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În cadrul unui grup de lucru interdisciplinar alcătuit din eco-fiziologi, amelioratori,
tehnologi, meteorologi, pedologi, etc., au fost investigate datele existente privind procesele
de creştere şi rodire ale speciilor pomicole monitorizate în unităţi de cercetare din
pomicultură, precum şi informaţiile agrometeorologice și pedologice gestionate în cadrul
reţelelor naţionale de specialitate. În urma prelucrării tuturor datelor, cu ajutorul unor modele
matematice probabilistice şi regresionale dezvoltate de parteneri şi recunoscute deja pe plan
internaţional, s-a realizat evaluarea potenţialului agroclimatic și pedologic al României pentru
speciile pomicole. Lucrarea reprezintă prima abordare pe plan na�ional a zonării principalelor
specii de pomi, arbuști fructiferi și căpșun, având la bază modele matematice riguroase, care
valorifică informa�ia con�inută în:
- bazele de date climatice multianuale din perioada 1961-2010 pentru 121 localită�i;
- bazele de date pedologice prin Sistemul informatic geografic al resurselor de sol “SIGSTAR-
200”, bazele de date punctuale PROFISOL şi MONITORING, foile topografice 1:25.000 şi
reţeaua hidrologică.

Studiul stabilește distribu�ia spa�ială a gradului de favorabilitate prin interpolare geo-
statistică și, totodată, pune bazele unei noi metodologii de zonare prin modele cu aplicabilitate
în toate sectoarele produc�iei agricole vegetale, foarte utilă și în estimarea impactului
schimbărilor climatice.
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Actuala zonare a speciilor pomicole este o măsură de importanţă naţională,
care are însă caracter orientativ, ghidul oferind informa�ii la nivel de comună, nu de
parcelă, precum și prin faptul că nu a putut lua în consideraţie mai multe însuşiri de
sol, cum ar fi rezerva de humus, volumul edafic util, gradul de gleizare
(stagnogleizare) a solului, panta terenului etc., de care trebuie să se ţină cont la nivel
de detaliu, la proiectarea viitoarelor livezi pe amplasamente, pentru a putea
caracteriza cât mai fidel potenţialul natural. De asemenea, trebuie luate în
considera�ie și măsurile tehnologice de potenţare aplicabile în diferitele regiuni ale
ţării, cum ar fi irigaţia, care măresc apr ciabil favorabilitatea terenurilor.e

Zonarea în func�ie de condi�iile socio-economice se referă îndeosebi la modul în
care bazinele pomicole tradi�ionale s-au format de-a lungul timpului, ca urmare a
activită�ilor umane.
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