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 Rezumat
Ţinând cont de faptul că începând cu anul 2015 România va intra în
subprogramul de reconversie a pomiculturii din cadrul PNDR 2015-2020, este necesar
să se producă un material pentru plantare pomicol de calitate superioară care să
concureze materialul săditor obţinut în ţările componente ale Uniunii Europene (pomi cu
coroană formată încă din pepinieră). De aceea prin finanţarea acestui proiect dorim
elaborarea unor soluţii tehnologice pentru obţinerea unui material săditor de plantare
pomicol autohton cu portaltoi şi soiuri româneşti, adaptat condiţiilor pedo-climatice din
România, care au fost creaţi de-a lungul anilor în cadrul cercetărilor efectuate în
domeniul pomiculturii.
Obţinerea unui material săditor pomicol (pomi altoiţi), cu lăstari anticipaţi formaţi,
depinde şi de combinaţia soi/portaltoi, dar şi de tehnologia de înmulţire (perioada de
plantare a portaltoilor, metode altoire, metode de stimulare a anticipaţiilor şi a mugurilor
de rod).
Lipsa unei tehnologii de combatere a buruienilor în câmpurile de înmulţire
(câmpul I, câmpul II, marcotiere) reprezintă un alt obiectiv important de rezolvat. Până
în prezent, la nivel naţional nu s-a pus la punct o schemă de combatere a buruienilor în
pepinierele pomicole (probabil este singurul sector din pomicultură şi agricultura
românească) ceea ce face ca preţul de cost al unui pom să fie crescut datorită
manoperei cu prăşitul buruienilor.
Odată cu schimbările climatice au apărut o serie de dăunători şi boli nesemnalate
până în prezent în arealele unde sunt amplasate pepinierele private sau publice. Este
important de studiat şi elaborat schemele de combatere a bolilor şi dăunătorilor din
pepinieră.
De asemenea prin acest proiect dorim să implementăm fertirigarea în anumite
sectoare ale pepinierei.


Obiectiv general: elaborarea unor secvenţe tehnologice, pepinieristice pentru
obţinerea unui material săditor pentru plantare pomicol destinat livezilor intensive
conform normelor U.E., în perspectiva subprogramului de reconversie a
pomiculturii din cadrul PNDR 2015-2020



Obiective specifice:
- stabilirea unor secvenţe tehnologice de înmulţire pentru obţinerea pomilor cu
coroană formată încă din pepinieră;
- identificarea buruienilor şi stabilirea erbicidelor cu eficacitate economică;
- identificarea bolilor şi dăunătorilor din pepinieră şi stabilirea celor mai eficace
tratamente de combatere;
- fertirigarea în sectoarele pepinierei.



‐
‐

Obiective măsurabile:
producţia de pomi câmpul II, standard/ha (cu lăstari anticipaţi şi muguri de rod
preformaţi);
eficacitatea erbicidelor (doze, momente optime de aplicare) în pepiniere;

‐
‐
‐


eficacitatea tratamentelor fito-sanitare specifice bolilor şi dăunătorilor din
pepinieră (doze, momente de aplicare);
stimularea dezvoltării lăstarilor în plantaţiile mamă de butaşi, prin fertirigare, în
vederea creşterii randamentului la înmulţire prin butaşi verzi a unor portaltoi
vegetativi.
Rezultate scontate:

- soluţii tehnologice privind obţinerea unui material săditor pomicol conform
standardelor europene;
- scheme de combatere a buruienilor în pepinieră;
- scheme de combatere a bolilor şi a dăunătorilor în pepinieră;
- soluţii tehnologice privind fertirigarea în plantaţiile mamă butaşi destinate înmulţirii
prin butaşi verzi.


Mod de aplicare a rezultatelor

- Publicarea rezultatelor în lucrări ştiinţifice şi de popularizare
- Postarea pe site-urile MADR şi ICDP a rezultatelor obţinute.
- Întruniri (mese rotunde) cu pepinierişti, fermieri, ITCSMS, etc.


Tipul de servicii oferite
-secvenţe tehnologice pepinieristice privind rezultatele obţinute în cadrul
proiectului ADER 3.3.3. şi consultanţă de specialitate.

