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1. Activitatea 3.1. Schimb de material saditor in vederea testarii noilor soiuri din 
speciile termofile studiate 

Caracterizarea agrochimica a solului la Baza Moara Domnească - specia cais  

In vederea executării analizelor de laborator, au fost recoltate probe medii de sol pe 
2 adâncimi de 0-20 cm și 20-40 cm de pe terenul ocupat cu cais. Fiecare probă medie de sol 
este constituită din probe parțiale, recoltate randomizat din parcelele de pe teren. Probele 
recoltate în faza de teren au fost analizate, după „Metodologia de elaborare a studiilor 
pedologice“- I.C.P.A, în Laboratorul de Agrochimie din cadrul Stațiunii de Cercetare 
Dezvoltare Pomicolă Băneasa,  
 pH-ul s-a determinat în extract apos, raport sol : apă = 1 : 2.5, cu analizorul  

CONSORT 933 folosind electrodul de pH, conform SR 7184-13; 
 humusul s-a determinat prin oxidare umedă la probele cu adâncimea de 0-20 cm, 

după metoda Walkley – Black – Gogoaşă, şi dozare titrimetrică conform STAS 
7184/21-82, necesare pentru calculul indicelui azot (IN) al solului pentru estimarea 
cantităţii de materie organică mineralizată din sol şi a celei de N mineralizat din 
aceasta, conform STAS 7184/12-88;  

 determinarea colorimetrică a fosfaţilor uşor solubili în extract de acetat lactat de 
amoniu prin metoda Egner-Riehm, valorile fiind citite la spectofotometru UV VIS 
CAMSPEC M 330, conform STAS 7184/19-82; 

 determinarea acidităţii hidrolitice şi a sumei bazelor schimbabile s-a efectuat după 
metoda Kappen conform STAS 7184/12-88.  

 Pentru corectarea reacţiei solului s-a determinat gradul de saturaţie cu baze, VAh, 
care reprezintă raportul dintre suma cationilor bazici, SB, şi capacitatea totală de 
schimb cationic, SB+Ah,conform STAS 7184/12-88.  

Lot U.M. Metoda de analiză 
utilizată 

Valori medii 
determinate 

Valori normale 
admise conf. 

Ord. nr. 756/1997 
Nr probă - - 1 2 - 

Adîncime  cm - 0-20 20-40 - 

pH unit. pH SR ISO 10390/2015 7,12 6.99 6.6-7.6 

Temperatura pH oC SR ISO 10390/2015 23,0 23,0 - 

Umiditate % SR ISO 11465/1998 7,96 8,2 - 

SB: Ca2++Mg2++K++Na+ me/100 g sol STAS 7184/12-88 18,4 18,0 - 

Ah me/100 g sol STAS 7184/12-88 2,8 3.40 - 

*H, (105oC) % cf STAS 7184/21-82, 
sau SR ISO 10694/1998 2,54 - 3.5-4.5 

*C org(105oC)  STAS 7184/21-82 1,47 - - 
T - capacitatea de 
schimb cationic me/100 g sol  conform STAS 7184/12-

88 21,2 21,40 15 

V Ah, - gradul de 
saturație cu baze %  conform STAS 7184/12-

88 86,92 84,12 
93-100 

*IN (105o C)  conform STAS 7184/12-88 2,38 - 4.1-6 

Fosfor  extractibil în AL mg/kg STAS 7184/19-82 67,58 80,48 56.7-75.5 
*- valorile determinate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR 
**- valorile determinate sunt calculate la 105oC 
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Interpretarea agrochimicä a datelor 

Rezultatele analitice obținute sunt interpretate pe baza instrucțiunilor 
I.C.P.A.București și sunt necesare pentru determinarea stării de asigurare a solului cu 
elementele nutritive atât de necesare creșterii și dezvoltării plantelor 

Analizând indicatorii agrochimici de aciditate, determinați în solul plantat cu cais, se 
constată următoarele. 

 În orizontul 0-20 cm, reacția solului este neutră(pH-7,12). După valorile pH obținute, 
solul se încadrează în categoria de reacție neutră (Borlan Z., 1973) 

 Gradul de saturație cu baze are valoarea de 86,92% ceea ce încadrează solul analizat 
în clasa solurilor slab acide. Valori ale gradului de saturație cu baze mai mici de 75% 
caracterizează un sol acid, iar în limitele 75-93% sunt solurile slab acide (Borlan Z, 
1973) 

 Capacitatea de schimb cationic  are valoarea de 21,2 me / 100g sol, ceea ce indică un 
sol cu capacitate bună de reținere a nutrienților. 

Analizând indicatorii agrochimici de fertilitate (conținutul de carbon organic total, 
conținutul de humus, conținutul de fosfor mobil, IN), determinate în solul plantat cu cais, se 
constată că solul se caracterizează de o fertilitate naturală scăzută spre mediu. 

 Aprecierea stării de asigurare cu azot asimilabil se face în funcție de IN. Acesta are 
valoarea de 2.38, ceea ce arată că solul are o stare de aprovizionare mijlocie cu azot 
asimilabil (Borlan Z, 1981) 

 Carbonul organic are un conținut de 1,47% pe adâncimea de 0-20 cm, iar conținutul 
de humus are valoarea de 2,54% ceea ce arată o aprovizionare medie  cu materie 
organică (Borlan Z, 1973). 

  Fosforul mobil determinat sub formă de P(ppm) (67.58 ppm) arată o stare de 
aprovizionare bună cu acest element pentru plantațiile de cais. 

 
Indicatorii de aciditate (pH, SB, Ah, V, T) și de fertilitate (C org%, Humus %, IN, Fosfor 

mobil ppm) determinate la solul plantat cu caiși, indică un sol slab acid spre basic, având o 
stare de asigurare medie, din punct de vedere al fertilității. 
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Elemente biometrice specia cais  

În urma determinărilor efectuate în anul 2020 la cele doua soiuri de cais Elmar și Amiral 
au fost observate următoarele: 

Soi 
Distanța de 

plantare 
Portaltoiul Rândul Pomul 

Înalțimea 
trunchiului 

Diametrul 
trunchiului 
la punctul 
de altoire 

Diametruul 
trunchiului 

la mijloc 

Grosimea 
la puctul 
inserție 

al primei 
șarpante 

Lungime lăstari (cm) 

(cm) (cm) (cm) (cm) 
Lăstar 

1 
Lăstar 

2 
Lăstar 

3 

ELMAR 2.5x4m Constanta 
14 

4 1,2,3,4 54,5 29,015 16,18 15,665 72,25 28,25 19 

AMIRAL 2.5x4m 
Constanta 

14 5 1,2,3,4 56,50 29,39 15,66 15,18 90,25 35,75 16,75 

ELMAR 2,00x4,00m 
Constanta 

14 
10 1,2,3,4 50,25 25,74 19,63 12,37 71,50 19,50 17,50 

AMIRAL 2,00x4,00m Constanta 
14 

11 1,2,3,4 42,50 29,69 17,52 16,43 89,00 44,00 20,00 

Tabel 1: Determinari efectuate la soiurile de cais Elmar și Amiral 
 

În tabelul 1 sunt notate diferențele înregistrate de cele două soiuri la distanțele de 
plantare de 2,50x4,00 m si  2,00x4,00 m. 

 
 
Grafic 1- Diferența dintre 
soiurile Elmar si Amiral la 
2,50x4,00 m distanțe de 
plantare 

Pentru distanța de plantare 
de 2,50x4,00 m soiurile de cais 
nu au înregistrat diferențe 
semnificative în ceea ce privește 
diametrul trunchiului la punctul 
de altoire, ambele soiuri 

Foto 1. Determinari lungime lastar – cais – an plantare 2019 
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înregistrand o valoare medie de aproximativ 29 cm. 
Se poate observa o diferență nesemnificativă de jumătate de centimetru atât la 

diametrul trunchiului la mijloc cât și la grosimea punctului de inserție al primei șarpante. 
Soiul Amiral înregistrează creșteri ale lăstarilor mai puternice decât soiul Elmar. Aceste 

diferențe sunt de 18 cm în cazul primului lăstar, 7,5 cm în cazul celui de al doilea iar în cazul 
celui de al treilea lăstar soiul Elmar înregistrează o creștere mai mare decât soiul Amiral  

de 2,25 cm 

 
Grafic 2- Diferența dintre soiurile Elmar si Amiral la  2,00x4,00 m distanțe de plantare 

 
Pentru distanțele de plantare de  2,00x4,00m soiurile de cais au înregistrat diferențe 

variate față de distanța de plantare precedentă,astfel că diametrul trunchiului la punctul de 
altoire la soiul Elmar este de 25,74 cm și la Amiral de 29,54 cm iar grosimea la punctul de 
inserție al primei șarpante se păstrează mai mare pentru soiul Amiral de 16,43 cm față de 
soiul Elmar de 12,37 cm. 

În ceea ce privește diametrul trunchiului la mijloc se înregistreaza o valoare de 19,63 cm 
la soiul Elmar și de 17,52 cm la soiul Amiral. 

Din punct de vedere al creșterii lăstrarilor, soiul Amiral se diferențiaza prin lăstari mai 
mari cu 17,5 cm în cazul primului lăstar, de 24,5 cm în cazul lăstarului al doilea și de 2,5 cm 
pentru lăstarul numărul 3. 
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Grafic 3- Diferența dintre distanțele de plantare de 2,50x4,00 m si  2,00x4,00 m la soiul 

Elmar 
Luând în considerare distanțele de plantare de 2,50x4,00 m și 2,00x4,00 m de-a lungul 

cercetărilor soiul Elmar nu a avut diferențe mari, acesta înregistrând valori similare în ceea 
ce privește diametrul trunchiului la punctul de altoire de 29,01 cm pentru distanța de 
plantare de 2,50x4,00m, respectiv 25,73 cm pentru distanța de 2,00x4,00 m. Aceași creștere 
mai mare pentru prima distanță se înregistrează și la grosimea la punctul de inserție al 
primei șarpante de 15,66 cm si 12,37 cm. 

Pentru diametrul trunchiului la mijloc, valoarea mai mare se înregistrează la distanța de 
2,00x4,00 m de 19,62 cm pe când la 2,5 m valoarea este de doar 16,18 cm. 

Din punct de vedere al creșterii lăstarilor, distanța de 2,50x4,00 m, deține valori mai 
favorabile. 

 
Grafic 4-Diferența dintre distanțele de plantare de 2,50x4,00 m si 2,00x4,00 m la soiul 

Amiral 
În cazul soiului Amiral diferențele dintre pomii plantați la 2,50x4,00 m și 2,00x4, 00m 

sunt și mai nesimnificative, astfel ca la diametrul trunchiului la punctul de altoire, grosimea 
la punctul de inserție al primei șarpante și diametrul trunchiului la mijloc se înregistrează 
valori similare. 
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Singura diferență se înregistrează la creșterea lăstarilor, astfel ca pentru distanța de 
plantare de 2,50x4,00 m valorile sunt mai mari. 

În concluzie, în ceea ce privește: diametrul trunchiului la punctul de altoire, grosimea la 
punctul de inserție al primei șarpante și diametrul trunchiului la mijloc nu s-au înregistrat 

valori semnificativ diferite 
nici între soiurile diferite la 
aceași distanță de plantare, 
nici între același soi dar la 
distanțe de plantare 
diferite, dar putem observa 
ca pentru creșterea 
lăstarilor distanța de 
plantare de 2,50x4,00 m 
este mai favorabilă. 
 

Foto 2. Determinari lungime lastar median – cais – an plantare 2019 

 
Foto 3. Determinari diametru trunchi median – cais – an plantare 2019 
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2. Activitatea 3.2. Diseminare rezultate preliminarii obținute în cadrul proiectului . 

Deși această specie (cais) se găsește cantonată într-o zonă considerată favorabilă pentru 
creștere și dezvoltare, condițiile climatice specifice microzonei au un rol determinant asupra 
elementelor de productivitate și calitate.  

Datele centralizate vizează intervalul iunie –septembrie (tabelul 2) perioadă ce 
corespunde în funcție de soi cu fenofaza creșterea fructelor respectiv cu cea de maturare. 
Aceste etape sunt pe de o parte determinate genetic pentru fiecare fenotip iar pe de altă 
parte sunt dependente de condițiile climatice ale arealelor de cultură aflate în schimbare 
destul de accentuată în ultima vreme.  

                         Tabelul 2 
Nr 
crt. 

Specificatii ANUL 2020 
VI VII VIII IX 

1 Temp. aerului 0C 
-media zilnica 

21,5 24,5 25,0 16.23 

2 -minima absoluta 20,0 21,0 24,0 6.0 
3 -maxima absoluta 33,0 37,0 36,0 37.0 
4 -media minimelor 16,0 18,0 21,0 10.6 
5 -media maximelor 27,0 31,0 32,0 22.2 
6 Nr de zile cu T max =25…30 0c 18 6 6 13 
7 T max  30 0c (zile) 8 24 25 10 
8 Ur% 71 60 55 67 
9 Precipitatiile,mm 165 72 18 54 
10 Val. multianuale T c 20.3 22.5 21.9 17.5 
11 Val. multianuale  

Pp(mm) 
92.1 65.5 49.1 39.5 

Sursa: https://www.wunderground.com/ 

Pentru arealul de cultură al SCDP Băneasa, intervalul s-a caracterizat prin valori ale 
temperaturii aerului mai mari decât valorile multianuale calculate și stabilite pe baza 
înregistrărilor efectuate de specialiști pe mai mulți ani, cu 1 pâna la 30 C 

Regimul pluviometric a scos în evidență un deficit foarte mare de apă cu efect 
semnificativ asupra rezervei de apă a solului. 

Astfel, cu toate că în luna iunie înregistrările indică o cantitate de 165mm precipitații, 
trebuie menționat că acestea au avut un caracter torențial pe fondul unor temperaturi 
ridicate ceea ce a contribuit la creșterea evapotranspiratiei și mai puțin la utilizarea acesteia 
de către pomi.  Numărul de zile cu temperaturi mai mari de 300C înregistrat în lunile iulie și 
august coroborat cu cantitatea redusă de precipitații din aceste luni certifică caracteristica 
de vară secetoasă. 

Având în vedere ca aceste culturi pe rod nu beneficiază de aport suplimentar de apă, 
influența principalilor factori climatici temperatura și umiditatea este determinantă în 
manifestarea anumitor caractere.  
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Analiza elementelor biometrice și de producție în parcelele pilot de cais  
 

Elementele biometrice ale fructelor (greutatea, înalțimea și cele două diametre) precum 
și indicatorii de producție (producția /pom și la hectar)- tabelul 3,  s-au stabilit în plantațiile 
pe rod din cadrul sectorului pilot astfel:  

 pentru soiurile de cais- Rareș, Carmela, Viorica determinările / măsurătorile au 
fost efectuate într-o plantație înființată în anul 2003 ; 

 pentru soiurile Dacia, Excelsior, Olimp și Favorit în plantația înființată în anul 
2000 

Mărimea şi forma fructelor sunt indicatori importanţi în studierea soiurilor, având 
tangenţă directă cu calitatea şi cu productivitatea acestora.  

Observațiile efectuate au arată că particularităţile biologice ale soiurilor alături de 
factorii de mediu și cei culturali au influenţat greutatea medie a fructelor. Astfel, soiurile 
studiate au înregistrat valori ale greutății medii peste 65 g ceea ce le incadreaza indiferent 
de epoca de maturare, în grupa celor cu fructe foarte mari. Soiurile timpurii au înregistrat 
valori cuprinse între 95g ( soi Carmela) și 119g ( soiul Viorica ) excepție făcănd soiul 
extratimpuriu Rareș a cărui greutate este de 67 g. În cazul soiurilor târzii, greutatea a fost de 
68g la soiul Favorit respectiv 75g la soiul Olimp.  

În ceea ce privește forma fructului, aceasta este în strictă concordanţă cu 
particularităţile biologice ale soiului şi poate fi de la sferică, ovală până la elipsoidală. 
Abaterile de la forma fructului indică o dezvoltare incompletă ca urmare a insuficienţei de 
apă în perioada dezvoltării fructului (Mitrea, V. 2007, Piagnani, M. C. 2013). Înălţimea şi cele 
două diametre sunt caracteristici care definesc forma fructului. Cea mai mică înălţime a 
fructului s-a înregistrat la soiul Rareș (5,2 cm), iar cea mai mare – la soiul Viorica (6,0 cm). 

Pe baza acestor elemente s-a calculat indicele de formă corespunzător fiecărui soi, 
rezultatele obținute certificând forma fructelor. Astfel, indice de formă supraunitar 
corespunzător formelor alungite au avut soiurile Rareș (1.12), Carmela (1.06), Excelsior 
(1.14) si Favorit (1.14), în timp ce soiurile Viorica și Dacia au indicat valori aproximativ 
unitare ceea ce le încadreaza in categoria fructelor sferice. 

 Indicatorii de producție studiați respectiv producția /pom și la hectar variaza foarte 
mult in functie de soi si perioada de maturare a fructelor. Din datele centralizate reiese 
influența pe care o au condițiile de mediu din primavară ( perioadele cu temperaturi peste 
00C și gerurile de revenire ) când pomi pornesc în vegetație mai cu seama la cais, specie la 
care înflorirea se produce cel mai devreme.  

În condițiile anului 2020, producția medie a fost de aproximativ 21 kg/pom, respectiv 
19,6kg/pom la soiul Viorica si maxim 24,1 kg/pom la soiul Carmela. 
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Elementele biometrice ale fructelor si indicatorii de productie la specia cais Baza de 
cercetare Baneasa 

                               Tabelul 3 

Soiul / data maturarii 
fructelor 

Rep 

Fruct 
Indice de 

forma 
Nr fr/kg Prod/pom 

(Kg/pom) 

Prod /ha 
(t/ha) 

625 
pomi/ha 

G 
(g) 

H 
(cm) 

Ø mare 
(cm) 

Ø mic 
(cm) 

Rares 
11.06.2020 

R1 70 5.4 4.9 4.6 1.13 14 21.5 13.44 
R2 66 5.3 4.7 4.5 1.15 15 23.0 14.37 
R3 65 5.1 4.7 4.4 1.12 15 18.0 11.25 

∑ 201 15.7 14.3 13.6 3.40 44 62.5 39.06 
Media 67.0 5.2 4.7 4.5 1.13 15 20.8 13.02 

Carmela 
30.06.2020 

R1 98 5.7 5.5 5.3 1.05 10 25.0 15.62 
R2 96 5.6 5.4 5.1 1.06 10 22.5 14.06 
R3 90 5.4 5.3 5.0 1.05 11 24.8 15.50 

∑  284 17.1 16.5 15.7 3.16 31 72,3 45.18 
Media  95 5.7 5.5 5.2 1.05 10 24.1 15.06 

Viorica 
24.06.2020 

R1 125 6.2 6.8 6.7 0.91 8 19.7 12.31 
R2 120 6.0 6.6 6.5 0.91 8 20.5 12.81 
R3 111 5.9 6.5 6.2 0.93 9 18.5 11.56 

∑  356 18.1 19.9 19.4 2.75 25 58.7 36.68 
Media  119 6.0 6.6 6.4 0.91 8 19.6 12.22 

Dacia 
06.07.2020 

R1 109 5.7 6.1 5.7 0.96 9 22.4 14.00 
R2 98 5.6 6.0 5.9 0.97 10 23.0 11.87 
R3 90 5.3 5.8 5.5 0.94 11 20.3 12.68 

∑  297 16.6 17.9 17.1 2.87 30 65.7 38.55 
Media  99 5.5 5.9 5.7 0.95 10 22.0 12.85 

Excelsior 
19.07.2020 

R1 101 6.1 5.7 5.0 1.14 10 22.0 13.75 
R2 93 6.0 5.6 4.9 1.14 11 20.5 12.81 
R3 83 5.8 5.4 4.7 1.14 12 21.0 13.12 

∑  277 17.9 16.7 14.6 3.42 33 63.5 39.68 
Media  92 5.9 5.5 4.8 1.14 11 21.1 13.22 

Olimp 
24.07.2020 

R1 88 5.9 5.4 5.0 1.13 11 18.6 11.62 
R2 69 5.5 5.1 4.5 1.14 14 23.7 14.81 
R3 69 5.5 5.0 4.6 1.14 14 24.0 15.00 

∑  226 16.9 15.5 14.1 3.41 39 66.3 41.43 
Media  75 5.6 5.2 4.7 1.14 13 22,1 13.81 

Favorit 
27.07 .2020 

R1 66 5.3 4.7 4.5 1.15 15 23.0 14.37 
R2 65 5.1 4.7 4.4 1.12 15 18.0 11.25 
R3 75 5.6 5.1 5.0 1.11 13 21.5 13.44 

∑  206 16.0 14.5 13.9 3.38 43 62.5 39.06 
Media  68 5.3 4.8 4.6 1.12 14 20.8 13.02 
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