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RAPORT DE ACTIVITATE A CENTRULUI DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU 

CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI PENTRU ANUL 2015 

 
 

1.Numărul şi încadrarea în programele de cercetare (naţionale, 

sectoriale, nucleu, european)ale proiectelor contractate de CCDCPN Dăbuleni 

şi funcţia deţinută(director de proiect, partener) 
Pentru a răspunde strategiei de cercetare  referitoare la punerea în valoare a solurilor 

nisipoase,  din surse proprii CCDCPN Dăbuleni a efectuat în anul 2015 cercetări  în cadrul a 11 

teme, din domenii privind ameliorarea solurilor nisipoase, ameliorararea şi cultura cerealelor şi 

plantelor tehnice, plantelor legumicole, pomilor fructiferi şi viţei de vie. Începând cu luna 

septembrie 2015 participă la realizarea a 10  proiecte de cercetare (1 în calitate de conducător de 

proiect şi 9 în calitate de partener) din programul sectorial ADER 2020 al MADR . 

 În colaborare cu Institutul de Ştiinţe Agricole şi Tehnologice al Universităţii Naţionale 

din Corea de Sud CCDCPN Dăbuleni execută un contract de cercetare privind  comportarea unor 

soiuri de cartof dulce în condiţiile psamosolurilor irigate din Oltenia 

 În anul 2015 CCDCPN Dăbuleni a executat un contract de cercetare, beneficiar fiind 

INCDPAPM-ICPA Bucureşti, al cărui obiectiv a fost  testarea în câmp experimental a unor 

sortimente de îngrăşăminte noi în vederea autorizării pentru folosirea lor în agricultura din 

România 

 
 Temele şi proiectele   executate în anul 2015 la CCDCPN Dăbuleni sunt 

următoarele: 

Teme de cercetare finanțate din venituri proprii 

 Tema 1. Promovarea speciilor şi soiurilor tolerante la modificãrile climatice şi pretabile 

pentru agricultura durabilă, în zonele predispuse aridizării din sudul Olteniei 

  Tema 2. Crearea şi promovarea genotipurilor de fasoliţă şi arahide cu rezistenţă ridicată 

la secetă şi temperaturi extreme, cu conţinut ridicat de proteine şi potenţial ridicat de producţie 

 Tema 3. Măsuri privind reabilitarea, reconstrucţia ecologică şi dezvoltarea durabilă a 

unor terenuri nisipoase prin lucrări de ameliorarea şi de amenajare. 



 

 

 Tema 4. Diversifcarea sortimentului la cartoful cultivat pe solurile nisipoase şi stabilirea 

măsurilor tehnologice de sporire a timpurietăţii  

 Tema 5. Elaborarea tehnologiei de cultivare a cartofului dulce (batat) si a măsurilor de 

promovare în România, în contextul schimbărilor climatice  

 Tema 6. Promovarea în zonele cu climat arid din sudul Romaniei a unor specii de plante 

medicinale şi aromatice (lavanda, isop, calendula, gălbenele, salvia). 

 Tema 7. Colectarea, evaluarea, înmulţirea şi conservarea unor resurse genetice 

legumicole adaptate condiţiilor de stres termic şi hidric din zonele de sud ale Olteniei 

 Tema 8. Stabilirea unor metode noi de creştere a timpurietăţii şi elaborarea tehnologiilor 

de cultivare în câmp a unor specii de plante legumicole (ardei, vinete, tomate, pepeni verzi şi 

pepeni galbeni), cu plante altoite 

 Tema 9. Determinarea influenţei schimbărilor climatice asupra calităţii producţiei în 

arealele cu risc de aridizare din sudul Olteniei. 

 Tema 10. Studierea în colecţii a unor soiuri noi de piersic, cais, prun, cireş, şi vişin şi 

stabilirea unor măsuri tehmologice de limitarea a stresul termic şi hidric determinat de 

schimbările climatice 

 Tema 11. Studierea în colecţia ampelografică a soiurilor noi de viţă de vie pentru struguri 

pentru vin, struguri pentru masă şi stafide şi elaborarea de tehnologii inovative la cultura viţei de 

vie în vederea diminuării impactului negativ al schimbărilor climatice, pe solurile nisipoase 

  

  

PROIECTE DE CERCETARE ADER 2020 (perioada de execuţie 2015-2018) 

 Începând cu luna septembrie 2015   CCDCPN Dăbuleni participă la realizarea  a 10  

proiectele de cercetare (1 în calitate de conducător de proiect şi 9 în calitate de partener) din 

programul sectorial ADER 2020 al MADR   

 

  Proiecte contractate de CCDCPN Dăbuleni cu funcţia de director de proiect. 

1. ADER 2.2.2.: " Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în contextul 

schimbărilor climatice și elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în România" 

Denumire contractor: CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA 

PLANTELOR PE NISIPURI DABULENI 

Pateneri: 

-Institul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov(INCDCSZ); 

-Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București (ICDPP); 
-Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole. 

 

  Proiecte contractate de CCDCPN Dăbuleni cu funcţia de partener. 

1. ADER 1.1.3 “Crearea de hibrizi de floarea soarelui cu rezistenta imbunatatita la seceta si 

temperaturi extreme”   

Conducător proiect: INCDCPT Fundulea 

2.   ADER 2.1.1. Obţinerea de noi soiuri de cartof adaptate modificărilor climatice şi economice 

cu randament superior în gestionarea resurselor de apă şi stabilirea pachetelor tehnologice 

specifice cerinţelor actuale de piaţă şi solicitării fermierilor 

Conducător de proiect Institul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr 

Brașov (INCDCSZ) 



 

 

3. ADER 3.1.3. Dezvoltarea şi modernizarea colecţiilor de germoplasmă viticolă în scopul 

conservării pe termen lung a materialului biologic de valoare naţională 

Conducător de proiect: Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii  

în Horticultură Ştefăneşti Argeş 

Fonduri alocate CCDCP:  15 035 lei 
4. ADER 3.1.4  Regenerarea, multiplicarea şi caracterizarea unor varietati locale legumicole, cu 

carcater unic 

 Conducător de proiect: Banca de gene Suceava 

 5. ADER: 3.3.6. Evaluarea și conservarea surselor de germoplasmă legumicolă tolerante la 

stresul termic și hydric în vederea utilizării acestora în programele de ameliorare 

Conducător de proiect: ICDLF Vidra 

6.  ADER 3.3.7.  Optimizarea altoirii speciilor de legume cu pondere în cultură, pentru 

îmbunătățirea productivității și a calității fructelor, în condițiile accentuării factorilor de stres 

biotici și abiotici 

 Conducător de proiect:        ICDVLF Horting  Bucureşti 

7. ADER 3.3.12  Creșterea  competitivității tehnico-economice  în pomicultură  prin  tehnologii 

adaptate  la  condițiile pedoclimatice  din România  în  vederea implementării Subprogramului  

tematic Pomicol în perioada 2015-2020  

 Conducător de proiect: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești, 
Mărăcineni 

8. ADER 4.1.4 Tehnologii integrate de prevenire şi combatere a organismelor dăunătoare la 

plantele agricole şi horticole cu consum minim de resurse 

 Conducător de proiect: ICDPP Bucureşti 

10. ADER 16.3.   Cercetari privind stabilirea influientei aplicarii noilor sisteme si tehnologii 

conservative de lucrari agricole mecanizate pentru combaterea efectelor secetei, pastrarea 

fertilitatii solurilor si creşterea cantitativa şi calitativa a producţiilor la principalele specii de 

plante cultivate  

 Conducător de proiect: SCDA Brăila 

  

CONTRACTE DE CERCETARE CU ALTE UNITĂŢI 

 În anul 2015 CCDCPN Dăbuleni a executat contractul de cercetare 507/2015, beneficiar 

fiind INCDPAPM-ICPA Bucureşti. Obiectul contractului a fost testarea în câmp experimental a 

unor sortimente de îngrăşăminte noi în vederea autorizării pentru folosirea lor în agricultura din 

România Testarea s-a făcut la culturile de viţă de vie, tomate, pepeni verzi, porumb şi floarea 

soarelui.  

 

Contract de colaborare cu Institutul de Ştiinţe Agricole şi Tehnologice al 

Universităţii Naţionale din Corea de Sud - Comportarea unor soiuri de cartof dulce în 

condiţiile psamosolurilor irigate din Oltenia 

În cadrul contractului încheiat între Universitatea Naţională Kyungpook (KNU)  din 

Coreea de Sud şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Sişeşti” Bucureşti, 

la Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, în anul 2015 

au continuat cercetările la cultura de cartof dulce (Ipomea batatas), privind comportarea unor 

soiuri coreene în condiţiile solurilor nisipoase irigate.  

  



 

 

 2. Obiectivele proiectelor de cecrcetare contractate și obiectivele 

cercetărilor proprii de profil susținute din venituri proprii 
-monitorizarea impactului schimbărilor climatice asupra plantelor cultivate pe solurile nisipoase 

și stabilires măsurilor de limitare a riscurilor climatice; 

-promovarea și conservarea speciilor și soiurilor de plante tolerante la factorii de stres, cu 

adaptabilitate ridicată la condițiile ecologice ale zonei solurilor nisipoase; 

-promovarea tehnologiilor de cultivare a plantelor pe solurile nisipoae prin optimizarea 

consumului de apă, fertilizanți și pesticide, cu impact pozitiv asupra creșterii mărimii, calității și 

timpurietății producției. 

  

3. Sinteza rezultatelor obținute 

Sinteza rezultatelor obținute la temele proprii 
 Tema 1. Promovarea speciilor şi soiurilor tolerante la modificãrile climatice şi 

pretabile pentru agricultura durabilă, în zonele predispuse aridizării din sudul Olteniei 

        La grâu au fost luate în studiu un număr de 15 soiuri.    Rezultatele de producţie obţinute în 

condiţiile anului 2015, au scos în evidenţă comportarea diferenţiată a genotipurilor luate în 

studiu, cele mai mari producţii obţinându-se la soiurile Boema, Miranda, Glosa cu producţii 

cuprinse între   3028 și 3377 kg/ha. 

         La triticale au fost luate în studiu un număr de 15 soiuri. Cea mai bună comportare sub 

aspectul producţiei au avut soiurile Plai – 3460 kg/ha, Negoiu – 3230 kg/ha, Cascador – 3828 

kg/ha, Stil – 3224 kg/ha. 

La sorg, au fost luaţi în studiu un număr de 12 hibrizi provenienţă Firma Euralis. În 

condiţiile anului 2015, cea mai bună comportare sub aspectul adaptabilităţii precum şi al 

producţiilor au avut-o hibrizii Arkanciel, Arlis, ES Aquillon şi Arak care au obţinut producţii 

cuprinse între 8000-8064 kg/ha 

În ceeace priveşte densitatea plantelor de sorg şi sistemul de fertilizare, în condiţii de 

irigare, rezultatele de cercetare au scos în evidenţă variantele la care s-a asigurat o densitate de 

25-26 b.g/mp, folosind fertilizarea cu N150 P2O580 K2O80 – 7894 kg/ha . În condiţii de 

neirigare, cele mai bune rezultate s-au înregistrat la o densitate de 10-15 boabe germinabile/mp şi 

aplicarea a N100 P2O560 K2O60 – 4896-5248 kg/ha. 

În ceeace priveşte eficacitatea unui sortiment de erbicide în combaterea buruienilor din 

cultura de sorg pentru boabe, în condiţiile solurilor nisipoase, cea mai bună eficacitate au avut-o 

erbicidele Gardoprim Plus Gold – 4 l/ha (preem), Trek P – 3,5 l/ha (preem) + Trek P – 2 l/ha 

(post.I), aplicate timpuriu la înfrăţirea sorgului şi în faza de 2-4 frunze a buruienilor,  Casper 0,4 

l/ha  (post. I, până în faza de 6-8 frunze a sorgului) şi Succesor 2,5 l/ha (preem.) + Icedin super - 

1 l/ha (post.I);  

 Tema 2 – Crearea şi promovarea genotipurilor de fasoliţă şi arahide cu rezistenţă 

ridicată la secetă şi temperaturi extreme, cu conţinut ridicat de proteine şi potenţial ridicat 

de producţie 

 La cultura de fasoliță au fost studiate în cadrul colecţiei de germoplasmă 144 

genotipuri, în scopul selectării celor mai productive şi mai bine adaptate la condiţiile 

ecopedologice ale zonei solurilor nisipoase. Determinările privind elementele de productivitate 

reliefează o limită largă de variație a acestora. Astfel, s-a înregistrat o medie de 21,3 

păstăi/plantă, cu o limită de variație 4-46,7 păstăi/plantă, un număr medu de 9,29 boabe în 

păstaie, cu variație în între 5,9-12,8 boabe și o lungime medie a păstăii de 14,88 cm, cu o 



 

 

variabilitate în intervalul 10-20 cm. Producția de boabe la cele 144 genotipuri de fasoliță a fost 

cuprinsă în intervalul 821-4517 kg/ha, cu o medie de 2723,95 kg/ha 

 Rezultatele obținute la cele 15 genotipuri de fasoliță, care au fost urmărite în 

cultură comparativă de concurs, arată că în condițiile anului 2015 acestea au înregistrat o 

perioadă de vegetați cuprinsă între 93-107 zile, cel mai timpuriu genotip fiind linia 23-A2, iar cel 

mai tardiv fiind soiul Jiana. Cele mai bune rezultate de producție (2778-2899 kg/ha) s-au obținut 

la genotipurile de fasoliță: Ofelia, D4-1, 25-A1-4, D5-3, Aura 26, care au realizat față de soiul 

Jiana un spor de 52,5-61,4%. 

 În baza protocolului de cooperare încheiat în data de 12.03.2014, între CCDCPN 

Dăbuleni și Institutul de Agro-Resurse și Mediu din Shijiazhaung, aparținând Academiei de 

Științe agricole și Silvice din Hebei, CHINA, afost făcut schimb de material biologic din plantele 

specifice fiecărei unități. La cultura de fasoliță au fost primite din China semințe din11 

genotipuri, aparținând la două specii ale genului Vigna: unguiculata L. Walp (6 genotipuri) și 

mungo Hepper (5 genotipuri). Deasemenea am colectat un genotip de fasoliță din județulTimiș, 

care aparține speciei Vigna mungo Hepper.  

La cultura de arahide colecţia de germoplasmă a fost formată din 31 de soiuri si linii de 

arahide autohtone si străine. S-a îmbogăţit colecţia cu alte două soiuri de arahide aduse din China 

si s-a facut selecţia conservativă la cele două soiuri de arahide Dabuleni si Viviana obţinute la 

CCDCPN Dăbuleni. 

 În experienţa privind studiul descriptorilor germoplasmei de arahide pentru alegerea unor 

resurse genetice adaptate condiţiilor de stres termic şi hidric materialul biologic studiat a fost 

reprezentat de cele 31 de  genotipuri de arahide, care se deosebesc între ele printr-o serie de 

caractere particulare 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 ,  T25, Solar, Venus, Jelud, Provenienţă China 3, 

Provenienţă China 4, Viviana 

În vederea obţinerii unor genotipuri noi de arahide prin hibridare, în anul 2015 s-au 

stabilit mai multe combinaţii hibride. În anul 2015 au fost obţinute păstăi hibride prin 

încrucişarea soiului Sadovo cu soiul Ning şi a soiului Venus cu soiul Henan Province.  

 Tema 3. Măsuri privind reabilitarea, reconstrucţia ecologică şi dezvoltarea durabilă 

a unor terenuri nisipoase prin lucrări de ameliorarea şi de amenajare. 

 Rezultatele de cercetare au scos în evidenţă influenţa favorabilă a lignohumatului şi  

aquasorbului asupra rezervei de apă a solului,  comparativ cu varianta în care s-a aplicat 

tehnologia elaborată de CCDCPN Dăbuleni 

 Tehnologia cu rezultatele cele mai bune  privind creşterea gradului de reţinere a apei în 

sol a constat în aplicarea la pregătirea terenului a unui  amestec de uree 10 Kg/ha + aquasorb 6 

Kg /ha + lignohumat 5 Kg/ha  și  ingrășăminte organice (Organic Universal) 1000 kg/ha  

încorporate în sol la adâncimea de 25 cm prin arătură. 

 Tratarea semințelor de fasoliță cu lignohumat (10 kg seminte fasoliţă tratată cu 2500 ml 

solutie lignohumat 1%) prin mentinerea semintelor imersate in solutie timp de 8 ore, apoi  lasate 

la aer peste noapte pentru a se usca astfel incat sa permita insamantarea cu semanatoarea, a scos 

în evidenţă influenţa favorabilă a lignohumatului şi  aquasorbului asupra rezervei de apă a solului 

comparativ cu varianta în care s-a aplicat tehnologia elaborată de CCDCPN Dăbuleni 

 Tema 4. Diversificarea sortimentului la cartoful cultivat pe solurile nisipoase şi 

stabilirea măsurilor tehnologice de sporire a timpurietăţii  



 

 

În anul 2015 la CCDCPN Dăbuleni s-au experimentat 14 soiuri de cartof, soiuri ce se 

pretează a fi cultivate în zona de stepă din sudul Olteniei, aşa încât să valorifice eficient condiţiie 

acestei zone. Acestea au fost: Magic, Astral, Braşovia, Sarmis, Castrum, Marvis, Riviera, 

Evolution, Impala, Cosmos, Esme, Arizona, Acsion, Constance. 

In ceea ce priveşte producţia medie  de tuberculi comerciabili recoltată la maturitatea 

fiziologica a plantelor de cartof, cele mai bune rezultate s-au obtţnut la variantele cultivate cu 

soiurile: Acsion la care s-a realizat o producţie medie de 35,6 t/ha,cu un spor de 14,8t/ha 

semnificativ faţă de martor( media soiurilor),  Constance la care s-au realizat 29,3 t/ha, Arizona 

la care s-a realizat 28,6 t/ha.  

În anul 2015 s-a experimentat metoda de protejare prin  acoperirea culturii cu folie 

permeabilă tip Agril. La plantare s-au folosit tuberculi încolţiţi din 4 soiuri: Riviera, Carera, 

Evolution , Belarosa, plantaţi la 2 epoci: epoca I-a la 3 martie şi epoca a II-a la 13 martie. 

Producţiile de tuberculi comerciabili recoltate la maturitatea fiziologică a plantelor de cartof au 

arătat că la variantele protejate cu Agril toate soiurile au obţinut cele mai bune rezultate, cu 

valori între 46,3 t/ha la soiul Carera şi 66,3 t/ha la soiul Riviera comparativ cu variantele 

neprotejate.  În variantele neprotejate producţiile de tuberculi comerciabili au fost cuprinse între 

22,4 t/ha la soiul Carera şi 37,5 t/ha la soiul Riviera. 

 Tema 5. Elaborarea tehnologiei de cultivare a cartofului dulce (batat) si a măsurilor 

de promovare în România, în contextul schimbărilor climatice  

În condiţiile anului 2015 s-au efectuat cercetări privind stabilirea unor elemente de 

tehnologie la cultura cartofului dulce, în scopul promovării acestei plante pe solurile nisipoase. 

. Rezultatele obținute la 5 soiuri de cartof dulce (Yulmy, Juhwangmi, Hayanmi, KSP 1,  

KSC 1), plantate la 4 epoci calendaristice (15 mai, 5 iunie, 17 iunie, 3 iulie), evidențiază un 

maxim de producţie totală (48766 kg/ha) la soiul Juhwangmi, la cultura mulcită cu folie fumurie 

înființată  în prima epocă. 

Referitor la epoca  de plantare, s-a constatat că  cele mai bune rezultate s-au obţinut prin 

plantarea cartofului dulce  pe 15 mai (36998,8 kg/ha). Întârzierea epocii de plantare pînă pe 03 

iulie, a condus la scăderea producției de tuberculi cu 40,8 %, cu toate că recoltarea s-a efectuat 

tot la 120 zile de la plantarea în câmp a lăstarilor.  Producțiile medii obținute la cele 5 soiuri de 

cartof dulce au fost următoarele: 28282,75 kg/ha la soiul Yulmi, 39134,25 kg/ha la soiul 

Juhwangmi, 28918 kg/ha la soiul Hayanmi, 25980,13 kg/ha la soiul KSP 1 și 26957,2 kg/ha la 

soiul KSC 1. 

 Rezultatele privind înfluența fertilizării și a desimii de plantare asupra producției de 

tuberculi obținută la soiurile de cartof dulce KSP1 și KSC 1 plantate pe 5 iunie, evidențiază 

diferențieri în funcție de factorul studiat. Fertilizarea culturii cu N150P80K80 + 2 fertilizări foliare 

1% cu Timasol (15-15-30+13 microelemente), a condus la obținerea celei mai mari producții 

totale 29863,4 kg/ha, cu un spor față de nefertilizat de 36,3%.  Producția comerciabilă obținută în 

această variantă a fost de 84,8%.  Producția totală de tuberculi a crescut odată cu creșterea 

desimii de plantare până la 50.000 plante/ha, înregistrându-se o producție medie de 27 990,8 

kg/ha. 

 Tema 6. Promovarea în zonele cu climat arid din sudul Romaniei a unor specii de 

plante medicinale şi aromatice (lavanda, isop, calendula, gălbenele, salvia). 
. S-au luat în studiu 19 specii de plante medicinale şi aromatice : Hyssopus officinalis, Salvia 

officinalis, Lavandula angustifolia, Calendula officinalis, Sylibum marianum, Nigela damascena, 

Glaucium flavum, Carthamus tinctorium, Occinum basilicum, Foeniculum vulgare, Coriandrum sativum, 

Camelina sativa, Linum ussitatisum, Cicer arietinum, Cynara scolymus, Cucumis metalifera, Momordica 

charantia, Echinacea purpurea, Helianthus tuberosus.  



 

 

S-au evidențiat prin rezistenţă la secetă şi  producţii mai mari de flori, herba, seminţe mai multe 

specii de plante medicinale şi aromatice care prin structura lor genetică pot oferi un grad mare de adaptare  

la condiţiile ecopedologice specifice zonei solurilor nisipoase şi anume: Echinacea purpurea, Momordica 

charantia, Glauchum flavum, Calendula officinalis, Cynara scolymus, Hysophus officinalis. 

 

 Tema 7. Colectarea, evaluarea, înmulţirea şi conservarea unor resurse genetice 

legumicole adaptate condiţiilor de stres termic şi hidric din zonele de sud ale Olteniei 
S-a avut în vedere colectarea și evaluarea unor resurse genetice la tomate, la fasole, la varză, la 

unele specii legumicole și selecţia conservativă a soiurilor de mazăre de grădină Adela şi Ișalnița 60, a 

soiului de praz Alutus, a soiului de ridichi de iarnă Negre rotunde, a soiului de tomate Romec 554j, a 

soiului de fasole de grădină Iuliana, selecția conservativă la soiurile de pepene verde Dulce de 

Dăbuleni, De Dăbuleni și Oltenia 
 În anul 2015, s-a constituit colecția de tomate din 60 de accesiuni. Au fost studiate în camp 13 

accesiuni de fasole de grădină S-au luat în studiu 7 varietăți de varză albă de toamnă, colecția fiind 

constituită di 3 soiuri (De Buzău, Istrița, De Ișalnița) și 4 populații locale ce se cultivă în zona de sud a 

Olteniei. S-a continuat selecția asupra unui material biologic provenit din soiul de varză roșie Pelendava.  

 La cultura de ceapă au fost urmărite trei soiuri autohtone (De Buzău, Rubiniu și Orizont), 

trei populații locale (De Dudovicești, De Leșile și De Milești) și un soi străin (Jaune paille). S-au 

remarcat prin producțiile realizate soiul Rubiniu (39,9 t/ha) și populația locală De Dudovicești 

(32,9 t/ha), iar prin calitate s-a remarcat populația locală De Leșile ai cărei bulbi au inregistrat un 

conținut de substanță uscată totală de 16,20%, substanța uscată solubilă 14,8% și un conținut de 

12,28% glucide. Au fost alese cele mai representative forme care vor fi folosite în procesul de 

ameliorare. 

 La cultura de pepene galben au fost luate în studiu 12 cultivare de proveniență străină și 8 

populații locale. S-au remarcat prin timpurietate cultivarele Jucar F1 și 23-G-6793 F1, iar prin 

nivelul producțiilor totale realizate s-au remarcat cultivarele Grand Slam F1 și Merlin F1. Au 

fost alese exemplare valoroase care vor fi urmărite și folosite în procesul de ameliorare. 

La cultura de pepene verde au fost luate în studiu 12 cultivare autohtone și de proveniență 

străină. S-au remarcat prin timpurietate cultivarele: Fantasy F1 cu o producție de 27,0 t/ha la 

prima recoltare și Huelva F1 cu o producție de 20,7 t/ha la prima recoltare. Prin nivelul 

producției totale realizate s-au remarcat cultivarele: Fantasy F1 cu o prducție de 34,8 t/ha și 

Dulce de Dăbuleni cu o producție de 33,1 t/ha. 

 Tema 8. Stabilirea unor metode noi de creştere a timpurietăţii şi elaborarea 

tehnologiilor de cultivare în câmp a unor specii de plante legumicole (ardei, vinete, tomate, 

pepeni verzi şi pepeni galbeni), cu plante altoite 

Au fost efectuate cercetări care au vizat obținerea de producții timpurii la varză, stabilirea 

unui sistem de fertilizare la culturile de ardei gras și pătlăgele vinete în sistem protejat, 

comportarea unor cultivare de ardei gras, pătlăgele vinete și tomate în cultură altoită și stabilirea 

desimii de plantare la unele cultivare de pepene verde în funcție de metoda de cultivare (altoit și 

nealtoit). 

 S-au determinat condițiile de microclimat create de metoda de protejare. La varză  cea 

mai mare producție timpurie s-a obținut la varianta protejată cu tunel din polietilenă (6,6 t/ha 

până la data de 20 mai). În varianta neprotejată s-a realizat o producție totală de 42,5 t/ha, iar în 

variantele protejate producțiile au fost cuprinse între 44,5-49,5 t/ha. De asemenea, variantele 

protejate s-au remarcat și prin greutatea medie a unei căpățâni.  



 

 

Prin experiențele efectuate la CCDCPN Dăbuleni la culturile de ardei gras și pătlăgele 

vinete în câmp, s-a demonstrat că, pentru sporirea timpurietății cele mai bune rezultate se obțin 

prin protejarea plantelor cu Agril și mulcirea solului cu folie din polietilenă.  

 

 Tema 9. Determinarea influenţei schimbărilor climatice asupra calităţii producţiei 

în arealele cu risc de aridizare din sudul Olteniei. 

Au fost efectuate cercetări privind cuantificarea efectelor schimbărilor climatice asupra 

însușirilor de calitate a fructelor și legumelor la diferite soiuri de piersic, cais, viță de vie, cartof, 

pepeni verzi și referitoare la influența unor măsuri tehnologice de reducere a stresului hidric și 

termic asupra calității unor recolte (struguri, piersici, pepeni verzi, ardei, vinete, cartofi) obținute 

pe solurile nisipoase 

La pepenii verzi cele mai bune rezultate au fost obținute la cultivarele: Fantasy 

F1(13,11% substanță uscată totală, 10,7% substanță uscată solubilă, 8,90% glucide, 12,32 

mg/100g substanță proaspătă, 40 mg/kg produs nitrați), Huelva F1 (12,91% substanță uscată 

totală, 9,6% substanță uscată solubilă, 7,97% glucide, 9,24mg/100g substanță proaspătă, 

45mg/kg produs nitrați), LF 6720 F1(13,08% substanță uscată totală, 9,9% substanță uscată 

solubilă, 8,21% glucide, 7,92mg/100g substanță proaspătă, 48mg/kg produs nitrați), Tarzan  

F1(11,07% substanță uscată totală, 9,7% substanță uscată solubilă, 8,00% glucide, 

10,56mg/100g substanță proaspătă, 43mg/kg produs nitrați), etc. 

Soiurile de cartof studiate în acest an s-au comportat foarte bine din punct de vedere al 

calității tuberculilor.Cele mai bune rezultate au fost obținute la cultivarele: Magic (22,43% 

substanță uscată totală 4,0% substanță uscată solubilă, 13,96% amidon, 14,96 mg/100g substanță 

proaspătă,vitamina C), Astral (20,31% substanță uscată totală, 4,5% substanță uscată solubilă, 

14,55% amidon, 17,60 mg/100 g substanță proaspătă, vitamina C), Sarmis(20,06% substanță 

uscată totală, 3,7% substanță uscată solubilă, 14,38% amidon, 14,08 mg/100g substanță 

proaspătă,vitamina C), Constance(20,12% substanță uscată totală, 4,5% substanță uscată 

solubilă, 13,90% amidon, 21,12 mg/100g substanță proaspătă, vitamina C), etc 

 Tema 10. Studierea în colecţii a unor soiuri noi de piersic, cais, prun, cireş, şi vişin şi 

stabilirea unor măsuri tehmologice de limitarea a stresul termic şi hidric determinat de 

schimbările climatice 

În domeniul pomiculturii s-au efectuat cercetări, la speciile piersic, cais, prun, cireș și 

vișin. Temperatura de -23,1 0C din 1 ianurie 2015 a afectat în procent de 100 % mugurii floriferi 

la toate soiurile de piersic și cais, fiind afectat atât lemnul anual și cel multianual. 

Speciile vișin și prun au fost mai puțin afectate de temperaturile din timpul iernii, 

procentul de muguri viabili fiind cuprins între 50-100%, dar condițiile climatice din perioada 

înfloritului au afectat legarea fructelor 

Efectul temperaturilor scăzute la speciile cais și piersic la lemnul multianual de 1-3 ani s-

a manifestat prin crăpături ale trunchiului și ramurilor groase, înghețarea lemnului, degerarea 

scoarței și a cambiului 

 Tema 11. Studierea în colecţia ampelografică a soiurilor noi de viţă de vie pentru 

struguri pentru vin, struguri pentru masă şi stafide şi elaborarea de tehnologii inovative la 

cultura viţei de vie în vederea diminuării impactului negativ al schimbărilor climatice, pe 

solurile nisipoase 

Temperatura de -25,1oC, înregistrată pe data de 1 ianuarie 2015, a condus la pierderi de 

muguri importante, atât la mugurii situați deasupra stratului de zăpadă, cât și în interiorul 



 

 

acestuia, astfel încât potențialul de rodire a fost afectat în procent foarte mare. Lucrarea de tăiere 

în uscat s-a făcut scurt, folosind cepi de 2-3 ochi lungime. 

Viabilitatea determinată pe mugurii cepilor, folosiți la tăiere, nu a depășit 80 %, la 

intrarea în vegetație. Numărul de inflorescențe pe butuc a fost redus, valorile coeficientului de 

fertilitate relativ au fost subunitare, iar producția de struguri a fost influențată negativ. 

  Soiuri cu potențial de rodire mai mare pe elemente scurte de rod, au fost, din grupa 

soiurilor cu struguri de masă Perla da Zala  (15030 Kg/ha), Moldova (12500 Kg/ha), și Prima 

Cl. 1022 (11060 Kg/ha). Din grupa soiurilor cu struguri pentru vinuri albe s-au remarcat Blasius 

(8861 Kg/ha), Fetească regală Cl. 21 Bl. (7536 Kg/ha), și Selena (6816 Kg/ha), iar din grupa 

soiurilor cu struguri pentru vinuri roșii au ieșit în evidență Codană (6740 Kg/ha), Haiduc (6816 

Kg/ha), și Cristina (5074 Kg/ha). 

  Temperaturile ridicate din lunile de vară au influențat negativ   procesele de vegetație, în 

special, acumularea zaharurilor totale. Dacă pentru soiurile de masă este caracteristic un conținut 

mai mic de zaharuri, la soiurile cu struguri pentru vin, doar un singur soi a reușit să acumuleze 

mai mult de 200 g/l, și anume soiul Donaris, în codițiile în care nivelul de producție a fost 

extreme de redus. 

Soiul Prima Cl. 1022 s-a evidențiat față de soiul Victoria prin producția de struguri 

(10982 Kg/ha comparativ cu 9543 Kg/ha) și prin epoca maturității de consum, 21 iulie față de 15 

august. Din punct de vedere calitativ rezultatele sunt aproximativ aceleași, 142 g/l zaharuri și 4,2 

g/l H2SO4 la soiul Prima și 3,69 g/l H2SO4 la soiul Victoria. 

Diferențele dintre soiurile Muscat de Hamburg Cl. 202 și Muscat de Hamburg s-au 

manifestat în ceea ce privește calitatea producției de struguri și anume 162 g/l zaharuri și 3,8 g/l 

H2SO4 aciditate titrabilă față de 151 g/l g/l H2SO4 aciditate titrabilă. 

Soiul Selena este inferior soiului Roșioară ca nivel de producție (6518 Kg/ha față de 

12311 Kg/ha), dar superior din punct de vedere al calității strugurilor (176 g/l față de 156 g/l 

zaharuri totale, și 3,0 g/l H2SO4 față de 2,8 g/l H2SO4 aciditate titrabilă totală). 

Soiul Novac s-a evidențiat, în acest an, prin valoarea elementelor de calitate față de soiul 

Haiduc prin acumularea a 180 g/l față de 170 g/l zaharuri totale, dar a înregistrat o aciditate 

inferioară, iar producția de struguri a fost inferioară soiului Haiduc, 4072 Kg/ha comparativ cu 

6816 Kg/ha, ceea ce înseamnă că soiul Novac are potential redus de a produce pe elemente de 

rod scurte (cepi de 2-3 ochi). 

 Producția de struguri pe butuc și la unitatea de suprafață a fost influențată și de varianta 

de fertilizare. Cea mai mare producție s-a obținut în varianta fertilizată cu N33 P2O533 K2O 33 

(13065 Kg/ha), ceea ce înseamnă un spor de producție de 4355 Kg/ha, comparativ cu varianta 

fertilizată doar cu N33.  Starea de aprovizionare cu azot, la creșterea intensă a lăstarilor, a fost 

deficitară doar în variantele în care s-a administrat azot în doză de 33 Kg/ha, iar în fază de pârgă 

a fost satisfăcătoare în variantele în care s-a fertilizat cu cu N66 P2O533 K2O 33 și cu N66 

P2O566 K2O66 . Starea de aprovizionare cu fosfor, la creșterea intensă a lăstarilor, a fost 

deficitară în variantele în care doza de azot a fost N33, iar în faza de pârgă a fost satisfăcătoare în 

toate variantele. În cazul potasiului situația a fost satisfăcătoare în ambele fenofaze în toate 

variantele. 

 

SINTEZA REZULTATELOR  OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTELOR ADER 

Pentru toate proiectele ADER, etapa I-a sa realizat începând cu luna octombrie  termenul de 

predare a rezultatelor fiind în funcție de proiect 25.10-30.12. Activităţile pentru această etapă se referă la 

studii de fezabilitate, studii de documentare, realizarea dispozitivelor  experimentale.  



 

 

 1. ADER 2.2.2.: " Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în 

contextul schimbărilor climatice și elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în 

România" 

Denumire contractor: Centrul de Cercetare- Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe 

Nisipuri Dăbuleni (CCDCPN). 

 Parteneri:  

-Institul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov(INCDCSZ) 

-Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București (ICDPP); 
-Institutul De Cercetare Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole 

 (ICDIMPH– HORTING București) 
În cadrul primei etape de realizare a proiectului s-au efectuat activitățile referitoare la 

evaluarea resurselor ecologice, biologice și tehnologice pentru cultura cartofului dulce în condiţii 

de  stress termohidric și elaborarea  procedurilor privind tehnologiile de înmulţire, producere de 

lăstari,  cultivare în câmp şi păstrare în depozit  a cartofului dulce. 
 2. ADER 1.1.3:“Crearea de hibrizi de floarea soarelui cu rezistenta imbunatatita la seceta si 

temperaturi extreme” 

  Conducător proiect: INCDCPT Fundulea 

 Lucrările efectuate pentru etapa 1 au avut ca obiect pregatirea terenului, lucrari agricole de 

toamnă în câmpurile de testare. 

 3. ADER 2.1.1. Obţinerea de noi soiuri de cartof adaptate modificărilor climatice şi 

economice cu randament superior în gestionarea resurselor de apă şi stabilirea pachetelor 

tehnologice specifice cerinţelor actuale de piaţă şi solicitării fermierilor 

 Conducător de proiect: Institul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr 

Brașov (INCDCSZ) 

 În cadrul etapei de realizare a proiectului s-au facut analize privind modificările climatice din 

zona solurilor nisipoase din sudul Oltenieiși,  estimarea impactului asupra culturii de cartof și stabilirea 

dispozitivului  experimental pentru testarea soiurilor. 

 4. ADER 3.1.3. Dezvoltarea şi modernizarea colecţiilor de germoplasmă viticolă în scopul 

conservării pe termen lung a materialului biologic de valoare naţională 

 Conducător de proiect: Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în 

Horticultură Ştefăneşti Argeş 

 Activitățile din prima etapă a proiectului au vizat informații despre colecția ampelografică a 

SCDCPN Dăbuleni și caracterizarea succintă a celor 53 de soiuri de struguri de masă, soiuri de struguri 

pentru vin și soiuri de struguri pentru stafide existente în cadrul colecției, în vederea înscrierii în baza 

europeană a colecțiilor ampelografice.  

 5. ADER 3.1.4  Regenerarea, multiplicarea şi caracterizarea unor varietati locale 

legumicole, cu carcater unic 

 Conducător de proiect: Banca de gene Suceava 

 Activitatea desfășurată în prima etapă s-a referit la elaborarea sistemului experimental în câmp şi 

solarii/sere, fiind stabilit protocolului de cercetare (metode, tehnici, descriptori morfo –fiziologici) 

  6. ADER: 3.3.6. Evaluarea și conservarea surselor de germoplasmă legumicolă tolerante la 

stresul termic și hidrică în vederea utilizării acestora în programele de ameliorare 

 Conducător de proiect: ICDLF Vidra 

S- făcut evaluarea factorilor de stres termic și hidric în condițiile modificărilor climatice și inventarierea 

resurselor de germoplasmă folosite în procesul de ameliorare a plantelor legumicole. 

 7. ADER 3.3.7. Optimizarea altoirii speciilor de legume cu pondere în cultură, pentru 

îmbunătățirea productivității și a calității fructelor, în condițiile accentuării factorilor de stres 

biotici și abiotici 

 Conducător de proiect:   ICDVLF Horting  Bucureşti 



 

 

  În etapa 1  s-a realizat un  studiu privind situația actuală a implementării tehnologiei de altoire a 

legumelor pe plan mondial și în România și stabilirea efectelor procesului de altoire asupra comportării 

plantelor în procesul tehnologic de cultură a legumelor în spații protejate și în câmp, respectiv asupra 

capacității de păstrare temporară, a calității nutritive și senzorice.  S-au consemnat portaltoii din colecție 

și portaltoi recomandați  în literatura de specialitate  a fi utilizați în procesul de altoire a legumelor 

 8. ADER 3.3.12  Creșterea  competitivității tehnico-economice  în pomicultură  prin  

tehnologii adaptate  la  condițiile pedoclimatice  din România  în  vederea implementării 

Subprogramului  tematic Pomicol în perioada 2015-2020  

 Conducător de proiect: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești, 

Mărăcineni 

 Obiectivul de cercetare pentru prima etapă pentru CCDCPN Dăbuleni a fost realizarea unui 

studiu tehnologic privind infiintarea plantatiilor pomicole pe solurile nisipoase.  

 9. ADER 4.1.4 Tehnologii integrate de prevenire şi combatere a organismelor dăunătoare la 

plantele agricole şi horticole cu consum minim de resurse 

 Conducător de proiect: ICDPP Bucureşti 

 Pentru prima etapă CCDCPN Dăbuleni a realzat un studiu cu privire la temperatura de înflorire la 

culturile horticole în funcţie de conţinutul nutriţional al solului, indexarea parametrilor de creştere şi 

dezvoltare la agenţii de dăunare cu impact economic la culturile horticole și referitor la definirea 

parametrilor de prognoză pentru agenţii de dăunare specifici culturilor horticole 

 10. ADER 16.3.1   Cercetari privind stabilirea influientei aplicarii noilor sisteme si 

tehnologii conservative de lucrari agricole mecanizate pentru combaterea efectelor secetei, 

pastrarea fertilitatii solurilor si creşterea cantitativa şi calitativa a producţiilor la principalele specii 

de plante cultivate  

 Conducător de proiect: SCDA Brăila 

 Activitățile executate în etapa 1 au fost:  

-documentare privind caracterizarea pedoclimatica, hidrografica, hidrogeologica si vegetatia zonelor afectate 

de seceta; 

-analiza perimetrului experimental privind situatia pedocliamtica, hidrografica, hidrogeologica si 

vegetatia; 

-proiectarea unor experiente care să evidentieze impactul elementelor tehnologice (inclusiv irigatia) asupra 

cresterii productiilor agricole în zonele afectate de seceta fiind întocmit planul experimental și fișele de 

cercetare; 

-raport privind infiintarea experientelor si precizarea elementelor tehnologice realizate la culturile de 

toamna si primavara in sistem irigat si neirigat; 

-sisteme de lucru si prezentarea caracteristicilor utilajelor; 

-studiu privind influenta factorilor experimentali asupra productiilor agricole la culturile de 

toamna si primavara in sistem irigat si neirigat; 

-dinamica umiditatii solului in functie de elementele tehnologice aplicate; 

-studiu privind determinarea parametrilor energetici si de productivitate ai utilajelor utilizate in 

diferite sisteme de lucru; 

-tehnologie de lucru pentru model functional de utilaj pentru infiintarea directa a culturilor de 

cereale 

-raport privind testarea modelului functional de utilaj pentru infiintarea directa a culturilor de 

cereale 

-proiect de executie, model functional de utilaj pentru infiintarea de perdele agroforestiere 

 

4 LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN DIFERITE REVISTE NAŢIONALE ŞI 

INTERNAŢIONALE CU INDICAREA NUMĂRULUI  DE  LUCRĂRI  COTATE  ISI 
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   10. Iulian Drăghici, 2015. New grain sorghum genotypes adapted to specific ecopedological 

conditions of sandy soils. Annals of the University of Craiova - Agriculture, Montanology, 

Cadastre Series, ISSN:  1841-8317, ISSN CD-ROM: 2066-950X  

     11. Elena Ciuciuc, V. Toma, Mihaela Croitoru, Marieta Ploae, I. Pintilie, Gabriela Mihaela 

Novac Tehnologia de cultivare a pătlăgelelor vinete în tunele joase pe solurile -). Oferta 

cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură 



 

 

Vol. XVIII, 2015 , Coordonator: Prof. dr. Gheorghe SIN, Editura Academiei Române Bucureşti, 

2015 

      12 Elena Ciuciuc, V. Toma, Mihaela Croitoru, Marieta Ploae, I. Pintilie, Gabriela Mihaela 

Novac Novac Tehnologia de cultivare a ardeiului grasîn tunele joase pe solurile. Oferta cercetării 

ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură Vol. 

XVIII, 2015 , Coordonator: Prof. dr. Gheorghe SIN, Editura Academiei Române Bucureşti, 2015 

    13. Drăghici I., Mihaela Croitoru Comportarea soiului de grâu de toamnă Faur în condițiile 

solurilor nisipoas din sudul Olteniei,  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în 

agricultură, industria alimentară şi silvicultură Vol. XVIII, 2015 , Coordonator: Prof. dr. 

Gheorghe SIN, Editura Academiei Române Bucureşti, 2015 

   14. Drăghici I., Mihaela Croitoru Comportarea soiului de grâu de toamnă Miranda în 

condițiile solurilor nisipoas din sudul Olteniei,  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer 

tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură Vol. XVIII, 2015 , Coordonator: 

Prof. dr. Gheorghe SIN, Editura Academiei Române Bucureşti, 2015 

 

    15. Drăghici I., Mihaela Croitoru Comportarea soiului de grâu de toamnă Otilia în condițiile 

solurilor nisipoas din sudul Olteniei,  Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în 

agricultură, industria alimentară şi silvicultură Vol. XVIII, 2015 , Coordonator: Prof. dr. 

Gheorghe SIN, Editura Academiei Române Bucureşti, 2015 

     16. Drăghici, 2015.  Comportarea hibridului de porumb „IEZER”  în condiţiile solurilor 

nisipoase  din sudul Olteniei. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, 

industria alimentară şi silvicultură Vol. XVIII, 2015., pag. 148-149 

    17.  Drăghici, Mihaela Croitoru, 2015.  Comportarea hibridului de porumb „MOSTIŞTEA”  în 

condiţiile solurilor nisipoase  din sudul Olteniei. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer 

tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură Vol. XVIII, 2015., pag. 150 

   18. Reta Drăghici, Mihaela Croitoru, I. Draghici, 2015. Soiul de fasoliţă „AURA-26” (Vigna 

unguiculata L. Walp). Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, 

industria alimentară şi silvicultură Vol. XVIII, 2015, pag. 27-28 

   19. Reta Drăghici, I. Drăghici, 2015. Combaterea bolilor şi dăunătorilor din cultura de fasoliţă 

în condiţiile solurilor nisipoase. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în 

agricultură, industria alimentară şi silvicultură Vol. XVIII, 2015, pag 92-93 

   20. Reta Drăghici, Mihaela Croitoru, I. Draghici, 2015. Soiul de fasoliţă „AURA-26” (Vigna 

unguiculata L. Walp). Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, 

industria alimentară şi silvicultură Vol. XVIII, 2015, pag. 27-28 

   21. Reta Drăghici, I. Drăghici, 2015. Combaterea bolilor şi dăunătorilor din cultura de fasoliţă 

în condiţiile solurilor nisipoase. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în 

agricultură, industria alimentară şi silvicultură Vol. XVIII, 2015, pag 92-93 
 

Publicaţii în reviste de specialitate 
1.Rățoi I., Cum efectuăm tăierea   viței de vie în primavara   anului 2015 în zona solurilor 

nisipoase d-vestul Olteniei. Revista Lumea satului, aprilie, 2015 

2.Rățoi I., Despre făinarea viței de vie pe solurile nisipoase din sud-vestul țării, Revista 

Lumea satului, mai 2015 

 3 Reta Drăghici, 2015. FASOLIȚA - PLANTĂ SPECIFICĂ ZONELOR SECETOASE. 

Rev Lumea Satului, 16.03.2015 



 

 

 4.Drăghici Reta, 2015. CULTURA DE FASOLIŢĂ - SOIURI ŞI ELEMENTE 

TEHNOLOGICE, Revista Profitul Agricol, nr 6, 2015 

 

 5. Rezultate valorificate sau în curs de valorificare şi importanţa lor 

competitivă pe plan intern şi internaţional (inclusiv brevete şi omologări) 
 Sunt în curs de valorificare: 

-omologarea linieide fasoliță LT-20, predată la ISTIS cu nr înreg : 292/12.03.2015 

-tehnologia producerii materialului de plantare la cultura de cartof dulce; 

-promovarea soiurilor de cartof dulce Kesnoot și Pumkins; 

-promovarea pe solurile nisipoase a soiurilor de struguri pentru masă Prima Cl. 1022; 

-tehnologia de protejarea a ardeiului și vinelor cu folie permeabilă tip AGRIL. 

 

6 Manifestări ştiinţifice organizate de CCDCPN şi participări la evenimente 

ştiinţifice interne şi internaţionale 
 6.1  Manifestări ştiinţifice și de transfer tehnologic organizate de CCDCPN 

Manifestări științifice 

Simpozionul ,, Soluţii tehnologice noi de cultivare a plantelor pe solurile nisipoase’’ 

la data de 16.07.2015. Au participat personalități ASAS, cercetători ai institutele de profil, cadre 

didactice şi studenţi ai facultăţilor de profil, Direcţia Agricolă şi  Camera Agricolă Dolj,fermieri 

din zona de influenţă 

Referate prezentate: 

1. Soiuri de plante legumicole din patrimoniul CCDCPN Dăbuleni și oferta de semințe 

pentru anii 2015-2016. Autori:Pintilie Ioan, Toma Vasile, Elena Ciuciuc, Mihaela Novac. 

2. Soiuri noi de fasoliță și arahide create la CCDCPN Dăbuleni, adaptate condițiilor aride 

din sudul Olteniei. 

Autori: Milica Dima, Reta Drăghici, Drăghici I. Marieta Ploae, Mihaela Croitoru. 

3. Comportarea în colecția ampelografică a unor soiuri de viță de vie pentru struguri de 

masă, în vederea diversificării sortmentului pe solurile nisipoase din sudul Olteniei. 

Autori:Rățoi Iulian, Mihaela Croitoru, Șoimu Ionuț. 

4. Metode noi de protejare temporară a culturilor de ardei gras și vinete pe solurile 

nisipoase din sudul Olteniei. 

Autori: Ciuciuc Elena, Mihaela Croitoru, Marieta Ploae. 

5. Influența temperaturilor negative din  iernile anilor 2012 2015 asupra plantaților 

pomicole de pe solurile nisipoase. 

Autori: Enache Viorel, Rățoi Iulian, Mihaela  Croitoru 

 

Manifestări pentru transfer tehnologic 

*Masa rotundă româno-coreeană ,, Introducerea în cultură a soiurilor coreene de 

cartof dulce și transferul către fermierii români a tehnologiei de cultivare ‘’, 25 martie 2015 

Referate prezentate: 

-Importanța cartofului dulce pentru zona Dăbuleni din România. Autor Diaconu Aurelia 

- Teoria cultivării cartofului dulce în Coreea de Sud. Autor Byeong Choon, Corea de Sud 

-Practica cultivării cartofului dulce în Coreea deSud. AutorYong Joo Kim, Corea de Sud 

*Masa rotundă: Producerea materialului de plantare şi înfiinţarea culturii de cartof 

dulce (batat) pe solurile nisipoase 15.05.2015 



 

 

*Masa rotundă: Soiuri noi de viţă de vie pentru struguri de masă, stafide şi vin 

adaptate condiţiilor de pe solurile nisipoase 26.08.2015 

 *Masa rotundă:  Recoltarea, sortarea şi depozitarea carofului dulce (batat) 

15.10.2015 

 

 6.2 Participări la evenimente ştiinţifice interne şi internationale 

*15-16 ianuarie –Reunuinea experților, valorificarea plantelor medicinale și aromatice 

Organizator Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, București. 

 *13-14 martie – Seminar AD-HOC:  “Promovarea importanței sectorului de plante 

medicinale și aromatice pentru dezvoltare rurală“. Organizator Rețeaua Națională de 

Dezvoltare Rurală, București. 

 *29-30 mai ASAMVB Timisoara- Biodiverdity, basis for sustainable development in 

horticulture and forestry.  

  - Enache V., Baciu A.A.-The effect of low temperature in Southern Oltenia  on fruit  plants. 

  - Rățoi I.,  Toma V.,  Mihaela  Croitoru, Cristina Emanuela Vladu: 2015 - Research on 

fertigation culture watermelons on sandy soils 

-. Glăman. Ghe., Aurelia Diaconu și colab.-Eating romanian vegetables whit Romanian taste. 

Suply Romanian vegetable seeds in the period  2015-2020 

 *15 octombrie - Simpozionul  “HORTICULTURA 2015”, organizat de Secția de 

Horticultură ASAS cu referatul: Metode noi de protejare temporară a culturilor de ardei gras și 

vinete pe solurile nisipoase. Autori: . Elena Ciuciuc, Marieta Ploae, Mihaela Croitoru. 

*12-13 noiembrie: Simpozion internaţional “Sustenable development in agriculture 

and horticulture – Third edition” organizat de Facultatea de Agricultură şi Horticultura din 

Craiova cu referatele: 

- The influence of climate conditions on the microclimate created by eggplant crop 

protection and the impact upon the production. Autori: Elena Ciuciuc. 

-The radicular and foliar fertilization influence upon grains yield to cowpea. Autor: Reta 

Drăghici 

-New grain sorghum genotypes adapted to specific ecopedological conditions of sandy 

soils. Autor: Iulian Drăghici 
 *6.11.2015  Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a ICDPP "Protecţia plantelor–

cercetare interdisciplinară în slujba dezvoltării durabile a agriculturii şi protecţiei mediului”,   

      Lucrări prezentate in cadrul sesiunii și trimise pentru publicare in revista Romanian Journal for Plant 

Protection, vol. VIII, 2015: 

-Research on phytosanitary protection of cowpea crop under psamosoils in southern 

Oltenia. Autor: Reta Drăghici 

-Assessing the damage caused by aphids at grain sorghum crop under psamosoils in 

southern Oltenia. Autori: Iulian Drăghici, Reta Drăghici 

* 03.03.2015-Memorandum de cooperare 2015 între Coreea și România pentru 

cercetare la cartoful dulce 

* noiembrie 2015, Traning în tehnologii agricole avansate Gyeongsangbuk, 2015, 

Daegu, republica Korea 

 

 7. Participări la târguri şi expoziţii 

 -CCDCPN a participat la INDAGRA în perioada 28.10-03.11.2015 la care a prezentat 

soiurile de cartof dulce cultivate pe nisipurile de la Dăbuleni; 



 

 

 -partcipare la expzițiile organizate de ambasada Coreii de sud la Bucurețti și Cluj-Napoca 

cu soiuri de cartof dulce; 

 -“Korea-Romania SMEs’ Business Partnership Plaza 2015”, Crowne Plaza Hotel in 

București, 16-17 Septembrie2015.  

 

 8. Activităţi de diseminare a rezultatelor obţinute de CCDCPN către 

potenţialii beneficiari 
 Manifestări pentru transfer tehnologic 

- Masa rotundă româno-coreeană ,, Introducerea în cultură a soiurilor coreene de cartof 

dulce și transferul către fermierii români a tehnologiei de cultivare 

-masa rotundă: Producerea materialului de plantare şi înfiinţarea culturii de cartof dulce 

(batat) pe solurile nisipoase 15.05.2015 

-masa rotundă: Soiuri noi de viţă de vie pentru struguri de masă, stafide şi vin adaptate 

condiţiilor de pe solurile nisipoase 26.08.2015 

 -masa rotundă:  Recoltarea, sortarea şi depozitarea carofului dulce (batat) 15.10.2015 

- lot demonstrativ pentru cultura cartofului dulce la AGRONOVA Corabia 

- loturi demonstrative privind cultura fasoliței, arahidelor și sorgului la CCDCPN  

- lot demonstrativ pentru vița de vie la CCDCPN 

- publicații în reviste de specialitate(Hortinform, Lumea satului) 

9. Dificultăţi  întâmpinate în anul  2015 şi  propuneri 
- dotarea   câmpurilor de cercetare cu tractoare și mașini specifice; 

- irigarea cu eforturi mari a câmpurilor de cercetare, prin nefuncționarea sistemului Sadova 

Corabia. 

  DIRECTOR,       Secretar științific, 

 Dr.ing. Aurelia Diaconu             Dr. ing. Toma Vasile 


