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1. Activitatea 4.1. Monitorizarea experientei in camp  
 

În aceasta etapă s-au monitorizat și realizat următoarele secvențe: 

 centralizarea temperaturilor și a precipitațiilor din perioada noiembrie 2020 -mai 2021 la 

Baza Experimentală Baneasa; 

 observații cu privire la fenofazele de vegetație ale pomilor la Baza Experimentală 

Băneasa; 

 determinarea vigorii de creștere a pomilor la soiurile de cais aflate la Baza Moara 
Domnească 

 

Caracterizarea parametrilor climatici 

În cazul culturii pomilor, studierea factorilor climatici prezintă o deosebită 

importanță datorită pe de o parte, duratei de viață a pomilor iar pe de alta parte investițiilor 

ridicate la unitatea de suprafață. 

 Dintre aceștia temperatura (caldura sau frigul) alături de lumină şi apă, 

condiţionează desfăşurarea proceselor fundamentale care au loc în plante (fotosinteza, 

respiraţia, transpiraţia, absorbţia apei, etc.). De asemenea, creșterea, dezvoltarea și rodirea 

pomilor sunt condiționate de evoluția factorilor climatici.  

 Având în vedere că Baza Experimentală Băneasa nu deține stație meteo proprie, 

centralizarea temperaturilor s-a făcut pe baza informațiilor furnizate de site-urile de 

specialitate iar precipitațiile cu ajutorul pluviometrului aflat în incinta SCDP Băneasa 

Datele centralizate vizează intervalul noiembrie 2020 – mai 2021(tab. 1) perioadă ce 

corespunde la speciile pomicole cu intrarea în repausul biologic profund marcat prin 

căderea frunzelor, până în stadiul de creștere intensă a fructelor și lăstarilor. 

Pentru acest areal de cultură, luna noiembrie s-a caracterizat ca fiind una călduroasă 

dovadă fiind temperaturile ridicate și precipitații reduse înregistrate. 

 În primele două decade s-au înregistrat 14 zile cu temperaturi maxime mai mari de 10oC și 

minime ce au depăsit 5oC . Primele brume precum și prima zăpadă au cazut în decada a treia 

a lunii, fapt ce a marcat căderea frunzelor pentru toate speciile pomicole.  

 Conform înregistrărilor efectuate și luna decembrie poate fi considerată destul de 

călduroasă pentru această perioadă din an dovadă fiind temperatura medie zilnica de 4oC 

față de valoarea multianuală situată în jurul temperaturii de 0oC. În ceea ce privește 
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precipitațiile, acestea au marcat o creștere semnificativă fata de valoarea multianuală 

situându-se în jurul valorii de 95 L/mp. 

Anul 2021 (luna ianuarie) a debutat tot cu temperaturi pozitive, o racire 

semnificativă avand loc la jumătatea lunii cand s-a atins minima absolută (-11oC /19.01) 

urmata de o ușoara creștere a valorilor la sfârșitul lunii. Precipitațiile cazute atât sub formă 

de ploaie cat și de zăpadă au totalizat cca 100 L/mp cu un maxim in intervalul 8-11.01.2021 

(40 L/mp). 

Ultima lună de iarna, februarie, a fost foarte săracă în precipitații, totalizând doar 19 
L/mp și o temperatură medie zilnică pozitiva de 3oC.  

 Luna martie, a debutat cu temperaturi pozitive chiar și pe timpul nopții, media 

zilnică fiind de 5oC . Numărul mare de zile cu temperaturi mai mari de 6oC, considerat prag 

biologic pentru speciile termofile, a facut ca acestea să porneasca în vegetație devenind 

astfel foarte sensibile la oscilațiile termice. 

Aprilie s-a dovedit a fi o lună foarte capricioasa pentru speciile pomicole mai cu 

seama pentru samburoase deoarece au existat fluctuatii (amplitudini) termice importante 

chiar și de 20oC precum și temperaturi minime sub 0oC (-2oC /08.04) acestea aflandu-se din 

punct de vedere fenologic în diferite stadii de înflorire.  

În functie de specie și epoca de maturare a soiului, aceste fenomene au dus la 

pierderea viabilității mugurilor și distrugerea florilor (brunificarea totala a gineceului) în 

procent de peste 80% cu afectarea semnificativă a producției. 

          Tab. 1 
Nr 
crt. 

 
Specificatii 

ANUL 2020 ANUL 2021 
XI XII I II III IV V 

1 Temp. aerului 0C 
-media zilnica 

6,0 4,0 2,0 3,0 5,0 10,0 17,0 

2 -minima absoluta -3,0 -2,0 -11,0 -9,0 -3,0 -2,0 5,0 
3 -maxima absoluta 16,0 15,0 14,0 21,0 20,0 25,0 29,0 
4 -media minimelor 3,0 2,0 -1,0 -1,0 0,5 4,5 11,5 
5 -media maximelor 10,0 6,0 5,0 8,0 10,0 16,0 23,0 
6 Nr de zile cu 

T max =25…30 0c 
- - - - - 1 10 

7 T max  30 0c - - - - - - - 
8 Ur% 80 91 87 78 73 67 68 
9 Precipitatiile,mm 7 95 100 19 85 38 101 
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 

Sursa: https://www.wunderground.com/ 
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Fenofazele de vegetație la specia cais 

Caderea frunzelor (intrarea in repaus) la soiurile de cais din cadrul Bazei Băneasa 

 Spre sfârșitul toamnei, pe fondul scăderii intensității luminoase și a temperaturilor, 

pomii se pregătesc pentru intrarea în perioada de repaus deplin prin incetinirea proceselor 

biochimice și fiziologice ce se desfășoară în plante. Aceasta perioada este condiție esențială 

pentru ca in anul urmator vegetatia sa se reia și sa se desfasoare in conditii normale. 

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. 

 În acest areal de cultură, lipsa precipitațiilor (seceta prelungită) și a irigării pe 

perioada de vegetație activă precum și scăderea semnificativă a temperaturilor de la 

sfârșitul lunii octombrie, au dus la declanșarea fenomenului de cădere a frunzelor înainte de 

apariția brumei, aceasta având loc în ultima decadă a lunii noiembrie.  

 Diferența în timp între soiurile extratimpurii și tardive nu este semnificativă, astfel la 

soiurile Rareș, Carmela, Dacia fenofaza a avut loc pe 30.10 iar la Olimp, Favorit și Excelsior 

pe 01.11. (tab. 2)       Tab.2 

NR. 
CRT 

SOIUL Caderea frunzelor 

1 RARES 30.10 
2 CARMELA 30.10 
3 VIORICA 30.10 
4 DACIA 30.10 
5 FAVORIT 01.11 
6 OLIMP 01.11 
7 EXCELSIOR 01.11 

-5-4
-3-2
-10
12
34
56
78
91011121314151617181920

XI XII I II III IV V

Evoluția temperaturilor medii zilnice comparativ 
cu valorile multianuale

temperatura medie zilnica valori medii multianuale 
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Acumularea a 700-1000 ore de frig, cuprinse între 0oC și +7oC, încheie repausul 

obligatoriu, pomii intrând în repausul facultativ dependent de condițiile de mediu, când 

mugurii floriferi pot evolua oricând . 

Astfel, pe fondul evolutiei temperaturilor de la inceputul anului 2021 cand s-au 

inregistrat valori termice peste mediile multianuale și un numar crescut de zile cu 

temperaturi situate peste pragul biologic de 6,5oC, pornirea in vegetatie a pomilor a fost 

iminentă. 

În funcție de timpurietatea soiurilor studiate, umflarea mugurilor floriferi a avut loc 

în intervalul 18-20.02 în timp ce la mugurii vegetativi umflarea s-a declanșat la sfârșitul lunii, 

când temperaturile maxime resimțite au fost peste 15oC. 

Începutul dezmuguritului în cazul mugurilor floriferi a fost inregistrat in prima 

decada a lunii martie, mai precis pe 05.03 la soiurile cu maturare extratimpurie și timpurie și 

07.03 la soiurile tardive Favorit, Olimp și Excelsior. În ceea ce privește mugurii vegetativi, 

dezmugurirea a avut loc spre sfârșitul lunii martie, respective în intervalul 24-26.03. 2021. 

Scăderea semnificativă a temperaturilor atât pe timpul nopții cât și al zilei, au 

menținut mugurii floriferi o perioadă de cel puțin 14 zile in stadiu de buton roz 

Creșterea progresivă a temperaturii de la sfârșitul lunii martie a condus la 

acumularea necesarului de căldură astfel încât la soiurile extratimpurii s-a declanșat 

înflorirea începând cu 26.03 iar la cele târzii, în primele zile ale lunii aprilie. Însă, fenofaza a 

fost întreruptă de scăderea bruscă a temperaturilor nocturne sub 0oC (accident climatic) 

inregistrat pe data de 08.04.2021 ceea ce a dus la afectarea organelor florale în procent de 

peste 80% la toate soiurile analizate. Astfel, durata și intensitatea înfloritului, precum și 

căderea petalor nu au mai putut fi monitorizate.  

Tab. 3 
NR. 
CRT 

SOIUL  FAZE DE FRUCTIFICARE 
Umflarea  
mugurilor 

Inceputul 
desmuguritului 

Inceput 
inflorit 

Sfarsit 
inflorit 

Intensitatea 
infloritului 

Cadere 
petale 

inf sup 
1 RARES  18.02 5.03 26.03 - - - - 
2 CARMELA 18.02 5.03 29.03 - - - - 
3 VIORICA 19.02 5.03 29.03 - - - - 
4 DACIA 20.02 7.03 01.04 - - - - 
5 FAVORIT 20.02 7.03 02.04 - - - - 
6 OLIMP 20.02 7.03 02.04 - - - - 
7 EXCELSIOR 20.02 7.03 02.04 - - - - 
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Tab. 4 
NR. CRT SOIUL FAZE DE VEGETATIE 

Umflarea mug 
veget. 

Desmug. mug. 
veg 

Incep. cresterii 
lastarilor 

1 RARES 28.02 24.03 8.04 
2 CARMELA 28.02 24.03 8.04 
3 VIORICA 28.02 24.03 8.04 
4 DACIA 28.02 24.03 8.04 
5 FAVORIT 29.02 26.03 9.04 
6 OLIMP 29.02 26.03 9.04 
7 EXCELSIOR 29.02 26.03 9.04 

Determinarea vigorii de creștere a pomilor la soiurile de cais aflate la 
Baza Moara Domneasc 

Pentru determinarea vigorii de crestere a pomilor și influenta portaltoiului asupra 

dezvoltarii vegetative a acestora, metoda de cercetare a constat in masuratori biometrice ce 

au vizat inaltimea trunchiului, diametrul trunchiului la punctul de altoire, diametrul 

trunchiului la mijloc, diametrul tulpinii la punctul de insertie a primei sarpante. De 

asemenea au fost inregistrate și cresterile anuale, prin masurarea lastarilor, respectiv a unui 

numar de trei lastari la fiecare pom luat in studiu. 

Principalul indice pentru aprecierea vigorii de creștere la pomii fructiferi, deci și la 

cais, este circumferința trunchiului. Creșterea în grosime a trunchiului este indicatorul de 

bază pentru evaluarea proceselor de creștere vegetativă și prezintă o variabilitate genetică 

mare, ceea ce sugerează un determinism genetic mai complex alături de influența evidentă 

a portaltoiului asupra epibiontului. De asemenea, suma creșterilor anuale realizate la nivelul 

întregului pom, întregește imaginea de ansamblu a potențialului de creștere. 

Având în vedere schema de plantare aplcată în cadrul lotului experimental luat în 

studiu în această fază a proiectului, respectiv distanța între pomi de 1,50m și între rândurile 

de pomi de 4,00 m, rezultă o densitate de peste 833 pomi/ha, ceea ce încadrează lotul 

experimental în categoria de sistem de cultură superintensiv. 

Pentru lotul experimental de cais, datele înregistrate cu privire la creșterea în 

grosime a trunchiului (tabelul 5), indică combinația Elmar/Constanța 14 precum și 

Amiral/Constanța 14 cu cel mai mare diametru, vigoarea fiind mai mare decât la cele ca 

astfel in urma masuratorilor efectuate in aprilie 2021, la cele patru soiuri de cais altoite pe 

portaltoiul Costanta 14, cultivate in cadrul Bazei Experimentale Moara Domneasca (schema 

de plantare 1,5m / 4,00m), au fost observate urmatoarele valori medii: 
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Tabelul 5 

Soi 
Înalțimea 

trunchiului 

Diametrul 
trunchiului 
la punctul 
de altoire 

Diametrul 
trunchiului 

la mijloc 

Diametrul la 
punctul 

inserție al 
primei 

șarpante 

Lungime lăstari (cm) 

(cm) (cm) (cm) (cm) Lăstar 1 Lăstar 2 Lăstar 3 

GOLDRICH 49,00 4,91 3,47 3,64 47,33 25,00 11,67 

ELMAR 50,00 6,35 4,06 3,64 50,67 40,33 27,67 

AMIRAL 51,67 5,59 4,08 3,81 72,67 35,33 19,67 

OLIMP 40,00 5,76 3,39 3,05 43,00 31,67 22,00 

În ceea ce privește înălțimea trunchiului, măsurătorile efectuate nu au arătat 

diferenșe semnficiative între cele 4 soiuri, media fiind de 47,67cm, fapt ce releva faptul că la 

momentul efectuării determinărilor soiurile sunt similare. Valoarea maximală medie a 

înălțimii trunchiului a fost atinsă de soiul Amiral cu 51,00 cm iar valoarea medie minimă de 

soiul Olimp cu 40,00 cm. 

 
Determinările efectuate asupra diametrului trunchiului la punctul de altoire, au 

arătat valori cuprinse între 4,91 cm la soiul Goldrich și 6,35 cm la soiul Elmar, media valorilor 

determinate fiind de 5,65cm. Se remarcă faptul că soiul Goldrich altoit pe portaltoiul 

Constanța 14, a avut o creștere mai redusă ceea ce poate indica faptul că această 

combinație de soi și portaltoi poate determina ulterior un grad mai mare de favorabilitate 

pentru sistemul de cultură superintensiv. 
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Pentru distanța de plantare între pomi pe rând de 1,50m, în ceea ce priv

diametrul mediu al trunchiului la mijloc, se remarcă faptul că soiurile Elmar 

manifestat valori similar, respectiv 4,06 cm soiul Elmar 

minime au fost înregistrate la soiul Goldrich (3,47 cm) 

față de valoarea medie măsurată la toate soiurile de 3,75 cm, fiind nesemnificative. 

Determinările efectuate asupra 

primei șarpante, au arătat diferențe nesemnificative între cele 

Valoarea medie a acestui indicator este de 3,53cm. Se observă faptul că valoarea medie 

minimă este atinsă de soiul Olimp cu 3,05cm iar valoarea maximă este de 3,81cm diametrul 

la soiul Amiral. Soiurile Goldrich 

cm. 

În graficul de mai jos sunt eviden

trunchiului la punctul de inser

nesemnificative în ceea ce privește 
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ța de plantare între pomi pe rând de 1,50m, în ceea ce priv

diametrul mediu al trunchiului la mijloc, se remarcă faptul că soiurile Elmar 

manifestat valori similar, respectiv 4,06 cm soiul Elmar și 4,08 cm soiul Amiral. Valorile 

minime au fost înregistrate la soiul Goldrich (3,47 cm) și soiul Olimp (3,39cm), diferen

ță de valoarea medie măsurată la toate soiurile de 3,75 cm, fiind nesemnificative. 

Determinările efectuate asupra diametrului trunchiului la punctul de inser

șarpante, au arătat diferențe nesemnificative între cele 4 soiuri luate în observare. 

Valoarea medie a acestui indicator este de 3,53cm. Se observă faptul că valoarea medie 

minimă este atinsă de soiul Olimp cu 3,05cm iar valoarea maximă este de 3,81cm diametrul 

la soiul Amiral. Soiurile Goldrich și Elmar au manifestat valori medii similare respectiv 3,64 

În graficul de mai jos sunt evidențiate valorile medii determinate asupra diametrului 

trunchiului la punctul de inserție a primei șarpante, putându-se observa, diferen

ște valoarea acestui indicator pentru toate cele 4 soiuri.

Elmar
Amiral 

Olimp

Diametrul trunchiului la punctul de altoire (cm)

Goldrich Elmar Amiral Olimp

Diametrul trunchiului la 
3,47 4,06 4,06 3,39

 
ța de plantare între pomi pe rând de 1,50m, în ceea ce privește 

diametrul mediu al trunchiului la mijloc, se remarcă faptul că soiurile Elmar și amiral au 

și 4,08 cm soiul Amiral. Valorile 

p (3,39cm), diferențele 

ță de valoarea medie măsurată la toate soiurile de 3,75 cm, fiind nesemnificative.  

 
diametrului trunchiului la punctul de inserție a 

4 soiuri luate în observare. 

Valoarea medie a acestui indicator este de 3,53cm. Se observă faptul că valoarea medie 

minimă este atinsă de soiul Olimp cu 3,05cm iar valoarea maximă este de 3,81cm diametrul 

festat valori medii similare respectiv 3,64 

țiate valorile medii determinate asupra diametrului 

se observa, diferențele 

valoarea acestui indicator pentru toate cele 4 soiuri. 

Olimp

3,39
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 Luând în considerare distan

privind determinarea creșterii lungimii lăstarilor, 

medie de creștere a lăstarului 1

de 43,00 cm. 

În ceea ce privește lungimea medie a 

Goldrich a avut o creștere redusă de 25,00 cm iar soiul elmar cea mai mare creștere de 

40,33 cm (valoare medie măsurată).

Soiul Goldrich a manifestat 

11,67 cm iar soiul Elmar cea mai mare cre

Valoarea medie de creștere a lăstarilor la cele 4 soiuri studiate este de:

- lăstarul 1 - 53,42cm; 

- lăstarul 2 - 33,08 cm; 

- lăstarul 3 - 20,25cm. 

Prin raportarea la aceste valori medii, se observă faptul că soiul Amiral a manifestat 

o diferență de creștere semnificativă a lăstarului 1, cu 72,67 cm față de media de 53,42cm, 

iar pentru lăstarii 2 și 3 diferența nefiind semnificativă.

Soiurile Goldrich, Elmar 

creștere față de media generală. 

În ceea ce privește lăstarul 2, soiul Elmar (40,33cm) a manifestat o difernță 

semnificativă de creștere fașă de meida generală (33,08cm), iar soiurile Goldrich, Elmar și 

Olimp se încadrează în medie cu valori cuprinse între 25,00 
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Luând în considerare distanța de plantare de 1,50 x 4,00 m de-a lungul cercetărilor 

șterii lungimii lăstarilor, se remarcă soiul Amiral cu o lungime 

ului 1 de 72,67 cm și soiul Olimp cu cea mai redusă valoare medie 

ște lungimea medie a lăstarului 2, este de reamrcat faptul că soiul 

ștere redusă de 25,00 cm iar soiul elmar cea mai mare creștere de 

cm (valoare medie măsurată). 

Soiul Goldrich a manifestat și în cazul lăstarului 3 cea mai mică valoare medie de 

11,67 cm iar soiul Elmar cea mai mare creșetere de 27,67 cm. 

ștere a lăstarilor la cele 4 soiuri studiate este de: 

Prin raportarea la aceste valori medii, se observă faptul că soiul Amiral a manifestat 

ță de creștere semnificativă a lăstarului 1, cu 72,67 cm față de media de 53,42cm, 

și 3 diferența nefiind semnificativă. 

Soiurile Goldrich, Elmar și Amiral, nu au manifestat diferenșe semnificative de 

ștere față de media generală.  

ște lăstarul 2, soiul Elmar (40,33cm) a manifestat o difernță 

ștere fașă de meida generală (33,08cm), iar soiurile Goldrich, Elmar și 

Olimp se încadrează în medie cu valori cuprinse între 25,00 și 35,33 cm. 

Goldrich
Elmar

Amiral 
Olimp

3,64 3,64 3,81

3,05

a lungul cercetărilor 

se remarcă soiul Amiral cu o lungime 

și soiul Olimp cu cea mai redusă valoare medie 

, este de reamrcat faptul că soiul 

ștere redusă de 25,00 cm iar soiul elmar cea mai mare creștere de 

cea mai mică valoare medie de 

 

Prin raportarea la aceste valori medii, se observă faptul că soiul Amiral a manifestat 

ță de creștere semnificativă a lăstarului 1, cu 72,67 cm față de media de 53,42cm, 

și Amiral, nu au manifestat diferenșe semnificative de 

ște lăstarul 2, soiul Elmar (40,33cm) a manifestat o difernță 

ștere fașă de meida generală (33,08cm), iar soiurile Goldrich, Elmar și 
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Determinările efectuate asupra cre

diferență accentuată a valorii fa

Soiul Goldrich a manifestat cea mai slabă cre

comparative cu media de 20,25 cm, iar soiurile Amiral 

medie cu 19,67 cm și respectiv 22,00 cm.
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Determinările efectuate asupra creșterii lăstarului 3 au arătat pentru soiul Elmar o 

a valorii fașă de medie cu 27,67 cm în raport cu media de 20,25 cm. 

Soiul Goldrich a manifestat cea mai slabă creștere medie a lăstarului de 11,67 cm 

comparative cu media de 20,25 cm, iar soiurile Amiral și Olimp se încadrează în valoarea 

și respectiv 22,00 cm. 

 

Foto 1. Determinarea diametrului 
trunchiului la mijloc

Elmar Amiral Olimp
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șterii lăstarului 3 au arătat pentru soiul Elmar o 

șă de medie cu 27,67 cm în raport cu media de 20,25 cm. 

ștere medie a lăstarului de 11,67 cm 

și Olimp se încadrează în valoarea 

 

Foto 1. Determinarea diametrului 
trunchiului la mijloc 
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Foto 2. Determinarea inaltimii 
trunchiului la cais 

 

Foto 3. Determinarea diametrului 
trunchiului la punctual de insertie al 
primei sarpante. 
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