1X (CCB). Sunt necesari 100 
µL de CAB diluat în CCB per godeu.  Pentru o placă 
plină cu 60 probe (godeuri) va fi nevoie de 6 ml. Se 
recomandă 8 ml. 
  Exemplu: (Godeuri utilizate 60 x 100 µL) ÷ 200† = 
30 µL anticorp de captare în 6 ml tampon 1X CCB 
preparat din 0,6 ml 10X CCB la 5,4 ml apă distilată. 
Pentru  8 ml tampon CCB 1X se pun 0,8 ml 10X CCB 
la 7,2 ml apa distilată. În cei  8 ml tampon  CCB 1X 
se diluează 40 µL CAB adică 5 µL de anticorp la 1 
ml buffer 1X CCB. Soluția astfel preparată din CAB 
și CCB se amestecă bine și se folosește imediat. 

2. Acoperirea plăcii - amestecați bine și pipetați
100 µL de CAB diluat, în fiecare godeu al plăcii de 
microtitrare. 

3. Incubarea plăcii  -  în incubator timp de 4 ore
(sau peste noapte la 2 °C - 8 °C, sau peste noapte 
la frigider  la 4 °C ). Plăcile acoperite trebuie 
utilizate în 24 de ore. Dacă trece acest timp puteți 
contacta furnizorul Agdia pentru tampoane post 
acoperire. 

4. Spălare placă - goliți conținutul plăcii  în
chiuvetă sau într-un container de resturi. Încărcați 
godeurile de testare complet cu tampon de spălare 
1X PBST și apoi rapid goliți-le. PBSTse prepară din 1 
g de substanță (5x PBST) la 100 ml apă distilată. 
Repetați de 3 ori. Îndepărtați orice exces de lichid 
din placă prin scuturare. Folosiți imediat placa 
proaspăt acoperită. 
   ETAPA II - Mojararea, diluția și repartizare 
probelor; prepararea controalelor negativ și 
pozitiv  

1. Prelevare probe de țesut vegetal. Când este
posibil selectați probe care prezintă simptome. Se 
folosește în primul rând țesut de frunză, dar în 
testul ELISA se mai pot folosi și tulpini, semințe, 
sau alte țesuturi. În unele cazuri puteți amesteca 
până la 10 frunze /probă /godeu, ceea ce face 
testul mai economic, dar, este important să nu 
amestecați prea multe plante ca probă, ceea ce va 
afecta negativ sensibiltatea testului. 

2. Preparare 100 ml tampon de extracţie 1x
GEB3, respectiv 1x GEB. 
100 ml GEB3 1X (4,8 grame pudră GEB3, 2 grame 
sau 2 ml Tween 20 şi 100 ml apă distilată). 
100 ml GEB 1X (3,3 grame pudră GEB, 2 grame sau 
2 ml Tween 20 şi 100 ml apă distilată). 
 Pentru afin, fiind o plantă acidă se recomandă 
tampon de extracție GEB3. 

3. Mojarați și diluați probele într-un raport de
1:10 ( țesutul în grame greutate : tamponul în ml 
volum) cu GEB 3 1X sau GEB 1X. 
Mojararea se poate face cu un omogenizator 
folosind pungi de extracție, sau în mojar cu pistil , 
sau cu alte echipamente. Aveți nevoie de 100 µL 
de extract de probă diluat pentru fiecare godeu, 
plus o cantitate în plus pentru o repartizare mai 
ușoară. 
  Exemplu: 0,3 g țesut vegetal se extrage cu 3 ml de 
1x GEB3  sau 1x GEB.       

4. Preparați controlul pozitiv şi negativ prin
diluare în 2 ml extract GEB, conform etichetei, cu 
cel puțin cinci minute înainte de utilizare. 
   ETAPA III -  Testarea 

1. Distribuirea probelor    - urmărind diagrama
de testare realizată anterior se repartizează 100 µL 
din probele extrase cu GEB. Tot acum se 
repartizează controlul pozitiv și controlul negativ în 
aceeași cantitate. 

2. Incubarea plăcii - timp de 2 ore la 
temperatura camerei (sau peste noapte în frigider 
la 4 °C). 

3. Spălare placă - goliți conținutul plăcii  de
probele repartizate în chiuvetă sau într-un 
container de resturi. Încărcați godeurile de testare 
complet cu tampon de spălare 1X PBST și apoi 
rapid goliți-le. Repetați de  7  ori. Îndepărtați orice 
exces de lichid din placă prin scuturare. Folosiți 
imediat placa proaspăt acoperită. 

3. Preparare conjugat ( anticorpul conjugat cu
enzimă)  
- pentru BlShV şi BLMoV 
 Pregătiți amestecul de anticorpi de detectare 
(sticla A) și conjugatul enzimatic (sticla B) într-un 
recipient specific. Diluați atât sticla A, cât și sticla 
B, bine amestecate, conform diluției de pe 
etichete, în tampon 1X ECI (1 volum de concentrat 
5X ECI cu 4 volume de apă deionizată sau de 
puritate similară înainte de utilizare). Adăugați 30 
µL sau 40 µL amestec anticorp de detectare şi 
enzimă conjugat din sticlele A și B în 6 ml, 
respectiv în 8 ml buffer 1X ECI. 
Exemplu: (Godeuri utilizate 60 x 100 µL) ÷ 200† = 
30 µL amestec: 15 µL anticorp de detectare şi 15 µL 
enzimă conjugat  în 6 ml buffer 1X ECI (1,2 µL de 
buffer la 4,8 ml apă distilată). Sau, pentru  8 ml 
buffer diluat 1X ECI (1,6 µL de buffer la 6,4 ml apă 
distilată), se vor utiliza 40 µL amestec: 20 µL 
anticorp de detectare şi 20 µL enzimă conjugat. În 
general 5 µL de amestec anticorp de detectare şi 
enzimă conjugat se diluează cu  1 ml buffer ECI 1X. 
- pentru BSSV 

1. Pregătiți conjugatul enzimatic (ECP) într-un
recipient specific. 

2. Diluați ECP bine amestecat, conform diluției de
pe etichetă, în tampon 1X MRS. 
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  Sunt necesari 100 µL de ECP diluat în 1X MRS per 
godeu; o farfurie plină va avea nevoie de 6 ml. Se 
recomandă 8 ml. 
  Exemplu: (Godeuri utilizate 60 x 100 µL) ÷ 200† = 
30 µL ECP în 6 ml buffer 1X MRS (1,2 ml 5X MRS la 
4,8 ml 1X PBST). Pentru  8 ml buffer 1X MRS (1,6 ml 
5X MRS la 6,4 ml 1X PBST) se vor utiliza 40 µL ECP, 
adică 5 µL de ECP la 1 ml buffer 1X MRS. 
- pentru BlScV 

1. Pregătiți conjugatul enzimatic (ECP) într-un
recipient specific. 

2. Diluați ECP bine amestecat, conform diluției de
pe etichetă, în tampon 1X RUB 3, adică 30 sau 40 
µL ECP în 6 ml, respectiv 8 ml buffer 1X RUB 3 
Exemplu: (Godeuri utilizate 60 x 100 µL) ÷ 200† = 
30 µL enzimă conjugat  în 6 ml buffer 1X RUB 3 
(gata preparat). Sau, pentru  8 ml buffer 1X RUB 3 
(gata preparat), se vor utiliza 40 µL ECP. În general 
5 µL de ECP se diluează cu  1 ml buffer 1X RUB3. 

3. Distribuiți 100 μL de soluție de detectare –
enzimă conjugat diluată în 1X ECI per godeu. 

4. Incubați placa acoperită timp de 2 ore la
temperatura camerei. 

5. Spălare placă  - goliți conținutul plăcii de
soluția de detectare în chiuvetă sau într-un 
container de resturi. Încărcați godeurile de testare 
complet cu tampon de spălare 1X PBST și apoi 
rapid goliți-le. Repetați de  8 ori. Îndepărtați orice 
exces de lichid din placă prin scuturare. Folosiți 
imediat placa proaspăt acoperită. 
   ETAPA IV -  Preparare substrat PNP (1X) 
 Tamponul de substrat PNP este furnizat ca sistem 
cu două componente, un buffer 5X și tablete de 5 
mg. 

1. Preparare tampon substrat - diluați 1 volum
de concentrat de substrat 5X PNP cu 4 volume de 
apă deionizată sau de puritate similară înainte de 
utilizare. 
  Exemplu: Pentru a prepara 8 mL de tampon de 
substrat 1X PNP, amestecați 1,6 mL de buffer de 
substrat 5X PNP cu 6,4 mL de apă. 

2. Preparare  substrat  - cu aproximativ 15
minute înainte de sfîrșitul perioadei de incubare 
adăugați 1 tabletă de substrat PNP la 5 ml de 
tampon de substrat 1X PNP într-un recipient 
dedicat. 
  Exemplu: Pentru a prepara 10 ml de soluție de 
substrat 1X PNP, adăugați 2 tablete de substrat 
PNP la 10 ml de tampon de substrat 1X PNP. 

3. Repartizare substrat - se pipetează 100 µL de
1X PNP în fiecare godeu de testare. 

4. Incubare -  ferit de lumină directă sau lumină
intensă, timp de 60 de minute la temperatura 
camerei. 
Notă: Nu atigeți tabletele de PNP și nu expuneți 
soluția la lumină puternică, ceea ce ar conduce la o 
culoare de fundal în godeurile negative. 

Nu adăugați tablete cu substrat PNP până în ziua 
testării.  
Opțional: Ajustați pH-ul la intervalul de la 9,7 la 9,9 
cu acid clorhidric.  
Opțional: A se păstra la 2 - 8 ºC. Azida de sodiu 
este deja prezentă în tampon. 
  ETAPA V – Interpretare rezultate 

1. Inspectați vizual godeurile și îndepărtați bulele
de aer, dacă sunt prezente. Măsurați valorile O.D. 
cu un spectofotometru la 405 nm sau la 405 nm cu 
un blanck de 605 nm. 

2. Godeurile în care are loc reacția de culoare
indică rezultate pozitive, deci prezența patogenului 
țintă. 

3. Testul este valid dacă rezultatele O.D. ale
contoalelor pozitive și negative au valorile 
așteptate și godeurile cu tampon rămân 
necolorate. 

Ca în cazul tuturor instrumentelor de 
diagnosticare, AGDIA recomandă confirmarea 
rezultatelor cu o a doua metodă de detectare 
înainte de a lua orice decizie economică (ex: 
distrugerea plantelor datorită rezultatului pozitiv al 
testului, etc.). 

În vederea realizării unor economii se pot 
cumpăra nu kiturile întregi, ci doar anticorpul de 
captură și enzima conjugat cu alkaline 
phosphataza, restul tampoanelor putând fi 
preparate în laborator după cum urmează: 
   - Tampon de acoperire carbonat 1X (CCB) - 
Dizolvați în 1000 ml apă distilată următoarele: 1,59 
g carbonat de sodiu anhidru; 2,93 g bicarbonat de 
sodiu; 0,2 g azidă de sodiu. Ajustați pH – ul la 9,6. 
Păstrați la 4 ºC. 
   - Tampon de spălare 1X (PBST) - Dizolvați în 
1000 ml apă distilată următoarele: 8,0 g clorură de 
sodiu; 1,15 g fosfat de sodiu, dibasic, anhidru; 0,2 g 
fosfat de potasiu, monobasic anhidru; 0,2 g clorură 
de potasiu; 0,5 g Tween 20. Ajustați pH – ul la 7,4. 
Păstrați la 4 ºC. 
   - Tamponul ECI 1X – Adăugați la 1000 ml 1X PBST 
următoarele: 2,0 g albumina ser de bovină (BSA); 
20,0 g polyvinilpirolidonă (PVP) MW 24-40,0; 0,2 g 
azidă de sodiu. Ajustați pH –ul la 7,4. Păstrați la 4 
ºC. 
   - Tamponul PNP 1 X – Dizolvați în 800 ml apă 
distilată următoarele: 0,1 g clorură de magneziu 
hexahidrat; 0,2 g azidă de sodiu; 97,0 ml 
diethanolamină. Ajustați pH –ul la 9,8 cu acid 
clorhidric. Ajustați volumul final la 1000 ml cu apă 
distilată. Păstrați la 4 ºC. 
   - Tamponul general de extracție  1X - Dizolvați la 
1000 ml 1X PBST următoarele: 1,3 g sulfit de sodiu 
(anhidru); 20,0 polyvinilpirolidonă (PVP) MW 24-
40,0; 0,2 g azidă de sodiu; 2,0 albumină din ou 
pulbere, grad II;   20,0 g Tween 20. Ajustați pH – ul 
la 7,4. Păstrați la 4 ºC. 
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Sortimentul la măr între tradiţie și inovaţie 

Militaru Mădălina, Mareși Eugenia 

Mărul încă este o specie importantă la 
nivel mondial, situându-se pe locul 3, după citrice 
și banane, dar ocupă locul I între speciile pomicole 
de climat temperat. China rămâne cel mai 
important producător de mere, cu peste 44 
milioane tone/an. SUA este cel de-al doilea mare 
producător cu 5,5 milioane tone. Europa produce 
aprox. 20 milioane tone/an, cu cea mai mare 
producţie în ţări precum Italia, Polonia, Turcia. Cea 
mai mare pondere în preţul de cost al unui kg de 
mere o reprezintă lucrările mecanice și manuale 
(62%), urmate de costurile cu produsele pentru 
protecţia fitosanitară și fertilizare (27%).  

Chiar dacă la nivel mondial sunt raportate 
peste 10.000 soiuri de măr, cele mai cultivate 
soiuri din lume sunt Red Delicious, McIntosh, 
Golden Delicious, Gala, Granny Smith, Fuji, 
Braeburn. 

În Europa, concurenţa pe piaţa merelor 
este acerbă și vine de la însăși producătorii 
europeni de mere, care au crescut calitatea și au 
dezvoltat facilităţi de păstrare a fructelor o 
perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, există și 
furnizori non-europeni, cum sunt: Chile, Noua 
Zeelandă, Africa de Sud, Argentina, Brazilia, care 
aprovizionează piaţa europeană cu mere 
proaspete în lunile mai, iunie și iulie.  

 Pentru acest sezon, producţia estimată în 
Europa este de 12.168.000 tone, incluzând și 
Regatul unit al Marii Britanii, principala ţară 
producătoare fiind Polonia, cu 37% din total. În 
România, se estimează că vom obţine 410.000 
tone, adică 3,37% din totalul UE. 

Conform suprafeţei cultivate și producţiei 
obţinute, România este în topul producătorilor de 
mere, ocupând locul 6.  

În mod paradoxal, pentru fermierii 
români, producţia mare NU înseamnă profit. Mulţi 
se plâng că nu reușesc să vândă marfa, că ,,mărul 
nu are preţ”. Alţii, mai precauţi, au investit în linii 
de procesare a merelor în suc sau în depozite 
frigorifice performante. Se preconizează că, și anul 
acesta, în Polonia se vor obţine peste 4,5 milioane 
tone de mere, cantitate dublă faţă de Italia și 
Franţa. De asemenea, polonezii au schimbat 
structura sortimentului și vor pune pe piaţă 
cantităţi mai mari din soiurile Gala, Golden 
Delicious, Red Delicious și mai puţin din soiul 
Idared.  

Deși merele cultivate de plaiurile mioritice 
sunt mai gustoase, românii mănâncă și mere din 
import. După 1990, odată cu deschiderea către 
alte pieţe, și-au făcut loc în peisajul autohton, dar 
și în obiceiurile noastre de consum „soiurile de 
club”. Dezvoltarea acestui concept a plecat din 
dorinţa producătorilor și a comercianţilor de a se 
diferenţia pe piaţă, dar în același timp de a-și 
proteja elementele care constituie această 
diferenţă. Și comercianţii sunt pasionaţi de 
dezvoltarea acestei categorii, inclusă în zona 
produselor „premium”, datorită preţului de 
vânzare ridicat și a potenţialului de exclusivitate.  

Lucrurile sunt în dinamică, iar anul acesta 
în luna iunie, la întâlnirea EUFRIN (The European 
Fruit Institutes Network) care a avut loc în Olanda, 
la Universitatea Wageningen, companiile care 
comercializează soiuri de club au prezentat multe 
noutăţi sortimentale. Astfel, companiile franceze 
au prezentat soiurile Mandy®, Lory®, Galy®, cele 
belgiene, soiurile Rubis Gold®, Coryphée® și Gala 
One®, iar cele olandeze, soiul Kanzi® (denumirea 
de marcă pentru soiul Nicoter) și Green Star® 
(denumirea de marcă pentru soiul Nicogreen). 

Mandy® Coryphée® Rubis Gold® Kanzi®
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Fig. 7a.  Pomi cu simptome de bacterioză, soiurile Lapins/Gisella 6 și Regina /Gisella 3, Lot HFH, 2018
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Fig. 8. Leziuni pe lăstari la soiul de afin Elliot, Lot HFH, 2018

Fig. 9. Atac de monilioză - Monilinia spp. la soiul Lapins, Lot HFH, 2021

Fig. 7b.  Pomi cu simptome de bacterioză, soiurile Lapins/Gisella 6 și Regina /Gisella 3, Lot HFH, 2018
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Fig. 10.  Lăstari infestaţi cu păduchele lânos - Eriosoma lanigerum, soiul Red Braeburn,  Lot HFH, 2022
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Depozitele subterane ale Companiei Melinda, un loc natural de depozitare 

Traducere: ISAC Valentina 
Sursa - https://melinda.it/ 

  
            Consorțiul Melinda este o companie 
formată din 16 cooperative cu 4 000 fermieri – 
parteneri, care produce peste 400 000 tone de 
mere pe an în Văile Noce  (Văile Non și Sole). 
Aceste văi sunt înconjurate de lanțuri muntoase 
care le protejează de vânturile reci din nord, 
oferind un climat blând și însorit. Ghețarii de pe 
vârful munților oferă apa proaspătă și pură pentru 
irigare, chiar și în sezonul estival. Iarna este 
acoperită de zăpadă abundentă, în timp ce ploile 
sosesc la sfârșitul toamnei și primăvara și sezonul 
uscat coincide cu perioada de creștere, coacere și 
recoltare. Această succesiune favorabilă de 
evenimente generează produse bune, sănătoase și 
proaspete. Merele care cresc în această regiune au 
un gust mai dulce și mai proaspăt. În perioada de 
recoltare, Valea Non, cea mai mare vale din 
Trentino, se caracterizează prin variații puternice 
ale temperaturilor zilnice (chiar și 15°C), care 
favorizează o colorare bogată a pieliței și o 
consistență proaspătă a pulpei. Terenul stâncos al 
văii care curge pe sub Dolomiții Brentei – 
Patrimoniu Mondial al UNESCO – este constituit în 
principal din stânca Dolomitică. Acest tip de rocă 
este ceea ce face ca merele să fie atât de crocante 
și atât de gustoase.  
            În prezent, în inima munților, sub rădăcinile 
copacilor în care au crescut, merele Melinda au un 
loc natural de depozitare. În interiorul peșterilor 
Dolomitice din Mina Rio Maggiore, Melinda a creat 
un sistem subteran de depozitare frigorifică pentru 
merele sale, singurul din lume. Merele Melinda 
sunt depozitate într-un mediu hipogeal (adică 
subteran), în atmosferă controlată, cu o 
temperatură stabilă în fiecare sezon. Vorbim 
despre un frigider natural ascuns în interiorul 
Munților Dolomiți. Un sistem ecologic care 
menține merele Melinda proaspete fără a le 
deteriora calitatea. 
             Un depozit subteran imens și expresiv 
Nu trebuie să vă imaginați peșteri umede și 
întunecate cu poteci înguste alunecoase. Sunt 
galerii și celule subterane, în care tehnologia și 
natura cooperează cel mai bine pentru bunăstarea 
merelor și a mediului. La aproximativ 300 de metri 

sub rădăcinile mărului, în peșterile de stâncă 
Dolomitică puteți găsi 34 de celule pentru 
depozitarea la frig a merelor. Aceste „celule 
hipogee” permit stocarea a cel puțin 30.000 de 
tone de fructe, iar în scurt timp va crește spațiu de 
depozitare pentru încă 10.000 de tone”, explică 
Franco Paoli, director de producție și conservare 
Melinda. „Am calculat o economie de energie, 
comparativ cu stocarea epigeală (adică deasupra 
solului) de aproximativ 1,9 GW/h, care este mai 
mult sau mai puțin egală cu consumul de energie 
efectuat de 2000 de oameni pe an. Cum rămâne cu 
calitatea merelor depozitate sub pământ? Sunt 
mai bune decât cele depozitate deasupra solului”, 
ne asigură el. 
            Cum am creat locația subterană pentru 
mere 
Cultivarea merelor în Văile Non și Sole crește de la 
an la an și acest lucru se întâmplă pentru că își 
îmbunătățesc constant tehnicile de cultivare și nu 
pentru că au crescut suprafața de teren folosită 
pentru cultivarea merelor. Cu cât randamentul 
este mai mare, cu atât trebuia să depoziteze mai 
multe mere. Trebuia  găsită o soluție. Ar fi putut 
lua decizia de a construi mai multe depozite, mari 
cât terenurile de fotbal. Melinda în schimb, de 
comun acord cu Tassullo, firma specializată în 
materiale de construcții, a găsit o alternativă 
extraordinară. Au decis să refolosească galeriile 
create de activitatea minieră a partenerului lor. 
De-a lungul anilor,     printr-o activitate de săpături 
care continuă în fiecare zi, s-au forat până în 
prezent 90.000 mc de dolomit – stânca din Munții 
Dolomiți – toate în scop de construcție. Au creat 
34 de celule în interiorul acestor galerii. Fiecare 
celulă are 25 m lungime, 11 m înălțime și 12 m 
lățime și poate conține aproximativ 3000 de 
containere de mere, 300 kg per container, pentru 
un total  de 1.000 de tone de mere. Etanșeitatea la 
gaz este garantată de structura rocii și de un strat 
subțire de beton pulverizat, în timp ce izolarea 
termică este dată de masa de rocă. În unul sau doi 
ani, odată ce roca din jurul celulelor se răcește în 
primii 5-7 m, acest strat va servi drept izolație 
termică pentru celulele în sine. Celulele sunt toate 
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prevăzute cu cele mai avansate echipamente 
tehnice și de siguranță, cum ar fi absorbante 
externe de CO₂, care elimina CO₂ depășind nivelul 
ideal pentru depozitarea merelor și cerințele 
standard de dioxid de carbon din aer. Celulele pot 
fi deschise numai când lumina verde este aprinsă. 
            O nouă metodă de conservare, veche de 
mii de ani 
            Celulele hipogee ale Melinda (acesta este 
denumirea lor tehnică) sunt situate în interiorul 
minei Rio Maggiore, la 900 m de intrarea 
peșterilor, la 575 m deasupra nivelului mării și 275 
m sub pământul unde au fost plantate primele lor 
livezi de meri. Au creat primul și singurul sistem 
frigorific-conservator din lume în mediu hipogeal 
cu atmosferă controlată. Un frigider natural care 

respectă mediul înconjurător păstrând în același 
timp calitatea originală a merelor Melinda. Astăzi, 
această metodă revoluționară de conservare 
contribuie în mod substanțial la conservarea 
mediului, datorită următoarelor caracteristici: 
   - consum mai mic de energie (ceea ce înseamnă 
mai puține emisii de CO₂ în atmosferă); 
   - o economie puternică de apă, ca urmare a 
sistemului de răcire geotermal utilizat pentru 
compresoare; 
   - eliminarea panourilor izolante din spumă 
poliuretanică;  
   - conservarea peisajului și a teritoriului agricol, 
evitând construirea de noi depozite, optimizarea 
unei mine existente, care altfel ar fi rămas 
nefolosită. 

 
 

        

 
 

Premii 

            Premiul Good Energy 2015  - Proiectul 
Hypogeal Cells al consorțiului Melinda a primit 
premiul Bernoni Grant Thornton pentru 
companiile italiene care au investit în proiecte de 
economisire a energiei care susțin mediul, 
economia și teritoriul. 

           Premiul Sodalitas Social 2015 - The 
Hypogeal Cells Project al consorțiului Melinda a 
fost câștigătorul celei de-a 13-a ediții a Sodalitas 
Social Award pentru cel mai bun proiect la 
categoria „A treia revoluție industrială și noi 
sisteme de producție”. Acesta este cel mai renumit 
premiu italian pentru companii și organizații care 
doresc să preia conducerea în crearea unui viitor 
durabil, implementând proiecte eficiente care 
promovează creșterea, dezvoltarea și practicile 
incluzive. 
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Soiuri de cireş extratimpurii cu perspective de extindere în plantaţii comerciale 
 

 Adelina Stan, Eugenia Mareși, Mădălina Butac  
 

 În prezent, ca urmare a unei dinamici 
accentuate a schimbărilor sortimentale, 
imprimate de progresele programelor de 
ameliorare genetică româneşti şi străine, 
alegerea sortimentului de cireș la înființarea 
unei noi plantații se face ținând cont, pe lângă 
productivitate și rezistența la boli și dăunători, 
și de calitatea fructelor determinată de mărime, 
fermitate, rezistența la crăpare și transport și, 
nu în ultimul rând, de maturarea extratimpurie. 
 În cadrul Submăsuriii 4.1.a.  Investiții în 
exploatații pomicole s-a avizat înființarea unor 
plantații de cireș, sortimentul solicitat fiind nou 
și foarte diversificat, unele soiuri nefiind 
studiate din punct de vedere al adaptabilității 
pedoclimatice din România. 

Pentru a putea da soluții viabile pentru 
pomicultori în ceea ce priveşte modernizarea 
sortimentului de cireş, la I.C.D.P. Mărăcineni, în 
cadrul unui proiect de cercetare intitulat 
„Proiect pilot inovator de cultivare a cireșului în 
sistem intensiv, protejat în condiții de reducere a 
meteo-dependenței și fertilizare ecologică”, s-a 
înființat o cultură de concurs cu soiuri de cireş 
extratimpurii, româneşti şi străine. De 
asemenea, pentru a pune în valoarea 
extratimpurietatea, aceste soiuri s-au cultivat în 
spațiu protejat. 

Iată de ce, în această lucrare ne-am 
propus să descriem cele 6 soiuri cultivate în 
cultura de concurs. 

Early Lory (sin. Earlise; Rivedel). Soi 
obținut în Franța din încrucișarea soiurilor 
Starking și Bigarreau Burlat.  

Pomul este de vigoare mare, cu creștere 
erectă și productivitate mijlocie. Soiul este 
autofertil, cu înflorire timpurie și aparține 
grupei de compatibilitate XVIII (S1S9). Chiar 
dacă este autofertil, pentru obținerea unor 
producții optime se recomandă ca polenizatori 
soiurile Samba (grupa II de compatibilitate), 
Celeste (grupa IX) și Lapins (polenizator 
universal). 

Fructul este mare (9-10 g, respectiv 28-29 
mm în diametru), reniform, de culoare roșu 
închis, cu fermitate mijlocie, gust bun pentru un 
soi extratimpuriu, dar inferior soiului Bigarreau 
Burlat. Fructul este sensibil la crăpare, de aceea 
se recomandă cultivarea soiului în zone cu 

precipitații reduse în perioada maturării 
fructelor. 

Epoca de maturare este extratimpurie, în 
decada a treia a lunii mai, cu câteva zile mai 
târziu decât soiul Bigarreau Burlat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pacific Red. Soi obținut în California, SUA.  
Pomul este de vigoare mijlocie, cu 

coroană largă, precoce și foarte productiv. Soiul 
este autofertil, cu înflorire timpurie și aparține 
grupei de compatibilitate XXI (S4S9).  

Fructul este mare (10-12 g, respectiv 30-
32 mm în diametru), sferic, de culoare roșu 
închis, atractiv, ferm, gust foarte bun (18% s.u). 
Rezistența la crăpare este mijlocie. 

Epoca de maturare este extratimpurie, în 
decada a treia a lunii mai, cu câteva zile mai 
târziu decât soiul Bigarreau Burlat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bigarreau Burlat. Soi de origine franceză, 
cu ascendență genetică necunoscută. Este 
considerat un soi reper, față de care se 
apreciază momentul maturării fructelor la 
celelalte soiuri. 

Pomul este de vigoare medie, cu coroana 
largă, globuloasă, fructifică predominant pe 
buchete de mai. Epoca de înflorire este medie-
tardivă, soiul este autosteril; ca soiuri 
polenizatoare pot fi utilizate Stella, Van, Lapins. 
Intră pe rod în anul V de la plantare, rodeşte 
constant şi abundent. 

Fructul  este de mărime mijlocie (7-8 g), 
cordiform, de culoare roșu viu, lucios, ferm, cu 
gust dulce (14% s.u), plăcut acidulat. Sensibil la 
crăpare. 
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Epoca de maturare este extratimpurie, a 
doua decadă a lunii mai. 

 
 
 
 
 
 
 
Colina. Soi obținut la ICDP Pitești-

Mărăcineni din încrucișarea soiurilor Pietroase 
negre de Odesa şi Germersdorf. 

Pomul este de vigoare medie, cu coroana 
larg piramidală, fructifică predominant pe 
buchete de mai şi ramuri mijlocii; tolerant la 
antracnoză şi monilioză. Înfloritul, de intensitate 
medie, se suprapune cu cel al altor soiuri, 
interpolenizarea fiind perfect posibilă; ca soiuri 
polenizatoare pot fi utilizate Stella, Van, Ulster, 
Cerna. Intră pe rod în anul V de la plantare, 
rodeşte constant şi abundent; se recomandă a fi 
cultivat  în arealele de cultură a cireşului din 
sudul şi vestul țării. 

Fructul  este de mărime mijlocie (7-8 g), 
sferic, de culoare roșu închis, ferm, cu gust 
dulce acidulat. Este rezistent la crăpare. 

Epoca de maturare este timpurie, prima 
decadă a lunii iunie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerna. Soi obținut la ICDP Pitești-
Mărăcineni din polenizarea liberă a soiului 
Thurn und Taxis. 

Pomul este de vigoare mică (ceea ce face 
posibilă cultura intensivă a cireşului),  coroana 
globuloasă, pletoasă, cu ramuri fructifere 
predominante de tip buchete de mai. Epoca de 
înflorire, deşi timpurie, se suprapune o anumită 
perioadă de timp cu a celorlalte soiuri, făcând 
posibilă interpolenizarea; este compatibil cu 
soiurile Lambert, Stella, Hedelfinger, Bigarreau 
Napoleon. Intră pe rod în anul IV - V de la 
plantare, produce moderat, dar constant; se 
recomandă a fi cultivat  în arealele sudice şi 
nord-estice ale țării. 

Fructul  este mare (8–9 g), tronconic, de 
culoare roşu aprins, ferm, cu gust dulce 

acidulat; foarte sensibil la fenomenul de 
crăpare. 

Epoca de maturare este timpurie, prima 
decadă a lunii iunie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectral. Soi obținut la ICDP Pitești-
Mărăcineni din încrucișarea soiurilor 
Muncheberger Fruhe şi Bigarreau Burlat. 

Pomul este de vigoare mare, cu port 
semierect, rodeşte predominant pe buchete de 
mai şi ramuri mijlocii; tolerant la antracnoză şi 
monilioză. Epoca de înflorire este mijlocie și se 
suprapune cu cea a altor soiuri, fiind posibilă 
polenizarea încrucișată cu soiuri precum Stella, 
Van, Ulster, Cerna. Intră pe rod în anul IV de la 
plantare, rodeşte constant şi moderat; se 
recomandă a fi cultivat  în arealele de cultură a 
cireşului din sudul şi vestul țării. 

Fructul  este de mărime mijlocie (6-7 g), 
oblong, de culoare roșu închis, cu fermitate 
mijlocie, cu gust bun, dulce echilibrat. 

Epoca de maturare este extratimpurie, a 
doua decadă a lunii mai. 
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Sărbătoritul lunii octombrie la ICDP Pitești-Mărăcineni  
dr. ing. Iancu Mihail 

 

Am plăcerea să rostesc câteva cuvinte cu 
ocazia împlinirii pe data de 20 octombrie 2022 a 
frumoasei vârste de 60 ani a domnului dr. ing. 
Dragomir Iosif, director tehnic la ICDP Pitești-
Mărăcineni. 

Profit de această cifră rotundă a numărului de 
60 de ani împliniți care nu este prea departe de cifra 
de 50 de ani despre care se spune că persoana care îi 
împlinește se află la cel mai bun echilibru al 
calităților fizice și intelectuale. 

Domnul dr. ing. Dragomir Iosif s-a format ca 
specialist în pomicultură în cadrul institutului nostru 
unde și-a început activitatea în anul 1982 și unde 
lucrează și în prezent. 

Laborant și tehnician în cadrul Laboratorului 
de Genetică și Ameliorare din anul 1982, laborator 
condus la vremea respectivă de domnul dr. doc. 
Cociu Vasile. Aici, în atmosfera de înaltă ținută 
științifică desfășurată cu rigoare de către conducerea 
și colaboratorii laboratorului, a luat contact cu 
tainele profunde și greu de pătruns ale domeniului 
creării și șlefuirii de forme genetice noi de la 
principalele speciile pomicole cultivate în România. 
Dând dovadă de un comportament deosebit, dornic 
în permanență de a învăța cât mai mult de la 
valoroșii săi dascăli și comportându-se foarte atent 
cu cei pe care îi avea în subordinea poziției sale de 
tehnician, domnul Dragomir Iosif a fost remarcat nu 
numai de către conducerea laboratorului, dar și 
către conducerea institutului din perioada 
respectivă, ca un cadru de nădejde care poate fi 
folosit în coordonarea activității mult mai complexe 
ale altor sectoare din cadrul institutului.  

Între anii 1985-1990 a frecventat cursurile 
fără frecvență ale Universității Agricole din Craiova, 
Facultatea de Horticultură obținând titlul de inginer 
horticultor. Mergând pe același drum, al ascensiunii 
continue, începând cu anul 1991 a fost numit la 
conducerea fermei de producere a materialului 
săditor pomicol din comuna Leordeni, Argeș, 
localitate situată la cca. 35 km de sediul institutului 
de la Mărăcineni. Noua funcție ridica în fața 
tânărului specialist probleme organizatorice dar și 
tehnice noi la care în majoritatea cazurilor, în special 
datorită distanței mari față de centrul institutului, 
trebuia să găsească cele mai bune soluții de 
rezolvare de unul singur. Pe parcursul celor 16 ani 
cât a condus această fermă nu a dezmințit 
încrederea pe care conducerea institutului și-o 
pusese, fapt ce a dus ca odată cu mutarea 
preocupărilor de producere a materialului săditor 
pomicol din comuna Leordeni la centrul institutului 
din comuna Mărăcineni, la conducerea noii ferme 
restructurate total, să fie numit ambițiosul, dar și 
înzestratul inginer Dragomir Iosif. 

Amplasamentul fermei pentru producerea 
materialului săditor pomicol din comuna Mărăcineni, 
pe terasele a doua și a treia a râului Doamnei ridica 
spre rezolvare în primul rând unele măsuri 
agroameliorative și de asolament care să ducă la 
ridicarea generală a stării de fertilitate ale solurilor 
din amplasamentul respectiv, capacități care să 
asigure condiții bune pentru producerea unor 
cantități mari și de înaltă calitate a materialului 
săditor pomicol, foarte diversificat.  

Pentru realizarea acestor pretențioase 
obiective, pomicultorul Dragomir Iosif s-a preocupat 
îndeaproape de cunoașterea metodelor noi de lucru 
practicate în cadrul celor mai reușite pepiniere 
pomicole și dendrologice atât din țară cât și din 
străinătate (Ungaria, Polonia) dintre care, pe unele 
le-a vizitat între timp. La aceste rezultate de excepție 
a contribuit și grija deosebită pe care a manifestat-o 
inginerul Dragomir Iosif de a-și forma și a ține 
aproape, indiferent de locul său de muncă un 
colectiv de pomicultori (tehnicieni, tractoriști, 
altoitori) foarte bine pregătiți profesional și devotați 
cu totul meseriei alese. 

Totodată, pe un plan diferit de preocupările 
pepinieristice, specialistul îndrăgostit de pomicultură 
a căutat să-și dezvolte și totodată să-și valorifice 
cunoștințele căpătate în special în primii ani de 
activitate profesională. În perioada 2004-2010 a fost 
admis ca doctorand la USAMV București, inițial sub 
îndrumarea profesorului asociat dr. ing. Parnia 
Pârvan, și mai apoi sub îndrumarea subsemnatului, a 
organizat și urmărit unele dispozitive experimentale 
privind comportarea a 7 soiuri de cais în două zone 
geografice net diferențiate privind comportarea 
acestei specii pomicole, destul de pretențioase. Prin 
studiile sale s-a pus în evidență principalele 
caracteristici de creștere și fructificare a celor 7 
soiuri luate în studiu printr-o serie de indicatori 
morfologici, fiziologici și biochimici. Totodată, 
rezultatele înregistrate privind creșterea și 
fructificarea pomilor la soiurile de cais studiate a 
oferit posibilitatea stabilirii pe baze științifice a 
naturii și dimensiunilor unor verigi tehnologice ca 
distanțele de plantare, formele de coroană, 
sistemele de tăieri, etc. 

În anul 2010, USAMV București i-a conferit 
titlul de doctor în Horticultură. 

Toate cele prezentate succint mai sus privind 
în special pregătirea profesională de excepție și 
dăruirea totală meseriei alese, nu puteau să nu fie 
analizate din nou și valorificate pe alte planuri de 
către noua conducere a Institutului de Pomicultură. 
În acest sens, începând cu anul 2015, doctorul 
inginer Dragomir Iosif a fost numit Director tehnic al 
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru 
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Pomicultură Pitești-Mărăcineni, unde caută să 
găsească soluții eficiente legate atât de dezvoltarea 
câmpurilor experimentale ale laboratoarelor 
funcționale din institut, cât și a celor două ferme de 
producție. 

În toate perioadele menționate mai sus, 
colegul meu a căutat să valorifice din plin toate 
posibilitățile de a-și îmbunătăți permanent 
experiența profesională, ajungând astăzi să fie 
apreciat ca un specialist de mare valoare în 
pomicultura românească. 

Ca om, am apreciat la domnul dr. Dragomir 
Iosif calitatea de analiză atentă a problemelor care i 
se ridicau pentru rezolvare și de găsire a celor mai 
corespunzătoare soluții pentru fiecare dintre 
acestea. 

Fire calmă, apropiat față de colegii săi, dornic 
întotdeauna de a satisface cât mai deplin solicitările 
care i se adresau, domnul dr. ing. Dragomir Iosif se 
înscrie ca una dintre figurile proeminente care și-a 

desfășurat și își desfășoară activitatea în cadrul 
Institutului de Pomicultură de la Mărăcineni. 

Cu o comportare exemplară ca soț și tată de 
familie se înscrie și în acest domeniu ca un om ales și 
respectat prin comportamentul său de excepție. 

Nu doresc să spun mai multe despre dânsul 
pentru că, cel puțin pentru colegii din cadrul 
Institutului de Pomicultură, a demonstrat. 

Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră 
al tuturor, ca ținând seama de acest eveniment 
aniversar să îi urăm: 

„Multă sănătate și câți mai mulți ani petrecuți 
în mijlocul nostru pentru a contribui cât mai deplin la 
valorificarea în cel mai ridicat grad al calităților sale 
alese de om și specialist”. 

„La mulți ani, domnule director tehnic 
Dragomir Iosif, iar pentru cei mai apropiați, printre 
care cred că mă înscriu și eu, La mulți ani, domnule 
Vică, La mulți ani, Vică!” 
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