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1. Activitatea  2.1. Realizarea modelului experimental 

Studiul se va efectua în perioada 2019-2022 într-o parcelă experimentală din cadrul 
Laboratorului de Ameliorare specii termofile, căpșun și arbuști fructiferi a SCDP Băneasa. 
Parcela experimentală este organizată ca experienţă monofactorială, având ca singur factor 
în evaluare genotipul. Distanţa de plantare este de 4 m între rânduri x 4 m între pomi/rând, 
modul de aranjare fiind liniar cu 5 pomi în variantă. Materialul biologic luat în studiu constă 
în soiuri cu epoci diferite de maturare, respectiv extratimpurii Rareș, Carmela, Viorica, medii 
- Dacia, Excelsior și târzii -Olimp și Favorit, portaltoiul în toate situațiile fiind mirobolanul.  

Sistemul de întreținere a solului este alternativ, benzi înierbate natural intercalate cu 
ogor negru pentru a facilita efectuarea lucrărilor tehnologice în perioadele mai puțin 
favorabile. Întreținerea intervalelor înierbate se face prin cosiri iar a ogorului negru prin 
discuiri repetate în cursul perioadei de vegetație. În ceea ce privește aportul suplimentar de 
apă, plantațiile nu sunt prevăzute cu sistem de irigare, singura sursă de apă fiind provenită 
din precipitații. 

Referitor la potențialul agrobiologic se vor urmări elemente legate de 
adaptabilitatea, respectiv comportarea acestora la condițiile climatice și edafice, rezistența 
sau toleranța la principalele boli și dăunători, precum și cantitatea și calitatea producției de 
fructe.  

Soiurile luate în studiu vor fi evaluate pentru calitatea fructelor respectiv greutate 
medie a acestora, fermitate, indice de mărime, substanța uscată, culoare și aciditate totală. 
Deasemenea, vor fi studiate și din punct de vedere al desfășurării fenofazelor vegetative și 
de rod dar și al comportării/rezistenței acestora la principalele boli și dăunători. 
Susceptibilitatea la boli va fi evaluată în condiții de câmp după scara de bonitare modificată 
(de la 0 = fără simptom la 6 = atac foarte puternic), Spangelo şi Bolton (1953), Jose Otavio şi 
colab. (1978), Delhomez și colab. (1995), iar genotipurile vor fi încadrate după valoarea GA% 
în patru clase de rezistenţă: 

- 0 (între 0 şi 1) – fără simptome; 

- 1 (între 1 şi 2,30) – cu atac foarte slab al patogenului; 

- 2 (între 2,31 şi 3,70) cu atac mediu al patogenului; 

- 3 (între 3,71 şi 5,00) cu atac puternic al patogenului. 

 

2. Activitatea 2.2. Diseminare rezultate preliminarii obținute în cadrul proiectului . 

Cunoașterea regimului termic într-un ecosistem pomicol este foarte important 
deoarece în funcție de evoluția sa depinde aplicarea corectă a verigilor tehnologice. 

Creșterea, dezvoltarea și rodirea pomilor sunt condiționate de evoluția factorilor 
climatici. 

Pentru arealul de cultură al SCDP Băneasa, intervalul noiembrie 2019- mai 2020 s-a 
caracterizat prin valori ale temperaturii aerului mult mai mari decât valorile multianuale 
calculate și stabilite pe baza înregistrărilor efectuate de specialiști pe mai mulți ani. 
Deasemenea, regimul pluviometric a scos în evidență un deficit foarte mare de apă ceea ce 
a afectat semnificativ rezerva de apă a solului. 
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Din centralizarea datelor se evidențiaza de asemenea valoarea pozitivă a 
temperaturii medii zilnice chiar și pentru lunile de iarnă ianuarie și februarie coroborată cu o 
cădere nesemnificativă de precipitații (ploaie, zăpadă). Trecerea bruscă de la valori temice 
ridicate la valori scăzute ale temperaturii precum și amplitudinea mare dintre minima si 
maxima absolută sunt fenomene caracteristice intervalului analizat.  

Regimul climatic înregistrat în perioada noiembrie 2019-mai 2020 a făcut ca 
umiditatea relativă a aerului să scadă progresiv de la 87 % în luna noiembrie la 46 % în luna 
aprilie, o ușoara creștere (65%) înregistrându-se în luna mai ca urmare a precipitațiilor 
cazute (115 L/mp). 

Nr 
crt. 

Specificatii 
ANUL 2019 ANUL 2020 

XI XII I II III IV V 

1 
Temp. aerului 0C 
-media zilnica 

9,5 4,0 1,5 5,5 9,0 12,5 16,5 

2 -minima absoluta -1,0 -5,0 -8,0 -8,0 -4,0 0 6,0 

3 -maxima absoluta 24,0 17,0 12,0 19,0 23,0 26,0 30,0 

4 -media minimelor 6,0 0,5 -2,5 0,9 3,5 5,0 11,0 

5 -media maximelor 14,0 8,0 6,5 10,7 14,5 19,5 22,0 

6 
Nr de zile cu 
T max =25…30 0c 

- - - - - 3 9 

7 T max  30 0c - - - - - - 1 

8 Ur% 87 85 76 69 62 46 65 

9 Precipitatiile,mm 67 14 2,5 19,5 24 10 115 

10 Val. multianuale T c 5.4 -0.1 -3,1 -0,7 4,2 11,3 16,7 

11 
Val. multianuale  
Pp(mm) 

43.8 35.3 40,3 27,3 38,6 41,1 65,5 

 

Parcurgerea fenofazelor de vegetatie la cais  

Ultima fenofază din ciclul anual parcursă de către speciile pomicole este “căderea 
frunzelor”. Aceasta marchează intrarea pomilor în repaus, perioadă absolut necesară pentru ca în 
anul următor vegetația să se reia și să se desfășoare în condiții normale. 

Începutul căderii frunzelor a avut loc în prima decadă a lunii noiembrie mai precis în 
intervalul 1-5 noiembrie când temperatura aerului a scazut la 00C (02.11.2019) chiar dacă 
minima absolută (-10C) s-a înregistrat spre sfârșitul lunii, respectiv pe 22-23.11.2019. 

 

 

 



Raport de activitate al fazei 2.  
ADER 7.1.1. – Partener 2 – SCDP Băneasa 

4 | P a g  

Tabelul 2 

NR. CRT SOIUL Caderea frunzelor 

1 RARES 02.11 

2 CARMELA 03.11 

3 VIORICA 03.11 

4 DACIA 03.11 

5 FAVORIT 05.11 

6 OLIMP 05.11 

7 EXCELSIOR 05.11 

Momentul caderii frunzelor difera in functie de soi insa, aparitia primelor temperaturi 
negative din toamna, mai precis caderea primei brume, duce la o scuturare masiva a frunzelor. 

La cais, intervalul in care a avut loc fenofaza a fost 02.11- soiul Rares extratimpuriu si 05.11 
soiurile cu maturare tardiva– Favorit, Olimp, Excelsior. (tabelul 2) 

Datorită scăderii treptate a valorilor termice și a amplitudinilor mici între zi și noapte, 
intrarea în repaus a decurs în condiții normale pentru speciile pomicole termofile. 

Procesul de răcire a continuat și-n lunile noiembrie și decembrie, valorile minime de 
temperatură fiind apropiate de valorile medii multianuale. 

Pe fondul evolutiei temperaturilor de la inceputul anului 2020 cand s-au inregistrat un 
numar crescut de zile cu temperaturi ridicate, pornirea in vegetatie a pomilor, respectiv umflarea 
mugurilor, a avut loc după jumătatea lunii februarie la toate soiurile luate în studiu. 

Astfel, fenofaza umflarea mugurilor floriferi la cais a avut loc în intervalul 15.02-
17.02, iar umflarea mugurilor vegetativi intre 22.02-24.02. 

Începutul dezmuguritului în cazul mugurilor floriferi a fost inregistrat în prima decadă 
a lunii martie iar în cazul mugurilor vegetativi în ultima decada a lunii martie. 

Cresterea progresiva a temperaturii de la sfarsitul lunii martie a condus la 
acumularea necesarului de caldura astfel incat in intervalul 10-16.03 s-a declansat inflorirea 
la toate soiurile studiate. La majoritatea soiurilor intervalul in care a avut loc infloritul a 
crescut ca urmare a scăderii bruste a temperaturilor in acea perioadă. Accidentul climatic 
înregistrat în intervalul 16.03-23.03 a condus la pierderi de peste 85-90% la toate soiurile. 
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Caderea petalelor a avut loc in aceeasi perioada la toate soiurile existand un decalaj 
de 3 zile intre soiurile timpurii si cele tardive. 

NR. 
CRT SOIUL 

FAZE FENOLOGICE  

Umflarea 

mugurilor 
Inceputul 
desmuguritului 

Inceput 
inflorit 

Sfarsit 
inflorit 

Cadere 
petale 

1 RARES  15.02 3.03 10.03 13.03 21.03 

2 CARMELA 15.02 3.03 11.03 14.03 21.03 

3 VIORICA 15.02 3.03 11.03 14.03 21.03 

4 DACIA 15.02 4.03 12.03 15.03 21.03 

5 FAVORIT 17.02 8.03 16.03 19.03 24.03 

6 OLIMP 17.02 8.03 16.03 19.03 24.03 

7 EXCELSIOR 17.02 8.03 16.03 19.03 24.03 

                                                                            

NR. CRT SOIUL 
FAZE DE VEGETATIE 

Umflarea mug 
veget. 

Desmug. mug. 
veg 

Incep. cresterii 
lastarilor 

1 RARES 22.02 27.03 2.04 

2 CARMELA 22.02 27.03 2.04 

3 VIORICA 22.02 27.03 2.04 

4 DACIA 22.02 27.03 2.04 

5 FAVORIT 24.02 29.03 4.04 

6 OLIMP 24.02 29.03 4.04 

7 EXCELSIOR 24.02 29.03 4.04 
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Descrierea soiurilor noi de cais și piersic existente în cultură  

la Baza Experimentală Moara Domnească 

Soiuri de cais  

GOLDRICH - pomul este de vigoare mică spre medie cu potenţial de producţie ridicat, 
rezistent la variaţiile de temperatură din perioada de primăvară. Soi cu înflorire timpurie, 
foarte abundentă și  rodire predominantă pe ramuri scurte şi buchete. Fructul este de formă 
rotundă, de mărime mare, peste 50 grame cu pieliţa portocaliu intens, cu foarte puţin roşu 
carmin, uneori inexistent. Pulpa portocaliu intens, consistentă, neaderentă la sambure. 
Samburele este mare, rotund, cu miezul amar. 

ELMAR - pomul este semiviguros cu portul etalat si gradul de ramificare mijlociu. 
Prezinta comportare buna la bolile specifice caisului (Monilinia laxa, Stigmina carpophilla, 
Cytospora cincta). Fructul este de marime mijlocie, are forma ovala, cu cavitatea 
pedunculara mijlociu de profunda si forma varfului rotunjita. Pubescenta este absenta. 
Culoarea de fond a pielitei este oranj mijlociu, iar nuanta culorii acoperitoare este rosie, de 
intensitate mijlocie. Pulpa este de culoare oranj mediu, are textura mijlocie si este moale. 
Procentul de sambure este mijlociu, iar aderenta samburelui la pulpa este absenta sau 
foarte slaba spre slaba. Este precoce, rodeste incepand din anul al lll-lea de la plantare. 
Productia medie este de 31 kg/pom si este constanta. 

Fructele ating maturitatea de consum in a treia decada a lunii iunie. Au cca. 50 g., procentul 
de sambure este de 5,8%, substanţa uscată :13,7% si vitamina C: 17mg /100 g. 

 Este destinat pentru consum in stare proaspata si pentru industrializare. 

AMIRAL- Pomul de vigoare mare cu port deschis și rodire predominant pe buchete şi 
ramuri de 1 an, foarte productiv peste 16,0 t/ha. Asigură beneficii la hectar ca urmare a 
productivităţii ridicate a calităţii fructelor (atractivitate, mărime, gust, aromă). Soi cu 
înflorire târzie, abundentă, nu necesită polenizatori. 

Fructele sunt de formă oblong de mărime mare având între 70,0-100,0 g cu pielița 
portocalie cu roşu carmin pe partea însorită. Pulpa este portocalie cu textura fină, aromată 
și suculenţă medie.  

Sâmbure este de mărime mare, formă oblongă, neaderent la pulpă și cu miezul amar. 

 

Soiuri de piersic 

SPRINGCREST – pomul este de vigoare mare , rustic și foarte productiv. Fructele sunt 
mici, 65-70g, sferice, simetrice. Pielița este de culoare galben –orange, acoperită pe aproape 
întreaga suprafață cu roșu carmin, viu, luminos, pe partea umbrită având un aspect 
pistruiat. Pulpa este de culoare galbenă, fără infiltrații, consistentă, suculentă, cu gust 
plăcut, slab acidulată de calitate excelentă, aderentă la sâmbure. 

CATHERINE- soi rezistent la ger şi tolerant la băşicarea frunzelor (Taphrina 
deformans) şi făinare (Sphaerotheca pannosa), autofertil, care nu necesită 
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polenizator. Fructul este de mijlocie (80-110 grame), sferic, cu vârful adâncit, cu cavitatea 
pedunculară îngustă şi mijlociu de adâncă. Pieliţa este de grosime mijlocie, cu pubescenţă 
densă şi fină. Culoarea de fond este galben-verzuie, iar cea acoperitoare este portocalie, cu 
nuanţe roşietice în zonele însorite ale fructului, cu aspect atrăgător. Sâmburele este mic şi 
aderent la pulpă. Pulpa este galben-portocalie, fermă, fără fibre, fără infiltraţii de roşu sub 
epidermă şi în jurul sâmburelui, cu gust plăcut şi aromă care se intensifică la procesare. Nu 
se dezintegrează la fierbere şi are conţinut ridicat de zahăr (11-13% exprimat 
refractometric). Maturitatea de recoltare: decada a III-a a lunii iulie şi prima decadă a lunii 
august. Producţia este foarte mare şi constantă (35-40 kg/pom), revenind 22-25 t/ha pentru 
o densitate de 625 pomi/ha, ori 30-33 tone/ha, pentru 833 pomi/ha. Este un soi special 
pentru procesare, sub formă de dulceaţă şi compot (din feliuţe, cubuleţe etc.). Rezistă la 
păstrare şi transport mai bine decât piersicile propriu-zise. 

REDHAVEN- pomul este de vigoare mijlocie. Fructele sunt mijlocii (150g), sferice, 
potrivit de asimetrice, cu brazda ventrală superficială dar îngustă și destul de adâncă la 
vârful fructului. Pielița este subțire, fin pubescent de culoare galbenă-aurie, marmorată și 
striată cu roșu carmin înghis , pe cea mai mare parte din suprafață. Pulpa este aurie, cu 
infiltrații slabe lângă sâmbure, consistentă, suculentă, dulce și armonios acidulată, fin 
aromată, neaderentă la sâmbure, foarte bună pentru masă și industrializare.  

Maturitatea de recoltare în prima decadă a lunii august  

CARDINAL - pomul este de vigoare mijlocie, cu coroană globuloasă. Ramurile de rod 
tipice sunt cele mixte,scurte și mijlocii; Soiul este autofertil, precoce si rodeste dupa anul 3 
de la plantare. Fructul este mediu spre mare(120-160gr),de formă globuloasă,turtită la vârf 
și la bază,ușor asimetrică. Pielița este subțire, pubescentă,de culoare galbenă ,acoperită pe 
o suprafață de 70-90% cu roșu stălucitor sub formă de striații și pete de dimensiuni 
variabile.  

Pulpa este galben-aurie cu irizații fine roșii,mijlociu de tare, consistentă, fondantă, dulce, 
placut acidulată și aromată. Pulpa este aderentă la sâmbure , de mărime mijlocie, formă 
elipsoidală, cu vârful ascuțit, asimetric, de culoare cenușiu-deschis.  

Acest soi necesită rărirea fructelor și ca defect-prezintă un număr mare de fructe gemene 
(sunt primele care se înlatură la rărire).  

Fructele se pretează atât pentru consum în stare proaspătă cât și pentru procesare. 

FILIP - pomul este viguros, precoce şi foarte productiv, rodeşte pe ramuri mixte, este 
rezistent la ger cu o mare capacitate de regenerare. Necesită tratamente pentru protejarea 
de atacul agenţilor patogeni. 

Este primul soi de piersic cu fructul plat "sandwich" şi pulpă albă, omologat în România, 
autofertil care nu are nevoie de polenizatori; 

Fructul este mic ca mărime, 55-65 grame şi foarte aplatizat, pubescenţa este fină, culoarea 
de fond este galben-verzuie, iar cea acoperitoare este roşu-închis, repartizată în plăci foarte 
atractiv. Pulpa este albă fără infiltraţii de roşu, fină, aromată cu 12-14% substanţă uscată, 
sâmburele este foarte mic şi aplatizat 
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Epoca de maturare: decada a II-a - a III-a  a lunii iulie; 

Producţia medie este de 30-35 kg/pom, revenind 18,7-22,0 tone/ha pentru o densitate de 
625 pomi/ha (distanţa de plantare 4/4 m) sau de : 25,0-29,0 tone/ha pentru o densitate de 
833 pomi/ha (4/3 m). 

Soiuri de nectarin 

CORA - pomul este de vigoare medie. Fruct cu forma rotundă, epidermă galbenă, 
acoperită cu roşu pe 60 - 70% din suprafaţă și o greutate medie de 90 - 110 g. Pulpa este 
galbenă , suculentă, semiaderentă la sâmbure cu gust foarte bun, aromat . Soi rezistent la 
manipulare recomandat pentru consum în stare proaspata și industrializare. Epoca de 
maturare: 10-25 iulie. 

Productivitatea este medie – mare (12,5 t/ha) 

ROMAMER - pom este semiviguros, cu productivitate bună și rezistență medie la ger 
Fructele sunt mici sau mijlocii (85-120g.) , sferice, ușor asimetrice. Pielița lucioasă, galben- 
portocalie, este acoperită cu roșu închis pe aproape întreaga suprafață. Pulpa este galben 
portocalie cu infiltrații roșii slabe, fermă, consistentă, cu gust plăcut, echilibrat, aderentă la 
sâmbure. Este apreciată pentru consum în stare proaspătă și industrializare.  

Soi timpuriu ce se recoltează în perioada 20.06 - 15.07 

 

Evaluarea materialului plantat în cadrul loturilor demonstrative de Cais, Piersic, Nectarin, 
înființate in toamna anului 2019 la SCDP BĂNEASA - Baza Moara Domneasca. 

A. Schițe plantații 

Plantatie Cais an I - Suprafata : 0,36 ha 

NR. 

CRT 
SPECIA Randul SOIUL PORTALTOIUL Dist plantare NR PL./RAND 

1 

CAIS 

R1 Goldrich  Constanta 14 2.5x4m 20 

2 R2 Olimp  Mirobolan dwarf  2.5x4m 20 

3 R3 Excelsior  Mir. dwarf 2.5x4m 20 

4 R4 Elmar  Constanta 14 2.5x4m 20 

5 R5 Amiral  Constanta 14 2.5x4m 20 

6 R6 Olimp Constanta 14 2.5x4m 20 

7 R7 Goldrich  Constanta 14 2x4m 25 

8 R8 Olimp Mir. dwarf 2x4m 25 

9 R9 Excelsior  Mir. dwarf 2x4m 25 

10 R10 Elmar  Constanta 14 2x4m 25 

11 R11 Amiral  Constanta 14 2x4m 25 
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NR. 

CRT 
SPECIA Randul SOIUL PORTALTOIUL Dist plantare NR PL./RAND 

12 R12 Olimp Constanta 14 2x4m 25 

13 R13 Goldrich  Constanta 14 1,5x4m 32 

14 R14 Olimp Mir. dwarf 1,5x4m 10 

15 R15 Excelsior  Mir. dwarf 1,5x4m 10 

16 R16 Elmar  Constanta 14 1,5x4m 32 

17 R17 Amiral  Constanta 14 1,5x4m 32 

18 R18 Olimp Constanta 14 1,5x4m 32 

 

NR. 

CRT 

SPECIA  Randul  SOIUL PORTALTOI Dist. Plantare NR PL./RAND 

19 

CAIS 

R 1 Goldrich  Zarzar 3x4 m 17 

20 R2 Goldrich  Zarzar 3x4 m 17 

21 R3 Goldrich  Zarzar 3x4 m 17 

TOTAL CAIS = 469 pomi  

 

Plantatie Piersic an I - Suprafata : 0,24 ha 

NR. 

CRT 

SPECIA  Randul  SOIUL PORTALTOI Dist 

plantare 

NR PL./RAND 

22 

PIERSIC 

R1  Springcrest  Tomis 1  2.5x4m 20 

23 R2  Catherine Sel.1  Tomis 1  2.5x4 20 

24 R3  Redhaven  Adaptabil  2.5x4m 8 

25 R4  Cardinal  Adaptabil  2.5x4m 8 

26 R5 Fillip  Tomis 1 2.5x4m 20 

27 R6  Gol 

28 R7  Springcrest  Tomis1 2x4m  25 

29 R8  Catherine Sel.1 Tomis 1 2x4m 25 

30 R9 Redhaven  Adaptabil  2x4m 10 

31 R10 Cardinal  Adaptabil  2x4m 10 

32 R11 Fillip  Tomis 1  2x4 25 

33 R12 Gol 
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NR. 

CRT 

SPECIA  Randul  SOIUL PORTALTOI Dist 

plantare 

NR PL./RAND 

34 R13  Springcrest  Tomis 1  1.5x4m 32 

35 R14 Catherine Sel.1  Tomis 1 1.5x4m 32 

36 R15 Redhaven  Adaptabil  1.5x4 12  

37 R16  Cardinal  Adaptabil  1.5x4m  12 

38 R17 Fillip  Tomis 1 1.5x4m 25 

39 R18  Gol 

TOTAL PIERSIC = 284 POMI  

 

Plantatie Nectarin an I - Suprafata : 0,12 ha 

NR. 

CRT 
SPECIA Randul SOIUL PORTALTOI 

Dist. 

plantare 
NR PL./RAND 

40 

NECTARIN 

R1  Cora  Tomis 1 2.5x4m 20 

41 R2  Romamer 2 Tomis 1 2.5x4 20 

42 R3  Gol     

43 R4  Gol     

44 R5 Gol     

45 R6  Gol   

46 R7  Cora  Tomis1 2x4m  25 

47 R8  Romamer 2 Tomis 1 2x4m 25 

48 R9 Gol     

49 R10 Gol     

50 R11 Gol     

51 R12 Gol  

52 R13  Cora  Tomis 1  1.5x4m 32 

53 R14 Romamer 2 Tomis 1 1.5x4m 32 

54 R15 Gol    

55 R16  Gol     

56 R17 Gol     

57 R18  Gol  

TOTAL NECTARIN = 154 POMI 
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A. Analiza prinderii la plantare și a stării fitosanitare  

După pornirea în vegetație a materialului plantat în cadrul loturilor demonstrative, s-
a facut o analiza atentă asupra viabilității ( prinderii la plantare) și a stării fitosanitare a 
acestuia, constatându-se urmatoarele:  

Cais 

În ceea ce priveste viabilitatea, a rezultat că, din numărul total de pomi de 469 buc , 
3 sunt uscați iar 4 prezintă aproximativ 50% viabilitate. 

Referitor la bolile și dăunatorii prezenți, s-a constatat că aceștia prezintă atac slab 
spre mediu de: ciuruire bacteriană, afide, acarieni, larve de omizi, gândac păros 

 

 
Soiurile Goldrich,Olimp și Excelsior prezintă atac mai puternic de afide comparativ cu soiurile 
Amiral și Elmar.  

Totodată, s-a remarcat faptul că cele 3 randuri de cais din soiul Goldrich altoit pe zarzăr, nu 
prezintă atac de boli sau dăunatori la data analizării acestora.  

Piersic  

În ceea ce privește viabilitatea s-au constatat că din totalul de 284 pomi, 7 sunt complet 
uscați iar 46 prezintă viabilitate între 10 -70%. 

Referitor la bolile și dăunatorii prezenți, majoritatea soiurilor prezintă Taphrina deformans, 
mai puțin soiul Catherine Sel.1 , unde nu sunt semne de atac al acestei boli.  
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Cele mai sensibile soiuri la atacul de Taphrina, s au dovedit a fi: Springcrest si Filip. 

Atac de daunatori nu exista. Singurele larve gasite fiind de Coccinella.  

Nectarin  

În ceea ce priveste viabilitatea s-a constatat ca din totalul de 154 pomi, 2 sunt uscați iar 14 
prezintă viabilitate intre 10-70%.  

Referitor la atacul de boli sau daunatori, s-a identificat  atac slab de Taphrina si larve de 
Coccinella.  
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