
RAPORT DE ACTIVITATE A  CENTRULUI  DE 

CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR 

PE NISIPURI DĂBULENI PENTRU ANUL 2012 

 

1.Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare 
Activitatea de CDI a CCDCPN Dăbuleni în anul 2012 s-a desfăşurat în cadrul a 

şapte proiecte din Planul Sectorial de Cercetare al MADR, Programul ADER, din care un 

proiect în calitate de coordonator şi şase proiecte în calitate de partener, a unui proiect de 

colaborare bilaterală cu Institutul de Agroresurse şi Mediu Hebei, China, a 2 contracte de 

cercetare încheiate cu INDPAPM Bucureşti şi a 6 teme de cercetare cu finanţare proprie. 

1.1. Proiecte din planul sectorial de cercetare al MADR 

     În calitate de conducător de proiect 

1.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. (Conducător de proiect CCDCPN Dăbuleni, parteneri ICDLF Vidra, 

SCDC Tg. Secuiesc). 

În calitate de partener în cadrul planului sectorial, CCDCPN Dabuleni a participat 

la realizarea următoarelor proiecte: 

2 Proiectul ADER 1.1.6. Elaborarea tehnologiilor vitivinicole adaptate pentru diminuarea 

efectului perturbator al schimbărilor climatice (Conducător de proiect ICDVV Valea 

Călugărească) 

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

al schimbărilor climatice (Conducător de proiect ICDP Piteşti) 

4. Proiectul ADER 1.1.11. Conservarea şi valorificarea patrimoniului legumicol cu 

expresie fenotipică utilă şi plasticitate ecologică ridicată (Conducător de proiect SCDL 

Buzau); 

5. 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) 

6.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) 

7. 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). 

 

1.2. Cooperare bilaterala Romania –China Contract nr.498/18.03.2011 

  Denumirea Proiectului “Cercetări asupra managementului aplicării 

nutrienţilor la principalele culturi” 

 

1.3.  Teme de cercetare cu finanţare proprie  

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  



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; 

3. Optimizarea factorilor tehnologici la cultura cartofului  în vederea creşterii timpurietăţii şi 

calităţii producţiei; 

4.Tehnologii modernizate de cultivare durabilă a plantelor legumicole pe solurile nisipoase, 

în vederea creşterii profitabilităţii şi adaptării la mediul concurenţial din UE; 

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 

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

competitivităţii tehnico-economice  

1.4. 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) 

Valoarea totală a proiectelor şi temelor de cercetare în derulare la CCDCPN Dăbuleni în 

anul 2012 a fost de 983 781 lei, pe surse de finanţare având următoarea situaţie: 

- fonduri alocate prin programul sectorial ADER    215 084 lei(21,9%) 

-cooperare internaţională                                            27 500 lei(  2,8%) 

-finanţare din resurse proprii                                     741 197 lei(75,3%) 

 

2. Condiţiile pedoclimatice de lucru existente în anul 2012 în cadrul 

CCDCPN Dăbuleni 
 

I.1 Caracterizarea climatică în anul agricol 2011-2012 

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. 

Anul agricol 2012 a fost un an caracterizat de condiţii climatice deosebite atât în 

perioada de iarnă cât şi în perioada de vară. 

În tabelul 1 sunt prezentate principalele elemente meteorologice care 

caracterizează zona cu psamosoluri din sudul Olteniei din punct de vedere climatic, în 

anul agricol 2012, înregistrate la staţia meteo a CCDCPN Dăbuleni. 

Temperatura medie lunară a fost cuprinsă între -12,7 0C în luna februarie   2012 şi 

26,7 0C în în luna iulie, cu o medie de 11,6 0C, cu 0,3 0C peste media multianuală 1956 – 

2011 de 11,3 0C. Maxima absolută de 42,6 0C s-a înregistrat în luna august 2012, iar 

minima absolută de - 27 0C s-a înregistrat în luna februarie 2012. 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. Temperaturile foarte scăzute care au 

fost înregistrate în a II-a parte a iernii, cu minime de -24,30C în decada a III-a a lunii 

ianuarie şi de – 27 0C înregistrate în prima decadă a lunii februarie au influenţat în mod 

negativ plantaţiile de pomi fructiferi şi viţă de vie. Aceste temperaturi s-au înregistrat 

după o perioadă care s-a caracterizat prin temperaturi medii pozitive, iar minimele nu au 



scăzut sub -7,80C. Perioada cu temperaturi foarte scăzute s-a derulat pe parcursul a 19 

zile consecutiv (28 ianuarie- 15 februarie). Dacă în lunile de primăvară temperatura 

aerului a fost în limite normale pentru această perioadă, în lunile de vară - iunie, iulie şi 

august temperatura aerului a depăşit media multianuală, în luna iulie fiind cu 3,30C mai 

mare. La orele amiezii au fost înregistrate temperaturi de 37,80C în luna iunie şi de 41,4 - 

42,6 0C în lunile iulie şi august. Pe tot parcursul lunii iulie temperatura maximă a depăşit 

valoarea de 300C cu două maxime de 40,80C şi 41,40C. În luna august aceste temperaturi 

foarte ridicate au continuat să se înregistreze fiind atinse din nou 2 praguri de 41,40C şi 

40,80C în decada a II-a şi a III-a ale acestei lunii. Aceste temperaturi foarte ridicate au 

condus la instalarea fenomenului de arşiţă care a influenţat creşterea plantelor, cât şi 

realizarea unor producţii performante atât cantitativ cât şi calitativ.  

Tabelul 1 

Principalele elemente climatice care caracterizează anul agricol 2011-2012, 

înregistrate la Staţia meteo a CCDCPN Dăbuleni 

Elementul 

climatic/luna/decada 

X 2011 XI 

2011 

XII 

2011 

I 

2012 

II 

2012 

III 

2012 

IV 

2012 

V 

2012 

VI 

2012 

VII 

2012 

VIII 

2012 

IX 

2012 

Media 

I 

 
14,1 5,5 3,8 2,7 -12,7 2,3 11,5 19,3 21,8 26,7 26,5 21,8 - 

II 

 
8,9 -0,3 4 0,5 -6,9 7,2 13,2 15,8 24,1 26,5 21,7 18,8 - 

III 

 
7,4 0 -5,8 -5,2 -0,2 11,8 17 16,6 24 27,2 24,6 19,2 - 

Media lunară 

(0C) 
10,1 1,7 0,7 0,7 -6,6 7,1 13,9 17,2 23,3 26,4 24,3 19,9 11,6 

Maxima lunară 

(0C) 
22,8 -8,7 19,2 14,9 10,4 24,9 29,4 31,8 37,8 41,4 42,6 32 42,6 

Minima lunară 

(0C) 
-4,5 15,8 -7,8 -24,3 -27 -7,9 -3,7 7,9 9,8 12,4 6,5 4,4 -27 

Precipitaţii 

(mm) 
32,6 0,2 13,6 64,6 0 0,4 66,6 93,8 32,4 8,2 21,8 8 342,2 

Umiditatea relativă 

a aerului (%) 
77,4 86 88,1 84 84,7 62,3 62,1 76,8 65 47,7 52,8 58,5 70,5 

Temperatura medie 

multianuală 

 (1956-2011) 

(0C) 

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

Precipitaţii 

Suma multianuală 

(1956-2011) 

(mm) 

 

39,6 41 50,8 32,1 34,1 36,2 45,1 60 68 54,1 38,5 45,2 544,7 

 

Precipitaţiile înregistrate în această perioadă  au fost de 342,2 mm, cu mult sub 

suma multianuală 1956 – 2011 de 545 mm, neuniform repartizate în cursul anului  

agricol.  

Dacă în lunile februarie şi martie cantitatea de precipitaţii a fost inexistentă, 

(singura sursă de umiditate a fost topirea zapezii), în lunile aprilie şi mai în sol a fost 



determinată o umiditate bună care a asigurat cantitatea necesară de apă pentru înfiinţarea 

culturilor de primăvară şi intrarea în vegetaţie a pomilor şi viţei de vie. În lunile de vară 

pe fondul temperaturilor foarte ridicate s-a instalat fenomenul de secetă care a continuat 

şi în lunile septembrie şi octombrie. 

Umiditatea relativă a aerului, în această zonă a prezentat  valori ce oscilează între 

47,7 % în luna iulie 2012 şi 88,1 % în luna decembrie 2012, valorile cele mai scăzute 

sunt înregistrate în lunile de vară, iulie şi august, când de fapt s-au înregistrat şi cele mai 

ridicate temperaturi. 

 Necesarul de apă a fost asigurat numai pentru câmpurile de cercetare. 

Nefuncţionarea sistemului de irigaţii Sadova Corabia a făcut ca sectorol de producţie să-

şi desfăşoare activitatea în condiţii de neirigare, ceace a determinat diminuarea drastică a 

nivelului cantitativ şi calitativ al producţiei. 

  

3. Structura personalului existent în cadrul CCDCPN Dăbuleni în anul 

2012 
 

Total personal , din care:                                              103 

-personal cu studii superioare                                           23 

-personal cu studii medii şi profesionale                           80 

 Total personal din activitatea de cercetare,                 27 

           din care:     

-  personal de cercetare cu studii superioare                      10   

-  laboranţi şi muncitori                                                      17 

Structura personalului de cercetare cu studii superioare  

pe grade ştiinţifice şi grupe de vârstă. 
Gradul ştiinţific Nunăr de 

cercetători 

Grupa de vârstă 

Sub 50 ani  50 -55 ani 55 -60 ani Peste 60 ani 

CS I 4 1 - 2 1 

CS II 5 - 3 2 - 

CS III 1 1 - - - 

Total 10 2 3 4 1 

 

4. Suprafaţa existentă în cadrul unităţii în anul 2012, din care în activitatea de 

cercetare 

Suprafaţa totală, din care :                       3047,27 ha 

-domeniu public                                            3016,80 ha 

-domeniu privat al statului                                30,47 ha 

Suprafaţa totală  teren agricol, din care:   2895 ha 

-cereale boabe                                                   767 ha 

-uleioase                 616 ha 

-cereale pentru sămânţă                  105 ha 

-teren în pregătire                                            1407 ha 

Plantaţii pomi                                                    7 ha 

Plantaţii viţă de vie                                          31 ha 

Suprafaţa câmpurilor experimentale      40 ha 



5. Obiectivele proiectelor de cercetare contractate şi obiectivele proprii de cercetare 

de profil 

         - cuantificarea factorilor de risc climatic ai anului 2012 şi stabilirea influenţei 

acestora asupra nivelului cantitativ şi calitativ al producţiei la plantele horticole şi cereale 

şi plante tehnice 

          -stabilirea componentele consumului de apă şi  fertilizanţi  în vederea reducerii sau 

evitării poluării solului şi creşterii cantitative şi calitative a producţiei agricole primare pe 

psamosoluri; 

           -evaluarea riscurilor climatice ale anului 2012 asupra randamentelor de producţie 

şi calităţii acesteia prin analize fiziologice şi biochimice; 

-evaluarea potenţialului bioenergetic al producţiei primare, secundare şi a 

deşeurilor la culturile agricole de pe psamosoluri, în condiţiile anului 2012 ; 

-stabilirea asolamentelor specifice exploataţiilor agrosilvice şi evaluarea riscurilor 

prezenţei agenţilor de dăunare din culturile agricole în asolamente specifice exploataţiilor 

agrosilvice; 

-ameliorarea unor specii de plante specifie solurilor nisipoase şi producerea de sămînţă; 

-elaborarea de noi tehnologii de cultivare a plantelor pe solurile nisipoase adaptate 

schimbărilor climatice. 

  

 

6. PRINCIPALELE REZULTATE OBŢINUTE ÎN ACTIVITATEA 

DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN ANUL 2012 

 

Avînd în vedere complexitatea cercetărilor efectuate la CCDCPN Dăbuleni în 

anul 2012, principalele rezultate vor fi prezentate pe proiecte şi teme de cercetare 

Proiectul 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. (Conducător de proiect 

CCDCPN Dăbuleni, parteneri ICDLF Vidra, SCDC Tg. Secuiesc). 

 Activitatea 2.1. Cuantificarea factorilor de risc climatic ai anului 2012 şi 

stabilirea influenţei acestora asupra nivelului cantitativ şi calitativ al producţiei la 

plantele horticole şi cereale şi plante tehnice 

 Modificările climatice din ultimii 30 ani, au scos în evidenţă tendinţa clară de 

încălzire globală şi de intensificare şi extindere a fenomenului de secetă,  cu implicaţii 

negative asupra plantelor de cultură. 

 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 şi a reducerii 

precipitaţiilor în timpul verii ; 

       - reducerea cantităii şi calităţi materiei organice din sol datorită reducerii 

fotosintezei; 



  - reducerea biodiversităţi din sol datorită creşterii temperaturii şi reducerii 

conţinutului de apă;  

 Experienţele cu plante agricole şi horticole efectuate în anul agricol 2011/2012 în 

zona solurilor nisipoase au fost afectate de factorii climatici prin elementele acestora: 

temperatură minimă negativă sub -15 0C, temperatură pozitivă de peste 30 0C, brume şi 

îngheţuri târzii de primăvară, lipsa precipitaţiilor, insolaţie puternică, care s-au manifestat 

cu valori mari şi pe o perioadă îndelungată. 

 Anul agricol 2011-2012 a fost un an caracterizat de condiţii climatice deosebite atît 

în perioada de iarnă cît şi în perioada de vară. 

 Temperatura medie lunară a fost cuprinsă între -12,7 0C în luna februarie   2012 şi 

26,7 0C în în luna iulie 2012, cu o medie de 11,6 0C, cu 0,3 0C peste media multianuală 

(1956 – 2011) de 11,3 0C. Maxima absolută, de 42,6 0C, s-a înregistrat în luna august 

2012, iar minima absolută de - 27 0C s-a înregistrat în luna februarie 2012. Dacă ne 

raportăm la perioada 1956 - 2012, 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. Temperaturile 

foarte scăzute care au fost înregistrate în a II-a parte a iernii, cu minime de -24,30C în 

decada a III-a a lunii ianuarie şi de – 270C, înregistrate în prima decadă a lunii februarie, 

au influenţat în mod negativ plantaţiile de pomi fructiferi şi viţă de vie. În lunile de 

primăvară temperatura aerului a fost în limite normale pentru această perioadă, în lunile de 

vară, iunie, iulie şi august, temperatura aerului a depăşit media multianuală, iar în luna 

iulie fiind cu 3,30C mai mare. 

La orele amiezii au fost înregistrate temperaturi de 37,80C în luna iunie şi de 41,4 - 42,60C 

în lunile iulie şi august. Pe tot parcursul lunii iulie temperatura maximă a depăşit valoarea 

de 300C cu două maxime de 40,80C şi 41,40C. În luna august aceste temperaturi foarte 

ridicate au continuat să se înregistreze, fiind atinse din nou 2 praguri de 41,40C şi 40,80C 

în decada a II-a şi a III-a ale acestei lunii. Temperaturi foarte ridicate au condus la 

instalarea fenomenului de arşiţă care a influenţat negativ creşterea plantelor şi cantitatea 

producţiei, dar  a determinat realizarea unor producţii performante calitativ.  

 La culturile legumicole producţia a fost mai timpurie, iar producţia totală, la 

majoritatea cultivarelor, s-a situat sub potenţialul de producţie al acestora. La tomate 

pentru industrializare soiul Darsirius a realizat cea mai mare producţie timpurie, de 35,3 

t/ha. Perioada de vegetaţie s-a încheiat mult mai devreme, între 29 august, şi 14 

septembrie. Producţia totală de tomate a fost cuprinsă între 31,3 – 45,7 t/ha.  

 La ardeiul gras  condiţiile climatice au influenţat negativ mărimea fructelor şi  

greutatea acestora. În ceea ce priveşte producţia de ardei gras totală, realizată, s-au 

remarcat soiurile Buzău 10 cu o producţie totală de 32,8 t/ha şi soiul Galben superior cu o 

producţie totală de 32,2 t/ha.  

  La cultura de vinete deşi temperatura optimă creşterii şi dezvoltării normale a 

plantelor de pătlăgele vinete este de 25-300 C, ele pot rezista şi la temperaturi chiar de 450 

C. Datorită acestei particularităţi cultivarele testate în condiţiile anului 2012 au avut o 

bună comportare. Caracteriaticile fructelor au fost apropiate de cele din descrierea ofială a 

fiecărui cultivar. Hibridul Andra F1 a realizat cea mai mare producţie timpurie (4,8 t/ha la 

data de 18 iulie şi 6,5 t/ha la data de 27 iulie). 

 La cultura de morcov influenţa negativă a temperaturilor ridicate din perioada de 

vegetaţie s-a manifestat şi asupra producţiilor realizate acestea fiind scăzute la toate 



cultivarele luate în studiu.  Cultivarele create la noi în ţară (Triumph F1 şi Nabuco) au 

realizat cele mai mari producţii de rădăcini, respectiv 21,8 t/ha. 

 La cultura de ceapă din sămânţă,  la o temperatură mai mare de 300 C creşterea 

bulbilor se încetineşte foarte mult sau chiar se opreşte. Temperaturile deosebit de ridicate 

din acest an au avut o influenţă negativă şi asupra bulbilor de ceapă determinând obţinerea 

unor bulbi de dimensiuni mici şi greutăţi sub greutatea specifică fiecărui cultivar. Soiul De 

Buzău a valorificat cel mai bine condiţiile acestui an realizând cea mai mare producţie, 

respectiv  16,9 t/ha, cu un spor de producţie semnificativ faţă de medie. 

  Producţia de pepeni verzi a fost mai puţin afectată, întrucât are o perioadă mai 

scurtă de vegetaţie, fiind înfiinţată prin răsad. Producţia a fost cuprinsă între 34,4 t/ha  şi 

73, t/ha. Cultivarul cu producţia cea mare a fost Bontha F1 (73,0 t/ha). S-au remarcat prin 

timpurietatea producţiei cultivarele China, Bontha F1 şi Lucia F1 la care s-au recoltat 

primele fructe în prima decadă a lunii iulie (7 iulie).  Hibridul Bontha F1 la prima 

recoltare a realizat producţia de 27,5 t/ha (37,3 % din producţia totală). Soiul Dulce de 

Dăbuleni creat la CCDCPN Dăbuleni este un soi tardiv, la care  prima recoltare s-a făcut 

în ultima decadă a lunii iulie. 

 Producţia de pepeni galbeni, în funcţie de cultivar a fost cuprinsă între 44,5 t/ha la 

Capri F1 şi 23,9 t/ha la Hales Best Jumbo. Celelalte cultivare au realizat producţii mari de 

peste 30 t/ha (43,7 t/ha  Sweet Lady F1, Eldorado F1 39,2 t/ha). Greutatea medie a 

fructelor, fiind un caracter de soi, a înregistrat valori apropiate de valorile menţionate în 

cataloagele firmelor producătoare. Fructele cele mai mari s-au înregistrat la hibrizii 1816 

ANOF F1 (2,159 Kg) şi Sweet Lady F1 (2,032 Kg). 

 La cartoful timpuriu s-au studiat 13 soiuri de cartof din diferite zone ecologice şi s-

a urmărit comportarea acestora în condiţiile psamosolurilor: Tresor, Riviera, Carerra, 

Tentant Nemere, Coval, Gared, Redsec, Robusta, Sante, Artemis, Evolution, Millenium. 

Particularităţile de tuberizare a soiurilor arată o precocitate semnificativă la soiurile 

Carerra şi Evolution cu un randament de start (la 45 de zile de la răsărire) de 730 g/cuib, 

respectiv 716 g/cuib.  Alături de soiurile  de cartof Carerra şi Riviera sunt şi soiuri care  

valorifică foarte bine condiţiile climatice din zona de stepă din sudul ţării, înregistrând un 

ritm intens de acumulare la primele recoltări cum sunt Tresor, Redsec, Sante. Din analiza 

rezultatelor obtinute în urma testării celor 13 soiuri de cartof în condiţiile pedoclimatice 

ale zonei de câmpie din sudul ţării s-a constatat că soiul reprezintă veriga tehnologică cea 

mai importantă care asigură productii eficiente, chiar şi  în astfel de condiţii climatice. 

 La cultura de arahide s-a urmarit  comportarea unor genotipuri  autohtone şi străine 

în condiţiile climatice specifice acestui an şi influenţa acestora  asupra nivelului cantitativ 

şi calitativ al producţiei. Arahidele contribuie la valorificarea superioară a psamosolurilor 

din ţara noastră datorită cerinţelor reduse faţă de fertilitatea solului, consumului mic de 

îngrăşăminte şi apă, îmbogăţirii solului în azot fixat simbiotic. Materialul biologic studiat 

a fost reprezentat de 29 de  genotipuri, autohtone şi străine, care se deosebesc între ele prin 

diferite caractere şi anume: Dăbuleni, Brazilian Begici, T55, T58, T232, T242, Blanco 

Santa Fe, Velican, Timpurii de China, HYY 1, HYY 2, HYY 3, Shulamith, Tâmbureşti, 

Tatu, Mogiana, Turceşti, Sadovo, Olega, Viorica, Provenienţă China 1, Provenienţă 

China 2, Ning, Henan Province, Provenienţă turcească, Solar, Jelud, T25, Venus. 

  Rezultatele obţinute în condiţiile anului 2012 evidenţiază o comportare favorabilă 

a materialului biologic experimentat şi posibilităţi reale de utilizare a soiurilor şi 

provenienţelor respective în zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei. Această resursă 



genetică, deosebit de bogată, demonstrează posibilităţile de dezvoltare a culturii de arahide 

pe psamosolurile irigate din sudul Olteniei. Producţia de păstăi în cadrul colecţiei de 

germoplasmă la arahide a fost cuprinsă  722 -2262 kg/ha, cu o medie de 1492 kg/ha. 

 La fasoliţă  s-au studiat în cultură comparativă de concurs, 15 genotipuri, în scopul 

selectării celor mai productive şi mai bine adaptate la condiţiile ecopedologice ale zonei 

solurilor nisipoase. Fasoliţa, deşi cultivată de foarte multă vreme în condiţiile ţării noastre, 

nu şi-a schimbat principalele cerinţe biologice faţă de temperatură, insolaţie, lungimea 

zilei, imprimând biotipurilor locale anumite însuşiri de adaptare. Analiza statistică a 

rezultatelor de producţie obţinute reliefează o variabilitate a producţie cuprinsă între 1452 

– 2460 kg/ha. S-au evidenţiat prin productivitate ridicată  genotipurile  Ofelia, Aura şi D2-

b/93 care au înregistrat faţă de soiul Jiana diferenţe de producţie de  870-1008 kg/ha, 

asigurate statistic ca distinct semnificative. Diferente de producţie semnificative s-au 

înregistrat la genotipurile: D2-3a, D3-5, D3/93, D14/2001, D8/2000. 

 Cultura de sorg pentru boabe,  reuşeşte să dea producţii ridicate de boabe, în 

condiţii ecologice mai puţin favorabile pentru cereale  pe solurile nisipoase. A fost studiat 

un număr de 15 hibrizi. Producţia medie de boabe pe panicul, a înregistrat cele mai 

ridicate valori (29,3-30,5 g) la hibrizii F-1072 şi F-1008. Cele mai mari producţii de 

boabe s-au înregistrat la hibrizii F-1063, F-1069 (7144 kg/ha), F-1067 (7258 kg/ha), F-

1072 (7322 kg/ha), F-1073 (7415 kg/ha), F-1068 (7465 kg/ha), F-380/83, F1008 (7465-

7564 kg/ha) şi F-1053 (7632 kg/ha). 

  La cultura de porumb pentru boabe s-a studiat un număr de 20 hibrizi. 

În condiţiile acestui an, din totalul celor 20 de hibrizi luaţi în studiu, doar 2 hibrizi (F -

178-08 – 6088 kg/ha şi Generos – 6208 kg/ha) au depăşit 6000 kg/ha, cu un spor de 

producţie distinct şi foarte semnificativ faţă de media producţiilor hibrizilor (381-501 

kg/ha). Cele mai mici producţii s-au înregistrat la hibrizii Mostiştea – 5254 kg/ha, F – 475 

M – 5145 kg/ha, F-67-08 – 5025 kg/ha. 

 Cultura de  floarea soarelui a fost reprezentată de un număr de 15 cultivare. 

Nivelul producţiilor obţinute a oscilat de la hibrid la hibrid. Astfel, comparativ cu martorul 

(media hibrizilor), care a realizat o producţie de 2912 kg/ha, au existat hibrizi care au 

realizat sporuri semnificative de producţie (HS 2814 – 3368 kg/ha şi Romina – 3425 

kg/ha). Cele mai mici producţii s-au înregistrat la hibrizii Venus -2512 kg/ha, respectiv 

Performer -  2645 kg/ha, HS 2711 – 2688 kg/ha şi HS 2813 – 2674 kg/ha. 

 La cultura de grâu de toamnă s-au experimentat 15 soiuri.  Condiţiile climatice din 

acest an au influenţat talia plantelor şi lungimea spicului, care sunt caracteristice de soi şi 

implicit cantitatea de boabe. Talia plantelor a înregistrat valori cuprinse intre 59,5 cm 

(Delabrad 2) si 82,5 cm la Faur F. Lungimea spicelor a oscilat intre7,5 si 11 cm, iar 

numarul de boabe in spic intre 32 si 42. cea mai buna comportare sub aspectul productiei 

de boabe au avut-o soiurile Glosa (3525 kg/ha), Miranda (3530 kg/ha) şi linia 06475 G1-2 

(3564 kg/ha) sporurile de productie fata de media productiilor soiurilor (3179 kg/ha) fiind 

cuprinse intre 346-385 kg, asigurate statistic ca distinct semnificative. 

   În acest an agricol, au fost luate în studiu şi 20 soiuri de triticale.  În condiţiile 

anului 2012, genotipurile de triticale au realizat producţii de boabe mai mari decât soiurile 

de grâu datorită specificităţii acestora de adaptare mai bună faţă de factorii 

agrometeorologici. Cele mai mari producţii s-au înregistrat la genotipurile Rotric – 4125 

kg/ha, 06647 T1-2 – 4128 kg/ha şi 04301 T1-1 – 4125 kg/ha.  



 Pentru cultura viţei de vie anul agricol 2011-2012 a fost a fost nefavorabil atât în 

perioada de vegetaţie cât şi în perioada de iarnă. În perioada de iarnă a distrus în totalitate 

lemnul şi mugurii  situaţi deasupra stratului de zăpadă, care măsura 35-40 cm, şi a 

compromis potenţialul de rod la soiurile care nu rodesc pe elemente scurte de rod (cepi) 

situaţi la baza butucului. În perioada de vegetaţie temperaturile ridicate, arşiţa şi insolaţia, 

au diminuat de asemenea producţia de struguri, dar au sporit conţinutul de zaharuri totale 

acumulate în struguri.  În vederea îmbunătăţirii sortimentului din zona psamosolurilor s-a 

studiat un număr de 46 soiuri:  

 a) Soiuri cu struguri de masă: Silvania, Timpuriu de Cluj, Muscat de Hamburg, 

Tamina, Someşan, Splendid, Napoca, Otilia, Victoria, Prima Cl. 1022, Coarnă neagră 

selecţionată, Muscat de Hamburg Cl. 202, Transilvania, Afuz-Ali, Italia, Perla de Zala, 

Moldova. 

 b) Soiuri cu struguri pentru vinuri albe: Columna, Donaris, Fetească albă 1 Od., 

Fetească regală 21 Bl, Pinot gris, Riesling italian, Riesling de Rhin, Neuburger, 

Chasselas d'oré, Muscat Ottonel, Sauvignon blanc, Alb aromat, Grasă de Cotnari, 

Brumăriu, Blasius, Sauvignon, Selena. 

 c) Soiuri cu struguri pentru vinuri roşii: Haiduc, Codană, Mamaia, Novac, 

Cabernet  Sauvignon 33 Vl., Cristina, Pandur, Arcaş, Amurg, Pinot noir, Busuioacă de 

Bohotin, Băbească neagră. 

  Din punct de vedere al timpurietăţii la soiurile masă s-a remarcat soiul Prima Cl. 

1022 care a ajuns la maturitatea de consum pe data de 15.07.2012. Soiurile Transilvania şi 

Prima Cl. 1022, s-au evidenţiat şi din punct de vedere al producţiei de struguri, ceea ce 

înseamnă că au potenţial genetic de a rodi pe elemente scurte de rod. 

 Din grupa soiurilor cu struguri negri pentru vinuri roşii s-au evidenţiat prin 

producţie soiurile Novac (8331 kg/ha), Haiduc (6059 kg/ha) şi Codană (5680 kg/ha), 

acestera beneficiind de capacitate genetică de a rodi pe elemente scurte de rod (cepi de 2-

3 ochii lungime). 

      Cele prezentate crează premise pentru îmbunătăţirea ofertei de soiuri pentru 

sortimentul din zona solurilor nisipoase pentru toate direcţiile de producţie. 

 Pentru pomii fructiferi situaţia din acest an agricol  a fost foarte dezastruoasă. Iarna 

2011/2012, şi chiar primăvara 2012, au fost foarte nefavorabile pentru pomii fructiferi 

întrucât nu a rezistat niciun mugure florifer, fiind totodată distruşi şi cea mai mare parte a 

mugurilor vegetativi (peste 90%). În aceste condiţii s-a insistat pe refacerea coroanei 

pomilor fructiferi. 

 

 Activitatea 2.2. Realizări privind componentele consumului de apă şi  

fertilizanţi  în vederea reducerii sau evitării poluării solului şi creşterii cantitative şi 

calitative a producţiei agricole primare pe psamosoluri 

 La pepenii verzi fertirigarea, mulcirea şi altoirea au influenţat favorabil creştera 

plantelor, fiind astfel influenţată mărimea, timpurietatea  şi calitatea producţiei.  Prin 

fertirigare cu doze moderate se obţin producţii mai mari comparativ cu varianta la care 

fertilizarea se face cu îngrăşăminte chimice  clasice la pregătirea terenului. 

 Îngrăşămintele solubile aplicate prin fertirigare sunt mai bine valorificate de 

plantele de pepeni verzi. Au fost realizate producţii apropiate, 64,6 t/ha, respectiv 63,5 

t/ha la nivelul de fertilizare de N 177    P2O5 176,5  K2O 185,5 (din care N 100    P2O5 



100  K2O 100 provenind din complex 13-13-13, aplicat la pregătirea terenului), respectiv 

N 77   P2O5 76,5   K2O 105,5 aplicate prin fertirigare. 

 La pepenii verzi greutatea medie a fructelor a avut valori cuprinse între 6,343 Kg 

la varianta nefertilizată, nemulcită,  nealtoită şi 11,514 Kg la V4, variantă fertilizată cu 

doze moderate de îngrăşăminte. Prin fertilizare greutatea media a crescut cu 8,1-14,4%, iar 

mulcirea a determinat creşterea greutăţii fructelor cu 8,6%. Altoirea a fost factorul 

tehnologic experimentat cu influenţa cea mai mare asupra greutăţii medii a fructelor, 

aceasta fiind de 7,108 Kg la media variantelor  nealtoite şi de 10,564 Kg la variantele 

altoite, sporul de greutate fiind de 48,6%. 

  Fertirigarea are influenţă pozitivă asupra  nivelului cantitativ şi calitativ al 

producţiei de cartof. În plus, cantitatea, tipul şi concentraţia îngrăşămintelor aplicate se pot 

adapta uşor la cerinţele plantei, funcţie de stadiul de vegetaţie şi condiţiile climatice.  

 Soiurile de cartof Tresor, Riviera şi Carerra valorifică foarte bine condiţiile climatice din 

zona de stepă din sudul ţării, înregistrând un ritm intens de acumulare încă de la primele 

recoltări, justificând aplicarea irigării la ambele plafoane de 50% şi 80% din IUA. 

 Dintre soiurile de cartof de origine zona Tg. Secuiesc cel mai bine s-a adaptat la 

zona psamosolurilor din sudul Olteniei soiul Redsec care a fost şi mai precoce şi a realizat 

cea mai mare producţie, 36 bt/ha. Celelalte soiuri Nemere, Coval, Gared, şi Millenium au 

înregistrat un nivel mai redus al producţiei de tuberculi comerciabili la primele recoltări, 

precum şi la maturitatea fiziolofică a plantei ceea ce demonstrează că aceste soiuri sunt 

mai tardive. Dintre acestea s-a remarcat soiul Coval care a realizat o producţie de cartof de 

30,6 t/ha. 

 

 Activitatea 2.3 Evaluarea riscurilor climatice ale anului 2012 asupra 

randamentelor de producţie şi calităţii acesteia prin analize fiziologice şi biochimice 

  Principale procese fiziologice s-au determinat la speciile pepeni verzi, cartof 

timpuriu, arahide, fasoliţă, floarea soarelui, porumb şi viţă de vie. 

 S-a constatat că la toate speciile de plante de cultură procesele fiziologice au fost 

influenţate de specie, soi sau hibrid şi factorii climatici. 

Pentru diminuarea pagubelor cele mai bune specii au fost speciile cu perioadă 

scurtă de vegetaţie (cartof, pepeni) pentru ca perioada de vegetaţie să nu se suprapună 

peste întreaga perioada de secetă. De asemenea, trebuie folosite specii şi soiuri tolerante 

şi rezistente la secetă pe baza unor criterii fiziologice (rata transpiraţiei, rata fotisintezei) . 

Este necesară dirijarea factorilor agrotehnici în scopul măririi eficienei 

metabolismului plantelor (irigare, fertilizare,  altoire, mulcire). Se recomandă alegerea 

soiurilor cu potenţial fotosintetic ridicat sub acţiunea factorilor stresanţi şi promovarea în 

cultură pe psamosoluri. 

  Din punct de vedere al calităţii produselor din acest an se apreciază că, în general 

aceasta a fost superioară unui an mai răcoros şi mai bogat în precipitaţii. 

 La pepenii verzi s-au evidenţiat cultivarele  Lucia F1, Talisman F1, Bontha FI, 

Crimson Swet  cu un conţinut mai mare de substanţă uscată totală, solubilă şi vitamina C. 

Nu am găsit o relaţie directă între compoziţia biochimică a fructelor şi producţia obţinută.  

Cultivarul ACX 5428 F1 s-a caracterizat prin cea mai slabă calitate, dar şi prin cea mai 

scăzută producţie. Cultivarele studiate au prezentat şi un conţinut ridicat de glucide de 

9,23% şi 9,27% la Lucia F1 şi Talisman F1. 



 Speciile de legume: ardei gras, tomate, pătlăgele vinete, ceapă, morcov s-au 

comportat bine din punct de vedere al calităţii producţiei, în condiţiile de stress termo-

hidric din lunile de vară ale acestui an. Ardeiul gras rămâne o sursă de vitamina C şi în 

această zonă, acumulând cantităţi medii de 87mg/kg , iar la unele cultivare a depăşit şi 

100mg/kg produs. Cultivarele de tomate, ardei, pătlăgele vinete, morcov şi ceapă au 

acumulat cantităţi foarte mici de nitraţi în producţia obţinută, fără a depăşi LMA impusă 

de normele UE. 

 La cartof cele mai bune rezultate au fost obţinute la soiurile: Tresor, Magic, 

Astral, Artemis, Gared, Coval, Nemere, Robusta care au acumulat în tuberculi o cantitate  

mai mare de substanţă uscată totală, peste 20% cât şi o cantitate mai mare de  substanţă 

uscată solubilă. Soiurile: Tresor, Artemis, Tentant, Carrera, Sante s-au remarcat printr-un 

conţinut mai mare vitamina C, care în acest an a fost puternic influenţatăat de 

temperaturile foarte ridicate din perioada maturării tuberculilor. 

  În tuberculii de cartof  se acumulează cantităţi relativ mari de nitraţi , care 

depăşesc LMA de 200 mg/kg produs , cât prevăd normativele interne şi internaţionale. În 

tuberculii de cartof conţinutul de nitraţi scade cu creşterea   cantităţii de apă  aplicată prin 

irigare. 

 În condiţiile climatice ale anului 2012, cu temperaturi foarte ridicate şi precipitaţii 

foarte puţine în perioada de umplere şi coacere a bobului de grâu cel mai bine s-au 

comportat soiurile: Dropia, Ostrov, Boema, Delabrad, Pitar, Otilia, 06476 G3-8, 

Bezostaia care s-au caracterizat prin valori bune ale indicatorilor de calitate:  proteină, 

gluten, indicele Zelleny, indicele de cădere, MH, MMB. Din cercetările efectuate se 

observă că există o corelaţie inversă între calitate şi producţie. Soiurile cu indici calitativi 

ai bobului superiori au o producţie mai mică. 

 La triticale cele mai bune rezultate  de calitate au fost obţinute la soiurile: Titan, 

Oda, Pisc, Rotrin care s-au caracterizat printr-un conţinut mai mare de proteină, gluten în 

boabe. Soiurile Cascador, Oda, Paltin şi liniile 07019- T1, 07155-T1 şi 07157 - T1 s-au 

caracterizat  printr-un indice de cădere optim. 

 Producţia medie a soiurilor de triticale a fost mai mare comparativ cu cea de grâu, 

iar unele soiuri care au indici de calitate foarte buni, au prezentat şi o producţie foarte 

bună. 

  La porumb cele mai bune rezultate au fost obţinute la soiurile: Olt (13,5%, 

umiditate, 15% proteine, 3,9% grăsimi, 71 kg/hl MH şi 306 g MMB), Paltin (11,2% 

umiditate, 13,5% proteine, 4,8% grăsimi), Crişana (11,7%, 14,7%, 4,2% grăsimi, MH 

70kg/hl), Campion (13,5% umiditate, 13,7% proteină, 3,8% grăsimi, 71 kg/hl MH). Cu 

un conţinut de grăsimi peste 4% s-au remarcat şi soiurile Paltin şi Campion.  

 Producţia obţinută la soiurile studiate nu a fost în corelaţie directă cu calitatea 

nutriţională. Sunt soiuri care s-au evidenţiat atât prin producţie cât şi prin calitate (Olt, F-

178-08, Campion,  Generos etc.), unele s-au evidenţiat prin calitate (Milcov, Mostiștea, 

Crișana), iar altele numai prin producţie (PR 36 V 74, Danubian). 

  La fasoliţă cele mai bune rezultate au fost obţinute la soiul Aura (22,3% proteină, 

2,8% grăsimi, 16,5% umiditate şi o producţie de 2341 kg/ha) şi la liniile D9/2001 (16,7% 

umiditate, 23,2% proteină, 2,7% grăsimi), D4-4 (16,5% umiditate, 22,5% proteină, 2,2% 

grăsimi  şi o producţie de 2183kg/ha). La toate soiurile şi liniile studiate s-a obţinut un 

conţinut mai mare de proteină şi grăsimi comparativ cu soiul Jiana, de asemenea 

producţia de boabe a fost mai mare comparativ cu acest soi. Rezultatele obţinute arată că, 



în condiţiile climatice deosebite ale anului 2012 cultura de fasoliţă a fost influenţată atât 

din punct de vedere al calităţii  nutriţionale cât şi a producţiei. 

Activitatea 2.4. Evaluarea potenţialului bioenergetic al producţiei primare, 

secundare şi a deşeurilor la culturile agricole de pe psamosoluri, în condiţiile anului 

2012 

Evaluarea potenţialului bioenergetic s-a efectuat la culturile de fasoliţă, arahide, 

cartof timpuriu şi sorg pentru boabe.  

La fasoliţă din cele 15 genotipuri de fasoliţă experimentate în anul 2012 s-au detaşat, 

printr-o valoare maximă a ISF de 6,28, soiul Jiana, ceea ce înseamnă 6,28 m2 suprafaţă 

foliară pe 1 m2 teren , urmat de genotipul D12/2001. Conţinutul energetic al producţiei de 

boabe realizată de genotipurile de fasoliţă a oscilat între 5670 şi 9606 Mcal/ha. Sub aspectul 

conţinutului energetic al biomasei de fasoliţă se detaşează printr-o producţie mare de 

bioenergie cuprinsă între limitele 54054-67629 Mcal/ha genotipurile: D12/2001, D12/2000, 

Jiana şi D5-3. Alegerea corectă a genotipului de fasoliţă poate conduce la reducerea 

consumului de energie pe kg cu pâna la 40,5%, comparativ cu martorul Jiana. 

La arahide conţinutul de energie brută determinat la producţia de păstăi  la cele 14 

soiuri luate în studiu a prezentat valori cuprinse între 8784 Mcal la soiul Solar şi  17568 Mcal 

la soiul Shulamith. De asemenea, valori ridicate au înregistrat şi soiurile HYY 2 (17202 Mcal), 

soiul Ning (16836 Mcal), soiul HYY3 (16104 Mcal). 

La soiurile de cartof luate în studiu la Dăbuleni  s-a determinat conţinutul de energie 

brută la tuberculi la trei soiuri. Soiul Luiza a înregistrat un conţinut de energie brută de 30201 

Mcal, soiul Tâmpa a înregistrat 27622 Mcal,  iar soiul Dacia a înregistrat 12313 Mcal. 

  La cultura de sorg pentru boabe varianta de fertilizare a sorgului cu NPK 15-15-15 

200 kg/ha pe rând s-a remarcat prin valori ridicate ale  bilanţului şi randamentului energetic, 

calculat atât la producţia de boabe (17260 Mcal /ha; 7,89), cât şi la producţia de biomasă 

(11269 Mcal/ha; 5,78). 

 În condiţiile ecopedologice specifice psamosolurilor, sorgul pentru boabe poate 

deveni o alternativă a culturii porumbului, fasoliţa pentru fasolea de câmp, ale căror producţii 

sunt mult diminuate, sau pot fi compromise datorită factorilor de stress termic şi hidric. 

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

competitivităţii tehnico-economice  

 

 Proiectul ADER 1.1.6. Elaborarea tehnologiilor vitivinicole adaptate pentru 

diminuarea efectului perturbator al schimbărilor climatice (Conducător de proiect 

ICDVV Valea Călugărească 

  Anul agricol 2011 – 2012 a fost nefavorabil pentru cultura viței de vie 
în zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei. Temperatura minimă absolută, la 
înălțimea de 200 cm, a înregistrat o valoare istorică de -27oC, în 2 zile din luna 
februarie 2012. 
       În cursul perioadei de vegetație s-au înregistrat circa 40 zile cu temperaturi 
de peste  35oC, care pe fondul unei insolații puternice au determinat secetă 
atmosferică profundă și arșiță.  
 Soiuri studiate:  Roșioară,  Victoria,  Rkațiteli.  

 Factori studiați:  
 Factorul A - sistemul de întreţinere a solului, cu graduările : 



             a1 - ogor negru (arătură de toamnă, arătură de primăvară, 5 prasile mecanice pe 

interval, 5 praşile manuale pe rând, fertilizare cu N,P,K în doză optimă: 100 80 80). 

    a2 - mulcire totală cu resturi vegetale (se împrăştie fân cosit sau alte resturi 

vegetale pe interval şi pe rând cu grosimea stratului de 10 cm, fertilizare cu N,P,K în 

doză optimă: 100 80 80). 

    a3 - mulcire parţială pe interval cu mulci de tescovină (se împrăştie tescovină 

compostată pe interval cu grosimea stratului de 10 cm, erbicidare postemergentă pe rând - 

2 erbicidări, fertilizare cu N,P,K în doză redusă  cu 50 %: 50 40 40). 

    a4 - minimum tillage (arătură de toamnă, praşilă mecanică adâncă primăvara, 

erbicidare postemergentă totală, 2-3 erbicidări, fertilizare cu N,P,K în   doză optimă: 100 

80 80). 

 Factorul B - încărcătura de rod, cu graduările : 

               b1 -  15 ochi/m2;  b2 - 12  ochi/m2;   b3 -   9  ochi/m2. 

 La soiul Roșioară, datorită faptului că au intrat în vegetație foarte puțini muguri, 

numărul total de lăstari a fost mic, iar numărul de lăstari fertili și de inflorescențe a fost 

mai ridicat, coeficienții de fertilitate au înregistrat în totalitate valori supraunitare. Indicii  

de productivitate au înregistrat  valori mai mici datorită greutății mai mici a bobului de 

strugure. Dacă în cazul coeficienților de fertilitate valorile sunt relativ apropiate, în cazul 

indicilor de productivitate sistemul de întreținere și-a pus amprenta asupra valorii 

acestora, înregistrându-se valori superioare variantei cu menținerea solului ca ogor negru. 

 La soiul Victoria situația a fost aproximativ asemănătoare.  

 Coeficientul de fertilitate relativ a înregistrat, de asemenea, valori supraunitare, cu 

mici excepții. Indicii de productivitate au valori acceptabile, datorită faptului că acest soi 

a fost afectat mai puțin de temperaturi și de arșiță, recoltarea strugurilor făcându-se mai 

timpuriu, la mijlocul lunii august.  
 Producția de struguri la soiul Roșioară s-a aflat sub incidența sistemului de 

întreținere a solului. Diferențele de producție din variantele a2, a3 și a4, comparativ cu 

varianta în care terenul s-a menținut ogor negru, sunt foarte semnificative. În schimb 

influența încărcăturii de rod a fost nesemnificativă, în variantele în care încărcătura de 

muguri a fost mai redusă față de varianta în care s-a folosit încărcătura de rod 

recomandată.  

 La soiul Victoria producția de struguri, extrem de apropiată ca valoare în toate 

variantele, nu a înregistrat diferențe semnificative în nicio variantă.  

 La soiul Rkațiteli, care a fost condusă pe formă semiînaltă, au pierit toți mugurii 

situați pe elementele de rod. Au intrat în vegetație doar mugurii de pe cepul de siguranță 

și cîțiva mugurii dorminzi din butuc. Preocuparea principală la acest soi a fost refacerea 

formei de conducere. Astfel, la începutul  lunii iulie am ales de la fiecare butuc 2 lăstarii 

care s-au palisat la nivelul primului etaj de sârmă, apoi au fost orientați unul în dreapta, 

altul în stânga, și s-au scurtat la o lungime egală cu jumătatea diatanței dintre butuci pe 

rând, adică 60 cm. Din mugurii situați pe lăstarii respectivi au apărut copili care, până la 

sfârșitul perioadei de vegetație au căpătat dimensiuni de 60-80 cm, suficiente pentru 

refacerea formei de conducere anterioare. 

 

 

 



Proiectul ADER 1.2.3. Tehnologii pomicole inovative de limitare a impactului 

negativ al schimbărilor climatice (Conducător de proiect ICDP Piteşti) 

 Condiţiile climatic din iarna anului 2012 au determinat distrugerea mugurilor 

vegetative şi floriferi şi chiar a lemnului la piersic, cais şi cireş, astfel că în colecţiile 

experimentale la aceste specii au fost efectuate lucrări de refacere. Vişinul a fost specia 

mai puţin afectată, dar şi la această specie au fost distruţi mugurii floriferi La experienţa  

privind  comportarea unor soiuri de vişin pe solurile nisipoase de la Dăbuleni s-au făcut 

determinări privind : diametrul trunchiului , diametrul coroanei pomilor între rînduri şi pe 

rînd, inălţimea pomului.Dintre cele 3 soiuri de vişin studiate s-a remarcat cu cele mai 

mari valori privind vigoarea pomului   soiul Abundent. Determinările privind creşterile 

vegetative la vişin în funcţie de fertilizare au evidenţiat pentru plantaţia aflată în anul III 

dela plantare varianta  fertilizată chimic la nivelul N100P80 K100.Au fost făcute 

determinări privind conţinutul frunzelor în funcşie de fertilizare. Rezultatele obţinute  

indică o stare de aprovizionare a pomilor în azot aproape de normal, domeniul optim de 

aprovizionare în azot fiind situate în intervalul 2,53 - 2,78%. Conţinutul de fosfor din 

frunze a fost cuprins între  0,14 - 0,18%, valori care caracterizează pomii cu o stare de 

aprovizionare scăzută în fosfor, domeniul optim fiind cuprins între 0,18 - 0,22%. 

Conţinutul de potasiu din  funzele de vişin a fost cuprins între 1,2% la soiul 

Lutowska în varianta fertilizată cu N100P80K100 şi 2,51% la soiul Abundent der Erd în 

varianta fertilizată organic cu produsul Humipromoter. Intervalul optim de aprovizionare 

a pomilor de vişin în potasiu este cuprins între 1,67 - 2,10%.  

 

Proiect  ADER 3.1.2: „Soluţii tehnologice alternative destinate fermelor de 

semisubzistenţă pentru cultura protejată a legumelor în contextul modificărilor 

climatice la nivel regional şi a creşterii competitivităţii producţiei” 

Faza 2: Studiul răspunsului  fiziologic a plantelor legumicole cultivate în 

sisteme protejate diferite şi a stării de fertilitate a solurilor 

 La culturile de ardei gras şi pătlăgele vinete au fost urmărite variantele: 

V1 - neprotejat 

V2 - protejat cu mulci din polietilenă 

V3 - protejat cu tunel din polietilenă 

V4 - protejat cu tunel din polietilenă + mulci 

V5 - protejat cu folie tip Agril 

V6 - protejat cu folie tip Agril + mulci 

În spaţiul protejat a fost determinată temperatura aerului, temperatura  solului la 

adâncimea de 10 cm şi umiditatea relativă a aerului la orele 8, 12 şi 16. 

În ceea ceea ce priveşte temperaturile înregistrate s-a constatat că, la ora 8 în 

mediul extern s-a înregistrat o temperatură medie de 19,90C, iar în tunelul din polietilenă 

s-au înregistrat 24,20C. Prin mulcire, în tunel temperatura a crescut în aceste condiţii 

înregistrându-se în medie 25,40C. Protejarea cu folie microporoasă tip Agril a condus la 

realizarea unei temperatuei medii la orele 8 de 24,90C, iar prin adăugarea mulciului de 

polietilenă s-a înregistrat o creştere uşoară a temperaturii. 

Temperaturile au crescut progresiv pe parcursul zilei indiferent de metoda de 

protejare folosită, cele mai mari valori ale temperaturilor înregistrându-se la orele 16. Se 

constată că, indiferent de momentul din zi, în condiţiile protejării plantelor cu tunel din 

polietilenă se înregistrează cele mai mari temperaturi acestea ajungând şi chiar depăşind 



400C, influenţând procesul de creştere a plantelor. De asemenea adăugarea mulciului din 

polietilenă aduce un surplus termic.Temperatura solului a avut de asemenea o evoluţie 

ascendentă pe parcursul zilei în funcţie de sistemul de protejare folosit 

În mediul exterior temperaturile medii ale solului au fost cuprinse între 17,8-

27,30C. Prin mulcirea solului cu folie de polietilenă s-a realizat o creştere a temperaturii 

solului în aceste condiţii înregistrându-se temperaturi cuprinse între 19,4-32,20C. 

Temperaturile din sol au crescut în condiţiile protejării plantelor cele mai ridicate 

temperaturi  realizându-se prin îmbinarea protejării plantelor cu mulcirea solului (35,10C 

în condiţiile protejării cu tunel din polietilenă + mulci şi 34,10C în condiţiile protejării cu 

folie tip Agril+mulci). 

 Umiditatea relativă a aerului a avut o evoluţie descendentă pe parcursul zilei 

datorită creşterii temperaturilor (tabelul 5). La ora 8 cea mai ridicată umiditate relativă s-a 

înregistrat sub tunelul din polietilenă datorită condensului care se formează sub aceasta. 

Folia tip Agril, datorită naturii ei poroase, permite pătrunderea aerului în interior 

determinând o scădere a umidităţii relative, scădere care se menţine pe tot parcursul zilei.  

 Influenţa sistemului de protejare asupra răspunsului productiv şi calitativ al 

plantelor 

 Până la data de 15 iunie s-au recoltat ardei gras în varianta protejată cu tunel de 

polietilenă+mulci (2,0 t/ha), în varianta protejată cu agril (1,1 t/ha) şi în varianta protejată 

cu agril+mulci (3,6 t/ha). Producţia totală de ardei gras a oscilat în funcţie de specificul 

variantei între 26,4-36,2 t/ha fiind determinată de gradul de timpurietate şi numărul de 

fructe recoltate/plantă. 

În varianta neprotejată s-a obţinut o producţie de 26,4 t/ha, faţă de care în toate 

celelalte variante s-au obţinut sporuri de producţie cuprinse între 4,0-9,8 t/ha.  

În varianta protejată cu tunel de polietilenă s-a obţinut un spor de producţie de 5,8 

t/ha, spor semnificativ din punct de vedere statistic, iar prin mulcirea solului sub tunelul 

de polietilenă producţia totală a marcat o creştere de 2,2 t/ha faţă de tunelul de polietilenă 

şi de 7,9 t/ha faţă de neprotejat. 

La cultura de pătlăgele vinete până la data de 15 iunie s-au efectuat recoltări 

numai în varianta protejată cu agril+mulci aceasta fiind de 2,9 t/ha, iar in condiţii de 

neprotejat primele recoltării s-au efectuat după data de 1 iulie. La cultura de pătlăgele 

vinete neprotejată s-a obţinut o producţie totală de 44,8 t/ha. Prin mulcirea solului cu 

polietilenă s-a asigurat o producţie de 53,2 t/ha rezultând un spor de producţie de 8,4 t/ha. 

Protejarea plantelor cu tunel de polietilenă a dus la obţinerea unei producţii de 55,1 t/ha, 

iar prin adăugarea mulciului a rezultat o producţie de 57,8 t/ha. Protejarea cu agril+mulci 

a determinat cele mai ridicate producţii (63,0 t/ha).  

 

 Proiect ADER 1.1.11. „Conservarea şi valorificarea patrimoniului legumicol 

cu expresie fenotipică utilă şi plasticitate ecologică ridicată” 

Faza 3. Alegerea genitorilor după coeficienţii de fertilitate şi indicii de 

productivitate precum şi după însuşirile fiziologice, biochimice şi tehnologice 

Recomandarea şi introducerea în cultură a unor soiuri şi hibrizi de pepeni verzi cu 

potenţial de producţie ridicat, calitativ superioare, adaptate la condiţiile de mediu locale şi 

rezistente la boli şi dăunători necesită alcătuirea unei colecţii cât mai bogate de 

germoplasmă formată din soiuri, hibrizi autohtone şi străine. În acest scop în anul 2012 la 



CCDCPN Dăbuleni au fost urmărite cultivarele: Dulce de Dăbuleni, De Dăbuleni, 

Oltenia,   Admira F1, Talisman F1, Manitou F1, Katherine F1. 

Producţia de pepeni verzi a fost eşalonată în funcţie de timpurietatea cultivarului. 

Cea mai mare producţie timpurie s-a realizat la hibridul Manitu F1 (36,4 t/ha), 75,7% din 

producţia totală recoltându-se în cea de a II-a decadă a lunii iulie. Producţie ridicată în 

această perioadă s-a obţinut şi la hibridul Katerine F1 (36,0 t/ha). De la hibridul Talisman 

F1 s-au recoltat 10,6 t/ha, iar hibridul Admira F1 a realizat 3,8 t/ha.  La soiurile Dulce de 

Dăbuleni, De Dăbuleni şi Oltenia prima recoltare s-a făcut în a III-a decadă a lunii iulie, 

soiurile Dulce de Dăbuleni, De Dăbuleni având cea mai mare concentrare a producţiei în 

această perioadă (96,2% din producţia totală la Dulce de Dăbuleni şi 94,1% la De 

Dăbuleni).Producţia de pepeni verzi a fost cuprinsă între 34,4 t/ha  şi 78,3 t/ha. 

Cultivarele cu producţia cea mare au fost Oltenia  78,3 t/ha şi  Talisman F1 (72,0 t/ha). 

Producţia cea mai mică s-a realizat la cultivarul Admira F1 (43,9 t/ha).  

 

 

 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 

Faza: Stabilirea asolamentelor specifice exploataţiilor agrosilvice şi evaluarea 

riscurilor prezenţei agenţilor de dăunare din culturile agricole în asolamente 

specifice exploataţiilor agrosilvice 

În scopul stabilirii unui asolament specific exploataţiilor agrosilvice şi evaluarii 

riscurilor prezenţei agenţilor de dăunare din culturile prezente în aceste asolamente s-a 

efectuat studii în cadrul a două asolamente: 

Asolamentul 1-    fasoliţă – secară - sorg pentru boabe 

Asolamentul 2-      arahide – grâu – porumb 

Asolamentele  s-au amplasat  într-o exploataţie agrosilvică cu perdea de salcâm la 

cca. 100 m, iar experimentul  a fost înfiinţat în culise de secară ca protecţie eoliană pentru 

culturile de primăvară  (fasoliţă, arahide, sorg, porumb).  

 Asolamentul 1 a fost  amplasat pe un psamosol cu o fertilitate naturală redusă (0,4-0,6% 

humus, iar cel de-al doilea asolament a fost organizat pe un sol nisipos cu un conţinut mai 

ridicat în humus (0,7-0,98%). Cercetările au fost efectuate în condiţii de irigare. 

Rezultatele obţinute la cultura de fasoliţă evidenţiază un grad de atac produs de 

Virusul Cowpea aphid borne cu valori cuprinse între 0-7,4%. Deasemenea a fost 

semnalat infecţia cu Pseudomonas syringae pv. Vignae, al cărui grad de atac a oscilat 

între 17,3-34,7% şi infecţia cu  Uromyces appendiculatus. Atacul produs de cei trei 

patogeni s-a  corelat negativ  cu conţinutul de clorofilă din frunze (r = -0,849**; r = -

0,601; r = -0,652**) şi  pozitiv semnificativ cu intensitatea transpiraţiei plantei (r = 

0,557*; r = 0,609*; r = 0,559*).  

Condiţiile climatice înregistrate în anul 2012 au fost favorabile infestării cu afide 

(Aphis fabae) la cultura fasoliţei. 

La cultura sorgului pentru boabe a fost identificat atac produs de  Hadrotrichum 

sorghi (pătarea sorgului) , Fusarium moniliforme Sheld. (fuzarioza) şi atac produs de 

infestarea plantelor cu păduchele verde al cerealelor (Schizaphis graminum Rond). La o 

transpiraţie intensă a plantelor de sorg, prin pierderea unei cantităţi de apă mai mare de 



2,8 mmol H2O/m/s,  a crescut gradul de atac produs de Hadrotrichum sorghi şi Fusarium 

moniliforme Sheld.  

Rezultatele obţinute la  cultura de arahide au evidenţiat simptome de atac produs 

de ciuperca Fusarium oxysporum, a cărui frecvenţă a fost cuprinsă între 1,8-23%. 

La cultura de porumb s-a înregistrat atac produs de păduchii de frunze 

(Rhopalosiphum maidis), a cărui frecvenţă a fost cuprinsă între 4,5-14,3%, atac produs de  

Ustilago maydis (tăciunele comun al porumbului), care a manifestat un grad de atac 

variind între 0-25% şi o infecţie cu Fusarium moniliforme cu un grad de atac cuprins 

între 2,3-10,2.  

 Faza: Aplicarea metodelor de protecţie integrată şi a tehnicilor alternative 

de protecţie a culturilor din exploataţiile agrosilvice 

În cadrul acestei activităţi au fost efectuate cercetări privind combaterea agenţilor 

de dăunare la fasoliţă şi sorg pentru boabe,  prin testarea unor  insecticide şi fungicide 

sistemice şi de contact, aplicate singure şi în amestec. Au fost aplicate două tratamente 

(tratamentul 1 pe data de  07. 06. 2012, faza de:  3-4 frunze adevărate la fasoliţă şi 4-5 

frunze  la sorgul boabe; tratamentul 2  pe data de 21. 06. 2012, faza de înflorit  la fasoliţă  

şi 6-8 frunze la sorgul boabe). 

Rezultatele obţinute la fasoliţă scot în evidenţă eficacitatea tratamentului cu 

fungicidul  Topsin 500 SC, 0,07% asociat cu insecticidele Confidor Energy, 0,1% + 

Calypso 480 CE, 80 ml/ha  în controlul  infecţiei cu  Cowpea aphid borne virus (Ga = 0-

1,5%). Tratamentul cu Shavit F72 WP 0,2%, un fungicid cu acțiune sistemică și de 

contact, a asigurat o combatere eficace a atacului produs de arsura bacteriană 

(Pseudomonas syringae pv. vignae) şi rugina (Uromyces appendiculatus).   Cel mai 

eficace tratament în combaterea dăunătorilor la fasoliță s-a realizat prin tratarea în 

vegetaţie cu insecticidul Calypso 480 CE - 80 ml/ha , frecvenţa atacului fiind cuprins 

între 10-26,6%, la Aphys fabae şi 20-26,6 % la Acanthoscelides obtectus. Între 

transpiraţia plantei de fasoliță, înregistrată în diferite variante de tratament fitosanitar şi 

fotosinteză există o corelaţie negativă distinct semnificativă (r = -0,681**).  La cultura de 

fasoliță s-a realizat un maxim de producţie (2433 kg/ha) în varianta tratată cu Topsin 500 

SC, 0,07% + Calypso 480 CE, 80 ml/ha, iar conținutul de proteină la  prezentat valori 

cuprinse între 22,2 – 23,9%. 

Rezultatele obţinute la cultura sorgului pentru boabe  reliefează reducerea gradului de 

atac, produs de fuzarioză (Fusarium moniliforme Sheld) şi de pătarea sorgului 

(Hadrotrichum sorghi), prin tratarea culturii cu produse sistemice (Topsin 500SC 0,07%) 

şi produse sistemice şi de contact (Shavit  F72 WP – 0,02%).  Frecvența atacului produs  

de  păduchele verde al cerealelor (Schizaphis graminum) la sorgul pentru boabe a 

înregistrat cele mai reduse valori la tratamentul cu Calypso 480 - 80 ml/ha și cel cu 

Confidor Energy  0,1% (F=6,6%). În variantele tratate cu produse sistemice și cu acțiune 

mixtă (sistemic+contact), respectiv  Topsin 500SC - 0,07% și Shavit F72 WP – 0,2%, 

sorgul a înregistrat valori maxime ale intensității fotosintezei (34,11-37,85 μmol CO2 m
-

2s-1).  Producția de boabe obținută la sorg, în diferite variante de tratament fitosanitar,  a 

fost cuprinsă între 3200 – 5982 kg/ha, cu un maxim în varianta tratată cu produse 

sistemice (Topsin 500SC - 0,07% + Calypso 480 CE - 80 ml/ha), iar conținutul de 

proteină a fost cuprins între 15,4% și 16,6%, în funcție de tratamentul fitosani 

 

 



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) 

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. 

S-a constatat că soiurile  de cartof Tresor, Carerra şi Riviera sunt  soiuri care  

valorifică foarte bine condiţiile climatice din zona de stepă din sudul ţării, înregistrând un 

ritm intens de acumulare încă de la primele recoltări. 

Particularităţile de tuberizare a soiurilor arată o precocitate la soiul Riviera cu un 

randament de start( la 45 de zile de la răsărire) de 618 g/cuib, 5,9 tuberculi/cuib şi o 

producţie de 37,1 t/ha. 

Determinările efectuate la maturitatea fiziologică arată că cea mai mare producţie 

de cartof  de 51,6 t/ha s-a obţinut la soiul Carerra care a înregistrat o greutate medie/cuib 

de 860 g cu 6,4 tuberculi/cuib, urmat de soiurile Riviera cu 48,4 t/ha, 5,5 tuberculi/cuib şi 

o greutate medie de 806 g/cuib, soiul Tresor cu 35,2 t/ha, 5,4 tuberculi/cuib cu o greutate 

medie de 586 g/cuib. 

Dozele moderate de ingrăşăminte chimice au menţinut un echilibru intre procesele 

fiziologice influenţind pozitiv producţia obţinută la soiurile studiate.  

Pe nisipuri se recomandă soiuri cu perioadă de vegetaţie mai scurtă, cu potenţial 

fotosintetic ridicat şi transpiraţie foliară moderată pentru a valorifica cât mai eficient 

condiţiile climatice din lunile mai, iunie evitând stresul termohidric care se instalează în 

lunile iulie-august. 

În ceea ce priveşte determinările de calitate rezultatele obţinute scot în evidenţă 

diferenţieri atât în funcţie de soi cât şi în funcţie de sistemul de fertilizare. 

În condiţiile climatice ale anului 2012 (temperaturi foarte ridicate în lunile iunie şi 

iulie, precipitaţii foarte scăzute)  toate cele trei soiuri, din punct de vedere al calităţii 

producţiei au valorificat mult mai bine doza mai mică de îngrăşământ. 

Conţinutul în substanţă uscată totală a fost cuprins între 13,17% la soiul Carrera în 

varianta fertilizată cu N250P150K150 şi 21,86% la soiul Tresor în varianta fertilizată cu 

N150P50K50. .  

Conţinutul de vitamina C la soiurile de cartof luate în studiu în funcţie de sistemul 

de fertilizare a fost cuprins între 13,2 mg  la soiul Riviera în varianta fertilizată cu 

N250P150K150 şi 17,60 mg/100 g s.p la soiul Tresor în varianta fertilizată cu 

N150P50K50. Vitamina C se degradează uşor (prin oxidare) la temperaturi ridicate. 

 

Cooperare bilaterala Romania –China Contract nr.498/18.03.2011 

  Denumirea Proiectului “Cercetări asupra managementului aplicării 

nutrienţilor la principalele culturi” 

Partener român : Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri 

(CCDCPN) 

Partener străin: Institute of Agro-Resources and Environment, Hebei Academy of 

Agriculture and Forestry Sciences /China  

Durata proiectului bilateral: 2011-2012 



Obiectivul general urmărit : Optimizarea nutriţiei minerale a plantelor în contextul 

protecţiei şi conservării mediului din zona aridă a solurilor nisipoase  

Obiectivele fazei de execuţie: optimizarea consumului de nutrienţi la principalele culturi 

în condiţiile solurilor nisipoase; - elaborare tehnologii de cultură îmbunătăţite la  sorg, 

arahide, fasoliţă, cartof, porumb, pepeni verzi, grâu, viţa de vie şi piersic; rolul fertirigării 

asupra calităţii solului şi a productiei obtinuta la unele culturi agricole; primirea 

delegaţiei chineze în România;  prezentarea de referate ştiinţifice cu rezultate obţinute în 

domeniul aplicării nutrienţilor la principalele culturi de pe nisipuri  

Cercetările au fost efectuate la 10 specii de plante agricole si au vizat rolul 

fertilizanţilor, administraţi la plante sub formă radiculară sau foliară, asupra fiziologiei 

plantei şi proceselor de creştere, cu implicaţii directe în calitatea  şi productivitatea 

plantei.  

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. Cercetările efectuate au demonstrat particularităţile fertilizării pe solurile 

nisipoase, evidențiind obținerea celor mai bune rezultate prin aplicarea fracţionată a 

azotulului la majoritatea speciilor.  S-a pus în evidenţă rolul fertilizanţilor foliari în 

creşterea eficienţei utilizării NPK din fertilizarea de bază. Se recomandă fertilizarea 

foliară  cu îngrăşăminte de tip Green Plant sau Timasol la culturile de fasoliţă, arahide, 

sorg şi porumb. 

Rezultatele obținute la cartof evidențiază cu rezultatele cele mai bune fertilizarea 

cu N150P100K100, cu aplicarea azotului la plafonul de umiditate de 80% din IUA (intervalul 

umiditășii active a solului). Fertirigarea are influenţă pozitivă asupra  nivelului cantitativ 

şi calitativ al producţiei de cartof,  datorită flexibilităţii metodei în distribuţia 

îngrăşămintelor şi a apei.  

La pepenii verzi  influenţa fertirigării, mulcirii şi altoirii asupra creşterii plantelor 

este dependentă  de nivelul de fertilizare şi de metoda de cultivare. Fertirigarea, mulcirea 

şi altoirea au influenţat favorabil creştera plantelor de pepeni verzi, mărimea, 

timpurietatea  şi calitatea producţiei. Este relevant faptul că producţia cea mai mare s-a 

obţinut la un nivel moderat de fertilizare N 88,5 P 88,25 K 92,75,  realizat prin fertilizare de 

bază cu N50 P50 K50 provenind din îngrăşăminte complexe 15-15-15,  restul de 

îngrăşăminte fiind aplicat prin fertirigare.  

În perioada 06.11.2012-15.11.2012  Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru 

Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni a primit  vizita de documentare a delegaţiei 

chineze de la Institute of Agro-resources and Environment, Hebei Academy of 

Agriculture and Forestry Sciences din Shijiazhaung din CHINA, formată din: Prof. LIU 

Mengchao,  Prof HAN Baowen, Dr. JIA Liangliang şi Dr. SUN Shiyou. În această 

perioadă au avut loc conferinţe de lucru la CCDCPN Dăbuleni, Sistemul de irigaţie 

Sadova-Corabia, Universitatea din Craiova (Facultatea de Agricultură şi Horticultură), 

INCDCSZ Braşov, SCA Târgu Secuiesc, Academia de ŞtiinŢe Agricole Şi Silvice 



Gheorghe Ionescu Şişeşti unde a fost dezbătută tema “ Managementul aplicării 

nutrienţilor’’, care face obiectul  Contractului de  Cooperare Bilaterală nr. 

498/18.03.2011. 

 

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:  

-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 

Cercetările au fost efectuate în cadrul a două asolamente organizate pe soluri nisipoase de 

la CCDCPN Dăbuleni, în condiţii de irigare: 

  I. porumb-arahide-grâu 

  II. sorg-fasoliţă-secară. 

S-a studiat influenţa fertilizării radiculare şi foliare asupra fiziologiei plantei ş 

asupra proceselor de creştere, cu implicaţii directe în calitatea  şi productivitatea plantei.  

Analizele de sol efectuate arată că solul nisipos are un conţinut scăzut de azot, este bine 

aprovizionat în fosfor, are un conţinut redus spre mediu aprovizionat în potasiu, un 

conţinut redus de carbon organic şi un pH slab acid spre neutru. Fosforul extractibil a 

prezentat valori cuprinse între 75 ppm şi 105 ppm, valori care caracterizează solul ca 

fiind  bine aprovizionat în fosfor. Rezervele pe care solul le pune la dispoziţia plantelor 

sunt în strânsă legătură cu rocile parentale şi oarecum proporţionale cu volumul de sol 

explorat de rădăcinile acestora.      Conţinutul în potasiu schimbabil a fost cuprins între 55 

ppm şi 95 ppm. Valorile obţinute caracterizează solul cu o stare de aprovizionare redusă 

spre mijlocie. Variaţia condiţiilor climatice poate  conduce la modificări ale accesibilităţii 

şi absorbţiei potasiului de către plante. Deficitul de umiditate înregistrat la un moment dat 

în sol impune aplicarea sporită de îngrăşăminte cu potasiu pentru combaterea 

accesibilităţii scăzute a acestuia.    Carbonul organic a prezentat valori în intervalul 

0,11% - 0,46%.  PH-ul solului pe care au fost amplasate experienţele, a oscilat între 5,3 şi 

6,81 valori care arată o reacţie moderat acidă  spre neutră. Din punct de vedere al nutriţiei 

plantelor, pH-ul sistemului sol are implicaţii directe asupra mobilităţii şi accesibilităţii 

elementelor nutritive din sol.  

Rezultatele obţinute la grâu şi secară, privind aplicarea îngrăşămintelor cu azot, 

evidenţiază aplicarea fracţionată a azotului (1/3 din doză la semănat + 2/3 din doză în 

vegetaţie). 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). Indicele de cădere la grâu scade cu creșterea dozei de azot, 

corelația fiind  de formă liniară. Valorile indicelui de cădere  la secară au fost cuprinse 



între 276 secunde în varianta nefertilizată și 372 secunde în varianta fertilizată cu 

N100P80K80 (N1/3  sem. + 2/3 veg.).  

La porumb producţia maximă de 5899 kg/ha s-a realizat în varianta fertilizată 

foliar în vegetaţie cu Timasol, care are în compoziția sa N15 P15 K30 + 13 microelemente, 

pe un agrofond de N150 P80 K80, variantă care a înregistrat un maxim al ratei fotosintezei  

(36,34 μmol CO2 m-2s-1).  Cantitatea de proteină din bobul de porumb a fost cuprinsă  

între 13,8%  în varianta nefertilizată și 16% în varianta fertilizată cu N150 P80 K80 

+Timasol care are în compoziția sa N15 P15 K30 + 13 microelemente, variantă care a adus 

un spor de producţie de 1050 kg/ha, foarte semnificativ faţă de nefertilizat.  Fertilizarea 

radiculară cu N150P80K80 și foliară cu Timasol, care are în compoziție 15-15-30+13 

microelemente a condus la obținerea celor mai bune rezultatele de producție şi la cultura 

sorgului pentru boabe, înregistrându-se o diferenţă de producţie de 1258 kg/ha, distinct 

semnificativă faţă de nefertilizat foliar. Fertilizarea foliară la porumb şi sorg s-a aplicat în 

două faze de vegetaţie ale plantei: primul tratament în concentraţie de 0,5% în faza de 3-4 

frunze şi al 2-lea tratament  în concentraţie de 1%, în faza de 6-8 frunze. Rezultatele de 

producție obținute la arahide reliefează înregistrarea unui maxim de  1700 kg/ha păstăi 

prin aplicarea în vegetaţie a două tratamente foliare cu îngrăşământ de tip Green Plant 20-

20-20+ microelemente (concentraţie de 0,5-1%), pe agrofondul de N90P60K60, cu 

aplicarea azotului fracţionat 1/3 din doză la semănat şi 2/3 din doză înainte de înflorit.  La 

fasoliţă fertilizarea radiculară cu N60P60K60 şi aplicarea în vegetaţie a două tratamente 

foliare cu Green Plant cu un conţinut în NPK de 9-45-15+6 microelemente a condus la 

înregistrarea celei mai mari producţii (2512kg/ha). Intensitatea proceselor fiziologice, 

respectiv rata fotosintezei şi transpiraţia plantei, sunt într-o strănsă legătură cu condiţiile 

de mediu şi doza de fertilizare. La plantele studiate în cadrul acestor asolamente au fost 

stabilite corelaţii semnificative între producţiile obţinute şi formulele de fertilizare sau 

modalităţile de aplicare a azotului. S-a pus în evidenţă rolul fertilizanţilor foliari în 

creşterea eficienţei utilizării NPK din fertilizarea de bază. 

  

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 

Obiectivul 1 Studiul comportarii unor genotipuri de grâu, triticale, 

porumb, floarea soarelui, sorg boabe, arahide şi fasoliţă. 

        La grâu au fost luate în studiu un număr de 15 soiuri.    In conditiile anului 2012, 

cea mai buna comportare sub aspectul productiei de boabe au avut-o soiurile Glosa (3525 

kg/ha), Miranda (3530 kg/ha) şi L 06475 G1-2 (3564 kg/ha) sporurile de productie fata 

de media productiilor soiurilor (3179 kg/ha) fiind cuprinse între 346-385 kg. 

         La triticale În condiţiile anului 2012, genotipurile de triticale au realizat producţii 

de boabe mai mari decât soiurile de grâu datorită specificităţii acestora de adaptare mai 

bună faţă de factorii agrometeorologici. Cele mai mari producţii s-au înregistrat la 

genotipurile Rotric – 4125 kg/ha, L 06647 T1-2 – 4128 kg/ha şi L04301 T1-1 – 4125 

kg/ha. Sub aspectul calitatii bobului de triticale, cel mai ridicat continut in proteine (14,3-

15,5%)  s-a înregistrat la soiurile Rotric şi Titan. Cantitatea de gluten a oscilat între 27,6-

27,7% la Negoiu şi Stil şi 33,1-37,5 la Oda şi Titan. MMB-ul aînregistrat valori maxime 

de   52,-54,8 g, iar MH-ul între 71,8-72,9 kg .  



   La porumb  maturitatea fiziologică a fost atinsă diferenţiat de hibrizii luaţi în 

studiu, cei mai timpurii fiind Milcov, Mostiştea, Crişana (19 08.2012), iar cei mai tardivi 

au fost Danubian, Paltin, Campion (23-24 08.2012).  

 Talia plantelor la înflorire a fost cuprinsă între 230-240 cm la hibrizii F 125-06 

(Iezer), Generos şi Paltin. Lungimea ştiuleţilor a înregistrat cele mai mari valori (30-32 

cm) la hibrizii Olt, F-376, Paltin, Generos şi F-178-08. În general, randamentul în boabe 

a oscilat între 76,8-80,6%. In condiţiile anului 2012, din totalul celor 20 de hibrizi luaţi în 

studiu, doar 2 hibrizi (F -178-08 – 6088 kg/ha şi Generos – 6208 kg/ha) au depăşit 6000 

kg/ha, cu un spor de producţie distinct şi foarte semnificativ faţă de media producţiilor 

hibrizilor (381-501 kg/ha). Cele mai mici producţii s-au înregistrat la hibrizii Mostiştea – 

5254 kg/ha, F – 475 M – 5145 kg/ha, F-67-08 – 5025 kg/ha.   

 

Obiectivul:  Conservarea şi utilizarea resurselor de germoplasmă în  ameliorarea 

plantei de fasoliţă şi arahide. 

„ Studiul colectiei de germoplasma la fasolita in conditiile pedoclimatice ale 

psamosolurilor ’’ 

Analizand conditiile climatice din perioada de vegetaţie a fasoliţei, înregistrate  în 

anul 2012, comparativ cu media multianuală, se observă o accentuare a secetei prin 

creşterea cu 1,18-3,40C a temperaturii medii in aer in perioada aprilie-septembrie şi o 

diminuare cu 35,8-45,9 mm a cantităţii de precipitaţii înregistrate în lunile iunie- 

septembrie, faţă de media multianuală. La temperaturi maxime de 41,4-42,6oC fasoliţa şi-

a pus în valoare caracterele biologice ale plantei, reuşind să dea rezultate satisfăcătoare. 

Pe timpul secetei prelungite şi a temperaturilor excesive, frunzele şi-au pierdut luciul 

caracteristic prin subţierea mezofilului, fără însă ca frunza să sufere îndoiri, comparativ 

cu o dezvoltare normală.  În aceste condiţii ţesuturile vegetale s-au deshidratat, au pierdut 

mai întâi apa liberă prin transpiraţie şi apoi o parte din apa legată de coloizii plasmatici. 

Această stare de dezechilibru a avut însă un caracter temporar deoarece în timpul nopţii 

plantele şi-au recăpătat turgescenţa şi au revenit la starea normală. Pentru a menţine un 

plafon minim de umiditate în sol, în scopul creării unui mediu prielnic creşterii şi 

dezvoltării plantelor, pe parcursul perioadei de vegetaţie s-au aplicat 5 udari a 150 

m3apă/ha. 

Cercetările efectuate la cele 144 genotipuri de fasoliţă studiate în anul 2012, în 

cadrul colecţiei de germoplasmă, subliniază diferenţieri ale elementelor de productivitate. 

Astfe, numarul de păstăi format pe o plantă a oscilat între 4,2-13,6 păstăi pe plantă, cu o 

medie de 9,24 păstăi/plantă. Numărul de boabe în păstaie a avut valori cuprinse între 5,4-

11,6 boabe în păstaie, cu o medie de 8,79 boabe/păstaie. Sub aspectul producţiei de boabe 

obţinute în cadrul colecţiei de germoplasmă, aceasta s-a situat în intervalul 714-3452 

kg/ha, media celor 144 genotipuri luate în studiu fiind de 2108,74 kg/ha. Faţă de medie s-

au înregistrat diferenţe de producţie cuprinse între -1335,74 kg/ha şi1394 kg/ha, cu o 

repartizare peste medie a 56,9% dintre genotipuri. În condiţiile acestui an, cu secetă 

excesivă, se constată diferenţieri foarte mari de producţie între genotipurile 

experimentate.  Condiţiile climatice au oferit mediu de punere în valoare a 

potenţialului biologic al germoplasmei de fasoliţă, astfel ca între genotip şi producţia 

formată a existat o corelaţie distinct semnificativă (r=0,442**). Producţia obţinută la 

genotipurile de fasoliţă a fost semnificativ influenţată de capacitatea de fructificare a 



plantei. Analiza matematică a relaţiei dintre numărul de păstăi/plantă şi producţia de 

boabe formată evidenţiază o corelaţie distinct semnificativă (r=0,591**) 

  Identificarea unor forme superioare de arahide prin selecţie individuală. 

La specia arahide, în anul 2012 s-a urmarit  comportarea în cultura comparativă a 

unor linii de arahide în condiţiile climatice specifice acestui an şi influenţa acestora  

asupra nivelului cantitativ şi calitativ al producţiei.Materialul biologic studiat a fost 

reprezentat de 9 linii de arahide, care se deosebesc între ele prin diferite caractere 

particulare. 

Măsurătorile biometrice efectuate asupra taliei plantei au scos în evidenţă o 

înălţime a plantelor cuprinsă între 14 cm la linia L8 şi 22 cm la linia L5. Cea mai mare 

talie a plantei s-a înregistrat la soiul martor Dăbuleni( 28,8cm). 

Numărul de lăstari pe plantă este un caracter variabil, numărul oscilând între 4,6 

la linia L5 şi  5,6 la linia L9. Un număr mare de lăstari pe plantă au prezentat şi liniile 

L8(5,3), L3(5,2) comparativ cu soiul martor Dăbuleni care a înregistrat 4,8 lăstari/plantă. 

Numărul de păstăi care se formează pe plantă reprezintă un element de producţie, 

iar dintre acestea un rol determinant îl au păstăile mature. Rezultatele obţinute arată că 

cel mai mare număr de păstăi mature/plantă s-a înregistrat la linia L1 şi linia L6 care au 

realizat 35,6 respectiv 35,0 păstăi mature/plantă, iar cel mai mic număr de păstăi 

mature/plantă s-a înregistrat la linia L2  care a realizat 20,5 păstăi mature/plantă. 

Producţiile (media) obţinute în anul 2012 au fost cuprinse între 516 kg/ha la linia 

L3 şi 1254 kg/ha la linia L1. Faţă de soiul martor Dăbuleni a cărui producţie a fost de 880 

kg/ha, au fost şi linii cu producţii care au depăşit soiul martor Dăbuleni: linia L9 cu un 

spor de producţie de 334 kg/ha faţă de soiul martor şi linia L6 cu spor de producţie de 

247 kg/ha. 

         

 

Tema 4: Tehnologii modernizate de cultivare durabilă a plantelor legumicole 

pe solurile nisipoase, în vederea creşterii profitabilităţii şi adaptării la mediul 

concurenţial din UE  

S-a efectuat selecţia conservativă la soiul de pepene verde Dulce de Dăbuleni şi la 

soiurile de mazăre de grădină Işalniţa 60 şi Adela în vederea producerii de sămânţă din 

categorii biologice superioare dar şi pentru     a menţine principalele caractere analizate. 

La pepenii verzi, studiul variabilităţii s-a făcut pe un număr de 100 elite. S-au făcut 

determinări privind: greutatea totală a fructului, lungimea fructului, diametrul fructului, 

grosimea cojii, greutatea cojii, greutatea miezului, procentul de coajă,  numărul de 

seminţe/fruct, greutatea seminţe/fruct, MMB, conţinutul în SUS% a celor 100 elite alese. 

Majoritatea caracterelor cantitative ale celor 100 elite de pepeni verzi din soiul 

Dulce de Dăbuleni au prezentat un domeniu larg de variaţie, care poate fi datorat atât 

acţiunii poligenelor, cât şi influenţei factorilor de mediu. Greutatea fructelor a avut valori 

cuprinse între 6,9-13  kg, lungimea fructului a fost cuprinsă între 26-35 cm, iar diametrul 

fructului între 21,5-30,5 cm, coaja a prezentat grosimi cuprinse între 0,8-2 cm cu o 

greutate de 2,3-6,8 kg rezultând o greutate a miezului cuprinsă între 3,4-8,7 kg. Numărul 

de seminţe dintr-un fruct a fost cuprins între 298-1170 cu o greutate de 12-84,5 g şi 

MMB cuprins între 35,4-86,5. Conţinutul în SUS% al fructelor a fost între 8-8,7%. 

 Coeficientul de variabilitate pentru caracterele luate în studiu, la soiul 

Dulce de Dăbuleni arată că lungimea fructului şi diametrul fructului au variabilitate mică, 



greutatea fructului, grosimea cojii, proporţia de coajă, greutatea miezului şi SUS% au 

variabilitate mijlocie, iar greutatea cojii, numărul de seminţe/fruct, greutatea 

seminţelor/fruct au variabilitate mare. 

 La soiul de mazăre de grădină Işalniţa 60 s-au semănat două categorii biologice: 

Prebază I şi Prebază II în vederea obţinerii seminţelor din categoriile Prebază II şi Bază, 

iar la soiul Adela s-au folosit seminţe din categoriile Prebază şi Bază în vederea obţinerii 

categoriilor Bază şi Certificată. 

 La soiul de mazăre de grădină Işalniţa 60 s-au ales 100 elite la care s-a determinat 

înălţimea plantei, înălţimea de inserţie a primei păpstăi şi numărul de păstăi pe plantă. 

 

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 

În cadrul temei au continuat lucrările de extindere a colecţiei pomologice prin 

plantarea de soiuri noi de piersic, cais, cireş şi vişin. Gerul de -270C din lunile ianuarie şi 

februarie a determinat distrugerea mugurilor floriferi şi vegetativi şi chiar şi a lemnului, 

la piersic şi cais fiind determinat un procent ridicat de pomi morţi, iar la speciile cireş şi 

vişin prin îngheţarea mugurilor floriferi  fiind compromisă producţia. Au fost urmărite 

variante de refacere a pomilor prin tăieri ale trunchiului la diferite înălţimi şi a ramurilor. 

S-a stabilit că la aceste temperaturi scăzute instalate pe o perioadă lungă, pentru 

regenerarea pomilor prin tăieri ale trunchiului are şanse reduse de reuşită. 

Tema 6.  Elaborarea de noi soluţii tehnologice pentru prevenirea sau 

reducerea efectelor secetei la viţa  de vie pe solurile nisipoase 

 S-au luat în studiu cinci reţete de fertilizare, cu toate cele trei macroelente, care s-

au comparat cu o variantă în care s-a folosit doar azot. În acest an la viţa de vie,  

viabilitatea mugurilor, la intrarea în vegetaţie, a depins doar de condiţiile climatice. Toţi 

mugurii situaţi deasupra stratului de zăpadă au pierit ca urmare a temperaturilor minime 

negative, din timpul perioadei de iernare, mai precis luna februarie 2012, de pînă la – 

270C.  

  Producţia de struguri  a fost foarte afectată de faptul că încărcătura de muguri a 

fost diminuată şi a fost repartizată doar pe elemente scurte de rod, respectiv cepi de 2-3 

ochi, deoarece cel mai mare potenţial de rodire se află la mijlocul coardei de rod , între 

ochii 5 – 8.  În aceste condiţii, cea mai eficientă reţetă de fertilizare a fost cea în care 

toate cele trei macroelemente NPK, au fost în cantitate de 66. 

 Calitatea producţiei de struguri a fost influenţată de condiţiile climatice din 

perioada de vegetaţie, secetă, arşiţă şi insolaţie, care au diminuat greutatea a 100 boabe şi 

aciditatea titrabilă totală, dar au avantajat conţinutul în zahăr. 

 

        Contract cu INCDPA Bucuresti: Testarea unor noi tipuri de îngrasăminte 

foliare şi solide la cultura  porumbului şi florii soarelui în vederea omologarii. 

 În cadrul alicării îngrăşămintelor foliare cele mai mari producţii de porumb s-au 

înregistrat în variantele fertilizate cu Aminofert IH – 2 tratamente 0,5% - 4522 kg/ha, F-

111  Humus AH4 – 2 tratamente 1% - 5022 kg/ha, Fert Uan 311 – 2 tratamente 1% - 

5436 kg/ha. 



În urma aplicării îngrăşămintelor solide, cele mai mari producţii s-au obţinut în 

variantele fertilizate cu NPK 15-15-15 200 kg pe rând – 5246 kg/ha, NP 20-20 NG – 200 

kg pe rând – 5269-8 kg/ha, Azosulf – Uree -200 kg pe rând – 5324 kg/ha. 

 La floarea soarelui s-au testat 2 tipuri de îngrăşăminte solide L 200 HK 500 

kg/ha şi SH 120 HK 500 kg/ha încorporat în sol la prima praşilă. -a înregistrat în varianta 

nefertilizată, crescând în variantele nefertilizate la 9,2-9,7%.   

 Faţă de martorul nefertilizat la care s-a realizat o producţie de 1345 kg/ha, prin 

aplicarea îngrăşămintelor s-au realizat producţii de 3024-3368 kg/ha, sporul de producţie 

faţă de nefertilizat fiind de 1679-2023 kg/ha, asigurat statistic ca foarte semnificative. 

7.Participări la manifestări interne şi internaţionale 

Cercetătorii noştri au participat la  12 manifestări ştiinţifice , fiind prezentate un 

total de 46 referate. 

7.1.Sesiunea anuală de referate ştiinţifice a CCDCPN Dăbuleni, 8 noiembrie 

2012 

 1. Introduction of the Institute of Agro-Resources and Environment, HAAFS.  

Author: Prof. Mengchao Liu 

2. The Nutrient Management for Main Crops Production in Hebei Province.   

Author: Dr. Liangliang Jia    

 3Nitrate and Phosphors Leaching in Hebei Province. 

   Author: Dr. Shiyou Sun    

 4.Research on the influence of planting density on yield and quality of some potato 

varieties grown on sandy soils.  

Authors: Milica Dima, Aurelia Diaconu, Mihaela Croitoru 

5. Influence of climatic factors and phyisiological process on peanuts cultivated on sandy 

soils.  

     Authors: Marieta Ploae, , Milica Dima,  Reta Drăghici  

6. Wheat production quality obtained on sandy soils under the influence of fertilization 

Authors: Croitoru Mihaela, Reta Drăghici. Draghici I. 

7. The influence of fertilization on the grains quality of wheat and maize 

Authors: Croitoru Mihaela, Reta Drăghici. Draghici I. 

 8. Researches concerning the influence of radicular and foliar fertilization on the maize 

production in sandy soils conditions 

  Authors: Drăghici Iulian, Reta Drăghici, Mihaela Croitoru, Matei Gh. 

9. The protected cultural grafting watermelons on sandy soils.  

Authors: Ciuciuc Elena, Toma V., Mihaela Croitoru, Marieta Ploae 

 10. Researches concerning behaviour of Dulce de Dabuleni and De Dabuleni 

watermelons cultivars durind the conservative process 

Authors: Ciuciuc Elena 

 11. Management the nutrients application in  crops rotation: cowpea-sorghum-rye on 

sandy soils. 

Authors: Drăghici Reta, Drăghici I., Mihaela Croitoru, Matei Gh. 

12.  The assessment risk of presence the pest agents in some specific crops agro-forestry 

holdings on sandy soils 



Authors: Drăghici Reta, Drăghici I.  

 13. Behaviour of vines in the winter 2011-212 and establishing of measures for the 

prevention and recovery of plantations affected by frost in the sandy soils region from 

southern Oltenia 

Author: Ratoi Iulian 

 14. Research on suitability of grape varieties for red wine on the sandy soils from the 

southern Oltenia 

Author: Ratoi Iulian 

15. Results on improving fruit production soils y apling new technologiol links. 

Author:Durau Anica 

 

7.2.Simpozionul ,,Soluţii tehnologice de cultivare a plantelor pe solurile 

nisipoase în contextual schimbărilor climatice’’, CCDCPN Dăbuleni  organizat de 

CCDCPN Dăbuleni în ziua de 11 iulie 2012 fiind prezentate un număr de şase referate: 

1. Studiu comparativ privind culturile  de grâu şi triticale în condiţiile ecologice 

ale solurilor nisipoase 

             Autori:Drăghici I., Reta Drăghici , Mihaela Croitoru 

2. Cercetări privind cultura protejată a pepenilor verzi pe solurile nisipoase. 

        Autori: Ciuciuc Elena, Toma V.,  Mihaela Croitoru, Marieta Ploae 

3. Rezultate preliminarii privind acumularea unor componente biochimice în 

tuberculii de cartof  în funcţie de soi şi fertilizare. 

         Autori: Diaconu Aurelia, Mihaela Croitoru, Milica Dima, Drăghici I. 

4. Comportarea speciilor pomicole sâmburoase(piersic, cais, cireş şi vişin)sub 

influenţa temperaturilor scăzute din iarna anului 2012 înregistrate în zona solurilor 

nisipoase. 

       Autori:  Durău Anica, Mihaela Croitoru. 

5. Comportarea viţei de vie în iarna anului 2012 şi stabilirea măsurilor de 

prevenire şi refacere a plantaţiilor afectate de îngheţ pe solurile nisipoase 

     Autor: Răţoi I. 

6. Influemţa factorilor climatici asupra fiziologiei plantelor cultivate pe solurile 

nisipoase 

     Autori: Ploae Marieta, Aurelia Diaconu,Elena Ciuciuc,Reta Drăghci ,Anica Durău, 

Răţoi I.  

7.3.  A 20a Coferinta Internationala de Stiinta Solului cu tema"STAREA DE 

CALITATE A RESURSELOR DE SOL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN 

OLTENIA (Judeţele: DOLJ, GORJ, MEHEDINŢI) "26 august-01 septembrie, 

Craiova, 2012 

            1.Influence of leveling-modeling upon pedogical and agrochemicals 

characteristics of some sandy soils from southern Oltenia.  

Autori: Răţoi I., Pavel Şt., Cristina Emanuela Vladu. 

 2. Research on the organic crop fertilization of plants, grafted melons, on sandy 

soil in southern Oltenia.  

Autori: Croitoru  Mihaela, Toma V., Răţoi I. 



 3. Influence of water supply in potato grown on sandy soils on yield and quality 

of potato tubers.  

Autori: Milica Dima, Aurelia Diaconu, Mihaela Croitoru 

7.4. The 2nd International Workshop of the Environment & Agriculture  in Arid  

regions, Constanta,  September 6-8, 2012, 

1.Capitalization arid climate of area sandy soils by cultivating cowpea genotypes 

Autori: Reta Draghici, Iulian Draghici, Marieta 

   2. Research on fertilizing of vineyards in the first three years after planting on improved 

sandy soils by conditions from southern Oltenia.  

Autori: Răţoi I. Mihaela Croitoru.  

  3..Results on the role of NPK fertilisation on the sorghum behavior of sandy soils 

conditions from southern Oltenia.  

 Autori: Drăghici I., Reta Drăghici, Mihaela Croitoru 

   4. Research on the efficacy of biostimulator natural products supported by the rules of 

organic farming in  increasing yields and quality of watermelons.  

Autori: Mihaela Croitoru, V. Toma, I. Ratoi, Elena Ciuciuc 

  5. Influence of water supply in potato grown on sandy soils on yield and quality of 

potato tubers.  

Autori: Milica Dima, Aurelia Diaconu, Mihaela Croitoru 

  6. Referat: Managementul  fertilizarii organice la cultura de pepeni verzi altoiti în 

condiţiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei 

Autori: Ciuciuc Elena, Toma Vasile, Croitoru Mihaela 

7.5. Simpozionul  ,,Agricultura pentru viaţă-Viaţă pentru agricultură’’.USAMV 

Bucureşti. International Conference “ Agriculture for Life, Life for Agriculture” 

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest – Faculty 

of Agriculture. Bucharest, October 4-6, 2012. 

(trei referate) 

1. Research on the influence of micorihiza on culture of watermelons witf plants 

grafted on sandy soils from southern Oltenia.  

Autori: Răţoi I., Toma V., Mihaela Croitoru, Lascu N., Hănescu V., Cristina 

Vladu. 

        2. Research on behavior of the triticale genotypes in the sandy soils conditions.  

     Autor: . Iulian Drăghici 

 3. Optimizationof the production of bean cowpea under the impact of tehnological 

factors. 

 Autor: . Reta Drăghici 

    7.6. Simpozionul ,, 65 de ani de invatamant superior agronomic si 50 de ani de 

invatamant superior horticol la Craiova’’, 15-16 noiembrie 2012. 

 1.Results on the evaluation and limitation and limitation of attack produced by 

Ostrinia nubilalis Hbn. to maize cultivated on sandy soils 

Autori Reta: Drăghici. 

2. Triticale alternative plant to weat cropson on sandy soils in Romania 

  Autori: Drăghici Iulian, Drăghici Reta. 

 



7.7. Sesiunea de referate ştiinţifice a ICDP Piteşti, 23 octombrie 2012 

1.Realizări şi perspective la cultura speciilor pomicole sâmburoase cultivate pe 

solurile nisipoase din Oltenia 

Autori: Durău Anica, Mihaela Croitoru. 

7.8. Sesiunea de referate ştiinţifice a ICDLF Vidra, 25 octombrie 2012 

1.Studiul microclimatului creat prin protejarea culturii de ardei gras şi impactul 

acestuia asupra plantelor pe solurile nisipoase. 

Autori: Ciuciuc Elena , Marieta Ploae 

7.9.Intalnire bilaterală cu delegatia din Coreea, 6 august 2012  

      1.Study regarding some korean potato and sweet potato  genotypes in the 

ecological conditions of sandy soils from Dabuleni”  

Autori: Reta Draghici, Aurelia Diaconu, Draghici I., Mihaela Croitoru  

    7.10. Intalnire bilaterală CCDCPN Dăbuleni - Institutul de Agroresurse şi Mediu 

Hebei, China, 3-10 noiembrie 2012. 

1.Aspecte fiziologice la unele plante cultivate pe solurile nisipoase 

            Autori: Ploae Marieta, Aurelia Diaconu, Toma V., Milica Dima, Elena   Ciuciuc.  

2.Optimizarea producţiei de boabe de fasoliţă sub influenţa unor factori tehnologici  

              Autori: Drăghici Reta, Drăghici I.,Mihaela Croitoru 

3..Influenţa epocii de recoltare asupra producţiei şi calităţii biomasei la sorgul zaharat 

cultivat pe solurile nisipoase din sudul Olteniei 

            Autori: Drăghici I., Reta Drăghici , Mihaela Croitoru. 

4.Cercetări privind influenţa unor măsuri tehnologice asupra culturilor  de cartof de pe 

solurile nisipoase 

Autori: Diaconu Aurelia, Milica Dima , Marieta Ploae, Mihaela Croitoru,       

Drăghici I. 

5.Cercetări privind fertilizarea organică a culturilor de pepeni verzi cu plante altoite pe 

solurile nisipoase din sudul Olteniei. 

               Autori:  Croituru Mihaela, Toma V., Elena Ciuciuc, Răţoi I. 

6.Cultura protejată a pepenilor verzi altoiţi pe solurile nisipoase. 

              Autori:Ciuciuc Elena, Toma V., Mihaela Croitoru, Marieta Ploae. 

7  .Realizări şi perspective la cultura speciilor pomicole sâmburoase cultivate pe solurile 

nisipoase din sudul Olteniei. 

              Autori: Durău Anica, Mihaela Croitoru. 

7.11. Sesiune anuală de Comunicari Stiinţifice HORTING Bucureşti, 20 septembrie, 

2012   “Oportunităţi şi dificultăţi în modernizarea valorificării produselor horticole 

romanesti” 

7.12. Simpozionul naţional " Ziua verde a cartofului", Brasov 13 iulie 2012, 

INCDCSZ Brasov. 

7.13. Seminar Drumul vinului, Proiect transfrontalier România –Bulgaria,26 august 

Craiova şi 18 septembrie, Pleven, Bulgaria. 

 

8. Acţiuni desfăşurate în domeniul transferului către beneficiari ai 

rezultatelor cercetării ştiinţifice 
Câmpurile de cercetare ale CCDCPN Dăbuleni a fost vizitate pe parcursul anului 

2012 de participanţii la simpozionul ,,Soluţii tehnologice de cultivare a plantelor pe 

solurile nisipoase în contextual schimbărilor climatice’’, la care au participat 85 



cercetători, cadre didactice şi fermieri din zona de influenţă(12 iulie 2012). Pe data de 28 

august 2012 unitatea noastră a fost vizitată de cei cei 200 participanţi la a 20-a Coferinta 

Internationala de Stiinta Solului .Laboratoarele şi câmpurile de crcetare au fost vizitate de 

delegaţia chineză cu prilejul întalniii bilaterale CCDCPN Dăbuleni - Institutul de 

Agroresurse şi Mediu Hebei, China, 3-10 noiembrie 2012. 

CCDCPN Dăbuleni a asigurat consultanţă cultivatorilor din zona de influenţă, a 

pus la dispoziţie tehnologiile noi de cultivare a plantelor, a asgurat asistenţă pentru 

implementarea tehnologiei de cultivare a pepenilor cu plante altoite, a întocmit proiecte 

de înfiinţare a unor plantaţii de viţă de vie şi pomi fructiferi, a livrat sămânţă. 

 

9.Publicaţii 

Cercetătorii noştri au participat la  13 manifestări ştiinţifice , fiind prezentate 46 

reterate,  publicate un număr de 20 , restul de 26 fiind în curs de publicare. Titlul 

referatelor şi publicaţiile sunt prezentate la punctual 7 al prezentului raport.  

 

10. Manifestări ştiinţifice interne organizate de CCDCPN Dăbuleni şi 

externe la care a participat unitatea 
10.1.Manifestări ştiinţifice organizate de CCDCPN Dăbuleni 

1.Sesiunea anuală de referate ştiinţifice a CCDCPN Dăbuleni,8 noiembrie 2012. 

2.Simpozionul ,,Soluţii tehnologice de cultivare a plantelor pe solurile nisipoase în 

contextual schimbărilor climatice’’. Manifestarea a avut loc la Dăbuleni în ziua de 11 

iulie 2012 

3.Întâlnire bilaterală CCDCPN Dăbuleni - Institutul de Agroresurse şi Mediu Hebei, 

China, Dăbuleni 7-15 noiembrie 2012. 

10.2. Manifestări ştiinţifice la care a participat  CCDCPN Dăbuleni 

  -A 20a Coferinta Internationala de Stiinta Solului cu tema"STAREA DE 

CALITATE A RESURSELOR DE SOL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN OLTENIA 

(Judeţele: DOLJ, GORJ, MEHEDINŢI) "26 august-01 septembrie, Craiova, 2012 

The 2nd International Workshop of the Environment & Agriculture  in Arid  regions, 

Constanta,  September 6-8, 2012, 

           -Simpozionul  ,,Agricultura pentru viaţă-Viaţă pentru agricultură’’.USAMV 

Bucureşti. International Conference “ Agriculture for Life, Life for Agriculture” 

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest – Faculty of 

Agriculture. Bucharest, October 4-6, 2012. 

-Simpozionul ,, 65 de ani de invatamant superior agronomic si 50 de ani de 

invatamant superior horticol la Craiova’’, 15-16 noiembrie 2012. 

-Sesiunea de referate ştiinţifice a ICDP Piteşti, 23 octombrie 2012 

 - Sesiunea de referate ştiinţifice a ICDLF Vidra, 25 octombrie 2012 

-Intâlnire bilaterală cu delegaţia din Coreea, 6 august 2012  

- Intalnire bilaterală CCDCPN Dăbuleni - Institutul de Agroresurse şi Mediu 

Hebei, China, 3-10 noiembrie 2012. 

-Sesiune anuală de Comunicari Stiinţifice HORTING Bucureşti, 20 septembrie, 

2012 



    -Simpozionul naţional " Ziua verde a cartofului", Brasov 13 iulie 2012, 

INCDCSZ Brasov 

 -Seminar Drumul vinului, Proiect transfrontalier România –Bulgaria,26 august 

Craiova şi 18 septembrie Pleven  

11. Alte acţiuni de diseminare a rezultatelor   - 

 

12. Cercetări de perspectivă 
  Cercetările actuale se desfăşoară în cadrul  strategiei  de cercetare pe solurile 

nisipoase, elaborată de CCDCPN şi abrobată de ASAS în anul 2008. Strategia se referă la 

perioada 2008-2015 şi la perspectiva anului 2025 şi cuprinde 14 teme majore. Un număr 

de 6 teme de cercetare au fost abordate parţial în etapa actuală, în funcţie de resursele 

financiare şi personal. Printre temele de perspectivă putem enumera: 

 - 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 tolerante la 

factorii de stres din zona solurilor nisipoase; 

-Cercetări privind reabilitarea, reconstrucţia ecologică şi dezvoltarea durabilă a unor 

terenuri nisipoase amenajate prin lucrări de îmbunătăţiri funciare; 

-Tehnologii noi de lucrare a solurilor nisipoase în vederea reducerii consumurilor 

energetice, prevenirii eroziunii eoliene şi evitării degradării mediului; 

-Cercetări privind îmbunătăţirea tehnologiilor de cultivare a plantelor pe solurile 

nisipoase cu aplicabilitate în exploataţiile agricole de dimensiuni medii şi familiale. 

13. Concluzii 
1. Activitatea CDI a CCDCPN s-a desfăşurat în anul 2012 conform planul de cercetare. 

Au fost realizate toate etapele şi fazele pentru cele  7 proiecte de cercetare ADER şi 6 

teme de cercetare cu finanţare proprie. 

2. Condiţiile climatice ale anului agricol 2011-2012 s-au caracterizat prin temperaturi 

foarte scăzute de până la - 27 0C  pe o perioadă lungă de timp în lunile ianuarie şi 

februarie, secetă excesivă(342,2 mm precipitaţii, comparative cu media multianuală  de 

544,7 mm), temperaturi foate mari cu maxima de 42,8  0C pe lungi perioade din lunile 

iulie şi august, o temperatură medie anuală de 11,6 0C, comparative cu media multianuală 

de 11,3 0C. Evoluţia factorilor climatici a fost nefavorabilă pentru toate speciile cultivate, 

gerurile afectând pomii fructiferi şi viţa de vie, iar seceta şi arşiţa afectând culturile 

anuale. Asigurarea apei prin irigare nu a fost posibilă deoarece în anul 2012 sistemul de 

irigaţii Sadova Corabia nu a funcţionat, cu excepţia câmpurilor experimentale la care apa 

a fost asigurată din alte surse. 

3.CCDCPN Dăbuleni a organizat 3 manifestări ştiinţifice şi a participat la un număr de 10 

manifestări ştiinţifice, fiind publicate 20 de lucrări, altele 26 fiind în curs de publicare. 

4. CCDCPN Dăbuleni a asigurat consultanţă cultivatorilor din zona de influenţă, a pus la 

dispoziţie tehnologiile noi de cultivare a plantelor, a asgurat asistenţă pentru 

implementarea tehnologiei de cultivare a pepenilor cu plante altoite, a întocmit proiecte 

de înfiinţare a unor plantaţii de viţă de vie şi pomi fructiferi, a livrat sămânţă. 



 

14.Dificultăţi întâmpinate în anul 2012 şi  propuneri 
Deficienţele în activitatea de cercetare au fost legate de finanţarea insuficientă din surse 

bugetare(21,9%).Efortul financiar al unităţii a fost deosebit de mare, pentru realizarea 

tematicii de cercetare CCDCPN  alocând din surse propri 75,3% din fondurile necesare. Tot 

ca o deficienţă în finanţarea activităţii de cercetare trebuie menţionat faptul că nu au fost 

alocate avansuri prin care să se finanţeze etapele de cercetare aflate în derulare. O deficienţă 

majoră poate fi considerată lipsa cadrelor tinere din activitatea de cercetare.  Prin 

nefuncţionarea sistemului de irigaţie Sadova –Corabia unitatea noastră a avut piederi foarte 

mari datorită secetei excesive din anul 2012. Pentru asigurarea apei pentru câmpurile de 

cercetare a trebuit să forăm puţuri şi să ne dotăm cu motopompe, fapt ce a condus la creşteri 

suplimentare ale cheltuielilor. 

 
DIRECTOR,       Secretar ştiinţific, 

Dr. ing. Diaconu Aurelia     Dr. ing. Toma Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


