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Programe și direcții de cercetare-dezvoltare, inovare la SCDP Voinești  

 

Conservarea resurselor genetice și utilizarea fondului de germoplasmă la măr. 

Crearea de soiuri noi de măr și păr cu rezistență genetică la boli cu potențial ridicat și 

fructe de calitate, cu epoci diferite de maturare, utilizând o metodologie proprie de scurtare a 

duratei de creare și promovare în cultură. 

Promovarea de noi sisteme de cultură, tehnologii și secvențe tehnologice, în scopul 

creșterii competivității tehnico-economice pentru cultura mărului și arbuștilor fructiferi. 

Elaborarea de strategii pentru prevenirea și combaterea integrată a bolilor și 

dăunătorilor din livezile de pomi și arbuști fructiferi. 

Multiplicarea și diversificarea obținerii de material biologic la pomi și arbuști fructiferi, 

în vederea înființării de plantații moderne, cu perfecționarea tehnologiilor de înmulțire. 

Cercetări privind adaptarea tehnologiilor de cultură la principalele specii pomicole 

cultivate în zonele submontane la modificările climatice. 

Verificarea în fermele proprii a rezultatelor obținute, promovarea și diseminarea 

acestora la producătorii privați.  

 

Strategii în domeniul cercetării, pe termen mediu și lung 

 Asigurarea numerică şi consolidarea profesională a personalului de cercetare prin 

sisteme de formare profesională, dat totodată prin creşterea salarizării acestora. 

Iniţierea unor tematici de cercetare-dezvoltare prioritare pe termen lung, de importanţă 

naţională care să aibă la bază obiectivele de dezvoltare durabilă a pomiculturii ţării noastre, în 

special crearea soiurilor la principalele specii pomicole, cu rezistenţă genetică la boli, adaptate 

mai bine la efectele schimbărilor climatice şi promovarea sistemelor moderne de cultură. 

Achiziţionarea de noi echipamente pentru dotarea laboratoarelor de cercetare, fie din 

resurse proprii și prin accesarea de proiecte naționale sau europene în vederea înlocuirii celor 

învechite pentru a putea face faţă standardelor din cercetarea pomicolă internaţională.  

Promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din pomicultură prin activităţi de 

diseminare la producătorii privaţi în vederea creşterii rolului unităţilor din cercetarea pomicolă, 

în zonele consacrate. 
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