
 

Sinteza cu principalele  rezultate  CDI obţinute de  CCDCPN Dăbuleni 

în anul 2014 
 

 Activitatea de CDI a CCDCPN Dăbuleni în anul 2014 s-a desfăşoarat  în cadrul a opt 

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

calitate de coordonator şi şapte proiecte în calitate de partener,   a  2 contracte de cercetare 

încheiate cu INDPAPM (ICPA) Bucureşti şi  a 8 teme de cercetare cu finanţare proprie.  

 CCDCPN Dăbuleni  a avut un contract de colaborare internaţională cu Institutul de 

Ştiinţe Agricole şi Tehnologice al Universităţii Naţionale din Corea de Sud referitor la cultura 

cartofului dulce (batat) în condiţiile psamosolurilor irigate din Oltenia şi s-a încheiat un protocol 

de colaborare cu Institutul de Agroresurse şi Mediu al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

din HEBEI China cu tema  ,, Îmbunătăţirea fertilităţii solurilor nisipoase şi creşterea eficienţei 

managementului tehnic al nutrienţilor pe solurile nisipoase’’ 

 Cercetările au condus la îmbunătăţirea ofertei de producţie a agroecosistemelor pe 

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

primare, fiind recomandate speciile şi soiurile de cereale, plante tehnice, plante legumicole, pomi 

fructiferi şi viţă de vie adaptate condiţiilor specifice solurilor nisipoase şi schimbărilor climatice. 

S-au evidenţiat prin mărimea şi calitatea producţiei hibrizii de porumb F 23-09 (9687 kg/ha) și F 

255-06 (10022 kg/ha, hibrizii de floarea soarelui Favorit – 3210 kg/ha și la HS 4001 – 3116 

kg/ha. hibrizii de sorg pentru boabe Solarius – 8049 kg/ha şi Mistral – 7937 kg/ha.  Soiurile de 

grâu care au răspuns cel mai bine condiţiilor de pe solurile nisipoase au fost Litera – 3864 kg/ha, 

FDL. Miranda – 3778 kg/ha și Boema 1 – 3782 kg/ha, iar la specia triticale s-au remarcat 

soiurile la Mezin - 4001 kg/ha, Haiduc – 4100 kg/ha si Oda – 4114 kg/ha. 

 Studiate comparativ cu un număr de 28 cultivaruri străine , soiurile de pepeni verzi  

create la CCDCPN Dăbuleni, s-au dovedit a  fi cel mai bine adaptate condiţilor climatice locale,  

producţia lor fiind la Dulce de Dăbuleni  de  94,6  t/haţi la  Oltenia 80,1 t/ha.  Au fost 

recomandate soiuri de pepeni galbeni ardei vinete, morcov, ceapă, cartof timpuriu. 

 Pentru zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei s-au stabilit 6 bazine pomicole: 

Dăbuleni, Călărași, Bechet-Ostroveni, Sadova-Dobrești, Mârșani-Daneți, Teasc-Malu Mare fiind 

recomandate speciile măr de vară, prun, cireș, vișin, cais, piersic, nuc, căpșun, respectiv soiurile 

care s-au adaptat condiţiilor specifice solurilor nisipoase. În colecţia pomologică se urmăresc 

cele mai noi soiuri de piersic, cais, cireş şi vişin. Deasemeni se fac studii privind comportarea 

unor soiuri de piersic şi cais altoite pe diferiţi portaltoi. 

 În noua colecţie ampelografică s-a continuat studierea celor 53 soiuri noi, fiind remarcate 

soiurile Prima Cl 1022, Muscat de Hamburg Cl 202, Alb aromat, Selena , Novac. S-au iniţiat 

cercetări privind prevenirea şi combaterea efectelor secetei şi creşterea duratei de exploatare a plantaţiilor 

de viţă de vie prin mărirea adâncimii de plantare.  Se fac cercetări privind tehnologia de cultivare a 

soiurilor Fetească neagră şi Riesling italian, fiind urmărite forme de conducere, fertilizarea şi irigarea 

prin picurare. 
  În vederea diversificării sortimentului de plante cultivat pe solurile nisipoase la CCDCPN 

Dăbuleni s-au efectuat cercetări privind cultura cartofului dulce (batat). Cercetările au vizat 

comportarea  a două soiuri (Pumpkin  şi Chestnut), dar şi tehnologia de cultivare, fiind studiate 

epoci de înfiinţarea a culturii, fertilizarea, metode de cultivare  pe biloane, mulcire cu folie de 

polietilenă, irigare prin picurare sau aspersiune. Rezultatele   de producţie ale anului 2014 (15-20 



t/ha),  calitatea comercială şi conţinutul biohimic al tuberculilor , demonsrează că batatul poate fi 

una din culturile  de perspectivă pentru solurile nisipoase . 

 CCDCPN Dăbuleni a înaintat la ISTIS în vederea omologării două soiuri de arahide şi 

două soiuri de fasoliţă. Acestea s-au remarcat prin adaptabilitate deosebită la factorii de stres, 

timpurietate şi nivel superior al producţiei comparativ cu soiurile cultivate în zonă. 

 Au fost efectuate cercetări privind ameliorarea conţinutului în humus pe solurile 

nisipoase prin cultivarea lucernei şi aplicarea unor produse organice şi de creştere a capacităţii de 

reţinere a apei.  A rezultat că prin aplicarea  produselor aquasorb 30 Kg/ha+ lignohumat 25 

Kg/ha şi îngrăşăminte organice (organic universal) 1000 kg/ha, se îmbunătăţeşte regimul apei şi 

al materiei organice în sol, la cultura de fasoliţă fiind realizat un spor de producţie de  1495 

Kg/ha(71 %). 

 La culturile legumicole au fost stabilite tehnologii noi de cultivare prin protejare 

temporară  şi fertirigare la ardei , vinete şi pepeni verzi. Culturile de ardei şi vinete acoperite cu 

folie permeabilă tip AGRIL, mulcite cu folie de polietilenă, irigate prin picurare au realizat  

producţii de  45,7 t/ha la cultura de ardei gras şi de 65,2 t/ha la cultura de vinete, începând cu prima 

decadă a lunii iunie.  

 La cultura cartofului cercetările au vizat comportarea soiurilor în condiţii de stres şi unele 

măsuri tehnologice (fertilizare, desimi). Producţia de tuberculi comerciabili obţinuţi a fost 

cuprinsă între 15,9 t/ha la soiul Arizona la care s-au folosit la plantat 53 mii pl/ha şi 45,5 t/ha la 

soiul Evolution la care s-au folosit la plantare 53 mii pl/ha şi s-a fertilizat cu doza de 

N100P50K50. 

 Cercetările efectuate  în ultimii ani în cadrul proiectelor şi temelor proprii de cercetare s-

au finalizat prin elaborarea a două tehnologii noi, referitoare la cultra protejată în adăposturi 

joase a vinetelor şi ardeiului gras şi îmbunătăţirea a 26 tehnologii de cultivare a speciilor de 

plante recomandate pe solurile nisipoase(cereale şi plante tehnice, plante legumicole , pomi 

fructiferi, viţă de vie)  

  În vederea promovării rezultatelor de cercetare, CCDPN Dăbuleni a organizat în anul 

2014 3 simpozioane. Cercetătorii noştrii au participat cu referate la 9 manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale. Au fost publicate 4 cărţi, 16 referate cotate şi 3 lucrări necotate 

 În vederea promovarii soiurilor de arahide create la CCDPN am participat la Forumul 

inovării, TIB Bucureşti. 

 Pentru a veni în sprijinul fermierilor s-au organizat instruiri cu privire la cultura 

căpşunului, cultura batatului, tăierile la pomii fructiferi şi viţa de vie, cultura pepenilor verzi cu 

plante altoite. Au fost produse seminţe de tomate, ardei, fasole de grădină, mazăre de grădină, 

arahide şi fasoliţă 
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