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PREFAȚĂ

În prezent, patrimoniul pomicol al României este în declin datorită
retrocedării în special a plantaţiilor de pomi din mediul urban şi periurban, noii
proprietari dând altă destinaţie terenurilor de sub plantaţie, iar plantaţiile din
extravilan dau producţii mici la hectar. Pe de altă parte, studiile de piaţă
evidenţiază exigenţa tot mai crescută a consumatorilor pentru produsele şi
serviciile pe care le cumpără. În final, o plantaţie industrială de pomi trebuie să
devină eficientă, însă costurile rezultate din noncalitate pot reprezenta între 5 și
30% din cifra de afaceri, astfel că o muncă prost efectuată (ce determină
noncalitatea) costă la fel de mult ca una bine făcută (ce determină calitatea), dar
aceasta din urmă reduce preţul de cost în timp ce prima îl măreşte.
Prezenta lucrare stabileşte valoarea terenurilor pomicole şi a plantaţiilor
de pomi, eficientizează prognoza de utilizare a terenurilor pomicole şi a calităţii
fructelor prin stabilirea unui preţ de pornire în instanţele judecătoreşti
(vânzări/cumpărări de terenuri pomicole şi plantaţii, succesiuni, moşteniri,
donaţii, retrocedări etc.).
Totodată, lucrarea facilitează eforturile Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale pentru formarea de ferme pomicole cu producţii realizate la
costuri reduse, eficiente şi producătoare de fructe de calitate, comercializabile.
Pe plan internaţional atât publicul larg, cât şi factorii de decizie resimt tot
mai puternic problemele de mediu. Acest lucru are loc mai ales la nivelul
fermierilor din pomicultură, ramură cu investiţii mari şi utilizare de lungă
durată, dar şi la nivel naţional şi transfrontalier. Consiliul European de la
Cardiff, din iunie 1998, a invitat Consiliul Uniunii Europene să îşi stabilească
propriile strategii pentru a obţine rezultate în sfera integrării problemelor de
mediu şi dezvoltare rurală în diverse zone ale politicii.
Consiliul European de la Viena, din decembrie 1998, şi-a reafirmat
angajamentul şi mai mult a cerut Comisiei Europene să furnizeze un raport
asupra indicatorilor. În comunicarea sa „Direcţii pentru agricultură durabilă”,
Comisia a subliniat că reformele Agendei 2000 au furnizat un nou imbold
9

pentru integrarea aspectelor de mediu în politica agricolă. Comunicarea
„Indicatori pentru integrarea aspectelor de mediu în Politica Agricolă
Comunitară (PCA)” a evidențiat din nou interesul major al Comisiei în
stabilirea indicatorilor agroecologici.
Lucrarea de față, este executată de un colectiv de cercetători cu o
experienţă, în domeniul sol-plantă-climă-poluant, efectuând cercetări asupra
patrimoniul pomicol pe întreaga secvenţă de condiţii naturale, după o
metodologie de cercetare originală, aplicată unitar şi integrată ecosistemic.
Lucrarea este de anvergură naţională cu efect aplicativ la nivel regional şi
local. Această lucrare constă în elaborarea unui SISTEM EXPERT integrat
care cuantifică resursele climatice, resursele de sol şi pe cele de infrastructură
particulară terenurilor pomicole şi plantaţiilor pomicole, la şapte specii de pomi
(măr, păr, prun, cireş, vişin, cais şi piersic), cultivate în zona temperată, în
România, precum şi în Uniunea Europeană.
Scopul principal al lucrării este conservarea resurselor naturale şi
artificiale ale patrimoniului pomicol prin managementul performant şi durabil
al terenurilor pomicole şi plantaţiilor de pomi în SISTEM EXPERT, de la
abordările top-down la implicarea comunităţilor locale. Se va proiecta şi testa la
scară naţională un set unic, integrat şi operaţional de criterii şi indicatori
măsurabili, ca bază pentru un sistem informatic comprehensiv, unitar, utilizat
pentru realizarea unei infrastructuri inteligente, urmărind realizarea unui model
ecologic cuantificat şi integrat al resurselor climatice, resurselor de sol şi de
infrastructură specifică terenurilor pomicole şi plantaţiilor de pomi, astfel:
1. Expertiza resurselor climatice - acest obiectiv a fost gândit pentru a
dezvolta şi defini criterii şi indicatori ştiinţifici durabili şi relevanţi pentru
caracterizarea unitară pentru toată ţara şi în perspectiva schimbărilor climatice
globale, a unui SISTEM EXPERT care cuantifică elementele meteorologice ce
condiţionează fenofazele fructificării la speciile pomicole luate în studiu după o
metodă originală elaborată şi aplicată parţial la nivel local. Această metodă se
bazează pe frecvenţa repetabilităţii pragurilor şi a intervalelor climatice optime
pe ultimii zece ani (prioritate ştiinţifică).
2. Expertiza resurselor de sol şi teren - solul este o componentă
esenţială a ecosistemelor pomicole. Se are în vedere cuantificarea condiţiilor de
teren (pantă, expoziţie, eroziune de suprafaţă şi în adâncime, precum şi
alunecări de teren), de drenaj (volumul de sol negleizat şi nepseudogleizat,
porozitatea de aeraţie), de sol (volum edafic activ, reacţia solului, salinizare,
10

alcalizare, conţinutul de Al schimbabil al solurilor acide şi carbonatul de calciu
cu adâncimea de apariţie a orizonturilor Cca, Cpr, Rz şi CaCO3 activ în
orizontul cu carbonaţi) şi poluare industrială.
3. Expertiza plantaţiilor de pomi - indicatorii de caracterizare a
plantaţiilor de pomi sunt: vârsta pomilor, sortimentul de specii, soiuri şi
portaltoi, starea de vegetaţie a plantaţiilor, producţia şi calitatea fructelor.
4. Expertiza infrastructurii terenurilor pomicole - la caracterizarea
infrastructurii plantaţiilor de pomi sunt cuantificate gradul de echipare a
terenurilor şi a plantaţiilor, posibilităţile de acces în livadă şi la pieţele de
desfacere a fructelor.
Lucrarea aduce contribuţii originale, fiind de anvergură naţională cu
aplicabilitate regională şi locală. Lucrarea constă într-un SISTEM EXPERT
integrat care cuantifică prin puncte de bonitate şi de penalizare resursele
climatice, resursele de sol şi de infrastructură, producţia şi calitatea fructelor. Se
sprijină pe o bază de date climatice, pedologice şi biometrice care cuprinde
patrimoniul pomicol al României. Este realizată după o metodologie de
cercetare originală şi pretabilă la prelucrarea automată a datelor analitice şi
măsurătorilor biometrice.
Acest modul ecologic cuantificat este compatibil cu sisteme similare din
Germania, Cehia, Slovacia şi alte ţări din Uniunea Europeană cu diferenţa că
există o altă concepţie de abordare. Este mai apropiat de condiţiile locale şi
prezintă un raport tehnico-economic real între resursele de referinţă cu
consecinţe directe asupra producţiei şi calităţii fructelor, precum şi în plan
social-administrativ.
Lucrarea poate fi utilizată de către toate instituţiile publice şi private cu
sarcini în domeniul monitorizării politicilor din domeniul agriculturăpomicultură-mediu (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul
Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Integrării Europene). De asemenea,
lucrarea va fi utilă organizaţiilor locale (primării, grupuri şi asociaţii
profesionale etc.), şi nu în ultimul rând instanţelor judecătoreşti în probleme de
succesiune, donaţii, moşteniri şi vânzări/cumpărări de terenuri pomicole şi
plantaţii de pomi, retrocedarea terenurilor şi plantaţiilor etc.
Vă mulţumim!
Autorii
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CAPITOLUL I
STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND
INTERACŢIUNEA FACTORILOR DE MEDIU,
CARACTERISTICI ROMÂNIEI, ÎN FORMAREA
ECOSISTEMELOR POMICOLE

1.1. Consideraţii generale
Speciile pomicole ca plante perene, participă în timp la formarea
unui ecosistem, în care planta influenţează mediul său de existenţă, iar
aceasta determină adaptările necesare plantei pentru creştere şi
fructificare.
Ca o consecinţă a succesiunii ciclice a anotimpurilor, specifice
zonei temperate, la pomi au apărut şi s-au consolidat pe cale ereditară
anumite particularităţi biologice ca încheierea vegetaţiei şi căderea
frunzelor, intrarea în vegetaţie, absorbţia şi reutilizarea unor elemente
minerale, formarea organelor de rezistenţă la intemperiile din timpul
iernii etc.
Pe de altă parte, o plantaţie odată înfiinţată pe un anumit teren,
datorită coronamentului pomilor creează un microclimat particular, în
care variaţia elementelor meteorologice capătă alte valori decât în câmp
deschis. Prin urmare, rezultă un ecosistem caracterizat prin relaţii
specifice în ce priveşte schimbul de energie şi substanţe cu mediul
înconjurător.
În timp, în cadrul acestor relaţii de intercondiţionare se formează şi
se stabilizează lanţuri trofice care se intersectează şi se influenţează
reciproc, determinând şi influenţând fluxul continuu al proceselor de
absorbţie cu schimb, formarea, translocarea şi depunerea substanţelor
nou formate precum şi al schimburilor de energie (calorică, cinetică etc.).
În cazul plantaţiilor aflate sub impactul poluării, în lanţurile trofice ale
13

ecosistemului pătrunde şi poluantul care dereglează funcţionarea normală
a acestuia cu consecinţe directe asupra creşterii pomilor, producţiei şi
calităţii fructelor.
Spre deosebire de plantele anuale cu un habitus redus, care îşi
încheie ciclul biologic într-un an sau mai puţin, pomii sunt plante cu
habitus mare, cu longevitate şi producţii de biomasă mult superioare.
Dezvoltarea foliară şi perenitatea acestor specii sunt principalii factori ce
determină stabilirea şi menţinerea unei stări de echilibru în cadrul
ecosistemului pomicol.
Dar ca orice ecosistem, starea de echilibru are un caracter labil şi
orice intervenţie antropică, fără o motivaţie biologică şi ecologică, poate
deregla echilibrul realizat, cu consecinţe directe asupra pomilor şi
producţiei de fructe. Aşa se explică de ce rodirea la speciile pomicole
depinde atât de condiţiile din anul respectiv, cât şi de condiţiile anilor
precedenţi, adesea chiar de la înfiinţarea plantaţiei.
Labilitatea echilibrului ecosistemelor pomicole, este mult
influenţată de particularităţile biologice specifice pomilor. Dacă la
plantele anuale procesul de creştere odată încheiat este urmat de procesul
de rodire, la pomi ambele procese se suprapun, existând momente în
perioada de vegetaţie, în care are loc simultan creşterea formaţiilor
vegetative, creşterea fructelor şi diferenţierea mugurilor, pentru viitoarea
recoltă.
Modul în care pomii parcurg aceste momente critice sunt
determinate pe de o parte de cerinţele biologice specifice proceselor de
dezvoltare, iar pe de altă parte de gradul de satisfacere a acestora, în
raport de potenţialul natural al ecosistemului format.
La pomi, înfloritul şi legatul fructelor, sunt procese care au loc
primăvara (moment în care sistemul radicular abia intră în funcţiune),
când, în condiţiile climatului nostru frecvent se înregistrează perturbaţii
climatice.
Aceşti
factori
suplimentari
complexează
relaţiile
de
intercondiţionare, care se stabilesc în cadrul ecosistemului.
În plus pomii neprotejaţi înfruntă vicisitudinile din timpul iernii, iar
odată cu trecerea anilor şi pe acelea determinate de vârstă, care le
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slăbeşte şi mai mult capacitatea de reacţie faţă de agresivitatea factorilor
externi (naturali şi antropici).
Intercondiţionările de o mare complexitate între acţiunea factorilor
de vegetaţie şi reacţia pomilor la acestea în cadrul ecosistemului, reacţie
exprimată în final prin producţia de fructe, pot fi influenţate de
intervenţiile antropice (tehnologii de cultură), până la o anumită limită,
aceasta fiind determinată însă de potenţialul natural al ecosistemului.
Solul, nefiind un simplu suport de cultură, compensarea în limite
favorabile ale factorilor de sol cu cei de climă, reprezintă condiţia
esenţială a obţinerii unui efect economic benefic aplicării unei tehnologii
eficiente.
Oricât de complexe ar fi relaţiile într-un ecosistem pomicol, şi
acestuia i se pot aplica legile generale ale producţiei agricole şi anume,
legea egalei importanţe a tuturor factorilor de vegetaţie şi legea
nesubstituirii factorilor de vegetaţie.
Conform acestor legi, toţi factorii de vegetaţie sunt necesari,
indiferent de aportul cantităţii cu care intervin în ecosistem şi nici unul
din factorii de vegetaţie nu poate fi înlocuit de altul.
Cercetările mai recente de ecologie pomicolă arată, însă, că într-un
ecosistem pomicol, deşi un factor nu poate fi înlocuit cu altul, prin
fenomenul de compensare a acţiunii factorilor, efectul unui factor
nefavorabil poate înceta dacă unul sau mai mulţi factori complementari ai
ecosistemului îi suplinesc rolul său biologic. De pildă, într-un teritoriu
ecologic omogen, un aport suplimentar de rouă şi de apă în pânza freatică
poate suplini până la o limită un regim deficitar de precipitaţii.
Cunoaşterea factorilor care se compensează, precum şi a naturii şi a
limitelor cantitative până la care poate avea loc acest fenomen pentru a
nu strica starea de echilibru a ecosistemului, constituie de fapt, esenţa
cercetărilor de ecopedologie pomicolă.
Numai pe baza cunoaşterii potenţialului natural al unui ecosistem şi
a relaţiilor de compensare a factorilor săi, se pot elabora tehnologii
fundamentate ecopedologic, care să ducă în final, la obţinerea unor
producţii mari de fructe de calitate superioară, cu costuri reduse în
condiţiile menţinerii şi chiar sporirii fertilităţii naturale a acestuia.
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1.2. Regimul termic în ecosistemele pomicole
În ansamblul factorilor care condiţionează ecosistemul, temperatura
aerului, cu determinismul său asupra temperaturii plantei şi temperaturii
solului, este unul din factorii care limitează arealul culturii speciilor
pomicole. Relaţiile ce se stabilesc între temperatura ecosistemului şi
procesele biologice ale creşterii şi rodirii pomilor sunt mult mai complexe
decât în cazul plantelor anuale, pe de o parte, datorită faptului că pomii sunt
specii cu frunze căzătoare, adaptate iernilor din zona temperată şi au nevoie
în egală măsură atât de temperaturi pozitive cât şi negative, iar pe de altă
parte, datorită simultaneităţii proceselor biologice ale creşterii şi rodirii în
desfăşurarea fenofazelor unui ciclu anual. În condiţiile în care temperatura
aerului într-un teritoriu dat poate varia în cursul unui an de la +35 la –30C,
sistemele de termoreglare ale pomilor sunt supuse unor tensiuni mari. Astfel
se explică limitarea arealului optim termic pentru cultura pomilor la zona
dealurilor, podişurilor şi teraselor, unde amplitudinea absolută este de
24 – 22°C, comparativ cu zona de câmpie, unde aceste valori pot depăşi
50 – 60°C.
Temperatura exercită o acţiune directă asupra dezvoltării organelor
vegetative. La speciile pomicole scoaterea mugurilor din starea de repaus
vegetativ şi evoluţia lor ulterioară se face prin două procese succesive:
o satisfacerea necesarului de frig, prin care mugurii sunt scoşi din
starea de repaus, și
o satisfacerea necesarului de căldură, care permite dezvoltarea
normală a mugurilor, dar numai după scoaterea lor din repaus
(Hoza, 2000).
Necesarul de frig este indispensabil pentru desăvârşirea unor procese
biochimice şi ieşirea din repaus a mugurilor, fiind diferit de la o specie la
alta. Necesarul de frig se calculează ca sumă a gradelor de temperatură
pozitivă mai mici de 7C. După Tufts şi Harris (citaţi de Hoza, 2000)
numărul de ore de frig pentru principalele specii pomicole este de:
- Prun
700 – 1000
- Păr
600 – 1400
- Cireş
600 – 1400
- Vişin
500 – 1300
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-

Piersic
Nuc
Migdal
Cais
Măr
Afin

400 – 1200
700
200 – 500
400 – 1000
800 – 1700
650 – 1200

Se observă că după iernile geroase înfloritul pomilor este mai grupat,
pe când în anii cu ierni prea blânde înfloritul este eşalonat. În general
cerinţele pentru frig în condiţiile ţării noastre sunt satisfăcute la toate
speciile pomicole (Mihăescu, 1998). După satisfacerea necesarului de frig,
temperaturile ridicate determină pornirea în vegetaţie a mugurilor şi reluarea
unui nou ciclu vegetativ.
Temperatura la care pomii pornesc în vegetaţie este numită prag
biologic şi este diferită de la o specie la alta. După Mihăescu (1977) valorile
pragului biologic sunt următoarele:
- Măr
8°C
- Păr
7,5 – 8,0°C
- Cais
6,0 – 6,5°C
- Piersic
6,5 – 7,0°C
- Migdal
5°C
- Vişin
8°C
- Nuc
10°C
- Alun
1 – 2°C
- Coacăz
6°C
- Căpşun
5°C
Este cunoscut faptul că primăvara intrarea în activitatea fiziologică a
pomilor începe cu activitatea sistemului radicular, care constă în declanşarea
proceselor de hidrolizare a substanţelor de rezervă şi transformarea acestora
în forme mobile necesare proceselor biologice şi, în final, pornirea în
creştere a rădăcinilor. Aceste procese sunt legate strict de evoluţia
temperaturii solului.
Ca orice factor ecologic temperatura solului intră în relaţie directă cu
sistemul radicular al pomilor, ca o rezultantă a intercondiţionării mai multor
componente ecosistemice cum sunt unele condiţii generale de teritoriu ca
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altitudinea, relieful (pantă, expoziţia), prezenţa şi grosimea stratului de
zăpadă precum şi solul prin proprietăţile fizice, conţinutul său în umiditate
şi natura învelişului vegetal.
Este de asemenea cunoscut că sistemul radicular şi adâncimea de
distribuţie a rădăcinilor în sol la pomi înregistrează creşteri în raport cu
anotimpul, astfel că în perioada de vegetaţie creşterea este mai puternică în
orizonturile superficiale ale solului, iar în perioada de repaus, în orizonturile
mai profunde (Rogers, 1935).
Biologic, intrarea în activitate a sistemului radicular înseamnă
declanşarea relaţiilor de schimb cu solul, mediul său de existenţă.
Cercetările de fiziologie a pomilor au pus în evidenţă faptul că temperatura
solului este factorul principal ce influenţează absorbţia elementelor nutritive
din sol. Ritmul absorbţiei elementelor nutritive creşte proporţional cu
creşterea temperaturii solului până la o limită, determinată de specie şi
portaltoi după care încetineşte, încât în jur de 0C aproape încetează.
Temperaturile scăzute din sol inactivează sistemele enzimatice, măresc
permeabilitatea citoplasmei şi reduc intensitatea reacţiilor în absorbţia cu
schimb şi transportul ionilor minerali la nivelul perilor absorbanţi.
Mai mult, cercetările întreprinse cu pomi cultivaţi în medii sintetice au
arătat că variaţia regimului termic al acestora influenţează diferenţiat
absorbţia azotului, fosforului şi potasiului, cel mai dependent de temperatură
fiind azotul, a cărui absorbţie începe primăvara, apoi potasiul şi fosforul.
Dacă în sol temperatura continuă să scadă sub 0C se înrăutăţesc chiar
condiţiile de existenţă a rădăcinilor la anumite temperaturi denumite
temperaturi prag, particulare fiecărei specii şi portaltoi (de exemplu la gutui
–12C ... –13C, tabelul 1.1), rădăcinile nu mai rezistă şi pier. Regimul
termic al solului influenţează şi absorbţia apei din sol de către sistemul
radicular al pomilor. După cum este cunoscut, absorbţia apei are loc la
nivelul perilor absorbanţi. Cu mai mică intensitate apa pătrunde în rădăcini
şi prin zona suberificată şi chiar prin lenticelele suberificate (Addoms,
1946). Procesul absorbţiei se declanşează la temperaturi în sol în jur de 0C
şi creşte odată cu creşterea temperaturii până la 30 – 35C, după care scade.
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Tabelul 1.1 Condiţiile regimului termic al solului pentru speciile
pomicole (după Proiect CROM)

Specia

Favorabilitatea temperaturii (C) solului pentru
sistemul radicular (50 cm)
Optimă

Minimă

Letală

Măr

21,0 – 23,0

7,0 – 1,5

–7,0...... –12,0

Păr

15,0 – 20,0

3,5 – 5,0

–10,0 ...... –11,0

Gutui

7,0 – 20,5

0 şi 25,0 – 30,0

–12,0...... –13,0

Prun

7,0 – 20,5

0 şi 25,0 – 30,0

–11,0

Cireş

7,0 – 20,5

0 şi 25,0 – 30,0

–10,0

Vişin

7,0 – 20,5

0 şi 25,0 – 30,0

–10,0...... –14,0

Cais

7,0 – 20,5

0 şi 25,0 – 30,0

–10,0...... –11,0

Piersic

24,0

7,0 – 35,0

–10,0...... –11,0

Nuc

10,0

10,0

–7,0

O temperatură mai joasă sau prea ridicată în raport cu temperatura
optimă, în funcţie de specie şi portaltoi, poate diminua absorbţia apei.
Relaţia dintre temperatura solului şi absorbţia apei este indirectă,
temperaturile ridicate se pare că acţionează prin intermediul modificării
intensităţii creşterii rădăcinilor, iar temperaturile scăzute prin modificarea
permeabilităţii protoplasmei care scade paralel cu creşterea vâscozităţii
acesteia.
Cele două procese esenţiale pentru viaţa pomilor, absorbţia apei şi a
elementelor minerale, în sistemul radicular se găsesc într-un echilibru
permanent cu solul. Acest echilibru este influenţat de regimul termic al
solului, care la rândul său determină variaţia temperaturii aerului.
Dependenţa regimului termic al solului, de cel al aerului, devine tot mai
slabă odată cu creşterea adâncimii. Se înţelege că partea aeriană a pomului,
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trunchiul şi coroana sunt cel mai puternic influenţate de regimul termic al
aerului.
După cum se ştie, variaţiile periodice (zilnice şi anuale) şi neperiodice
(accidentale) sunt determinate de latitudine, anotimp, relief, natura
învelişului vegetal, nebulozitate etc. Aşa cum s-a arătat, prin cultura pomilor
pe un anumit teren, se creează în timp un ecosistem în care elementele
climatice influenţează creşterea şi dezvoltarea pomilor, iar coronamentul
pomilor modifică microclimatul din ecosistemul în formare.
Dintre elementele meteorologice, temperatura aerului determină
intrarea şi ieşirea pomilor din vegetaţie şi ritmul desfăşurării fenofazelor
limitând astfel arealul de cultură al speciilor pomicole.
La rândul său coronamentul pomilor are un efect moderator asupra
amplitudinilor variaţiilor termice ale aerului. Cercetări întreprinse în Cluj de
Ruxandra Persunaru (1962) arată că în luna august, în coroana unui pom cu
trunchiul mijlociu, la 2 m înălţime, temperatura maximă a aerului a fost de
37C, la staţia meteorologică fiind de 37,9C, iar temperatura minimă de
9C, comparativ cu 9,7C la staţia meteorologică.
Suprafaţa foliară mare a modificat şi umiditatea relativă a aerului
din coroana pomilor, aceasta fiind mai mare cu 71% decât cea
înregistrată la staţia meteorologică (66%).
Dar efectul temperaturii aerului este resimţit şi direct în relaţie cu
planta, prin determinismul său asupra unor procese vitale din viaţa
acesteia. Cercetările de fiziologie ale pomilor arată că mersul fotosintezei
depinde de temperatură. Pentru fiecare specie există o valoare minimă.
Creşterea temperaturii peste valorile optime duce la scăderea lentă a
intensităţii fotosintezei, pentru ca la atingerea temperaturii de 39C să se
producă o scădere bruscă a intensităţii fenomenului, ca urmare a
inactivării cloroplastelor. Liubimenko (citat de Nedelcu, 1976), arată că
însuşi procesul de biosinteză a pigmenţilor clorofilieni încetează la
temperatura de 40C.
Dacă temperatura aerului depăşeşte 40C fotosinteza încetează,
efectul acestor temperaturi ridicate resimţindu-se asupra întregii plante.
În acest caz părţile neumbrite ale trunchiului pot atinge temperaturi de
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