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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs  

Obţinerea materialului săditor a diferitor combinaţii de soi - portaltoi cu intercalar pentru prun 

şi cais,  

- datelor experimentale de 1 an de zile în pepenieră, privind întreţinerea, fertilizarea, 

combaterea bolilor şi dăunătorilor prin mijloace biologice;  

- datelor experimentale despre influenţa procedeilor agrotehnice a diferitor combinaţii soi-

portaltoi în plantaţia de prun şi nuc. 

  Studierea adaptabilităţii, productivităţii şi calităţii soiurilor de culturi bacifere în condiţiile 

climei schimbătoare. 

2. Obiectivele etapei anuale  

1. Cercetarea soiurilor şi portaltoaelor şi selectarea celor rezistente la schimbările condiţiilor 

climatice, pentru producerea materialului săditor de specii sâmburoase.  

2. Cercetarea influenţei procedeelor agrotehnice a diferitor combinaţii soi-portaltoi pentru 

evidenţierea celor mai productive la speciile prun şi nuc. 

3. Îmbunătăţirea condiţiilor de creştere a pomilor în pepinieră prin aplicarea în complex a 

produselor biologice de întreţinere, fertilizare, irigare a solului şi protecţia plantelor. 

4. Identificarea celor mai adaptabile soiuri de căpşun şi arbuşti fructiferi la condiţiile climatice 

ale Republicii Moldova prin aprecierea soiurilor la: 

rezistenţa la ger, secetă, boli dăunători şi alte condiţii nefavorabile de climă. 

5, Aprecierea comportării soiurilor şi speciilor bacifere pentru determinarea celor mai 

productive, rezistente la secetă, boli, dăunători în condiţii de climă schimbătoare. 

 

3. Acţiunile planificate pentru realizarea scopului şi obiectivelor etapei anuale  

1. Pregătirea terenului pentru plantarea portaltoaelor; 

2.Fasonarea şi plantarea portaltoaelor pentru creşterea materialului săditor; 

3.Pregătirea şi păstrarea ramurilor altoi pentru altoire; 

4. Altoirea; 

5.Tăierea materialului altoit la cep;   

6.Înlăturarea sălbaticului; 

7.Proiectarea coroanei; 

8.Lucrările de întreţinere, irigare şi fertilizare; 

9.Tratamente fitosanitare la necesitate; 

10.Recoltarea şi stratificarea materialului săditor; 

11.Pregătirea materialului săditor pentru plantare; 

12.Înfiinţarea experienţei preconizate conform programului de cercetare; 

13.Amplasarea variantelor de cercetare la speciile prun şi nuc privind întreţinerea, fertilizarea şi 

combaterea bolilor şi dăunătorilor prin metode biologice;  

14.Evidenţa înfloritului şi legării fructelor; 

15.Operaţiile în verde şi răritul fructelor în variantele de cercetare; 

16.Petrecerea monitoringului biologic şi control fitosanitar pe fazele de creştere şi dezvoltare; 



 
 

17.Evidenţe, măsurări, analize fiziologice, agrochimice şi biochimice; 

18.Recolta pe variante şi evaluarea calităţii şi eficienţei economice a producţiei de fructe; 

19. Studierea comportării soiurilor şi a speciilor noi bacifere, aprecierea celor mai productive, 

rezistente la secetă, boli, dăunători şi alte condiţii nefavorabile;  

20. Monitorizarea indicatorilor fenologici, biochimici şi biometrici privind particularităţile de 

creştere şi fructificare a culturilor bacifere; 

21. Studierea şi selectarea soiurilor cu potenţial genetic înalt de rezistenţă în condiţiile 

schimbărilor climatice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Acţiunile realizate pentru atingerea scopului şi obiectivelor etapei anuale  

1. A fost pregătit terenul pentru plantarea portaltoaelor; 

2. Pregătirea şi păstrarea ramurilor altoi pentru altoire; 

3. Sau fasonat, altoit, stratificat şi plantat combinaţiile soi-portaltoi cu intercalar;  

4. A fost înfiinţată experienţa cu diferite variante de întreţinere, fertilizare şi protecţie cu 

materiale şi preparate biologice în pepinieră; 

5. A fost tăiat materialul altoit  la cep; 

6. A fost înlăturat sălbaticul de pe portaltoi şi intercalar; 

7. A fost proiectată coroana; 

8. Au fost efectuate lucrările de întreţinere, irigare fertilizare, 6 tratamente cu produse biologice 

pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor;  

9. A fost recoltat şi pus la statificare 510 buc material săditor pregătit pentru plantarea 

experienţei; 

10. Au fost înfiinţate experienţele la speciile prun şi nuc conform programului de cercetare, 

privind studierea asociaţiei soi-portaltoi, întreţinerea,  fertilizarea şi combaterea bolilor şi 

dăunătorilor prin metode biologice; 

 11. Sau efectuat evidenţe a speciilor şi seminţelor de buruieni, speciilor de dăunători sugători şi 

defoliatori, bolilor aparatului foliar; 

12. S-a acoperit solul cu diferite materiale pentru mulcire, tratat pomii cu fertilizanţi foliari şi 

produse biologice; 

13. Au fost numărate florile şi fructele legate; 

14. Au fost efectuate operaţiunile în verde şi răritul fructelor; 

15. Sau prelevat probe de sol şi frunze în diferite faze de dezvoltare a pomilor pentru efectuarea 

analizelor; 

16. Sau înfăptuit evidenţe, măsurări, analize agrochimice, agrofizice, fiziologice şi biochimice; 

17. Au fost efectuate calcule şi analiza datelor privind recolta şi calitatea fructelor:  

18. Sau alcătuit sisteme de protecţie biologice înpotriva bolilor şi dăunătorilor în plantaţiile de 

prun şi nuc; 

19. . Studierea comportării soiurilor şi a speciilor noi bacifere, aprecierea celor mai productive, 

rezistente la secetă, boli, dăunători şi alte condiţii nefavorabile; 

20. Monitorizarea indicatorilor fenologici, biochimici şi biometrici privind particularităţile de 

creştere şi fructificare a culturilor bacifere; 

21. Studierea şi selectarea soiurilor cu potenţial genetic înalt de rezistenţă în condiţiile 

schimbărilor climatice; 

22. Au fost întocmite şi raportate la Comisia Metodică şi Consiliul Ştiinţific dările de seamă 

despre cercetările efectuate în anul 2020 în cadrul proiectului de cercetare. 

5. Rezultatele obţinute  

     Analiza datelor fitometrice obţinute ne arată, că la soiul de prun Super Prezident puterea de 

creştere a pomilor altoiţi pe portaltoiul Cubani-86 în anul 4 de vegetaţie este mai mare, 

confirmată de indicatorii diametrului trunchiului, înălţimii pomilor şi lăţimii coroanei, 

numărului ramurilor şi lungimii însumate şi medii a creşterii anuale. Sporul de producţie la 

pomii de prun de soiul Super Prezident amplasaţi pe portaltoiul vegitativ Cubani-86 a fost de 



 
 

3,35 t/ha. Deci, conform datelor obţinute prunul de soiul Super Prezident amplasat pe portaltoiul 

vegitativ Cubani-86 în primii 4 ani, creşte mai intensiv şi întră mai devreme pe rod, ca cel 

amplasat pe portaltoiul semincier Corcoduş.  

     Experimental este demonstrat că altoirea la masă a  componenţilor  permite mărirea 

procentului de prindere şi obţinerea de pomi standard. 

     Folosirea altoirii componenţilor cu lungimea de 12 cm a intercalarului ajută la înlăturarea 

incompatibilităţii, iar mai mult de 18-20 cm micşorează vigoarea de creştere a pomilor. 

     Sub influienţa intercalarului sistemul radicular al portaltoiului semincier devine mai 

fasciculat şi amplasat mai superficial, iar cu intercalar mai mare, pot forma lăstari la rădăcină. 

Intercalarul mai mic de 10 cm nu influenţează esenţial asupra creşterii pomilor. 

 În rezultatul cercetărilor efectuate s-au ales pentru altoire soiurile rezistente şi productive de 

prun Stenley, Super Prezident  şi de cais Spring Blush, Kyoto altoite pe portaltoi semincieri 

corcoduş, zarzăr şi vegetativi Cubani 86, Mirabolan 29C cu intercalari  pitici Adaptabil şi VVA-

1. Sau efectuat cîte 50 altoiri de fiecare combinaţie soi – portaltoi. În total s-au înfăptuit 800 de 

altoiri. 

      În rezultatul cercetărilor metodelor ecologice de întreţinere  a solului, fertilizare foliară şi 

protecţie biologică în pepiniera pomicolă sau obţinut date experimentale privind umeditatea 

solului, conţinutul substanţelor nutritive, creşterea şi dezvoltarea pomilor în primul an de 

cercetare. 

     În variantele luate în studiu observăm, că la ogorul negru  după efectuarea prăşilelor manuale 

numărul de seminţe scade şi respectiv numărul de buruieni, însă sunt necesare 4-6 lucrări 

manual. În cazul mulcirii solului cu rumeguş observăm lipsa buruienilor, fiindcă  seminţele din 

sol au fost oprite în dezvoltare prin acoperirea cu mulci (rumeguş).  

     Acţiunea pozitivă a fertilizanţilor asupra măririi conţinutului de clorofilă a dus şi la 

măjorarea conţinutului de NPK în frunze, ceea ce a acţionat la îmbunătăţirea calităţii 

materialului săditor.  

      Mulcirea solului a permis păstrarea umedităţii solului, înbunătăţirea proprietăţilor fizice a 

solului. Iar aplicarea fertilizanţilor foliari a mărit conţinutul de pigmenţi, elemente nutritive şi 

calitatea materialului săditor. 

      Pentru preîntîmpinarea  infectării cu cancerul bacterian al rădăcinelor portaltoii au fost 

înmueaţi în soluţia de lucru a biofungicidul PAURIN titrul 106-7CFU/ml. 

     La variantele cu mulcire sa observat o mărire a conţinutului de umeditate în sol, 

îmbunătăţirea regimului nutritiv şi activităţii microbiologice a solului. Lipsa precipitaţiilor şi 

temperaturile ridicate caracterizează această perioadă ca secetoasă. Conţinutului de nitraţi, 

fosfor mobil şi potasiu schimbabil în stratul 0-60 cm în luna iulie ne arată că, starea azotului 

nitric este mai scăzută la martor – ogor negru 2,11 mg/100 g sol comparativ cu variantele unde 

solul este acoperit cu mulci 2,20-2,54 mg/100 g sol. Valorile fosforului mobil sunt încadrate în 

intervalul 2,09-2,50 mg/100 g sol, ceea ce este sub limita optimă. Conţinutul potasiului 

schimbabil la toate variantele este în limitele optime, iar devieri semnificative nu sunt observate. 

Conţinutul elementelor nutritive în frunze se găseşte în limitele optime pentru specia prun, iar 

conţinutul de pigmenţi (clorofila A, B şi carotinoidele) deviază semnificativ. Masa medie a unui 

fruct a deviat de la 66g la martor până la 65-68 g la variantele cu îngrăşăminte. Cantitatea de 

fructe la pomi la variantele fertilizate oscilează de la 25,0-27,0 kg pe când la martor - 24,3 kg. 



 
 

Recolta la hectar la Eutrofit este cu 11 % mai ridicată, iar la aplicarea îngrăşămintelor verzi  

depăşirea martorului este de 3 %. Conţinutul elementelor nutritive în frunze de nuc în perioadele 

de determinare este diferită, cantitatea de azot şi potasiu schimbabil se menţine stabil pe 

perioada de vegetaţie iar fosforul mobil scade lent până la recoltare. 

     În baza rezultatelor obţinute în urma cercetărilor au fost evidenţiate şi folosite cele mai 

efective biopreparate, deasemenea şi amestecurile lor. Aplicarea raţională a biopreparatelor cu 

un diferit mecanism de acţiune folosită în termenii optimali duce la obţinerea unei producţii 

calitative de fructe de prun şi nuc.  

    A fost studiată pentru prima dată o nouă sistemă raţională de protecţie a prunului şi nucului 

cu produse biologice, cu scopul obţinerii unei producţii de prune şi nuc ecologic calitative.       

    Au fost elaborate normativele investiţiilor de capital şi a normativelor cheltuielilor de 

producţie a fructelor prin actualizarea fişelor tehnologice de cultivare a speciilor, incluse în 

proiect. 

     Au fost obținute rezultate cu privire la indicatorii fenologici de creștere și dezvoltare a 

speciilor de arbuști fructiferi și căpșun care au permis să stabilim că după productivitatea, 

marimea fructelor și compoziția lor, rezistența la secetă, boli și dăunători au fost influențate în 

funcţie de specie, șoi și rezistenţa la condiţiile de climă schimbătoare. Au fost înființate 

experiențe noi la cultura afinului și căpșunului. 

6. Diseminarea rezultatelor obţinute în formă de publicaţii  

     DADU, Z.; GRIŞCAN, S.; POLIHOVICI L.; CRIVAIA P. Acţiunea fertilizării foliare asupra 

productivităţii şi calităţii fructelor la prun. Realizări în horticultură, oenologie şi tehnologii 

alimentare. Chişinău, 2020 4 p. spre editare. 

     DONICA, I.; DONICA, A. Elaborarea sistemei de tăiere a pomilor de măr. Realizări  în 

horticultură, oenologie și tennologii alimentare. 2020, 4 p. spre editare. 

     GRIŢCAN, S.  Componenţa speciilor şi controlul buruienilor prin alternarea diferitor metode 

de lucrare şi întreţinere a solului în livezi. Realizări în horticultură, oenologie şi tehnologii 

alimentare.  Chişinău,  2020 5 p. spre editare 

     GRIŞCAN, S.; DADU, Z.; POLIHOVICI, L.; EVTODIEV, M. Studierea amestecului de 

erbicide pentru controlul buruienilor în livezi. Realizări în horticultură, oenologie şi tehnologii 

alimentare. Chişinău, 2020 5 p. spre editare 

     GROSU, I. Caracteristica fitometrică și productivitatea pomilor unor soiuri de măr altoiți pe 

portaltoiul M-9 în dependență de sistema de tăiere în perioada de rod. Realizări  în horticultură, 

oenologie și tennologii alimentare. 2020, 8 p. spre editare. 

     GROSU, I. Creșterea și productivitatea pomilor unor soiuri de păr altoiți pe portaltoiul BA-

29, în funcție de sistemul de tăiere în perioada de rod. Realizări  în horticultură, oenologie și 

tennologii alimentare. 2020, 9 p. spre editare. 

     CATERINCIUC, C.; SAVA, P. Aprecierea dezvoltării unor soiuri de mur în condițiile 

Republicii Moldova. Realizări  în horticultură, oenologie și tennologii alimentare. 2020, 6 p. 

spre editare.  

     MAGER, M.; DUMITRAŞ, I.; GRIMACOVSCAIA, N. Фунгицид Teldor 500 SC в борьбе 

с плодовой гнилью в насаждениях черешни. Realizări  în horticultură, oenologie şi tennologii 

alimentare. 2020, 3 p. spre editare. 



 
 

     MLADINOI, V.;NICULĂESCU, C.;DUMITRAŞ, A. Aspectul economic al dezvoltării 

pomiculturii orientate spre producție durabilă. Realizări  în horticultură, oenologie şi tennologii 

alimentare. 2020, 6 p. spre editare. 

     MLADINOI, V.; PÂNTEA, M. Eficiența perfecționării structurii plantațiilor pomicole de 

spaecii sâmburoase în condițiile de globalizare. Agrarian Economy and Rural Development – 

Realities and Perspectives for Romania. Forum științific internațional, Ediția a 11-a, București, 

19 noiembrie, 2020. 

     RUSNAC, C.; SAVA, P. Aprecierea dezvoltării unor soiuri de zmeur în condițiile Republicii 

Moldova. Realizări  în horticultură, oenologie și tennologii alimentare. 2020, 5 p. spre editare. 

     SAVA, P. Cercetări fenologice la cultura agrișului și a speciilor înrudite în condițiile 

Republicii Moldava. Realizări  în horticultură, oenologie și tennologii alimentare. 2020, 8 p. 

spre editare. 

     SAVA, P. Comportarea unor soiuri de lonicera în condițiile Republicii Moldova. Realizări  în 

horticultură, oenologie și tennologii alimentare. 2020, 6 p. spre editare.  

     SAVA, P.; GHERASIMOVA, E. Dezvoltarea și fructificarea unor soiuri de cătină albă în 

Republica Moldova. Realizări  în horticultură, oenologie și tennologii alimentare. 2020, 5 p. 

spre editare. 
 

 

 



 
 

7. Diseminarea rezultatelor obţinute în formă de prezentări (comunicări, postere,  

teze/rezumate/abstracte) la foruri ştiinţifice  

Protecţia rezultatelor obţinute în formă de obiecte de proprietate intelectuală  
  

8. Materializarea rezultatelor obţinute  
Material săditor de prun şi cais pentru înfiinţarea experienţei. 

9. Dificultăţile în realizarea proiectului  

Perioada secetoasă îndelungată nu a permis pregătirea solului pentru plantare în termenii optimi 

(august).  Îndeplinirea lucrărilor au fost efectuate în decada a III a lunii octombrie).  

Conform recomandărilor agrotehnice în vigoare plantarea se efectuaează  peste 2-3 luni după 

arătură – deci se va efectua primăvara. În legătură cu situaţia pandemică creată în Moldova, cât 

şi în lume deplasările planificate peste hotare nu s-au efectuat. 

10. Concluzii  

     A fost obţinut material săditor pe portaltoi vegetativ şi semincier de speciile prun  (Stanley şi 
Super Prezident) şi cais (Spring Blush, Kyoto) cu intercalari pitici, (VVA – 1, Adaptabil). 
În rezultatul cercetărilor metodelor ecologice de întreţinere a solului, fertilizare foliară  şi 
protecţie biologică în pepiniera pomicolă sau obţinut date experimentale privind umeditatea 
solului, conţinutul substanţelor nutritive, creşterea şi dezvoltarea pomilor în primul an de 
cercetare.  
     Metodele de întreţinere în livezile de prun şi nuc au îmbunătăţit regimul hidric şi nutritiv a 
solului. Îngrăşămintele foliare au acţionat pozitiv asupra recoltei şi calităţii ei mărind recolta cu 
11%. 
     A fost studiată pentru prima dată o nouă sistemă raţională de protecţie a prunului şi nucului 
cu produse biologice, cu scopul obţinerii unei producţii de prune şi nuc ecologic calitative.  
     Au fost elaborate normativele investiţilor de capital la speciile pomicole şi bacifere.  
     Au fost obținute rezultate cu privire la indicatorii fenologici de creștere și dezvoltare a 
speciilor de arbuști fructiferi și căpșun. Au fost înființate experiențe noi la cultura afinului și 
căpșunului. 

Conclusions 
     It was obtained planting material on vegetative rootstocks and seedling of plum (Stanley and 
Super President) and apricot (Spring Blush, Kyoto) species with dwarf inserts (VVA - 1, 
Adaptable). 
     As a result of research on ecological methods of soil maintenance, foliar fertilization and 
biological protection in the orchard nursery were obtained experimental data on soil moisture, 
nutrient content, growth and development of trees in the first year of research. 
     Maintenance methods in plum and walnut orchards have improved the water and nutrient 
regime of the soil. Foliar fertilizers had a positive effect on the harvest and its quality increased 
by 11%. 
     A new rational system for the protection of plums and walnuts with organic products was 
studied for the first time, in order to obtain a production of quality organic plums and walnuts. 
     It has been developed the norms of capital investments for fruit and berries species. 
     It was obtained results on phenological indicators of growth and development of fruit bush 
and strawberry species. New experiences have been established in the cultivation of blueberries 
and strawberries. 

 
Conducătorul de proiect _________ dr. /Grosu Ion 
 Data: _________________    LŞ 



 
 

 

Cifrul proiectului: Nr. 20.80009.5107.22 
Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3 din contractul de finanţare 

 
Denumirea codurilor economice 

 
Codul 

economic 

Buget 
Aprobat 

2020 

Buget 
Precizat 

2020 

Buget 
Executat 

2020 

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite 
de birou 

336110 - 32 200 30 801,92 

Materiale pentru scopuri didactice, 
ştiinţifice şi alte scopuri 

335110 - 40 900 7 507 

Remunerarea muncii angajaţilor conform 
statelor 

211180 - 1 143 500 1 143 500 

Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 

212100 - 263 000 263 000 

Prime de asigurări obligatorie de asistenţă 
medicală achitate de angajatori pe 
teritoriul ţării 

212210 - 51 500 51 500 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 222710 - 16 300 11 979 

Deplasări de serviciu peste hotare 222720 - 57 600  

Indemnizaţii pentru incapacitatea 
temporară de muncă achitate din 
mijloacele financiare ale angajatorului  

273500 - 5 000 3 000 

Total   1 610 000 1 511 287.92 

Cheltuieli, mii lei 

  
 
 
 
 
Conducătorul organizaţiei ___________/ Dadu Constantin 
  
Contabil şef __________/ Ivanova Ala 
 
Conducătorul de proiect __________/ Grosu Ion 
 
  
 
Data: _________________  
 
LŞ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Componenţa echipei proiectului „Elaborarea şi modernizarea tehnologiilor durabile şi ecologice a speciilor 
pomicole şi bacifere în condiţiile schimbărilor climatice.” 

Cifrul proiectului ___ Nr. 20.80009.5107.22 
Echipa proiectului conform contractului de finanţare (la semnarea contractului) 

Nr 
Nume, prenume 

(conform contractului de 
finanţare) 

Anul 
naşterii 

Titlul 
ştiinţific 

Norma de muncă 
conform 

contractului 

Data 
angajării 

Data 
eliberării 

1.  Grosu Ion 1958 Dr.st de bază 03.01.2020 - 
2.  Donica Ilie 1958 Dr.hab.st Cumul 03.01.2020 - 
3.  Mladinoi Vasile 1938 Dr.şt de bază 03.01.2020 - 
4.  Cebanu Ion 1964 - De bază 03.01.2020 - 
5.  Cucu Ghenadie 1976 - De bază 03.01.2020 - 
6.  Cojoharenco Valeriu 1958 - De bază 03.01.2020 - 
7.  Russu Violeta 1978 - De bază 03.01.2020 - 
8.  Migalatieva Olga 1989 - Cumul 03.01.2020 - 
9.  Sava Parascovia 1955 Dr.hab.şt De bază 03.01.2020 - 
10.  Rusnac Cristina 1988 - De bază 03.01.2020 - 
11.  Caterenciuc Cristina 1989 - De bază 03.01.2020 - 
12.  Magher Mihail 1951 Dr.şt De bază 03.01.2020 - 
13.  Tcaci Valentina 1957 - De bază 03.01.2020 - 
14.  Dumitraş Iurie 1976 - De bază 03.01.2020 - 
15.  Grimacovscaia Natalia 1990 - De bază 03.01.2020 - 
16.  Griţcan Savelie 1952 Dr.şt De bază 03.01.2020 - 
17.  Evtodiev Mihai 1958 - De bază 03.01.2020 - 
18.  Polihovici Lidia 1950 - De bază 03.01.2020 - 
19.  Dadu Zinaida 1956 - De bază 03.01.2020 - 
20.  Crivaia Parascovia 1962 - De bază 03.01.2020  

 
Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanţare 20 
 

Modificări în componenţa echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  Anul naşterii Titlul ştiinţific 

Norma de 
muncă 

conform 
contractului 

Data angajării 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
 
Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării  
 
 
Conducătorul organizaţiei ___________/ Dadu Constantin 

  

Contabil şef __________/ Ivanova Ala 

 

Conducătorul de proiect __________/ Grosu Ion    Data: _________________    LŞ 
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	3. Acţiunile planificate pentru realizarea scopului şi obiectivelor etapei anuale  
	4. Acţiunile realizate pentru atingerea scopului şi obiectivelor etapei anuale  
	1. A fost pregătit terenul pentru plantarea portaltoaelor; 
	2. Pregătirea şi păstrarea ramurilor altoi pentru altoire; 
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	6. A fost înlăturat sălbaticul de pe portaltoi şi intercalar; 
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	9. A fost recoltat şi pus la statificare 510 buc material săditor pregătit pentru plantarea experienţei; 
	10. Au fost înfiinţate experienţele la speciile prun şi nuc conform programului de cercetare, privind studierea asociaţiei soi-portaltoi, întreţinerea,  fertilizarea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor prin metode biologice; 
	 11. Sau efectuat evidenţe a speciilor şi seminţelor de buruieni, speciilor de dăunători sugători şi defoliatori, bolilor aparatului foliar; 
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	15. Sau prelevat probe de sol şi frunze în diferite faze de dezvoltare a pomilor pentru efectuarea analizelor; 
	16. Sau înfăptuit evidenţe, măsurări, analize agrochimice, agrofizice, fiziologice şi biochimice; 
	17. Au fost efectuate calcule şi analiza datelor privind recolta şi calitatea fructelor:  
	18. Sau alcătuit sisteme de protecţie biologice înpotriva bolilor şi dăunătorilor în plantaţiile de prun şi nuc; 
	19. . Studierea comportării soiurilor şi a speciilor noi bacifere, aprecierea celor mai productive, rezistente la secetă, boli, dăunători şi alte condiţii nefavorabile; 
	20. Monitorizarea indicatorilor fenologici, biochimici şi biometrici privind particularităţile de creştere şi fructificare a culturilor bacifere; 
	21. Studierea şi selectarea soiurilor cu potenţial genetic înalt de rezistenţă în condiţiile schimbărilor climatice; 
	22. Au fost întocmite şi raportate la Comisia Metodică şi Consiliul Ştiinţific dările de seamă despre cercetările efectuate în anul 2020 în cadrul proiectului de cercetare. 
	5. Rezultatele obţinute  
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	7. Diseminarea rezultatelor obţinute în formă de prezentări (comunicări, postere,  teze/rezumate/abstracte) la foruri ştiinţifice  
	Protecţia rezultatelor obţinute în formă de obiecte de proprietate intelectuală  
	  
	8. Materializarea rezultatelor obţinute  
	Material săditor de prun şi cais pentru înfiinţarea experienţei. 
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