STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURĂ (SCDP) CONSTANŢA
Str. Pepinierei, nr.25, Cod. 907300, Valu lui Traian, Constanţa
Tel. / Fax. 0241-231187
E-mail: scpp_constanta@hotmail.com;
http://www.cercetarepomicola-constanta.ro
Nr

/............. 2016

FISA DE EVALUARE
Anexă la HOTĂRÂREA DE AVIZARE nr ................... din........................ /2016
privind îndeplinirea criteriilor de avizare a
Proiectului........................................................................................................
...........................................................................................................................
beneficiar
SC.....................................................................................................
........................................................... loc .......................... .....jud................... ......
1. Favorabilitatea pedoclimatică conform Ghidul Solicitantului pentru submăsura
4.1a- Mai 2016
Peste 2,0
sub 2,0 (in acest caz se merge la pct 2)

□

□

2. Notă recalculată pentru favorabilitate pedo-climatică (dacă este cazul)
Nota recalculată este de ..............
Peste 2,4
sub 2,4

□

□

3. Microclimat favorabil conform studiului pedologic?
a. Sol - există factori limitativi?
Da
Nu
Ex. Factorul limitativ este ................... Măsuri tehnologice ............ ex.

Motivare:

Plantarea pe biloane in cazul excesului de apa, etc
b. Clima - există factori limitativi?
Da

Nu

Motivare: Ex.Factorul limitativ este................ (ex. Frecvenţă grindina/frecvenţă brume târzii).
Măsuri tehnologice......... ex. Este obligatorie plasa antigrindina...etc
4. Sunt corelate recomandarile privin pregătirea terenului şi plantarea cu condiţiile
pedoclimatice?
Da
Nu
Motivare:......................................
5. Sortimentul este potrivit pentru condiţiile pedoclimatice date?
5.1. Portaltoiul
Da
Nu

Motivare: Ex. Se propune schimbarea portaltoiului............cu..............
6. Este prevăzut soi/soiuri polenizatoare?
Da
Nu

Motivare:

Ex. Pentru polenizare se recomanda soiurile: ......................................

7. Distantele de plantare sunt corelate cu vigoarea combinaţiei soi/portaltoi?
Da
Nu

Motivare:
Ex. Distantele recomandate pentru combinaţiile soi /portaltoi
......................... sunt: ....................................
8. Schiţa de plantare este corectă? Sunt prevazute drumuri şi zone de întoarcere a
agregatelor?
Da
Nu
Ex.Se recomandă ...........................

Motivare:

9. Sunt prevazute măsuri tehnologice privind prevenirea fenomenului de oboseala a
solului (timp de pauză, dezinfectare sol, culturi pentru îngrăşământ verde, etc?
Da
Nu

Motivare:Ex. Se recomandă ...............................
Da

Nu

10. Este prevazută instalarea sistemului de susţinere şi de protecţie
antigrindină?
Da
Nu

Motivare:Ex.Se recomandă sau nu sistemul de susţinere şi de protecţie
antigrindină

11. Este prevăzut sistemul de împrejmuire a terenului?
Da

Nu

Motivare:Ex.Se recomandă să se prevadă sistem de împrejmuire
12. Este prevazut sistemul de irigare, fertilizare/drenaj după caz?
Da
Nu

Motivare:

Ex.Se recomandă să se prevadă sistem de irigare, fertilizare/drenaj

13. Exista recomandari şi schite privind forma de coroană?
Da
Nu

Motivare:

Ex.Se recomandă .................................

14. Exista recomandari privind sistemul de întreţinere a solului?
Da
Nu
Motivare:Ex. Pentru condiţiile pedoclimatice date se recomandă de ex
înierbarea solului pe intervalul dintre rânduri ............................
15. Exista recomandări privind tratamentele fitosanitare? Pesticidele recomandate sunt
omologate pentru speciile pomicole respective?
Da
Nu
Motivare:Ex.Se recomandă.............................
16. Sunt calculaţi corect indicatorii tehnico- economici?
Da
Nu

Motivare:

Ex.Se recomandă revizuirea indicatorului

17. Devizul privind înfiinţarea plantatiei este corect realizat? Include toate
secvenţele tehnologice necesare?
Da
Nu

Motivare: Ex.Se recomandă includerea secvenţei tehnologice .................................
18. Devizele privind întreţinerea plantatiei până la intrarea pe rod sunt corect
realizate? Includ toate secvenţele tehnologice necesare?
Da
Nu
Motivare: Ex.Se recomandă .............................................................

Preşedintele Consiliului ştiinţific
SEPTAR Leinar

Membrii Consiliului Științific
CAPLAN Ion
GAVĂT Corina
MOALE Cristina

Beneficiar
.......................................................

OPRIȚĂ Vlăduț-Alexandru
LĂMUREANU Gheorghe

