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Activitatea 7.1. Realizarea bazei de date privind identificarea de 
genotipuri pretabile în vederea maximizării eficienței utilizării resurselor 
naturale și antropice 

Dintre speciile de pomi cultivate în zona climatului temperat, caisul prin însușirile 
calitative și tehnologice ale fructelor este considerată una dintre cele mai valoroase specii, 
fiind totodată foarte apreciată și de către consumatori. 

 Din punct de vedere pomicol, caisul prezintă un interes deosebit întrucât crește 
repede și rodește la 3-5 ani de plantare, iar în condiții ecopedologice favorabile și prin 
aplicarea unor tehnologii de cultură adecvate poate da producții mari de la un an la altul. 

Conținutul ridicat de zaharuri, săruri minerale (magneziu, fier, calciu, mangan, 
potasiu etc), vitamine și acizi din fructe, conferă o mare valoare alimentară acestor fructe. 
Totodată, sunt recomandate a fi consumate și pentru refacerea organismului datorită 
compoziției chimice care le atribuie și valoare de medicament. 

In prezent, arealul de raspandire al caisului este destul de larg, in Europa si Asia, 
incepand de la tropic si pana la 50⁰C latitudine nordica, iar in ordine longitudinala de la 
litoralul atlantic spaniol, francez si sud englez pana in Japonia; in America de Nord o zona tot 
atat de larga se intinde din California si pana la apele Atlanticului. 

Cu toate acestea, extinderea culturii caisului este limitata din cauza capacitatii 
reduse de adaptare la noi medii de cultura, precum si de slaba rezistenta la boli si la gerurile 
de revenire. 

In tara noastra au fost stabilite cinci zone de crestere a caisului, fiind specia care s-a 
adaptat cel mai greu conditiilor climatice din tara noastra. 

Pentru fiecare zona sunt recomandate numai anumite soiuri functie de conditiile 
climatice specifice arealului respectiv, astfel trebuie avuta o grija deosebita la amplasarea 
plantatiilor. 

Unul dintre factorii care limiteaza cultura caisului si mentine productia la un nivel 
scazut este lipsa unor soiuri cu capacitate mai buna de adaptare la diferite conditii 
ecologice. Altfel spus, cresterea productiilor la caise poate fi realizata doar prin introducerea 
in cultura a unor soiuri capabile sa utilizeze mai eficient conditiile de mediu. 

Desi pana in prezent au fost create numeroase soiuri bine adaptate si de calitate 
superioara zonelor in care sunt cultivate, potentialul productiv manifestat a fost unul scazut, 
cauza principala fiind accidentele climatice ce au loc tot mai frecvent la sfarsitul iernii si 
inceputul primaverii. 

La speciile pomicole, procesele biologice care conditioneaza productia de fructe, 
respectiv infloritul si legatul acestora, au loc inaintea cresterii vegetative in conditii uneori 
neprielnice, instabile. De aceea, se impune o cunoastere cat mai completa si diferentiata 
pentru fiecare teren, a conditiilor climatice si pedologice. 

In prezent se fac noi salturi in cunoasterea acestei specii sub multiple aspecte ale 
geneticii, cerintelor fata de mediul inconjurator, zonare, comportare la factori de stres (ger, 
iernare, boli, insecte, seceta), verigi tehnologice si creare de noi soiuri. 

In domeniul cercetarilor de ecologie pomicola, este unanim recunoscut ca 
ecosistemul, ca rezultanta a interactiunii complexe a factorilor naturali, poate modifica 
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caracteristicile fenotipului pana la o anumita limita. Altfel spus, in conditiile aceleiasi 
tehnologii soiul isi poate realiza potentialul biologic de productie numai in conditii 
ecopedologice optime. Aceasta presupune studiul componentelor ecosistemului, factorii 
determinanti, precum si interconditionalitatea acestora. 

Cercetările întreprinse pe parcursul derulării proiectului s-au desfășurat atât în cadrul 
loturilor demonstrative de cais de la Baza Experimentală Moara Domnească cât și în culturile 
experimentale din cadrul Laboratorului de Ameliorare specii termofile a SCDP Băneasa. 

În cadrul parcelelor aparținând Laboratorului de aneliorare din Baza Experimentală 
Băneasa, parcelele experimentale sunt organizate ca experiență monofactoriala, având ca 
singur factor în evaluare, genotipul.  

În ceea ce privește loturile demonstrative de cais, piersic și nectarin de la Moara 
Domnească, cercetările au vizat în principal efectuarea de analize de sol în vederea 
determinării stării e aprovizionare a solului cu elemente nutritive, cât și măsurători ale 
elementelor arhitecturale respectiv, înălțimea trunchiului, diametrul acestuia la punctul de 
altoire și în zona mediană, grosimea la punctul de inserție al primei șarpante precum și 
lungimea lăstarilor pentru soiurile de cais Goldrich, Elmar și Amiral. De asemenea, în anul 
2022, primul an de fructificare la unele soiuri de piersic și nectarin, au fost  efectuate 
determinări și asupra fructelor în ceea ce privește greutatea, indicele de formă, pH-ul, 
conținutul în substanță uscată cât și fermitatea. 

Pentru plantațiile pe rod existente în cadrul Bazei Baneasa pe tot parcursul derulării 
proiectului au fost monitorizați factorii climatici (temperatură, umiditate) și principalele 
fenofaze de vegetatie. Deasemenea, s-au efectuat analize agrochimice de laborator pentru a 
determina nivelul factorilor limitativi ai solului (pH, humus, carbonați) precum și parametrii 
de calitate pentru cele șapte soiuri de cais cu epoci diferite de maturare existente (Rareș, 
Carmela, Viorica, Dacia, Excelsior, Olimp și Favorit).  

Caracterizarea climatica a arealului de cultură 

Zona de cultură studiată se caracterizează printr-un climat temperat cu nuanțe 
mediteraneene, în care verile sunt foarte secetoase, având un indice de ariditate ridicat 
(28.1). Temperatura medie anuala este de 10⁰-11,5⁰C. Cele mai ridicate temperaturi se 
înregistreazăîn luna iulie, media variind între 22,3⁰C si 23,3⁰C, iar cea mai scăzută 
temperatura se înregistrează in luna ianuarie, media lunii oscilând intre -2.1⁰ si -4⁰C. 

De asemenea, zona este caracterizata prin ierni cu înghețuri si dezghețuri frecvente 
in luna februarie. Din analiza factorilor climatici in ultimii 10 ani reiese ca in perioada sfârșit 
de februarie-martie, au loc variații bruște de temperatura. Astfel, după ce temperaturile 
depășesc in unii ani pragul biologic de 6,5⁰C are loc o scădere frecventa a acesteia sub limita 
de îngheț, care poate provoca vătămarea părții aeriene a plantelor. 

In ceea ce privește regimul pluviometric, precipitațiile reprezintă principala sursă de 
apă din sol având totodată un rol important in caracterizarea generala a climatului. Din 
acest punct de vedere, precipitațiile cad în cantități suficiente aproape tot timpul anului și 
sunt cuprinse între 350-700 mm. Sunt însăși ani cu abateri de la normal, când seceta s-a 
manifestat in special in lunile de vară, când s-au înregistrat și temperaturi ridicate, iar iernile 
au fost blânde, puțin geroase și cu straturi subțiri de zăpadă.  
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Caracterizarea agrochimica a solului – Baza Experimentală Băneasa  

În vederea stabilirii gradului de aprovizionare a solului cu elemente nutritive atât de 
necesare creșterii și dezvoltării plantelor cât și a stadiului principalilor factori limitativi ai 
acestuia (pH, humus, carbonați), s-au efectuat analize de laborator pentru cele doua loturi 
de cais avute in observație la Baza Experimentala Băneasa și anume: 

 L705 pentru soiurile Carmela, Rareș, Viorica și 

 L703 pentru Dacia, Olimp, Excelsior si Favorit.  

Rezultatele analitice obținute au fost interpretate pe baza instrucțiunilor I.C.P.A. 
București și s-au constatat următoarele: 

 În orizontul 0-20 cm, reacția solului este neutră (pH=7,23 cais L705 si 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 si 78,81% cais L703 
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 10,51 me / 100g sol la cais L705 si 
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), s-a constatat că solul are o fertilitate 
naturală scăzută spre medie. 

Aprecierea stării de asigurare cu azot asimilabil se face în funcție de IN. Acesta are 
valoarea de 2.76 la cais Carmela si 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 si 
3,02% la cais L703, iar conținutul de humus are valoarea de 3,71% la cais L705 si 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 si 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) indică un sol neutru, având o stare de asigurare medie, din punct de vedere al 
fertilității. Astfel încât, se impune fertilizare cu azot, in funcție de IN, vârsta pomilor și 
conținutul de argila din sol. 

Deoarece solul arată o stare de aprovizionare medie cu fosfor, 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. 
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Caracterizarea agrochimica a solului – Baza Experimentală Moara Domneasca 

Rezultatele analitice obținute pentru indicatorii de aciditate (pH, SB, Ah, V, T) și de 
fertilitate (C org%, Humus %, IN, Fosfor mobil ppm) indica existența unui sol slab acid spre 
bazic, avand o stare de asigurare medie, din punct de vedere al fertilitatii. 

În ceea ce privește indicatorii agrochimici de aciditate, s-a constatat următoarele: 

 În orizontul 0-20 cm, reacția solului este neutră(pH-7,12). Dupa valorile pH obtinute, 
solul se incadreaza in categoria de reactie neutra (Borlan Z., 1973); 

 Gradul de saturatie cu baze are valoarea de 86,92% ceea ce incadreaza solul analizat 
in clasa solurilor slab acide. Valori ale gradului de saturatie cu baze mai mici de 75% 
caracterizeaza un sol acid, iar in 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. 

Analizand indicatorii agrochimici de fertilitate (continutul de carbon organic total, 
continutul de humus, continutul de fosfor mobil, IN), determinate in solul plantat cu cais, se 
constata ca solul se caracterizeaza de o fertilitate naturala scazuta spre mediu. Astfel: 

 Conținutul de azot asimilabil IN are valoarea de 2,38, ceea ce arata ca solul are o 
stare de aprovizionare mijlocie cu azot asimilabil (Borlan Z, 1981) 

 Carbonul organic este prezent în procent de 1,47% pe adancimea de 0-20 cm, iar 
continutul de humus are valoarea de 2,54% ceea ce arata o aprovizionare medie cu 
materie organică (Borlan Z, 1973) 

  Fosforul mobil determinat sub forma de P(ppm) (67,58 ppm) arata o stare de 
aprovizionare buna cu acest element pentru plantatiile de cais. 

 

Caracterizarea soiurilor din conveierul varietal zonal aferent SCDP Băneasa 
pentru speciile cais , piersic și nectarin 

Soiuri de cais studiate la Baza Experimentală Băneasa 

Rareș – pomul este de vigoare mică, cu rodire precoce, în principal pe buchete de 
mai și ramuri mixte, cu înflorire timpurie. Prezintă rezistență bună la bolile specifice caisului: 
Monilia laxa, Stigmina carpophilla, Cytospora cincta și Plum pox. Fructul are formă sferic – 
alungită, mărime medie-mare cu greutate de 60-65 g. culoarea pulpei este galben-
portocolie, gust bun, echilibrat, pulpă suculentă. Epoca de maturare a fructelor este în prima 
decadă a lunii iunie, fiind cea mai precoce maturare din fenotipurile de cais cunoscute.  

Carmela – pomul este de vigoare mijlocie, cu rodire precoce pe buchete de mai și 
ramuri mixte, înflorește odată cu soiurile medii și târzii și prezintă rezistență bună la bolile 
specifice. Fructul este de formă sferic-alungită, de mărime foarte mare, cu greutate 98-110 
grame, culoarea pieliței este foarte atractivă având un luciu asemănător nectarinelor. Pulpa 
este suculentă, consistentă, de culoare portocalie intens, cu gust echilibrat. Epoca de 
maturare este în a doua decadă a lunii iunie, după soiul Rareș. 

Viorica - pomul este de vigoare medie, cu rodire precoce pe buchete de mai, 
înflorește odată cu soiurile medii și târzii și prezintă rezistență bună la bolile specifice 
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caisului. Fructul este de formă sferică, ușor turtită pe flancuri, de mărime foarte mare cu 
greutatea cuprinsă între 118-127 g. Pielița este orange strălucitor, uniform colorată, fără 
nuanțe de verde. Pulpa este galben-portocalie, gust echilibrat, suculentă și consistență 
foarte bună. Fructele ajung la maturitate în a doua decadă a lunii iunie. La maturitatea 
deplină sâmburele este în proporție de 10-15% aderent la pulpă. Epoca de maturare a 
fructelor este în decada a treia a lunii iunie. 

Dacia - pomul este de vigoare mică, cu productivitate foarte bună. Prezintă 
rezistență la ger și la boli. Este un soi autofertil care înflorește târziu și abundent. Fructul 
este de formă sferică, foarte mare - 95 grame. Pulpa este de culoare portocaliu strălucitor. 
Epoca de maturare a fructelor este 5-15 iulie. 

Excelsior – pomul este de vigoare mijlocie, produce bine și constant în fiecare an. 
Prezintă rezistență bună la ger, variații de temperatură și boli. Fructele sunt mari și foarte 
mari, sferice ovoide, ușor turtite lateral. Pielița este de culoare galbenă portocalie, fin 
pubescentă. Pulpa este galbenă, consistentă, gust echilibrat și aromă potrivit de intensă. 
Epoca de maturare a fructelor este sfârșitul lunii iulie.  

Olimp – pom de vigoare mijlocie, productivitate bună, rezistent la boli și ger. Soi cu 
înflorire târzie și abundentă. Fructul este mare 65-75 g, de culoare portocalie. Pulpa 
fructului este portocaliu deschis cu textură fermă, savoare bună, cu gust bun și echilibrat. 
Epoca de maturare a fructelor este între 10-12 august. Soiul prezintă o productivitate bună 
și se preteaza atât pentru industrializare cât și pentru consum în stare proaspătă. 

Favorit – soi productiv de vigoare mijlocie, cu un comportament bun la atacul 
principalelor boli și cu rezistență la variațiile de temperatură. Fructele sunt mijlocii de formă 
ovoidală, 60-65 g, cu pielița subțire, elastică de culoare orange, acoperită pe jumătate din 
suprafață cu roșu trandafiriu. Pulpa este potrivit de suculentă, gust echilibrat, dulce și 
aromat, apreciat pentru consum în stare proaspătă și industrializare. Maturitatea de 
recoltare în a doua jumătate a lunii august. 

 

Soiuri de cais studiate la Baza Experimentală Moara Domnească 
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 



Raport de activitate al fazei 7. – 2022 - ADER 7.1.1. – Partener 2 – SCDP Băneasa 

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 studiate la Baza Experimentală Moara Domnească 
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 polenizator. Fructul este de 
mijlocie (80-110 grame), sferic, cu vârful adâncit, cu cavitatea pedunculară îngustă şi 
mijlociudeadâncă. 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 
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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. 

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 studiate la Baza Experimentală Moara Domnească 

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. 

Determinări privind potențialul agrobiologic al speciilor termofile analizate la 
SCDP Băneasa - speciile cais , piersic și nectarin 

Calitatea fructelor este elementul principal ce determină acceptarea în piață a unui 
soi nou, respectiv caracteristici ce țin de: gust, proprietăți nutritive și aspect comercial. 

Acestea sunt caracterizate de un complex de criterii cum ar fi forma, dimensiunea, 
culoarea, fermitatea, aroma, și compoziția chimica (apa, aciditatea, zaharurile, vitamina C, 
pigmenții, sărurile minerale, polifenolii totali).  

 

Având în vedere elementele menționate mai sus, în cadrul activităților din proiect au 
fost evaluate caracterele biometrice şi biochimice ale fructelor, respectiv 20 de fructe pe 
eșantion, după cum urmează 



a) caracteristicile biometrice ale fructelor
 greutatea medie a fructului s

determinat prin cântărirea 
balanța electronică

 indicele de formă (înălţimea, diametrul 
mic și diametrul mare al fructelor) a fost 
determinat prin măsurarea cu şubleru
analog; 

 fermitatea pulpei a fost determinată cu 
ajutorul penetrometrului manual HPE II 
Fff Qualitest cu dispozitiv de măsurare 
cu suprafaţa de 0 50 cm 2 în diametru 
exprimată în kgf/cm 2

b) caracteristicile biochimice ale fructelor
 conţinutul în substanţă uscată solubilă 

fost determinat prin metoda refractometrică
 pH-ul, a fost determinat

 

Concluzii privind calitatea fructelor la specia cais

Din cadrul loturilor experimentale Baza Băneasa, s
diferite de maturare respectiv patru soiuri
Carmela, Viorica, Dacia), unul cu maturare medie (
(Olimp și Favorit). 

Parametrii de calitate la soiurile de cais in faza de maturitate de recoltare

Soi 

Greutatea 
medie a 
fructului 

- g- 

Fermitatea 
-kgf/cm2- 

Rares  62 1.64 17.87

Carmela  95 1.66 20.49

Viorica 87 1.90 14.16

Dacia  90 1.73 18.17

Excelsior 78 1.75 20.92

Olimp  75 1.60 19.02

Favorit  68 1.25 17.80

În urma determinărilor de laborator au reie

- în ceea ce privește greutatea medie a fructelor
unui soi, având tangență directă cu calitatea și productivitatea lui.
arătat că soiurile extratimpurii respectiv soiul Rar
mai mare greutate a fructelor a fost înregistrată de Carmela (

ale fructelor 
greutatea medie a fructului s-a 
determinat prin cântărirea fructelor cu 

ța electronică; 
indicele de formă (înălţimea, diametrul 

și diametrul mare al fructelor) a fost 
determinat prin măsurarea cu şublerul 

fermitatea pulpei a fost determinată cu 
penetrometrului manual HPE II 

cu dispozitiv de măsurare 
cu suprafaţa de 0 50 cm 2 în diametru 

kgf/cm 2 
caracteristicile biochimice ale fructelor: 

conţinutul în substanţă uscată solubilă a 
fost determinat prin metoda refractometrică; 

fost determinat prin măsurarea cu pH metrul. 

alitatea fructelor la specia cais 

Din cadrul loturilor experimentale Baza Băneasa, s-au studiat șapte soiuri de cais cu epoci 
diferite de maturare respectiv patru soiuri cu maturare extratimpurie și timpurie (

Dacia), unul cu maturare medie (Excelsior) și două cu maturare târzie

Parametrii de calitate la soiurile de cais in faza de maturitate de recoltare

Substanta 
uscata 
-g%- 

Aciditatea 
g. ac 

malic/100 
ml 

Subst 
uscata 
solubil

a % 

Subst 
uscata 

sol/acidit
atea 

Glucide 

17.87 1.41 15.25 10.81 9.65

20.49 1.62 19.27 11.89 10.25

14.16 2.01 13.53 6.73 10.01

18.17 1.39 17.57 12.64 10.25

20.92 2.27 20.20 8.89 10.10

19.02 2.00 18.40 9.20 10.20

17.80 2.05 16.60 8.09 10.85

laborator au reieșt următoarele: 

reutatea medie a fructelor ca indicator important in studierea 
ță directă cu calitatea și productivitatea lui., observa

soiurile extratimpurii respectiv soiul Rareș, au cea mai mica greutate
greutate a fructelor a fost înregistrată de Carmela (95g); 

șapte soiuri de cais cu epoci 
și timpurie (Rareș, 

și două cu maturare târzie 

Parametrii de calitate la soiurile de cais in faza de maturitate de recoltare  

Glucide 
totale 
- g%- 

Glucide 
red -g%- 

9.65 2.78 

10.25 4.35 

10.01 3.69 

10.25 3.85 

10.10 3.20 

10.20 3.80 

10.85 4.26 

indicator important in studierea 
bservațiile au 

cea mai mica greutate iar cea 
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- fermitatea fructelor de cais are valori destul de mici si variază în limite strânse fiind 
cuprinse între 1,25Kgf/cm2 la soiul târziu Favorit si 1,90 Kgf/cm2 la soiul timpuriu 
Viorica. 

- Procentul de substanța uscată totală 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 fructelor - 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). 

- conținutul de zaharuri acesta este dat de substanța uscată solubilă iar valorile 
înregistrate indică in general valori mai mici la soiurile cu maturare timpurie si 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) si 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. 

- sub aspectul conținutului de glucide totale, valorile au fost foarte apropiate, 
indiferent de timpurietatea soiurilor studiate, cu excepția soiului extratimpuriu - 
Rareș unde valoarea înregistrată a fost sub 10g/% glucide totale (9,65g/%). 

În cadrul lotului experimental Moara Domnească, plantațiile cu soiuri termofile sunt 
consitituite din soiuri de cais, piersic și nectarin, acestea fiind înființate începând cu anul 
2019. Având în vedere durata medie până la intrarea pe rod a speciilor termofile, respectiv 
36 luni, rezultatele obținute, au avut în vedere următoarele soiuri: cais – Elmar, piersic – 
Springcrest, Cardinal și Catherine Sel. 1; nectarin – Romammer și Cora. 

 

 

Cais 
Soiul Elmar a înregistrat o greutate medie a fructelor cuprinsă între 39,22 g și 43,57 

g. Cea mai mare valoare a fost determinată la fructele recoltate din lotul experimental 
înființat pe distanța de plantare de 2,5m între plante pe rând. În ceea ce privește indicele de 
formă, valorile acestuia au fost supraunitare ceea ce denotă o formă ușor alungita (ovoidală) 
a fructelor. Atât pH-ul fructelor cât și conținutul în zaharuri a înregistrat cele ai mari valori 
medii la fructele recoltate din schema de plantare de 2,5 m.  
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In tabelul de mai jos sunt reliefate valorile medii ale indicatorilor analizați, în funcție 
de schema de plantare, respectiv în funcție de distanța dintre pomi pe rând. În cadrul lotului 
experimental au fost alese trei distanțe de plantare: 4,0m x 2,5m; 4,0m x 2,0m și 4,0m x 
1,5m, toate aceste scheme fiind aferente sistemului de cultură superintensiv (peste 1.000 
pomi/ha) cu densități de: 1000 pomi/ha, 1.250 pomi/ha și respectiv 1.667 pomi / ha. 

 

Soi  

Distanța  
de  

plantare  
(m) 

Greutate 
[g] 

Înălțime 
[mm] 

Diametrul 
mic  

[mm] 

Diametrul 
mare  
[mm] 

IF indice de 
formă) 

 
pH 

Zahăr [% 
BRIX] Fermitate 

Elmar 

2,50 43.57 44.91 43.03 46.54 1.01 4.76 14.65 0.24 

2,00 43.35 43.85 40.58 44.83 1.06 4.57 14.20 0.29 

1,50 39.22 42.20 39.01 42.96 1.06 4.57 13.99 0.16 

 

Piersic  

Soiurile luate în studiu sunt altoite pe portaltoiul Tomis 1 ceea ce confera 
posibilitatea realizării de plantații în sistem superintensiv. În cadrul Bazei Experimentale 
Moara Domnească lotul de piersic cuprinde o varietate de soiuri din care în cadrul 
proiectului au fost urmărite soiurile Springcrest, Cardinal și Catherinel Sel.1. 

În ceea ce privește greutatea medie a fructelor, având în vedere condițiile eco pedo 
climatice, respectiv starea de aprovizionare a solului cu elemente nutritive precum și vârsta 
pomilor, se remarcă faptul că fructele obținute în primul an de producție au o greutate 
medie scăzută la toate soiurile luate în studiu, respectiv: ”Springcrest” cu greutatea medie 
de 78,39 g, soiul ”Cardinal” cu greutate de 74,25 g și soiul Catherine Sel. 1 cu greutatea 
medie a fructelor de 115,28 g. Toate soiurile luate în studiu au manifestat o greutate medie 
a fructelor mai mică decât cea care este evidențiată în caracterizarea generală a soiurilor. 

Soi  
Distanța de 

plantare  
(m) 

Greutate 
[g] 

Înălțime 
[mm] 

Diametrul 
mic [mm] 

Diametr
ul mare 
[mm] 

IF indice 
de formă) 

pH 
Zahăr 

[% 
BRIX] 

Fermitat
e 

Springcrest 

2,50 74.95 49.78 51.56 53.52 0.90 3.70 9.98 1.57 

2,00 77.52 51.26 49.87 54.50 0.97 3.61 9.44 2.12 

1,50 82.71 51.66 51.92 54.85 0.94 3.83 9.42 1.44 

Valori medii 
 

78,39 50,90 51,11 54,29 0,93 3,72 9,61 1,71 

Cardinal 

2,50 72.15 51.78 54.15 57.58 0.86 3.61 13.23 2.34 

2,00 75.04 49.45 50.47 54.60 0.89 3.48 13.22 4.53 

1,50 75.55 50.99 50.37 53.97 0.96 3.60 12.92 3.87 

Valori medii  74,25 50,74 51,66 55,38 0,90 3,56 13,12 3,58 

Catherine Sel. 
1 

2,50 106.97 55.31 56.46 58.33 0.93 3.44 16.08 6.90 

2,00 113.14 56.50 58.47 59.57 0.92 3.49 16.47 7.50 

1,50 125.73 56.49 59.89 61.99 0.86 3.61 16.64 5.14 

Valori medii  115,28 56,10 58,27 59,96 0,90 3,51 16,39 6,51 

În ceea ce privește influența distanțelor de plantare între pomi pe rând se remarcă 
faptul că în general, greutatea medie a fructelor a fost mai ridicată în varianta cu distanța de 
plantare de 1,50 m între pomi pe rând. Astfel, din graficul alăturat reiese că cea mai mare 



greutate medie a fructelor a fost înregistrată de soiul Catherine Sel. 1 (125 g) iar cea mai 
mică greutate de soiul Cardinal cu o greutate medie de 75,55 g. Aceeași tendință se 
manifestă și în cazul greutății medii minime, respectiv pentru distanța de plantare 2,5 m 
între pomi pe rând, greutatea minimă a fost atinsă de soiul Cardinal (72,15 g) urmată de 
soiul Springcrest (74,95 g) și soiul Catherine Sel. 1 cu 106,97 g.  

 
Aciditatea fructelor nu a fost influențată semnificativ de distanțele de plantare, acest 

indicator fiind o caracteristică genetică. Se remarcă faptul că soiul Springcrest a înregistrat 
cel mai ridicat pH (3,83) iar cea mai scăzută valoare medie a pH-ului a fost înregistrată de 
soiul Catherine Sel. 1 – 3,44 în varianta de plantare de 2,5m. 

 
Soiul Springcrest – Baza Experimentala Moara Domneasca 
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SpringCrest Cardinal Catherine Sel 1 

Greutatea medie a fructelor în funcție de soi și de distanța 
între pomi pe rând
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Catherine Sel. 1 – Câmp experimental Moara Domnească 
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Cel mai mare conținut mediu de zahăr a fost atins de frucele soiului Catherine Sel. 1 

(16,39 grade Brix), urmat de soiul Cardinal cu 13,12 grade Brix iar soiul Springcrest a 
înregistrat cea mai mică valoare de 9,61 grade Brix.  

 
 

Nectarin 

Pentru specia nectarin, în cadrul Bazei Experimentale Moara Domnească au fost 
luate în studiu soiurile Romammer și Cora, sistemul de cultură este superintensiv cu 3 
variante de distanțe de plantare: 4,0m x 2,5m; 4,0m x 2,0m și 4,0m x 1,5m iar densitățile de 
plantare sunt: 1000 pomi/ha, 1.250 pomi/ha și respectiv 1.667 pomi / ha. 

 

 

 

3,70 3,61 3,443,61 3,48 3,49
3,83

3,60 3,61

0,00

5,00

SpringCrest Cardinal Catherine Sel 1 

Aciditatea fructelor în funcție de soi și de distanța între pomi pe rând

2,5 m 2,0 m 1,5 m Expon. (2,5 m)

9,61
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16,39

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

SpringCrest Cardinal Catherine Sel 1 

Conținutul mediu de zahăr în 
funcție de soi (% Brix)

SpringCrest Cardinal Catherine Sel 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soi  
Distanța de 
plantare (m) 

Greutate 
[g] 

Rommamer 

2,50 80.06 

2,00 84.97 

1,50 86.79 

Cora 

2,50 68.03 

2,00 83.13 

1,50 90.55 

Activitatea 7.2. Diseminare rezultate ob

Activitățile de diseminare a rezultatelor 
proiectului au constat în prezentări sus
ocazia evenimentelor de promovare 
tehnologic organizate Stațiunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP)
precum și prin publicarea de lucrări științifice și 
articole în reviste de specialitate.

Astfel, în cadrul workshop
„Pomicultura 4.0. Cercetare 
Inovare”, organizat de SCDP Băneasa 
cu Secția de Horticultură a ASAS,
Jud. Ilfov au fost prezentate obiectivele urmărite în activitatea de cercetare 
inovare, unul dintre acestea fiind 
germoplasmă (soiuri mai bine adaptate la presiunile exercitate de schimbările climatice),
vederea introducerea de soiuri care

Prezentările au inclus elementele specifice de cercetare 
ameliorare și cultivare a speciilor termofile, 

Nectarin – aspecte din livadă 

Greutate Înălțime 
[mm] 

Diametrul 
mic [mm] 

Diametrul 
mare 
[mm] 

IF 
indice 

de 
formă) 

pH 

50.38 50.18 52.92 0.96 3.80 

50.44 51.64 54.40 0.91 3.59 

49.82 51.79 53.60 0.89 3.67 

48.03 48.27 50.18 0.95 3.57 

50.11 50.70 54.07 0.92 3.77 

51.82 53.01 55.49 0.91 3.67 

 

iseminare rezultate obținute în cadrul proiectului

ile de diseminare a rezultatelor 
proiectului au constat în prezentări susținute cu 

evenimentelor de promovare și transfer 
țiunea de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Băneasa 
și prin publicarea de lucrări științifice și 

articole în reviste de specialitate. 

workshop-ului cu tema 
„Pomicultura 4.0. Cercetare – Dezvoltare – 

de SCDP Băneasa în parteneriat 
ția de Horticultură a ASAS, la Baza Experimentală Moara Domnească, Com. Afuma

obiectivele urmărite în activitatea de cercetare –
unul dintre acestea fiind și conservarea și utilizarea în mod durabil a fondului de 

bine adaptate la presiunile exercitate de schimbările climatice),
care prezintă oportunități de piață, etc. 

Prezentările au inclus elementele specifice de cercetare și direcțiile strategice de 
tivare a speciilor termofile, respectiv soiurile autohtone ca bază genetică 

aspecte din livadă – Baza Experimentală Moara Domnească 

Zahăr 
[% 

BRIX] 
Fermitate 

15.17 0.67 

15.53 1.93 

15.53 1.93 

12.25 1.32 

13.94 1.32 

12.98 1.07 

în cadrul proiectului 

Baza Experimentală Moara Domnească, Com. Afumați, 
– dezvoltare – 

și utilizarea în mod durabil a fondului de 
bine adaptate la presiunile exercitate de schimbările climatice),în 

și direcțiile strategice de 
bază genetică 
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pentru adaptarea la provocările actuale de mediu și de 
piață în care au fost evidențiate avantajele și 
dezavantajele utilizării soiurilor autohtone din punct de 
vedere economic, acestea constituind mijlocul de 
producție capabil să valorifice condițiile pedoclimatice 
dintr-un anumit loc și să asigure producții mari și de 
calitate deoarece acestea sunt adaptate la condițiile 
locale climatice și pedologice, cu o toleranță mai bună la 
factorii de stres, biotici și abiotici, cu care se confruntă 
pomicultorii din arealul de influență al SCDP Băneasa. 

În cadrul atelierelor de lucru din câmpurile 
experimentale, celor peste 100 de participanți li s-au 
prezentat experiențele și temele de cercetare ce au fost 
urmărite prin înființarea și monitorizarea plantațiilor de 
cais, piersic și nectarin precum și prin dezvoltarea 
colecțiilor de speciii termofile. 

O alta acțiune de diseminare a rezultatelor 
activităților de cercetare, a constat în publicarea în 
jurnalul de LUCRARI STIINTIFICE, SERIA B, HORTICULTURA 
(USAMV BUCURESTI) - Scientific Papers. Series B. Horticulture, Vol. LXVI, No. 1, 2022, 
conferinta ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”– USAMVB a lucrării științifice ”Rezultate 
preliminare privind comportamentul diferitelor soiuri de piersici sub densitate diferită de 
plantare”. 

Broșura 

În vederea diseminării rezultatelor proiectului a fost elaborată broșura  ”Conveierul 
varietal zonal - soiuri de cais, piersic, nectarin”, material grafic în care sunt prezentate 
soiurile cultivate în cadrul proiectului. De asemenea, broșura include și informații relevante 
despre obiectivele proiectului precum și de partenerii și activitățile realizate. 

 
Materialul este destinat diseminării atât în cadrul târgurilor și evenimentelor de 

profil cât și prin intermediul mediilor online, respectiv site-ul SCDP Băneasa și prin 
intermediul rețelelor de socializare. 


