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INTRODUCERE 

 

Ţara noastră, datorită poziţiei sale geografice, beneficiază de 

condiţii ecologice favorabile creşterii şi rodirii majorităţii speciilor 

de climat temperat. Aşa se explică faptul că pomii au fost luaţi în 

cultură încă din cele mai vechi timpuri. În prezent România dispune 

de suficiente resurse materiale şi umane care să permită asigurarea 

întregii cantităţi de fructe necesară pentru alimentaţia raţională a 

tuturor românilor şi poate produce mari cantităţi de fructe pentru a fi 

exportate în alte zone cu condiţii mai puţin favorabile.  

De – a lungul timpului, aceste condiţii au fost valorificate mai 

mult sau mai puţin, în funcţie de condiţiile socio-economice interne 

şi externe. 

Din literatura de specialitate consultată am constatat că, în 

această perioadă, în pomicultura României s-a produs un salt atât 

cantitativ, dar mai ales calitativ. Acest salt a fost posibil datorită 

progresului înregistrat, pe plan naţional şi mondial, în ştiinţele 

biologice în general şi în cele horticole în special. S-a ajuns astfel ca 

pomicultura să devină o ştiinţă modernă, iar îndeletnicirea arhaică să 

devină o activitate profitabilă. Acest lucru nu s-a realizat 

întâmplător ci a fost rezultatul eforturilor depuse  de oamenii de 

ştiinţă şi de pomicultori, care au determinat factorul politic să aloce 

acestui sector însemnate resurse financiare pentru dezvoltarea 

cercetării şi producţiei.  
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Nu putem neglija contribuţia adusă de învăţământul tehnic şi 

superior horticol care au pregătit specialiştii necesari realizării 

acestui proces. Un moment  important în evoluţia pomiculturii 

româneşti a fost înfiinţarea ICPP Piteşti Mărăcineni şi a reţelei sale 

de staţiuni de cercetare şi producţie cărora le-a revenit misiunea, 

numai parţial realizată, de a duce pomicultura românească la nivelul 

pomiculturii mondiale.  

În această perioadă, pe baza cercetărilor proprii sau prin 

verificarea în condiţiile din ţara noastră a rezultatelor obţinute de 

cercetătorii din alte ţări, s-au îmbunătăţit majoritatea secvenţelor din 

tehnologia de cultură, s-a îmbunătăţit considerabil raportul dintre 

diferitele specii, în funcţie de importanţa şi cererea lor pe piaţa 

internă şi externă, s-a îmbunătăţit considerabil sortimentul de soiuri 

şi portaltoi, principalii factori de producţie în pomicultură. 

Majoritatea soiurilor autohtone, cu aspect şi însuşiri 

organoleptice inferioare au fost înlocuite cu noi soiuri create la nivel 

naţional şi mondial. Şcoala românească de ameliorare în 

pomicultură a fost şi este apreciată pe plan european şi mondial.  

Pe baza rezultatelor mai sus prezentate, sistemele de cultură 

clasic şi agropomicol au fost înlocuite aproape în totalitate cu 

sistemele intensive şi superintensive de mare productivitate. 



 3

Putem afirma că, la sfârşitul secolului XX, pomicultura 

românească se afla, cel puţin din punct de vedere ştiinţific şi 

organizatoric, la cel mai înalt nivel.  

Aşa cum se ştie revoluţia din decembrie 1989 a produs 

profunde modificări în viaţa socio- economică şi politică a ţării.  

Trecerea bruscă şi de cele mai multe ori iraţională, de la o economie 

supercentralizată şi superplanificată de stat la o economie privată de 

piaţă a făcut ca în multe sectoare economice, printre care şi 

pomicultura, să se înregistreze un real regres soldat pe termen scurt 

şi mediu cu imense pagube materiale.  

Prin desfiinţarea CAP-urilor şi a Consiliilor intercooperatiste, 

majoritatea plantaţiilor pomicole, multe dintre ele tinere sau în plină 

perioadă de rodire au fost trecute în sector privat. La nivelul anului 

2003 ponderea sectorului privat în pomicultură s-a ridicat la 

93,44%. Marea majoritate a noilor proprietari nu dispuneau de 

capitalul necesar întreţinerii lor. Accesul la credite, datorită 

dobânzilor exagerate, era imposibil. Ca urmare noii proprietari au 

abandonat plantaţiile. Practic nu s-au mai înfiinţat noi plantaţii. 

Milioane de pomi altoiţi nu au mai putut fi valorificaţi. Reţeaua de 

pepiniere, destul de bine organizată şi dotată, nemaifiind  finanţată 

de stat s-a destrămat, o parte din pepiniere s-au dezorganizat 

desfiinţat, iar altele ş-au restrâns activitatea . 

Datorită acţiunii simultane şi în complex a factorilor succint 

prezentaţi s-a ajuns ca sectorul pomicol din România să se 
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diminueze atât  cantitativ dar mai ales calitativ. Din cele 311,3 mii 

ha /1991 s-a ajuns ca în 2006 să rămână doar 133 mii ha. Sub aspect 

calitativ, peste 80% din actualele plantaţii sunt parţial uscate, 

îmbătrânite, neîntreţinute, fapt ce explică producţiile medii la hectar 

la nivelul anului 2005 de numai 6,6 tone mere faţă de 44,5 tone 

mere în Olanda, iar cea de prune de 4,2 tone fată de 12,8 tone în 

Italia. 

Din cele prezentate mai sus reiese clar că, în prezent sectorul 

pomicol din România se află într-un impas care pune în pericol 

securitatea alimentară a poporului român.  

Iată de ce consider că restructurarea şi redimensionarea 

sectorului pomicol trebuie să devină o prioritate a horticulturii 

Româneşti.  

Datorită particularităţilor tehnologice, realizarea acestui 

obiectiv trebuie să înceapă cu restructurarea şi redimensionarea 

sectorului de producere a materialului săditor pomicol în 

concordanţă cu realităţile socio economice din ţara noastră. 

Pepinieriştii trebuie să pună la dispoziţia pomicultorilor, într-un 

timp cât mai scurt, cantităţi cât mai mari de material săditor pomicol 

de calitate la preţuri cât mai   mici. Realizarea acestui deziderat este 

posibilă prin elaborarea unor noi tehnologii accesibile unităţilor mici 

şi mijlocii. 

Prin prezenta lucrare mi-am propus să aduc o modestă 

contribuţie la realizarea acestui important obiectiv.  
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Având în vedere că mărul şi prunul au fost şi trebuie să 

rămână specii de bază în România, ele ocupând în 1990 peste 80% 

din suprafeţele ocupate de pomi, mi-am propus să găsesc noi soluţii 

de îmbunătăţire a secvenţelor din tehnologiile actuale de producere a 

materialului săditor pomicol. 




