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INTRODUCERE
Prezenta lucrare se constituie în ghid pentru toţi cei care iubesc
pomii şi pomicultura, fiind o editie revazuta si adaugita fata de cea
aparuta in anul 2000. Conţinutul lucrării se adresează atât amatorilor
cât şi specialiştilor, tinerilor şi vârstnicilor, celor de la sate sau de la
oraşe, care doresc să-şi îmbogăţească nivelul cunoştinţelor si al
practicii în domeniul pomiculturii.
Materialul documentar, prezintă stadiul şi evoluţia în timp a
patrimoniului pomicol , a producţiilor de fructe, a elementelor care
determină o bună zonare a speciilor pomicole, a arbuştilor fructiferi şi
căpşunului, la noi în ţară. În cadrul prezentării fiecărei specii, se
stabileşte locul şi rolul acesteia în producţia de fructe naţională şi
mondială, ponderea zonelor mari producătoare, cerinţele culturii din
punct de vedere al factorilor pedo-climatici , sortimentele şi portaltoii
recomandaţi, modul de înfiinţare şi întreţinere al livezilor sau pomilor
plantaţi pe lângă casă, pentru o bună fructificare.
În lucrare sunt descrise principalele caracteristici la 296 soiuri
autohtone şi străine recomandate la înmulţire privind vigoarea
pomului,, perioada înfloritului, mărimea fructului, forma culoarea,
gustul, epoca de recoltare şi consum , etc
De asemenea, se fac precizări asupra valorii nutritive şi terapeutice
a fructelor fiecărei specii şi sunt expuse diverse moduri de păstrare sau
destinaţii ale acestora.
Pentru o mai bună cunoaştere a producerii materialului săditor
necesar pentru plantare se prezintă succint tehnica obţinerii lui şi
pepinierele autorizate care-l produc şi comercializează.
Un interes deosebit se acorda combaterii principalelor boli si
daunatori, perioadelor de aplicare a tratamentelor chimice, precum si
dozele optime de substante necesare.
Totodată se fac referiri asupra principalelor aspecte abordate în
cercetarea pomicolă cât şi a staţiunilor implicate în rezolvarea
acestora, încât cei interesaţi să poată lua legătura direct cu specialiştii
care lucrează la tematica respectivă.
Prin graficele, tabelele şi fotografiile color cu care este ilustrată
lucrarea se creează un cadru modern, uşor de citit şi memorat care
completează mulţimea de informaţii necesare pentru reuşita culturii
pomilor.

Cartea prin datele oferite, pur şi simplu, arată ce şi cum trebuie
făcut, de către cei interesaţi, pentru a avea pomi pe lângă casă, în
grădini şi în livezi de producţie, apţi să producă bine,de calitate,
constant şi eficient.
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