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RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE CERCETARE- 

DEZVOLTARE ÎN ANUL 2011 A CCDCPN DĂBULENI 

 
1. PROIECTE ŞI TEME DE CERCETARE CONTRACTATE LA CCDCPN 

DĂBULENI ÎN ANUL 2011 

 

Activitatea de cercetare a CCDCPN Dăbuleni în anul 2011 s-a desfăşoarat în cadrul a 2 

proiecte din Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare, Parteneriate în domeniile prioritare, din 

care un proiect în funcţia  de coordonator de proiect şi un proiect  în funcţia de partener,  a  7 

proiecte din Planul sectorial al MADR ADER 2000, din care unul în funcţia de director şi şase 

în funcţia de partener, a unui proiect de colaborare internaţională ,  a 6 teme de cercetare cu 

finanţare proprie  şi a 4 contracte de cercetare încheiate cu unităţi de cercetare şi agenţi 

economici privaţi. 

 

1.1 Proiecte din planul naţional de cercetare.       

-Proiect 52147 PNCDI II Parteneriate. Cercetări privind fundamentarea şi elaborarea 

tehnologiei de cultivare a pepenilor verzi cu plante altoite în vederea obţinerii de producţii 

biologice în zonele cu soluri nisipoase. (Contractor CCDCPN Dăbuleni) 

     -Proiect PNCDI 52115 II Parteneriate. Evaluarea potenţialului agrobiologic al unor soiuri 

noi şi hibrizi  de piersic în vederea omologării şi îmbunătăţirii sortimentului naţional care să 

valorifice resursele naturale în contextul unei agriculturi durabile(Contractor Universitatea din 

Craiova, partener CCDCPN) 

      

1.2. Proiecte din Planului sectorial ADER 2020  

-Proiect ADER 5.3.3-Îmbunătăţirea ofertei de producţie a agroecosistemelor pe 

psamosoluri pentru creşterea gradului de securitate alimentară şi de calitate a produselor 

agricole primare. Director de proiect CCDCPN Dăbuleni, parteneri ICDLF Vidra, SCDC Tg. 

Secuiesc. 

În calitate de partener, în cadrul planului sectorial CCDCPN Dabuleni participă la 

realizarea următoarelor proiecte: 

-Proiectul ADER 1.1.6. Elaborarea tehnologiilor vitivinicole adaptate pentru diminuarea 

efectului perturbator al schimbărilor climatice (Conducător de proiect ICDVV Valea 

Călugărească) 

-Proiectul ADER 1.1.11. Conservarea şi valorificarea patrimoniului legumicol cu expresie 

fenotipică utilă şi plasticitate ecologică ridicată (Conducător de proiect SCDL Buzau) 

- Proiectul ADER 1.2.3. Tehnologii pomicole inovative de limitare a impactului negativ al 

schimbarilor climatice(Conducător de proiect ICDP Piteşti) 

-Proiectul  ADER  3.1.2. Soluţii  tehnologice  alternative  destinate  fermelor  de semi-

subzistenţă pentru cultura protejată a legumelor în contextul modificărilor climatice la nivel 

regional şi a creşterii competitivităţii producţiei(Conducător de proiect ICDLF Vidra) 

-Proiectul ADER 5.1.2. Protecţia integrată a culturilor agricole în asolamente specifice 

exploataţiilor agrosilvice, fermelor care includ pajişti cu valoare ecologică ridicată şi zonelor 

Natura 2000(Conducător de proiect ICDPP Bucureşti) 

-Proiectul ADER 5.3.1. Perfecţionarea mangementului culturii cartofului, la nivel de fermă, 

prin promovarea unui sistem suport pentru decizie (DSS) bazat pe monitorizarea continuă a 

resurselor(Conducător de proiect INCDCSZ Braşov) 
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      1.3. Proiect de Cooperare bilaterala Romania –China  

  Denumirea Proiectului “Cercetări asupra managementului aplicării nutrienţilor la principalele 

culturi”. Contract nr.498/18.03.2011 

 

1.4. Teme de cercetare cu finanţare proprie  

- Evidenţierea şi evaluarea factorilor care generează fenomenele de secetă şi aridizare în zonele 

cu soluri nisipoase din sudul Olteniei şi stabilirea măsurilor durabile de combatere prin metode 

agropedoameliorative, agrofitotehnice şi de îmbunătăţiri funciare. 

- Ameliorarea, identificarea şi promovarea în cultură a unor specii şi cultivare de cereale, plante 

tehnice, plante furajere şi plante medicinale tolerante la factorii de stres din zona solurilor 

nisipoase; 

 - Optimizarea factorilor tehnologici la cultura cartofului  în vederea creşterii timpurietăţii şi 

calităţii producţiei; 

 -Tehnologii modernizate de cultivare durabilă a plantelor legumicole pe solurile nisipoase, în 

vederea creşterii profitabilităţii şi adaptării la mediul concurenţial din UE; 

-Studiul influenţei schimbărilor climatice asupra speciilor pomicole si elaborarea unor 

tehnologii modernizate de cultivare în scopul obţinerii unor producţii de fructe de înalta calitate, 

cu impact minim asupra mediului în zonele cu soluri nisipoase 

-Tehnologii noi de cultură a viţei  de  vie pe  soluri nisipoase în scopul creşterii competitivităţii 

tehnico-economice  

 

1.5. Contracte de cercetare cu alte unităţi 

      -Testarea unor îngrăşăminte noi la cultura de porumb(contract cu INCDPAPM Bucureşti) 

      -Testarea unor îngrăşăminte noi la culturile horticole(contract cu INCDPAPM Bucureşti) 

      -Lot demonstrativ privind soiurile de plante ale firmei AGRICOVER 

-Testarea fertilizatorului foliar  NANO ACTIV şi a biostimulatorului  KELPAK la viţa  de  

vie pe solurile nisipoase. Contract de cercetare încheiat cu firma SC CHEMIROL SA 

  

 

      2.CARACTERIZAREA CLIMATICĂ A ANULUI AGRICOL 2010 –2011 ÎN ZONA 

SOLURILOR NISIPOASE ŞI A SOLULUI DIN CÂMPURILE EXPERIMENTALE 

 

Din punct de vedere climatic zona psamosolurilor din sudul Olteniei este încadrată în 

provincia climatică Cfax (după Kopen), având un pronunţat caracter temperat continental, cu uşoară 

influenţă mediteraneană, caracterizată printr- o accentuată uscăciune în lunile iulie – septembrie şi 

un surplus de precipitaţii în lunile mai şi iunie. 

În tabelul 1 sunt prezentate evoluţia factorilor climatici care caracterizează zona cu 

psamosoluri din sudul Olteniei din punct de vedere climatic, în anul agricol 2010 – 2011, 

înregistrate la staţia meteo a SCDCPN Dăbuleni.  

Condiţiile climatice influenţează  cultura  plantelor prin efectul temperaturii, precipitaţiilor, 

luminii, umidităţii relative a aerului etc.  

Temperatura medie lunară a anului agricol 2010-2011 (lunile octombrie 2010- septembrie 

2011) a fost cuprinsă între –2,2 0C în luna ianuarie şi 23,5 0C în luna iulie. Maxima absolută de 36,9 
0C s-a înregistrat în lunile iulie şi august, iar minima absolută de - 17,8 0C s-a înregistrat în luna 

decembrie 2010. Dacă ne raportăm la anul 1956, maxima absolută s-a înregistrat în iulie 2007, de 

43,5 0C, iar minima absolută s-a înregistrat în luna ianuarie 1963, de –30,5 0C. 

Anul agricol 2010 – 2011, din punct de vedere climatic, a început pe fondul unor 

temperaturi medii mai mari comparativ cu media multianuală pentru lunile noiembrie şi de- 

cembrie, cu o umiditate foarte bună în sol, condiţii favorabile pentru semănăturile de toamnă. În 

lunile de iarnă în zonă au fost înregistrate temperaturi minime absolute de -15,4 şi -17,80C în lunile 
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ianuarie şi februarie. Precipitaţiile căzute sub formă de zăpadă s-au acumulat într-un strat de 

aproximativ 30cm. Aceste condiţii nu au influenţat rezistenţa la ger a pomilor fructiferi, a viţei de 

vie sau a cerealelor de toamnă. Precipitaţiile înregistrate în această zonă au prezentat valori ce 

oscilează între 0,25mm în septembrie 2011 şi 160,8 mm în luna iulie 2011, neuniform repartizate în 

cursul anului. Lunile cu cele mai scăzute precipitaţăii au fost august şi septembrie (1,2mm şi 

0,25mm) ceea ce a condus la instalarea secetei în această perioadă. Aceste condiţii au influenţat 

foarte mult realizarea însămânţărilor de toamnă. Aceste valori conduc la un indice de umezeală De 

Marton de 25-26 şi la indici de ariditate de 160-210 mm. Valoarea indicilor încadrează zona 

psamosolurilor irigate din amenajarea Sadova –Corabia în tipul de climat semiarid şi excesiv de 

uscat (Donciu C., 1986, citat de Nicolescu şi colab., 2008). 

În perioada ianuarie - aprilie  2011 cantitatea de precipitaţii înregistrată a fost de 68,4 mm cu 

mult sub suma multianuală pentru aceste luni,  32,5 mm în luna ianuarie şi 45,9 mm în luna aprilie 

(tabelul 3). Umiditatea scăzută din sol şi aer a influenţat negativ creşterea şi maturarea unor specii 

de plante( grâul, secara, pepenii verzi etc.), fiind necesară irigarea culturilor pentru realizarea 

indicilor de producţie propuşi. Cea mai mare cantitate de precipitaţii a fost înregistrată în luna iulie 

2011 de 160,8 mm. Aceste condiţii au contribuit la creşterea plantelor la speciile porumb, sorg, 

floarea soarelui, cît şi la realizarea în bune condiţii a producţiei, iar la pomii fructiferi şi viţa de vie 

la realizarea unor producţii de fructe superioare calitativ. 

Precipitaţiile sub aspectul capacităţii şi repartiţiei lor în timpul perioadei de vegetaţie, 

influenţează reuşita unei culturi prin insuficienţa sau excesul de apă din sol sau atmosferă. 

Desfăşurarea normală a proceselor fiziologice şi biochimice, în esenţă creşterea şi dezvoltarea 

plantelor, nu poate avea loc decât în prezenţa unei anumite cantităţi de apă. Din totalitatea 

substanţelor care intră în componenţa corpului plantelor, apa este elementul predominant. Am arătat 

că pe psamosolurile din sudul Olteniei, dinamica precipitaţiilor anuale înregistrează oscilaţii mai 

mari decât dinamica temperaturii, deosebirea dintre ele apărând mai pregnantă în partea a II-a a 

verii când temperaturile ridicate sunt însoţite de precipitaţii foarte slabe.  Se înregistrează un deficit 

de umiditate în sol şi aer, deficit care creşte proporţional cu scăderea cantitativă a precipitaţiilor. 

Din acest motiv cultura plantelor nu poate fi concepută fără aplicarea raţională a irigaţiilor. 

În timpul unui an apar şi situaţii în care precipitaţiile depăşesc limitele normale, creând 

exces de umiditate, la fel de dăunător pentru evoluţia creşterii şi dezvoltării plantelor, fiind 

împiedicată în plus şi aplicarea lucrărilor de întreţinere.(Nanu Şt., Toma V., 2005). 

În anii în care după o perioadă caldă si secetoasă urmează o perioadă ploioasă se produce o  

creştere a turgescenţei celulare. Excesul de apă imprimă un ritm  de creştere în volum a ţesuturilor, 

care depăşeşte elasticitatea epidermei determinând apariţia unor crăpături mai mult sau mai puţin 

profunde şi care afectează calitatea fructelor( Brad I., 1988). 

Dacă comparăm datele din anul climatic 2010 – 2011 cu media multianuală (1956 – 2010) 

putem observa  că în majoritatea lunilor temperatura medie lunară a depăşit media multianuală ( 

mai puţin luna ianuarie  în care temperatura a fost mai scăzută, -2,20C) media realizată fiind de 

11,30C faţă de 11,2 0C cu o abatere de 0,10C. De asemenea cantitatea de precipitaţii în anul agricol 

2010 – 2011 a fost de 577,65 mm depăşiind suma multianuală de 545,9 mm cu 31,75mm, luna  iulie  

depăşind suma multianuală cu 108,6 mm, iar  august şi septembrie s-au situat cu mult sub suma 

multianuală ( de exemplu în luna septembrie cantitatea de precipitaţii a fost de 0,25mm  faţă de 

suma multianuală pentru această lună de 46mm)(tabelul 3). 

 Umiditatea relativă a aerului, în acest an, a prezentat valori care au  oscilat între 59,8% în 

luna septembrie 2011 şi  94,7% în una ianuarie, valorile cele mai scăzute fiind înregistrate în lunile 

de  august şi septembrie, când de fapt s-au înregistrat şi cele mai scăzute precipitaţii. Umiditatea 

relativă prea scăzută are  efecte nefavorabile asupra culturilor: intensifică transpiraţia plantelor, cu 

apariţia fenomenelor de ofilire, afectează producţia cantitativ şi calitativ. 
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Tabelul 1 

Principalele elemente climatice înregistrate la staţia meteo a CCDCPN Dăbuleni 

în anul agricol 2010-2011 

Elementul 

climatic/ 

luna 

Temperatura 0C 

 Precipitaţii 

mm 

Umiditate 

% Medie 
0C 

Maxima 

absolută0C 

Minima 

absolută0C 

X-2010 8,9 20,1 -4,6 96 81,5 

XI-2010 9,4 26,9 -3,5 54,4 86,3 

XII-2010 -1,8 16,9 -17,8 100,6 91 

I-2011 -2,2 13,6 -17,1 11,2 94,7 

II-2011 1,2 15,9 -15,4 22 77,6 

III-2011 4,5 22 -10 19,4 78,8 

IV-2011 11,9 27,1 -0,1 15,8 62,8 

V-2011 16,1 27,6 2,5 40,4 72,3 

VI-2011 21,1 28,4 10,5 55,6 65,3 

VII-2011 23,5 36,9 11 160,8 78,6 

VIII-2011 22,7 36,9 7,3 1,2 65,4 

IX-2011 20,4 35,2 3,9 0,25 59,8 

Media 11,3 36,9 -17,8 577,65 77,84 

 

 

Tabelul 2 

Condiţii climatice – media multianuală (1956 – 2010) -SCDCPN Dăbuleni 

 

 

Elementul 

climatic/Luna 

X 

2010 

XI 

2010 

XII 

2010 

I 

2011 

II 

2011 

 

III 

2011 

 

IV 

2011 

V 

2011 

VI 

2011 

VII 

2011 

VIII 

2011 

IX 

2011 

Temperatura 

medie 

multianuală 

(0C) 

(1956 – 2010) 

11,3 5,4 0,4 -1,5 0,8 5,6 11,7 16,7 21,3 23,0 22,3 17,6 

Temperatura 

maximă 

absolută 

(0C) 

34,8 
(1991) 

28,8 
(1989) 

20,5 
(1957) 

19,6 
(2007) 

23,0 
(1989) 

28,9 
(1983) 

34,7 
(1998) 

37,5 
(1993) 

43,3 
(2007) 

43,5 
(2007) 

40,4 
(2006) 

38,2 
(1968) 

Temperatura 

minimă 

absolută 

(0C) 

-6,8 
(1987) 

-20,0 
(1993) 

-20,9 
(1962) 

-30,5 
(1963) 

-23,2 
(1956) 

-16 
(1963) 

-2,5 
(2003) 

1,0 
(2000) 

5,8 
(1962) 

8,5 
(1987) 

6,0 
(1961) 

-2,2 
(1977) 

Precipitaţii 

multianuale 

(1956-2010) 

(mm) 

 

38,7 41,5 50,5 32,5 34,3 36,5 45,9 60,4 68,2 52,2 39,2 46,0 

 

Temperatura, media multianuală (1956-2010)  -----      11,2 0C 

Precipitaţii, media multianuală (1956 – 2010) -----        548 mm 

  

      Tabelul 3 

           Temperatura şi precipitaţiile lunare şi multianuale în anul agricol 2010 - 2011 
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Elementul 

climatic/perioada 

Temperatura 

(0C) 

 

Precipitaţii 

(mm) 

Medie lunară 
Media 

multianuală 
Suma lunară 

Suma 

multianuală 

X-2010 8,9 11,3 96 38,7 

XI-2010 9,4 5,4 54,4 41,5 

XII-2010 -1,8 0,4 100,6 50,5 

I-2011 -2,2 -1,5 11,2 32,5 

II-2011 1,2 0,8 22 34,3 

III-2011 4,5 5,6 19,4 36,5 

IV-2011 11,9 11,7 15,8 45,9 

V-2011 16,1 16,7 40,4 60,4 

VI-2011 21,1 21,3 55,6 68,2 

VII-2011 23,5 23,0 160,8 52,2 

VIII-2011 22,7 22,3 1,2 39,2 

IX-2011 20,4 17,6 0,25 46,0 

Media 11,3 11,2 577,65 545,9 

 

        Câmpul experimental al CCDCPN Dăbuleni a fost amplasat pe terasa a II-a Dunării, pe un psamosol 

tipic a cărui compoziţie chimică este prezentată în tabelul 4. Se constată fertilitatea naturală redusă 

datorată conţinutului redus în materie organică (0,35-0,45% carbon organic). Solul din câmpul 

experimental este foarte slab aprovizionat în azot, are o aprovizionare normală în fosfor şi redusă în 

potasiu. 

Tabelul 4 

Compoziţia chimică a psamosolului din câmpul experimental al CCDCPN Dăbuleni  

 

Adâncimea 

cm 

Azot total 

% 

Fosfor extractibil 

ppm 

Potasiu 

schimbabil 

ppm 

Carbon organic 

% 

pH 

în apă 

0 - 20 0,09-0,10 46-85 58-59 0,35-0,45        6,34-6,60 

20 - 40 0,10-0,11 50-70 45-56 0,32-0,34         6,33-6,68 

 

 

3.OBIECTIVELE ŞI REZULTATELE PROIECTELOR DE CERCETARE 

CONTRACTATE ŞI A CERCETĂRILOR PROPRII 

 

Proiecte din planul naţional de cercetare 

 

Proiect 52147 PNCDI II Parteneriate-Cercetări privind fundamentarea şi elaborarea 

tehnologiei de cultivare a pepenilor verzi cu plante altoite în vederea obţinerii de producţii 

biologice în zonele cu soluri nisipoase. (Contractor CCDCPN Dăbuleni). 

Obiectivele fazei de execuţie 

-Stabilirea interacţiunii portaltoi, cultivar, fertilizare organică, produse naturale rizogene şi 

biostimulatoare, micorize şi produse naturale pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor; 

-Elaborarea şi stabilirea eficienţei eonomice a unor secvenţe tehnologice privind cultura 

biologică a pepenilor verzi pe solurile nisipoase; 
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-Verificarea soluţiilor privind obţinerea de pepeni verzi biologici în zonele cu soluri 

nisipoase prin organizarea uni lot demonstrativ; 

-Organizarea unei mese rotunde privind cultura biologică a pepenilor verzi pe solurile 

nisipoase; 

-Editarea unei lucrări referitoare la cultura biologică a pepenilor verzi cu plante altoite, pe 

solurile nisipoase.  

Rezultate obţinute 

 În comdiţiile impuse de normele agriculturii biologice , în anul 2011 a fost studiată în  spaţiu 

protejat (tunele) comportarea a trei hibrizi de pepeni verzi, Crisby F1(hibrid extratimpuriu din grupa 

cultivarelor de tip Crimson Sweet), Celine  F1(hibrid timpuriu din grupa cultivarelor de tip Crimson 

Sweet cu fruct alungit) şi Flamingo F1 (hibrid timpuriu din grupa cultivarelor de tip Sugar Baby) cu 

plante altoite pe  hibridul interspecific (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata) Strong Tosa F1. 

Protejarea s-a făcut în adăposturi joase tip tunel acoperite cu folie de polietilenă şi în tunel acoperit 

folie permeabilă tip AGRIL + mulci de polietilenă fumurie. Cea mai mare producţie s-a obţinut la 

hibridul Celine F1 prin protejare în tunel din polietilenă + mulci PE (149,1 t/ha).  Protejarea cu 

folie permeabilă AGRIL + mulci PE a favorizat timpurietatea producţiei, în aceste condiţii 

obţinându-se producţii timpurii (până la 13 iulie) cuprinse între 59,3-75,1 t/ha, respectiv între 58-

61% din producţia totală, cea mai mare producţie timpurie obţinându-se la hibridul Celine F1 (75,1 

t/ha), urmat de hibridul Flamingo F1 cu o producţie timpurie de 72,8 t/ha. 

 În cultură neprotejată a fost studiată comportarea cultivarelor Lady F1, Audry F1, Fantasio 

F1 Lantha F1, Cicerio F1, Vasko, F1, Top Gun F1, Crimson Sweet, Dulce de Dăbuleni şi Oltenia în 

cultură cu plante altoite pe specia Lagenaria syceraria (hibridul Macis F1) şi nealtoite. S-a remarcat 

prin mărimea producţiei realizate hibridul Audry F1 cu o producţie medie de 94,2 t/ha în cultură 

altoită şi de 92,0 t/ha în cultură cu plante nealtoite). Celelalte cultivare au realizat în cultură 

nealtoită producţii de 9,6-65,8 t/ha şi de 34,0- 86,9 t/ha la cultura cu plante altoite... Rezultatele 

privind mărimea şi calitatea producţiei, rezistenţa la stres şi la atacul agenţilor patogeni în condiţiile 

impuse de normele agriculturii biologice au dus la recomandarea pentru cultura biologică cu plante 

altoite a cultivarelor Audry F1  şi Lady F1, care au manifestat toleranţă la atacul agenţilor patogeni 

şi o bună adaptabilitate la condiţiile agriculturii ecologice atât în anii cu condiţii favorabile (anii 

2009 şi 2011), dar mai ales în anii mai puţin favorabili cum au fost cele din anul 2010. 

Cercetările privind fertilizarea organică a culturilor ecologice de pepeni verzi cu plante altoite 

de pe solurile nisipoase au demonstrat că dozele de 60 de t/ha gunoi de grajd asigură o nutriţie 

corespunzătoare chiar şi pe nisipurile mai sărace, cu un conţinut în materie organică de 0,5-0,6 % 

pentru nivele de producţie de 50-80 t/ha (47,0 t/ha producţia medie a anilor 2009-2010). Pe solurile 

nisipoase mai fertile, cu conţinut de materie organică de 0,85 % prin fertilizare cu 60 t/ha gunoi de 

grajd producţia obţinută în anul 2011 a fost de 124,5 t/ha (hibridul Elleta F1 altoit pe portaltoiul 

interspecific Strog Tosa F1).  La nivelul de fertilizare de 60 t/ha gunoi de grajd se asigură o nutriţie 

corespunzătoare a plantelor astfel că nu se justifică aplicarea unor produse stimulatoare organice de 

tip Fertilider, Maxiroot sau Viostar. Dozele mai mici de fertilizare organică (30t/ha gunoi de grajd) 

nu asigură necesarul de elemente nutritive, în acest caz aplicarea fertilizanţilor organici naturali pe 

bază de alge aducând sporuri de producţie semnificative, care în cazul produsului BIONAT a fost în 

anul 2011 de 13,1 %, sporul mediu de producţie pentru cei trei ani de experimentare fiind de 15,9 %. 

Fertilizarea organică cu gunoi de grajd în complex cu diferiţi fertilizanţi organici biostimulatori a 

condus la creşterea conţinutului de clorofilă şi caroten din plantele de pepeni verzi, cât şi la o bună 

aprovizionare în azot, fosfor şi potasiu a plantelor. Ca urmare, în fructele de pepeni verzi a crescut 

conţinutul în glucide şi vitamina C. 

Dacă rezultatele privind utilizarea micorizelor la cultura pepenilor verzi din anii  2009 şi 2010 

au fost deosebit de încurajatoare şi arătau că prin inoculare cu fungi micorizali se înregistrează 

sporuri de producţie de 33,1% pentru doza 1 şi de 73,1% pentru doza 2, nu acelaşi lucru am 

constatat în anul 2011. Având în vedere gradul de noutate, folosirea  micorizelor la cultura 
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pepenilor verzi trebuie avută şi în cadrul altor cercetări, punându-se accent pe obţinerea în laborator 

a fungilor micorizali, a dozelor de inocul, a portaltoilor şi  a soiurilor cultivate. 

În anul 2011 a fost studiată eficacitatea aplicării tratamentelor cu produse naturale pe bază 

de extracte de pelin (Artemisia absinthum), spilcuţă (Crysantemum vulgare), coada vulpii 

(Equisetum arvensis), urzică (Urtica dioica), muşeţel (Mathricaria chamomilla) şi valeriană 

(Valeriana officinalis). Cele patru tratamentele aplicate la cultura de pepeni verzi cu plante altoite 

(hibridul Lady F1 altoit pe portaltoiul Macis F1 din specia Lagenaria siceraria) au determinat 

reducerea frecvenţei şi gradului de atac al agenţilor patogeni şi dăunătorilor şi au avut efect 

stimulator asupra plantelor, concretizat în sporuri de producţie de 9,2 –32,2%. Cea mai mare 

producţie (90,3 t/ha) a fost obţinută în anul 2011 prin tratamente cu extract de urzică. 

Studiile de eficienţă economică au demonstrat că pe solurile nisipoase din sudul Olteniei, 

prin aplicarea tehnologiei de cultura ecologică de pepeni verzi cu plante altoite rezultată în urma 

cercetărilor efectuate în cadrul acestui proiect este eficientă economic. 

 

Proiect PNCDI 52115 II Parteneriate-Evaluarea potenţialului agrobiologic al unor soiuri 

noi şi hibrizi  de piersic în vederea omologării şi îmbunătăţirii sortimentului naţional care 

să valorifice resursele naturale în contextul unei agriculturi durabile 

  

Obiectivul proiectului pentru CCDCPN Dăbuleni a avut în vedere studierea de creaţii biologice 

noi, reprezentând soiuri noi de piersic, nectarin pavii, bine adaptate condiţiilor ecologice din zona 

solurilor nisipoase, competitive din punct de vedere tehnologic şi economic cu standardele din tarile 

europene. 

 La specia piersic au fost introduse în sortiment soiuri de piersic propriu zise cum sunt: 

Springold, Sprincrest, Cardinal, Collins, Redhaven, Jerseyland, Southland. Sortimentul a fost 

îmbunătăţit prin introducerea soiurilor dr nectarine Cora, Delta, Romamer şi de piersici cu fruct plat 

Florin, Filip. Monica, Marina. 

Pe solurile nisipoase de la Dabuleni maturarea diferitelor soiuri de piersic se realizează cu 10-12 

zile mai devreme decât in alte zone de cultura datorită resurselor termice şi a insolaţiei puternice de 

care beneficiază zona. Primul soi care s-a maturat a fost soiul Springold (26VI), urmat de soiul 

Sprincrest (30VI), la celelalte soiuri maturarea având loc în prima şi a doua decada a lunii iulie. Cea 

mai mare productie de fructe s-a obtinut la soiul Redhaven (20,6t/ha) urmata de soiurile Jerseyland 

cu 18,3 /ha şi soiul Cardinal cu 18,2t/ha, colecţia pomologică fiind în primul an de producţie. 

  

Proiecte din Planului sectorial ADER 2020  

 

Proiect ADER 5.3.3-Îmbunătăţirea ofertei de producţie a agroecosistemelor pe 

psamosoluri pentru creşterea gradului de securitate alimentară şi de calitate a produselor 

agricole primare. 

 În anul 2011 s-a derulat prima etapă ce a constat în inventarierea şi evaluarea factorilor de 

vulnerabilitate implicaţi în securitatea alimentară şi calitatea producţiei agricole obţinută pe 

psamosoluri şi elaborarea dispozitivelor experimentale.  Factorii de vulnerabilitate implicaţi în 

securitatea alimentară şi calitatea producţiei  agricole obţinute pe solurile nisipoase (psamosoluri) şi 

care au rol limitativ în desfăşurarea activităţii vitale la plante, sunt următorii: factori pedologici 

(solul) şi factori climatici  (temperatura,  umiditatea,  şi fenomenele meteo generate de către acestea 

(brumele şi îngheţurile timpurii de toamnă,  brumele şi îngheţurile târzii de primăvară, poleiul, 

grindina şi vântul), şi lumina.                                                                                                                                                                     

  În vederea realizării obiectivelor propuse la acest proiect a fost proiectat dispozitivul 

experimental pentru experienţele care se vor efectua la culturile de legume (tomate, ardei, pătlăgele 

vinete, morcov şi ceapă), pepeni verzi, cartof, arahide, fasoliţă, sorg pentru boabe, porumb, grâu de 

toamnă, triticale, viţă de vie şi pomi fructiferi. 
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Proiectul ADER 1.1.6. Elaborarea tehnologiilor vitivinicole adaptate pentru diminuarea 

efectului perturbator al schimbărilor climatice  

Obiectivul etapei:  Stabilirea factorilor de impact si a implicatiilor schimbarilor climatice 

globale asupra ecosistemului viticol din zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei  

 În această etapă s-au prezentat factorii de impact si implicatiile schimbarilor climatice 

globale asupra ecosistemului viticol din zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei şi s-a proiectat 

dispozitivul experimental (variante, repetiţii şi observaţii şi determinări experimentale). 

 Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările majore ale secolului nostru, un 

domeniu complex în care trebuie să ne îmbunătăţim cunoaşterea şi înţelegerea, pentru a lua măsuri 

imediate şi corecte în vederea asigurării obţinerii de productii horticole şi agricole performante. 

 Seceta ramăne încă un stres abiotic major care ameninţă producşia agricolă în multe părţi ale 

lumii, apa devenind o resursă rară, care necesită un management economic şi de mediu, efectuat cu 

mare grijă. Modificările climatice din ultimii 30 ani, scot în evidenţă tendinţa clară a intensificării şi 

extinderii fenomenului de secetă,  cu implicaţii negative asupra plantelor de cultură, printre care şi 

viţă de vie.  

 Deşi viţa de vie prezintă o remarcabilă capacitate de adaptare la condiţiile extreme de 

hidrofilie sau xerofilie, deficitul hidric întâlnit în anii secetoşi perturbă principalele procese 

fiziologice ale plantei, cu efecte negative asupra stării de vegetaţie a butucilor şi capacităţii de 

producţie a acestora. 

Modificările climatice pot produce: 

 - creşterea eroziunii hidrice a solului şi a spălării/levigării nutrienţilor (în ape de suprafaţă, 

respectiv în pânza freatică) datorită modificării volumului şi intensităţii precipitaţiilor (fenomen 

foarte des întâlnit pe solurile nisipoase din sudul Olteniei).  

    - modificarea structurii şi texturii solului datorită  tendinţei mărite de dezagregare/alterare sub 

influenţa factorilor climatici excesivi; 

       - amplificarea eroziunii eoliene datorită creşterii temperaturilor estivale şi a reducerii 

precipitaţiilor în timpul verii ; 

            - reducerea cantităţii şi calităţii materiei organice din sol datorită reducerii fotosintezei 

         - reducerea biodiversităţii biotei din sol datorită creşterii temperaturii şi reducerii 

conţinutului de apă. 

             - sărăturarea solurilor datorită intensificării proceselor de irigare. 

 În zona solurilor nisipoase nn prim element de impact care este foarte dificil de analizat în 

cazul schimbărilor climatice este situaţia apei. În mod evident apa din sol va cunoaşte o tendinţă 

evidentă de reducere datorită creşterii temperaturii. Pentru completarea apei din sol este nevoie de 

irigaţii. Irigarea implică construcţia  de baraje şi consumuri energetice suplimentare, iar aceste 

activităţi suplimentare generează gaze cu efect de seră. 

 Un alt impact neluat în considerare de optimiştii care consideră că natura va gasi o cale să 

compenseze efectul artificial de seră (prin stimularea fazei de întuneric a fotosintezei) este cel al 

biodisponibilităţii diferitelor elemente nutritive. 

 Numeroase lucrări relevă influenţa temperaturii şi a umidităţii solului asupra nutriţiei 

minerale a plantelor. Se observă că la acelaşi regim de aprovizionare a solului cu elemente nutritive, 

dar la temperaturi şi umidităţi diferite, accesibilitatea elementelor nutritive se schimbă foarte mult. 

 Temperatura influenţează procesele chimice şi  biochimice din sol atât în perioada de 

vegetaţie cât şi în perioada de repaus. 

 Precipitaţii mai intense, asociate irigării masive în timpul perioadei de vegetatie şi creşterii 

ieşirilor de biomasă vegetală (productivitate sporită datorită creşterii fotosintezei care determină 

consumuri sporite de fosfor biodisponibil) va determina o serie de consecinţe secundare negative 

multiple (eutrofizarea apei de suprafaşă,  reducerea biodisponibilităşii) al caror efect final va fi 

reducerea fixării globale de bioxid de carbon. 

 La fel de periculoase pentru viţa de vie sunt şi fenomenele meteorologice generate de 

temperatură şi precipitaţii cum sunt: brumele şi îngheţurile timpurii de toamnă,  brumele şi 
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îngheţurile târzii de primăvară, poleiul, grindina şi vântul.  

 

Proiectul ADER 1.1.11. Conservarea şi valorificarea patrimoniului legumicol cu 

expresie fenotipică utilă şi plasticitate ecologică ridicată  

Obiectivele etapei: 

-documentare, intocmire protocol experimental.  

-identificarea şi colectarea surselor de germoplasmă utile lucrărilor de ameliorare. 

Identificarea, colectarea şi inventarierea soiurilor si populatiilor locale, a culturilor 

traditionale valoroase din ferme autohtone, gradini familiale şi flora spontană la speciile: tomate, 

fasole (urcătoare şi pitică), castraveţi, ardei (gras, lung, gogoşar, iute), varză, ceapă, pătlăgele 

vinete, pepene verde, morcov, dovlecel, salata, mărar, pătrunjel (de frunze şi de rădăcină), 

păstârnac, ţelină 

 În cadrul proiectului la CCDCPN Dăbuleni se va urmării o experienţă privind comportarea 

unor cultivare de pepene verde cu expresie fenologică utilă pentru zona solurilor nisipoase din sudul 

Olteniei. În acest scop s-a întocmit un material documentar privind particularităţile ecologice ale 

pepenilor verzi, zonarea pepenilor verzi în ţara noastră, situaţia culturii pe plan mondial şi în 

România şi s-a întocmit dispozitivul experimental 

 Cultura pepenilor verzi ocupă un loc important în agricultura mondială. Cea mai mare 

producătoare de pepeni verzi este China cu o producţie anuală de 8,1 milioane t. Ţări mari 

cultivatoare sunt Turcia cu o producţie de 1,9 milioane t, SUA cu o producţie de 1,2 milioane t. 

România se situează pe locul 5 cu o producţie anuală de 940  mil. T. Suprafeţele cultivate cu pepeni 

au crescut continuu în perioada 1980 - 1999, de la 11,6 mii ha la 49,5 mii ha. Încpând cu anul 2000 

se constată o reducere a suprafeţelor cultivate cu pepeni cu circa 2 mii ha, pentru ca în anul 2005 să 

fie cultivate cu pepeni 37,6 mii ha, iar în 2008 s-a ajuns la o suprafaţă de 29,7 ha Perfecţionarea 

permanentă a tehnologiilor de cultivare a pepenilor a făcut ca producţia medie să aibă o evoluţie 

ascendentă de la 8,68 t/ha în 1980 la 18,94 t/ha în anul 2008. Ca urmare a tendinţei de creştere a 

randamentelor de producţie este de aşteptat o scădere a suprafeţelor cultivate cu pepeni verzi, fără 

diminuarea producţiei totale. Creşterea nivelului de producţie se bazează pe folosirea materialului 

biologic (soiuri, hibrizi) din ce în ce mai performante şi folosirea de tehnologii moderne de 

producţie.   

Este binecunoscut faptul că, în aceleaşi condiţii pedoclimatice şi aplicând aceeaşi tehnologie 

se obţin producţii diferite cantitativ şi calitativ dacă se cultivă cultivare diferite ceea ce ne conduce 

la concluzia că, elementul biologic – soi sau hibrid – are un rol deosebit în valorificarea eficientă a 

ansamblului factorilor tehnologici. Materialul biologic (soiul sau hibridul) prin zestrea genetică pe 

care o posedă şi care se manifestă mai mult sau mai puţin în funcţie de acţiunea celorlalţi factori de 

producţie determină recolta. Ca urmare, este absolut necesară îmbunătăţirea  sortimentului de soiuri 

şi hibrizi prin omologarea şi răspândirea în producţie a unor cultivare de înaltă productivitate, cu 

însuşiri superioare de bioconversie, tolerante şi/sau rezistente la agenţii patogeni şi dăunători şi cu 

fructe de calitate superioară ce se pretează la transportul pe distanţe mari. . Modul diferit de 

comportare a soiurilor şi hibrizilor străini duce, în primul rând, la concluzia că, introducerea lor în 

cultură trebuie făcută cu discernământ, funcţie de plasticitatea ecologică deosebită. Înlocuirea 

vechilor soiuri cu cele noi, performante, constituie una din principalele căi de progres în agricultură 

însă, în condiţiile pieţii libere, concurenţiale, comercializarea noilor soiuri trebuie limitată la 

interesul producătorului agricol de a cultiva cele mai valoroase soiuri fără riscul neadaptabilităţii 

acestota la condiţiile de climă şi sol. Cunoaşterea particularităţilor biologice ale soiului sau 

hibridului cultivat (cerinţe faţă de factorii de mediu, gradul de rezistenţă la intemperii: temperaturi 

scăzute, temperaturi ridicate, secetă, comportarea faţă de boli şi dăunători, durata de formare a 

producţiei) stă la baza alegerii celor mai bune soiuri şi hibrizi în raport cu cerinţele consumatorilor 

şi condiţiile pedoclimatice din zonă. Ca urmare, recomandarea şi introducerea în cultură a noilor 

soiuri şi hibrizi de pepeni verzi trebuie făcută numai după un studiu adecvat privind comportarea lor 

în raport cu tipul de sol, zona climatică şi sistemul de cultură. 
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            Proiectul ADER 1.2.3. Tehnologii pomicole inovative de limitare a impactului negativ 

al schimbarilor climatice 

Obiectivele etapei: 

 -adaptarea celor mai moderne tehnologii pomicole aplicate în zonele cu soluri nisipoase din 

România în vederea limitării efectelor negative ale schimbarilor climatice prognozate pentru 

urmatorii ani. 

În anul 2011 etapa I a proiectului s-au facut inventarierea şi studierea evoluţiei factorilor 

climatici cu impact asupra schimbarilor climatice şi influenţa acestora asupra plantatiilor pomicole 

din zona solurilor nisipoase din România. A fost proiectat dispozitivul experimental privind 

verificarea de ipoteze si teorii privind masurile tehnologice de limitare a efectelor negative ale 

stresului climatic, realizare de model experimental. 

 

Proiectul  ADER  3.1.2. Soluţii  tehnologice  alternative  destinate  fermelor  de semi-

subzistenţă pentru cultura protejată a legumelor în contextul modificărilor climatice la 

nivel regional şi a creşterii competitivităţii producţiei(Conducător de proiect ICDLF Vidra) 

Obiectivul etapei:  

-studii documentare, elaborarea protocolului experimental  

Studiu privind resursele ecologice şi sociale din zona solurilor nisipoase şi impactul acestora 

asupra favorabilităţii cultivării plantelor legumicole în diverse sisteme de protecţie cu plasticÎn 

România, solurile nisipoase ocupă o suprafaţă de 439 mii hectare, suprafaţa cea mai mare cu 

terenuri nisipoase  situându-se în sudul Olteniei, iar referior la răspândirea pe judeţe, cele mai mari 

suprafeţe cu nisipuri şi soluri nisipoase  cu folosinţă agricolă se găsesc  în judeţele Dolj, (104,4 mii 

ha) şi  Mehedinţi (36,0 mii ha).  

Solurile nisipoase din sudul Olteniei se caracterizează printr-un conţinut ridicat de nisip 

grosier (50-70%), puţină argilă şi praf (2-8%). Compoziţia granulometrică este diferită pe dune şi 

interdune. Pe dune conţinutul în argilă fizică este cuprins între 5,8-8,4% şi peste 90% nisip grosier 

şi fin, iar în interdune conţinutul de argilă fizică ajunge la 12,1-15,8%, iar procentul de nisip grosier 

şi fin scade până la 75-80%. După Ceauşescu I şi colab.(1980), solurile cerute de cele mai multe 

specii legumicole pot avea un conţinut de argilă de 10-30%, praf 10-35% şi nisip 40-45%  ceea ce 

ne îndreptăţeşte să afirmăm că, plantele legumicole pot fi cultivate în interdune pe solurile nisipoase 

din sudul Olteniei.Solurile nisipoase au o fertilitate naturală scăzută fiind caracterizate printr-un 

conţinut mai ridicat în bioxid de siliciu şi carbonaţi şi sărace în humus (sub 1%). Conţinutul în azot 

total oscilează între 0,03-0,09%, sunt slab aprovizionate cu potasiu (55-87ppm) şi bine 

aprovizionate cu fosfor (35-72 ppm). Valoarea pH-ului în stratul arat este cuprinsă între 6,12-6,23 

cu menţinerea peste 6,0 pe tot profilul solului, valori care indică o reacţie slab acidă spre neutră. 

Speciile legumicole aflate în cultură se comportă în mod deosebit faţă de reacţia solului, ele 

realizând o creştere şi dezvoltare corespunzătoare numai atunci când valoarea pH-ului se află la un 

nivel optim, particular pentru fiecare specie legumicolă în parte. Marea majoritate a plantelor 

legumicole cer o reacţie neutră sau uşor acidă, uşor alcalină şi din acest punct de vedere speciile 

legumicole găsindu-şi locul în zona solurilor nisipoase. 

Analize pe perioade lungi de timp a unor factori climatici cu rol major în creşterea şi 

dezvoltarea plantelor, cum ar fi temperatura şi precipitaţiile, au pus în evidenţă caracterul neuniform 

al distribuţiei şi intensităţii acestora precum şi o tendinţă de accentuare a secetei în ultimele două 

decenii, cu efecte nefavorabile asupra agriculturii din sudul Olteniei. Conform datelor înregistrate la 

staţia meteo din cadrul CCDCPN Dăbuleni, temperatura medie multianuală (1956-2010): este de 

11,20C cu o temperatură medie anuală cuprinsă între 9,2 0C în anul 1985 şi 13,3 0C în anul 2007. 

În perioada 1991-2000 media anuală a temperaturilor a fost de 11,60 C ceea ce înseamnă o 

creştere cu 0,40 C faţă de media multianuală. Schimbări spectaculoase în evoluţia temperaturilor s-

au manifestat în ultima decadă, respectiv în perioada 2001-2010, perioadă în care s-a înregistra atât 

maxima anuală cât şi cea absolută. În această perioadă media temperaturilor anuale a fost de 12,2 0 
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C ceea ce înseamnă o creştere cu 0,60 C faţă de deceniul anterior (perioada 1991-2000) şi o creştere 

cu 1,00 C faţă de media multianuală (1956-2010).  

Media lunară a temperaturilor lunii aprilie din ultimul deceniu este cu 0,60 C mai mare faţă 

de media  multianuală, iar în lunile mai, iunie şi iulie s-au înregistrat temperaturi medii mai ridicate 

faţă de media multianuală  cu 

 0,9-1,10 C. Şi în ceea ce priveşte minimele absolute  în lunile aprilie şi mai  depăşesc limita 

extremă admisă pentru plantele de ardei şi vinete. În toţii anii luaţi în studiu, în lunile aprilie şi mai 

temperaturile minime absolute au avut valori sub 100 C , temperaturi la care plantele de ardei şi 

vinete au de suferit. 

De asemenea zona se caracterizează prin valori ridicate ale evapotranspiraţiei potenţiale şi 

prin vânturi puternice a căror frecvenţă corespunde direcţiilor nord-est, frecvenţa medie 36,2% şi 

nord – vest, frecvenţa medie 23,5 % (Baniţă P. şi colab, 1981). 

 Înlăturarea sau diminuarea efectelor nedorite survenite în prima parte a perioadei de 

vegetaţie  se pot realiza prin aplicarea unor tehnologii de cultivare adaptate specificului zonei, 

printre care se poate enumera protejarea temporară a culturilor legumicole sau a suprafeţei solului 

prin mulcire. Adăposturile temporare permit cultivarea timpurie, direct în câmp a plantelor 

legumicole pretenţioase la căldură având următoarele avantaje: protejează culturile de temperaturile 

scăzute care survin în perioada aprilie-mai, protejează culturile de brumele târzi de primăvară, 

asigură protejarea antideflaţională a culturilor, permit obţinerea unor producţii timpurii contribuind 

la creşterea profitabilităţii.  

 În practica agricolă se foloseşte în mod frecvent folia de polietilenă. Ţinând seama de faptul 

că potenţialul productiv al ardeiului şi pătlăgelelor vinete se manifestă diferit în funcţie de factorii 

de microclimat este necesară experimentararea şi a altor materiale. Folia tip Agril prin natura ei 

microscopică permite circulaţia aerului şi infiltrarea apei creând condiţii de microclimat diferite de 

cele create de folia de polietilenă.  

Pentru realizarea obiectivelor propuse se vor efectua experienţe la culturile de ardei gras şi pătlăgele 

vinete luând în studiu diferite metode de protejare temporară. 

 Experienţele se vor amplasa în câmpul experimental de la CCDCPN Dăbuleni după metoda 

blocurilor randomizate în 4 repetiţii.Se vor analiza factorii de stres pentru culturile de ardei şi 

pătlăgele vinete respectiv temperatura din sol şi aer, umiditatea din sol şi cea atmosferică şi se va  

preciza evoluţiei factorilor de microclimat (temperatura din sol şi aer, umiditatea din aer şi sol din 

spaţiile protejate cu folie din polietilenă şi permeabilă din zonele cu soluri nisipoase. Sunt necesare 

cercetări complexe referitoare la aspectele cantitative şi calitative ale producţiei, cercetări cu privire 

la aspectele fiziologice şi biochimice ale creşterii toleranţei plantelor la factorii de stres termic şi 

hidric, cercetări cu privirea la conţinutul chimic al producţiei, precum şi studii de eficientizare a 

solurilor nisipoase. 

 

Proiectul ADER 5.1.2. Protecţia integrată a culturilor agricole în asolamente specifice 

exploataţiilor agrosilvice, fermelor care includ pajişti cu valoare ecologică ridicată şi 

zonelor Natura 2000(Conducător de proiect ICDPP Bucureşti) 

Obiectivul etapei : Studiu privind metodicile de lucru de protectie integrata in cadrul 

asolamentelor specifice exploataţiilor agrosilvice de pe solurile nisipoase. 

Sistemele de agricultură neconvenţională au ca scop de a stopa poluarea şi erodarea 

ecosistemelor agricole, chiar regenerarea acestora şi obţinerea de produse agricole “curate”, 

nepoluante, pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. Promovarea 

agriculturii integrate a fost şi este şi acum primul pas de compromis spre agricultura sustenabilă 

(durabilă) propriu zisă.  

Din punct de vedere hidrofizic, solurile nisipoase din sudul Olteniei se caracterizează prin 

valori reduse ale coeficientului de ofilire (1,2-2,1%), ale capacităţii de câmp (7,5-9,3%) şi prin 

valori ridicate ale densităţii aparente (1,47-1,48 g/cm3). Au o mobilitate ridicată, o permeabilitate 

mare şi capacitate de reţinere a apei redusă.   
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 Climatic, extremitatea sudică a arealului cu soluri nisipoase din stânga Jiului este afectată 

de secetă şi arşiţă, frecvenţa anilor secetoşi, din punct de vedere agricol, depăşind 40%. În zona 

solurilor nisipoase din sudul Olteniei media multianuală a precipitaţiilor (P) este 540 mm, a 

temperaturii aerului de 11,2oC şi evapotranspiraţia potenţială (ETP) de 700-755 mm.  Resursele 

hidrice existente în această zonă sunt insuficiente pentru creşterea şi dezvoltarea optimă a plantelor, 

predominând seceta pe parcursul perioadei de vegetaţie. Analiza resurselor termice şi hidrice au pus 

în evidenţă o tendinţă de accentuare a secetei în ultimele două decenii, cu efecte nefavorabile asupra 

agriculturii din sudul Olteniei. 

       Stabilirea sortimentului de plante şi a unei structuri a culturilor adecvate 

vor avea în vedere neuniformitatea fertilităţii solurilor nisipoase precum şi specificitatea plantei la 

condiţiile de secetă. Din acest punct de vedere plante ca: secara, sorgul şi fasoliţa se pot constitui 

într-un asolament, în scopul promovării unui sistem de agricultură durabilă pe solurile nisipoase.  

Tot în această direcţie vor fi orientate şi tehnologiile de cultivare a plantelor pe aceste soluri. 

Sistemul de agricultură pe care îl vom realiza este specific solurilor nisipoase şi  impune respectarea 

tuturor verigilor tehnologice care duc continuu la ameliorarea acestor tipuri de soluri şi la crearea 

permanentă a condiţiilor optime de vegetaţie pentru plante: rotaţia culturilor într-un asolament 

raţional, combaterea deflaţiei şi prin măsuri agrofitotehnice, executarea corectă a lucrărilor solului, 

fertilizarea corespunzătoare, combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, cultivarea soiurilor şi 

hibrizilor de înaltă productivitate adaptaţi la condiţiile locale.       Deoarece solurile nisipoase, prin 

natura lor, sunt sărace în materie organică, tehnologiile de cultivare a plantelor vor urmări cu 

prioritate îmbunătăţirea potenţialului trofic al solului, care va conduce neîntârziat şi la creşteri ale 

nivelului producţiilor.  

Cercetările care vor fi iniţiate în cadrul acestui proiect vor fi realizate în cadrul unei exploataţii 

agrosilvice din zona de sud a României, apropiată Zonei Natura 2000, situl Continental “Confluenţa 

Jiu- Dunăre”, care este o arie de protecţie specială avifaunistică (SPA). Obiectivul cercetărilor va 

viza protecţia integrată a unor culturi tradiţionale zonei nisipoase (fasoliţă, secară, sorg), amplasate 

într-o rotaţie în cadrul unui asolament specific solurilor nisipoase, în condiţii de irigare.  

Protecţia integrată în cadrul exploataţiilor agrosilvice din sudul Olteniei implică combaterea 

integrată a bolilor, dăunătorilor, buruienilor, prin promovarea asolamentului, prin aplicarea integrată 

a fertilizării şi irigării, prin aplicarea produselor biologice sau chimice complexe sau aplicarea în 

complex a îngrăşămintelor, erbicidelor, insectofungicidelor la culturile tradiţionale zonei: fasoliţă, 

sorg, secară. 

Strategiile de reducere a impactului asupra mediului, prin aportul de pesticide, pot fi abordate 

pe diverse căi, de la prevenirea la sursă la tratamentul simptomelor ce privesc efectele ecologice 

nefaste. Dintre aceste căi se pot enumera: 

- diminuarea necesităţilor fundamentale de protecţie a culturilor cu mijloace chimice prin 

utilizarea unor practici şi metode care reduc îmbolnăvirile culturilor (rotaţia judicioasă a culturilor, 

cultivarea soiurilor rezistente la boli şi dăunători, a seminţelor libere de boli şi dăunători, măsuri de 

igienă corespunzătoare pentru limitarea extinderii atacurilor de boli şi dăunători) precum şi prin 

utilizarea stricta la minimul necesar a substanţelor chimice, în scopul combaterii înbolnăvirii 

culturilor ; 

- alegerea cu mare discernământ numai a pesticidelor autorizate care nu aduc prejudicii 

mediului, cum ar fi cele selective ; 

- personalul care utilizează aceste produse să fie instruit, atestat şi autorizat; 

- supraveghere stricta a regimului şi a utilizării pesticidelor ; 

- interdicţia de a utiliza tratamente din aer, mai ales că terenurile agricole tratate se află in 

apropierea maselor de ape ; 

- limitarea administrării îngrăşămintelor, deoarece există situaţia ca anumite boli şi dăunători 

să fie favorizaţi de creşterea randamentului şi productivităţii culturilor ; 
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- reducerea utilizarii în scop preventiv a pesticidelor ţinând cont de faptul că prezenţa 

organismelor parazitare constituie o situaţie normală, problema acestora fiind reconsiderată numai 

că există un pericol estimat sau se depăşeşte un anumit grad de nocivitate ; 

- înlocuirea în parte a utilizarii pesticidelor prin mijloace şi metode curate ecologic, diferite de 

cele chimice (metode biologice, metode preventive, capcane, îndepărtarea manuală a cuiburilor de 

dăunători, etc.). 

 

 

Proiectul ADER 5.3.1. Perfecţionarea mangementului culturii cartofului, la nivel de 

fermă, prin promovarea unui sistem suport pentru decizie (DSS) bazat pe monitorizarea 

continuă a resurselor (Conducător de proiect INCDCSZ Braşov) 

       Consolidarea retelei de cercetare; studiu documentar; fundamentare tehnico-stiintifica.  

 

Cooperare bilaterala Romania –China  

  Denumirea proiectului “Cercetări asupra managementului aplicării nutrienţilor la 

principalele culturi” Contract nr.498/18.03.2011 

  Obiectivele fazei de execuţie :  

-consolidarea cooperării în domeniul aplicării nutrienţilor prin deplasare în China. Vizită de lucru; 

-optimizarea creşterii şi dezvoltării plantelor din punct de vedere al desfăşurării proceselor 

fiziologice şi biochimice din plantă sub influenţa fertilizării ;  

-îmbunătăţirea nutriţiei plantelor de pepeni verzi prin aplicarea a nutrienţilor odată cu apa de irigat 

şi prin simbioza dintre micorize şi sistemul radicular 

În perioada 13.08.2011-24.08.2011 s-a realizat o vizită de documentare la Institute of Agro-

resources and Environment, Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences din 

Shijiazhaung/CHINA,  în scopul cooperării în domeniul managementului aplicării nutrienţilor la 

principalele culturi, conform planului de realizare a Contractului de  Cooperare Bilaterală nr. 

498/18.03.2011. 

Pe parcursul vizitei am prezentat două lucrări ştiinţifice:  

     1. “Achievements of research activity in Research - Development Station on Sandy Soils for 

Field crops, Dabuleni”. 

    Authors: Diaconu Aurelia, Reta Draghici, Mihaela Croitoru,Toma V., Matei G., Draghici I., 

Ratoi I., Ciuciuc Elena, Dima Milica, Ploae Marieta, Durău Anica 

     2. „Fertilization systems of some agricultural plants in climatic conditions of sandy soils in 

Romania” 

             Authors: Draghici Reta, Diaconu Aurelia, Croitoru Mihaela, Toma V., Matei Gh., Draghici 

I., Ratoi I., Ciuciuc Elena, Dima Milica, Ploae Marieta, Durău Anica.   

- In scopul stabilirii implicaţiei fertilizării asupra desfăşurării proceselor fiziologice şi biochimice 

din plantă cercetările s-au realizat la 10 specii de plante agricole (sorg, arahide, fasoliţă, cartof, 

porumb, pepeni verzi, grâu, viţa de vie şi piersic) în condiţiile solurilor nisipoase şi au vizat 

fertilizarea şi rolul acesteea în desfăşurarea proceselor biochimice şi fiziologice din plantă. 

Rezultatele privind analizele de sol evidenţiază un regim de hrană al solurilor nisipoase deficitar 

faţă de cerinţele plantelor şi de aceea asigurarea elementelor nutritive necesare creşterii şi 

dezvoltării acestora se poate realiza prin folosirea raţională a îngrăşămintelor. Dintre cele trei 

macroelemente determinate rezultatele arată că azotul se găseşte în cantităţi foarte mici  deţine locul 

principal, în implicare asupra creşterii masei vegetative  şi a producţiilor obţinute pe solurile 

nisipoase.   

Rezultatele obţinute au demonstrat particularităţile fertilizării pe solurile nisipoase. La majoritatea 

speciilor studiate cele mai bune rezultate s-au obţinut la aplicarea fracţionată a azotulul. Intensitatea 

proceselor fiziologice, respectiv rata fotosintezei şi transpiraţia plantei, sunt într-o strănsă legătură 

cu condiţiile de mediu şi doza de fertilizare. Au fost stabilite corelaţii semnificative între producţiile 
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obţinute şi formulele de fertilizare sau modalităţile de aplicare a azotului. Deasemenea prin 

rezultatele obţinute a fost stabilită o strânsă legătură funcţională între producţia obţinută şi rata 

fotosintezei, care a oscilat în funcţie de starea de nutriţie a plantei. 

 -Rezultatele obtinute privind  influenţa fertirigării asupra indicilor fiziologici şi biochimici la unele 

culturi agricole au  condus la concluzia că deficitul de apă din perioada de vegetaţie este factorul cel 

mai important care limitează atât nivelul cât şi calitatea producţiei de cartof. Fertilizarea culturii de 

cartof cu N150P100K100, azotul fiind aplicat odată cu apa de irigaţie, a condus la cele mai bune 

rezultate, privind acumularea de CO2 prin procesul de fotosinteză, la asigurarea unui plafon de 

irigare de 80% din i.u.a.  

Rezultatele privind producţia obtinuta au fost  încurajatoare în cea ce priveşte utilizarea micorizei la 

cultura pepenilor verzi cu plante altoite. Inocularea cu fungi micorizali s-a dovedit a fi benefică şi în 

ceea ce priveşte greutatea medie a fructelor, în toate variantele experimentate fiind înregistrate 

creşteri ale greutăţii medii a fructelor. Analizele chimice efectuate pe probele medii la fructele de 

pepeni verzi subliniază relaţiile de interdependenţă între variaţiile compuşilor chimici. 

 

Teme de cercetare cu finanţare proprie  

Tema 1- Evidenţierea şi evaluarea factorilor care generează fenomenele de secetă şi 

aridizare în  zonele cu soluri nisipoase din sudul  Olteniei şi stabilirea măsurilor durabile  de 

combatere prin metode agropedoameliorative, agrofitotehnice şi de îmbunătăţiri funciare . 

Obiectivele temei:  

- estimarea secetei   meteorologice şi agrometeorologice prin analiza evoluţiei parametrilor 

meteorologici, a rezervei de apă accesibilă plantelor  cultivate şi evapotranspiraţiei 

- opţiuni de fertilizare la culturile de câmp ca urmare a schimbărilor climatice în zona 

solurilor nisipoase din sudul Olteniei 

- cuantificarea efectelor negative produse de secetă asupra cantităţii şi calităţii producţiei şi 

stabilirea măsurilor agrofitotehnice adecvate de diminuare a acestora 

      Rezultate obtinute: 

-Analizele privind umiditatea solului sub culturile de arahide, fasolită, sorg, porumb şi floarea 

soarelui evidentiaza caracterul secetos al anului 2011.  In conditiile unei umiditati relative a 

aerului de 55,8%, umiditatea solului din ultima decada a lunii iunie a fost cuprinsa intre 1-5%, 

iar rezerva de apa din sol a oscilat intre 30-150 m3 apa/ha, in functie de cultura, indicand un 

caracter de seceta extrema pana la seceta puternica in perioada analizata. Cele mai bune rezultate 

s-au inregistrat sub culturile de arahide si fasolita. 

-Cercetarile privind fertilizarea culturilor agricole subliniaza un regim de hrană al solurilor 

nisipoase deficitar faţă de cerinţele plantelor, iar asigurarea elementelor nutritive necesare 

creşterii şi dezvoltării acestora se poate realiza prin folosirea raţională a îngrăşămintelor. Se 

evidentiaza corelatii semnificative intre dozele de ferilizare si productiile obtinute la grau, 

fasolita, arahide, sorg, porumb. La grâu cantitatea de proteină din bob a crescut de la 11,2% în 

varianta nefertilizată la 14,8% în varianta fertilizată cu N150 (azotul a fost aplicat  la pornirea 

plantelor în vegetaţie). Semnificaţia distinctă a coeficienţilor de corelaţie calculaţi (r = 0,995** ; r 

= 0,967**) subliniază importanţa stării de nutriţie a solului în formarea producţiei la porumb, 

varianta recomandată fiind N150P80K80 cu aplicarea fracţionată a azotului (1/3 la semănat şi 2/3 în 

vegetaţie).  La cultura de arahide evoluţia diurnă a proceselor fiziologice de fotosinteză şi 

transpiraţie a plantei se diferenţiază în funcţie de doza de fertilizare, iar sub aspectul 

productivităţii şi al acumulării de azot în plantă s-a remarcat, cu producţia cea mai mare de păstăi 
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la arahide de 2359 kg/ha, varianta în care s-a administrat doza de N90P60K60, iar azotul a fost 

fracţionat 1/3 la semănat şi 2/3 în vegetaţie.  La sorgul pentru boabe rezultatele de fiziologie 

reliefeaza cresterea radiatiei active in fotosinteza odata cu cresterea temperaturii inregistrate, iar 

procesele de fotosinteza si transpiratie a plantei  se diferentiaza semnificativ in functie de 

varianta de fertilizare, fiind corelate cu radiatia activa in fotosinteza si temperatura aerului. 

Producţia cea mai mare la sorg a fost determinată în varianta fertilizată cu N150P80K80, când 

azotul a fost administrat 1/3la semănat şi 2/3 în vegetaţie. La fasoliţă prin fertilizare culturii cu 

N60P60K60 şi aplicarea fracţionată a azotului (1/3 la semănat şi 2/3 în vegetaţie), procesul de 

fotosinteză a înregistrat un maxim la ora 12, de 28,34 μmol CO2 m-2s-1, când temperatura la 

suprafaţa frunzei a fost de 35,6 oC. Comparativ cu martorul nefertilizat, cea mai mare diferenţă 

de producţie de 1291 kg/ha, asigurată statistic ca foarte semnificativă, s-a realizat prin fertilizarea 

culturii de fasolita cu N60P60K60 şi aplicarea fracţionată a azotului.  

-In conditiile anului 2011 cantitatea şi calitatea producţiei a fost influentata de seceta atmosferica 

si starea de fertilitate a solului. In acest sens au fost stabilite cele mai bune formule fertilizare la 

culturile de fasolita, sorg, arahide si porumb. Astfel la fasolita fertilizarea cu N60P60K60, cu 

aplicarea azotului 1/3 la semanat şi 2/3 in vegetatie a condus la optimizarea calitatii productiei de 

boabe (22,7% proteina, 2,8% grasimi, MMB = 176 g, MH = 80 kg). La sorgul pentru boabe 

continutul de proteina din bob a oscilat intre 7,6-11,6%, cu cele mai bune rezultate la fertilizarea 

cu N150P80K80, cu aplicarea fractionata a azotului (1/3 la semănat. şi 2/3 în vegetaţie). Continutul 

de proteina la arahide si porumb a fost semnificativ influentat de regimul de fertilizare al 

culturilor. Comparativ cu martorul nefertilizat, la arahide s-a inregistrat o crestere cu 2,5-2,6% a 

continutului de proteina din bob prin fertilizarea cu N60-N90, pe un agrofond de P60K60, iar la 

porumb fertilizarea cu N150P80K80 a condus la cresterea cu 3,5% a procentului de proteina fata de 

martorul nefertilizat, in care proteina din bob a fost de 11,5%. O fertilizare echilibrata a 

porumbului cu cele trei macroelemente a influenat semnificativ calitatea productiei si sub 

aspectul procentului de grasimi si greutatii boabelor (4,1% grasimi, MMB=316g, MH=73 kg). 

 

Tema 2- Ameliorarea, identificarea şi promovarea în cultură a unor specii şi cultivare de 

cereale, plante tehnice, plante furajere şi plante medicinale tolerante la factorii de stres din 

zona solurilor nisipoase. 

Obiectivele temei:  

-comportarea unor specii şi genotipuri de cereale, plante tehnice, plante furajere şi plante 

medicinale la stresul termic şi hidric din zona solurilor nisipoase. 

-precizarea valorilor unor indici fiziologici şi calitativi cu rol în rezistenţa la secetă a principalelor 

specii de de cereale, plante tehnice, plante furajere şi plante medicinale cultivate pe solurile 

nisipoase 

-conservarea şi utilizarea resurselor de germoplasmă în ameliorarea plantei de fasoliţă şi arahide. 

Rezultate obtinute: 

In cadrul primului obiectiv s-a urmarit comportarea in conditiile anului 2011 a unor 

genotipuri de grâu, triticale, porumb, floarea soarelui, sorg boabe, sorg zaharat şi sorg furajer în 

condiţiile solurilor nisipoase în scopul promovarii în cultura a celor mai valoroase. 

           Rezultatele de producţie obţinute la grâu au scos în evidenţă comportarea diferenţiată a 

genotipurilor luate în studiu, cele mai mari producţii obţinându-se la soiurile Delabrad – 3377 

kg/ha, Glosa – 3318 kg/ha, Capo – 3226 kg/ha, Faur – 3220 kg/ha , Crina – 3214 kg/ha şi Boema, 

3128 kg/ha. Cele mai mici producţii s-au înregistrat la soiurile: Flamura 85 – 2250 kg/ha, Albota 69 

– 2582 kg/ha, Alex – 2896 kg/ha şi Şimnic 30 – 2987 kg/ha. 
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La triticale cea mai bună comportare sub aspectul producţiei au avut soiurile Matroz – 

4760 kg/ha, Negoiu – 4630 kg/ha, Cascador – 4628 kg/ha, Stil – 4524 kg/ha, Plai – 4380kg/ha, 

Oda – 4335 kg/ha. Cele mai mici producţii s-au înregistrat la soiurile Nedeea – 2970 kg/ha, TF – 2 

– 3000 kg/ha şi Titan – 3630 kg/ha. 

La porumb din cei  20 hibrizi studiati sub aspectul producţiei de boabe obţinute în anul 

2011 s-au remarcat hibrizii Rapsodia – 9785 kg/ha, F 125-06 – 9607 kg/ha, F 540– 9428 kg/ha, 

Olt – 9339 kg/ha, F 376 – 8446 kg/ha, Partizan – 8446 kg/ha, F 225-06 – 8354kg/ha şi Danubiu – 

8089 kg/ha. Cele mai mici producţii s-au înregistrat la hibrizii Olimpius, Milcov, F 475 M, 

Mostiştea, Crişana şi Faur (6303 – 6928 kg/ha). 

La floarea soarelui rezultatele de producţie obţinute la 15 hibrizi de luaţi în studiu arata o 

adaptabilitate diferenţiată a hibrizilor faţă de condiţiile ecopedologice specifice solurilor nisipoase. 

Cele mai mari producţii s-au înregistrat la hibrizii:HS 2713 – 2850 kg/ha, HS 2711 – 2750 kg/ha, 

Performer – 2663 kg/ha, HS 2814 – 2550 kg/ha, Flornil şi HS 2812- 2483 kg/ha, Sandrina – 2447 

kg/ha. Cele mai mici producţii s-au înregistrat la  Alex – 1900 kg/ha, Favorit – 2050 kg/ha. 

La sorg au fost luaţi în studiu un număr de 4 hibrizi de sorg boabe, 4 hibrizi de sorg 

zaharat, 3 hibrizi de sorg furajer. 

Sub aspectul rezultatelor de producţie obţinute la hibrizii de sorg boabe în condiţiile anului 

2011 se constată că cele mai mari producţii de boabe s-au realizat la hibrizii F-32 (8272 kg/ha); F-

261 (7886 kg/ha) şi F-7 T (7645 kg/ha). La sorgul zaharat, la coasa I-a, cele mai mari producţii de 

biomasă s-au înregistrat la hibrizii F-135 ST (62,4 t/ha) şi LC 99 (59,8). La coasa a II-a,  s-au 

remarcat prin producţii ridicate de biomasă hibrizii F-135 ST şi LC 99, cu 36,4, respectiv, 34,8 

t/ha. Realizând o producţie totală de biomasă (coasa I + coasa a II-a) de 98,8, respectiv, 94,6 t/ha. 

La sorgul furajer la coasa I, s-au realizat următoarele producţii de biomasă (Sonet – 57,6 t/ha, F 

164-7 – 55,5 t/ha şi F 134 – 4 -54,8 t/ha). La coasa a II-a, hibrizii luaţi în studiu au realizat 

producţii relativ ridicate şi apropiate valoric: 32,8 – 33,6 t/ha.  Sub aspectul producţiei totale de 

biomasă s-au detaşat hibrizii Sonet (912,2 t/ha), F-164-7 (87,5 t/ha), F-134-4 (87,6 t/ha). 

  Pentru precizarea valorilor unor indici fiziologici şi calitativi cu rol în rezistenţa la secetă au 

fost luate in studiu 3 specii de plante tehnice (arahide, fasolita si floarea soarelui). 

  Condiţiile climatice ale anului 2011 au influientat viteza şi ritmul de desfasurare al 

proceselor metabolice în plante. La fasoliţă rata fotosintezei a fost influenţată de faza de vegetaţie şi 

soiul studiat, prezentând o variaţie diurnă în funcţie de acţiunea factorilor stresanţi şi de capacitatea 

de adaptare a soiurilor şi liniilor studiate. Rata fotosintezei a înregistrat valori cuprinse în limitele: 

13,0 micromoli CO2/m
2/sec la soiul Aura si 23,8 micromoli CO2/m

2/sec la D9/2001(ora 9); 9,90 

micromoli CO2/m
2/sec la D9/2001-27,14 micromoli CO2/m

2/sec la D14/2001 (ora 12) si 10,43 

micromoli CO2/m
2/sec la D14/2001 -20,3micromoli CO2/m2/sec la soiul Jiana (ora 15). Rata 

transpiraţiei foliare a înregistrat valori diferite cu momentul determinărilor, fiind cuprinse între 2,4 

şi 10,17 milimoli H2O/m2/sec. Valorile maxime ale transpiraţiei plantei de fasoliţă au fost 

înregistrate la orele 12 si 15, în funcţie de genotip şi temperatura înregistrată la suprafaţa foliară. La 

arahide s-a urmarit variaţia diurnă la 14 variante. Rata fotosintezei a înregistrat valori cuprinse între: 

9,70-19,85 micromoli/CO2/m
2/sec. la ora 9; 6,06-16,26 micromoli/ CO2/m

2/sec la ora 12 şi

 5,73-14,09 micromoli/CO2/m
2/sec la ora 15. Soiurile care înregistrează valori mari la amiază 

sunt mai rezistente la secetă. Rata transpiraţiei foliare a crescut la amiază la toate soiurile odata cu 

accentuarea secetei atmosferice, valorile oscilând între 1,10-4,95 milimoli H2O/m2/sec. 

 La floarea soarelui rata fotosintezei a fost influenţată de soiurile studiate şi momentul 

determinarilor. Valorile au fost cuprinse între 9,16 micromoli/ CO2/m
2/sec (Performer) - 12,54(HS 

2114) la ora 9, 13,03 micromoli/ CO2/m
2/sec (HS 2713) - 33,32 micromoli/CO2/m

2/sec (HS 2709) la 

ora 12 şi 10,31 micromoli/CO2/m
2/sec (HS 2713) - 34,06 micromoli/CO2/m

2/sec (Performer) la ora 

15. Rata transpiraţiei foliare a înregistrat valori reduse dimineaţa, cuprinse între 1,63 si 2,31 

milimoli H2O/m2/sec.la ora 9 şi foarte ridicate la amiază la ora 15, când acţiunea factorilor stresanţi 

a fost maximă (4,24-7,49 milimoli H2O/m2/sec). 
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 Pentru conservarea şi utilizarea resurselor de germoplasmă în ameliorarea plantei de fasoliţă 

şi arahide cercetările au vizat comportarea in cultura comparativa de concurs a 15 genotipuri de 

fasoliţă şi 25 genotipuri de arahide create la CCDCPN Dăbuleni în scopul recomandarii în cultură 

a celor mai adaptabile condiţiilor ecopedologice de pe solurile nisipoase. Rezultatele obţinute în 

cadrul culturii comparative de concurs la fasolita au evidentiat inregistrarea in conditiile anului 

2011 a unor productii cuprinse intre 1650-2968 kg/ha, cu cele mai bune rezultate la soiurile Aura 

(2817 kg/ha) şi Ofelia (2968kg/ha), care au realizat faţă de soiul Jiana, luat ca martor, diferente de 

producţie distinct şi foarte semnificative de 1167-1318 kg/ha. Dintre cele 14 genotipuri de fasoliţă 

studiate comparativ cu martorul Jiana, 11 genotipuri create la Dabuleni au realizat diferente de 

productie asigurate din punct de vedere statistic 

La cultura de arahide o comportare bună din punct de vedere al productivităţii reprezentată 

prin numărul de păstăi mature pe plantă au avut-o provenienţele chinezeşti cu 33,8 păstăi/plantă 

înregistrând producţia medie de 2857 kg/ha la Provenienţă China I, 30,2 păstăi pe plantă cu o 

producţie de 2678 kg/ha la soiul Ning. Rezultate bune s-au obţinut şi la linia T58 care a înregistrat 

26,5 păstăi/plantă cu o producţie de 2166 kg/ha şi la soiurile autohtone Dăbuleni şi  Viorica care au 

inregistrat  producţii  de 2122 kg/ha respectiv 1957 kg/ha. Aceleasi date arată că soiurile şi liniile de 

provenienţă românească posedă un potenţial de producţie ridicat şi au putere de adaptabilitate la 

condiţiile de mediu. 

 Cercetarile efectuate la cele 144 genotipuri de fasolita studiate in cadrul colectiei de 

germoplasma, subliniaza o rezistenta buna la atacul agentilor patogeni a peste 90% dintre genotipuri 

(note 1-2) si o productivitate cuprinsa intre 726 -3905 kg/ha. S-au evidentiat prin productii de peste 

2500 kg/ha un numar de 60 de genotipuri de fasolita care vor sta la baza selectiei genitorilor 

parentali utilizati in ameliorare. Numarul de pastai / planta a oscilat intre 3,4 -29,4 pastai/planta, 

mediea  genotipurilor fiind de 13,35 pastai/planta. Numarul de de boabe in pastaie a oscilat intre 7,2 

– 15,6 boabe/ pastaie, cu o medie de 10,43 boabe/ pastaie, iar lungimea pastaii, care este de 

asemenea un element care variaza in functie de genotip, la cele 144 genotipuri de fasolita studiate in 

colectia de germoplasma a variat intre 11,2 – 24,4cm, cu o medie de 16,13 cm. Rezultatele de 

productie obtinute in colectia de germoplasma la fasolita se coreleaza pozitiv cu elementele de 

productivitate al plantei.  

Pentru obţinerea de sămânţă certificată la soiurile de arahide Dăbuleni şi Viorica ţi la soiul de 

fasoliţă Ofelia s-au efectuat lucrări de  selecţie conservativă, au fost alese elite, s-au reţinut 

descendenţele uniforme şi valoroase şi au fost eliminate cele necorespunzătoare. Deasemenea soiul 

de fasoliţă Aura a fost înregistrat pentru retestare în reţeaua ISTIS. Au fost efectuate lucrări de 

selecţie individuală din cele 25 de soiuri şi linii din colecţia de germoplasmă, au fost alese elite care 

vor fi  studiate apoi în culturi comparative de orientare şi de concurs.  

 

Tema 3.- Optimizarea factorilor tehnologici la cultura cartofului în vederea creşterii 

timpurietăţii şi calităţii producţiei. 

Obiective urmărite: 

-comportarea unor soiuri de cartof timpuriu în vederea determinării ritmului de acumulare a 

producţiei şi a rezistenţei la factorii de stres. 

- influenţa fertilizării asupra eficientizării şi calităţii producţiei de cartof timpuriu. 

- influenţa mărimii tuberculilor de sămânţă şi a desimii de plantare asupra eficientizării 

culturii de cartof timpuriu. 

Producţiile de cartof sunt influenţate de un complex de factori biologici, ecologici şi 

tehnologici. Factorul care limitează cel mai puternic producţia este seceta din perioada mai-

septembrie, în momentul formării şi acumulării intense a tuberculilor ce apare cu mare frecvenţă în 

toate zonele de cultură din ţară. 

În anul 2011 s-a urmărit comportarea a trei soiuri de cartof timpuriu: Tresor, Riviera şi 

Carera. S-a determinat dinamica de acumulare în tuberculi la 40 de zile de la rasărire, 5o de zile de 

la răsărire, respectiv la recoltare 
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La cartof, pe langa factorul soi, fertilizarea reprezinta o alta veriga tehnologica deosebit de 

importanta pentru obţinerea de producţii satisfăcătoare pe solurile nisipoase. 

S-au aplicat 3 agrofonduri de fertilizare: N100P50K50, N150P75K75, N200 P100K100. 

La recoltare s-au determinat numarul de tuberculi comerciabili pe cuib şi producţia de tuberculi 

comerciabili. Se poate constata ca in ceea ce priveste productia  de tuberculi comerciabili la nivelul 

de fertilizare N100P50K50, cele mai bune rezultate s-au inregistrat la variantele cultivate cu 

soiurile: Riviera la care s-a realizat o productie  de 50,5 t/ha, urmat de soiul Carera la care s-a 

realizat o productie de 48 t/ha  şi Tresor cu o producţie de 39,7 t/ha. 

 In ceea ce priveste productia de tuberculi la nivelul de fertilizare N150P75 K75, soiul Carera a 

obţinut producţia de 52,8 t/ha, urmat de Tresor cu 41,6 t/ha şi Riviera cu 33,7 t/ha. 

 La nivelul de fertilizare N200P100K100, cele mai bune rezultate s-au inregistrat la variantele 

cultivate cu soiurile Riviera cu 54 t/ha şi Carera cu 48,1 t/ha. 

 Producţia cea mai mare de tuberculi de 54 t/ha s-a obţinut la soiul Riviera în care s-au 

aplicat doza de N200 P100 K100, urmat de soiul Carera cu 52,8 t/ha la nivelul de fertilizare de 

N150 P75 K75. 

Normele de plantare variază foarte mult în funcţie de densitatea de plantare, mărimea 

tuberculilor plantaţi.La plantare s-au folosit tuberculi cu diametrul de 35-45 mm, 45-55 mm şi 

tuberculi tăiaţi.Densitatea de plantare a fost de 33 mii plante/ha ,respectiv 63 mii plante/ha. 

Soiurile cultivate: Tresor, Riviera şi Carera au reacţionat diferit în funcţie de densitatea de 

plantare şi au înregistrat producţii diferite. La densitatea de 33 mii plante/ha şi tuberculi cu 

diamatrul de 45-55 mm s-au înregistrat 36t/ha la soiul Tresor, 34,5 t/ha la soiul Riviera şi 33,7 t/ha 

la soiul Carera. La densitatea de 63 mii plante/ha şi tuberculi cu diametrul de 45-55 mm soiul 

Tresor a înregistrat 34t/ha. 

Rezultatele obţinute, cu privire la producţiile de tuberculi de cartof în funcţie de densitatea de 

plantare, în condiţiile climatice ale anului 2011, arată că plantele de cartof au valorificat bine 

densităţile de 33 mii plante/ha şi folosirea la plantare a tuberculilor cu diametrul de 45-55 mm,  

astfel încât normele de plantare să fie economice. 

 
      Tema 4. - Tehnologii modernizate de cultivare durabilă a plantelor legumicole pe solurile 

nisipoase, în vederea creşterii profitabilităţii şi adaptării la mediul concurenţial din UE. 

Obiectivele temei: 

-diversificarea, conservarea şi utilizarea resurselor de germoplasmă în ameliorarea pepenilor 

verzi; 

-selecţia conservativă a soiului de pepeni verzi Oltenia. 

- stabilirea unor noi metode de cultivare a ardeiului şi vinetelor în vederea obţinerii de 

producţii extratimpurii şi timpurii în zonele cu soluri nisipoase. 

. Studiul variabilităţii s-a făcut pe un număr de 100 elite. Pe baza stabilirii coeficienţilor de 

variabilitate şi a limitelor de variaţie calculate pentru fiecare caracter în cadrul verigilor din schema 

de selecţie, s-a făcut alegerea materialului biologic în scopul menţinerii soiului de pepeni verzi 

Oltenia. 

 Stabilirea unor noi metode de cultivare a ardeiului şi vinetelor în vederea obţinerii de 

producţii extratimpurii şi timpurii în zonele cu soluri nisipoase. 

 Cercetările au vizat stabilirea celei mai eficiente metode de protejare ţinând seama  de 

particularităţile botanice şi de relaţiile cu factorii de mediu în scopul obţinerii de producţii timpurii 

la culturile de ardei gras şi pătlăgele vinete în zonele cu soluri nisipoase.  

 Pentru a răspunde obiectivului propus au fost urmărite următoarele variante: V1 – 

neprotejat, V2 – protejat cu mulci de polietilenă, V3 – protejat cu tunel de polietilenă, V4 – protejat 

cu mulci şi tunel din polietilenă, V5 – protejat cu folie microporoasă tip Agril, V6 - protejat cu 

mulci şi folie microporoasă tip Agril 

S-au folosit cultivarele Aragon pentru pătlăgelele vinete şi Potop pentru ardeiul gras. 

Plantarea în câmpul experimental s-a făcut la data de 21 aprilie, concomitent cu plantarea 
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instalându-se şi sistemul de protejare care a fost menţinut până la data de 25 mai când temperaturile 

în aer au atins 300C. A fost determinată valoarea fotosintezei şi a transpiraţiei în funcţie de 

condiţiile de microclimat create, înălţimea plantelor în momentul îndepărtării sistemului de 

protejare, producţia de ardei respective de pătlăgele vinete totală şi în dinamică. 

 La cultura de pătlăgele vinete s-au înregistrat înălţimi ale plantelor cuprinse între 10,5 –26,8 

cm în funcţie de metoda de protejare a culturii. Cea mai mică creştere s-a înregistrat în varianta 

neprotejată, iar cea mai mare creştere s-a înregistrat în varianta protejată cu mulci şi tunel din 

polietilenă urmată de cea protejată cu mulci şi Agril.  Fotosinteza a înregistrat valori ridicate în 

variantele   în care protejarea plantelor s-a asociat cu mulcirea solului, cele mai mari volori ale 

fotosintezei înregistrându-se în variantele protejate cu mulci + Agril. Prima recoltare s-a efectuat la 

data de 5 iulie producţiile fiind cuprinse între 3,0 t/ha în varianta neprotejată şi 5,3 t/ha în varianta 

protejată cu Agril. Producţia totală de pătlăgele vinete a fost cuprinsă între 47.2-57 t/ha. Cea mai 

mare producţie s-a realizat în varianta protejată cu mulci + tunel din polietilenă. 

 La cultura de ardei gras, înălţimea plantelor în momentul îndepărtării sistemului de protejare 

a atins valori cuprinse între 25,7 cm la plantele neprotejate şi 32,2 cm la plantele protejate cu mulci 

+ Agril. Prima recoltare s-a efectuat la data de 28 iunie producţiile obţinute la această dată fiind 

influenţate de condiţiile de microclimat create în funcţie de metoda de protejare a culturii fiind 

cuprinse între 0,7-4 t/ha. Cele mai mici producţii s-au realizat în condiţiile protejării cu tunel din 

polietilenă  + mulci şi tunel din polietilenă deoarece temperaturile excesiv de ridicate care s-au 

realizat în aceste condiţii au determinat căderea florilor. Cea mai mare producţie timpurie s-a 

obţinut în condiţiile protejării  cu mulci + Agril. 

 Producţia totală de ardei gras a fost de 35,2 t/ha în varianta neprotejată, 36,8 t/ha în varianta 

mulcită cu folie din polietilenă şi a a oscilat în limite foarte restrânse în celelalte variante de 

protejare fiind cuprinsă între 39,7-40,2 t/ha. 

 

Tema 5- Studiul influenţei schimbărilor climatice asupra speciilor pomicole si elaborarea 

unor tehnologii modernizate de cultivare în scopul obţinerii unor producţii de fructe de înalta 

calitate, cu impact minim asupra mediului în zonele cu soluri nisipoase. 

Obiective: 

-studiu în colecţia pomicolă a unor soiuri de cais, cireş şi vişin. 

Colecţia este în anul II de la plantare. S-au studiat 12 soiuri de cais (Fortuna, Dacia, Goldrich, 

Harcot, Amirol, Mamaia, Olimp, Augustin, Histria, Cristal, Anel şi Euxin), 4 soiuri de cireş (Stela, 

Van, Regina şi Rivan) şi 3 soiuri de vişin(Abundent, Crişana şi Lutowska). Observaţiile şi 

determinările au vizat aspecte privind creşterile vegetative. 

Obiective.Tehnologii imbunatatite de cultivare a piersicului,caisului, ciresului, visinului prin 

introducerea unui sortiment de soiuri si tehnologii noi. 

 La specia piersic au fost introduse in sortiment soiuri de piersic propriu zise cum sunt: 

Springold,Sprincrest,Cardinal, Collins, Redhaven, Jerseyland, Southland 

 Soiuri de nectarine: Cora , Delta, Romamer 

 Soiuri de piersic cu fructul plat:Florin Filip. Monica, Marina 

.Din observatiile de cercetare efectuate in anul 2011 la specia piersic cu privire la fenofazele de 

vegetatie a reiesit, ca soiurile Springold si Sprincrest au manifestat o inflorire timpurie (8.IV – 9.IV) 

iar cel mai tirziu soiul Southland. 

 Infloritul a durat 10-12 zile existind decalaje de 2-3 zile intre soiuri. 

 Pe solurile nisipoase de la Dabuleni maturarea diferitelor soiuri de piersic se realizeaza cu 

10-12 zile mai devreme decit in alte zone de cultura datorita bogatelor resurse termice si a insolatiei 

puternice de care beneficiaza zona. 

 Primul soi care s-a maturat a fost soiul Springold(26VI), urmat de soiul Sprincrest(30VI). 

La celelalte soiuri maturarea a avut loc in prima si a doua decada a lunii iulie. 
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 Din rezultatele de productie obtinute in anul 2011 primul an de rodire la piersic s-a constatat 

ca productia de fructe a fost influentata de conditiile climatice favorabile ale anului 2011,si de 

productivitatea soiului. 

 Cea mai mare productie de fructe s-a obtinutla soiul Redhaven (20,6t/ha) urmata de soiurile 

Jerseyland cu 18,3t/ha si soiul Cardinal cu 18,2t/ha. 

 Cea mai mica productie s-a obtinut la soiul Sprincrest 14,6t/ha. 

 La specia cais s-a urmarit comportarea in colectie a 14 soiuri cu epoci de coacere diferita: 

Fortuna,Dacia,Goldrich,Harcot,Amiral,Mamaia,Olimp,Augustin,Histria,Cristal,Aurel,Euxin,Ceres,

Orizont. 

 La specia cires s-a urmarit comportarea in colectie a 4 soiuri cu epoci de coacere 

diferita:Stella, Van, Regina, Rivan. 

 La specia visin s-a urmarit comportarea in colectie a 3 soiuri: Abundent, Crisana si 

Lutovska. 

 

Tema 6-Tehnologii noi de cultură a viţei  de  vie pe  soluri nisipoase în scopul creşterii 

competitivităţii tehnico-economice  

    Obiective: 

-elaborarea de noi soluţii tehnologice privind reducerea efectelor secetei la viţa  de vie pe solurile 

nisipoase; 

- studiul unor soiuri de viţă de vie în colecţia ampelografică 

Adâncimea de plantare de 120 cm a  influenţat pozitiv vigoarea butucilor de viţă de vie, 

exprimată prin greutatea lemnului eliminat la tăierea în uscat, lungimea creşterilor anuale şi 

numărul lăstarilor cu diametrul mai mare de 6 mm deasupra punctului de inserţie,  înregistrând 

valori superioare  comparativ cu adâncimile de 80 şi respectiv 40 cm.  

Greutatea lemnului eliminat la  tăierea în uscat,  la soiul Roşioară, a înregistrat valori cuprinse  

între 0,76 Kg/ha la adîncimea de plantare de 40 cm şi 0,84 Kg/ha la adâncimea de 120 cm, iar la 

soiul Rkaţiteli s-au înregistrat 0,38 Kg/ha  la adîncimea de plantare 40 cm şi 0,49 Kg/ha la 

adâncimea de 120 cm. 

 Calitatea producţiei de struguri, exprimată prin greutatea a 100 boabe, conţinutul de 

zaharuri totale, aciditatea titrabilă totală, a fost influenţată de adâncimea de plantare doar în ceea ce 

priveşte greutatea a 100 boabe, care  a înregistrat valori superioare la adâncimea de plantare de 120 

cm, şi anume 331 g comparativ cu 299 g la adâncimea de 40 cm, la soiul Roşioară şi respectiv 216 

g comparatoiv cu 207 g la adâncimea de plantare de 40 cm la soiul Rkaţiteli.  

Soiurile de viţă de vie se află în anul doi de la plantare. Observaţiile şi determinările 

experimentale s-au referit la viabilitatea mugurilor la intrarea în vegetaţie şi la vigoarea butucilor.

 Vigoarea butcilor, exprimată prin lungimea creşterilor vegetative şi numărul lăstarilor cu 

diametrul mai mare de 6 mm/butuc deasupra punctului de inserţie, a înregistrat valori diferite de la 

un soi la altul. Din grupa soiurilor cu struguri de masă cel mai viguros soi a fost Coarnă neagră 

selecţionată, care pe cei 4 lăstari a înregistrat o valoare a creşterilor vegetative de 980 cm. S-au mai 

remarcat soiurile Italia, Transilvania. Soiul cu vigoarea cea mai slabă a fost Silvania (153 cm pe 3 

lăstari). 

 Din grupa soiurilor cu struguri pentru stafide s-a remarcat din punct de vedere al vigorii soiul 

Centenar Pietroasa (860 cm pe 3 lăstari). Cel mai slab ca vigoare a fost soiul Kiş Miş Negru (400 

cm pe 3 lăstari). 

 Din grupa soiurilor cu struguri pentru vinuri albe cele mai viguroase a fost Sauvignon care a 

înregistrat creşteri vegetative de 1540 cm pe 4 lăstari, urmat de Alb aromat şi Selena cu 1080 cm pe 

5 şi respectiv 4 lăstari. Soiurile cu vigoarea cea mai redusă au fost Pinot gris (270 cm pe 2 lăstari) şi 

Donaris (380 cm pe 2 lăstari). 

Soiurile cu struguri pentru vinuri roşii au fost printre cele mai viguroase, toate înregistrând creşteri 

vegetative mai mari de 560 cm/butuc. Cele mai viguroase soiuri din grupa celor pentru vinuri roşii 

au  fost Pandur şi Amurg cu creşteri vegetative de 1150 cm repartizate pe 4 şi respectiv 5 lăstari, 
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urmate de Arcaş şi Novac  cu creşteri vegetative de 1040 cm şi 1020cm repartizate pe 4 şi respectiv 

3 lăstari. Cea mai redusă vigoare s-a înregistrat la soiul Băbească neagră (560 cm pe 4 lăstari). 

Testarea unor îngrăşăminte noi la culturile horticole(contract cu INCDPAPM 

Bucureşti)  

 

Testarea unor îngrăşăminte noi la viţa  de  vie pe solurile nisipoase 

      Fertilizarea suplimentară cu îngrăşăminte foliare a viţei de vie pe solurile nisipoase a contribuit 

la realizarea de sporuri ale producţiei de struguri în toate variantele. Sporurile de producţie au fost 

diferite în funcţie de tipul de îngrăşământ şi au oscilat între 1291 Kg/ha (7%) şi 6692Kg/ha (39%). 

        S-au evidenţiat variantele în care s-au aplicat produsele Fertifarm 311A Hum 1%, cu o 

producţie de struguri de 25262  Kg/ha şi  Organex 7,5 0 25          0,5%,  cu o producţie de struguri 

de 24869 Kg/ha. 

 Cercetări privind testarea unor îngrăşăminte noi   la cultura de tomate, pe solurile 

nisipoase a avut ca obiectiv stabilirea influenţei unor îngrăşăminte noi asupra producţiei de tomate 

în scopul omolăgării acestora. Au fost testate 17 tipuri de îngrăşăminte cu aplicare foliară şi un tip 

de îngrăşământ cu aplicare la sol. S-a folosit soiul de tomate Rio Grande. Îngrăşămintele foliare 

testate au fost aplicate pe un agrofond de N 100 P2O5 100 K2O 100 asigurat prin aplicarea de 

îngrăşământ complex 15-15-15 la pregătirea terenului. Cu fiecare din îngrăşămintele foliare testate 

s-au aplicat câte 3 fertilizări la interval de 10 zile (3 iunie, 13 iunie şi 23 iunie). Variantele martor 

au fost stropite cu apă. În experienţă s-a aplicat tehnologia de cultivare elaborată de CCDCPN 

Dăbuleni, cu excepţia fertilizării care s-a făcut conform variantelor luate în studiu. S-au efectuat 3 

recoltări, respectiv la data de 4 august, 9 august şi    16 august. Producţia s-a cântărit pe fiecare 

variantă în parte, s-a raportat la unitatea de suprafaţă, iar rezultatele au fost interpretate statistic. 

 S-au remarcat prin producţii ridicate tipurile de îngrăşăminte: Novalon 29-11-11 aplicat în 

concentraţie de 1% cu o producţie de 61,0 t/ha rezultând un spor de producţie de 29,8 t/ha faţă de 

nefertlizat şi de 23,6 t/ha faţă de fertilizarea cu N100P2O5100 K2O 100 şi AHI în concentraţie de 

0,5%, cu o producţie de 60,3 t/ha asigurând un spor de 29,1 t/ha faţă de nefertilizat şi de 22,9 t/ha 

faţă de fertilizarea numai mineral la nivelul de N100P2O5100 K2O 100. 

Producţii ridicate de tomate s-au obţinut şi prin fertilizarea cu tipurile: Aminofert NK în 

concentraţie de 1% (53,7 t/ha), Novalon 20-20-20 în concentraţie de 1% (53,1 t/ha), Potaz 5-0-50 în 

concentraţie de 0,3% (52,4 t/ha), Fertifarm 311 A Hum în concentraţie de 1% (52,3 t/ha), Fertifarm 

111 A Hum în concentraţie de 1% (52,2 t/ha), Novatec clasic aplicat în doză de 200 kg/ha (52,1 

t/ha), Fertifarm B hum în concentraţie de 1% (51,6 t/ha) şi Millerplex în concentraţie de 0,4% (51,4 

t/ha).   

 

   Testarea unor  îngrăşăminte noi la porumb în condiţiile solurilor nisipoase 

 In anul 2011, la cultura porumbului au fost testate în condiţiile solurilor nisipoase de la 

CCDCPN Dăbuleni  16 tipuri de îngrăşăminte,   dintre care  13 cu aplicare foliară  şi 3 cu aplicare la 

sol, în scopul corelării producţiei cu posibilitatea  conservării şi protecţiei mediului. 

Cercetările s-au efectuat la hibridul de porumb Olt,  în condiţii de câmp, în regim de irigare,  pe un 

agrofond de N20P20K20 , aplicat la pregătirea patului germinativ. 

Rezultate obţinute: 

Determinările privind talia plantei arată valori cuprinse între 170,6 - 201 cm, cea mai mică 

valoare înregistrându-se la martor (nefertilizat foliar), iar maximul la aplicarea a doua tratamente cu 

Blackjack 0,4% .Înălţimea de inserţie se corelează pozitiv cu talia plantei, în sensul că cu cât planta 

este mai înaltă şi înălţimea de inserţie a ştiuletelui este mai mare.  Lungimea ştiuletelui a fost 

diferenţiată între 17,8-24,8 cm, media experiemţei fiind de 21, 4 cm, faţă de care s-au înregistrat 

plusuri în 10 variante experimentale. Comparativ cu martorul nefertilizat foliar,  toate tipurile de 

îngrăşăminte au realizat creşteri ale lungimii ştiuletelui. 

Randamentul de boabe  a oscilat între 83,3-85,8%, evidenţiindu-se cu peste 85% 

următoarele tipuri de îngrăşăminte: Uree NG 200 kg/ha, aplicat pe rândul de plante, Microfert Zn 
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1%, AHN 0,5%, Fertifarm 311A Hum 1%, Fertifarm 111B Hum 1%, Aminofert N 0,5% şi 

Aminofert NK 0,5%. Masa a 1000 boabe  a oscilat între 262-362 g, iar masa hectolitrică între 70 şi 

73,5 kg, tabelul nr. 2. 

Calculul statistic al producţiei obţinute  evidenţiază obţinerea,  faţă de martor (3726kg/ha), a 

unor diferenţe de producţie foarte semnificative de 2774-3163 kg/ha, la următoarele tipuri de 

îngrăşăminte: Fertifarm 111B Hum 1%, Aminofert NK, 0,5%, NPK 8-19-29-3S 200 kg/ha, aplicat 

pe rândul de plante şi Microfert Zn 1%.  Rezultate bune au fost înregistrate şi în variantele în care s-

a fertilizat cu Fertifarm 311A Hum 1%, Fertifarm 111 A Hum 1%, Novalon 20-20-20 1%, Tuf 

zeolitic 1000kg/ha, aplicat pe rândul de plante şi Aminofert N 1%, diferenţele fiind distinct 

semnificativ faţă de martor 

 

 Testarea acţiunii fertilizatorului foliar Nano Active şi a biostimulatorului Kelpak la 

cultura de pepeni verzi (Contract  cu firma CHEMIROL ) 

S-a testat acţiunea produselor Nano Active şi Kelpak asupra producţiei de pepene verde. În 

acest scop s-a amplasat o experienţă pe suprafaţa de 0,8 ha cultivată cu pepene verde având 

următoarele variante: V1 – Martor, V2 – 3 x Kelpak  2 l/ha (perioada aplicării tratamentului: primul 

după transplantare, al doilea după 2 săptămâni, al treilea după 2 săptămâni), V3 – 3 x Nano Active 2 

kg/ha, V4 – 3 x Kelpak 1,5 l/ha + Nano Active 2 kg/ha. 

 Suprafaţa unei variante a fost de 2000 m2. Soiul de pepene verde cultivat, Oltenia. Produsele 

testate au fost aplicate conform variantelor astfel:  prima aplicare la data de 23 mai,  a doua aplicare 

la data de 6 iunie, a treia aplicare la data de 20 iunie. 

În varianta în care s-a aplicat tehnologia clasică de cultivare a pepenilor verzi s-a obţinut o 

producţie de 33 t/ha. Prin aplicarea a trei tratamente cu produsul Kelpak în doză de 2 l/ha s-a 

realizat un spor de producţie de 7%, resprctiv o creştere a producţiei cu 2,2 t/ha. Produsul Nano 

Active aplicat în doză de 2 kg/ha în trei perioade a contribuit la creşterea producţiei cu 1,9 t/ha, 

producţia realizată de această variantă fiind de 34,9 t/ha.  Prin aplicarea combinată a celor două 

produse s-a realizat o producţie de pepeni verzi de 35,5 t/he, rezultând o creştere a producţiei cu 2,5 

t/ha. 

Testarea fertilizatorului foliar  NANO ACTIV şi a biostimulatorului  KELPAK la viţa  

de  vie pe solurile nisipoase. Contract de cercetare încheiat cu firma SC CHEMIROL SA 

  Aplicarea foliară suplimentară a fertilizatorului Nano Activ şi a biostimulatorului Kelpak, 

singure sau în amestec, a contribuit la creşterea producţiei de struguri cu procente cuprinse între 24 

şi 49%. Cel mai mare spor de producţie, de 49%, s-a realizatîn varianta în care s-a folosit 

combinaţia Kelpak, 2 l/ha +Nano Activ, 2 Kg/ha, 3 tratamente. Sporurile de producţie, realizate în 

variantele în care s-au aplicat suplimentar fertilizatorul foliar Nano Activ şi biostimulatorul Kelpak, 

s-au datorat în exclusivitate sporirii greutăţii medii a bobului de strugure. Conţinutul de zaharuri 

totale şi aciditatea tritabilă totală nu au fost influenţate de aplicarea suplimentară foliară a  a 

fertilizatorului Nano Activ şi a biostimulatorului Kelpak. 
În anul 2010-2011 s-a derulat contractul de cercetare cu firma SC KWS SEMINŢE SRL, 

privind organizarea de loturi  de testare şi de publicitate la hibridul de secară Palazzo în 

condiţiile solurilor nisipoase.  

      În condiţiile anului 2011, producţia obţinută la hibridul de secară Palatzzo a fost de 3967 kg/ha. 

Sub aspectul calităţii producţiei, aceasta s-a caracterizat prin: 17,5% proteină, 0,53% amidon, masa 

hectolitrică 68,5 kg,  masa a 1000 boabe 45 g. 

 

 4. REZULTATE VALORIFICATE SAU ÎN CURS DE VALORIFICARE ŞI 

IMPORTANŢA LOR COMPETITIVĂ PE PLAN INTERN  ŞI EXTERN (BREVETE ŞI 

OMOLOGĂRI) 

A fost elaborată tehnologia culturii ecologice de pepeni verzi cu plante altoite pe solurile 

nisipoase, tehnologie competitivă atât pe plan intern şi extern. În primul an de la elaborare  

tehnologia s-a  aplicat în zona solurilor nisipoase pe suprafaţa de 200 ha, fiind realizate nivele de 
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producţie de 74-140 t/ha, în condiţii de profitabilitate de 84-120 %. Tehnologia precizează portaltoii 

şi cultivarele de pepeni verzi pretabile pentru cultura ecologică , sistemul de protejare recomandat 

pentru cultura ecologică, doze şi tipuri de fertilizanţi ecologici, produse acceptate de normele 

agriculturii ecologice pentru combaterea agenţilor patogeni şi dăunătorilor 

Tehnologia culturii ecologice de pepeni verzi cu plante altoite pe solurile nisipoase este în curs 

de omologare. 

5. Manifestări ştiinţifice organizate de CCDCPN în anul 2011 şi participări la 

evenimente ştiinţifice interne şi externe 
CCDCPN Dăbuleni a organizat pe data de 14.07.2011  simpozionul  cu tema 

,, AGRICULTURA PE SOLURILE NISIPOASE DIN ROMÂNIA –PREZENT ŞI 

PERSPECTIVE’’.  

Au fost prezentate referatele: 

1.Strategii de dezvoltare ale agriculturii durabile pe solurile nisipoase din România în   perspectiva 

anului 2025. 

       Referatul a analizat şi dezbătut situaţia actuală a agriculturii pe solurile nisipoase, cu privire la: 

-situaţia amenajărilor agropedoameliorative; 

          -situaţia sistemelor de irigare-desecare; 

          -situaţia sistemelor de protecţie antideflaţională; 

          -situaţia organizării teritoriului. 

          -realizări şi perspective privind cultura plantelor pe solurile nisipoase(cereale şi plante 

tehnice, plante legumicole, cartof, pomi şi arbuşti fructiferi, viţa de vie)  

         -probleme actuale cu care se confruntă agricultura pe solurile nisipoase   

      -propuneri privind dezvoltarea rurală în zonele cu soluri nisipoase 

Autori: Aurelia Diaconu, Toma V., Răţoi I., Mihaela Croitoru, Drăghici I., Reta Drăghici, Anica 

Durău, Marieta Ploae Elena Ciuciuc, Milica Dima 

  2. Cercetări privind fundamentarea şi elaborarea tehnologiei de cultivare a pepenilor verzi cu 

plante altoite în vederea obţinerii de pepeni verzi ecologici în zonele cu soluri nisipoase 

   Autori: Toma V., Elena Ciuciuc,  Mihaela Croitoru,  Marieta Ploae.   

 

Cercetătorii CCDCPN Dăbuleni au participat la următoarele evenimente ştiinţifice: 

- Conferinţa „Managementului aplicării nutrienţilor la principalele culturi” organizată la Institute of 

Agro-resources and Environment, Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences, CHINA, 

15 august 2011; 

-3 The Scientific Internationale Conference Museum and Scientific Research.Muzeul Olteniei 

Craiova. Oltenia ,22th– 24th of September 2011.  

- Second Balkan Symposiumon Fruit Growning Piteşti România 5-7 sept.2011. 
-Simpozionul internaţional Producerea de îngrăşăminte cu fosfor şi intensivizarea fertilizării, factor 

important în dezvoltarea producţiei agricole , Bucureşti, 5 septembrie 2011 

-Dezbaterea naţională Redresarea , menţinerea şi dezvoltarea sectorului de producere a materialului 

săditor viticol. ICVV Valea Călugărească şi INCDVV Ştefăneşti , 24 noiembrie 2011; 

-Simpozionul cu participare internaţională Horticultura durabilă- priorităţi şi perspective. Facultatea 

de Horticultură Craiova  28 octombrie 2011; 

 

 6. Participări la expoziţii şi târguri           
 

CCDCPN Dăbuleni a participat la Târgul pentru agricultură ,,AGROTEST’’, organizat la 

Craiova în luna mai 2011. 
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7.Activităţi de diseminare a rezultatelor obţinute de CCDCPN Dăbuleni 
Lucrările ştiinţifice susţinute şi publicate 

Total lucrări susţinute şi publicate în anul 2011   ste de 20 lucrări, din care, 

 -cărţi :                                              2 

 -lucrări în limbi străine:                  15 

 -lucrări în limba română                 3 

Lista lucrărilor publicate 

1. Toma V.,Aurelia Diaconu , Ciuciuc Elena,Mihaela Croitoru, Marieta Ploae, Răţoi I., 

Nanu Şt., Lascu N., Hănescu I., Lucia Şandru- Cultura ecologică cu plante altoite a pepenilor verzi 

pe solurile nisipoase, Editura SITECH Craiova, 2011 

2. Toma V., Elena Ciuciuc, Mihaela Croitoru, Marieta Ploae- Tehnologia culturii ecologice 

de pepeni verzi cu plante altoite pe solurile nisipoase. Editura SITECH , Craiova ,2011-11-14 

3. Diaconu Aurelia, Reta Draghici, Mihaela Croitoru,Toma V., Matei G., Draghici I., Ratoi 

I., Ciuciuc Elena, Dima Milica, Ploae Marieta, Durău Anica -Achievements of research activity in 

Research - Development Station on Sandy Soils for Field crops, Dabuleni 

Conferinţa „Managementului aplicării nutrienţilor la principalele culturi” organizată la 

Institute of Agro-resources and Environment, Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences, 

CHINA, 15 august 2011 

4. Reta Draghici, Diaconu Aurelia, Mihaela Croitoru,Toma V., Matei G., Draghici I., Ratoi 

I., Ciuciuc Elena, Dima Milica, Ploae Marieta, Durău Anica - Fertilization system of same 

agricultural plants in climatic condition of sandy soils in Romania. Simpozion  Agricultural resurces 

and enviromentinstitute Shijiazung, Hebei Province(AREI), China, 20 august 2011 

5. Nicolae I.,  Lascu N., Ploae Marieta, Influence of some organic fertilizers on the 

physiological processes in Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai  plants cultivated in areas 

with sandy soils, Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, Tom. 27, 

No. 1/2011, ISSN 1454-6914. 3The Scientific Internationale Conference Museum and Scientific 

Research, 

22th– 24th of September 2011. Categoria: - Zoological Record, (by Thomson Reuters, 

former ISI). C.N.C.S.I.S. „B+” category. http://scientific.thomsonreuters.com/ 

6.Nicolae I.,  Lascu N., Toma V., Research regarding the intensity of some physiological 

processes in Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai  in grafted plant crops, Muzeul Olteniei 

Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii. Tom. 27, No. 1/2011, ISSN 1454-6914. 3  

The Scientific Internationale Conference Museum and Scientific Research, 

22th– 24th of September 2011. Categoria: - Zoological Record, (by Thomson Reuters, 

former ISI). C.N.C.S.I.S. „B+” category. http://scientific.thomsonreuters.com/ 

7. Durău Anica- Contributions to improvingculture tehnologies of peaches grown on sandy 

soils the south Oltenia. Second Balkan Symposiumon Fruit Growning Piteşti România 5-7 

sept.2011. Acta Hortculture 

8. Aurelia Diaconu, Toma V., Răţoi I., Mihaela Croitoru, Drăghici I., Reta Drăghici, Anica 

Durău, Marieta Ploae Elena Ciuciuc, Milica Dima- Strategii de dezvoltare ale agriculturii durabile 

pe solurile nisipoase din România în   perspectiva anului 2025. Simpozionul ,, AGRICULTURA PE 

SOLURILE NISIPOASE DIN ROMÂNIA –PREZENT ŞI PERSPECTIVE’’, Dăbuleni , 14 iulie 

2011. 

9. Toma V., Elena Ciuciuc,  Mihaela Croitoru,  Marieta Ploae - Cercetări privind 

fundamentarea şi elaborarea tehnologiei de cultivare a pepenilor verzi cu plante altoite în vederea 

obţinerii de pepeni verzi biologici în zonele cu soluri nisipoase 

   Simpozionul ,, AGRICULTURA PE SOLURILE NISIPOASE DIN ROMÂNIA –PREZENT 

ŞI PERSPECTIVE’’, Dăbuleni , 14 iulie 2011. 

10. Drăghici Reta, Aurelia Diaconu, Drăghici I., Mihaela Croitoru – Results from the optisation 

procedures for modeling agents pest population of wheat crop on sandy soil. Romanian Journal of 

Plant Protection, vol 4, 2011. 

http://scientific.thomsonreuters.com/
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11.Ciuciuc Elena, Toma V., 2011 – Behaviour of grafted watermelon hybrids under different 

protection. Analele Universităţii din Craiova, vol. XVI (LII9, pag.93-97. I.S.S.N.1453 - 1275 

12. Ciuciuc Elena, 2011 -  Research on establishment of tehnological links to Gypsophila 

paniculata on sandy soils. Revista Cercetări agronomice în Moldova, vol. XLIV, Nr. 03 (147). Iaşi. 

ISSN 0379 5837. 

13. Răţoi I., 2011 – Ecological capacity of adaptation of the table grapes varieties  in the 

areas with sandy soils   from southern  Oltenia. Analele Uversităţii  din Craiova, vol. XVI (LII). 

Editura Universitaria Craiova. 

14.Răţoi I., Dorneanu A., 2010 - Influenţa îngrăşămintelor  foliare noi asupra unor parametri 

cantitativi şi calitativi la viţa  de vie pe psamosolurile irigate. Simpozionul internaţional Producerea 

de îngrăşăminte cu fosfor şi intensivizarea fertilizării, factor important în dezvoltarea producţiei 

agricole. Editura New agris – Reviste agricole 

 15. Aurelia Diaconu, Milica Dima, Marieta Ploae, Mihaela Croitoru, Reta Drăghici, 

Drăghici I- Dynamics of accumulation of nutrition and quality of potato tubers the cultivated sandy 

soils in the south plain area . Cercetari Agronomice in Moldova., vol. XLIV no.2(146)/2011 

 16. Mihaela Croitoru, Aurelia Diaconu, Milica Dima- Research on the influence of 

processing factor son quality of potato tubers on sandy soils in southern  Oltenia, Analele 

Universităţii din Craiova, vol. XVI(LII), 2011 

 17. Milica Dima, Aurelia Diaconu, Mihaela Croitoru, Emilia Constantinescu -The influence 

of climatic conditions on production and its quality in some potato varieties, The 40th Annual 

meeting of ESNA and Seven Scientific Conferences ,, Durable Agriculture- Agriculture of the 

Future,, 7-10 September 2011  

 18. Emilia Constantinescu, Luminiţa Sandu, Dorina Bonea, Milica Dima- The effects 

human activity on the ecosystem from Seciuri- Roşia de Gorj Zone. The 40th Annual meeting of 

ESNA and Seven Scientific Conferences ,, Durable Agriculture- Agriculture of the Future,, 7-10 

September 2011  

19. Mihaela Croitoru, I.Răţoi, V. Toma, Anica Durău, 2011- Increasing of peach production 

qualitative level on psamosoils, through utilization of boron organic natural compounds, 15 th 

World Fertilizer Congress oh the International Scientific Centre for Fertilizers(CIEC), 29 August-2 

September 2010, Bucharest, Romania 

20. Mihaela Croitoru, Aurelia Diaconu, Milica Dima- Research on the influence of 

processing factor son quality of potato tubers on sandy soils in southern  Oltenia, Analele 

Universităţii din Craiova, vol. XVI(LII), 2011 

 

8. Cercetări de perspectivă 
Obiectivele cercetărilor de perspectivă ale CCDCPN Dăbuleni tebuie să se încadreze în 

obiectivele generale ale Planului Naţional şi a Planului Sectorial de cercetare al MADR şi să ţină 

seamă de Strategia cercetării pe solurile nisipoase în perspectiva anului 2025 elaborată de 

CCDCPN Dăbuleni sub coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe 

Ionescu Şişeşti". În acest sens , cercetările viitoare vor viza: 

-Elaborarea unui nou sistem de agricultură adaptat modificărilor climatice, performant şi 

eficient economic, pentru zonele cu soluri nisipoase din ţara noastră; 

-Stabilirea măsurilor durabile  de combatere a  secetei şi aridizării în  zonele cu soluri 

nisipoase din sudul  Olteniei prin metode agropedoameliorative şi tehnologice; 

-Ameliorarea, identificarea şi promovarea în cultură a unor specii şi cultivare de cereale, 

plante tehnice, plante furajere şi plante medicinale tolerante la factorii de stres din zona solurilor 

nisipoase 

- Utilizarea  durabilă a resurselor naturale si stabilirea managementului tehnologic în 

vederea prevenirii, combaterii şi limitării efectelor negative ale secetei şi arşiţei în plantaţiile de 

pomi fructiferi şi  viţă de vie pe solurile nisipoase; 
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-Promovarea   metodelor de irigare localizată, de fertirigare şi a echipamentelor de 

irigaţie moderne în scopul economisirii apei şi cantităţii de fertilizanţi, a creşterii producţiei, 

menţinerii calităţii fructelor şi reducerii consumului de forţă de muncă. 

 

 

        9. Dificultăţi -propuneri de rezolvare 

 
1. Lipsa finanţării activităţii de cercetare rămâne în continuare o problema care pune în 

dificultate asigurarea în condiţii optime a tehnologiilor de cultură. 

Aşa cum  rezulta din planul de aprovizionare unitatea ar trebui să aibă fonduri pentru 

aprovizionarea cu îngrăşăminte chimice, carburanţi, seminţe, piese de schimb. Ca instituţie publică 

trebuie să respectăm legislaţia privind achiziţiile publice, dar fondurile pentru aceste achiziţii 

publice nu le avem asigurate. Aşadar trebuie să solicităm variante de plată la 30 de zile, la 60 de zile 

sau la recoltare. Plata la recoltare, presupune si costuri mai mari faţă de plata la ridicarea mărfii. 

 

2. Asigurarea apei de irigat în zona noastră este esenţială. Lipsa apei în timp util a 

determinat scoaterea din structura de culturi a cartofului timpuriu şi de vară şi a loturilor de 

producere de sămânţă la culturile legumicole. 

Dacă în ultimii ani ajungea apa la sfârşitul lunii mai – începutul lunii iunie şi irigam loturile 

de porumb de sămânţă şi floarea soarelui,  începând din 2010 nu am mai avut  apă de irigat . Pentru 

2011  OUAI-urile nu au mai beneficiat de subvenţii pentru apa de irigat şi ca urmare nu au mai 

introdus apa în sistem în treapta II unde avem majoritatea terenului. În treapa I unde s+a introdus 

apa în 2011, preţul acesteia a fost 840 lei/1000 mc, un preţ foarte mare. 

În acest caz investiţia destul de importanta pe care noi o facem pentru înfiinţarea culturilor 

în fiecare an  depinde numai de condiţiile climatice. Se cunoaşte că lipsa unuia dintre factorii 

tehnologici anihilează prezenţa celorlalţi şi în final reducerea drastică a recoltelor realizate. Pentru a 

reduce pe cât posibil cheltuielile, pe o suprafaţă de circa 800 – 900  ha terenuri nisipoase am 

efectuat doar lucrări de întreţinere, fără să mai înfiinţăm culturi. 

Pentru zona Călăraşi unde avem amplasate câmpurile experimentale am iniţiat un proiect de 

asigurare a apei de irigat din surse suplimentare care s-ar putea realiza prin: 

Reamenajarea prizei de captare a izvorului cu posibilitatea dirijării alternative a apei către 

bazinele CCDCPN Dăbuleni 

Achiziţionarea şi montarea unei pompe cu funcţionare pe motorină sau benzină sau electrică 

care să asigure o presiune de 5-6 atm., cu debit minim de 3500l/minut, necesar funcţionării 

simultane a două aripi de ploaie. 

- Amplasarea unei conducte cu lungimea de 500 m, cu diametru de 100 mm, îngropată 

la 0,6m, care să facă legătura între bazine şi antena care deserveşte suprafaţa de 18 ha (conform 

schiţa din proiect). 

- Montarea pe linia de hidranţi la limita suprafeţei câmpului de cercetare a unei vane 

de închidere/deschidere. 

- Costuri estimate - 60000 lei. 

Sursele financiare de realizare a acestui proiect fiind asigurate  prin contribuţia unităţii. 

 

3. Necesitatea angajării de cadre tinere pentru activitatea de cercetare (tineri cercetători). 

Având în vedere obiectivele dezvoltării rurale în zonele cu soluri nisipoase din România, 

SCDCPN Dăbuleni a elaborat Strategia cercetării pe solurile nisipoase şi Strategia de cercetare în 

domeniul viticulturii şi pomiculturii pentru perioada 2008-2015 şi perspectiva anului 2025. Acestea 

au fost aprobate de ASAS şi incluse în strategia naţională de cercetare pentru perioada menţionată. 

Ţinând cont de strategia cercetării , SCDCPN Dăbuleni a elaborat Planul de cercetare pentru 

perioada 2010-2015.  
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La sfârşitul anului 2011 personalul cu studii superioare din activitatea de cercetare număra 

10 cercetători din care 4 CSI, 5 CSII şi 1 CSIII. Pe categorii de vârstă situaţia este următoarea: 2 

cercetători între 41-50 ani, 6 cercetători între 51-60 ani şi 2 cercetători peste 60 ani. Se constată în 

structura personalului de cercetare atât lipsa cadrelor tinere, dar şi necesitatea creşterii personalului 

cu studii superioare care să aibă capacitatea realizării tematicii de cercetare-dezvoltare pentru 

perioada 2010-2015 şi perspectiva anului 2025. Pornind de la repartizarea actuală pe specialităţi a 

cercetătorilor considerăm că ar fi necesară angajarea a cel putin 4 cercetători care să lucreze pe 

specialităţi astfel: fiziologie, agrochimie,  pomicultură şi cultura cartofului. 

4. Nivelul de salarizare al unităţii este foarte mic, deoarece  s-a încadrat la grila bugetară a 

unităţilor cu datorii. Consider că discrepanţa dintre unităţi în ceea ce priveşte nivelul de salarizare  

nu este corectă. Sunt unităţi pe care legea salanizării 330 /2009 le-a surprins la grila de salarizare 

bugetară fără datorii şi au salariile mult mai mari decât unităţile care erau încadrate la grila 

unităţilor cu datorii.  

 

 

Director     Secretar ştiinţific 

 Dr.ing.AureliaDIACONU    Dr.ing.TomaVasile  


