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REZUMAT

Teza de abilitare prezintă rezultatele obţinute în activitatea de cercetare
după susţinerea tezei de doctorat intitulată “Contribuţii privind stabilirea
sortimentului de vişin pentru zona de N-E a Moldovei”, în anul 1999 la
ASAS Bucureşti, sub coordonarea Prof. univ. dr. Ioan MILIŢIU

Lucrarea este structurată pe patru direcţii de cercetare privind
tehnologiile la speciile pomicole măr, cireş, vişin, nuc şi cais.

Capitolul I, intitulat „Cercetări privind particularităţile biologice,
ecologice şi tehnologice la măr” prezintă date privind: influenţa sistemului
de întreţinere a solului, fertilizării, tăierilor de fructificare asupra producţiei şi
calităţii fructelor la unele soiuri de măr; eficacitatea unor noi erbicide în
combaterea buruienilor; combaterea bolilor şi dăunătorilor mărului.

Potenţialul productiv al plantaţiilor intensive de măr este influenţat  de
mai mulţi factori: soiul, vârsta, gradul de diferenţiere a mugurilor de rod,
legarea fructelor, volumul coroanei şi condiţiile climatice ale anului anterior şi
ale anului de recoltă.

Sistemul de întreţinere a solului în plantaţiile pomicole este în mare
măsură dependent de sistemul de cultură, orografia terenului, condiţiile
climatice, însuşirile fizice ale solului şi dotarea tehnică cu maşini şi utilaje.
Rezultatele referitoare la producţia de mere obţinută în cadrul celor două
variante de întreţinere a solului scot în evidenţă superioritatea ogorului negru
faţă de varianta înierbată.

Fertilizarea foliară reprezintă o măsură complementară, având
avantajul că produsele fertilizante, intră mult mai repede în circuitul metabolic
al plantei, comparativ cu fertilizarea radiculară pe care însă nu o poate
înlocui. În urma observaţiilor şi determinărilor efectuate rezultă că
îngrăşământul Fertifol aplicat în concentraţie de 0,2 şi 0,3% are influenţă
pozitivă asupra creşterii producţiei de fructe la toate cele trei soiuri,cu sporuri
de producţie de 5,7 – 12,4 t/ha.

Rezultatele privind influenţa sistemului de tăiere asupra nivelului
producţiei de fructe, scot în evidenţă superioritatea variantei V1 (tăiat ¼ din
ramurile anuale) pentru soiul Idared, unde  s-au obţinut 49,3 t/ha faţă de 42,9
t/ha la V3 (rărit şi tăiat ramurile anuale la 3-4 muguri) şi 40,1 t/ha la V2.

Protecţia fitosanitară a plantaţiilor pomicole se aplică în funcţie de
rezerva biologică a principalilor patogeni şi dăunători şi uneori şi în funcţie de
existenţa produselor de protecţia plantelor.
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Condiţiile meteorologice din perioada luată în studiu au fost deosebit
de favorabile evoluţiei bolilor şi dăunătorilor. Au  fost aplicate 12 tratamente
fitosanitare, dintre care, două înainte de înflorire.

Pentru combaterea buruienilor din plantaţia de măr au fost utilizate
următoarele erbicide: Roundup, Sanglypho şi Touchdown, care au aceeaşi
substanţă activă (glyphosat), dar cu altă denumire comercială în funcţie de
provenienţă.

Capitolul II intitulat ”Cercetări privind particularităţile biologice,
ecologice şi tehnologice la cireş şi vişin”a prezentat rezultatele obţinute
în ameliorarea sortimentului naţional de cireş şi vişin.

Preocupările actuale legate de îmbunătăţirea sortimentului la vişin,
vizează soiuri care prezintă un conţinut ridicat de pigmenţi antocianici şi
exclud folosirea de coloranţi sintetici la prelucrare (Amy Iezzoni 1995). În
afara diferenţelor privind culoarea pulpei şi sucului, soiurile de vişin diferă
prin: conţinutul în zahăr, mărimea fructelor, fermitatea pulpei, mărimea şi
forma sâmburelui (Iezzoni, A.F., 1986, Brown, S.K.,1988).

A fost stabilit sortimentul cel mai adecvat pentru zona Iaşi, una din
cele mai favorabile pentru cultura vişinului, cu un conveer de soiuri care să
asigure atât fructe pentru consum în stare proaspătă, dar mai ales pentru
asigurarea exportului şi materiei prime pentru industrializare.

Programul de ameliorare a sortimentului de cireş din România a avut ca
obictive crearea de soiuri noi de pomi, care să răspundă unor obiective
generale cum ar fi : epoci diferite de maturare a fructelor, faţă de cele
existente în cultură; vigoare redusă, autofertilitate, adaptabilitate ecologică
mare, rezistenţa la boli,  etc).

Astfel, sortimentul naţional de cireş a suferit o permanentă înoire, prin
selecţia continuă de biotipuri locale valoroase şi nu în ultimul rând prin
introducerea de noi soiuri din străinătate şi a noilor creaţii româneşti obţinute
la Bistriţa, Piteşti şi Iaşi.

În cadrul Proiectului CEEX nr. 37/ 2006 „Evaluarea potenţialului
agrobiologic al unor soiuri noi şi hibrizi de cireş în vederea îmbunătăţirii
sortimentului naţional, care să valorifice resursele naturale în agricultura
durabilă” SCDP Iaşi a finalizat documentaţia pentru omologarea a patru
soiuri de cireş: Lucia, Oana, Radu şi George; I.C.D.P. Piteşti- Mărăcineni a
evaluat caracteristicile agrobiologice, conform metodologiei UPOV, a elitei
hibride HC 53/49 în vederea finalizării dosarului de omologare iar S.CD.P.
Bistriţa a înscris elitele de  cireş BN 3/ 29-6 , (denumirea propusa: IVONA)
şi -BN 2/158-6, (denumirea propusa: GLORIA) în reţeaua ISTIS pentru
verificare în vederea omologării ca soiuri noi.

De asemenea, s-a elaborat documentaţia pentru omologarea unei
selecţii de cireş CRISTIRIN.
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În capitolul III, „Cercetări privind particularităţile biologice,
ecologice şi tehnologice la nuc”se prezintă unele rezultate parţiale privind
altoirea nucului în spaţii protejate şi omologarea unei selecţii de nuc (soiul
GRĂDINAR)

Spre deosebire de alte specii pomicole, altoirea nucului este o secvenţă
tehnologică ce necesită condiţii deosebite, pentru a obţine rezultate bune.

Condiţiile de mediu din timpul şi după altoire au un rol foarte important
în formarea calusului la nuc (Avanzato and Atefi, 1997)

Obiectivul acestui studiu este de a scoate în evidenţă posibilitatea
altoirii nucului în spaţii protejate(solarii).

Capitolul IV. „Cercetări privind particularităţile biologice,
ecologice la cais prezintă aspecte favorabilitatea zonei pentru această
specie.

La Iaşi, caisul se află la limita nordică de cultură, factorul limitativ,
pentru extinderea culturii acestei specii, îl reprezintă rezistenţa la iernare a
soiurilor.

O bună amplasare a plantaţiilor pomicole, în funcţie de zonă, dar şi de
regimul termic al acesteia cât şi alegerea corespunzătoare a soiurilor mai
rezistente la ger şi iernare, poate diminua din pierderile de producţie.

Evoluţia profesională şi ştiinţifică precum şi planurile de dezvoltare a
activităţii didactice şi de cercetare sunt prezentate într-o sinteză ce
completează această teză.

La sfârşitul lucrării au fost prezentate câteva referinţe bibliografice
asociate primelor două secţiuni.


