
 

ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE 

”GHEORGHE IONESCU ȘIȘEȘTI” 

STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE  

PENTRU POMICULTURĂ VOINEȘTI 
Com. Voinești, Str. Principală, nr.387, Jud. Dâmbovița 

Tel/fax: 0245 679085; E-mail: statiuneavoinesti@gmail.com  
Scurt istoric 

 1950 –  S-a înființat Stațiunea Experimentală Pomicolă Voinești, în subordinea 

Ministerului Agriculturii (HCM nr.1307/31.12.1949), având o suprafață de 120 

ha și 7 cercetători. 

 1957 – S-a reorganizat sub denumirea de Staţiunea de Cercetare pentru 
Pomicultură Voinești, în subordinea ICHV București, având suprafața de 463 

ha și 13 cercetători. 

 1967 – S-a reorganizat sub aceeasi denumire, în subordinea ASAS, având 

suprafața de 627 ha și 14 cercetători. 

 1977 – S-a reorganizat în Staţiunea de Cercetare și Producție pentru 

Pomicultură Voinești, în subordinea TEPP- DGEEH București, având o 
suprafață de 646 ha și 11 cercetători. 

 1994 – Stațiunea și-a păstrat denumirea și a revenit în subordinea ASAS, având 

suprafața de 586 ha și 10 cercetători. 

 2002 – S-a reorganizat sub denumirea de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Pomicultură Voinești, având suprafața de 114,4 ha și 11 cercetători. 

 2018 – S-a reorganizat ca instituție publică, sub aceeași denumire (HG 
892/2018), în subordinea ASAS București, având o suprafață de 146 ha și 4 

cercetători. 

Principalele obiective: 

 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. 

Directorii stațiunii în perioada 1950 - 2021 

Costea Constantin:  1950 – 1952     

mailto:statiuneavoinesti@gmail.com


  Aldescu Nicolae: 1952 – 1955      

  Ştefan Nicolae :  1955 – 1957     

Şuta Aurel:  1958 – 1970  

Isac Ilarie:   1970 – 1976   

  Tudosescu Oprea: 1976 – 1979       

  Stanciu Gheorghe:  1979 – 1984 

Achimescu Ion: 1984 – 1990 

Brăgău Aurel:  1990 – 1997  

  Şerboiu Luca:  1997 – 2005 

  Petre Gheorghe:         2005 – 2013; 19.02-21.10.2018 

  Negoescu Sorin Ion   22.10.2018 - 30.04.2019 

Comănescu Daniel –Nicolae:   2013 – 18.02.2018; 01.05.2019 - prezent 
 

.  

 
Din anul 1955 până în anul 2005, la conducerea stațiunii au fost următorii directori, 

prezenți în imagine (de la stânga la dreapta): dr. ing. Stanciu Gheorghe (1979–1984),  

prof. dr. doc. h.c. Ștefan Nicolae (1955–1957), dr. ing. Șerboiu Luca (1997–2005), dr. ing. 

Șuta Aurel (1958–1970), dr. ing. Isac Ilarie (1970–1976), dr. ing. Brăgău Aurel (1990–

1997).  

Din anul 2005 până în prezent, au coordonat activitatea stațiunii următorii directori: 

dr. ing. Petre Gheorghe (2005-2013; 19.02-21.10.2018), ec. Negoescu Sorin Ion 

(22.10.2018 - 30.04.2019), dr. ing. Comănescu Daniel Nicolae (2013-18.02.2018; 

01.05.2019 - prezent). 



TEHNOLOGIA CULTURII SOIURILOR DE MĂR CU REZISTENȚĂ GENETICĂ 

SPORITĂ LA BOLI, ÎN SISTEM INTENSIV ȘI SUPERINTENSIV 

Autorii: Dr.ing. Stanciu Gheorghe,  Dr.ing. Petre Gheorghe, Dr.ing. Șerboiu 

Luca, Dr.ing. Comănescu Daniel-Nicolae 

 Caracteristici: 

 Promovarea în cultura pomicolă a soiurilor de măr cu rezistență genetică la 

boli, a reprezentat o evoluție și în schimbarea concepției privind introducerea acestora 

în diferite sisteme de cultură.  

 Sistemul intensive de cultură a soiurilor de măr cu rezistență genetică la boli a 

fost lansat odată cu înființarea în perioada 1981-1984 a primei ferme din România în 

suprafață de 82 ha, cu soiurile de măr rezistente genetic la boli (Pionier, Generos, Voinea, 

Prima).  

Rezultatele obținute, au stat la baza stabilirii „Tehnologiei culturii soiurilor de măr cu 
rezistență genetică sporită la boli, în sistem intensiv”, cu pomii plantați la distanța de 4x2,5 – 

3m (833-1250 pomi/ha).  

Criteriile de conducere a coroanei pomilor, tăierile de formare și de rodire, portaltoii, 

întreținerea solului, etc. sunt comune cu cele stabilite la soiurile de măr sensibile la boli 
(Ionathan, Golden delicious, etc.). Diferențele apar la efectuarea tratementelor fitosanitare, 

care sunt în număr redus compartiv cu cele aplicate la soiurile de măr sensibile. 

Începând cu anul 2007  introducerea soiurilor de măr cu rezistență genetică la boli în 
sisteme moderne de cultură, respectiv în sistem superintensiv, a  reprezentat un progres în 

elaborarea unor tehnologii strategice care să producă fructe mai puțin poluate, solicitate tot 

mai mult de consumatori.  

Soiurile de măr rezistente genetic la boli, create la Stațiunea Voinești sau provenite 
din străinătate altoite pe portaltoiul M9, cu densități de 2500-2857 pomi/ha, în sistem de 

cultură superintensiv, s-au remarcat prin producții care au depășit 40 t/ha din anul 4-5 după 

plantare, cu fructe de calitate pretabile cerințelor de piață. Promovarea soiurilor de măr cu 
rezistență genetică la boli, reprezintă factorul principal la înființarea plantațiilor pentru 

obținerea de fructe ecologice. 

 Durata cercetărilor:  5 – 8 ani.  

 Anul introducerii în producție: 1981-1984, pentru sistemul de cultură intensiv; 

2007-2009 pentru sistemul de cultură superintensiv.  

 Durata de exploatare:  peste 30 de ani, intensive și 20 ani superintensive. 

 



    

 

    Soiuri de măr cu rezistență genetică la boli cultivate în sistem intensiv și superintensiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNICA OBȚINERII SOIURILOR DE MĂR CU REZISTENȚĂ GENETICĂ LA 

BOLI PRIN MUTAGENEZĂ 

Autorii: Dr.ing.Valeria Petre 

 Caracteristici: 

În programele de ameliorare genetică, pentru obținerea de noi soiuri la măr cu 

rezistență genetică sporită la boli, pe lângă metodele convenționale – hibridarea intra 

sau interspecifică, începând cu anul 1982, până în anul 1991, la Stațiunea Voinești, o 

parte din cercetările abordate s-au axat pe folosirea unor agenți mutageni, cu influență 

asupra creșterii variabilității genetice la măr.  

Pentru provocarea mutațiilor s-au folosit raze X pentru polen, emise de aparate 

medicale, radiații gama pentru semințe, ramuri anuale în repaus și ramuri altoi de vară, 

de la o sursă existentă la IFA București.  

Rezultatele obținute au stat la baza creării și omologării unor soiuri de măr cu 

rezistență genetică la boli: Redix (2004), Inedit (2009) , Iris (2005), Irisem (2006), 

Remar (2008), Real (2007)).  

Metoda folosită a reprezentat o premieră pentru țara noastră cu stabilirea unui 

pas important pentru cercetările ulterioare. 

 Durata cercetărilor: 1982 – 1991 

 Anul introducerii în producție: 2007 

 Durata de exploatare: 22 – 25 ani 

     

    Redix     Real 



     

Remar             Iris 

     Soiuri de măr cu rezistență genetică sporită la boli obținute prin mutageneză 

indusă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA DE SCURTARE A PERIOADEI DE CREARE A SOIURILOR DE 

MĂR CU REZISTENȚĂ GENETICĂ SPORITĂ LA BOLI 

Autorii: Dr.ing.Valeria Petre, Dr.ing.Gheorghe Petre 

 Caracteristici: 

Obțínerea soiurilor de măr cu rezistență genetică sporită la boli, reprezintă o 

activitate de lungă durată și de o complexitate deosebită, indiferent de metoda de 

cercetare utilizată. Dacă prin metodele convenționale, obținerea unui soi de măr 

durează până la 28 ani, metoda nouă a propus scurtarea unor activități, printre care, 

transplantarea hibrizilor din câmpul de fortificare în livada de selecție, ș.a.  

Prin această nouă metodologie de înlocuirea câmpului de selecție a hibrizilor 

pe rădăcini proprii cu un câmp de elite selecționate din faza juvenilă din câmpul de 

fortificare și altoirea acestora pe portaltoi de vigoare slabă (M9),  după particularitățile 

de creștere și rezistență la boli, scurtează această activitate la cel mult 4 ani, față de 

schema actuală care durează 10-12 ani. 

Prin noua metodă utilizată la Voinești, pentru crearea unui soi de măr cu 

rezistență genetică la boli, se reduce durata de la 25-28 ani, la 17-18 ani, concomitent 

cu reducerea semnificativă a cheltuielilor și a suprafețelor de teren cu 75% față de 

metodele precedente.   

Metodologia a fost introdusă în producție și folosită la SCDP Voinești, precum 

și la celelalte unități de cercetare și învățământ universitar. 

 Durata cercetărilor:  17 – 18 ani.  

 Anul introducerii în producție: 2007. 

    

   

Puieți hibrizi de măr obținuți în pastile jiffy  



 

Puieți hibrizi de măr în câmpul de fortificare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMBATEREA INTEGRATĂ A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR DIN LIVEZILE 

DE MĂR 

 

Autorii: Dr.ing.Albertina Șerboiu, ing. Cecilia Bolbose 

Caracteristici: 

Cercetările au fost realizate prin ”Temele de cercetare prevăzute în Planul 

tematic de cercetare-dezvoltare din perioada 1987-2000” 
Preocupările referitoare la combaterea integrată, au debutat după anul 1987, când s-a 

înființat prima plantație de măr,  în anii 1981–1984, în suprafață de 82 ha, exclusiv cu soiuri 
cu rezistentă genetică sporită la boli. Aplicarea acestui concept modern în livezile de măr, 

conduce la limitarea populaţiilor de organisme dăunătoare - agenţi patogeni, insecte şi 

acarieni, sau a nivelului lor de atac.  

Pe lângă soiurile rezistente, un rol important relevant ca urmare a cercetărilor, l-au avut: 
- utilizarea capcanelor feromonale, pentru monitorizarea şi evaluarea riscului de atac 

pentru o serie de dăunători; 

- aplicarea produselor cu selectivitate ridicată faţă de speciile de zoofagi; 
- utilizarea şi extinderea preparatelor biologice (biopreparatelor), pentru prevenirea sau 

combaterea unor patogeni și insecte dăunătoare; 

- refacerea echilibrului agrobiocenotic al livezilor de măr prin crearea unor compoziţii 

fluoristice adecvate, în cadrul sistemului integrat aplicat la specia măr, reprezintă o posibilitate 
practică de înmulţire a insectelor utile şi reducerea factorului chimic, poluant. 

În schema de mai jos, redăm principalele avantaje ale combaterii integrate din livezile 

de măr intensive și superintensive.  

 Durata cercetărilor:  1987 – 2000 

 Anul introducerii în producție: 2001 

59

90

6

48

42

63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3

k
g

/l

Soiuri de măr sensibile Soiuri de măr rezistente

 
Reducerea consumului de insecto-fungicide şi de motorină în condițiile aplicării luptei 

integrate în livezile de măr de mare densitate  
(1 - fungicide; 2 - insecticide – acaricide; 3 - consum motorină) 



SOIUL DE MĂR VALERY 

Origine: Obținut la SCDP Voinești, în anul 2004, din combinația hibridă 

Goldenspur x Florina. A fost omologat în anul 2016, ca soi de iarnă.  

Autorii: Dr.ing. Petre Valeria, Dr.ing. Petre Gheorghe 

Caracteristici: 
Pomul este de vigoare mijlocie spre mică, coroană echilibrată, cu portul etalat, rodind 

predominant pe ramuri scurte și lungi.  

Înflorește odată cu majoritatea soiurilor de măr zonate, fiind un bun polenizator.  

Fructele sunt de mărime mijlocie spre mare, cu greutatea medie de 185g, de formă 
conic –trunchiată mijlociu costată, pielița este netedă, culoarea de bază galben, iar cea 

acoperitoare galben-oranj pe partea însorită; pulpa de culoare crem, foarte fermă, crocantă la 

recoltare și pe durata păstrării; suculentă, cu gust foarte bun, dulce, cu aromă fină, superior 

tuturor soiurilor de măr din cultură, considerate cu gust dulce, printre care și Golden delicious.  
Epoca de maturare: începând cu luna octombrie, fiind soi de iarnă, se păstrează în 

depozite cu răcire naturală până în luna martie.  

Potențialul productiv la vârsta de 7-8 ani, poate atinge 35-40 t/ha la desimea de 1.250 
pomi/ha. 

Altoit pe portaltoiul M 9 se pretează în cultură de înaltă densitate cu pomii plantați la 

distanța de 3,5 m x 1 m (2.857 pomi/ha).  

Soiul este precoce, productiv și se poate cultiva în toate zonele pomicole consacrate 
culturii mărului; este înmulțit în pepiniera SCDP Voinești și alte pepiniere din țară, fiind redat 

cultivatorilor. Este destinat consumului în stare proaspătă, încă de la recoltare, dar se pretează 

și pentru industrializare sub formă de sucuri, compoturi, gem, etc., datorită conținutului 
superior în zaharuri. 

 Durata cercetărilor:  2004 – 2016 

 Anul introducerii în producție: anul 2018 

 Durata de exploatare:  25 – 30 de ani 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOIUL DE PĂR TUDOR 

Origine: Obținut la SCDP Voinești, prin hibridare sexuată, interspecifică după 

schema: [(Pyrus serotina biotip cultivat provenit din R.D. Coreană x Decana de 

iarnă) x Passe Crassane] x 30-44 Angers. Soi omologat în anul 2007.   

Autor: Dr.ing. Andreieș Nistor 

Caracteristici: 

Pomul are vigoare medie spre mare, ramuri de schelet cu unghiuri de ramificare 

mici; diferențiază în principal pe ramuri scurte și mijlocii; are afinitate cu Guruiul A, 

dar rezultate mai bune s-au obținut în cazul altoirii pe portaltoi franc.  

Înflorește aproximativ în aceeași perioadă cu soiul Williams.  

Fructele se detașează față de alte soiuri, prin calități deosebite, fiind foarte mari 

(200-250g), piriforme, culoarea de bază a pieliței fructelor la maturitatea de consum 

este galben-pai, acoperită cu roșu aprins, pe circa jumătate din suprafața fructului, cu 

un aspect deosebit de atrăgător; pulpa de culoare crem, textură semifină, fără 

sclereide, suculență medie, gust dulce-acrișor, bine echilibrat, aromă discretă. 

Soiul are potențial de producție ridicat, grad ridicat de rezistență la principalele 

boli, inclusiv la Erwinia Amylovora și toleranță față de atacul puricilor meliferi 

(Psylla sp.).  

Perioada de consum în condiții de păstrare fără surse de frig este cuprinsă între 

prima decadă a lunii septembrie și a doua decadă a lunii octombrie. Din anul 2007, 

soiul de păr Tudor a fost înmulțit în pepiniera SCDP Voinești și alte pepiniere 

pomicole din țară, fiind apreciat și cerut de  cultivatori. 

 Durata cercetărilor:  1984 – 2007 

 Anul introducerii în producție: 2007 

 Durata de exploatare:  25 – 30 de ani 

 

 
 


