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Prefaţa
Principalul neajuns al caisului - specie pomicolă foarte valoroasă prin diversitatea
utilizării şi calitatea superioară a fructelor - este rezistenţa scăzută la frig a mugurilor
floriferi şi a florilor, în zone de cultură cu oscilaţii mari de temperatură la sfârşitul iernii,
cum este şi zona de Câmpiei Române.
Având în vedere unele rezultate ştiinţifice şi practice privind efectul pozitiv al
tăierilor în verde pentru evitarea sau reducerea pagubelor produse de frig, la sugestia şi cu
sprijinul de înaltă competenţă a D-lui. Prof. Dr. Nicolae GHENA, am organizat un studiu
privind capacitatea de adaptare a unor noi soiuri de cais şi efectele - sperăm pozitive - ale
aplicării unor variante de tăiere, la soiurile respective. Studiul a fost organizat în zona
Bucureşti, la ferma pomicolă Moara Domnească a S.C.P.P. Bâneasa în anii 2001-2005.
Sunt profund recunoscător D-lui Prof. Dr. Nicolae GHENA pentru înţelegerea şi
grija cu care m-a sprijinit să duc la bun sfârşit experienţa începută.
Aceeaşi recunoştinţă aduc D-lui Prof. Nicolae Cepoiu pentru îndrumările concrete
date în decursul anilor de doctorantura, cu deosebire pentru metodologia

efectuării

cercetărilor cu caracter tehnologic.
Mulţumesc sincer D-lui Prof. Dr. docent Vasile Cociu pentru bogata informare
ştiinţifică oferită şi pentru interpretarea unor rezultate experimentale.
Rămân mult îndatorat actualei conduceri a S.C.P.P. Băneasa pentru înţelegere şi
îndemnul permanent în efectuarea cercetărilor, pentru atmosfera de lucru creată, cu toate
greutăţile prin care trecem.
Nu voi uita niciodată înţelegerea şi sprijinul efectiv al întregului colectiv de
cercetători, ingineri şi tehnicieni în efectuarea unor lucrări mai dificile, în deosebi de
laborator.

Domnilor Prof. Stanică Florin şi Prof. Dr. Branişte Nicolae le sunt recunoscător
pentru onoarea ce mi-au făcut-o acceptând să-mi fie referenţi ştiinţifici, precum şi pentru
competenţa profesională şi probitatea cu care au analizat lucrarea.
înţelegere, sprijin moral şi material mi-au acordat permanent întreaga mea familie,
pentru care îi asigur de toată dragostea şi recunoştinţa mea.
Lucrarea „Cercetări privind efectul aplicării unor verigi tehnologice în vederea
sporirii producţiei si a calităţii fructelor la cais" este structurată pe 6 capitole, conţine 40
tabele, 61 figuri şi o listă bibliografică cu 170 titluri.
Poate fi consultată la biblioteca U.S.A.M.V. Bucureşti.

