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1. Activitatea 5.1.  Menținerea stării biologice și culturale a câmpurilor 
experimentale 

Caracterizarea condițiilor climatice pentru perioada iunie-septembrie 2021 

Baza Experimentala Băneasa 

Temperatura aerului și precipitațiile sunt parametrii climatici care pot limita arealul 
de cultură a speciilor de pomi fructiferi. Relațiile care se stabilesc între condițiile climatice 
ale ecosistemului și procesele biologice ale creșterii și rodirii speciilor pomicole sunt mult 
mai complexe decât în cazul plantelor anuale. De aceea, monitorizarea permanenta a 
acestora mai ales în contextul actual al schimbărilor climatice, constituie o condiție esențială 
în vederea stabilirii unui sortiment adecvat care să înregistreze un maxim calitativ și 
cantitativ în ceea ce privește producția de fructe. 

Pentru aceasta etapă au fost centralizate datele ce vizează intervalul iunie- 
septembrie 2021, care în funcție de timpurietatea soiului poate corespunde cu fenofaza de 
creștere a fructelor respectiv cu cea de maturare iar din punct de vedere al fazelor de 
vegetație cu creșterea intensă a lăstarilor – diferențierea mugurilor și încetarea creșterii 
lăstarilor (maturarea lemnului).  

 

Nr. 
crt Specificații 

ANUL 2021 

VI VII VIII IX 

1 
Temp. aerului - oC 

Media zilnică 
20.83 25.35 24.38 17.79 

2 Minima absolută 10.00 15.00 13.00 7.00 

3 Maxim absolută 36.00 38.00 39.00 30.00 

4 Media minimelor 15.97 18.87 17.84 11.57 

5 Media maximelor 26.40 32.03 31.42 24.37 

6 
Nr. de zile cu Tmax= 
25...30oC 12 7 8 16 

7 Nr. de zile cu Tmax ≥30oC 9 24 21 1 

8 Ur% 75.0 62.0 60.5 61.0 

9 Precipitații, mm 153 30 48 8 

10 Val. Multianuală T oC 20.3 22.5 21.9 17.5 

11 Val multianuală pp(mm) 92.1 65.5 49.1 39.5 
Sursa:https://www.wunderground.com/ 

Astfel, în luna iunie chiar dacă în medie regimul termic a fost foarte apropiat de 
valoarea multianuală, în prima decadă a lunii au fost înregistrate temperaturi minime destul 
de scăzute 100C (01 și 02.06.2021) comparativ cu anul 2020 când minima absolută a lunii a 
fost de 200C. Cu toate acestea s-a înregistrat un număr de 9 zile cu temperaturi peste 300C și 
o maximă absolută de 360C.  
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 În ceea ce privește regimul pluviometric, luna a debutat cu o cantitate semnificativă 
de precipitații ( 01.06.2021- 40 l/mp) pe fondul unor temperaturi scăzute ceea ce a favorizat 
dezvoltarea unor ciuperci în special din genul Monilinia.  

Însă, cea mai mare cantitate de precipitații căzută s-a înregistrat în decada a II a a 
lunii, astfel încât la sfârșitul lunii iunie s-au totalizat 153 l/mp. 

Lunile de vara iulie și august, din punct de vedere termic au avut o evoluție 
asemănătoare lunii iunie cu minime absolute ≤ 150C (150C/04.07.2021 și 130C/31.08.2021) 
dar și cu maxime absolute foarte ridicate de 380C în luna iulie respectiv 390C în luna august. 
Numărul mare de zile cu temperaturi peste 300C caracterizează perioada ca fiind una 
caniculară.  

Cantitatea de precipitații înregistrată în luna iulie de 30 l/mp repartizată pe 3 zile 
respectiv la începutul și la sfârșitul lunii precum și cei 48 l/mp înregistrați la sfârșitul lunii 
august certifică caracteristica de vară secetoasă.  

Ținând cont că aceste culturi pe rod nu beneficiază de aport suplimentar de apă, 
influența temperaturii și a umidității este determinantă în desfășurarea vegetației respectiv 
în manifestarea anumitor caractere.  

În ceea ce privește temperatura, luna septembrie se caracterizează ca fiind una 
normală pentru speciile pomicole, cu maxime ce nu au depășit 300C și cu o medie zilnică 
egală cu media multianuală. Însă, în privința precipitațiilor acestea au fost mult sub valoarea 
multianuală, fiind înregistrați doar 8 l/mp aspect ce ar putea influența rezerva de apă din 
sol.  

Sub influența scurtării duratei zilei și a scăderii temperaturilor, are loc călirea pomilor 
sau pregătirea pentru iernare. Astfel, pentru o pregătire corespunzătoare a pomilor sunt de 
preferat toamnele lungi, însorite și nu foarte bogate în precipitații. Aceasta perioadă precum 
și condițiile din timpul iernii pot influenta evoluția ulterioara a pomilor, cunoscut fiind faptul 
că pentru reluarea vegetației este necesara parcurgerea unei perioade cu temperaturi 
scăzute. 
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Caracterizarea agrochimică a solului la Baza Experimentală Baneasa- specia cais 

În vederea stabilirii gradului de aprovizionare a solului cu elemente nutritive dar și 
stadiul principalilor factori limitativi ai acestuia (pH, humus, carbonati) s-au efectuat analize 
de laborator pentru cele doua loturi de cais avute în observatie la Baza Experimentala 
Baneasa și anume: 

 L705 pentru soiurile Carmela, Rareș, Viorica si 

 L703 pentru Dacia, Olimp, Excelsior și Favorit.  

Conform provcedurilor specifice, au fost recoltate probe medii de sol pe două 
adâncimi (0-20cm și 20-40cm), fiecare probă medie de sol fiind constituită din probe 
parțiale, recoltate randomizat din parcelele analizate. După prelevare, aceste au fost 
analizate în cadrul laboratorului de agrochimie după “Metodologia de elaborare a studiilor 
pedologice”, dupa cum urmează : 

 pH-ul s-a determinat în extract apos, raport sol:apa =1:2.5, cu analizorul 
CONSORT 933 folosind electrodul de pH, conform SR7184-13; 

 humusul s-a determinat prin oxidare umedă la probele corespunzătoare 
adâncimii 0-20cm și dozare titrimetrică conform STAS7184/21-82, necesare 
pentru calculul indicelui de azot (IN) al solului pentru estimarea cantității de 
materie organică mineralizată din sol și a celei de N mineralizat din acesta, 
conform STAS 7184/12-88; 

 determinarea colorimetrică a fosfaților ușor 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 acidității hidrolitice și a sumei bazelor schimbabile s-a efectuat 
după metoda Kappen conform STAS 7184/12-88; 

 pentru corectarea reacției solului s-a determinat gradul de saturație cu baze, 
VAh , care reprezintă raportul dintre suma cationilor bazici, SB și capacitatea 
totală de schimb cationic, SB+ Ah, conform STAS 7184/12-88 

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

În urma efectuării analizelor, au fost determinați următorii indicatorii agrochimici în 
solul cultivat cu cais la Baza Experimentală Băneasa 

Lot U.M. 
Metoda de 

analiză utilizată 

Valori medii 
determinate 

Cais L705 

Valori medii 
determinate 

Cais L703 

Valori normale 
admise conf. 

Ord. nr. 
756/1997 

Nr probă - - 7 8 9 10 - 

Adîncime  cm - 0-20 20-40 0-20 20-40 - 

pH unit. pH SR ISO 7, 21 7.25 6.97 7.15 6.6-7.6 
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Lot U.M. 
Metoda de 

analiză utilizată 

Valori medii 
determinate 

Cais L705 

Valori medii 
determinate 

Cais L703 

Valori normale 
admise conf. 

Ord. nr. 
756/1997 

10390/2015 

Temperatura pH oC 
SR ISO 

10390/2015 
23,0 23,0 23,0 23,0 - 

Umiditate % 
SR ISO 

11465/1998 22.55 20.02 22.19 21.9 
- 

SB: 
Ca2++Mg2++K++Na+ 

me/100 
g sol 

STAS 7184/12-
88 5.9 10.96 6.62 7.2 

- 

Ah 
me/100 

g sol 
STAS 7184/12-

88 2.03 2.12 1.86 1.86 
- 

*H, (105oC) % 

Calcul, conform 
STAS 7184/21-
82, sau SR ISO 
10694/1998 3.71 4.26  

3.5-4.5 

*C org(105oC)  
STAS 7184/21-

82 2.63 3.02  
- 

T - capacitatea de 
schimb cationic 

me/100 
g sol 

Calcul, conform 
STAS 7184/12-

88 7.93 13.08 8.48 9.06 

15 

V Ah, - gradul de 
saturație cu baze % 

Calcul, conform 
STAS 7184/12-

88 74.38 83.79 78.10 79.51 

93-100 

*IN (105o C)  
Calcul, conform 
STAS 7184/12-

88 2.76 0.00 3.33 0.00 

4.1-6 

Fosfor extractibil în 
AL mg/kg 

STAS 7184/19-
82 36.95 24.77 21.99 30.83 

56.7-75.5 

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

- În orizontul 0-20 cm, reacția solului este neutră (pH=7,23 cais L705 și pH=7,06 cais 
L703). După valorile pH obținute, solul se încadrează în categoria de reacție neutră 
(Borlan Z., 1973) 

- Gradul de saturație cu baze are valoarea de 79,09% cais L705 și 78,81% cais L703 
ceea ce încadrează solul analizat în clasa solurilor slab acide. Valori ale gradului de 
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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 10,51 me / 100g sol la cais L705 și 
8,77me / 100g sol la cais L703, ceea ce indică un sol cu capacitate slabă 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 2.76 la cais Carmela și 3,33 la cais Olimp, ceea ce arată că solul are o 
stare de aprovizionare mijlocie cu azot asimilabil (Borlan Z, 1981) 

- Carbonul organic are un conținut de 2,63% pe adâncimea de 0-20 cm la cais L705 și 
3,02% la cais L703, iar conținutul de humus are valoarea de 3,71% la cais L705 și 
4,26% la cais L703 ceea ce arată o aprovizionare bună cu materie organică (Borlan Z, 
1973). 

-  Fosforul mobil determinat sub formă de P(ppm) (30,86 ppm -L705 și 26,41 ppm – 
L703) arată o stare de aprovizionare slabă 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 cais, indică un sol neutru, având o stare de 
asigurare medie, din punct de vedere al fertilității care reliefează necesitatea aplicării de 
fertilizare cu îngrășăminte pe bază de forsfor. 

Acest supliment este necesar asigurării nutriției cu fosfor a plantelor primăvara sau 
toamna, când temperaturile coborâte nu asigură o mobilitate și accesibilitate satisfăcătoare 
pentru fosforul existent în sol. 

 

Calitatea fructelor la specia cais 

Procesul de maturare al fructelor se caracterizează printr-o serie de modificări, 
fiziologice, biochimice și morfologice ce determina realizarea însușirilor calitative ale soiului. 
Modificările ce au, loc servesc ca indicatori pentru stabilirea gradului de maturare al 
fructelor și deci a momentului optim de recoltare funcție de destinația producției.  

În esență, calitatea fructelor se bazează pe un ansamblu complex de criterii cum ar fi  
forma, dimensiunea, culoarea, fermitatea, aroma, și compoziția chimica (apa, aciditatea, 
zaharurile, vitamina C, pigmenții, sărurile minerale, polifenolii totali).  

S-au studiat șapte soiuri de cais cu epoci diferite de maturare respectiv patru soiuri 
cu maturare extratimpurie și timpurie ( Rareș, Carmela, Viorica, Dacia) , unul cu maturare 
medie ( Excelsior) și două cu maturare târzie (Olimp și Favorit) . 
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Parametrii de calitate la soiurile de cais în faza de maturitate de recoltare 

Soi 

Greutatea 
medie a 
fructului 

- g- 

Fermitatea 
-kgf/cm2- 

Substanta 
uscata 
-g%- 

Aciditatea 
g. ac 

malic/100 
ml 

Subst 
uscata 

solubila 
% 

Subst uscata 
sol/aciditatea 

Glucide 
totale 
- g%- 

Glucide 
red -g%- 

Rares  62 1.64 17.87 1.41 15.25 10.81 9.65 2.78 
Carmela  95 1.66 20.49 1.62 19.27 11.89 10.25 4.35 
Viorica 87 1.90 14.16 2.01 13.53 6.73 10.01 3.69 
Dacia  90 1.73 18.17 1.39 17.57 12.64 10.25 3.85 
Excelsior 78 1.75 20.92 2.27 20.20 8.89 10.10 3.20 
Olimp  75 1.60 19.02 2.00 18.40 9.20 10.20 3.80 
Favorit  68 1.25 17.80 2.05 16.60 8.09 10.85 4.26 

Greutatea medie a fructelor este un indicator important în studierea unui soi, având 
tangență directă cu calitatea și productivitatea lui. Observațiile efectuate au arătat că 
particularitățile biologice alături de factorii de mediu și cei culturali au influențat greutatea 
medie a fructelor. Astfel, dintre soiurile extratimpurii , cea mai mica greutate s-a înregistrat 
la soiul Rareș iar cea mai mare la Carmela ( 95g) 

Fermitatea caiselor are valori destul de mici și variază în limite strânse fiind cuprinse 
între 1,25Kgf/cm2 la soiul târziu Favorit și 1,90 Kgf/cm2 la soiul timpuriu Viorica. 

Substanța uscată totală este unul din cei mai importanți parametrii care arată 
valoarea comercială a caiselor. Conținutul de substanță variază între 14,16 g % la soiul 
Viorica și 20,92 g% la soiul Excelsior. În general, caisele cu conținut crescut de substanță 
uscată totală, se pretează foarte bine pentru deshidratare sau pentru procesare sub formă 
de gemuri, marmelade, dulcețuri comparativ cu cele cu un conținut redus de substanță 
uscată se pretează în general la consumul în stare proaspătă. 

Aciditatea este un element important al calității fructelor deoarece își aduce un 
aport important la gustul fructelor dar și la aptitudinile lor de conservare și constituie, ca și 
zaharurile, un caracter de soi ce se transmite descendentelor hibride. Din rezultatele 
obținute s-a observat un conținut crescut de acizi la soiurile de cais cu maturare medie și 
târzie față de cele cu maturare timpurie care sunt puțin mai acidulate. Astfel, aciditatea 
totală variază între 1,39 mg ac malic% (soiul Dacia) și 2,27 mg ac. malic % (Excelsior). 

În ceea ce privește conținutul de zaharuri acesta este dat de substanța uscată 
solubilă iar valorile înregistrate indică în general valori mai mici la soiurile cu maturare 
timpurie și mai mari la cele cu maturare medie și târzie.  

Raportul substanță uscată /aciditate este un indicativ al nivelului de coacere al 
fructelor proaspete iar din determinările efectuate a reieșit un interval cuprins între 6,73 
(Rareș) și 12,64 (Dacia). Dintre constituenții principali ai fructelor, zaharurile sunt substanțe 
energetice, ușor asimilabile ce suferă modificări semnificative în timpul maturării fructelor. 
Pe parcursul procesului de maturare și creștere a fructelor are loc o succesiune de reacții 
biochimice care au ca rezultat acumularea diferitelor glucide în proporții caracteristice, 
acestea provenind fie direct din procesul de fotosinteză, fie prin retranslocarea din organele 
vegetative. Acumularea glucidelor variază ca intensitate în funcție de specie și soi și poate fi 
inhibată în condițiile unor temperaturi scăzute, precipitații bogate și fertilizare abundentă a 
solului cu îngrășăminte azotate. 

În condițiile de vegetație ale anului 2021, sub aspectul conținutului de glucide totale, 
valorile au fost foarte apropiate, indiferent de timpurietatea soiurilor studiate, cu excepția 



Raport de activitate al fazei 5.  ADER 7.1.1. – Partener 2 – SCDP Băneasa  9 | P a g  

soiului extratimpuriu - Rareș unde valoarea înregistrată a fost sub 10g/% glucide totale 
(9,65g/%). 

 

2. Activitatea 5.2.  Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul 
proiectului 

Având în vedere anul dificil sub aspectul organizării simpozionalelor și conferințelor, 
cercetătorii implicați în proiect au desfășurat o serie de activități de diseminare a 
rezultatelor proiectului ce au constat în: publicarea unei lucrări științifice, promovarea 
proiectului pe noua pagina a Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa 
– București, respectiv www.scdpbăneasa.ro și participarea la întâlniri cu partenerii de 
proiect urmată de popularizare pe rețeaua de socializare. 

Lucrări și comunicări științifice 

1 Articol acceptat spre publicare 

Moloșag Ailin, Dumitru 
Maria, Căliniță Cristian, Drăgan 
Gherghina, Dragnea Maria, Dogaru 
Mihaela, Dragomir Damian, 
Petrișor Cristina (2021). Preliminary 
results regarding the behaviour of 
different apricot varieties under 
different planting density (ANNALS 
OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA) 
Vol. XXVI (LXII) – 2021. 

 

Popularizare și promovare 
prin intermediul mijloacelor 
online 

În vederea popularizării cât mai intense a proiectului și a rezultatelor acestuia, a fost 
elaborată și publicata o pagina  specială a proiectului pe noua pagină web a stațiunii 
(www.scdpbaneasa.ro). Prin  intermediul acesteai au fost prezentate prinicipalelel elemente 
definitorii ale proiectului (titlul, perioada de derulare, structura parteneriatului și rapoartele 
de faze de implementare a proiectului). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desfășurarea de întlniri și promovare
În vederea asigurării unei derulări optime a

proiectului precum șia promovării acestuia, în data 
de 26 august, a fost organizată, la ini
Băneasa o deplasare a personalului Departamentului 
Cercetare al SCDP Băneasa la coroodonatorul 
proiectului SCDP Constanța. În cadrul acestei întâlnir 
au fost discutate elemente generale 
privind implementarea proiectului 
cîmpurile experimentale precum 
specii termofile (cais, piersic, nectarin) de la SCDP 
Constanța. 

Au fost discutate și propuse activități 
extinedere a colaborării între cele două sta
cerceterae – dezvoltare pentru promicultură 
prezentat stadiul de implementare a proiectului 
rezultatele acestuia. S-a concluzionat faptul că, de
perioada în care se implementează pr
posibilităților de întâlniri, au fost și se fac în continuare eforturi pentru atingerea 
obiectivelor și proiectul este unul menit să aducă informații și rezultate bune în ceea ce 

 

șurarea de întlniri și promovare  
În vederea asigurării unei derulări optime a 

șia promovării acestuia, în data 
de 26 august, a fost organizată, la inițiativa SCDP 
Băneasa o deplasare a personalului Departamentului 
Cercetare al SCDP Băneasa la coroodonatorul 

ța. În cadrul acestei întâlnir 
u fost discutate elemente generale și specifice 

privind implementarea proiectului și au fost vizitate 
cîmpurile experimentale precum și colecțiile de 
specii termofile (cais, piersic, nectarin) de la SCDP 

și propuse activități noi de 
extinedere a colaborării între cele două stațiuni de 

dezvoltare pentru promicultură și a fost 
prezentat stadiul de implementare a proiectului și 

a concluzionat faptul că, deși 
perioada în care se implementează proiectul este una dificilă din punct de vedere al 

ților de întâlniri, au fost și se fac în continuare eforturi pentru atingerea 
și proiectul este unul menit să aducă informații și rezultate bune în ceea ce 

privește intensivizarea tehn
cultură a speciilor termofile.  

În urma desfășurării acestei activități 
a fost publicat un articol de popularizare pa 
pagina de facebook a SCDP Băneasa
bucurat de un larg impact. 

 
 
 
 
 
 

oiectul este una dificilă din punct de vedere al 
ților de întâlniri, au fost și se fac în continuare eforturi pentru atingerea 

și proiectul este unul menit să aducă informații și rezultate bune în ceea ce 
tehnologiilor de 

șurării acestei activități 
a fost publicat un articol de popularizare pa 
pagina de facebook a SCDP Băneasa care s-a 


