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Nr. 
crt. 

Denumire proiect Perioada 
de 

executie 

Faza Rezultate obtinute  
 

I Proiecte de CDI finanțate prin program ADER 
 
1 
  

ADER 7.2.2. Implementarea 
unor noi metode de 
ameliorare a speciilor 
pomicole în vederea 
eficientizării şi reducerii 
timpului în procesul de 
selecţie – Partener 
(Coordonator I.C.D.P. Pitești 
- Mărăcineni) 

2019 – 2022 Faza I/2019 –  Elaborarea 
modelului conceptual de 
realizare a proiectului.  
 

        Sinteză privind ameliorarea mărului, evaluarea surselor de variabilitate 
la măr. Introducere schemă câmp experimental și stabilirea metodei de 
lucru.  
        Din generația hibridă 2017 s-au transplantat în câmp pentru fortificare, 
în pepinira de hibrizi, 78 de hibrizi de măr rezultați în procent de 59,5% din 
131 semințe hibride postmaturate semănate în pastile jiffy. Din cei 78 
hibrizi de măr analizați, 64 au manifestat imunitate de câmp la rapăn, 
reprezentând 82,0% din totalul hibrizilor analizați. A fost înscrisă la ISTIS 
pentru testare în vederea omologării elita H8/86 -92, care prezintă 
rezistență la atacul principalelor boli, remarcându-se prin precocitate 
productivitate și calitate superioară a fructelor.  

Faza II/2020  
Analiza materialului biologic 
inițial pentru toleranță / 
rezistență la bolile specifice, 
productivitate și calitate fruct 
în câmpul de ameliorare și 
lucrări specifice de întreținere 
a câmpurilor experimentale 

       Au fost studiate 10 elite și 3 soiuri de măr cu rezistență genetică la boli, 
fiind descrise conform proiectului european EPG/GR și UPOV pentru 
stabilirea partenerilor materni și paterni în realizarea combinațiilor hibride.  
Din 5 combinații hibride efectuate în anul 2020 la măr, au rezultat 289 
fructe hibride obținute din 1042 flori polenizate, gradul de legare fiind de 
27,7%. 
       Au fost selecționate după testul de calitate și rezistență față de atacul de 
boli, 8 elite de măr, care au fost înmulțite în pepinieră și altoite pe 



portaltoiul M9. 
       În anul 2020 elita de măr H8/86-92, a fost omologată sub denumirea de 
soiul Brumar care se remarcă prin precocitate, productivitate, calitate a 
fructelor și rezistență la boli. Este înmulțit în continuare în pepiniera 
pomicolă Voinești și redat cultivatorilor. 

   
II Proiecte de CDI finanțate în baza HG de reorganizare 

 
1 Proiect nr. 5344/06.11.2018 - 

Conservarea resurselor 
genetice în vederea utilizării 
fondului de germoplasmă la 
măr - Coordonator 

2018 – 2022 Faza I/30.11.2018 Luarea în 
evidență a soiurilor de măr din 
colecția națională și 
identificarea genitorilor care 
vor fi studiați pentru utilizarea 
lor în programul de ameliorare 
la măr. 

     Din 700 soiuri de măr evidențiate în colecția națională, 170 sunt soiuri 
de vară, 90 soiuri de toamnă și 440 soiuri de iarnă. Au fost identificate 
soiurile Rubinola, Goldrush, Topaz, Golden Lasa și soiuri noi create la 
SCDP Voinești: Dacian, Chindia, Pomona, Discoprim, Ciprian, Iris, Real, 
Remar, Irisem, Inedit, etc., soiuri cu rezistență genetică la boli care vor 
completa colecția națională la măr. 

Faza II/ 30.06.2019 Evaluarea 
materialului biologic din punct 
de vedere al rezistenței la 
temperaturi scăzute și 
monitorizarea fenofazelor 
înfloritului 

      Temperatura minimă absolută de – 130 C, înregistrată în data de 
08.01.2019 și chiar temperatura minimă absolută de -140 C, înregistrată în 
ziua de 24.02. 2019, nu au afectat mugurii de rod la soiurile de măr luate în 
studiu. 
       Din colecția națională s-au identificat soiuri cu înflorire semi-timpurie: 
Dany, Doina, Luca; soiuri cu înflorire târzie: Urdoase, Tare de ghindă, 
Șovari și foarte târzie: Verzișoare. Celelalte soiuri prezintă înflorire 
intermediară. Intensitatea înfloritului este diferențiată între soiuri notate cu 
3 și soiuri notate cu 5, cu înflorire abundentă. 

Faza III/30.11.2019 
Identificarea de genitori 
potențiali, utili programului de 
ameliorare la măr după 
rezistența la boli, potențial de 
producție, calitatea fructelor. 

       Din 35 soiuri de măr luate în studiu, s-au identificat soiuri cu rezistență 
genetică la rapăn: Prima, Priam, Priscilla, Pionier, Voinea, Florina, 
Chindia, Dacian, Luca, Salva; soiuri tolerante: Generos, Romus 2, 
Călugăresc, Auriu de Cluj, Cidor. Producția de fructe  (kg/pom) prezintă o 
variabilitate de la 32kg/pom până la 1,5 kg/pom. Se remarcă cu producția 
cea mai mare soiurile: Pionier (32kg/pom), Șovari (28,5kg/pom); Chindia 
(27 kg/pom). Dintre cele 35 soiuri de măr luate în studiu, pot fi folosite în 
hibridări următoarele: pentru rezistență genetică la rapăn: Prima, Priam, 
Priscilla, Pionier, Voinea, Florina, Chindia, Dacian, Luca, Salva; pentru 
productivitate și calitate a fructelor: Pionier, Șovari, Chindia, Sir Prize, 
Salva, McFree, Priscilla, Prima, Călugăresc. 

Faza IV/30.06.2020 
Evaluarea materialului 
biologic din punct de vedere al 
rezistenței la temperaturi 

     Temperaturile înregistrate în perioada de repaus a pomilor și până la 
pornirea în vegetație și chiar cele din timpul înfloritului a fost diferită, cu 
minime absolute situate în limite care nu au afectat mugurii de rod la 
soiurile de măr luate în studiu. 



scăzute și monitorizarea 
fenofazelor înfloritului, 
conservarea biodiversității și 
completarea cu soiuri noi. 

       Din colecția națională s-au identificat soiuri cu înflorire semi-timpurie: 
Auriu de Cluj, Doina, Luca, Chindia, Codrene; soiuri cu înflorire târzie: 
Roșii de Stetin, Urdoase, Tare de ghindă, Șovari și foarte târzie: Verzișoare. 
Celelalte soiuri prezintă înflorire intermediară. Intensitatea înfloritului este 
diferențiată între soiuri notate cu 2 și soiuri notate cu 5, cu înflorire 
abundentă, fiind marcată la soiurile: Romus 1, Romus 3, Salva, Productiv 
de Cluj, Codrene, Chindia, Generos, Sir Prize. 

Faza V/30.11.2020 
Identificarea de genitori 
potențiali, utili programului de 
ameliorare la măr după 
rezistența la boli, potențial de 
producție, calitatea fructelor. 

       Din 35 soiuri de măr luate în studiu, s-au identificat soiuri cu rezistență 
genetică la rapăn: Prima, Priam, Priscilla, Pionier, Voinea, Florina, 
Chindia, Dacian, Luca, Salva; soiuri tolerante: Generos, Romus 2, 
Călugăresc, Auriu de Cluj, Cidor. Producția de fructe  (kg/pom) prezintă o 
variabilitate de la 76kg/pom până la 3,0 kg/pom. Se remarcă cu producția 
cea mai mare soiurile: Prima (76kg/pom), Doina, Generos  (50kg/pom); 
Romus 1, Luca, Salva, Florina (45 kg/pom). Dintre cele 35 soiuri de măr 
luate în studiu, pot fi folosite în hibridări următoarele: pentru rezistență 
genetică la rapăn: Prima, Priam, Priscilla, Pionier, Voinea, Florina, 
Chindia, Dacian, Luca, Salva; pentru productivitate și calitate a fructelor: 
Pionier, Șovari, Chindia, Sir Prize, Salva, McFree, Priscilla, Prima, 
Călugăresc. 

Faza VI/ 30.06.2021 
Evaluarea materialului 
biologic din punct de vedere al 
rezistenței la temperaturi 
scăzute și monitorizarea 
fenofazelor înfloritului, 
conservarea biodiversității și 
completarea cu soiuri noi 

     Temperaturile din lunile ianuarie – martie cu minime sub pragul de 
pornire a pomilor în vegetație și chiar negative, cele mai scăzute fiind de -
10 și -150 C, înregistrate în zilele de 18 și 19 ianuarie 2021 și chiar în luna 
februarie de -100 C (13.02.2021), nu au provocat afecțiuni de ger asupra 
mugurilor de rod la soiurile de măr luate în studiu. 
       Din colecția națională s-au identificat soiuri cu înflorire semi-timpurie: 
Dany, Auriu de Cluj, Doina, Luca, Salva, Codrene; soiuri cu înflorire 
târzie: Roșii de Stetin, Urdoase, Tare de ghindă, Șovari, foarte târzie: 
Verzișoare. Celelalte soiuri prezintă înflorire intermediară. Intensitatea 
înfloritului este diferențiată între soiuri notate cu 3 -4  și soiuri notate cu 5, 
cu înflorire abundentă, fiind marcată la soiurile: Romus 2 și Sir Prize, 
urmate de Prima, Priam, Pionier, Generos, McFree, Nova Iasigro, Ciprian, 
Salva, Codrene. Se constată la multe soiuri o intensitate a înfloritului 
ridicată – extrem de ridicată în fiecare an: Chindia, Pionier, Generos, Sir 
Prize, Romus 1, Romus 2, Romus 3, Prima, Salva, Codrene, Florina. 

2 Proiect nr. 5343/06.11.2018 - 
Crearea de noi soiuri de măr 
cu rezistenţă genetică la boli, 
cu fructe de calitate, epoci 
diferite de maturare, 

2018 – 2022 Faza I/30.11.2018 
Documentare și elaborarea 
metodologie de lucru 

         În vederea obținerii de noi soiuri de măr cu rezistenșă genetică la boli, 
au fost luate în evidență genotipurile măr, fiind efectuate observațiile 
specifice din seriile hibride 2005, 2006 și 2008, precum și cele din seriile 
hibride 2012, 2013, 2014, 2016 și 2017, fiind selecționate și ținute în 
cultură după caracterele dorite. 



pretabile sistemelor moderne 
de cultură - Coordonator 

Faza II/ 30.06.2019 
Experimentarea în câmp și 
laborator a metodologiei de 
lucru pentru crearea unei noi 
generații hibride la măr. 

        Din noua generație hibridă la măr, au fost transplantați în câmp pentru 
fortificare în pepiniera de hibrizi, un număr de 306 puieți reprezentând 
81,3% din totalul semințelor semănate. În condițiile foarte favorabile 
dezvoltării rapănului la măr în anul 2019, au rezultat cu imunitate de câmp 
la rapăn, un procent de 47,4% din hibrizii analizați, față de anul 2018, când 
procentul de hibirizi rezistenți a fost de 82,0%. 

Faza III/30.11.2019 Selecția 
și studiul elitelor din 
câmpurile de fortificare și a 
celor din microculturile de 
concurs sub aspectul creșterii 
vegetative, potențialului 
productiv, calității fructelor și 
a rezistenței la boli. 

      Din noua generație hibridă de măr, cea mai mică vigoare de creștere s-a 
înregistrat la hibrizii rezultați din combinația hibridă Valery x Cezar, 
respectiv 40,4% cu înălțime cuprinsă între 20-50 cm. Cu rezistență de câmp 
la rapăn, au rezultat un număr de 97 de hibrizi din 234, reprezentând un 
procent de 37,2%. La cele 10 elite de măr luate în studiu, mărimea fructelor 
a fost cuprinsă între 160 g la H8/86 și H4/4 până la 200 g la H1/28 și un 
conținut în substanță uscată cuprins între 12,1% la H3/34 și 16,2% la H4/4. 
în condițiile climatice ale anului 2019, elitele de măr selecționate au 
înregistrat producții mulțumitoare, manifestă o vigoare de creștere mică – 
mijlocie și o productivitate susținută, caractere genetice apreciate pentru 
rezolvarea obiectivelor de cercetare.  

Faza IV/30.06.2020 
Experimentarea în câmp și 
laborator a metodologiei de 
lucru pentru crearea unei noi 
generații hibride la măr. 

      Noua generație hibridă la măr, a rezultat din castrarea și polenizarea a 
610 flori. Din hibrizii transplantați în câmp pentru fortificare din seriile 
efectuate în anii 2017-2018, datorită condițiilor climatice mai puțin 
favorabile pentru rapăn, respectiv secetă și temperaturi ridicate, infecțiile 
primare au întârziat să apară. În condițiile climatice ale anului 2020, 
declanșarea înfloritului s-a înregistrat în data de 19.04., începând cu H1/2, 
H10/38, H1/8, urmate la 1-5 zile de majoritatea genotipurilor, ultimul fiind 
H4/38 la data de 03.05, cu durata înfloritului de 10-12 zile și cu o 
intensitate apreciată cu note de 3,4 și 5.  

Faza V/30.11.2020 Selecția și studiul elitelor din câmpurile de fortificare și a celor din câmpul de selecție 
sub aspectul parametrilor de vigoare, potențialului productiv, calității fructelor și a rezistenței la boli. 
      Din noua generație hibridă de măr, obținută din 3 combinații hibride, prin castrarea și polenizarea a 610 
flori, au rezultat un număr de 116 fructe hibride în procent de 19% față de numărul florilor polenizate. Cu 
rezistență de câmp la rapăn, au rezultat un număr de 174 de hibrizi din 234, reprezentând un procent de 
74,3% față de hibrizii analizați. Mărimea fructelor la cele 11 elite de măr luate în studiu, comparativ cu soiul 
Florina luat ca martor, a fost cuprinsă între 160 g la H1/12 și H4/4, până la 205 g la H1/28. Au prezentat 
fructe peste 175 g elitele: H10/38, H4/64, H2/10, H2/3, H14/4. Soiul Florina luat ca martor a prezentat fructe 
de 175g . În condițiile climatice ale anului 2020, elitele de măr selecționate au înregistrat producții 
mulțumitoare, manifestă o vigoare de creștere mică – mijlocie și o productivitate susținută, caractere genetice 
apreciate pentru rezolvarea obiectivelor de cercetare. 

  Faza VI/ 30.06.2021 Studiul 
comportării hibrizilor și a 

     Temperaturile din lunile ianuarie – martie cu minime sub pragul de 
pornire a pomilor în vegetație și chiar negative, cele mai scăzute fiind de -



elitelor de măr sub aspectul 
rezistenței la temperaturile 
scăzute și crearea unei noi 
generații hibride la măr. 

10 și -150 C, înregistrate în zilele de 18 și 19 ianuarie 2021 și chiar în luna 
februarie de -100 C (13.02.2021), nu au provocat afecțiuni de ger asupra 
mugurilor de rod la genotipurile de măr luate în studiu. 
      Din generația hibridă de măr, obținută în anul 2020, din 3 combinații 
hibride, au rezultat un număr de 116 fructe hibride în procent de 19% față 
de numărul florilor polenizate. Din cele 116 fructe hibride s-au extras 406 
semințe hibride de măr care, au fost condiționate și puse la stratificare, apoi 
au fost semănate în pastile jiffy din care au rezultat 311 puieți hibrizi 
(76.6% din totalul semințelor semănate), hibrizi care au fost trasnsplantați 
în pepiniera de hibrizi în vederea fortificării. În condițiile anului 2021, 
primele flori s-au deschis la data de 30.04. la H1/8, urmat la 1-4 zile de 
majoritatea genotipurilor, ultimul și-a deschis florile H4/38 la data de 
04.05.2021, comparativ cu soiul Florina luat ca martor care și-a deschis 
florile în data de 01.05.2021. Temperaturile maxime absolute înregistrate în 
primele zile ale lunii mai accelerează înfloritul în masă și marchează 
sfârșitul acesteia în perioada 09 – 12.05.2021 cu o durată a înfloritului 
cuprinse între 9-11 zile la genotipurile de măr luate în studiu și 10 zile la 
soiul Florina luat ca martor. Intensittea înfloritului a fost apreciată cu note 
între 4 și 5, cu înflorire abundentă se remarcă genotipurile H10/38, H4/38, 
H4/64 și soiul Florina.  

3 Proiect nr. 5368/06.11.2018 – 
Promovarea unei noi 
tehnologii şi secvenţe 
tehnologice, în scopul creşterii 
competitivităţii tehnico-
economice pentru cultura 
mărului - Coordonator 

2018 – 2022 Faza I/30.11.2018  
Documenatre și analiză 
privind sistemele moderne de 
cultură la măr și realizarea 
modelului experimental. 

          S-a proiectat modelul experimental în plantația de măr  în sistem de 
mare densitate, fiind stabilite soiurile cu rezistență genetică la boli, care fac 
obiectul studiului, respectiv: Rubinola, Goldrush, Topaz, Redix și Pionier, 
la care s-au determinat creșterea vegetativă a pomilor, înregistrarea 
producției și calitatea fructelor. Cel mai ridicat potențial de producție s-a 
realizat la soiurile: Goldrush cu 45,2 t/ha și Rubinola cu 42,2 t/ha, urmate 
sde soiul Pionier cu 38,2 t/ha. Greutatea fructelor a fost de peste 160 g la 
soiurile de măr Topaz, Redix și Rubinola. 

Faza II/ 30.06.2019 
Amplasarea în teren a 
schemelor experimentale, 
studiul comportării soiurilor 
de măr sub aspectul rezistenței 
la temperaturile scăzute și 
monitorizarea fazelor 
înfloritului. 

       La soiurile de măr cultivate în sistem de mare densitate Rubinola, 
Goldrush, Topaz, Redix și Pionier, temperatura minimă absolută de – 130 

C, înregistrată în data de 08.01.2019 și chiar temperatura minimă absolută 
de -140 C, înregistrată în ziua de 24.02. 2019, nu au afectat mugurii de rod. 
La majoritatea soiurilor, gradul de diferențiere a mugurilor de rod au 
depășit procentul de 30% cu un grad de înflorire corespunzător pentru 
obținerea unor producții normale de fructe. 

Faza III/30.11.2019 
Experimentarea soiurilor de 
măr cu rezistență genetică la 

     Soiurile de măr cu rezistență genetică la boli luate în studiu, la vârsta de 
11 ani, prezintă o creștere în diametru al trunchiului cuprinsă între 49,5 și 
71,7 mm, cu valori mai mici înscriindu-se soiurile Goldrush și Pionier, iar 



boli în vederea promovării în 
cultură superintensivă 
(vigoare, productivitate, 
calitatea și capacitatea de 
păstrare a fructelor, etc.). 

cele mai viguroase fiind soiurile Rubinola și Topaz. Cel mai ridicat 
potențial de producție realizat în medie pe anii 10-11 de la plantare, 
situează pe primul loc soiul Goldrush cu 40,7 t /ha, urmat de soiurile 
Rubinola și Topaz cu 34,0 – 35,5 t/ha. Mărimea fructelor a fost de 155 – 
180 g la soiurile Goldrush și Rubinola; cu fructe peste 160 g se înscriu 
soiurile de măr Topaz și Redix. 

   Faza IV/30.06.2020 Studiul 
comportării soiurilor de măr 
sub aspectul rezistenței la 
temperaturile scăzute și 
monitorizarea fazelor 
înfloritului. 

     Temperaturile înregistrate în perioada de repaus a pomilor și până la 
pornirea în vegetație și chiar cele din timpul înfloritului a fost diferită, cu 
minime absolute situate în limite care nu au afectat mugurii de rod la 
soiurile de măr luate în studiu. Evoluția condițiilor climatice în prima parte 
a anului 2020, au determinat declanșarea înfloritului, cu primele flori 
deschise la soiurile de măr Pionier, pe data de 14.04.2020, urmat la o zi de 
soiul Redix și cu o întarziere de 4-6 zile la celelalte soiuri, ca urmare a 
temperaturilor minime scăzute, înregistrate în timpul nopții de 6-70 C. 
Sfârșitul înfloritului se înregistrează către ultimele zile ale lunii aprilie la 
soiurile Pionier și Redix, pe data 26.04.2020 și la începutul lunii mai la 
celelalte soiuri, în datele de 02 – 05.05.2020. Înfloritul soiurilor de măr 
luate în studiu s-a derulat pe o perioadă de 11-14 zile, cu o intensitate 
apreciată cu note de 3 și 4. 

Faza V/30.11.2020 Studiul  
soiurilor de măr cu rezistență 
genetică la boli în vederea 
promovării în cultură 
superintensivă (vigoare, 
productivitate, calitatea și 
capacitatea de păstrare a 
fructelor, etc.). 

    Soiurile de măr cu rezistență genetică la boli luate în studiu, la vârsta de 
12 ani, prezintă o creștere în diametru al trunchiului cuprinsă între 54,7 și 
78,9 mm, cu valori mai mici înscriindu-se soiurile Goldrush și Pionier, iar 
cele mai viguroase fiind soiurile Rubinola și Topaz. Cel mai ridicat 
potențial de producție realizat în medie pe anii 10-12 de la plantare, 
situează pe primul loc soiul Goldrush cu 42,0 t /ha, urmat de soiurile 
Rubinola și Topaz cu 34,0 – 33,1 t/ha. Mărimea fructelor a fost de 160 
g/fruct  la soiul Goldrush și 175 g la soiul Topaz; cu fructe peste 160 g se 
înscriu soiurile de măr Goldrush , Rubinola și Pionier.  

Faza VI/ 30.06.2021 Studiul 
comportării soiurilor de măr 
sub aspectul rezistenței la 
temperaturile scăzute și 
monitorizarea fazelor 
înfloritului. 

   Temperaturile din lunile ianuarie – martie cu minime sub pragul de 
pornire a pomilor în vegetație și chiar negative, cele mai scăzute fiind de -
10 și -150 C, înregistrate în zilele de 18 și 19 ianuarie 2021 și chiar în luna 
Februarie de -100 C (13.02.2021), nu au provocat afecțiuni de ger asupra 
mugurilor de rod la soiurile de măr luate în studiu. Temperaturile 
declanșate după data de 27.03.2021 și în continuare în luna aprilie, au 
determinat accelerarea vegetației fenofazelor la măr, astfel că declanșarea 
înfloritului, are loc în datele de 27 și 28.04.2021 la soiurile de măr Pionier 
și Redix, urmate de celelalte soiuri cu o întârziere de 1-2 zile. Sfârșitul 
înfloritului se înregistrează în zilele de 08-09.05.2021 la soiurile Pionier si 
Redix și pe 09 -10.05.2021 la soiurile Rubinola, Goldrush și Topaz, cu o 



durată a înfloritului de 11-12 zile și cu o intensitate apreciată cu note de 3, 
4 și 5.  

4 Proiect nr. 5345/06.11.2018 - 
Elaborarea de strategii 
pentru prevenirea şi 
combaterea integrată a 
bolilor şi dăunătorilor din 
livezile de măr - Coordonator 

2018 – 2022 Faza I/30.11.2018 
Documentare și elaborarea 
metodologiei de lucru 

      În livezile tinere de 2-3 ani, au fost luate în observație soiurile măr cu 
rezistență genetică la boli Florina, Real, Remar, Inedit, Iris, Dacian și livezi 
cu pomi pe rod în vârstă de 10-12 ani, cu soiurile de măr Florina și Ciprian, 
la care s-au aplicat un număr de 6 tratamente fitosanitare numai cu 
insecticide. Din observațiile efectuate nu s-a constatat atac de rapăn pe 
frunze și lăstari, însă s-a remarcat atac sporadic de făinare pe creșterile 
anuale la soiul de măr Florina. 

Faza II/ 30.06.2019 
Amplasarea în teren a 
schemelor experimentale și 
determinarea rezervei 
biologice a dăunătorilor din 
livezile de măr. 

      În urma observațiilor efectuate, s-a constatat că  rezerva de ouă viabile 
la Păduchele din San Jose, la soiurile Generos și Florina a fost de peste 
87% cu o rezervă de acarieni, cu ouă viabile în procent de 42 – 96%. Pentru 
combaterea Păduchelui din San Jose și acarieni, cu eficacitate foarte bună, 
s-a remarcat produsul Chemical în concentrație de 1,5% cu o mortalitate 
cuprinsă între 87,5-92,3%. Biopreparatul Sylposan CA -2 concentrație 0,2 
% a manifestat o bună acțiune de combatere la viermele fructelor. 
     Prin promovarea în cultură a sortimentului cu soiuri rezistente se reduce 
cu 60% numărul de tratamente aplicate și cu 40-50% a cantităților de 
produse fungicide cu efect pozitiv asupra poluării mediului ambiant. 

Faza III 30.11.2019 
Elaborarea de secvențe 
tehnologice pentru combaterea 
integrată a bolilor și 
dăunătorilor din livezile de 
măr. 

     În livezile de măr pe rod cu soiuri sensibile: Ionathan și Golden 
Delicious, cu cea mai bună acțiune față de atacul de rapăn, s-a notat 
combinația de fungicide: Sercadis 0,03% + Delan Pro 0,25%. Pentru atacul 
de făinare, o eficacitate foarte bună a prezentat combinația Sillit 400 SC 
0,15% + Bumper 250 EC 0,03%. Bioinsecticidele aplicate pentru 
combaterea Cydiei pomonella: Bactospeine DF 0,07% ; Laser 240 SC 
0,04%; Silposan CA-2 0,02%, au manifestat o eficacitate bună de 
combatere. În livada cu soiurile de măr rezistente la boli au fost reduse 
numărul de tratamente fitosanitare cu 60-70% , din cele cu produse 
fungicide reprezentând 25-30%; Reducerea cu cca. 40-50% a cantităților de 
produse aplicate la ha și în consecință a nivelului de poluare.  

Faza IV/30.06.2020 
Determinarea rezervei 
biologice a dăunătorilor din 
livezile de măr și eficacitatea 
acestora în urma aplicării 
tratamentelor fitosanitare. 

      În urma observațiilor efectuate, s-a constatat că  rezerva de ouă viabile 
la Păduchele din San Jose, la soiurile Generos și Florina a fost de  47,7% cu 
o rezervă de acarieni, cu ouă viabile în procent de 35,1 – 40,9%. Pentru 
combaterea Păduchelui din San Jose și acarieni, cu eficacitate foarte bună, 
s-a remarcat Uleiul mineral (1,5%) și un insecticid chimic în concentrație 
de 0,05% cu o mortalitate cuprinsă între 80,2-93,5%. Biopreparatul  Laser 
240 SC concentrație 0,06 % a manifestat o bună acțiune de combatere la 
viermele fructelor. 
     Prin promovarea în cultură a sortimentului cu soiuri rezistente se reduce 



cu 60% numărul de tratamente aplicate și cu 40-50% a cantităților de 
produse fungicide cu efect pozitiv asupra poluării mediului ambiant. 

Faza V/30.11.2020 Elaborarea de secvențe tehnologice pentru combaterea integrată a bolilor și dăunătorilor 
din livezile de măr. 
     În livezile de măr pe rod cu soiuri sensibile: Ionathan și Golden Delicious, cu cea mai bună acțiune față de 
atacul de rapăn, s-a notat combinația de fungicide: Sercadis 0,03% + Delan Pro 0,25%. Pentru atacul de 
făinare, o eficacitate foarte bună a prezentat combinația Score 250 EC 0,025% + Topas S  0,02%. 
Bioinsecticidele aplicate pentru combaterea Cydiei pomonella: Bactospeine DF 0,07%, în combaterea 
acarienilor o eficacitate bună a prezentat produsul biologic Prev-Am 0,8% cu o mortalitate de 96% urmat de 
produsul Envidor Standard 0,04%cu 94,3%. În  combaterea Paduchelui din San Jose s-a remarcat produsul 
Movento 100 SC 0,2% cu o mortalitate la prima generație de 100% și 94,5% la a doua generație.În livada cu 
soiurile de măr rezistente la boli au fost reduse numărul de tratamente fitosanitare cu 60-70% ,din cele cu 
prduse fungicide reprezentând 25-30%; Reducerea cu cca. 40-50% a cantităților de produse aplicate la ha și 
în consecință a nivelului de poluare. 

   Faza VI/ 30.06.2021 
Determinarea rezervei 
biologice a dăunătorilor din 
livezile de măr și eficacitatea 
acestora în urma aplicării 
tratamentelor fitosanitare 

         În urma observațiilor efectuate, s-a constatat că  rezerva de ouă 
viabile la Păduchele din San Jose, la soiurile Generos și Florina a fost de  
78,% cu o rezervă de acarieni, cu ouă viabile în procent de 38,0 – 86,0%. 
Pentru combaterea Păduchelui din San Jose și acarieni, cu eficacitate foarte 
bună, s-a remarcat Uleiul mineral Chemical (1,5%)+ Insecticid biologic – 
Talent Super (0,05%) cu o mortalitate cuprinsă între 78,0-90,0%.  În prima 
perioadă de vegetație, dintre fungicidele cu acțiune complexă 
(contact+sistemic) s-au remarcat: Champ 77 WG 0,3%, Sercadis 0,03% + 
Delan Pro 0,25%, Chorus 50 WDG 0,007% + Shavit F72 0,2%, Fontelis 
0,1%+Merpan 80 WDG 0,15%, Embrelia 0,1%+Merpan 80 WDG 0,15%.  

 
 


