
Raportul de activitate
al membrului corespondent al A M, Babuc Vasile

1.  Activitatea tiin ific

Coordonator i executor al proiectului institu ional 06-407-014 A „Structuri noi ale
planta iei i tehnologii moderne în sistemul superintensiv de cultivare a m rului axate
pe programarea valorilor superioare a produc iei”.

2. Rezultatele tiin ifice principale

Num rul de publica ii tiin ifice total: 3
inclusiv
Articole în reviste locale 2
Culegere de lucr ri tiin ifice 1

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin

În pepinier :a fost elaborat i implementat  în produc ie tehnologia producerii
pomilor de m r prin altoirea la mas  – reducerea ciclului de producere cu 1 an fa  de
cea tradi ional . Implementare: SRL „Codru ST” (Bucov ) – 200 mii buc. pomi de 2
ani; SA „Alfa – Nistru” (Soroca) – 400 mii pomi de 1 an; nivelul rentabilit ii 152 –
160%.

În livada superintensiv  de m r: au fost elabora i parametrii optimali productivi ai
structurii geometrice a planta iei  i a structurii coroanelor pomilor în cadrul ace4stora
în func ie de particularit ile biologice ale soiurilor alte procedee tehnologice ale
urgent rii intr rii pe rod a livezii tinere, program rii cantit ii, calit ii, competitivit ii,
superioare a produc iei în livada pe rod. Implementare: SA „Alfa – Nistru” (Soroca) –
130 ha livad  tân ; SRL „Codru ST” (Bucov ) –50 ha pe rod – recolta 30 t/ha, 87%
mere extra i clasa I, rentabiliattea – 230%.

4. Activitatea didactic

Num rul cursurilor inute 3
inclusiv la masterat 2
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al
tezei de doctorat

3

Num rul persoanelor la care a i fost conduc tor tiin ific i care
au sus inut teza

1

5. Activitatea managerial

Pre edinte al Consiliului specializat pentru sus inerea tezelor de doctor i doctor
habilitat la specialitatea 06.01.07 – pomicultur

6. Informa ii generale
„Ordinul de onoare” al Republicii Moldova.


