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Prefaţă

în ţara noastră părul este una din culturile cele mai vechi, din vremea dacilor,
lucru atestat de existenţa a numeroase soiuri locale (Branişte N., Parnia P., 1986).
Perele, atât prin aspectul comercial, cât şi prin gustul lor superior faţă de alte
fructe, sunt mult solicitate de consumatori. Pe plan mondial perele sunt considerate
fructe de lux (Branişte N., Ghidra V., 1999).
în România, cultura părului a fost decimată începând cu anii 1991-1992
datorită atacului de Erwinia amylovora, bacteria răspunzătoare de "pieirea părului",
prin defrişarea masivă a sute de livezi.
Focul bacterian al rosaceelor pomoide, una din cele mai distrugătoare boli
ale pomilor fructiferi (gutui, păr, măr) identificată în 1992 în judeţele Brăila şi
Argeş, este patogen de carantină pentru care trebiue să se intervină prompt,
preventiv, la semnalarea primelor focare de infecţie.
Din 1992, patogenul s-a depistat în judeţele: Iaşi, Vrancea, Alba, CaraşSeverin, Argeş, Olt, Dolj, Brăila, Constanţa, Mehedinţi.
Dată fiind importanţa economică a acestui patogen pentru cultura părului în
România, s-a întreprins prezentul studiu pentru a veni cu unele contribuţii
referitoare la agentul etiologic al focului bacterian, simptomatologia bolii, măsuri
de prevenire şi combatere chimică, biologia şi combaterea integrată a patogenului,
rezistenţa principalelor soiuri şi hibrizi de păr (din colecţii şi microculturi), precum
şi comportarea unor plante gazdă faţă de patogen.
Cercetările

s-au

efectuat

în

perioada

1997-2005,

sub

îndrumarea

conducătorului ştiinţific Profesor asociat dr.ing. Parnia Pârvan, membru al ASAS
Bucureşti.

Prin această

lucrare, doresc să aduc

sincere mulţumiri

şi

profundă

recunoştinţă pentru îndrumarea acordată pe parcursul efectuării şi elaborării
lucrării, domnului coordonator prof.dr.ing. Parnia Pârvan.
Adresez sentimente de recunoştinţă şi aduc alese mulţumiri conducerii
l.C.D.P. Piteşti-Mărăcineni, unde mi-am desfăşurat cercetările, şi în special,
doamnei cercetător dr. Valentina Amzăr pentru realul ajutor acordat în efectuarea
experienţelor în câmp şi laborator, precum şi pentru grija şi atenţia cu care a
analizat rezultatele obţinute şi a contribuit cu sugestii utile pentru desfăşurarea
cercetărilor mele în perioada de pregătire a doctoratului.
Lucrarea cuprinde un număr de .... pagini în care sunt incluse 6 capitole, 29
tabele, .... grafice, .... figuri, .... fotografii şi 160 titluri bibliografice.

