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PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ÎNTREPRINSE ÎN DESFĂŞURAREA 
FAZEI I/2015

- Elaborarea metodologiei de lucru; 

- Documentare şi analiză pentru formularea și verificarea de ipoteze privind 
bioeconomia speciilor pomicole și arbuștilor fructiferi.



REZULTATE OBȚINUTE

COORDONATOR PROIECT: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ CONSTANŢA

- Sinteză privind bioeconomia speciilor pomicole și arbuștilor fructiferi în vederea maximizării eficienţei utilizării resurselor 
naturale şi antropice (obiective şi rezultate pe plan internaţional şi naţional);

Bioeconomia se referă la toate activitățile economice derivate din activitatea științifică și de cercetare axat pe tehnologii
nepoluante. Termenul a fost definit pentru prima dată de Juan Enríquez și Rodrigo Martinez. Bioeconomia cuprinde producerea
resurselor biologice regenerabile și conversia acestora în produse alimentare prin intermediul tehnologiilor inovatoare și
eficiente. Este deja o realitate și oferă oportunități deosebite și soluții pentru un număr tot mai mare de provocări de mediu și
economice majore, inclusiv atenuarea schimbărilor climatice, securitatea alimentară și eficiența resurselor.

Aplicarea principiilor bioeconomiei în pomicultură are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, echilibrate,
diversificate și performante, care asigură exploatarea rentabilă, dar și protejarea resurselor naturale și sănătatea consumatorilor.
Ecosistemele pomicole de mare densitate au apărut ca o necesitate obiectivă de a ocupa cât mai bine cu pomi spațiul dintr-o
plantație pomicolă și de a ridica productivitatea la unitatea de suprafață. Intensivizarea producției a pornit de la soi și portaltoi,
elemente ce permit folosirea cu randamente sporite a unor spații mici. Avantajul acestor plantații constă în obținerea unor
producții mari de fructe, constante, și cu fructe de calitate, ce au piață de desfacere asigurată și eficiență economică. În prezent,
în țara noastră, există foarte puține livezi de mare densitate. Speciile termofile ocupă cca 5570 ha, iar cea cu arbuști fructiferi,
inclusiv căpșun, cca 3510 ha. (Pomi, Arbuşti fructiferi, Căpşun – Ghid Tehnic şi Economic, 2014). Majoritatea plantațiilor cultivate
cu specii termofile sunt în sistem privat, beneficiază de noile soiuri create în staţiunile și institutele de crecetare, dar la nivelul
aplicării noilor tehnologii și al valorificării producțiilor de fructe sunt deficitare.

Necesitatea obținerii unor producții ridicate de fructe, de foarte bună calitate, precum și a reducerii costurilor de investiție și
de manoperă sunt factorii care au influențat major evoluția plantațiilor pomicole de pretutindeni și la toate speciile pomicole.



Principalul obiectiv care se ridică pe plan internațional este acela de a produce competitiv, adică la un preț de cost redus și de calitate
superioară, concomitent cu asigurarea și păstrarea unui mediu mai sănătos și cât mai puțin poluat. Pentru livezile cu specii termofile,
obiectivul prioritar este acela de a reduce talia pomilor prin folosirea de material săditor adecvat şi de a creşte densitatea de plantare.
Aceste sisteme de coroană au priorităţi considerabile faţă de cele cu dimensiuni mari în privinţa precocităţii, ritmului de creştere al
recoltei, calităţii fructelor şi comodităţilor efectuării tuturor operaţiilor. Astfel de tipuri de plantaţii aduc unele avantaje clare pentru
pomicultori (reducerea cheltuielilor cu forţa de muncă la recoltarea fructelor, creşterea randamentului fotosintetic al pomilor, creşterea
cantităţii şi mai ales a calităţii fructelor).

În Romania, pomicultura este una din principalele ramuri ale agriculturii, cu o veche și bogată tradiție. În ultimile decenii, cultura
pomilor fructiferi a suferit mari transformări în ceea ce privește tehnologiile de cultură, sistemele de plantație, rata de înlocuire a
plantațiilor, a schimbării soiurilor și sortimentelor la toate speciile pomicole cultivate în țara noastră; toate acestea din necesitatea
reducerii continue a cheltuielilor cu manopera, a micșorării perioadei neproductive a pomilor fructiferi și nu în ultimul rând a creșterii
calității producției de fructe, în condițiile competiției existente odată cu pătrunderea pe piața de fructe a soiurilor din țările comunitare,
după aderarea noastră la Uniunea Europeană. Potrivit datelor și statisticilor cunoscute, prezentate în Ghidul tehnic și economic al pomilor,
arbuștilor fructiferi și căpșunului, suprafețele pomicole existente sunt deja îmbătrânite și depășite sub aspectul explatării, peste 75% dintre
livezi având vârsta de 25 de ani. În funcție de sistemul de cultură, predomină plantațiile clasice în procent de 68%, în timp de plantațiile
intensive sunt răspândite în procent de 30%, iar livezile superintensive se regăsesc în țara noastră numai în procent de 2%. Potrivit
strategiilor adoptate de către Comisia Europeană în anul 2012, termenul „bioeconomie” urmărește creșterea productivității asigurând în
același timp utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și reducând presiunea asupra mediului înconjurător. Direcția urmărită pe plan
național este acela de a avea o economie mai inovatoare, care reconciliază cererile privind agricultura, siguranța alimentară și utilizarea
durabilă a resurselor biologice, asigurând în același timp protecția mediului și a biodiversității. Dezvoltarea pomiculturii este influenţată de
factorii naturali, tehnici și de cei social economici. Dintre factorii naturali, clima are un rol esenţial, aceasta condiţionează răspândirea şi
structura culturilor pomilor fructiferi prin regimul temperaturii, apei şi luminii. Factorii tehnici au un rol important în sporirea producţiilor
de fructe de calitate superioară, prin mecanizare, fertilizare, irigare ş.a., iar cei social-economici prin capacitatea şi gradul de pregătire al

forţei de muncă şi întreg contextul economic în care se dezvoltă această ramură importantă a economiei.



Principalele caracteristici climatice ale Dobrogei 

Dobrogea este cea mai uscată regiune din România, având cele mai reduse cantităţi de precipitaţii atmosferice.
Dobrogea este caracterizată, în general, prin existenţa a două unități climatice distincte (Păltineanu ş.a., 2000):

Partea estică, sub forma unei fâşii înguste (12 – 15 Km) de-a lungul Mării Negre, unde se resimte influenţa acesteia, dar
unde sunt şi cele mai reduse cantităţi de precipitaţii;

Partea centrală şi vestică, în care gradul de continentalism creşte.
Ariditatea Dobrogei a fost evidenţiată anterior de o serie de cercetători (Topor, 1964, Mihai ş,a., 1964), nu numai prin

lipsa precipitaţiilor atmosferice, ci şi prin insolaţia puternică şi viteza apreciabilă a vântului, care sunt determinate în
majoritatea cazurilor de prezența anticiclonilor continentali.

Durata de strălucire şi radiaţia globală
Litoralul Mării Negre prezintă valori maxime ale sumei medii anuale ale duratei de strălucire a soarelui în România,

depăşind 2250+ 2300 ore, îndeosebi în Dobrogea de sud, până la limita de extindere a brizelor marine (20- 35 Km de
ţărmul mării). Durata de strălucire se reduce treptat spre vest, către Valea Dunării, datorită suprafeţei extinse a surselor de
umezire a aerului, care generează ceaţă de evaporaţie (Păltineanu ş.a., 2000).

Durata totală de strălucire a soarelui înregistrată la Staţia meteorologică Valu lui Traian, judeţul Constanţa, ca sumă
medie multianuală pe 25 ani a fost de 2325,6 ore, din care 1601,8 ore în perioada de vegetaţie. Cea mai mare durată de
strălucire a soarelui s-a înregistrat în anul 1999, respectiv 4462,1 ore din care 2603,9 ore în perioada de vegetaţie, iar cea
mai mică durată de strălucire a soarelui s-a înregistrat în anul 1980, şi anume 1905,9 ore, din care 1358,1 ore în perioada
de vegetaţie (Septar, 2012).

Litoralul Mării Negre, Valea Carasu şi estul Dobrogei de Sud, aflat în domeniul de acţiune a brizelor marine, prezintă
valorile maxime ale radiaţiei solare, de peste 14 MJ/m2/zi.



Regimul termic

Temperatura medie anuală pe o perioadă de 25 ani (1975 – 1999), înregistrată la Staţia meteorologică Valu lui
Traian,considerată ca normală a zonei (Tabel 1), are valoarea de 10,7oC, iar în cursul perioadei de vegetaţie (aprilie –
septembrie) este de 17,4ºC (Septar, 2012).

Considerând pragul biologic pentru specia cais de 6,5oC, se constată că suma termică globală este de 3988,1oC, cea
activă de 3757,4oC şi cea eficace de 2344,4ºC.

Lunile cele mai călduroase în cursul anilor sunt iulie cu 21,7oC şi august cu 20,8oC, iar cea mai rece lună a anilor a fost
ianuarie, cu valoarea medie de -0,2oC.

Temperaturile extreme înregistrate în acest interval de timp s-au situat la valori de 38,4 oC în iulie 1988 şi -21,4 oC în
ianuarie 1987.

În perioada 2000 – 2006, temperatura medie lunară a atins valoarea de 11,4oC fiind superioară normalei zonei cu 0,7oC,
iar în intervalul perioadei de vegetaţie valoarea a fost de 18,3 oC, mai mare cu 0,9oC faţă de normala zonei (Fig.1).

În acest interval de timp, maxima absolută a fost de 41,5oC în iulie 2000 (Tabel 3), iar minima absolută a atins valoarea
de -18,8 oC în ianuarie 2006.

Din analiza valorilor extreme absolute rezultă că în această perioadă s-au înregistrat condiţii bune pentru cultivarea
caisului şi deşi este considerată o specie iubitoare de căldură, zilele cu arşiţă din timpul verii, cu temperaturi de peste 30oC
asociate de cele mai multe ori cu secetă, afectează uneori procesul de asimilare.

Analizând sub aspectul sumei termice globale medii din perioada de studiu, aceasta are valoarea de 4382,5ºC în timp ce
suma termică activă este de 4135,1 oC, iar cea eficace de 2498,9 oC.



Tabel nr.1. Date climatice medii normale calculate pe 25 ani (1975-1999), Staţia meteorologică Valu lui Traian

Specificare Lunile anului
Valoarea

anuală

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Totală În veg.

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 a

e
ru

lu
i (

o
C

)

Maxima 

absolută

20,0

(1999)

25,4

(1995)

27,0

(1994)

32,4

(1985)

35,6

(1996)

37,0

(1993)

38,4

(1988)

37,0

(1986)

35,8

(1987)

33,5

(1993)

27,5

(1990)

21,2

(1989)

38,4

(1988)

38,4

(1988)

Media 

maxi-

melor

4,6 5,4 9,9 15,5 21,0 25,6 27,6 27,3 23,2 17,3 11,0 6,2 16,2 23,4

Media 

lunară
-0,2 0,8 4,5 10,2 15,3 19,8 21,7 20,8 16,6 11,5 5,7 1,6 10,7 17,4

Media 

mini-

melor

-3,5 -3,3 0,1 5,0 9,2 13,8 15,6 13,8 11,5 6,5 1,1 -1,7 5,7 11,5

Minima 

absolută

-21,4

(1987)

-19,5

(1985)

-16,7

(1987)

-3,7

(1997)

-1,8

(1988)

4,4

(1975)

8,8

(1981)

6,4

(1984)

-0,3

(1977)

-8,0

(1991)

-11,5

(1995)

-19,0

(1996)

-21,4

(1987)

-3,7

(1997)

Suma termică globală

(o C)
33,8 41,8 140,1 293,4 474,3 590,0 674,6 637,4 499,2 356,7 173,5 73,3 3988,1 3168,9

Suma termică activă

(o C)
13,8 29,2 83,5 258,4 455,7 590,0 674,6 637,4 498,8 344,1 133,0 39,5 3757,4 3114,3

Suma termică eficace

( o C)
2,2 6,1 25,6 102,8 271,0 392,0 471,5 435,4 310,0 170,6 47,2 10,0 2344,4 1982,7

Precipitaţii (mm)
21,6 19,0 27,0 33,2 37,9 53,5 40,4 40,0 35,7 36,2 44,5 32,0 421,0 240,7

Umezeala relativă

a aerului 

( %)

88 85 88 82 81 80 77 78 81 85 88 90 84 80



Fig. 1. Temperatura medie pe ani (0C) în perioada 2000-2006 
comparativ cu normala zonei (1975-1999)



Umiditatea aerului judeţului Constanţa este
determinată pe de o parte de influenţa suprafeţelor
acvatice, care se găsesc în est şi vest, iar pe de altă
parte de caracterul circulaţiei atmosferice.
Media multianuală pe 25 ani a umidităţii aerului la
Valu lui Traian, jud Constanţa este de 84% (Tabel 1).
Umiditatea aerului în perioada rece (octombrie-
martie) are, în general, valori mai ridicate, cuprinse
între 85-90%, în timp ce în perioada caldă a anului
(aprilie-septembrie) valorile sunt mai coborâte, între
77-82%. Cea mai mare valoare a umidităţii aerului s-a
înregistrat în luna decembrie, respectiv 90%, în timp
ce cea mai mică valoare a fost înregistrată în luna
iulie, respectiv 77% (Septar, 2012).
În perioada 2000-2006, valorile medii ale umidităţii
relative au fost cuprinse între 71 şi 87%, cu limite de
variaţie între 60 şi 97% (Tabel 2, Figura 2),
acceptabile pentru cultura speciilor termofile.

Fig. 2. Umiditatea relativă a aerului (%) în perioada 2000-2006
comparativ cu normala zonei (1975-1999)



Tabel nr. 2. Umiditatea relativă a aerului (%) în perioada 2000-2006, comparativ cu normala zonei (1975-1999),

Staţia meteorologică Valu lui Traian

Umiditatea relativă
(%)

Luna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Limite de variaţie
(2000-2006)

71-93 69-88 63-89 60-89 61-83 69-75 62-80 61-80 72-88 75-88 80-96 74-97

Medie 
(2000-2006) 85 81 78 76 71 72 71 72 78 82 86 87

Medie 
(1975-1999) 88 85 88 82 81 80 77 78 81 85 88 90



Tabel nr.3. Date climatice medii calculate în perioada 2000-2006, Staţia meteorologică Valu lui Traian

Specificare

Lunile anului Valoarea anuală

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tota-lă În veg.

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 a

e
ru

lu
i (

o
C

)

Maxima 

absolută
18,0

(2001)

22,5

(2002)

26,4

(2002)

27,2

(2004)

31,0

(2003)

34,6

(2006)

41,5

(2000)

37,6

(2006)

32,0

(2005)

29,5

(2006)

27,5

(2001)

20,0

(2004)

41,5

(2000)

41,5

(2000)

Media 

maxi-

melor

3,4 6,5 11,4 16,1 22,3 26,2 29,5 29,2 23,8 18,3 12,4 5,7 17,1 24,5

Media 

lunară
-0,5 1,2 5,4 9,9 16,0 20,1 23,2 22,5 17,6 12,5 7,6 1,5 11,4

18,3

Media 

minimelor
-3,5 -2,7 1,2 4,9 9,4 13,5 16,6 16,4 12,4 7,8 3,9 -1,9 6,5 12,2

Minima 

absolută
-18,8

(2006)

-17,6

(2005)

-9,0

(2005)

-5,8

(2004,

2005)

-2,2

(2002)

6,2

(2005,

2006)

9,0

(2002)

9,0

(2005)

2,8

(2003)

-4,0

(2003)

-8,0

(2004)

-15,0

(2002)

-18,8

(2006)

-5,8

(2004,

2005)

Suma termică globală 

(o C)
53,2 69,0 173,0 300,8 494,1 609,5 710,9 707,3 538,0 400,3 225,5 100,9 4382,5 3360,6

Suma termică activă

(o C)
21,9 32,6 115,5 288,3 494,1 609,5 710,9 707,3 538,0 391,9 182,3 42,8 4135,1 3348,1

Suma termică eficace

(o C)
4,4 5,6 39,7 112,2 290,6 414,9 512,4 505,9 343,4 199,3 60,4 10,1 2498,9 2179,4

Precipitaţii (mm)
33,3 30,6 44,0 21,2 40,3 36,0 76,8 55,4 74,9 30,3 38,4 31,5 512,7 304,6

Umezeala relativă

a aerului ( %)
85 81 78 76 71 72 71 72 78 82 86 87 78 73



De-a lungul anilor, cantitatea medie anuală de precipitaţii atmosferice poate scădea până la 200-250 mm, deficitul
hidric fiind completat prin irigaţii.

Cantitatea medie lunară cea mai ridicată de precipitaţii atmosferice se înregistrează la majoritatea posturilor
pluviometrice în luna iunie şi variază între 40-55 mm în zona litorală şi 60-65 mm în extremitatea sud-vestică a Dobrogei
(Păltineanu Cr., Mihăilescu F., Seceleanu I, 2000).

Cantitatea medie multianuală de precipitaţii atmosferice pe 25 ani este de 421,0 mm, din care 240,7 mm în perioada
de vegetaţie (Tabel 1), (Septar, 2012).

Cea mai mică cantitate de precipitaţii lunare s-a înregistrat în luna ianuarie (21,6 mm), iar cantitatea maximă s-a
înregistrat în luna iunie (53,5 mm).

În perioada 2000 -2006 (Tabel 4, Figura 3) s-a obţinut o medie anuală de 512,8 mm, din care 304,6 mm în perioada de
vegetaţie fapt ce demonstrează că zona înregistrează un deficit de precipitaţii care trebuie corectat prin irigare.

Anul cel mai secetos a fost 2000, cu 238,8 mm precipitaţii (din care 107,8 mm în perioada de vegetaţie), iar cel mai
ploios 2005, cu 769,7 mm anual şi 401,0 mm, în perioada de vegetaţie.

Modul de distribuire a precipitaţiilor anuale corespunde în mică măsură cu perioadele critice ale pomilor pentru apă,
fapt ilustrat şi de valorile medii ale acestui parametru în timpul perioadei de vegetaţie.
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Fig. 3. Regimul pluviometric (mm) în perioada 2000-2006 
comparativ  cu normala zonei (1975-1999)



Tabel nr.4. Regimul lunar şi anual al precipitaţiilor (mm) în perioada 2000-2006, comparativ cu normala zonei (1975-1999), Staţia 
meteorologică Valu lui Traian

Specificare

Lunile anului Valoarea anuală

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Totală În veg.

P
e

ri
o

ad
a 

2
0

0
0

-2
0

0
6 Minima 3,9

(2001)

3,1

(2002)

21,0

(2003)

1,4

(2004)

7,4

(2003)

24,0

(2006)

9,0

(2000)

3,6

(2001)

23,9

(2000)

1,5

(2006)

13,7

(2004)

4,5

(2006)

238,8

(2000)

107,8

(2000)

Media
33,2 30,6 44,0 21,2 40,3 36,0 76,8 55,4 74,9 30,3 38,4 31,5 512,8

304,6

Maxima
56,3

(2005)

65,4

(2005)

83,8

(2002)

35,7

(2001)

129,9

(2004)

75,4

(2004)

171,9

(2002)

204,6

(2004)

144,3

(2005)

74,3

(2003)

115,5

(2005)

83,3

(2004)

769,7

(2005)

477,2

(2004)

2000 37,3 28,9 26,1 16,8 12,6 45,5 9,0 0,0 23,9 8,4 23,2 7,1 238,8 107,8

2001 3,9 40,1 40,8 35,7 23,3 27,4 25,5 3,6 29,0 2,5 45,5 33,4 310,7 144,5

2002 18,4 3,1 83,8 10,7 8,1 27,1 171,9 38,1 80,4 65,0 25,3 30,7 562,6 336,3

2003 39,5 20,4 21,0 21,0 7,4 28,1 39,8 42,0 136,9 74,3 21,5 20,9 472,8 275,2

2004 44,6 23,8 24,3 1,4 129,9 75,4 40,9 204,6 25,0 11,5 13,7 83,3 678,4 477,2

2005 56,3 65,4 41,9 33,0 27,9 24,8 131,8 39,2 144,3 49,2 115,5 40,4 769,7 401,0

2006 32,8 32,8 70,3 30,0 72,9 24,0 118,8 60,0 84,7 1,5 24,4 4,5 556,7 390,4
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În concluzie, particularitatea dominantă a climei din Dobrogea este caracterul de semi-ariditate, pe fondul celor mai
reduse cantităţi de precipitaţii atmosferice de pe teritoriul României. Atât temperaturile ridicate cât şi precipitaţiile
insuficiente, cât şi intensitatea mare şi frecvenţa ridicată a vântului, conduc la necesitatea utilizării irigaţiei în pomicultura
Dobrogei.

Cerinţele plantaţiilor pomicole faţă de mediul lor natural variază de la o specie la alta, de la un soi la altul şi chiar la
aceeaşi specie şi soi în funcţie de faza de vegetaţie a acestora. Pomicultura modernă necesită folosirea optimă a tuturor
factorilor de mediu, în vederea menţinerii condiţiilor sănătoase de viaţă ale pomilor ţi a obţinerii unor randamente
economice maxime.

Speciile pomicole, ca organisme vegetale perene, compuse din soi şi portaltoi, deci două genotipuri în interacţiune, sunt
puternic influenţate de mediul în care trăiesc o perioadă lungă de timp în care se succed cicluri anuale, fiecare dintre ele
implicând parcurgerea unor procese de creştere şi etape de dezvoltare complicate din punct de vedere fiziologic.

Atunci când trebuie stabilite condiţiile optime de cultură ale speciilor pomicole, utilizând valorile medii ale factorilor
meteorologici (ex. temperatura medie a aerului), trebuie avut în vedere şi rolul extremelor, tocmai datorită fragilităţii
deosebite a unor organe ale acestora (ex. florile şi fructele tinere) la impactul cu variaţia întâmplătoare a valorilor
temperaturii aerului, luminii, umidităţii atmosferice, frecvenţei precipitaţiilor, vitezei vântului şi a intensităţii şi momentului
căderii grindinei (Păltineanu ş.a., 2015).

Deficitul de resurse devine tot mai evident. Disponibilitatea apei este deja o limitare majoră asupra recoltei în unele
regiuni ale UE și la nivel mondial. Aceasta va deveni chiar mai severă odată cu creșterea așteptată în
agricultură/pomicultură, împreună cu problemele de calitate a apei, precum și ca urmare a modelelor de precipitaţii
modificate ca urmare a schimbărilor climatice.



Cele două specii pomicole termofile – caisul şi piersicul – au găsit condiţii optime de creştere şi fructificare în cadrul
cernoziomurilor şi climatului din Dobrogea. În cadrul acestui proiect vom trata cele două specii în sistemul SPAC. În acest
context, vom cerceta relaţiile sol-plantă, sub aspectul sol- sistem radicular şi relaţiile plantă – atmosferă, având drept
numitor comun apa, care în Dobrogea, caracterizată ca fiind o zonă semi- aridă, capătă o importanţă capitală. Va fi studiat
regimul de irigare, recomandându-se cele mai potrivite metode de udare în vederea obţinerii unor producţii maxime cu
cheltuieli minime.

În regiunile aride şi semiaride, aplicarea irigaţiei este o măsură obligatorie pentru agricultura/pomicultura modernă,
dar aplicarea irigaţiei în optim necesită importante cantităţi de apă, resursă aflată sub presiune mare acum, dar mai ales în
viitorul apropiat, în contextul încălzirii globale. Prin urmare, economisirea apei este un deziderat major pentru fermieri şi
pentru specialiştii în managementul apei.

În pomicultura modernă alegerea portaltoiului trebuie să țină de compatibilitatea genetică, de rezistența la boli și
dăunători, dar și de capacitatea de adaptare ecologică (Cepoiu, 2006). În ultimile decenii, în cadrul programelor de
ameliorare a portaltoilor au fost urmărite rezistența la factorii de stress abiotic (calcar, secetă, salinitate, etc), stresul biotic
(nematozi, cancer bacterian) și efectul acestora asupra vigorii pomilor, productivității și calității fructelor (Duval, 2015).

Controlul vigorii pomilor cu ajutorul portaltoilor este indicat în toate plantațiile de piersic și nectarin de mare densitate.
Puieții de piersic folosiți în prezent ca portaltoi franc, reduc vigoarea pomilor cu numai 10-15%, spre deosebire de cei de
proveniență europeană care realizează pomi cu o vigoare maai mică de până la 50% (Cepoiu, 2006).
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Alegerea variantelor experimentale care vor fi supuse studiului

În cadrul experienței de sol-plantă-atmosferă:
La specia Cais:

Se va urmări influenţa regimului de irigare asupra creşterii şi fructificării caisului (soiurile Orizont şi Tudor). Experienţa va fi bifactorială,
Factor A- soiul cu graduările a1- Orizont şi a2- Tudor şi Factor B- regim de irigare cu graduările b1-irigare in optim, 100%ETc, b2- irigare sub stres
hidric, 50%ETc şi b3- neirigat, 0%ETc. Parcela experimentală va fi aşezată după metoda parcelelor subdivizate.

Se va urmări, ritmul zilnic de creștere și contracție a trunchiului pomilor în regim de irigare folosind metoda dendrometrelor.
La specia piersic:

Se va urmări influenţa regimului de irigare asupra creşterii şi fructificării piersicului (soiurile Catherine sel 1 şi Cardinal). Experienţa va fi
bifactorială, Factor A- soiul cu graduările a1- Catherine sel 1 şi a2- Cardinal şi Factor B- regim de irigare cu graduările b1-irigare in optim,
100%Etc, b2- irigare sub stres hidric, 50%Etc şi b3- neirigat, 0%ETC. Parcela experimentală va fi aşezată după metoda parcelelor subdivizate.

În cadrul evaluarii unor portaltoi vegetativi noi pentru eficientizarea plantațiilor pomicole:
La speciile studiate (cais, piersic, nectarin și migdal) vor fi înființare microculturi de concurs pentru a fi urmărită influența a 7 portaltoi

vegetativi nou introduși în țara noastră asupra dezvoltării soiurilor: creștere, precocitate de rodire, productivitate, rezistență la factorii biotici și
abiotici.
La specia cais vor fi luate în studiu 5 soiuri Amiral, Augustin, Auraș, Olimp,Tudor altoite pe 4 portaltoi Adesoto, Ishtara, Mirobolano 29 C și
Weifa, rezultând 20 de combinații diferite. Ca martor va fi folosit portaltoiul generativ - Constanța 14.
La specia piersic vor fi cercetate 4 soiuri Raluca, Florin, Catherine, Monica altoite pe portaltoii vegetativi Adesoto, Garnem, Ishtara, GF 677,
Cadaman, rezultând 20 de combinații diferite. Ca martor va fi folosit portaltoiul generativ Tomis 1.
La nectarin vor fi studiate soiurile Cora și Costin pe 5 portaltoi, respectiv Adesoto, Garnem, Ishtara, GF677, Cadaman, rezultând 10 combinații și
utilizându-se același martor ca și la piersic.
Soiurile și selecțiile de migdal studiate vor fi: Tuono, Autofertil 1 și Autofertil 2, pe portaltoii GF677 și Garnem, rezultând 6 combinații diferite și
utilizându-se martorul Tomis 1.

Altoirea pomilor în combinațiile soi/portaltoi menționate a fost efectuată în anul 2014, astfel încât pomii vor fi plantați în microculturi de
concurs în primăvara anului 2016.



Elaborarea metodologiei de lucru și a schemelor câmpurilor experimentale

Observaţii, determinări şi analize:
 Date generale privind agroecosistemul: Se vor descrie, în baza informaţiilor culese, zonele de aşezare a experienţelor din punct de 

vedere climatic, orografic, geomorfologic şi litologic, hidrologia şi hidrogeologia, vegetaţia şi fauna, influenţa antropică şi solurile.

 Observaţii şi determinări meteorologice: Se vor înregistra în apropierea experienţelor şi se vor înscrie în tabele şi pe calculator, în 
sistemul de gestiune a bazelor de date EXCEL, valorile zilnice ale următorilor parametri:

- temperatura aerului la 2 m. (medie, maximă, minimă) în grade C;
- umiditatea relativă a aerului (medie, maximă, minimă) în %;
- viteza vântului la 2 m înălţime în m./s.; 
- precipitaţiile atmosferice (mm.).

 Observaţii, determinări, analize pedologice: Se va caracteriza solul din punct de vedere fizic, hidro-fizic și chimic:
- proprietăţile fizice şi hidro-fizice: pe profil până la 100 cm.:

- granulometria (inclusiv scheletul) % g/g;
- densitatea aparentă (g/cm3);
- conductivitatea hidraulică (mm/h);
- rezistenţa la penetrare (kgf/cm2);
- capacitatea de câmp pentru apă (mm);
- coeficientul de higroscopicitate (mm);
- coeficientul de ofilire (mm).



- proprietăţile chimice: se vor rezuma la determinările indicate în instrucţiunile I.C.P.A. Bucureşti privind testarea stării de fertilitate prin sol 
şi plantă, bază de date pentru stabilirea dozelor de îngrăşăminte şi amendamente;

- conţinutul în humus (%);
- pH-ul în suspensie apoasă; (în suspensie salină numai la pH în apă mai mic de 5.8);
- conţinutul de fosfor mobil (ppm.);
- conţinutul de potasiu mobil (ppm.);
- suma bazelor schimbabile (me./100 g. sol);
- aciditatea hidrolitică (me./100 g. sol).

 Observaţii, determinări, analize privind pomii din experienţe: 
- Observaţii fenologice - se vor înscrie datele calendaristice pentru fazele organelor vegetative:

- începutul umflării mugurilor (10% din mugurii de pe pom);
- începutul dezmuguririi;
- începutul creşterii lăstarilor;
- încetarea creşterii lăstarilor;      

- faze ale evoluţiei organelor provenite din muguri de rod:   
- începutul umflării mugurilor (10%);
- începutul apariţiei foliolelor;
- apariţia foliolelor (prima foliolă depliată);
- începutul înfloririi;
- înflorirea deplină;
- începutul şi sfârşitul scuturării petalelor;
- începutul şi sfârşitul căderii fructelor;
- intrarea în pârgă a fructelor;
- maturitatea de recoltare.



- Determinări privind partea aeriană a pomilor în perioada de repaus:
- diametrul trunchiului în puncte fixe la toţi pomii.
- Determinări efectuate în cursul perioadei de vegetaţie asupra pomilor:

- numărul de muguri floriferi pe pom;
- numărul de fructe pe pom înainte de recoltare şi la recoltare;
- greutatea medie a unui fruct;
- producţia de fructe pe pom. 

- Determinări în dinamică (pe pomi de control) prin fitominitorizare:
- ritmul zilnic de creștere și contracție a trunchiului pomilor în regim de irigare folosind metoda dendrometrelor.    

- Prelevat frunze pentru diagnoza foliară: în luna iulie/august, 40-50 frunze/pom anual pe pomii de control. Se determină azotul, fosforul, 
potasiul în % S.U. frunză.

- Determinări privind conținutul de apă din sol în perioada de vegetație.

- Determinări privind rezistența la ger. 

Analiza şi prelucrarea datelor experimentale 
Prelucrarea datelor experimentale se va face prin metode inductive adecvate, care formulează concluzii generale pe baza unor date 

individuale (selecţia), metode care se numesc statistice şi aparţin statisticii matematice.



Partener 1- ICDP PITEŞTI, MĂRĂCINENI

În conformitate cu Strategia Comisiei Europene pentru o bioeconomie durabilă, „Bioeconomia” reprezintă o economie bazată pe
o utilizare inteligentă a resurselor terestre și maritime, biologice și regenerabile, ca materii prime pentru alimente, pentru hrana
animalelor și pentru producția industrială și energetică. De asemenea, include și utilizarea proceselor ecologice pentru sectoare
industriale durabile. De exemplu, biodeșeurile au un potențial considerabil ca alternativă la îngrășămintele chimice sau pentru
conversia în bioenergie.

Gestionarea durabilă și utilizarea resurselor naturale este o parte din obiective globale ale țărilor membre FAO și esențiale pentru
mandatul FAO (Pasquale et al., 2012). Cea mai recentă evaluare FAO a stării resurselor funciare și de apă din lume a indicat în mod clar
că aceste resurse, deja limitate în prezent, vor fi din ce în ce rare în viitor, amenințând securitatea alimentară. De fapt, cererea de
alimente din ce în ce mai mare, proiectată pentru următoarele decenii, ca urmare a creșterii populației mondiale și prin schimbarea
anticipată în modelele de consum, se va confrunta cu oportunități foarte limitate de extindere în continuare a terenurilor agricole și cu
disponibilitățile finite de resurse de apă dulce. O astfel de cerere de alimente poate fi satisfăcută doar dacă suntem capabili să
acționăm eficient și durabil pe ambele părți ale ecuației alimentare, de exemplu, producția și consumul și pe inter-legăturile între
aceste două variabile, inclusiv comerțul, distribuția alimentelor.

Sintetizând ideile prezentate în cartea “Bioeconomia, Noua unire cu natura” de Mihai E. Şerban, se scoate în evidenţă impactul
industriosferei asupra planetei şi previziunile sumbre ale viitorului dacă ne menţinem pe aceeaşi rută. În accepțiunea sa, termenul
“bioeconomie”, ar putea fi ştiinţa integrării omului la mediu. Prin analiza termenului observăm două noţiuni şi anume: „bio” şi
economie. Termenul „bio” reprezintă legătura cu natura, măsuri biologice de cultivare, de prelucrare, măsuri sigure pentru sănătatea
consumatorilor. O producţie bazată pe resurse regenerabile. Practic, următorul termen, “economie”, ne face să re-evaluăm raportul
umanităţii cu natura. Ţinând cont că economia se bazează în totalitate pe resurse naturale, o economie pe bază Bio restabileşte Natura
pe poziţia cuvenită. Pe scurt, bioeconomia este acea disciplină care vizează o dezvoltare economică inovatoare, durabilă şi eficientă
folosind resurse regenerabile. Observăm aici că se face referire la diverse ramuri ale bioeconomiei: energia regenerabilă (instalații de
producere a energiei electrice curate, prin utilizarea centralelor eoliene, a panourilor solare, a biogazului, etc.), agricultura biologică
dar şi educaţie, deoarece o “planetă sănătoasă” înseamnă un mediu de viaţă sănătos şi desigur, oameni sănătoşi.



Agricultura durabilă este un sistem de utilizare echilibrată a resurselor la nivelul întregii ferme cu grijă asupra productivității și calității
produselor finale. Nivelul general de productivitate realizat depinde de capacitatea de a coordona și de a gestiona simultan solul, apa, plantele și
resursele animale în limitele climatice și economice date. Atât tipul cât și cantitatea de plante și animale susținute de sistem sunt importante și
joacă un rol semnificativ, atât individual, cât și colectiv, pentru menținerea unui mediu sănătos în fermă. În viitor, sistemele integrate,
bioeconomice, vor contribui la reducerea impactului uman asupra resurselor oferind în același timp cantități suficiente de alimente de înaltă
calitate și de fibre.

Până în 1990 se cerea obţinerea maximei productivităţi, fără a se ţine cont de toţi factorii care contribuiau la aceasta şi la protecţia
mediului. În ultimul deceniu s-au schimbat exigenţele societăţii şi ale consumatorilor spre pomicultura durabilă (integrată), capabilă să utilizeze
resursele ambientale în mod durabil şi să menţină un corect echilibru în ecosistemul pomicol. Utilizarea corectă a resurselor naturale nu
înseamnă reîntoarcerea la sistemele culturale clasice cu mari costuri de producţie, ci aplicarea cunoştinţelor acumulate asupra fiziologiei plantei,
asupra rezervelor nutriţionale ale terenului şi asupra interacţiunilor existente între plante si mediu (Marangoni, 1998).

Tehnologizarea intensivă a pomiculturii pe baza mecanizării şi chimizării se constituie ca o etapă de creştere vertiginoasă a producţiei de
fructe la hectar, demonstrată în toate ţările avansate. Dar au trebuit numai câteva decenii pentru a asista la triplarea trecerilor agregatelor
mecanice pe sol şi a numărului de tratamente fitosanitare în livezi, ceea ce a făcut să se înregistreze acut, nu numai partea pozitivă, ci şi cea
negativă a etapei intensivizării pomiculturii. Sigur, însumând efectele negative ale tehnologizării intensive la nivelul întregii agriculturi (tabelul 5),
consecinţele vulnerabilităţilor ecologice sunt percepute acut şi la scară globală, mai ales prin slăbirea capacităţii plantelor de a face faţă unor
factori naturali de stres cum ar fi seceta, frigul, atacul insectelor al agenţilor patogeni, înrăutăţirea însuşirilor de fertilitate a solului şi poluarea
mediului înconjurător. Sporurile de recoltă pe termen scurt au creat iluzia de progres, obţinut însă cu preţul epuizării resurselor naturale pe
termen îndepărtat şi creşterea investiţiilor de capital, care depăşesc cu mult ritmul creşterii recoltelor.
În tehnologiile intensive superchimizate, principalul obiect al atenţiei îl constituie recolta, solul fiind privit ca un mijloc de obţinere a acesteia. La
orizont viaţa naturală a solului se destramă, slăbesc în măsură importantă funcţiile pedogenetice ale plantei.
Pomicultorul preia asupra sa asigurarea tuturor condiţiilor necesare vieţii plantelor prin intrări tehnogene din ce în ce mai costisitoare,
camuflându-se pentru un timp agresiunile ecologice ale acestor tipuri de tehnologii. Echiparea energetică a fermelor pomicole devine excesivă
depăşind adesea 15-20 Mcal./ha (Budan C.,1987). Cea mai mare parte a consumului energetic (peste 65% din total) se înregistrează în sfera
chimizării pomiculturii.
Aceasta, în condiţiile când numai 1-3% din substanţa pesticida activă îşi atinge ţinta, când numai între 5 şi 40% din îngrăşăminte sunt utilizate de
pomi, cealaltă parte din substanţele chimice biocide şi din azot, transformându-se în cea mai agresivă formă de expansiune a poluării în sol, aer,
apă, alimente.



Tabelul 5. Principalele elemente tehnico-culturale care cresc riscul instabilităţii ecologice în ecosistemele pomicole 
(Budan și Chițu, 1995)

Elemente  excesive Consecinţe negative

Cultivarea soiurilor de înaltă productivitate, energo-

intensive  slab rezistente la boli şi la condiţiile de stres 

biocenotice și abiotic

- Creşterea vulnerabilităţii genetice şi ecologice a soiurilor;

- Sporirea continuă a consumurilor tehnologice energo-materiale 

- Creşterea vulnerabilităţii entomopatogene a soiurilor. 

- Creşterea consumului suplimentar de energie biologică în reacţiile 

compensatoare anti-stresante. 

- Îngustarea arealelor geografice de cultură.

Monocultură dusă uneori până la perfecţiune  - Oboseala solului cu perturbarea duratei de funcţionare economică a livezilor.

Mobilizarea şi tasarea exagerată a solului (peste 20-40 

de treceri ale agregatelor mecanice) în timpul 

vegetaţiei 

- Puternice perturbări fizice, chimice şi biologice. 

- Descompunerea rapidă a substanţelor organice cu stânjenirea humificării. 

- Sărăcirea solului în micro- faună. 

- Degradarea structurii, urmată de eroziune şi compactare.

- Creşterea într-un cerc vicios a necesităţii de afânare.

Intensificarea folosirii îngrăşămin- telor chimice şi a 

erbicidelor.             

- Pierderi mari de substanţe nutritive (60-70%).

- Pierderi mari de erbicide (60-95%) care nu intră în contact cu buruienile. 

- Cheltuielile energetice nereciclabile din ce în ce mai mari. - Stânjenirea 

proteosintezei maxime cu dezvoltarea paraziţilor şi bolilor.  

- Creşterea riscului de poluare a mediului.

Intensificarea fitoprotecţiei sanitare  chimice (15-20 

tratamente anual).      

- Pierderi mari de substanţe pesticide (97-99%) fără să-şi atingă ţinta. Puternice 

dezechilibre biocenotice.

- Sporirea într-un cerc vicios a necesităţii tratamentelor.

- Cheltuieli energetice din ce în ce mai mari. Creşterea pericolului de poluare cu 

substanţe biocide.



Trecerea solului în livezi în regim de lucru care-i consumă repede “stocul intangibil” al organizării fertilităţii, mai ales în condiţiile întreţinerii lui
ca ogor negru şi al subestimării proceselor de eroziune, poate, în anumite situaţii, atinge limita critică, după care se instalează reacţii distructive în
lanţ, imposibil de controlat. Este ştiut că la un grad de eroziune de 5%, se pierd în medie pe an 80-100 tone de sol la hectar, ceea ce reprezintă într-
o generaţie de oameni în jur de 15 cm. de strat fertil sau 200-220 tone de sol, în cazul unui grad de eroziune de 15%, adică, în 10 ani, dispariţia
întregului strat de sol fertil.

Din cele prezentate se poate desluşi uşor conflictul existent între agrotehnologiile mecanizate şi superchimizate şi multe părţi ale vieţii
biosferei, omul purtând o luptă neînţeleasă cu resursele acesteia, scăpând parcă din vedere că şi el este o parte a biosferei, iar biosfera nu poate fi
o anexă a sa.

Singura împăcare a omului cu biosfera constă în a învăţa să trăiască după legile ei, adică în echilibru cu marele circuit al substanţei şi energiei.
De aceea, în context, baza progresului în ecologizarea pomiculturii şi a producţiei agricole în general, trebuie să fie sistemul agrotehnologic care
păstrează solul, minimalizează costurile de capital şi energie, nu împiedică desfăşurarea proceselor pedogenetice şi permite menţinerea
neîntreruptă a circuitului biologic al substanţei. Altfel, preţul succeselor înregistrate este prea mare şi trebuie recunoscut că agricultura actuală
trăieşte pe creditul nerambursabil obţinut în contul generaţiilor viitoare, epuizând resursele de sol ale biosferei acumulate în multe mii şi milioane
de ani.

Integrarea dintre agricultura şi ecologie este de aşteptat să genereze “agricultura durabilă” (Wallace, 1994, citat de Stark, 1997). O altă definiţie
ar fi cea dată de American Society of Agronomy: “un sistem de management care foloseşte ca intrări, atât resurse naturale existente în fermă, cât şi
pe cele procurate din exterior, în cel mai eficient mod posibil, pentru a obţine productivitate şi profitabilitate în acelaşi timp cu minimizarea
efectelor negative asupra mediului”.

În opinia lui Stark (1997) și Borlan et al., (1994) baza agriculturii durabile este acumularea materiei organice în sol, care depinde, însă, în
principal de climat. El apreciază că în agrocenozele zonei temperate 30 % din materia organică este inclusă în biomasă şi 70 % în sol, acumularea
acesteia depinzând de rotaţia culturilor. Cea mai scăzută cantitate de materie organică în sol s-a aflat sub monocultura de porumb şi cea mai
ridicată sub culturile leguminoase. Cu cât sunt mai multe leguminoase în rotaţie, cu atât se acumulează mai multă materie organică şi se fixează mai
mult azot în sol, pe cheltuiala resurselor regenerabile de energie. Cu toate cantităţile mari de azot acumulate în sol prin cultura unor leguminoase
(după Vicia dasycarpa producţia obţinută a fost egală cu cea realizată prin fertilizare cu 190 kg N/ha), problema aprovizionării cu elemente
minerale a plantelor rămâne încă o problemă nerezolvată. Cantitatea totală de elemente minerale din sol este foarte mare dar formele absorbabile
sunt reduse. Autorul opinează că pe viitor va trebui să învăţăm cum să utilizăm aceste mari rezerve de elemente minerale prezente în forme fixate.



Borlan and Hera (1984), Gleissman (1990) remarcau faptul că productivitatea este corelată foarte strâns cu rata reciclării mineralelor nutritive.
În actualele agroecosisteme rata reciclării este minimă. Pierderile de elemente minerale se produc la recoltare, prin levigare în profunzimea solului,
eroziune, toate datorită reducerii cantităţii biomasei permanente din agroecosistem. Cercetările de viitor trebuie să considere raportul ieşiri /
intrări energetice, adică să reducă intrările şi să menţină ieşirile. Dacă preţurile la intrări vor continua să crească mai repede decât ieşirile,
agricultura “high-input” va deveni din ce în ce mai puţin profitabilă. Există strategii adaptate ecologic (“low-input”) care îşi propun următoarele:

- înainte de a introduce resurse artificiale, trebuiesc găsite metode de îmbunătăţire a folosirii resurselor naturale: elementele minerale
din straturile mai profunde ale solului, nutrienţii atmosferici, rezervele imobilizate de fosfor din sol, gunoiul de grajd, compostul sau mulciul
provenite atât din reciclări cât şi din intrări din exterior;

- minimizarea pierderilor de elemente minerale prin menţinerea productivităţii, principalele pierderi venind din: levigări, eroziune,
fixarea elementelor nutritive şi reciclarea necorespunzătoare a resturilor organice;

- stocarea nutrienţilor în soluri prin: menținerea circuitului intern al biomasei, păstrarea nutrienţilor solubili în apă, structurarea solului.
De asemenea, ridicarea capacității de reţinere a apei în soluri şi diminuarea eroziunii sunt procese foarte importante pentru eficienţa circulaţiei
nutrienţilor în cadrul agroecosistemului. Plantele producătoare de biomasă, care apoi rămâne pe teren, stabilizează microclimatul, reduc eroziunea
şi pierderile de materie organică, constituie rezervoare de apă şi stimulează activitatea biologică din sol.

Se profilează deja, machete de agroecosisteme de perspectivă care au: structură şi diversitate înaltă care exploatează resursele locale naturale
(inclusiv minerale), previn pierderile de elemente minerale, protejează fertilitatea solului şi a culturilor; combină diferitele specii în spaţiu şi timp,
culturile perene cu cele anuale asociate; rezerva de biomasă atrage organismele complementare şi mutuale benefice pentru speciile cultivate. În
aceste ecosisteme se folosesc genotipuri noi “low-input”, care produc o mare cantitate de biomasă şi menţin o competiţie intergenotipică şi
interspecifică puternică.

Referindu-se la modalităţile de aplicare a îngrăşămintelor minerale, directivele de ultimă oră ale C.E. prevăd ca acestea să nu aibă efecte nocive
asupra sănătăţii umane, animale şi a mediului înconjurător, să se administreze elemente fertilizante eficace, inclusiv pe cale foliară, în baza
exigenţelor culturii şi adaptate la condiţiile de creştere ale acesteia. Se recomandă utilizarea îngrăşămintelor cu solubilizare lentă, a celor organo-
minerale, a inhibitorilor de nitrificare, a hidrolizatelor proteice etc. (Benedetti, 1998).



Pentru culturile pomicole literatura de specialitate în domeniu, recomandă accentuarea rolului cercetărilor interdisciplinare care să
stabilească cea mai bună interacţiune posibilă între toate tehnicile culturale: intervenţii fitosanitare, nutriţia plantelor, mod de
conducere a pomilor, conservarea fructelor etc. (Darbellay, 1994). Autorii recomandă pregătirea unor loturi demonstrative, parcele de
referinţă cu tehnologii integrate pentru diferite regiuni. Aceste tehnologii vor realiza: utilizarea soiurilor rezistente la boli şi puţin
preferate de dăunători, plantate la densităţi mari (3.000-6.000 pomi/ha, Marangoni, 1998); reducerea dozelor de îngrăşăminte minerale
cu azot cu 30 % şi cu 50 % pentru fosfor şi potasiu într-o primă fază, apoi renunţarea la aplicarea îngrăşămintelor minerale cu fosfor şi
potasiu şi utilizarea celor cu azot numai în cazuri bine stabilite; reducerea numărului de tratamente cu acaricide şi fungicide şi
efectuarea unor prognoze şi avertizări exacte, cu ajutorul programelor pe calculator; folosirea unor materii active puţin toxice pentru
om şi fauna auxiliară, cu impact negativ redus asupra mediului; reducerea cantităţilor de erbicide administrate cu 80 %, prin acoperirea
solului de pe rândul de pomi cu materiale organice; înierbarea între rânduri cu o mare diversitate floristică pentru a favoriza instalarea
microflorei auxiliare; o bună echilibrare a proceselor de creştere şi fructificare ale pomilor; alegerea unor structuri ale coroanelor bine
penetrate de lumină (coroane pieton, cu întreţinere de la sol); gestionarea irigării în funcţie de evapotranspiraţie.

Multe dintre verigile tehnologice de mai sus pot fi optimizate prin aplicarea agriculturii de precizie. Aceasta face tot posibilul pentru
a spori eficiența, productivitatea și profitabilitatea în multe sisteme de producție agricolă, simultan cu minimizarea impactului nedorit
asupra biocenozei și a biotopului natural. Informațiile în timp real asupra stării culturilor vor oferi o bază solidă pentru ca agricultorii să
se adapteze strategiilor în orice moment. În loc de a lua decizii bazate pe o stare de mediu ipotetic, agricultura de precizie recunoaște
diferențele și reglează acțiunile de management. Fito-monitorizarea, ce va fi aplicată și în cadrul acestui proiect, este o tehnologie de
gestionare a informațiilor, care oferă producătorilor din pomicultură informații în timp real, de neprețuit atât despre starea fiziologică
dinamică a culturii, cât şi o analiză continuă a tendințelor de creștere a plantelor, informații în timp real asupra dinamicii umidității
solului și a condițiilor de microclimat. Sistemul colectează în timp real date fiziologice și de mediu, folosind senzori foarte sensibili și
instrumente de comunicare fără fir. Datele sunt analizate cu ajutorul software-ului tip sistem expert dezvoltat de fiecare producător în
parte, iar rezultatele sunt prezentate într-un format grafic ușor de utilizat.

De asemenea cercetătorii îşi propun să perfecţioneze modelele de simulare a proceselor de creşterea şi dezvoltare a speciilor
pomicole, în cadrul unor colective ample, interdisciplinare (de Witt, 1982; Baumgartner et al., 1986; Seem et al., 1986; Anderson and
Richardson, 1987; Baumgartner et al., 1990; Lakso and Johnson, 1990; Brisson and Delecolle, 1991; Grossman and DeJong, 1994;
Goudriaan and van Laar, 1994; Lakso et al., 1995; Warrington, 1997; Mariando et al., 1998).
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Alegerea variantelor experimentale care vor fi supuse studiului

Piersic
Experiența se va înființa într-o parcelă cu soiul de piersic Filip cu fruct turtit aflată în anul al IV-lea de la plantare, deci pe rod. Pentru că

principala cauză a limitării arealului speciei în zona Subcarpaților Meridionali o reprezintă prezența înghețurilor târzii de primăvară, vom testa mai
multe variante de combatere a pagubelor produce de acest accident climatic, printre care micro aspersiunea pare a fi metoda cea mai eficientă. În
paralel se vor analiza și alți factori care determină distribuția în livadă a temperaturilor scăzute la pornirea în vegetație a pomilor (forma coroanei,
grosimea și culoarea trunchiului, distanța de la nivelul solului, modul de întreținere a solului pe intervalul dintre pomi și în lungul rândurilor, starea
de umiditate a solului etc.). Vom testa de asemenea, în aceeași parcelă și metode de diagnosticare timpurie a stării de stres hidric, nutrițional și
biocenotic al pomilor și variante de limitare a efectului negativ al acesteia (fertilizare foliară fazială, irigare localizată, culturi asociate de
leguminoase pe rândul de pomi, managementul integrat al bolilor și dăunătorilor bazat pe programe de avertizare ale stațiilor meteorologice
automate etc.).

Coacăz
Experiența se va organiza într-o parcelă intrată pe rod cu soiurile Deea, Tsema și Abanos, aplicându-se de asemenea, metode de diagnosticare
timpurie a stării de stres hidric, nutrițional și biocenotic al plantelor și variante de limitare a efectului negativ al acesteia (fertilizare foliară fazială,
irigare localizată, managementul integrat al bolilor și dăunătorilor bazat pe programe de avertizare ale stațiilor meteorologice automate etc.).

Afin
Experiența se va organiza într-o parcelă aflată pe rod cu soiurile Simultan, Delicia și Safir 1, aplicându-se de asemenea, ca și la coacăz, metode
specifice de diagnosticare timpurie a stării de stres hidric, nutrițional și biocenotic al plantelor și variante de limitare a efectului negativ al acesteia
(fertilizare foliară fazială, irigare localizată, managementul integrat al bolilor și dăunătorilor etc.).

Aronia și murul cu ghimpi
Experiențele se vor organiza în două parcele aflate pe rod, la aronia soiul ales fiind Nero (distanța de plantare fiind 3 m între rânduri și 1 m între
plante pe rând), aplicându-se de asemenea, ca și la coacăz, metode specifice de diagnosticare timpurie a stării de stres hidric, nutrițional și
biocenotic al plantelor și variante de limitare a efectului negativ al acesteia (fertilizare foliară fazială, irigare localizată, managementul integrat al
bolilor și dăunătorilor etc.).



Elaborarea metodologiei de lucru și a schemelor câmpurilor experimentale

În spiritul abordării sistemice a cercetărilor s-a considerat că pentru sporirea randamentelor plantelor pomicole până la atingerea
potenţialului lor productiv specific, determinat genetic, fiecare agroecosistem are o constelaţie optimă proprie a factorilor de producţie
esenţiali. În acelaşi timp fiecare dintre aceşti factori de vegetaţie se află într-o interdependenţă totală, cu acţiunea celorlalţi din sistem,
sau un factor nu poate acţiona niciodată independent de restul factorilor de producţie esenţiali.

În cadrul cercetărilor abordate se va urmări obţinerea unor informaţii suplimentare privind identificarea factorilor de mediu şi
biocenotici esenţiali, definirea cantitativă a acestora, studiul interacţiunilor. Toate aceste aspecte vor fi descrise în cadrul modelelor
matematice simplificate homomorfe, luând în consideraţie finalitatea practică a studiului, identificarea căilor de sporire a productivităţii
utile prin exploatarea optimă a resurselor naturale în condiţiile întreţinerii unor agroecosisteme relativ stabilizate în timp, pe trepte
bioenergetice adecvate şi prin sporirea diversităţii lanţurilor trofice.

Validarea ipotezelor formulate în cursul dezvoltării pomiculturii, stabilirea adevărului ştiinţific s-a făcut şi se face şi în prezent pe baza
datelor obţinute prin experimentare, care cuantifică, alături de structura agroecosistemelor şi complexele relaţii de interacţiune dintre
părţile componente. Pentru a optimiza un ecosistem este necesar ca acesta să aibă o dublă delimitare, în primul rând administrativă şi
apoi bazată pe uniformitatea biotopului. În studiul nostru vom porni de la premisa că elementul de bază al ecosistemului pomicol este
parcela, estimând că principalele sale caracteristici o pot defini ca biotop pentru o biocenoză stabilită în mare parte (producătorii primari)
de către om.

Se admite că suprafaţa delimitată de aceasta respectă principiul uniformităţii biotopului, considerând atât resursele pedoclimatice
naturale cât şi măsurile agrotehnice şi tehnologice ca factori modificatori antropici. De asemenea biocenoza ataşată acestui biotop este
aceeaşi în spaţiu: pe întreaga suprafaţă s-a plantat aceeaşi specie, portaltoi, soiuri şi polenizatori la aceeaşi distanţă, se aplică măsuri
fitotehnice asemănătoare, s-au instalat natural şi/sau artificial aceleaşi combinaţii de ierburi, s-au asociat agenţi fitopatogeni (cu
hiperparaziţii lor) şi dăunători (cu prădătorii caracteristici) specifici. Microflora şi microfauna din sol, deşi mai puţin specifică culturii în
primii ani de la înfiinţarea plantaţiei, suferă pe parcurs importante procese de adaptare. Pentru aceste considerente cercetările se
desfăşoară în cadrul staţionarelor agroecologice, presupunând că ele reprezintă caracteristicile generale ale ecosistemului antropic
(Ionescu, 1988).



În vederea extragerii unui volum cât mai mare de informaţii din cadrul acestora şi a descrie sistemele cât mai complet, la amplasarea
staţionarelor s-a ţinut cont de următorii factori:

- limita de variaţie a principalilor factori ecologici să fie cât mai apropiată de limitele fizico-chimice naturale ale acestora pentru
zona de studiu;

- gradul de agregare al factorilor (complexitatea de combinare) să fie cât mai mare;
- înregistrarea valorilor factorilor se va face pe cât posibil în dinamică şi cât mai aproape de zona staţionarului.

Cercetările privind dinamica agroecosistemelor se bazează pe presupunerea că starea unui ecosistem poate fi exprimată în orice
moment cantitativ, iar schimbările în sistem pot fi descrise în termeni matematici, în cadrul unor modele homomorfe dinamice (de Witt,
1994). Majoritatea informaţiilor necesare elaborării cât şi validării unor astfel de studii se extrag din experienţe de câmp.

Pomii care reprezintă speciile dominante, edificatoare în agroecosistemele pomicole, biomasa produsă de aceştia constituind “motorul
biocenozei” , au anumite particularităţi faţă de plantele anuale, cu implicaţii majore asupra strategiei de planificare, organizare şi amplasare
a experienţelor. Aşa cum menţionează şi Neamţu et al. (1992), pomii capătă o pronunţată individualitate în plantaţii, din cauza extinderii
mari atât în spaţiu, cât şi în timp a organelor aeriene şi subterane.

Ne permitem să atragem atenţia în mod deosebit asupra unei însuşiri fiziologice importante, care la impactul cu mediul are influenţă
majoră în apariţia variabilităţii morfologice a indivizilor : alocarea diferenţiată a asimilatelor în funcţie de faza de vegetaţie (ciclul anual),
pentru diferite organe şi prioritatea fructelor în aprovizionare, atât timp cât se află pe pom (Goldwin, 1992; Oliveira and Priestley, 1988;
Mataa et al., 1997, citat de Mataa and Tominaga, 1998; Lakso, 1997; Mataa and Tominaga, 1998). Dacă la aceste fenomene mai adăugăm şi
dependenţa covârşitoare a intensităţii procesului de polenizare şi respectiv legate de zborul insectelor nectarivore şi fluctuaţia accentuată a
temperaturii, umidităţii aerului şi vitezei vântului în perioada înfloririi, ne putem da seama că fiecare pom în parte stochează în timp
particularităţi specifice. Toate acestea se constituie în dovezi în favoarea efectuării unei selecţii riguroase a materialului biologic la
amplasarea experienţelor în plantaţii înfiinţate de mai mult timp, cu atât mai mult cu cât perioadele de obicei scurte de experimentare (3 -
5 ani), nu reuşesc să inducă, în multe cazuri, modificări importante ale celor mai uzitaţi parametri biometrici experimentali. Variaţia
morfologică a indivizilor, existentă la înfiinţarea unei experienţe, reprezintă un adevărat balast informaţional generat de fenomene
necontrolate până atunci.



Observaţii, determinări şi analize

A. Date generale privind agroecosistemul : Se vor descrie, în baza informaţiilor culese, zonele de aşezare a experienţelor din punct de vedere
climatic, orografic, geomorfologic şi litologic, hidrologia şi hidrogeologia, vegetaţia şi fauna, influenţa antropică şi solurile.
B. Observaţii şi determinări meteorologice : Se vor înregistra în apropierea experienţelor şi se vor înscrie în tabele şi pe calculator, în sistemul de
gestiune a bazelor de date EXCEL, valorile zilnice ale următorilor parametri: temperatura aerului la 2 m. (medie, maximă, minimă) în grade C;
temperatura la 30 cm. adâncime în sol; numărul de ore de strălucire a soarelui (ore zecimale); umiditatea relativă a aerului (medie, maximă,
minimă) în %; viteza vântului la 2 m înălţime în m./s.; precipitaţiile atmosferice (mm.); accidente climatice (brumă, îngheţ târziu, grindină, etc.).
C. Observaţii, determinări, analize pedologice : Se vor prezenta sumar procesele de formare şi evoluţie a solurilor, în interacţiune cu factorii
pedogenetici. Se vor caracteriza unităţile de sol pentru fiecare experienţă, cuprinzând : morfologia solului;
- proprietăţile fizice şi hidro-fizice : pe profil până la 100 cm. adâncime s-a determinat din 20 în 20 cm. : granulometria (inclusiv scheletul) % g/g;
densitatea aparentă (g/cm3); conductivitatea hidraulică (mm/h); rezistenţa la penetrare (kgf/cm2); capacitatea de câmp pentru apă (mm);
coeficientul de higroscopicitate (mm); coeficientul de ofilire (mm) şi s-a calculat: volumul edafic util (%v/v); volumul de sol ne(pseudo)gleizat
(%v/v); porozitatea drenantă sau de aeraţie (%v/v); porozitatea totală, utilă şi inactivă (%v/v); capacitatea de apă utilă (mm); gruparea
fracţiunilor granulometrice (schelet, nisip grosier, nisip fin, praf şi argilă coloidală) - %g/g.
-proprietăţile chimice: se vor rezuma la determinările indicate în instrucţiunile I.C.P.A. privind testarea stării de fertilitate prin sol şi plantă, bază
de date pentru stabilirea dozelor de îngrăşăminte şi amendamente; conţinutul în humus (%); pH-ul în suspensie apoasă; (în suspensie salină
numai la pH în apă mai mic de 5.8); conţinutul de fosfor mobil (ppm.); conţinutul de potasiu mobil (ppm.); suma bazelor schimbabile (me./100 g.
sol); aciditatea hidrolitică (me./100 g. sol); S-a calculat: - indicele de azot; gradul de saturaţie în baze (V%).
D. Observaţii, determinări, analize privind pomii din experienţe: se înscriu individual pe pom, exceptând observaţiile fenologice şi starea
fitosanitară:
Observaţii fenologice, se vor înscrie datele calendaristice pentru:
fazele organelor vegetative : începutul umflării mugurilor (10% din mugurii de pe pom); începutul dezmuguririi; apariţia (deplierea) primei
frunzuliţe; începutul creşterii lăstarilor; începutul creşterii intense a lăstarilor; încetinirea creşterii lăstarilor; încetarea creşterii lăstarilor;
începutul, sfârşitul şi intensitatea căderii premature a frunzelor; începutul şi sfârşitul căderii fiziologice a frunzelor.
 faze ale evoluţiei organelor provenite din muguri de rod: începutul umflării mugurilor (10%); începutul apariţiei foliolelor; apariţia foliolelor
(prima foliolă depliată); începutul înfloririi; înflorirea deplină; începutul şi sfârşitul scuturării petalelor; începutul şi sfârşitul căderii fructelor;
intrarea în pârgă a fructelor; maturitatea de recoltare.



 determinări privind partea aeriană a pomilor (arbuştilor) în perioada de repaus: diametrul trunchiului (dimensiunea tufelor) pe două direcţii în
puncte fixe la toţi pomii; greutatea ramurilor eliminate la tăiere exprimată în substanţă uscată, separat pentru ramurile anuale şi semischelet;

 determinări efectuate în cursul perioadei de vegetaţie asupra pomilor: numărul de muguri floriferi pe pom; numărul mediu de flori într-un
mugur florifer; numărul de fructe pe pom înainte de recoltare şi la recoltare; greutatea medie a unui fruct; producţia de fructe pe pom;

 determinări în dinamică (pe pomi de control) asupra următoarelor procese prin fito-monitorizare: creşterea diametrului trunchiului; creşterea
diametrului tulpinii; creşterea diametrului şarpantelor; creşterea diametrului fructelor;

 prelevat frunze pentru diagnoza foliară : în luna iulie/august, 40-50 frunze/pom anual pe pomii de control. Se determină azotul, fosforul,
potasiul în % S.U. frunză

 conţinutul în substanţă uscată (refractometric) al fructelor la recoltare.

Analiza şi prelucrarea datelor experimentale
Imposibilitatea considerării procesului sau fenomenului în totalitate, cu toate cauzele şi interacţiunile sale, sub toate formele manifestărilor

sale în spaţiu şi timp, face ca orice experiment să implice o fragmentare a realităţii, o limitare în domeniul spaţio-temporal şi implicit eliminarea
unor cauze, ignorarea unor efecte s-au forme de manifestare. În consecinţă datele obţinute reprezintă o selecţie din cele posibile. Pe baza acestora
urmează să se formuleze, printr-o prelucrare adecvată, concluziile generale privind comportarea procesului sau fenomenului avut în vedere. Pe de
altă parte, există şi o variabilitate naturală a proceselor şi fenomenelor.

Aceste considerente impun ca prelucrarea datelor experimentale să se facă prin metode inductive adecvate, care în esenţă
formulează concluzii generale pe baza unor date individuale (selecţia), metode care se numesc statistice şi aparţin statisticii matematice.



Principalele operaţiuni de calcul folosite în analiza şi prelucrarea datelor experimentale proprii, se vor grupa astfel:

a) pentru şiruri simple de date experimentale (date meteorologice, etc.) s-au efectuat următoarele calcule: verificarea prezenţei
datelor aberante prin testele absolut, Irwin sau Romanovski, Grubbs şi eliminarea lor (Constantinescu et al., 1980; Tovissi and Vodă, 1982);
calcularea parametrilor statistici principali ai şirului: media aritmetică, media de sondaj, mediana, modul de sondaj, valoarea centrală a şirului,
abaterea medie pătratică, dispersia, amplitudinea, coeficientul de variaţie, abaterea medie absolută, coeficientul de asimetrie, de boltire şi
excesul; gruparea datelor în clase; trasarea histogramei şi diagramei frecvenţelor relative cumulate; verificarea normalităţii repartiţiei datelor
(testul Shapiro-Wilk pentru eşantioane de volum redus - între 3 şi 5000 valori).

b) pentru şirurile de date experimentale obţinute pentru diverse valori ale unei variabile considerată neafectată de erori: s-au
determinat coeficienţii de regresie prin metoda celor mai mici pătrate şi coeficienţii de corelaţie; s-a ales funcţia cea mai adecvată, pe baza testului
lui Gauss, de verificare a concordanţei.

c) pentru şirurile multidimensionale de date, a căror dependenţă statistică este de natură probabilistică: s-a calculat coeficientul
corelaţiei simple, parţiale (pure) şi s-a determinat regresia datelor;

d) analiza de varianţă care se bazează pe descompunerea varianţei totale în cel puţin două componente, reflectând sursele de variaţie
induse în experiment: s-a folosit modelul ANOVA unifactorial, bifactorial cu o observaţie în celulă şi cu număr egal de observaţii în celulă şi modelul
trifactorial.



Partener 2- STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ IAȘI

În prezent, atât în România cât şi pe plan european, programul de evaluare a soiurilor speciilor pomicole în vederea maximizării
eficienţei utilizării resurselor naturale şi antropice are în vedere obiective stringente ale cultivatorilor privind adaptarea în diferite zone
de cultură a pomilor şi de modernizare a livezilor precum şi satisfacerea cerinţelor pieţei de consum sau prelucrare cu fructe de calitate
şi competitive. Se au în atenţie de asemenea, aspectele bioeconomice legate de costul de producţie, în special reducerea lor, creşterea
randamentelor şi sănătatea mediului sau a oamenilor.

De asemenea, se are în vedere trecerea la o pomicultură ecologică, modernă şi eficientă; punerea în evidenţă a mecanismelor
genetice de rezistenţă la boli; identificarea de genotipuri rezistente la factorii de stres termic şi hidric.

Obiectivele de perspectivă ale culturii speciilor pomicole se referă la:
- protecţia mediului, reducerea poluării şi sănătatea consumatorilor;
- îmbunătăţirea rezistenţei la principalele boli şi dăunători, din ce în ce mai agresive ca urmare a mutaţiilor şi virulenţei

crescute odată cu creşterea vulnerabilităţii soiurilor;
- menţinerea unui potenţial de producţie ridicat
- sporirea calităţiilor comerciale şi nutraceutice ale fructelor.

Cele două culturi comparative de concurs de cais şi piersic, aflate pe teritoriul SCDP Iaşi, cuprind 17 soiuri de cais (Tabelul 6) şi 6 soiuri
de piersic (Tabelul 7), cu un total de 312 pomi la plantare la cais şi 27 de pomi la piersic.



Tabelul 6. Date privind vigoarea pomilor la genotipuri de cais aflate în cultura de concurs la SCDP Iaşi

Nr. crt. Soiul

SST*

primăvara 2008

(cm2)

SST

toamna 2008

(cm2)

Media creşterii în anul 

I /soi

(cm2)

1. Mamaia 0.8 0.9 0.2

2. Auraş 1.2 1.5 0.3

3. V.T.95.03.49 0.5 0.6 0.1

4. Carmela 0.5 0.8 0.3

5. Fortuna 0.7 1.1 0.4

6. Tudor 1.0 1.2 0.2

7. Amiral 0.8 1.3 0.5

8. Goldrich 0.8 1.1 0.2

9. Traian 1.4 1.6 0.3

10. Dacia 1.1 1.4 0.3

11. Orizont 0.8 1.4 0.6

12. V.T.92.02.05 0.7 1.2 0.5

13. Cristal 0.8 1.5 0.7

14. C.V.T.8 0.6 1.2 0.6

15. V.T.92.01.10 0.9 1.3 0.4

16. Augustin 0.7 1.1 0.4

17. Harcot 0.8 1.4 0.6

*SST - suprafaţa secţiunii trunchiului.



Tabelul 7. Date privind vigoarea pomilor la genotipuri de piersic aflate în cultura de 
concurs la SCDP Iaşi

Nr.

crt.
Soiul

SST

primăvara 2008

(cm2)

SST

toamna 2008

(cm2)

Media creşterii

în anul I /soi

(cm2)

1. Puiu 0,9 1,2 0,3

2. Cora 0,4 0,7 0,2

3. Florin 0,6 1 0,4

4. Filip 0,5 0,7 0,2

5. Delta 0,6 1,0 0,4

6. Raluca 0,9 1,6 0,7
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Alegerea variantelor experimentale care vor fi supuse studiului

Materialul biologic asupra cărora se vor întreprinde studiile aferente realizării obiectivelor se află în poligonul experimental existent la
SCDP Iaşi în suprafaţă totală de 0,5 ha; pomii se află în anul 8 de la plantare şi au fost plantaţi la distanţa de 4 x 4 m, cu forma de coroană
palmeta liber aplatizată, fără sistem de susţinere, sistem de irigare sau antigrindină.

Elaborarea metodologiei de lucru și a schemelor câmpurilor experimentale
Metodele de lucru în vederea realizării obiectivelor propuse în prezentul proiect vor consta în:

- observaţii privind datele fenologice asupra perioadei de vegetaţie, în vederea stabilirii epocii de coacere şi a perioadei de vegetaţie
a soiurilor luate în studiu. Se vor preleva date privind umflarea mugurilor, dezmuguritul, durata înfloritului după sistemul Fleckinger, data
maturării şi căderea frunzelor.

- determinări privind secţiunea trunchiului pentru a calcula creşterea trunchiului în secţiune şi a stabili vigoarea soiurilor.

- determinări privind calitatea fructelor: masa şi dimensiunea fructului şi sâmburelui, conţinut în substanţă uscată solubilă, aciditate;

- determinări privind productivitatea soiurilor: producţia pe pom/ha.

Pentru producerea materialului săditor la specia cais, în laboratorul de înmulţirea plantelor se află o suprafaţă de 0,1 ha cu plantaţie
ramuri altoi din soiurile: Favorit, Goldrich, Tudor, Umberto. Pe o suprafaţă de 0,1 ha se află o plantaţie de ramuri altoi la specia piersic
din soiurile: Cardinal, Redhaven, Springold, Collins, Splendid, Superba de toamnă şi nectarin din soiurile Cora, Delta, Romamer 2.

Evaluarea genotipurilor din cele două culturi comparative s-a efectuat încă de la înfiinţarea acestora, urmărindu-se principalele
însuşiri ale pomilor (vigoare, înflorit, rezistenţă la ger, secetă şi boli) şi ale fructelor (mărime, formă, calităţi gustative sau de prelucrare)
ca bază de stabilire a comportamentului agrobiologic şi de adaptare ecologică a diverselor genotipuri în zona de influenţă a SCDP Iaşi.



Partener 3- ICDIMPH-HORTING BUCUREŞTI

Studiu documentar privind capacitatea de păstrare fructelor:
Piersicile (Prunus persica) şi caisele (Prunus armeniaca) conţin compuşi fenolici şi carotenoizi, care sunt surse importante de antioxidanţi şi

vitamina A, ambele având beneficii importante asupra sănătăţii [1]. Carotenoizii şi compuşii fenolici sunt nutrienţi esenţiali în dieta omului,
deoarece ei au rol de prevenire în bolile cardiovasculare, reglează sistemul imunitar şi sunt consideraţi agenţi anti-cancerigeni [2]. De asemenea
carotenoizii reprezintă unul dintre cele mai importante grupuri de pigmenţi naturali, folosiţi în diverse ramuri ale industriei alimentare [3]. Compuşii
fenolici majoritari prezenţi atât în piersici cât şi în caise sunt: catechina, epicatechina, acidul chlorogenic, acidul neochlorogenic şi derivaţi de
cianidină şi quercetină, în timp ce carotenoizii predminanţi includ α, β şi γ- caroten şi xantofile (mono- sau dihidroxicarotenozi), zeaxantină, luteină,
β – criptoxantină şi violaxantină. [4].

Caisele au conţinut de vitamina C, carotenoizi şi polifenoli cuprinzând atât componente hidro- cât şi lipofilice din cele trei clase de antioxidanţi.
Conţinutul ridicat în substanţe nutritive face ca aceste fructe să fie folosite cu succes în medicina tradiţionalistă. Caisele au efect antiasmatic,
antianemic, reduc oboseala şi cresc degradarea grasimilor reducând în acest fel colesterolemia [5, 6]. Piersicile au de asemenea, calităţi nutritive
importante fiind unele dintre cele mai consumate fructe. Polifenolii sunt cea mai importantă sursă de antioxidanţi din piersici, alături de vitamina C
şi carotenoizi [7].

În 1933 Brockmann a efectuat unul dintre primele studii de caracterizare a caiselor din punctul de vedere al conţinutului de carotenoizi şi β-
carotenul a fost identificat ca fiind componentul majoritar. Numeroşi alţi carotenoizi sunt prezenţi în caise dar în cantităţi mici (mai puţin de 2%),
cum ar fi γ-carotenul, luteina, licopenul şi β- criptoxantina [1].

Maturarea fructelor implică o serie de reacţii biochimice complexe care conduc la formarea compuşilor fenolici, carotenoizilor şi a compuşilor
volatili. Diferenţele cantitative depind de mai mulţi factori, dintre care cei mai importanţi sunt: cantitatea de lumină solară, solul, regiunea de
cultivare şi soiul [8]. Pe parcursul creşterii, maturării şi valorificării legumelor şi fructelor are loc modificarea conţinutului în pigmenţi, proces corelat
cu modificarea culorii acestor produse.

Modificarea conţinutului în pigmenti şi realizarea culorii caracteristice constituie un test pentru stabilirea maturităţii de recoltare. Conţinutul în
pigmenti şi nuanţa de culoare caracteristică stadiului de maturitate al diverselor specii şi soiuri de fructe pot fi stabilite prin analize cantitative sau
cu ajutorul spectrofotometrelor cu reflexie sau a codurilor de culori (de exemplu Codul universal de culori Segui).



Capacitatea de acumulare a pigmentilor antocianici depinde de intensitatea luminii, temperatură, conţinutul în azot din sol etc.
Temperaturile scăzute influenţează pozitiv formarea culorii, dar efectul se manifesta dupa 2-3 zile.

Pe parcursul perioadei de creştere şi maturare a fructelor are loc biosinteza vitaminelor, proces complex, influenţat de condiţiile
pedoclimatice şi de tehnologiile de cultură. Astfel, prin aplicarea îngraşămintelor creşte continutul în acid L-ascorbic, tiamină şi
riboflavină din fructe.

Materialul vegetal este format din celule, care continuă să funcţioneze şi după recoltare; cu alte cuvinte, toate fructele şi legumele în
stare proaspătă sunt organisme vii. Indiferent de modul de recoltare şi din care parte a plantei provine, acestea continuă să respire.
Procesul de respiraţie reprezintă o serie de procese biochimice complexe dar, în esenţă, poate fi exprimat ca aportul de oxigen,
degradarea carbohidraţilor, degajarea de dioxid de carbon şi energie sub formă de căldură.

Rata respiraţiei în celulele plantelor este determinată în primul rând, de funcţiile de bază ale organelor implicate. În structurile
recoltate înainte de maturitate procesul de respiraţie este foarte intens deoarece, acestea sunt încă în proces de dezvoltare şi creştere
rapidă. Activitatea fiziologică este mult mai redusă în plantele recoltate la maturitate. Rata respiraţiei este influenţată de asemenea şi de
temperatura ambientală. Aceasta creşte o dată cu creşterea temperaturii.

Un alt proces fiziologic important caracteristic plantelor este transpiraţia, care reprezintă pierderile de apă la suprafaţa ţesuturilor
plantelor, prin evaporare. Pierderi substanţiale de apă pot avea loc înainte de apariţia semnelor vizibile. Pierderile de apă sunt infuenţate
natura suprafeţei ţesuturilor, astfel în cazul pepenilor care au o suprafaţă ceroasă pierderile sunt mult mai mici comparativ cu morcovii
care au straturi exterioare discontinue [9].

Capacitatea de păstrare a fructelor şi legumelor este definită în termeni de aspect (culoare, absenţa semnelor de degradare sau a
bolilor fiziologice) şi textură ( prospeţime, fermitate, suculenţă). Deşi acest concept implică aspectul estetic şi unele proprietăţi mecanice
asociate cu calitatea, nu ia în considerare şi calitatea nutritivă [10].

Fiind fructe climaterice, piersicile şi caisele reprezintă o provocare în ceea ce priveşte depozitarea post-recoltare, limitând perioada
de timp în care pot fi păstrate şi consumate în stare proaspătă [11]. Prin urmare fructele sunt culese timpuriu pentru a-şi păstra calitatea
pe perioada depozitării şi transportului, până ajung la consumatorul final. Această practică este în detrimentul dezvoltării fructului până
la maturitate şi calitate optimă. Prelucrarea este o metodă de a adăuga valoare fructelor, şi totodată la extinderea valabilităţii şi pentru a
facilita disponibilitatea fructelor pe tot parcursul anului [12].



Pentru a putea fi depozitate pentru mai mult timp caisele şi piesicile pot fi supuse unor tratamente post-recoltare.
Tratamentele post-recoltare pot să includă expunerea la temperaturi ridicate (aer fierbinte sau vapori de apă) pentru câteva minute

sau câteva ore, pentru a distruge dăunătorii. Utilizarea unor astfel de tratamente este limitată deoarece, fructele sunt pasibile de a fi
lezate la temperaturi ridicate. Recent eforturile au fost direcţionate către metode de control biologic, care utilizeazăun organism
antagonist (de exemplu anumite bacterii) aplicate pe suprafaţa fructelor.

Viteza de manevrare este de asemenea, foarte importantă, deoarece aceste fructe pierd uşor apă prein transpiraţie având epicarpul
lipsit de ceruri. Uneori pentru a limita aceste pierderi se aplică ceruri artificiale. Piersicile nu pot fi cerate imediat întrucât sunt acoperite
cu puf care trebuie îndepărtat prin periere. Această operaţiune poate provoca leziuni la nivelul epicarpului şi în acest fel deteriorarea prin
deshidratare să fie mai mare decât în cazul fructelor care nu au fost supuse tratamentului de periere şi cerare [9].
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Alegerea variantelor experimentale care vor fi supuse studiului

- stabilirea şi pregătirea spaţiilor destinate păstrării produselor horticole în stare proaspătă, în celule 
termostatate cu niveluri diferite de temperatură;
- evaluări organoleptice (aspect,gust, fermitate);
- evaluarea unor componente chimice (S.U.solubilă, aciditate titrabilă, zahăr total, vitamina C).

Elaborarea metodologiei de lucru și a schemelor câmpurilor experimentale

Conţinutul în substanţe uscate solubile este determinat prin refractometrie. Este vorba de procentul de masă al zaharozei dintr-o
soluţie apoasă care în condiţiile date, prezintă acelaşi indice de refracţie ca produsul analizat. Indicele de refracţie al produsului este
influenţat de prezenţa altor substanţe solubile, de exemplu acizi organici, minerale şi aminoacizi.

Aciditatea titrabilă se determină prin titrare cu o soluţie etalon de hidroxid de sodiu în prezenţa fenolftaleinei ca indicator.

Determinarea vitaminei C se bazează pe extracţia din proba de analizat cu acid oxalic şi titrarea cu 2,6 diclorfenolindofenol în exces.
Extracţia excesului de colorant cu xilen şi determinarea excesului prin măsurarea intensităţii coloraţiei xilenului la spectrofotometru, la
lungimea de undă de 500 nm.

Determinarea conţinutului total de zahăr se bazează pe reducerea la cald a unei soluţii alcaline de sare cuprică. Oxidul cupros
rezultat din reacţie se titrează indirect cu soluţie de permanganat de potasiu.



Deschiderea unui portal WEB al proiectului

În cadrul fazei 1/2015 s-a procedat la deschiderea unui portal Web al proiectului ADER 3.3.2.
http://www.cercetarepomicola-constanta.ro/ADER_332.htm care va asigura vizibilitatea proiectului, informarea
Autorităţii contractante şi a partenerilor din proiect şi va oferi accesul direct la materialele elaborate în cadrul proiectului.
Portalul va conţine informaţii relevante despre proiect şi rezultatele acestuia, facilitând comunicarea cu partenerii
proiectului. De asemenea, va constitui un mijloc util de informare pentru specialiştii din domeniul pomiculturii, dar şi
tuturor persoanelor care doresc să-şi îmbunătăţească cunoştinţele referitoare la comportamentul speciilor pomicole
termofile şi a arbuştilor fructiferi.

S-au realizat obiectivele fazei 1/2015 în totalitate și se propune continuarea studiilor, proiectul fiind în primul an de studiu.


