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PREFAŢA

Desi mult raspindit intr-o seie de tari europene si din America, pentru
multiplele sale calităţi gustative si moduri de prelucrare in industria alimentara,
căpşunul este relativ puţin cultivat in România si intr-o vizibila scadere.ca suprafaţa,
mai ales in ultimii ani.
Una din cauzele slabei raspindiri a acestei specii valoroasa este si lipsa unor
soiuri de mare productivitate, cu diferite epoci de maturare in deosebi mai timpurii si
mai tirzii decit cele puţine cunoscute in cultura
Deoarece in partea de nord-vest a tarii, mai ales in judeţele Satu Mare si
Maramureş, exista o tradiţie pentru cultura căpşunului condiţii climatice relativ
favorabile si intr-o oarecare măsura o zona de export de căpşuni. Staţiunea de
CercetariîDezvoltare Pomicola Viile Satu Mare sua asumat sarcina extinderii acestei
specii prin inbunatatirea sortimentului si perfecţionarea tehnologiei de cultura.
Autorul prezentei teze sintetizează rezultatele cercetărilor privind comportarea
in zona a 20 de soiuri din cele mai bune pe plan mondial si a unui program propriu
de ameliorare si selecţie a noi soiuri autohtone, competitive cu cele zonate.
Sunt recunoscătoare Dlui Dr. docent Vasile Cociu, conducătorul meu ştiinţific,
pentru sugestiile date in organizarea studiului si elaborarea tezei, pentru sprijinul
moral, pe care mi 1-a acordat permanent.
Mulţumesc sincer Institutului de Cercetări pentru Pomicultura Piteşti pentru
materialul biologic iniţial pus la dispoziţie si indrumarea permanenta in executarea
experienţelor.
Sunt recunoscătoare conducerii Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Pomicola
Viile Satu Mare, pentru sprijinul material si moral, acordat de-a lungul anilor, in
executarea si finalizarea cecetarilor.
Mulţumesc deasemenea, colegilor cecetatori din staţiune pentru intelegerea si
ajutorul acordat in diferite imprejurari.
Mulţumiri deosebite conducerii Facultăţii de Horticultura Bucureşti pentru
intregul sprijin acordat in toate etapele de pregătire si desfăşurare a doctoratului.
Lucrarea przentata cuprinde 135 pagini, 45 tabele, 18 figuri si 61 titluri
bibliografice

CUPRINS
Prefaţa
CAPITOLUL I. INTRODUCERE
1.1. Importanta căpşunului. Scurt istoric privind luarea in cultura,
1
1.2. Aria de raspindire si situaţia culturii căpşunului pe plan mondial ...2
1.3. Aria de raspindire si situaţia culturii căpşunului in România
4
CAPITOLUL II. TAXONOMIA CĂPŞUNULUI
2.1. Speciile care au contribuit la formarea soiurilor de capsun
Originea si caracteristicile lor
6
2.2. Cerinţele căpşunului fata de factorii de mediu:
10
Apa
Sol
Căldura
Morfogeneza si microsporogeneza
CAPITOLUL III. PROBLEME ALE CULTURII CĂPŞUNULUI
3.1. Stadiul actual al cercetărilor privind soiurile de capsun pe plan
mondial
13
3.2. Situaţia si problematica culturii căpşunului in România
17
3.2. 1 .Aspecte ale tehnologiei de cultura.
17
3.2. 2. Aspecte varietale
19
3.2. 3.Producerea de material saditor
20
3.2. 4.Preocupări actuale si tendinţe de viitor
20
CAPITOLUL IV. SCOPUL CERCETĂRILOR PROPRII, MATERIALUL
BIOLOGIC, METODE DE CERCETARE UTILIZATE
4.1. Scopul cercetărilor
21
4.2. Obiective concrete urm arite
21
4.3. Etapele si durata cercetărilor proprii
21
4.4. Materialul biologic folosit
21
4.5. Metode de cercetare utilizate
23
CAPITOLUL V. CONDIŢIILE ECOLOGICE IN CARE S-AU EFECTUAT
CERCETĂRILE
5.1. Caracterizarea solului
25
5.2. Factorii climatici: temperatura, precipitaţii
26
5.3. Aspecte agrotehnice
27

CAPITOLUL VI. REZULTATE PROPRII OBŢINUTE
6.1. Rezultate privind capacitatea de adaptare ecologica a soiurilor
introduse
30
6.1. 1 .Parcurgerea principalelor fenofaze de vegetaţie
30
6.1. 2. Vigoarea de cercetare a soiurilor
30
6.1. 3.Parcurgerea principalelor fenofaze de fructificare
34
6.1. 4.1ndicile de fertilitate naturala si prin autopolenizare Ia
soiurile de capsun
40
6.1. 5. Studiul parametrilor fenotipici ai unor caractere cantitative
Ia soiurile de capsun
40
6.1. 6. Producţia de fructe la soiurile de capsun
48
6.1. 7. Studiul soiurilor de capsun sub aspectul calităţii fructelor
52
6.1. 8. Studii privind rezistenta soiurilor de capsun Ia factorii
limitativi ai producţiei (ger, seceta, boli si dăunători)
54
6.1. 9. Capacitatea de adaptare a soiurilor de capsun
64
6.1. lO.Concluzii privind studiul soirilor de capsun
67
6.2. Obţinerea de noi genotipuri in vederea lărgirii sortimentului
87
6.2. 1. Combinaţiile genomale
87
6.2. 2. Studiul elitelor de capsun
90
Vigoarea de creştere a elitelor de capsun
92
Parcurgerea principalelor fenofaze de
fructificare
92
Indicele de fertilitate naturala si prin autopolenizarea
elitelor de capsun
99
Studiul parametrilor fenotipici a unor caractere cantitative
la elitele de capsun
99
Producţia de fructe la elitele de capsun
101
Studiul elitelor de capsun sub aspectul calităţii fructelor.... 104
Studii privind rezistenta elitelor de capsun la factorii
limitativi ai producţiei (ger, seceta, boli si dăunători)
106
6.3. Precizarea noului sortiment de capsun pentru zona de nord-vest
a României
124
6.4. Asigurarea materialului saditor pentru extinderea in zona a
sortimentului nou
126
6.5. Potenţialul economic al culturii căpşunului in actualele
condiţii de piaţa.
126
CAPITOLUL VII. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI
129
CAPITOLUL VIII.BIBLIOGRAFIE
132

