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CUVÂNT- ÎNAINTE

,, Este timpul ca toate rezultatele ştiinţifice ,aşa de
preţioase, dobândite până acum ,să se transforme
în învăţăminte practice şi să fie aplicate de
agricultorii noştrii mari şi mici . E timpul să părăsim
rutina şi să adoptăm în agricultură procedee tehnice
întemeiate pe datele ştiinţei. Dacă nu vom face
aceasta,vom continua a fi săraci în ţară bogată vom
rămâne în urma neamurilor ce ne înconjoară.’’
Gheorghe Ionescu –Şişeşti

Modernizarea agriculturii româneşti şi aşezarea acestia pe coordonatele
agriculturii practicate în Uniunea Europeană , constituie priorităţi la rezolvarea
cărora,un rol important revine cercetării agricole, ale cărei rezultate, pot contribui la
creşterea nivelului producţiei agricole, dar mai ales la atingerea unor standarde de
calitate şi de eficientizare a obţinerii acesteia.
La înfăptuirea acestor deziderate ,un rol hotărâtor îl are transferul de cunoştinţe
tehnice, economice şi de management, generate de activitatea de cercetare către cei
care fac producţia agroalimentară, pentru o competitivitate sporită pe piaţă , care să ţină
seama şi de cerinţele crescânde ale consumatorilor.
Lucrarea de faţă , rod al unei asidue munci de cercetare, pune la dispoziţia celor
interesaţi, informaţii deosebit de utile din domeniile agronomiei , zootehniei, medicinei
veterinare, industriei alimentare, silviculturii, agrometeorologiei, hidrologiei şi
gospodăririi apelor, ca ofertă anuală a cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic.
Informaţiile pe care agricultorii şi silvicultorii le găsesc în această lucrare reflectă
soluţii de aplicat corelate cu factorii climatici,pedologici şi calităţile biologice ale soiurilor
şi hibrizilor cultivaţi.
Informaţii suplimentare şi consultanţa necesară transpunerii soluţiilor
propuse se pot obţine de la unitatea de cercetare respectivă sau de la Academia de
Ştiinţe Agricole şi Silvice ,, Gheorghe Ionescu Şişeşti”, care îşi exprimă speranţa că
această ofertă va răspunde dezideratelor producătorilor agricoli.

Prof. dr. Gheorghe SIN
Membru corespondent al Academiei Române
Preşedintele
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
,,Gheorghe Ionescu –Şişeşti”
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CAPITOLUL I
Soiuri şi hibrizi de plante,
rase şi hibrizi de animale

SOIUL DE GRÂU DE TOAMNĂ ,, ADELINA ”

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE –DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
ȘIMNIC , CRAIOVA
Autor: Gabriela Păunescu
Principalele caracteristici:
 tip de grâu de toamnă;
 planta are un port intermediar la înfrățire;
 frecvența plantelor cu frunza steag recurbată este ridicată;
 spicul are forma piramidală, scurt-mijlociu ca lungime, lax, este aristat și are
culoare albă la maturitate;
 caracterul care îl deosebește în mod evident de ceea ce există pe piață la ora
actuală este lungimea mare a ciocului glumei inferioare;
 talia medie a plantei este de 70-78 cm;
 ritm de creștere foarte bun: 1-2 pe o scară de la 1 la 9 (1 este foarte bun și 9
foarte slab);
 boabe de culoare roșie, masa a 1000 de boabe 44-46 g, masa hectolitrică
77-81 kg/hl;
 perioada de vegetație este medie spre tardivă;
 comportare foarte bună la ger, secetă și arșiță;
 rezistență medie la făinare și septorioză;
 potențial foarte bun de producție, în condițiile de la Șimnic, obținând în
medie pe ultimii trei ani o producție de 6541 kg/ha; în rețeaua Institutului
de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor s-a remarcat în anul
2011 prin producții de peste 10 000 kg/ha și prin sporuri de producție
ridicate în raport cu soiul martor Boema : 18% -25% ;
 calitate de panificație foarte bună - conținutul de proteină a atins 13,1%,
înregistrând în mod frecvent valori peste 11% iar indicele glutenic îl
plasează de fiecare dată în categoria soiurilor de calitatea I.
Eficiența economică:
 este dată de potențialul productiv deosebit;
 de asemenea, de calitatea de panificație mult superioară altor soiuri românești și
străine.
Domeniul de aplicabilitate:
 soiul este recomandat cu precădere pe luvosoluri;
 zona de extindere cuprinde sudul și sud-vestul țării.

Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale agricole ;
 asociații agricole;
 cultivatori particulari .

SOIUL DE GRÂU DE TOAMNĂ „ ANDRADA ”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TURDA
Autori: V. Moldovan, Rozalia Kadar, N. Lupu, I. Racz
Principalele caracteristici:
 soiul Andrada formează la sfârşitul înfrăţitului o tufă cu portul semierect, cu
frunzele de culoare verde intens;
 talia plantelor este mijlocie, apropiată de cea a soiului Dropia, fiind cuprinsă între
80-95 cm;
 spicul are marginile paralele, este lax, de mărime medie sau lungă, de culoare
roşie, cu ariste prezente;
 bobul este mare, de formă ovoidală şi are culoarea roşie. Masa a 1000 de boabe
este cuprinsă între 46-50 g, şi masa hectolitrică între 76-80kg/hl;
 soiul formează în medie 40 boabe în spic la varianta fertilizată şi 34 la varianta
nefertilizată şi o densitate de 550 spice/m2;
 perioada de vegetaţie apreciată după numărul de zile de la răsărit până la
maturitate este mijlocie, fiind în medie de 267 de zile;
 rezistenţa la iernare este foarte bună, rezistenţa la cădere este de asemenea
foarte bună, aceasta datorându-se în mare măsură taliei mai reduse;
 înfrăţirea productivă la soiul Andrada, reflectată prin numărul de spice la m 2 este
mai redusă şi de aceea recomandăm ca măsură tehnologică utilizarea unui
număr de 600 boabe germinabile/m2.
Eficienţa economică:
 soiul Andrada realizează sporuri de producţie de 3-8% faţă de soiurile martor
Delabrad şi Dropia în aceleaşi condiţii tehnologice.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, fiind recomandat a se extinde în zona centrală şi nord a ţării.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale;
 asociaţii agricole;
 cultivatori particulari.

SOIUL DE TRITICALE DE TOAMNĂ „NEGOIU ”
( x Triticosecale Witt. )

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE
AGRICOLĂ , FUNDULEA
Autori: Gh. Ittu, N. N. Săulescu, Mariana Ittu, P. Mustăţea
Principalele caracteristici:
 soiul are tufa plantei, în faza de înfrăţire, semierectă. Frunza steag are portul
erect, cu lungimea şi lăţimea de dimensiuni medii şi prezintă o cerozitate
accentuată după înflorit;
 are paiul gros, elastic şi gâtul spicului prezintă o perozitate pronunţată pe o
porţiune de cca. 3-3,5 cm. Înălţimea medie a plantei, în condiţii normale de
cultură, este de 110-120 cm, fiind asemănătoare cu cea a soiurilor martor Titan
şi Stil;
 spicul este de culoare albă mată, mare, aristat, semidens, de formă piramidală,
cu cerozitate pronunţată şi cu poziţia nutantă la maturitate. Spicul are aristele
lungi şi distribuite uniform pe toată lungimea spicului;
 boabele sunt mari, de formă alungită, având culoarea roşie deschisă şi
realizează, în condiţii optime de cultură : masa a 1000 de boabe de 48-54 g şi
masa hectolitrică de 72-74 kg/hl;
 are aceeaşi precocitate la înspicat ca şi soiurile martor Titan şi Stil şi este mai
rezistent decât acestea la cădere;
 are o capacitate bună de înfrăţire, iar fraţii sunt egali ca talie şi dezvoltare;
 este rezistent la actualele rase, de rugină galbenă şi mijlociu de rezistent la
rugina brună, cu o bună rezistenţă şi la făinare.
 are nivel îmbunătăţit de rezistenţă la încolţirea în spic, rezistenţă bună la
fuzarioza spicului şi la septorioză şi este tolerant la toxicitatea ionilor de aluminiu;
 are un potenţial ridicat de producţie (7,0-10,5t/ha) şi caracteristici de calitate
superioare pentru a fi utilizat, în special, în nutriţia animală, dar şi în producerea
alcoolului, în patiserie şi chiar panificaţie, în amestec, în proporţie de 50:50 cu
faină de grâu.
Eficienţa economică:
 realizează sporuri de producţie de 11-15% faţă de soiurile martor Titan şi Stil în
aceleaşi condiţii tehnologice.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, pentru producţia de boabe, fiind recomandat a se extinde în zona
colinară dar şi în zona de câmpie cu soluri fertile.

Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale;
 asociaţii agricole;
 cultivatori particulari.

SOIUL DE TRITICALE DE TOAMNĂ „ODA FD”
( x Triticosecale Witt. )

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
AGRICOLĂ , FUNDULEA
Autori: Gh. Ittu, N. N. Săulescu, Mariana Ittu, P. Mustăţea
Principalele caracteristici:
 soiul are tufa plantei, în faza de înfrăţire, semierectă;
 frunza steag are poziţia erectă şi prezintă, după faza de înflorit, o cerozitate
puternică;
 paiul este gros iar gâtul spicului prezintă, după înflorit, o perozitate slabă sau
absentă;
 înălţimea medie a plantei, în condiţii normale de cultură, este cuprinsă între 110115 cm, având aceeaşi talie cu cea a soiurilor martor Stil şi Titan ;
 spicul este mijlociu de mare, uşor colorat, aristat, de formă piramidală şi cu o
poziţie seminutantă la maturitate;
 boabele sunt, de formă aproape rotundă, de culoare roşie deschisă, bine
umplute, iar în condiţii normale de cultură au o masa a 1000 de boabe de 42,846,5 g şi masa hectolitrică de 73-77 kg/hl ;
 soi precoce, înspică cu 1-2 zile mai devreme decât soiurile Titan şi Stil;
 are nivel bun de rezistenţă la iernare şi la cădere;
 este rezistent la actualele rase de rugină brună, rugină galbenă şi făinare;
 are rezistenţă bună la Septoria tritici, este mijlociu de rezistent la fuzarioza
spicului şi este tolerant la toxicitatea ionilor de aluminiu;
 are un potenţial ridicat de producţie (6,8-10,5t/ha) şi caracteristici de calitate
superioare pentru a fi utilizat, în special, în nutriţia animală, dar şi în producerea
alcoolului, în patiserie şi chiar panificaţie, în amestec, în proporţie de 50:50 cu
faină de grâu;
Eficienţa economică:
 realizează sporuri de producţie de 12-14% faţă de soiurile martor Titan şi Stil în
aceleaşi condiţii tehnologice.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, pentru producţia de boabe, fiind recomandat a se extinde în zona
colinară dar şi în zona de câmpie cu soluri fertile.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale ;
 asociaţii agricole;
 cultivatori particulari.

SOIUL DE ORZ DE TOAMNĂ „AMETIST”
(cu şase rânduri de boabe în spic)
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
AGRICOLĂ , FUNDULEA
Autori: L. Vasilescu, A. Bude, C. Popescu
Principalele caracteristici:
 soi tipic de toamnă, semiprecoce, cu rezistenţă bună la ger, cădere şi la bolile
foliare. Forma tufei este semiculcată, intensitatea coloraţiei antocianice a
urechiuşelor este absentă sau foarte slabă iar teaca frunzei steag prezintă o
cerozitate puternică;
 talia plantelor la maturitate este medie spre înaltă, spicul semierect, cu margini
paralele şi densitate medie, cerozitatea acestuia fiind absentă sau foarte slabă;
 mărimea spicului este medie iar lungimea primului segment al rahisului este
scurtă;
 aristele sunt lungi iar coloraţia antocianică a vârfurilor este absentă ;
 bobul este îmbrăcat, pana bazală prezintă peri lungi cu lodiculi dispuşi lateral;
 caracteristica de bază a acestui soi este productivitatea ridicată;
 capacitatea de producţie este superioară soiului martor Dana (producţia medie în
diverse condiţii de mediu din România este de 5390 kg/ha), cu un conţinut mediu
în amidon de 61,6% şi un conţinut mediu în proteine de 12,9%. Masa a 1000
boabe înregistrează valori cuprinse între 49-52g în anii favorabili (temperaturi şi
precipitaţii corespunzătoare în perioada de umplere a boabelor) şi 43-48g în
condiţii mai puţin favorabile;
 se recomandă spre cultivare cu precădere în stepa Bărăganului şi Dobrogei,
silvostepa Transilvaniei şi stepa Moldovei.
Eficienţa economică:
 a realizat un spor de producţie de 7,3% faţă de soiul martor Dana în diverse
condiţii de mediu (în anii 2011 şi 2012 în aceleaşi condiţii tehnologice);
 contribuie la relansarea culturii orzului de toamnă şi asigurarea materiei prime
pentru industria malţului şi berii prin realizarea unor indicatori de calitate conform
prevederilor standardelor.
Domeniul de aplicabilitate:
 în agricultură (producţia vegetală) pentru furajarea animalelor şi în industria
malţului şi berii, în funcţie de tehnologia aplicată .
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii şi cultivatori particulari de cereale din zonele de cultură a orzului de
toamnă.

SOIUL DE ORZ DE TOAMNĂ „ ARTEMIS”
(cu două rânduri de boabe în spic)
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
AGRICOLĂ, FUNDULEA
Autori: L. Vasilescu, A. Bude, C. Popescu
Principalele caracteristici:
 soi tipic de toamnă, semiprecoce cu rezistenţă bună la ger, cădere şi la pătarea
reticulară brună a frunzelor de orz (Pyrenofora teres), rezistenţă bună la virusul
îngălbenirii şi piticirii orzului (BYDV) ;
 forma tufei este semiculcată, frecvenţa plantelor cu frunza steag recurbată este
ridicată, teaca acesteia prezentând o cerozitate puternică ;
 talia plantelor la maturitate este medie iar portul spicului orizontal, cu margini
paralele şi lax;
 dezvoltarea spiculeţelor sterile este completă cu port paralel. Coloraţia
antocianică a vârfurilor aristelor este absentă, bobul este îmbrăcat iar pana
bazală prezintă peri lungi cu lodiculi dispuşi lateral ;
 caracteristica acestui genotip de orz de toamnă este productivitatea şi calitatea
boabelor. Capacitatea de producţie este superioară (5705 kg/ha în diverse
condiţii de mediu), dar este de evidenţiat conţinutul mediu în amidon de 62,6 şi
conţinutul mediu în proteine de 12,0%;
 masa a 1000 boabe înregistrează valori cuprinse între 46-55g în condiţii
favorabile de mediu şi 44-53g în condiţii mai puţin favorabile;
 se recomandă spre cultivare, cu precădere, în silvostepa Munteniei şi Olteniei şi
silvostepa Transilvaniei.
Eficienţa economică:
 a realizat un spor de producţie de 7,5% faţă de soiul martor Andreea în condiţiile
climatice din anii 2011(un an favorabil) şi 2012 (un an secetos în perioada apriliemai), în aceleaşi condiţii tehnologice;
 contribuie la relansarea culturii orzului de toamnã şi asigurarea materiei prime
pentru industria malţului şi berii prin realizarea unor indicatori de calitate conform
prevederilor standardelor.
Domeniul de aplicabilitate:
 în agricultură (producţia vegetală) pentru furajarea animalelor şi în industria
malţului şi berii, în funcţie de tehnologia aplicată.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii şi cultivatori particulari de cereale din zonele de cultură a orzoaicei de
toamnă.

SOIUL DE ORZ DE TOAMNĂ „SMARALD”
(cu şase rânduri de boabe în spic)

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
AGRICOLĂ , FUNDULEA
Autori: L. Vasilescu, A. Mihăilescu, A. Bude, E. Alionte
Principalele caracteristici:
 soi semiprecoce cu rezistenţă bună la iernare, cădere şi la bolile foliare;
 forma tufei este intermediară, cu o frecvenţă medie spre ridicată a plantelor cu
frunza steag recurbată;
 înălţimea plantei este medie, spicul mediu spre dens, cu margini paralele şi de
lungime scurtă. Portul spicului este semierect iar cerozitatea este slabă;
 aristele sunt lungi şi prezintă o coloraţie antocianică slabă spre medie. Bobul
este îmbrăcat, uşor colorat, cu pana bazală cu peri lungi şi cu lodiculi dispuşi
lateral;
 caracteristica de bază a acestuia este productivitatea ridicată şi calitatea
boabelor;
 capacitatea de producţie este superioară (producţia medie este de 6000 kg/ha în
2 ani de testare în toate zonele favorabile orzului de toamnă), cu un conţinut în
amidon de 62,7% şi un conţinut mediu în proteine de 11,2% ;
 masa a 1000 boabe este cuprinsă între 40-49 g în condiţii mai puţin favorabile şi
43-52 g în condiţii favorabile de mediu;
 se recomandă spre cultivare în stepa Bărăganului şi Dobrogei, silvostepa
Munteniei şi Olteniei, Câmpia de Vest, silvostepa Transilvaniei şi stepa Moldovei.
Eficienţa economică:
 a realizat spor de producţie de 19% faţă de soiul martor Dana, în aceleaşi condiţii
tehnologice şi în diverse condiţii de mediu ;
 contribuie la relansarea culturii orzului de toamnă şi asigurarea materiei prime
pentru industria malţului şi berii prin realizarea unor indicatori de calitate conform
prevederilor standardelor.
Domeniul de aplicabilitate:
 în agricultură (producţia vegetală) pentru furajarea animalelor şi în industria
malţului şi berii, în funcţie de tehnologia aplicată.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii şi cultivatori particulari de cereale din zonele de cultură a orzului de
toamnă.

SOIUL DE OVĂZ DE PRIMĂVARĂ „ MUREŞANA”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TURDA
Autori: Rozalia Kadar, V. Moldovan, N. Lupu, I. Racz
Principalele caracteristici:
 soiul Mureşana formează o tufă semierectă;
 frunzele sunt mari, ceroase, de culoare verde intens;
 poziţia frunzei steag este semiaplecată;
 paniculul este răsfirat, de culoare galbenă-aurie;
 boabele au forma ovoidal-alungită;
 masa a 1000 boabe este în medie de 35 grame, iar masa hectolitrică de 47 kg/hl;
 are o perioadă de vegetaţie mijlocie, de aproximativ 110 zile;
 talia plantelor este de 105-110 cm;
 are o bună rezistenţă la cădere şi o rezistenţă foarte bună la rugina coronată,
arsura bacteriană şi tăciune;
 numărul de zile de la răsărit la înspicat este de aproximativ 56 de zile şi de la
înspicat la maturitate de 35 zile ;
 densitatea recomandată la semănat pentru soiul de ovăz de primăvară Mureşana
este de 450-500 boabe germinabile pe metrul pătrat;
 cantitatea de sămânţă folosită la semănat este de 170-180 kg/ha.
Eficienţa economică:
 soiul Mureşana realizează sporuri de producţie de 4% faţă de soiul martor Lovrin
1.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, fiind recomandat a se extinde în Câmpia de Vest, dealurile din vestul
ţării şi din Transilvania, colinele Olteniei şi Munteniei şi partea de nord-est a
Moldovei.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale;
 asociaţii agricole;
 cultivatori particulari;
 industria farmaceutică.

HIBRIDUL DE PORUMB ,,TURDA 248 ”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TURDA
Autori: Voichiţa Haş, I. Haş, Ana Copândean, Elena Nagy
Principalele caracteristici:
a
 hibrid simplu înregistrat în anul 2012 şi recomandat pentru cultură în zonele I
a
şi II din Transilvania şi Moldova;
 perioada de vegetaţie de la semănat la maturitatea tehnică este de 120 zile,
încadrându-se în grupa FAO 380 ;
 planta este viguroasă ,cu talie mijlocie spre înaltă ( 226-257 ) cm , inserţia
ştiuletelui 66-87 cm; numărul total de frunze/plantă - 13;
 ştiuletele este cilindric, lungimea medie de 18-19 cm, 18-20 rânduri de boabe pe
ştiulete ,193 g greutate , rahisul de culoare roşie;
 bobul este dentat, de culoare galben-galben deschis,masa a 1000 de boabe
226 g şi un randament de 82-84%;
 compoziţia chimică: 67,9% amidon; 5,2 % grăsimi; 11,5% proteine şi 4,4% fibre ;
 densitatea recomandată: 65.000-70000 pl/ha;
 rezistenţă foarte bună la:
 temperaturile scăzute din prima parte a perioadei de vegetaţie;
 căderea plantelor;
 rezistenţă bună spre mijlocie la:
 frângerea tulpinilor;
 secetă, arşiţă , şiştăvirea boabelor;
 atacul de Ostrinia nubilalis .
Eficienţa economică:
 în reţeaua ecologică a I.S.T.I .S ( 9 localităţi, 2009-2011) , a înregistrat o
producţie medie de 9865kg /ha , depăşind martorii Turda 201 cu 12% şi Turda
Mold 188 cu 14%; potenţialul de producţie maxim de 14.257 kg/ha s-a realizat
în anul 2010 la C.T.S. Bacău;13.504kg /ha s-au obţinut în anul 2009 la C.S.T
Dej şi 12.814 kg /ha s-au realizat în anul 2011 la C.S.T. Satu Mare;
 producerea de sămânţă nu ridică probleme deosebite, formele parentale au o
bună coincidenţă la înflorit şi capacitate de producţie ridicată în loturile de
hibridare;
 hibridul Turda 248 se remarcă prin potenţial de producţie ridicat, stabilitatea
producţiei şi calitatea boabelor;
 caracterul “ stay green” foarte pronunţat, toleranţa bună la stresul hidric îl
recomandă a se cultiva în condiţii pedoclimatice şi tehnologice diferite.

Domeniul de aplicabilitate:
 conţinutul ridicat de grăsimi, îl recomandă pentru extracţia de ulei şi sursă de
materie primă pentru fabricarea bioetanolului;
a
a
 se recomandă a se cultiva pentru producţia de boabe în zona a I şi a II
dinTransilvania şi Moldova precum şi în zonele colinare din vestul ţării.
Beneficiari potenţiali :
 societăţi comerciale agricole ;
 asociaţii şi cultivatori particulari din Transilvania, Moldova şi vestul ţării.

SOIUL DE MAZĂRE DE TOAMNA ,, NICOLETA ’’

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
AGRICOLĂ , FUNDULEA
Autor: Aurelia Draghicioiu
Principalele caracteristici:
 soi cu tip de creştere nedeterminat, cu frunza de tip „afila” şi cu înălţimea plantei
de 60-85 cm;
 florile sunt de culoare albă, păstaia este de mărime medie, boabele sunt netede
şi cu masa a 1000 de boabe de 250-280 g;
 este un soi precoce, cu perioada de vegetaţie de 78-96 zile;
 are rezistenţă foarte bună la scuturare, este rezistent la făinare, antracnoză şi la
viroze;
 soi cu rezistenţă foarte bună la cădere, pretabil pentru recoltarea mecanizată,
într-o fază, direct din lan;
 are conţinut ridicat în proteine, 24,5-26% şi un procent de coji de 7-7,5%;
 are potenţial ridicat de producţie, 2800-3600 kg/ha şi a realizat sporuri medii faţă
de soiul martor Aurora de 10-12%.
Eficienţa economică:
 realizează sporuri de producţie de 10-12% faţă de soiul martor Aurora în aceleaşi
condiţii tehnologice.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură , pentru producţia de boabe, fiind recomandat a se extinde în toate
zonele favorabile de cultură a mazărei de câmp.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii şi cultivatori particulari.

HIBRIDUL DE FLOAREA-SOARELUI ,, FUNDULEA-911”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
AGRICOLĂ , FUNDULEA
Autori: Al. V. Vrânceanu, D. Stanciu, Maria Joiţa-Pǎcureanu, Maria Stanciu
Principalele caracteristici:
 este un hibrid simplu, precoce;
 are o talie a plantelor medie, cu un foliaj de mărime mijlocie-mare, forma
triunghiulară şi culoare verde închis;
 florile ligulate sunt de culoare galben-intens;
 calatidiul la recoltare este mijlociu spre mare, de formǎ convexǎ, semiînclinat;
 sâmânţa are o mărime mijlocie, este de culoare gri închis-neagră cu dungi uşor
vizibile şi formă ovoid-alungită, iar în condiţii normale de culturǎ are masa a 1000
boabe de 60-65g, iar masa hectolitrică 38-42kg/hl;
 conţinut mediu de ulei în sǎmânţǎ de 50-52%;
 are un nivel bun de rezistenţǎ la secetă şi arşiţă;
 este rezistent la manǎ, pǎtarea brunǎ şi frângerea tulpinii ;
 are un potenţial ridicat de producţie: 3600-3900kg/ha şi caracteristici de calitate
superioarǎ realizând un ulei de foarte bună calitate, utilizat atât în alimentaţie cât
şi la prepararea margarinei;
 grad ridicat de autofertilitate 60-70%;
 are o foarte bună plasticitate ecologică.
Eficienţa economicǎ:
 realizeazǎ sporuri de producţie faţǎ de hibrizii martor în condiţii de secetǎ şi
arşiţǎ.
Domeniul de aplicabilitate:
 agriculturǎ, pentru producţia de seminţe în vederea extracţiei de ulei, fiind
recomandat pentru toate zonele de cultură, cu excepţia celor infestate cu
lupoaie.
Beneficiari potenţiali:
 societǎţi comerciale agricole;
 asociaţii agricole ;
 cultivatori particulari.

SOIUL DE CARTOF „EXPRES”

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
SUCEAVA
Autor : D. Bodea
Principalele caracteristici :
 anul înregistrării : 2011 ;
 soi semitârziu cu durata perioadei de vegetaţie cuprinsă între 100-105 zile ;
 culoarea cojii este roşu deschis a pulpei galben pai, aspectul cojii neted iar ochii
superficiali ;
 forma tuberculului este ovala – plata ;
 soi cu rezistenţă moderată la mană pe tubercul şi mijlociu de rezistent la mană
pe frunze ;
 soi foarte rezistent la virusul Y şi rezistent la virusul răsucirii frunzelor (VRF) ;
 clasa de calitate culinară : B (cartofi pentru diferite preparate culinare, cu
amidonul fin,iar tuberculii sunt mai puţin făinoşi şi crapă uneori la fierbere ;
 conţinutul în amidon 14 % iar în substanţa uscată 21 % ;
 capacitate de producţie 45-47 t/ha.
Eficienţa economică :
 productivitate ridicată , producţii mari şi stabile datorită plasticităţii ecologice mari;
 aspect comercial corespunzător, atractiv ;
 pretabil pentru industrie şi industrializare ( chips) ;
 pretabil la aplicarea unor sisteme de agricultură ecologică .
Domeniul de aplicabilitate :
 cultura cartofului .
Beneficiari potenţiali :
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii agricole ;
 cultivatori particulari.

SOIUL DE CARTOF ,, NEMERE "

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
CARTOF , TG. SECUIESC
Autori: Luiza Mike , Eva Mucsi
Principalele caracteristici:
 soi de cartof obținut prin hibridare sexuată între M.P.I.61-516-20 X CERTO,
urmată de selecție individuală în populația hibridă. Este menținut prin înmulțire
vegetativă, ceea ce îi conferă stabilitate și omogenitate.
Tuberculii
 forma tuberculilor este ovală;
 coaja netedă, de culoare galbenă, pulpa alb - gălbui;
 colții au culoare roșu - violet.
Tufa: intermediară, semi-erectă, bogată în frunze;
Maturitatea: soi semitârziu;
Floarea: inflorescenţa este cimă simplă, cu flori mari de culoare albă;
Frunza: semicompactă cu foliole de mărime mijlocie, de culoare verde clar.
Rezistența la boli și dăunători:
 rezistent la virusul Y al cartofului;
 mijlociu tolerant la mană pe frunze și tuberculi;
 rezistent la râia neagră.
Conținut în amidon: 20,5%;
Clasa de calitate: C ;
Pretabilitate: consum de toamnă-iarnă şi industrializare ;
Capacitate de producţie: mare, potenţialul fiind de 63,5 t/ha.
Eficienţa economică :
 potențial înalt de producție, plasticitate ecologică, stabilitatea producției;
 reducerea tratamentelor fitosanitare.
Domeniul de aplicabilitate :
 agricultură, industria alimentară.
Beneficiari potenţiali :
 cultivatorii de cartof din întreaga ţară;
 consumatorii;
 fabricile de procesare .

SOIUL DE TOMATE DE CÂMP ,, AURA”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ, BUZĂU
Autori: C. Vînătoru, E. Teodorescu, B. Zamfir
Principalele caracteristici :
 soiul a fost obţinut prin metodele de ameliorare specifice speciei din Linia 42
aflată în baza de germoplasmă a S.C.D.L. Buzău;
 destinat cultivării în câmp pentru consum în stare proaspătă şi industrilizare;
 soi cu creştere determinată, cu o înălţime medie de 60-65 cm;
 tufă viguroasă compusă din 6-8 lăstari principali;
 planta prezintă un aparat foliar bogat, distinct, de culoare verde deschis;
 grupa de maturitate -02 (vara-toamna);
 fructele sunt mari, rotunde, cu o greutate medie de peste 200 g;
 se încadrează în grupa medie de fermitate iar fructul prezintă un număr de 4-5
loje seminale;
 fructul imatur este de culoare verde albicios cu uşor capac iar la maturitatea
fiziologică se transformă în galben portocaliu;
 prezintă rezistenţă sporită la crăpare şi se păstrează peste 10 zile după
recoltare;
 producţia pe plantă este peste 2,5 kg, aceasta putând creşte semnificativ dacă
se intervine cu noi verigi tehnologice în special de nutriţie;
 soiul se remarcă prin stabilitate şi uniformitate genetică a principalelor caractere
şi în special prin calitatea fructelor de excepţie, caracterizată prin gust şi aromă
pronunţată, conţinut ridicat în caroten şi vitamina C;
 poate fi cultivat în toate zonele ţării prin folosirea tehnologiilor de cultivare cadru
însă suportă şi alte variante tehnologice putând fi cultivat cu succes şi în sistem
ecologic.
Eficienţa economică:
 potenţialul de producţie de 45-60 t/ha.
Domeniul de aplicabilitate :
 consum în stare proaspătă şi industralizare.
Beneficiari potenţiali :
 cultivatorii individuali şi asociaţi;
 fermele şi exploataţiile legumicole.

SOIUL DE TOMATE DE CÂMP ,, FLORINA 44”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , BUZĂU
Autori: C. Vînătoru, E. Teodorescu, B. Zamfir
Principalele caracteristici :
 soi cu creştere determinată (Sp), destinat cultivării în câmp;
 obţinut din linia 44 în urma lucrărilor intensive de ameliorare;
 planta creşte sub formă de tufă şi este compusă din 4-6 lăstari principali cu o
înălţime medie de 60-65 cm;
 vigoarea plantei este medie, prezintă un număr de 60-80 frunze, cu foliole de
mărime medie;
 fructul imatur este verde, cu uşor capac iar la maturitatea fiziologică se
transformă în roşu strălucitor;
 în inflorescenţă se găsesc 4-6 fructe mari, rotunde, greutatea medie a fructului
de 180-220 g;
 fructele sunt ferme, rezistente la crăpare şi arsura solară şi au capacitate bună
de păstrare după recoltare ( peste 10 zile);
 în secţiune transversală fructul prezintă un pericarp cu o grosime de 7-8 mm şi 4
lojii seminale;
 în fruct se găseşte un număr mic de seminţe, între 60-80, care sunt bine
dezvoltate şi vizibil acoperite cu perişori fini aurii;
 fructul are aspect comercial atractiv, cu gust plăcut, echilibrat;
 fructul poate fi recoltat şi cu codiţă deoarece prezintă pedicel scurt, mărindu-se
astfel durata de păstrare după recoltare;
 prezintă toleranță faţă de principalele boli specifice tomatelor cultivate în câmp.
Eficienţa economică:
 potenţial de producţie : 50-60 t/ha ;
 calitate şi valoare comercială ridicată.
Domeniul de aplicabilitate :
 poate fi cultivat în toate zonele ţării favorabile cultivării tomatelor în câmp ;
 gustul şi aroma deosebită de care dispune îl recomandă pentru a fi consumat
în stare proaspătă iar substanţa uscată de peste 6,2% îl recomandă pentru
industrializare.
Beneficiari potenţiali
 cultivatorii şi consumatorii de tomate.

SOIUL DE TOMATE TIP CHERRY ,,SORANA”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , BUZĂU
Autori: C. Vînătoru, E. Teodorescu, B. Zamfir
Principalele caracteristici :
 soi timpuriu (01) cu o perioadă de vegetaţie de 95-110 zile de la răsărire la
recoltat;
 tipul de creştere nedeterminat ( SP+), se recomandă a fi palisat;
 planta în câmp atinge înălţimea de 1,8-2 m iar în spaţii protejate, dacă nu este
cârnită depăşeşte înălţimea de 3 m;
 planta este suplă, prezintă un foliaj redus, compus din frunze cu lungimea de 2226 cm cu foliole mici, de culoare verde închis;
 inflorescenţa este compusă, bogată, alcătuită dintr-un număr mare de flori (80240) iar distanţa dintre inflorescenţe este de 20-25 cm;
 fructele sunt mici, rotunde, au culoarea verde cu uşor capac înainte de maturare
iar după maturare se transformă în roşu;
 greutatea medie a fructului este de 6-10 g, prezintă două lojii seminale şi un
număr de 40-50 seminţe foarte mici în fruct;
 fructele prezintă fermitate medie şi se păstrează peste 10 zile după recoltare;
 fructele sunt dulci, gustoase, bogate în zaharuri şi arome;
 soiul este tolerant la bolile specifice tomatelor din această grupă;
 se caracterizează prin plasticitate ecologică cu menţiunea că în spaţii protejate
inflorescenţa este mai bogată şi vizibil mai laxă.
Eficienţa economică:
 potenţial de producţie ridicat şi de înaltă calitate de peste 3 kg/planta iar în ciclul
prelungit şi cu îngrijire specială poate ajunge până la 5 kg/plantă;
 datorită zestrei genetice de excepţie se aplică un număr redus de tratamente
chimice;
 preţul de cost al seminţelor scăzut întrucât este soi stabilizat genetic.
Domeniul de aplicabilitate:
 poate fi cultivat cu succes în spaţii protejate dar şi în câmp, în sistem palisat;
 destinat pentru consum în stare proaspătă şi industrializare.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatorii de legume individuali şi asociaţi ;
 societăţile comerciale;
 consumatorii ;
 unităţile industriale de prelucrare şi procesare a legumelor şi fructelor.

SOIUL DE TOMATE ,, ŞTEFĂNEŞTI 22 ”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ,
ŞTEFĂNEŞTI , ARGEŞ
Autor: I.Tiţa
Principalele caracteristici:
 soiul are vigoare mare, necesită o perioadă de vegetaţie de aproximativ 130 de
zile până la prima recoltare, omologat în anul 2012;
 foliajul este bogat, formează mulţi copili necesitând lucrări în verde specifice;
 tipul de creştere: nedeterminat;
 formează 8-12 inflorescenţe pe tulpină, cu 5-7 fructe la fiecare etaj;
 fructul foarte mare (greutatea medie 220 g), aplatizat în secţiune longitudinală,
calota verde la maturitate absentă, de culoare roşu viu (44 A), cu pulpa fermă,
rezistent la păstrare;
 gust plăcut şi echilibrat (aciditate medie de 3,1% g/l acid malic şi 3,8% substanţă
uscată solubilă);
 conţinut bogat în antioxidanţi şi substanţe organo-minerale;
 productivitate ridicată pe plantă (peste 3 kg);
 prezintă toleranţă faţă de organismele dăunătoare specifice tomatelor;
 se pretează pentru consum în stare proaspătă şi industrializare;
 se recomandă pentru cultura clasică sau ecologică, în spaţii protejate şi în câmp
cu sistem de susţinere.
Eficienţa economică:
 potenţial ridicat de producţie, plasticitate ecologică;
 constant în producţie;
 necesită un număr redus de tratamente fitosanitare.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură şi industrie alimentară.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatori particulari;
 societăţi comerciale;
 fabrici pentru prelucrarea fructelor şi legumelor.

SOIUL DE TOMATE ,,COSTATE 21”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ,
ŞTEFĂNEŞTI , ARGEŞ
Autori: I. Tiţa , Adriana Costescu
Principalele caracteristici:
 soiul are vigoare mare, necesită o perioadă de vegetaţie de aproximativ 130 de
zile până la prima recoltare, omologat în anul 2012;
 foliajul este bogat, formează mulţi copili necesitând lucrări specifice în verde ;
 tipul de creştere: nedeterminat;
 formează 8-12 inflorescenţe pe tulpină, cu 5-7 fructe la fiecare etaj;
 fructul foarte mare (greutatea medie 320 g), aplatizat în secţiune longitudinală,
calota verde la maturitate absentă, de culoare roşu viu (44 A), cu pulpa fermă,
rezistent la păstrare;
 gust plăcut şi echilibrat (aciditate medie de 3,5% g/l acid malic şi 4,5% substanţă
uscată solubilă);
 conţinut bogat în antioxidanţi şi substanţe organo-minerale;
 productivitate ridicată pe plantă (peste 3 kg);
 prezintă toleranţă faţă de organismele dăunătoare specifice tomatelor;
 se pretează pentru consum în stare proaspătă şi industrializare;
 se recomandă pentru cultura clasică sau ecologică, în spaţii protejate şi în câmp
cu sistem de susţinere.
Eficienţa economică:
 potenţial ridicat de producţie, plasticitate ecologică;
 constant în producţie;
 necesită un număr redus de tratamente fitosanitare.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură şi industrie alimentară.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatori particulari ;
 societăţi comerciale;
 fabrici pentru prelucrarea fructelor şi legumelor.

SOIUL DE CASTRAVETE AMAR ,, RODEO ”
( MOMORDICA CHARANTIA )

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , BUZĂU
Autori: C. Vînătoru, E. Teodorescu, B. Zamfir
Principalele caracteristici :
Etapele parcurse pentru obţinerea acestui soi au fost următoarele:
 aclimatizarea speciei la S.C.D.L. Buzău , a început cu anul 1992;
 ameliorarea speciei şi obţinerea de genotipuri valoroase începând cu anul 1996;
 studii şi cercetări privind elaborarea tehnologiei specifice de cultură începând cu
anul 2010;
 soiul Rodeo a fost obţinut din ameliorarea liniei 3 din baza de germoplasma;
 plantă anuală, erbacee, cu uşor aspect de liană, care vegetează şi fructifică bine
în special în spaţii protejate dar şi în câmp în sistem palisat;
 rădăcina este asemănătoare cu cea a castravetelui comun, puţin mai dezvoltată
în ramificaţii care sunt mai rezistente şi uşor elastice;
 tulpina este urcătoare, fistuloasă, devenind viguroasă şi parţial lignificată pe
măsură ce planta se maturează, căpătând aspect de liană;
 tulpina are o lungime de peste 3 m în spaţii protejate, dacă spaţiul permite iar în
câmp ajunge la 1,8-2 m; Din tulpină pornesc numeroşi lăstari laterali cu o
lungime de 80-120 cm care se orientează şi se fixează cu ajutorul cârceilor;
 planta emite lăstari şi la baza solului formând un covor vegetativ în jurul tulpinii
cu scopul de a conserva apa din sol;
 frunzele sunt trilobate sau pentalobate, uşor dinţate şi acoperite cu perişori fini,
glandulari;
 frunza este netedă iar la atingerea ei degajă un miros puternic înţepător; Această
secreţie gazoasă emanată de aparatul foliar creează repelenţă faţă de dăunători,
păstrându-şi natural, nedepreciat aparatul foliar;
 florile sunt unisexuat monoice, dispuse 1-2 la un loc la subsoara frunzelor, sunt
gamopetale, cu o corolă de culoare galben deschisă în formă de pâlnie; Ovarul
interior al florii femele are forma viitorului fruct iar cele mascule sunt pedunculate,
cu o corolă mai mare, apar întotdeauna înaintea florilor femele şi numărul lor
este mai mare;
 florile acestui soi degaja un miros deosebit de plăcut, mult mai pronunţat în
timpul serii şi al nopţii ajungând la apogeu în timpul dimineţii;
 fructul este o melonidă de forma eliptică, puţin bombat la mijloc, ambele capete
uşor ascuţite;
 culoarea fructului imatur până la maturitatea fiziologică este verde iar spre vârf,
uşor albicios;











la maturitatea fiziologică fructul are culoarea galben-portocaliu;
suprafaţa exterioară a fructului este rugoasă, deosebit de frumos ornată cu
ţepişori moi sub formă de coame;
fructul, când ajunge la maturitatea fiziologică crăpa, formând o uşoară explozie,
răspândindu-şi seminţele pe o suprafaţă mare în jur, cu scopul autoînsămânţării
şi perpetuării;
greutatea medie a fructului este 250-300 g dar poate ajunge până la 500 g;
seminţele sunt mari, de culoarea maronie, cu suprafaţa rugoasă, cu mici
striaţiuni;
tegumentul este format dintr –un ţesut dens care atunci când se usucă devine
chitinos;
numărul mediu de seminţe germinabile în fruct : 25 dar poate ajunge până la 40;
masa a 1000 de boabe : 250 g;
seminţele sunt acoperite cu aril, un ţesut gelatinos de culoare roşie grena, ţesut
deosebit de dulce şi atrăgător în special pentru furnici, care consumă acest
înveliş şi transportă seminţele în crăpăturile solului, contribuind astfel la
perpetuarea speciei.

Eficienţa economică:
 soiul are un potenţial de producţie de peste 45 t/ha.
Domeniul de aplicabilitate :
 poate fi cultivat în spaţii protejate, de preferinţă înalte dar şi în câmp, în sistem
palisat, în zonele mai calde;
 pentru consum în stare proaspătă şi industrializare.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatorii individuali şi asociaţi;
 industria alimentară ;
 industria farmaceutică.

SOIUL DE FASOLE FIDELUȚĂ CU PĂSTAIA GALBENĂ
,, ANISIA ”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , BUZĂU
Autori: C. Vînătoru, E. Teodorescu, B. Zamfir
Principalele caracteristici :
 soi timpuriu, cu o perioadă de vegetaţie de 55-65 de zile de la răsărit la
maturitatea tehnologică;
 planta se încadrează în grupa soiurilor cu creştere determinată (pitice),
înregistrând o înălţime medie de 50 cm;
 rădăcina principală are o lungime medie de 18-22 cm , iar din aceasta ramifică 68 rădăcini secundare. Dezvoltarea sistemului radicular este direct influenţată de
tipul de sol, pregătirea acestuia, adâncimea de semănat şi de regimul hidric;
 planta, prin zestrea sa genetică de excepţie, are capacitatea de a sintetiza,
prelucra şi fixă azotul la nivelul sistemului radicular, fenomen vizibil prin apariţia
micronodulilor pe rădăcini;
 tulpina este puternică, uşor lemnoasă, cu o înălţime medie de 6 cm;
 tufă este bine dezvoltată de formă globuloasă cu diametru median de 45 cm,
este alcătuită din 3-4 lăstari principali şi 8 lăstari secundari;
 frunzele sunt de culoarea verde închis, cu nervuri deschise la culoare, au o
lungime medie de 26 cm şi sunt alcătuite din 3 foliole. Lungimea peţiolului este
de 10 cm, foliola are o lungime de 13 cm şi o lăţime de 8 cm. Numărul mediu de
frunze pe plantă este de 28-34;
 planta se caracterizează printr-un foliaj bogat, având o suprafaţă foliară cuprinsă
între 4000- 4500 cm²;
 florile sunt de culoare albă şi sunt dispuse în număr de 3-4 în inflorescenţă;
 păstăile sunt de culoare galben aprins, au o lungime medie de 15-17 cm, forma
dreaptă, uşor arcuite spre vârf, sunt cilindrice cu o lăţime de 10 mm şi o grosime
de 9 mm. Peţiolul are o lungime de 10-12 mm, pintenul terminal este uşor arcuit,
de 12 mm;
 păstăile nu prezintă aţe şi se încadrează în grupa soiurilor cu păstaia extrafină,
acestea îşi păstrează prospeţimea timp îndelungat după recoltare;
 boabele sunt de culoare albă şi sunt în număr de 6-8 în păstaie, masa a 1000 de
boabe -200 g;
 tehnologia de cultură: soiul în general nu comportă cerinţe tehnologice diferite
faţă de soiuri din aceeaşi grupă însă o atenţie deosebită trebuie acordată
schemei de semănat. Nu se seamănă mai multe boabe la un loc sau la cuib. Se
recomandă a fi semănată bob cu bob, la distanţă de 15-20 cm între boabe pe
rând şi de 60-70 cm între rânduri. Poate fi cultivată cu succes şi în sistem



ecologic cu menţiunea, ca plantele să fie aprovizionate ritmic cu apă iar
temperaturile ridicate, de peste 35°C pot compromite cultură. Înfiinţarea culturii
se poate face primăvara devreme ca şi cultură anticipată, când temperaturile sau stabilizat şi nu scad sub 10°C sau ca şi cultură succesivă, de toamnă, cu
perioada de înfiinţare după 15 iulie;
soiul, în general, demonstrează rezistenţă genetică la principalii agenţi patogeni
specifici speciei.

Eficienţa economică:
 producţia de păstăi este de 16-18 t/ha cu menţiunea că datorită maturării
concentrate a producţiei, peste 70% la prima recoltare, soiul este pretabil şi
pentru recoltare mecanizată;
 producţia de boabe este de 1200-1500 kg/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 pentru consum în stare proaspătă şi industrializare; pentru culturi anticipate,
asociate şi succesive, în câmp, în spaţii protejate şi în sistem ecologic;
 soiul prezintă plasticitatea ecologică şi poate fi cultivat în toate zonele ţării.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţiile agricole;
 producătorii individuali;
 fabricile de conserve.

SOIUL DE FASOLE „GRASĂ DE IERNUT ”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , IERNUT
Autori :

Alexander-Kurt Heitz , Janina-Claudia Căpuşan , Aurelia Radu , Minerva
Heitz, Lidia-Ioana Chiper

Principalele caracteristici:
 soi tardiv, cu o perioadă de vegetaţie de 95-110 de zile;
 tipul de creştere este urcător (2,5-3m.), tulpina foarte viguroasă, frunza eliptică
de culoare verde deschis;
 păstaia de culoare verde intens, lungă de 11-12,5 cm, lată de 1,2-2,11 cm, şi
groasă de 1-1,2 cm, cu aţe, curbată;
 bobul de culoare dominantă albă, foarte mare, de formă eliptică;
 masa a 1000 de boabe este 1000 g;
 rezistenţă foarte mare la Xanthomonas phaseoli, toleranţă la Colletotrichum
lindemuthianum;
 densitatea recomandată este de 18.000-20.000 plante/hectar.
Eficienţa economică:
 potenţialul de producţie – nu se cultivă pentru păstăi, ci doar pentru producţia de
boabe – cu o producţie medie de 2,7 t/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 în toate zonele de cultură din ţară;
 soiul este destinat exclusiv pentru boabe.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale legumicole ;
 cultivatori individuali.

SOIUL DE FASOLE PITICĂ „VIOLA ”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , IERNUT
Autori : Alexander-Kurt Heitz, Janina-Claudia Căpuşan, Aurelia Radu ,
Minerva Heitz , Lidia-Ioana Chiper
Principalele caracteristici:
 soi extratimpuriu, cu o perioadă de vegetaţie de 50-65 zile de la răsărit la
maturitatea tehnologică;
 planta are portul pitic, având o înălţime medie de 45,2 cm cu un număr mediu de
10,3 lăstari având tufa compactă de culoare verde închis;
 rădăcina este de lungime medie de 15 cm, variind în funcţie de adâncimea de
semănat, tipul de sol şi regimul hidric;
 florile sunt mov deschis dispuse în racem;
 păstaie mov intens, rotundă, cu diametrul de 1-1,3 cm., cărnoasă, foarte
untoasă;
 lungimea păstăii de 15-22 cm., nu îmbătrâneşte repede;
 bobul este de culoare maro de formă alungită; (10-12 mm) cu masa a 1000 de
boabe – 195-220 g;
 păstăile sunt de o calitate superioară se menţin multă vreme fragede, nu
formează aţe clasându-se în grupa soiurilor extrafine;
 sunt folosite atât bobul cât şi păstaia care în timpul fierberii din mov intens devine
verde, fiind foarte apreciată în arta culinară;
 productivitatea este stabilă de la un an la altul, are rezistenţă bună la agenţii
patogeni, şi dăunătorii fasolei şi se recomandă pentru cultivarea în sistem
ecologic.
Eficienţa economică:
 potenţialul de producţie la păstăi este de 12-15 t/ha, iar producţia de boabe de
1,7-2,2 t/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 poate fii cultivat pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru
industrializare datorită calităţii deosebite a păstăilor;
 având perioada scurtă de vegetaţie se poate cultiva înaintea altor culturi sau
succesiv.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale legumicole ;
 producători privaţi.

SOIUL DE CEAPĂ „ARIEŞANA”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , IERNUT
Autori : Minerva Heitz , Janina-Claudia Căpuşan
Principalele caracteristici:
 soi semitardiv, având perioada de vegetaţie de 135-155 de zile;
 planta are portul erect, cu creştere viguroasă, înaltă de 55-65 cm, cu 6-8
frunze de culoare verde-mijlociu şi un strat gros de pruină;
 bulbul este rotund. Grosimea gâtului bulbului este îngustă spre mijlocie. Forma
generală a bulbului în secţiune longitudinală este rotundă. Forma vârfului
bulbului este uşor înălţată şi a bazei este rotunjită;
 aderenţa epidermei uscate după recoltarea bulbului este puternică. Grosimea
ei este mijlocie, culoarea de bază este de nuanţă purpurie;
 coloraţia epidermei membranelor suculente este violet deschis. Numărul de
axe la bulb este mic ;
 conţinutul în substanţă uscată este mijlociu spre ridicat;
 androsterilitatea este absentă spre foarte slabă;
 perioada de început a boltirii este mijlocie şi a maturităţii de recoltare este
mijlocie spre târzie;
 greutatea medie a bulbului este de 130-150g;
 bulbii au gust dulceag, sunt suculenţi, şi sunt destinaţi consumului în stare
proaspătă;
 masa a 1000 de boabe este 3,0-4,0 g;
 productivitatea este stabilă de la un an la altul, are rezistenţă bună la mană,
rezistenţă la fuştire este foarte bună şi bulbii se păstrează bine peste iarnă;
 perioada de înmugurire pe durata păstrării este mijlocie spre târzie.
Eficienţa economică:
 potenţialul de producţie este de 20-30 to/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 în zonele de cultură a cepei din Transilvania.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale legumicole ;
 cultivatori individuali.

SOIUL DE VARZĂ DE TOAMNĂ „SILVIANA”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , BACĂU
Autori: Silvica Ambăruş, Creola Brezeanu , M. Petre
Principalele caracteristici ale căpăţânii:
 forma în secţiune longitudinală este rotundă spre eliptică, uniformă;
 înălţimea 18 -20 cm;
 diametrul 18 – 21cm ;
 greutatea medie 1,6 -2,7 kg;
 căpăţâna este parţial acoperită cu frunze;
 culoarea internă a căpăţânii este gălbuie;
 densitatea este mare spre foarte mare şi structura este mijlocie;
 culoarea frunzelor acoperitoare este verde crud spre verde cu intensitate
mijlocie;
 coloraţia antocianică a frunzelor acoperitoare este absentă sau foarte slabă;
 frunzele sunt foarte fine;
 rezistenţă la crăpare – foarte bună;
 conţinutul în substanţă uscată este de 3,16%;
 conţinutul în vitamina C de 44,50 mg/100 g;
 conţinutul în celuloză 1,15%;
Eficienţa economică:
 capacitatea de producţie ridicată (100-120 t/ha);
 cantitatea de sămânţă/ha – 800- 1000 kg (nu ridică probleme deosebite faţă de
tehnologia de producere a seminţei).
Domeniul de aplicabilitate:
 căpăţânile de varză sunt utilizate pentru consum în stare proaspătă şi murată.
Beneficiari potenţiali:
 societăţile comerciale cu capital de stat sau privat;
 cultivatorii privaţi ;
 asociaţii agricole.

SOIUL DE PĂR ,, ISADORA”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, PITEŞTI ,MĂRĂCINENI
Autori : N. Branişte , Mădălina Militaru
Principalele caracteristici:
 pom de vigoare medie, cu fructificare tip spur ;
 intră pe rod în anul al IV-lea;
 soiul este autosteril, cu perioadă de înflorire medie;
 fructul este mijlociu (greutate medie 120 g; 18,9 % substanţă uscată solubilă), cu
pulpa suculentă, crocantă la început, semifondantă la maturare, cu sclereide
puţine;
 maturitatea de recoltare a fructului este în prima decadă a lunii octombrie, cu
păstrare până în luna martie-aprilie;
 soi de iarnă, cu păstrare bună;
 rezistenţă la arsura bacteriană (Erwinia amylovora), rapăn (Venturia pirina) şi
Psylla sp.;
Eficienţa economică:
 capacitate de producţie: 18,7 t/ha (950 pomi/ha);
 destinaţia de valorificare este pentru consum în stare proaspătă.
Domeniul de aplicabilitate:
 producţia de fructe, în toate zonele favorabile culturii părului ;
 viitoare lucrări de ameliorare, ca genitor pentru rezistenţa la bolile şi dăunătorii
specifici părului.
Beneficiari potenţiali:
 unităţile de producţie comercială;
 cultivatorii amatori.

SOIUL DE PRUN ,, ROMANȚA ”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, PITEŞTI , MĂRĂCINENI
Autori : Mădălina Butac, Mădălina Militaru, S. Budan, D. Sumedrea, E. Chiţu,
Cr. Mazilu, Catița Plopa, S. Ancu, Valentina Isac
Principalele caracteristici:
 pom de vigoare medie, rodire pe buchete de mai;
 soiul este parțial autofertil, cu perioadă de înflorire medie, recomandându-se a fi
cultivat asociat cu soiuri polenizatoare ca Stanley, Anna Spath, Early Rivers;
 fructul este foarte mare (în medie 65 g), albastru închis, pulpă galbenă, fermă,
gust echilibrat, cu cca. 15% substanţă uscată solubilă în suc, sâmbure mic și
neaderent;
 epoca de maturare a fructului este în a doua decadă a lunii august;
 toleranţă la Plum Pox Virus, Monilia sp. (Rehm) Arx.);
 rezistent la ger, înghețuri târzii de primăvară şi secetă.
Eficienţa economică:
 capacitate de producţie: 20 -25 t/ha;
 destinaţia de valorificare este pentru consum în stare proaspătă.
Domeniul de aplicabilitate:
 domeniul de aplicabilitate este producţia de fructe, în toate zonele favorabile
culturii prunului, precum și ca genitor pentru productivitate și mărime fruct în
viitoarele lucrări de ameliorare.
Beneficiari potenţiali:
 unităţile de producţie comercială;
 cultivatorii amatori.

SOIUL DE CIREŞ AMAR ,,SPECIAL ”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, PITEŞTI , MĂRĂCINENI
Autori : S. Budan, R. Popescu, Mădălina Butac, Mădălina Militaru, E. Chiţu
Principalele caracteristici:
 pom de vigoare medie, rodire pe buchete de mai şi ramuri mijlocii;
 soiul este autosteril, cu perioadă de înflorire medie, recomandându-se a fi cultivat
asociat cu soiuri polenizatoare ca Daria, Rubin, Ponoare,Severin;
 fructul este mare pentru un soi cu fruct amar (cca. 6 g, calibru 22 mm), roşu
închis, pulpă roşie, pietroasă, gust dulce – amar, cu cca. 18,1% substanţă uscată
solubilă în suc şi 8% sâmbure;
 epoca de maturare a fructului este în a doua sau la începutul ultimei decade a
lunii iunie;
 este primul soi de cireş negru amar cu fruct ferm şi calibru similar soiurilor de
desert a cărui pulpă nu se destramă la fierbere;
 toleranţă la Blumeriella jaapii (Rehm) Arx.);
 suportă bine gerul şi seceta.
Eficienţa economică:
 capacitate de producţie: 9,5 t/ha (400 pomi/ha);
 destinaţia de valorificare este pentru prelucrare în industria agro-alimentară sub
formă de dulceaţă, fructe confiate, cireşată.
Domeniul de aplicabilitate:
 domeniul de aplicabilitate este producţia de fructe, în toate zonele favorabile
culturii cireşului.
Beneficiari potenţiali:
 unităţile de producţie comercială ;
 cultivatorii amatori.

SOIUL DE PIERSIC ,, MINODORA”

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, CONSTANȚA
Autor: Liana Melania Dumitru
Principalele caracteristici:
 este un soi de piersică specială pentru procesare (pavie), cu pulpa fermă, dulce,
aromată, care nu se dezintegrează la fierbere;
 obținut prin liberă polenizare și selecții repetate în generațiile hibride;
 pomul este de vigoare mare și prezintă o creștere erectă;
 ramura mixtă este de mărime mijlocie, puternic pigmentată și prezintă o densitate
mijlocie a mugurilor de rod;
 floarea este campanulată, pe tipul 5, cu petale micuțe, îngust eliptice, de culoare
roz-violaceu; caliciul este oranj în interior;
 stigmatul este situat mai sus de antere și la același nivel cu petalele; ovarul este
pubescent; anterele au mult polen;
 soiul este autofertil, precoce și productiv;
 fructul este mare, sferic-ovoidal, cu pielița galbenă cu roșu-portocaliu pe partea
însorită, repartizat în striuri;
 pulpa este galbenă-portocalie, aderentă la sâmbure, foarte fermă, aromată și
dulce;
 sâmburele este mijlociu, ovoidal-aplatizat, brun deschis și reprezintă circa 6% din
greutatea fructului;
 pomul este tolerant la principalele boli ale speciei și este rezistent la ger,
necesită tratamente fitosanitare la avertizare, irigarea, rărirea fructelor și tăieri de
fructificare anuale.
Eficiența economică:
 asigură beneficii la hectar ca urmare a productivității ridicate și a calității
superioare a fructelor;
 produce primele fructe în anul II de la plantare; are o productivitate ridicată și
constantă an de an. La maturitate, pomii produc 27-30 kg/pom, revenind o
producție de 22,5-25,0 tone/ha, pentru o densitate de 833 pomi/ha (4/3 m);
 fructele au procent ridicat de substanță uscată (12,5-13,0%) și aciditate scăzută
(0,41-0,45 mg acid malic la 100 grame pulpă);
 maturarea are loc în a II-a parte a lunii august.
Domeniul de aplicabilitate:
 pomicultură – în toate zonele de cultură favorabile piersicului.

Beneficiari potențiali:
 cultivatori privați;
 ferme specializate;
 pepiniere pomicole ;
 fabrici de conserve.

SOIUL DE PIERSIC ,, MIMI ”

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, CONSTANȚA
Autor: Liana Melania Dumitru
Principalele caracteristici:
 este piersică specială pentru conserve (pavie ori clingstone);
 obținut prin autopolenizarea unui hibrid complex american, urmată de selecție în
generațiile descendente;
 pomul este de vigoare mijlocie;
 ramura mixtă este pigmentată și are o densitate mare a mugurilor floriferi;
 floare este de tip campanulat, mică, roz intens; caliciul este oranj în interior
 stigmatul este situat deasupra anterelor și petalelor; anterele au polen abundent;
 este autofertil, precoce și productiv;
 fructul este mare (foarte mare, în condiții de rărire corectă a fructelor și de irigare
a pomilor); forma fructului este sferic-ovoidală; epiderma este galbenă cu roșu în
pete și striuri;
 pulpa este portocalie, fermă, cauciucată, aderentă la sâmbure; nu se
dezintegrează la fierbere și aroma se intensifică în timpul procesării;
 sâmburele este brun-deschis și reprezintă circa 8-9% din greutatea fructului;
 utilizare – soi special pentru procesare sub formă de feliuțe în dulceață și
compot; gem peltea, etc. având 12,5-13,0% substanță uscată (determinată
refractometric) și o aciditate scăzută, cuprinsă între 0,54 și 0,56% (mg acid malic
la 100 grame pulpă fruct); este excelent și ca soi de masă, pentru consum direct,
fiind crocant, dulce și aromat;
 epoca de coacere este mijlocie (ultima decadă a lunii iulie și prima din august).
Eficiența economică:
 producția de fructe este de circa 25-30 kg/pom, revenind 21-25 tone/ha, pentru o
densitate de 833 pomi/ha;
 fructele sunt mai rezistente la manipulare, transport și păstrare provizorie,
comparativ cu piersicile propriu-zise.
Domeniul de aplicabilitate:
 pentru producția comercială de fructe, cu desfacere la piață și fabricile de
conserve, obținându-se produse superioare (dulceață, compot, jeleu).
Beneficiari potențiali:
 unități pomicole specializate;
 fabrici ori linii de procesare;
 cultivatorii din toate zonele favorabile de cultură a piersicului.

SOIUL DE PIERSIC ,, IUSTIN ”

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, CONSTANȚA
Autor: Liana Melania Dumitru
Principalele caracteristici:
 este un soi de piersică plată specială pentru procesare (pavie, clingstone),
obținut prin autopolenizarea unui hibrid de pavie cu fructul plat;
 pomul este de talie mijlocie, cu portul erect;
 epoca de coacere a fructelor este mijlocie-târzie (ultima decadă a lunii august și
prima din septembrie);
 ramura mixtă este mijlocie;
 densitatea mugurilor floriferi este mare;
 floarea este rozacee, cu 5 petale și 5 sepale, iar culoarea caliciului în interior
este galben-verzuie; prezintă petale roz, rotunde, de mărime mijlocie. Anterele
au polen mult, sunt așezate deasupra stigmatului, ovarul este pubescent și plat;
 fructul este de mărime mijlocie (circa 90,0-95,0 g), cu aspect atractiv, larg
aplatizat, crem-verzui cu roșu pe partea însorită a fructului (30-40% din
suprafață); pubescența este fină, iar pulpa este fermă, alb-crem, foarte gustoasă,
suculentă, iar aroma ei se intensifică la procesare, are circa 12-13% S.U. și
aciditatea în jur de 0,40 mg acid malic la 100 grame pulpa fruct;
 sâmburele este plat, de mărime mijlocie, brun-închis și prezintă pe suprafața sa
cavități și brazde;
 utilizare: pentru conserve (dulceață, compot, gem și marmeladă, singur ori în
amestec cu alte fructe: afine, coacăze, prune) și pentru consum în stare
proaspătă.
Eficiența economică:
 pomul este precoce, rodește din anul II de la plantare; la maturitate produce
25,0-28,0 kg/pom, respectiv 21,0-23,0 t/ha pentru densitatea de 833 pomi/ha;
 necesită tratamente fitosanitare (circa 5 pe an), irigarea pomilor; tăierea anuală
de rodire și rărirea fructelor;
 fructele sunt rezistente la manipulare, transport și depozitarea provizorie,
comparativ cu piersicile propriu-zise.
Domeniul de aplicabilitate:
 pomicultură, în zonele de cultură favorabile speciei piersic.
Beneficiari potențiali:
 cultivatorii privați;





asociații pomicole;
pepiniere și ferme specializate în pomicultură;
fabrici de conserve din fructe (dulceață, compot, gem, jeleu).

SOIUL DE SALCIE BIOENERGETICĂ „ PESRED ”

Unitatea elaboratoare: SC CET GOVORA SA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – STAŢIUNEA DE
CERCETARE –DEZVOLTARE POMICOLĂ, VÂLCEA
Autori: M. Botu, I. Botu, Silvia Preda, Ghe. Achim, Andree Giorgota, Adina Vicol,
Laurenţiu Băloniu
Principalele caracteristici:
 creşterile anuale din butucul plantei sunt mari (3,10 m) iar numărul lor pe tufă
este de 13,7. Creşterea lăstarilor este erectă de culoare verde-purpurie şi de
grosime medie. Emit lăstari anticipaţi foarte puţini (3-5);
 frunzele sunt mici, de culoare verde-intensă, iar la vârf prezintă o nuanţă argintie.
Forma frunzelor este lanceolată;
 se înmulţeşte clonal prin butaşi lignificaţi şi butaşi semilignificaţi. Butaşii se
confecţionează la lungimea de 20-25 cm şi diametrul de 8-15 mm (lignificaţi).
Recoltarea butaşilor lignificaţi se face in perioada noiembrie-martie, iar a celor
semilignificaţi în august-septembrie;
 procentul de înrădăcinare a fost de 94,7%;
 a realizat o producţie mare de biomasă la recoltare (54,1 t/ha), media pe 3 ani.
Rezultă o producţie de substanţă uscată de 11,8 t/ha şi un conţinut de cenuşă de
0,092 t/ha (0,78%);
 este rezistent la atacul de rugină (Melampsora sp.) şi la pătarea brună a
frunzelor (Marssonina salicicola).
Eficienţa economică:
 soiul este productiv, cu creşteri verticale şi rezistent la atacul de rugină, motiv
pentru care poate fi promovat în cultură în zona Olteniei şi alte regiuni cu condiţii
asemănătoare, în plantaţii de tip S.R.C. ( Short Rotation Coppice-Culturi de
plante pentru biomasa ) .
Domeniul de aplicabilitate:
 pentru producţia comercială de biomasă în toate zonele favorabile culturii
plantelor bioenergetice.
Beneficiari potenţiali:
 unităţi cu ferme specializate în cultura plantelor S.R.C. ( Short Rotation CoppiceCulturi de plante pentru biomasa ) ;
 cultivatori amatori.

SOIUL DE SALCIE BIOENERGETICĂ „COZIA 1”
Unitatea elaboratoare: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – STAŢIUNEA DE
CERCETARE –DEZVOLTARE POMICOLĂ, VÂLCEA
Autori: Silvia Preda, M.Botu , I. Botu , Ghe. Achim, Andreea Giorgota, Adina Vicol,
Andreea Lazăr, Anca Alecu
Principalele caracteristici:
 este o plantă unisexuat dioică-femelă. Înfrunzirea din primăvară este timpurie ;
 creşterile anuale din butuc prezintă un număr mediu (trei ani), de 13,8 bucăţi şi o
lungime de 3,12 m. La prima recoltare (anul al II-lea) a produs 8,8 creşteri/pl.,
cu o lungime de 1,75 m, iar la cea de a treia recoltare (an IV), numărul
creşterilor anuale pe butuc a fost 20,7 buc., cu o lungime medie de 3,37 m;
 creşterea lăstarilor este la început erectă, apoi către toamnă devine semi-erectă.
Prezintă creşteri anuale cu mulţi lăstari anticipaţi (64,2%), în mod deosebit în
condiţii de secetă;
 frunzele sunt de mărime medie, de formă lanceolată, uşor lăţite la baza limbului;
 se înmulţeşte relativ uşor prin butăşire, fie folosind butaşi lignificaţi, (recoltaţi din
noiembrie până în martie), fie butaşi semilignificaţi (recoltaţi în august şi
septembrie);
 butaşii se confecţionează cu lungimea de 20-25 cm şi diametrul de 8-15 mm ;
 procentul de înrădăcinare pe platformă, în solariu, la butaşii lignificaţi a fost de
93,2%;
 este mai rezistent la atacul de rugină a frunzelor (Melampsora sp.) decât
oricare dintre soiurile străine introduse la SCDP Vâlcea şi mediu rezistent la
pătarea brună (Marssonina salicicola);
 este foarte productiv, cu destul de mulţi lăstari anticipaţi, cu poziţia creşterilor
anuale şi cu rezistenţă la rugina frunzelor.
Eficienţa economică:
 producţia de materie uscată este de 12,6 t/ha, iar conţinutul în cenuşă a ajuns la
0,1 t/ha (0,80%);
 cantitatea de biomasă obţinută de pe un ha, după uscare naturală timp de 20 zile
(40% umiditate) a fost de 22,2 t/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 pentru producţia comercială de biomasă în toate zonele favorabile
culturii plantelor bioenergetice.
Beneficiari potenţiali:
 unităţi cu ferme specializate în cultura plantelor SRC. ( Short Rotation CoppiceCulturi de plante pentru biomasa ) ;
 cultivatori amatori.

SOI NOU DE VIŢĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ CU
REZISTENŢĂ BIOLOGICĂ SPORITĂ ,, MARA ”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE , IAŞI
Autori: Doina Damian, Ghe. Calistru, Ancuţa Nechita, Savin Costică
Principalele caracteristici:

originea: hibridare sexuată interspecifică a soiurilor Seyve -Villard 12.303 x
Ozana;

direcţia de producţie: pentru struguri de masă;

epoca de maturare a strugurilor: IV-V (15 IX- 10 X);

vigoarea de creştere a butucilor este mijlocie spre mare;

fertilitatea elitei este mare (peste 80% lăstari fertili), superioară genitorilor;

potenţialul mediu de producţie este cuprins între 4,95 şi 5,40 kg/butuc, iar peste
90% reprezintă producţia marfă;

strugurii sunt mari cu o masă medie de 239 g/strugure, cu boabe de 3,7 g/bob,
colorate în negru-azuriu, cu pulpa crocantă, gust plăcut;

potenţialul mediu de acumulare a zaharurilor în must este de 180 g/l,
corespunzător soiurilor pentru consum în stare proaspătă;

soiul Mara, manifestă o rezistenţă biologică sporită la mană şi făinare, şi una
mijlocie la putregaiul cenuşiu al strugurilor, necesitând un număr redus de
tratamente, mai ales în anii cu condiţii climatice deosebite (precipitaţii
abundente);

pe parcursul perioadei de studiu, soiul Mara, şi-a menţinut însuşirile de
distinctibilitate, uniformitate şi stabilitate a principalelor caractere morfologice şi
tehnologice.
Eficienţa economică:
 reducerea cheltuielilor efectuate pentru aplicarea tratamentelor anticriptogamice
cu circa 50%;
 sporul de recoltă realizat faţă de martori este de 27 %;
 proporţia ridicată de producţie vandabilă (90%).
Domeniul de aplicabilitate:
 viticultură - cultura soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă, pentru
plantaţii de agrement, în gospodăriile populaţiei sau în areale din afara celor
viticole.
Beneficiari potenţiali:
 micii cultivatori de viţă de vie;
 asociaţiile viticole familiale.

CLONA DE VIŢĂ DE VIE ,, FETEASCĂ REGALĂ CL 1 IŞ ”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, IAŞI
Autori: Savin Costică, Doina Damian, Alina Măntăluţă
Principalele caracteristici:
 originea: selecţie clonală a soiului autohton Fetească regală ;
 direcţia de producţie: pentru producerea vinurilor albe de calitate;
 epoca de maturare a strugurilor: IV-V;
 vigoarea de creştere a butucilor este mijlocie spre mare;
 fertilitatea clonei este mare (78 % lăstari fertili), superioară martorului, soiul
populaţie;
 potenţialul mediu de producţie este cuprins între 4,30 şi 4,78 kg/butuc asigurând
un spor de producţie de 17 %;
 potenţialul mediu de acumulare a zaharurilor în must este de 208 g/l, depăşind
cu 22 % soiul populaţie, iar aciditatea totală de 7,34 g/l acid tartric;
 vinurile rezultate din vinificarea strugurilor prezintă caracteristicile specifice
soiului, având o concentraţie în alcool de 11,3 % vol, sunt fructuoase, corpolente,
bogate în extract nereducător (24,6 g/l) şi în glicerol (7,9 g/l), putând fi încadrate
în categoria vinurilor cu denumire de origine controlată.
Eficienţa economică:
 rezultă din sporurile de producţie de 17 % şi cel de acumulare a zaharurilor în
must, de 22 % comparativ cu soiul populaţie;
 valorificarea superioară a vinurilor rezultate, care se încadrează în categoria
celor cu denumire de origine controlată.
Domeniul de aplicabilitate:
 viticultură şi vinificaţie.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatori de viţă de vie ;
 asociaţii de viticultori;
 societăţi comerciale din toate podgoriile unde se cultivă soiul Fetească regală.

CLONA DE VIŢĂ DE VIE ,, FURMINT 58 OD.”
Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE , ODOBEŞTI
Autori: Gh. Mihu, Ileana Stoian, Marioara Bosoi, Ionica Bosoi, Lacrămioara Miron
Principalele caracteristici:
 origine: Furmint 58 Od. este o selecţie clonală a soiului Furmint, omologată cu
Certificat de omologare I.S.T.I.S. nr.1243/14.02.2012;
 direcţia de producţie: vinuri albe de calitate superioară;
 vigoarea de creştere a butucilor este mijlocie spre mare;
 caracterele ampelografice sunt asemănătoare cu cele ale soiului populaţie;
 spectrul fenologic, comportarea la ger, secetă şi la atacul principalelor boli este
asemănător cu a soiului populaţie, excepţie făcând comportarea la putregaiul
cenuşiu, clona Furmint 58 Od. manifestând o rezistenţa mai bună în condiţii de
aplicare a tratamentelor anticriptogamice;
 fertilitatea clonei este medie (65-70% lăstari fertili), aproximativ egală cu cea a
soiului martor;
 strugurii au o greutate medie între 130-150 g., cilindrici, uneori aripaţi, cu boabele
aşezate des pe ciorchine, neuniforme ca mărime în unii ani nefavorabili, procent
scăzut de meiere şi mărgeluire;
 capacitatea de producţie a clonei Furmint 58 Od. este superioară populaţiei
soiului, realizând o producţie medie multianuală de 3,50 kg/butuc, respectiv 13,2
t/ha, producţie calculată, asigurând un spor de recoltă de 20% comparativ cu
martorul;
 potenţialul de acumulare al zaharurilor şi randamentul în must este superior
martorului, concentraţia ajunge până la 210 g/l;
 clona Furmint 58 Od. se deosebeşte de populaţie prin omogenitatea mărimii şi
formei strugurilor pe plantă, a boabelor pe strugure şi a creşterilor vegetative ale
butucilor.
Eficienţa economică :
 spor de producţie de 20% faţă de soiul de bază din care a fost selecţionat;
 potenţialul de acumulare a zaharurilor în must permite obţinerea vinurilor albe de
calitate superioară, D.O.C. în condiţiile de cultură specifice podgoriei Odobeşti.
Domeniul de aplicabilitate :
 vinificaţie, pentru obţinerea vinurilor albe de calitate superioară.
Beneficiari potenţiali :




societăţi comerciale viti-vinicole;
asociaţii viti-vinicole;
producători particulari din zonele favorabile culturii viţei de vie.

ETAREO NOUĂ RASĂ DE OVINE ,,RASA DE CARNE- PALAS ”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR, PALAS ,
CONSTANŢA
Autori: P.G.Vicovan, Adriana Vicovan, R.Radu, A.Ida, Ana Enciu, Camelia-Zoia Zamfir
Principalele caracteristici:
 a fost omologată ca rasă în anul 2012;
 s-a format prin încrucişarea raselor de ovine Ile de France şi Merinos de Palas,
urmată de izolare reproductivă şi selecţie în direcţia sporirii producţiei de carne;
 este bine adaptată la condiţiile de mediu din Dobrogea, performând
corespunzător şi în alte zone de câmpie sau deal din România;
 are conformaţia specifică raselor de carne, trunchiul este lung şi larg, de formă
cilindrică, jigourile au profil convex; berbecii şi oile nu au coarne;
 greutatea corporală a berbecilor este de 95-110 kg iar a oilor de 60-65 kg;
greutatea corporală a mieilor la vârsta de 5 luni este de 40-42 kg la masculi şi
36-38 kg la femele;
 sporul mediu zilnic de creştere al mieilor este de 280-300 g, randamentul la
sacrificare este de 45-48% iar carcasele se încadrează în clasele E, U, R, după
grila europeană de clasificare;
 indicii de reproducţie – fecunditatea 96-98%, prolificitatea 126-130%, sezonul de
reproducţie este tot anul cu o perioadă de anestru în luna februarie.
Eficienţa economică:
 prin încrucişare cu rasele autohtone de ovine, Rasa de Carne-Palas ameliorează
semnificativ creşterea în greutate cu 25-30%, randamentul la sacrificare cu 3-5
puncte procentuale, îmbrăcarea cu musculatură şi calitatea carcaselor;
 institutul livrează anual în zona de influenţă berbeci din Rasa de Carne-Palas
care sunt utilizaţi pentru producerea mieilor hibrizi de carne.
Domeniul de aplicabilitate:
 zootehnie, fiind recomandată a se extinde în zonele de câmpie.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale;
 asociaţii ale crescătorilor de ovine;
 crescători particulari;
 unităţi cu ferme specializate.

CAPITOLUL II
Tehnologii de cultură a plantelor

UTILIZAREA FERTILIZĂRII ȘI A EPOCII DE SEMĂNAT CA MĂSURI DE
COMBATERE INTEGRATĂ ÎN LIMITAREA ATACULUI PATOGENULUI
PYRENOPHORA TRITICI-REPENTIS LA GRÂUL DE TOAMNĂ

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
ȘIMNIC , CRAIOVA
Autori: Mirela Paraschivu, G. Păunescu
Principalele caracteristici:
 în general, în condițiile țării noastre, perioada aprilie-iunie oferă condiții climatice
favorabile pentru realizarea infecțiilor cu ascospori și conidii aparținând ciupercii
Pyrenophora tritici-repentis (T = 15-18oC, umiditate moderată și o viteză a
vântului mai mică de 2m/s);
 patogenul prezintă mai multe rase fiziologice și atacă grâul durum, grâul comun
și grâul de primăvară, reducând masa a 1000 de boabe, numărul de boabe în
spic, biomasa totală și/sau calitatea boabelor datorită simptomului de pată roșie
de pe boabe (red smudge), ducând la pierderi de producție ce variază între 353% în funcție de susceptibilitatea cultivarului, condițiile climatice, virulența
patogenului și condițiile tehnologice aplicate;
 dezvoltarea epidemică a bolii este favorizată de cultura intensivă a grâului,
schimbările în ceea ce privește sistemul de cultură cu trecere de la cel
convențional la cel cu lucrări minime și cel conservativ, precum și rotațiile scurte,
având ca rezultat sporirea încărcăturii de inoculum pe resturile vegetale de grâu;
 simptome: patogenul induce două tipuri de simptome distincte pe cultivarele de
grâu sensibile, respectiv leziuni necrotice în formă de diamant înconjurate de un
halou de culoare galbenă și cloroze, afectând toate organele aeriene ale plantei;
 stresul provocat de temperaturile ridicate și deficitul de umiditate din aer și sol
grăbește evoluția atacului patogenului și îi sporește agresivitatea;
 atacul patogenului începe mai devreme la variantele semănate la epoca normală
(10-15 oct.) datorită infecțiilor primare cu ascospori, înregistrând valori ale
atacului mai ridicate comparativ cu variantele semănate la epoca tardivă
(30.oct.);
 fertilizarea cu doze ridicate de azot (min. N100 kg s.a./ha) inhibă semnificativ
atacul patogenului, minimizând impactul negativ al acestuia asupra cultivarelor
de grâu cu implicații pozitive asupra producției și calității;
 există o corelație negativă semnificativă între nivelul atacului patogenului și
producție în condițiile aplicării unei doze crescute de azot (min. 100 kg s.a./ha),
astfel în medie pe anii 2007-2009, în zona centrală a Olteniei, cea mai bună
comportare față de atacul patogenului Pyrenophora tritici-repentis, au avut-o
soiurile Serina (5411 kg/ha epoca normală și 3927 kg/ha la epoca tardivă),
Renesansa (4533 kg/ha la epoca normală și 4025 kg/ha la epoca tardivă), Orion

(4815 kg/ha la epoca normală și 4161 kg/ha la epoca tardivă), Martina (4465
kg/ha la epoca normală și 4033 kg/ha la epoca tardivă), Cezanne (4594 kg/ha la
epoca normală și 3865 kg/ha la epoca tardivă).
Eficiența economică:
 semănatul la epoca tardivă (30 oct.) comparativ cu epoca normală (10-15 oct.) a
grâului poate reduce gradul de atac cu 5-20%;
 utilizarea unei doze de minim 100 kg s.a.N/ha aplicat fracționat în toamnă,
jumătate la pregătirea patului germinativ și restul în primăvară devreme,
comparativ cu aplicarea numai în toamnă a azotului , reduce gradul de atac cu
10-30%;
 reducerea numărului de tratamente chimice, reducerea poluării cu pesticide și
asigurarea unei recolte mai sigure și mai sănătoase din punct de vedere
alimentar.
Domeniul de aplicabilitate:
 toate zonele de cultură a grâului de toamnă, dar în special zona de sud
a țării.
Beneficiari potențiali:
 asociații agricole ;
 societăți comerciale;
 fermieri.

COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA GRÂULUI
ÎN ZONA DE SUD A ŢĂRII

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE ,
AGRICOLĂ, TELEORMAN
Autori: Floarea Bodescu, Em. Negrilă, Rodica Sturzu, Anca Bodescu, Cristina
Melucă
Principalele caracteristici:
 PALLAS 75 WG este un erbicid sistemic postemergent, cu un spectru unic de
combatere a principalelor buruieni monocotile şi dicotile din cultura de grâu ;
 conţinut în substanţă activă: 7,5 % pyroxsulam plus 7,5 % cloquintocet-metil
safenar;
 acţionează ca un erbicid foliar dar oferă şi un control rezidual de scurtă durată în
sol pentru buruienile nou apărute, în funcţie de specie şi condiţiile climatice ;
 principalele buruieni combătute: Apera spica-venti, Avena fatua, Agropyron
repens, Lolium spp., Echinocloa crus-galli, dintre buruienile monocotiledonate, iar
dintre dicotile- Galium aparine, Amaranthus retroflexus, Matricaria spp.,
Anthemis ssp., Geranium spp., Sinapis arvensis, Stellaria media, Viola arvensis;
 se aplică în doză de 110 g/ha pentru combaterea speciei Apera spica venti şi
250 g/ha pentru Avena fatua, Matricaria, Anthemis, Galium, Raphanus, Capsella,
Adonis, în funcţie de spectrul de buruieni şi faza de creştere a acestora;
 se foloseşte întotdeauna cu adjuvantul uleios DASSOIL în doză de 1,0 l/ha, care
îmbunătăţeşte pătrunderea şi viteza de translocare a erbicidului în plantă, fapt ce
îi conferă o foarte bună rezistenţă la spălare, şi maximizează performanţa
erbicidului chiar şi în condiţii climatice extreme(secetă) mai ales în zona de sud;
 nu prezintă remanenţă pentru cultura postmergătoare;
 se aplică cu un volum de apă : 250 – 350 l/ha ;
 se poate aplica de la stadiul de 2-3 frunze până la 2-3 internodii al culturii de
grâu, iar efectul maxim asupra buruienilor se realizează până în faza de înfrăţire
a speciilor monocotiledonate( Avena fatua, Apera spica-venti), iar pentru
buruienile dicotiledonate până în faza de 6-8 frunze;
 este compatibil cu majoritatea fungicidelor, fertilizanţi foliari şi majoritatea
erbicidelor, se poate combina cu DMA 6, Lancelot pentru a completa spectrul de
combatere.
Eficienţa economică:
 se realizează o combatere a buruienilor problemă în procent de 85-90% cu
selectivitate bună ceea ce determină obţinerea de sporuri de producţie de peste
1700-2000 kg/ha faţă de netratat.

Domeniul de aplicabilitate :
 agricultură, cultura cerealelor.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi agricole cu capital privat şi de stat;
 asociaţii agricole ;
 proprietarii individuali.

TEHNOLOGIA DE PRODUCERE DE SĂMÂNȚĂ LA SOIUL
DE GRÂU DE TOAMNĂ ȘIMNIC 50 ’’ PE LUVOSOLUL
DIN CENTRUL OLTENIEI

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
ȘIMNIC , CRAIOVA
Autor: Aida Ramona Păunescu
Principalele caracteristici:
 plantele premergătoare cele mai indicate sunt, în ordine: leguminoasele pentru
boabe (mazăre, fasole, năut, soia – soiuri timpurii şi semitimpurii), leguminoase
furajere anuale (mazăre, măzăriche), precum şi leguminoase perene, însă
desţelenite şi lucrate timpuriu (lucernă, trifoi, sparcetă, ghizdei);
 se recomandă folosirea seminței certificate (bază și C1) din soiul Șimnic 50,
produsă de unitatea noastră și de firmele producătoare de sămânță care posedă
acord de multiplicare;
 se pregătește terenul prin arătură, după care se păstrează curat până la
semănat;
 pregătirea terenului pentru semănat se efectuează cu combinatorul sau/și cu
grapa cu discuri reglate pentru adâncimea de 4-8 cm. Calitatea patului
germinativ trebuie să asigure: nivelarea solului, mărunţirea corespunzătoare pe
adâncimea patului germinativ, aşezarea solului sub adâncimea de încorporare a
seminţelor pentru a asigura o bună circulaţie a apei în straturile mai adânci spre
sămânţă;
 semănatul este recomandat să se facă în perioada 1-15 octombrie, nu mai târziu
de începutul lunii noiembrie, densitatea la semănat 500-550 b.g./m2, distanța
între rânduri 12,5 cm cu benzi lăsate special pentru efectuarea lucrării de
purificat biologic;
 fertilizarea se efectuează în toamnă cu îngrășăminte complexe cu conținut mai
ridicat de fosfor și în primăvară cu azotat de amoniu, în total asigurându-se
N120P80;
 lucrările de îngrijire vizează în special combaterea buruienilor, a dăunătorilor și a
bolilor;
 recoltarea culturii se efectuează în faza de coacere deplină (12-16% umiditate).
Este cel mai precoce soi din listă, ajungând la maturitate în unii ani și cu 7-8 zile
înaintea soiurilor medii ca precocitate (Dropia, Flamura 85, etc..), ceea ce îi
permite să fie recoltat primul.
Eficiența economică:
 datorită calităților de panificație superioare este un soi solicitat pentru care
trebuie să existe întotdeauna sămânță;




precocitatea sa îi permite să fie folosit cu precădere în fermele cu suprafețe mari
de grâu deoarece ajunge primul la maturitate, recoltându-se primul;
rezultate superioare de producție pe luvosol în condițiile asigurării cu apă din
precipitații în perioada de umplere a boabelor.

Domeniul de aplicabilitate:
 cultura grâului pe luvosoluri;
 industria morăritului și panificației .
Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale agricole ;
 asociații de proprietari ;
 cultivatori particulari interesați de producerea de sămânță sau pentru grâu de
consum .

COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA
PORUMBULUI ÎN ZONA DE SUD A ŢĂRII

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TELEORMAN
Autori : Floarea Bodescu, Em. Negrilă, Rodica Sturzu, Anca Bodescu, Cristina
Melucă
Principalele caracteristici :
 TROPHY SUPER 840 EC este un erbicid care are un conţinut în substanţă
activă : 840 g/l acetoclor + 28 g/l furilazol (safenar);
 erbicidul face parte din generaţia nouă de compuşi acetanilide cu acţiune la sol ;
 se aplică în preemergent şi este destinat combaterii buruienilor cu frunză lată din
culturile de porumb, floarea-soarelui şi soia ;
 acţionează prin inhibarea germinaţiei seminţelor de buruieni, fără să afecteze
cultura respectivă;
 combate foarte bine gramineele anuale ca: Echinochloa crus-galli, Setaria spp.
Digitaria spp.şi reprimă pe Sorghum halepense din sămânţă.Deasemenea
combate parţial unele dicotile anuale cum sunt: Amaranthus retroflexus, Solanum
nigrum, Chenopodium album, Portulaca oleraceea;
 nu are efect asupra buruienilor răsărite ;
 are un efect de până la 10-12 săptămâni după ce a fost aplicat la sol;
 în condiţiile unor primăveri cu regim pluviometric normal, administrarea se va
face imediat după semănat, nu mai târziu de 5 zile de la semănat, iar în
primăverile secetoase se poate aplica înainte de semănat şi se încorporează
superficial cu combinatorul la adâncimea de 3-4 cm;
 este compatibil cu toate erbicidele preemergente aplicate la cultura de porumb;
 se aplică în doză de 1,8 -2,4 l/ha;
 volumul de apă folosit la tratament este de 200- 300 l/ha.
Eficienţa economică:
 prin aplicarea acestui erbicid se realizează o combatere a buruienilor în procent
de 75-80% , cu selectivitate foarte bună şi implicit sporuri de producţie de 15001900 kg/ha faţă de netratat.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, cultura porumbului din sudul României.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole cu capital privat şi de stat;
 societăţi agricole ;
 proprietari individuali.

COMBATEREA BURUIENILOR MONOCOTILE DIN CULTURA
PORUMBULUI ÎN CONDIŢIILE SOLURILOR NISIPOASE

Unitatea elaboratoare: CENTRUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI , DĂBULENI
Autor: Reta Drăghici
Principalele caracteristici:
 în condiţii de neerbicidare la cultura de porumb (hibridul Olt), amplasată pe
solurile nisipoase, se înregistrează un grad mare de infestare cu buruieni
monocotile (Agropirum repens 65%, Digitaria sanquinalis 15%) care produc
pierderi de 58% din producţie;
 în scopul reducerii gradului de îmburuienare cu monocotiledonate, la cultura de
porumb amplasată pe solurile nisipoase se recomandă erbicidarea plantei cu
produsul Nico 40SC în doză de 1,5 l/ha ;
 Nico 40SC este un produs sistemic selectiv, care are ca substanţă activă 40 g/l
nicosulfuron cu acţiune eficace asupra buruienilor în faza tânără;
 condiţii de aplicare a erbicidului Nico 40SC: se recomandă aplicarea
postemergentă, la apariţia buruienilor monocotiledonate, când acestea au răsarit
recent, până în 2-4 frunze, iar plantele de porumb au 4-6 frunze; tratamentul
trebuie realizat pe vreme favorabilă, pe solul cald şi cu o umiditate adecvată;
cantitatea de soluţie aplicată prin mijloace terestre va fi de 300-500 l apă/ha;
 prin erbicidarea porumbului cu produsul Nico 40SC, aplicat postemergent în
doză de 1,5 l/ha, se vor crea condiţii favorabile pentru o dezvoltare bună a
plantelor (talia plantei de 198,5 cm, lungimea ştiuletelui de 21,3 cm) şi o
capacitate de producţie ridicată ( 8746 kg boabe/ha).
Eficienţa economică:
 erbicidarea culturii de porumb cu produsul Nico 40SC, în doză de 1,5 l/ha va
asigura o eficacitate bună în combaterea buruienilor monocotiledonate (90,3%)
şi un mediu favorabil de creştere şi dezvoltare a plantelor de porumb;
 prin erbicidarea porumbului cu produsul Nico 40SC, aplicat postemergent în
doză de 1,5 l/ha, se va înregistra un spor de producţie de 5031 kg/ha
(135%), comparativ cu varianta neerbicidată.
Domeniul de aplicabilitate:
 cultura porumbului pe solurile nisipoase cu fertilitate naturală mai ridicată
(peste 1,2% humus), amplasată în asolamente de 3-4 ani (grâu-porumbarahide + lucernă solă amelioratoare).
Beneficiari potenţiali:





societăţi agricole cu capital de stat, privat şi asociativ;
producători individuali ;
micii fermieri din zona solurilor nisipoase dar şi fermele mari din sudul ţării.

PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE ÎN PRODUCEREA
SEMINŢEI LA HIBRIDUL DE PORUMB TURDA 248

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TURDA
Autori: I. Haş, Ana Copândean ,Voichiţa Haş
Principalele caracteristici:
 amplasarea loturilor de hibridare pe terenuri fertile în zonele favorabile culturii
porumbului din Câmpia Transilvaniei, Câmpia Moldovei şi cursul mijlociu al văii
Mureşului;
 în rotaţia culturii se recomandă ca premergătoare leguminoasele şi ceralele
păioase;
 nu se amplasează după porumb;
 distanţa de izolare faţă de alte culturi: 300 m ;
 paritatea la semănat ( mamă: tată) 4:2; 6:2;
 semănatul celor două forme parentale se poate efectua concomitent;
 adâncimea de semănat 5-6 cm;
 semănatul în a doua parte a epocii optime când în sol se realizează în mod
constant 11-12◦C;
 densitatea recomandată pentru forma mamă 50-60.000 pl/ha, iar pentru forma
tată 60-70000 pl/ha;
 forma maternă este androfertilă;
 lucrări speciale :castrarea formei materne, purificarea plantelor heterozigote din
linia consangvinizată paternă începând cu faza de 7-8 frunze, până la apariţia
stigmatelor, eliminarea plantelor netipice;
 suma gradelor termice utile necesare ajungerii la maturitate a formei materne:
1100◦C;
 recoltarea ,cu aprobarea inspectorului aprobator, recoltarea va începe obligatoriu
cu forma tată.
Eficienţa economică :
 capacitatea de producţie, în lotul de hibridare: 3000-3500kg /ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 producerea de seminţe la porumb.
Beneficiari potenţiali :
 asociaţii agricole ;
 producători individuali ;
 societăţi comerciale specializate în producerea de seminţe.

COMBATEREA AGENŢILOR PATOGENI DIN CULTURA
DE FLOAREA SOARELUI ÎN CONDIŢIILE SOLURILOR NISIPOASE
Unitatea elaboratoare: CENTRUL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI , DĂBULENI
Autor: Reta Drăghici
Principalele caracteristici:
 în zona solurilor nisipoase se crează mediu favorabil infecţiei plantelor de floarea
soarelui (hibridul Performer) cu agenţii patogeni Botrythis cinerea şi Phoma
oleraceae, care pot produce pierderi de producţie de 28,33%;
 pentru combaterea şi prevenirea infecţiei plantei de floarea soarelui cu agenţi
patogeni se recomandă un tratament cu Rovral 500 SC, în doză de
1 l/ha, aplicat în faza de 6-8 frunze ale plantei; produsul Rovral 500 SC are care
substanţă activă iprodion 500 g/l, care manifestă o acţiune preventivă, curativă
şi parţial eradicativă asupra infecţiei plantei de floarea soarelui cu Botrythis
cinerea şi Phoma oleraceae;
 se recomandă aplicarea în faza de 6-8 frunze ale plantei de floarea soarelui ,a
unui tratament cu produsul Rovral 500 SC în doză de 1 l/ha, care va conduce
la reducerea gradului de atac produs de Botrythis cinerea de la 7,25% la
2,05% şi la reducerea gradului de atac produs de Phoma oleraceae de la
17,9% la 3,5% ;

tratamentul plantei de floarea soarelui în faza de 6-8 frunze cu produsul Rovral
500SC, în doză de 1 l/ha va crea condiţii optime de creştere şi dezvoltare a
plantelor (talia plantei de 138,8 cm, diametrul capitulului de 22,2 cm şi o
producţie seminţe de 2587 kg/ha).
Eficienţa economică:
 aplicarea în faza de 6-8 frunze ale plantei de floarea soarelui, a unui
tratament cu produsul Rovral 500SC, în doză de 1 l/ha, va determina
obţinerea unor sporuri de producţie de 33-39%;
 tratamentul la floarea soarelui cu produsul Rovral 500SC, în doză de 1 l/ha va
asigura o prevenţie de 71% asupra infecţiei cu Botrythis cinerea şi 80%
asupra infecţiei cu Phoma oleraceae.
Domeniul de aplicabilitate:
 cultura de floarea soarelui din zona ecopedologică cu soluri nisipoase
fertilitate naturală ridicată (peste 1,2% humus).
Beneficiari potenţiali:
 societăţi agricole cu capital de stat, privat şi asociativ,
 producători individuali;
 micii fermieri din zona solurilor nisipoase dar şi fermele mari din sudul tării.

cu

PROTECŢIA CULTURILOR DE FLOAREA SOARELUI, PRIN
TRATAMENT ÎN VEGETAŢIE, PENTRU PREVENIREA ŞI
COMBATEREA ATACULUI AFIDELOR
(Aphis fabae, Brachycaudus helichrysi )

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
AGRICOLĂ , FUNDULEA
Autori: E. Georgescu, Lidia Cană
Principalele caracteristici şi condiţii de aplicare:
 Păduchele negru al sfeclei (Aphis fabae Scop) şi păduchele verde al
compozitelor (Brachycaudus helichrysi Kalt) sunt dăunători care, în anumite
condiţii, pot să provoace pagube culturii de floarea soarelui. Atacul acestor afide
poate determina pagube însemnate, determinând pierderi cantitative dar mai
ales calitative de recoltă. Daunele şi atacul se produc în stadiile de larvă şi adult.
Frunzele atacate se deformează, se încreţesc, se răsucesc, sunt inundate de
rouă de miere pe care se instalează fumagina. Sunt atacate inflorescenţele care
rămân slab dezvoltate, nu vor forma seminţe sau acestea vor fi mici, şiştave. În
ultimii ani s-a constatat creşterea incidenţei păduchelui negru al sfeclei la
culturile de floarea soarelui din sudul şi sud-estul ţării pe fondul creşterii
suprafeţelor cultivate cu floarea soarelui şi a condiţiilor climatice favorabile
creşterii şi dezvoltării afidelor (temperaturi ridicate şi secetă);
 se propune protejarea culturilor de floarea soarelui pentru prevenirea atacului
produs de adulţii şi larvele speciilor: păduchele negru al sfeclei (Aphis fabae
Scop) şi păduchele verde al compozitelor (Brachycaudus helichrysi Kalt), prin
tratamente în vegetaţie;
 protejarea culturilor de floarea soarelui, împotriva acestor organisme dăunătoare,
prin tratamentul în vegetaţie, constituie o metodă de protecţie eficace, care asigură
totodată o bună protejare a entomofaunei utile şi mai ales a insectelor
polenizatoare (albine, bondari);
 se reduce la minim impactul asupra mediului înconjurător prin substanţele
chimice specifice utilizate, dar şi prin doze scăzute, optim eficiente, localizate
strict în zona ţintă de manifestare a atacului;
 eficacitatea se realizează datorită acţiunii preventive, tratamentul fiind practicat în
perioada de vegetaţie, la avertizare. Produsul acţionează prin contact şi ingestie
asupra sistemului nervos al insectelor ţintă, având efect rezidual de lungă durată
şi efect de knock-down foarte rapid. Insecticidul provoacă grave perturbări
metabolice, hiperactivitate dezordonată şi în final moartea afidelor. Pentru
asigurarea unei bune protecţii, plantele trebuie să fie acoperite complet şi
uniform. Produsul aderă puternic la suprafaţa frunzei şi în acelaşi timp

penetrează mai rapid cuticula insectei. Substanţa activă este tau-fluvaliant 240
g/l, într-un nou tip de formulare, tip emulsie de ulei în apă. Substanţa activă a fost
obţinută dintr-un aminoacid denumit valină, care se găseşte în cazeina din lapte.
Tratamentul se poate efectua şi în condiţii de temperatură ridicată, fără efecte
asupra eficacităţii produsului. Datorită insolubilizării în apă, produsul este foarte
rezistent la spălarea de către ploi.



Tratamentul se aplică în vegetaţie cu următorul produs şi doză avizată:

Mavrik 2 F, la doza de 0,200 l/ha, pentru cultura de floarea soarelui.
la doza recomandată, produsul nu prezintă fenomene de fitotoxicitate.

Eficienţa economică:
 este determinată de caracterul preventiv al metodei, tratamentul fiind aplicat în
perioada de vegetaţie, la avertizare ;
 scade costul cheltuielilor pe hectar datorită cantităţii scăzute de substanţă chimică
utilizată.
Domeniul de aplicabilitate:
 pentru toate culturile de floarea soarelui.
Beneficiari potenţiali:
 societăţile comerciale agricole;
 asociaţiile agricole;
 producătorii individuali;
 societăţile producătoare de pesticide;
 distribuitorii de pesticide.

COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA RAPIŢEI DE
TOAMNĂ ÎN ZONA DE SUD A ŢĂRII

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TELEORMAN
Autori: Floarea Bodescu, Em. Negrilă, Rodica Sturzu, Anca Bodescu, Cristina
Melucă
Principalele caracteristici:
 GALERA SUPER este un erbicid cu aplicare foliară care combate buruienile
dicotile anuale şi perene ;
 conţine 3 substanţe active: 240g/l clopiralid + 80g/l picloram +40g/l aminopiralid;
 are o dublă acţiune: de contact, datorată picloramului şi sistemică datorată
clopiralidului şi aminopiralidului.Substanţele sunt absorbite atât la nivel foliar cât
şi la nivel radicular;
 se poate aplica preemergent sau postemergent timpuriu(stadiul de 1-3 frunze),
iar în toamnă se poate aplica până la stadiul rapiţei de la 3 până la 9 frunze sau
primăvara se poate aplica până înainte ca mugurii florali să fie vizibili;
 se aplică în doză de 0,2 l toamna sau 0,25 l/ha primăvara ;
 principalele buruieni combătute sunt: Cirsium arvense, Viola arvensis,
Chenopodium album, Papaver rhoeas, Matricaria inodora, Galium aparine,
Anthemis arvensis, Amaranthus retroflexus, Polygonum convolvulus, Solanum
nigrum ;
 în cazul când cultura de rapiţă a fost tratată cu Galera Super şi a fost calamitată
se poate semăna pe acelaşi teren: rapiţă de primăvară, muştar, cereale sau
porumb ;
 nu trebuie aplicat în condiţii de vreme rece sau secetă deoarece efectul
produsului poate fi diminuat;
 se poate aplica în combinaţie cu un insecticid pentru combaterea dăunătorilor
(Aphis spp., Ceuthorrhynchus spp., Meligethes aeneus, Athalia rosae);
 se aplică cu un volum de apă : 100 – 400 l/ha.
Eficienţa economică:
 se realizează o combatere a buruienilor problemă în procent de 85-90% cu
selectivitate bună ceea ce determină obţinerea de sporuri de producţie de peste
700-1500 kg/ha faţă de netratat.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, cultura rapiţei de toamnă sau primăvară.
Beneficiari potenţiali:





societăţi agricole cu capital privat şi de stat;
asociaţii agricole ;
proprietarii individuali.

METODOLOGIE DE PRODUCERE DE MINITUBERCULI LIBERI DE
BOLI VIROTICE ÎN SOLAR TIP INSECT-PROOF

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR , BRAŞOV
Autori: Nicoleta Chiru, Andreea Nistor, Mihaela Cioloca, S.C. Chiru , Monica Popa
Principalele caracteristici:
 tehnică simplă, rapidă şi eficientă de producere de minituberculi liberi de boli
virotice;
 modelul tehnologic presupune utilizarea ghivecelor ca vase de cultură;
 materialul iniţial reprezentat de microplantule şi microtuberculi este plantat într-un
amestec de turbă si perlit în proporţie de 3:1;
 metodologia de cultură aplicată pentru înmulţirea materialului iniţial a urmărit
îmbunătăţirea nutriţiei plantelor în primele faze de vegetaţie prin asigurarea unor
nutrienţi de natură vegetală, bazată pe uleiuri esenţiale care îmbunătăţesc
sistemul de apărare al plantei;
 controlul virotic împotriva afidelor este asigurat prin intermediul plasei insectproof;
 plantarea în ghivece a materialului iniţial permite eliminarea tratamentului pentru
combaterea buruienilor, a lucrărilor de întreţinere specifice producerii materialului
clonal;
 avantajele utilizării acestei metodologii:
 obţinerea de material Prebază, tuberculi şi minituberculi fără infecţie
virotică;
 numărul mediu de minituberculi obţinuţi poate varia de la 3 la 20
minituberculi/plantă.
Eficienţa economică:
 producerea de material Prebază, tuberculi şi minituberculi liberi de boli virotice;
 reducerea costurilor pentru obţinerea materialului clonal prin reducerea costurilor
necesare controlului prin testul ELISA;
 scurtarea duratei de producere a materialui de plantat (categorie biologică Bază)
de la 5-6 ani la 2-3 ani.
Domeniul de aplicabilitate:
 producerea cartofului pentru sămânţă din categoria Prebază.
Beneficiari potenţiali:
 producătorii şi cultivatorii de cartof din România.

TEHNOLOGIE SPECIFICĂ DE PRODUCERE A CARTOFULUI DIN
SOIUL RUSTIC ÎN CONDIŢII ECOLOGICE
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR, BRAŞOV
Autori: Manuela Hermeziu , V. Donescu , V. Badea , R. Hermeziu , Nina Bărăscu
Principalele caracteristici :
 sistem de pachet tehnologic (soi, sămânţă, tehnologie specifică);
 fertilizare: gunoi de grajd: 30-40 t/ha ;
 densitate: 40-50.000 cuiburi/ha;
 schema de plantare: 75/30 (25) cm ;
 mărimea bilonului: mijlocie, înălţimea: 12 – 15 cm, secţiunea: 250 – 350 cm2;
 controlul gândacului din Colorado: manual (strângerea adulţilor şi larvelor) sau cu
ECG (echipament de colectat gândaci, creat de INMA Bucureşti)
 controlul manei: mai puţine tratamente datorită rezistenţei genetice specifice
soiului RUSTIC (maxim 3-4 tratamente cu produse pe bază de cupru);
 controlul buruienilor fără ajutorul erbicidelor (praşile mecanice şi manuale).
Eficienţa economică:
 impact asupra mediului (reducerea numărului de tratamente fitosanitare,
reducerea cantităţii de fungicide la doar 6 kg s.a/ha/an) ;
 în sistem clasic costul fungicidelor pe ha/sezon se ridică la aproximativ 1200 lei
în timp ce în sistem ecologic doar la 450 lei;
 se renunţă la controlul chimic al gândacului din Colorado economisind
aproximativ 200 lei/ha ;
 costul erbicidelor pentru 1 ha (folosind un produs preemergent şi unul
postemergent), este de aproximativ 400 lei, în timp ce în sistem ecologic se
renunţă la folosirea erbicidelor;
 reducerea consumului de combustibil cu cca 1000 lei/ha;
 total economie realizată aproximativ 2350 lei/ha/sezon;
 tuberculii obţinuţi în cultura ecologică sunt mult mai sănătoşi, corespunzând
solicitărilor consumatorilor.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură ecologică, cartof pentru sămânţă ecologică, consum şi industrializare
(chips) .
Beneficiari potenţiali :
 cultivatorii de cartof din întreaga ţară. Experimentarea unor variante tehnologice
(rotaţii, soiuri, input-uri) specifice culturilor ecologice contribuie la creşterea
performanţelor de producţie în sistemul agriculturii ecologice prin realizarea unor
variante tehnologice optime, aplicabile la fermieri.

SCHEMA LOGICĂ DE BILANŢ AL APEI SOLULUI ÎN VEDEREA
AVERTIZĂRII IRIGAŢIEI PE SOLURI DE LUNCĂ

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
BRĂILA
Autor: I. Vişinescu
Principalele caracteristici:
 Elementele de bilanţ al apei solului:
 intrări de apă în bilanţ:

precipitaţiile (P) – mc/ha ;

aportul freatic (Af) – mc/ha;

irigaţia (Ir) – mc/ha.
 ieşiri de apă din bilanţ:
 consumul plantei (ETRO - evapotranspiraţia reală optimă – în
condiţii de irigaţie)- mc/ha.
 Relaţia bilanţului apei din sol:
 Ir = ETRO – (P+Af) – (Ri-Rf)
 Ri – rezerva iniţială de apă din sol (la inceputul perioadei de
determinare) – mc/ha;
 Rf - rezerva finală de apă din sol (la sfârşitul perioadei de
determinare) şi care nu trebuie să scadă sub plafonul minim în
regim irigat – mc/ha.
 Parametrii măsuraţi:
 consumul plantei (ETRO), element determinant fie evaporimetric, prin
corelaţia ETRO-evaporaţia la suprafaţa apei, fie climatic, pe baza relaţiei
Thornthwaite, pe perioade diferite (zilnic, decadal, lunar), după cerinţe;
 precipitaţiile, prin observaţii pluviometrice;
 aportul freatic, determinat pe culturi, stadii de vegetaţie, adâncimi de
nivel freatic şi tipuri texturale de sol. Informaţiile de aport freatic se obţin
din determinări lizimetrice zonale (dacă există) sau din informaţii tehnice
din documentaţii de specialitate;
 irigaţia are valoarea normei de udare (sau raţii din aceasta), specifică
echipamentului de aplicare a udărilor şi se declanşează când bilanţul
atestă consumuri mari de apă,ce determină rezerve de apă în sol sub
plafonul minim al umidităţii.
 Elaboarea prin bilanţ a regimului de irigaţie diferenţiat pe sol de luncă a precizat:
 aport freatic mediu pe perioada de vegetaţie la cultura de porumb, 57 %
din consumul total de apă al culturii, la adâncimea nivelului freatic
de 1 m, 29% la adâncimea de 1,5 m, 15% la adâncimea de 2m şi 6% la
adâncimea de 2,5 m;



 corelat, regimul de irigaţie mediu s-a concretizat prin neaplicarea irigaţiei
la adâncimi de
nivel freatic sub 1m, aplicarea a 2 norme de udare a
600 mc/ha la adâncimi ale nivelului freatic de 1,5 m şi 3 norme de
udare la adâncimi de nivel freatic peste 3m.
Schema logică de bilanţ al apei se pretează la organizarea unui sistem zonal de
avertizare a irigaţiei şi aplicarea unui program de calcul computerizat.

Eficienţa economică :
 se asigură un regim de irigaţie diferenţiat după intensitatea aportului freatic
(determinat de adâncimea nivelului freatic) şi astfel economie de apă şi
conservarea fertilităţii solului pe solurile de luncă irigate.
Domeniul de aplicabilitate :
 irigarea terenurilor în lunca.
Beneficiari potenţiali:
 agenţi economici cu exploataţii agricole în luncă, în condiţii de irigaţie.

SISTEM DE MONITORING AL REZERVORULUI FREATIC
ÎN VEDEREA AVERTIZĂRII CERINŢELOR AMELIORATIVE
(DESECARE-DRENAJ ŞI IRIGAŢIE )PE SOLURI DE LUNCĂ

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
BRĂILA
Autor: I. Vişinescu
Principalele caracteristici :
 pe terenuri de luncă, rezervorul freatic este determinant în asigurarea apei
pentru plante (prin subirigaţie) în perioadele deficitare în apă, dar şi pentru
producerea excesului de apă în perioadele excedentare;
 reţea de sondaje tubate, cu o densitate de un punct la 150-200 ha, dispuse pe
zone
geomorfologice reprezentative, permite stabilirea conformaţiei
rezervorului freatic, prin măsurători ale adâncimii apei;
 sondajele tubate reprezintă o soluţie constructivă, simplă, ieftină şi eficientă,
alternativă la reţeaua clasică de puţuri hidrogeologice din amenajările
hidroameliorative, având parametrii constructivi:
 ţeavă PVC Ø 2,5-3” cu lungimea de 6 m, ce percolează stratul
freatic;
 slituire (fante subţiri) pe porţiunea din apă freatică, pe
lungimea de 1 m, pentru accesarea apei în sondaj ;
 protecţie împotriva colmatării, cu material filtrant textil
(drenatex, sac iuta) pe porţiunea slituită;
 tub de protecţie la suprafaţa terenului, din ţeavă metalică Ø 4”,
cu lungimea de 1,5 m, îngropat pe o adâncime de 1 m;
 măsurarea periodică a sondajelor (săptămânal, lunar, sezonal - după cerinţe)
se asigură cu un instrument – fluierul hidrogeologic sau alte soluţii;
 aplicarea măsurilor ameliorative se asigură diferenţiat, în funcţie de parametrii
rezervorului freatic:
 desecare-drenaj la adâncimi de nivel freatic mai mici de 0,75-1
m;
 irigaţie restrictivă, cu un regim diferenţiat (în funcţie de
adâncimile apei freatice) la adâncimi de nivel freatic în limítele
de 0,75-1 m ÷ 2-2,5 m;
 irigaţie normală, fără a fi influenţată de aportul de apă din
pânza freatică, la adâncimi de nivel freatic mai mari de 2-2,5
m.
Eficienţa economică :



declanşarea acţiunilor ameliorative, de desecare-drenaj şi irigaţie, la perioadele
şi cu intensităţile cele mai potrivite, asigură economii energetice (băneşti) şi
randamente agricole sporite.

Domeniul de aplicabilitate :
 soluţii ameliorative pe solurile de luncă, în vederea optimizării regimului
hidrologic al solurilor, creşterea producţiilor şi protecţia fertilităţii solurilor.
Beneficiari potenţiali :
 agenţi economici cu exploataţii agricole;
 organizaţii ale udătorilor (OUAI), în amenajările de desecare-drenaj şi irigaţie, pe
soluri de luncă.

TEHNOLOGIE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PAJIȘTILOR SUBALPINE
PENTRU PĂȘUNAT CU VACI DE LAPTE

Unitate elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
PAJIȘTI , BRAȘOV
Autori: T. Marușca, V. Mocanu, V.A. Blaj, C.S. Constantinescu, E.C. Haș,
P.M. Zevedei
Principalele caracteristici:
 îmbunătățirea pajiștilor subalpine degradate de Nardus stricta L. (țepoșică, părul
porcului) din zona montană este cea mai importantă acțiune pentru asigurarea
unei producții de iarbă cantitativ și calitativ corespunzătoare pentru pășunat cu
vacile de lapte;
 aplicarea amendamentelor calcaroase în cantitate de 7,5 t/ha CaO pentru
neutralizarea a 2/3 Ah și fertilizarea trei ani consecutiv cu îngrășăminte chimice
la nivelul de 150 N + 50 P2O5 + 50 K2O kg/ha, urmate de târlire cu vacile (1 vacă/
6 mp, 5 nopți) odată la 5 ani în medie pe 17 ani a asigurat 4,38 t/ha substanță
uscată de bună calitate;
 pășunatul cu vacile de lapte din rasa Brună (Schwyz) și metiși, o perioadă medie
de 85 zile (18 iunie – 5 septembrie) au produs 3.918 litri lapte la hectar în medie
pe perioada 1996 – 2012;
 sistemul de pășunat a fost continuu, intensive, pe parcelă cu o încărcare de 4
vaci la hectar, revenind 2.500 mp la o vacă pe întreg sezonul;
 producția medie de lapte pe cap de vacă în sezonul de pășunat a fost de 11,5 litri
pe zi, fără adaos de concentrate, numai din iarba de pe pășunea ameliorată;
 calitatea laptelui este deosebită cu un conținut de peste 3,5 % grăsime și mai
mult de 3,2 % proteine, având un gust și aromă deosebite;
 amendarea calcică pentru corectarea acidității are efect și după 18 ani de la
aplicare, previzibil până la 25 – 30 de ani;
 fertilizarea cu îngrășăminte chimice în primii trei ani și conversia la agricultura
ecologică după doi ani urmate în continuare de fertilizarea organică prin târlire cu
animalele pe pășune, constituie o strategie corectă de urmat pentru viitor în
vederea realizării unor produse animaliere în special brânzeturi cu origine
controlată și marcă înregistrată;
 concentrarea creșterii animalelor în zone mai favorabile, ușor accesibile și
mecanizabile din zona montană înaltă, poate să reducă presiunea pășunatului în
habitate mai fragile cum sunt stâncăriile și mlaștinile, contribuind astfel indirect la
conservarea biodiversității pajiștilor;
 organizarea și introducerea pășunatului rațional pe pajiștile subalpine și montane
asigură protecția mediului și păstrarea nealterată a peisajului pastoral.

Eficiența economică:
 aplicarea fertilizanților chimici și a târlirii pajiștilor subalpine cu animalele
precedate de aplicarea amendamentelor calcaroase pentru corectarea acidității
solului valorificate rațional pe parcele cu vaci de lapte, asigură pe termen lung o
producție de peste 3.900 litri la hectar față de cca. 750 l/ha lapte cât se obține pe
pășunea neameliorată, folosită extensiv de peste 5 ori mai mult ceea ce
dovedește eficiența lucrărilor de îmbunătățire și folosire rațională a acestor
pajiști.
Domeniul de aplicabilitate:
 cultura pajiștilor montane;
 realizarea de produse animaliere (lapte) ecologice.
Beneficiari potențiali:
 crescători de animale privați;
 asociații de crescători;
 societăți agricole;
 pensiuni agroturistice.

ÎNIERBAREA SUPRAFEȚELOR LIPSITE DE VEGETAȚIE
SAU ÎMBURUIENATE DIN PAJIȘTILE SUPRATÂRLITE

Unitatea elaboratoare :INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PAJIŞTI, BRAŞOV
Autori: T Marușca, V. A. Blaj, E. C. Haș, P. M. Zevedei
Principalele caracteristici:
 suprafețele de pajiști permanente unde staționează animalele sub cerul liber în
sezonul de pășunat, cu numele de târle (stăoine) sunt de cele mai multe ori
supratârlite, respectiv excesiv fertilizate cu dejecții solide și lichide, producând
eutrofizarea terenului și chiar goluri de vegetație;
 fenomenele caracteristice de supratârlire apar dacă se depășește târlirea
normală de 4-6 nopți 1 oaie / mp sau 4-6 nopți 1 vacă/6 mp, respectiv peste 7-8
nopți de staționare cu densitatea de mai sus, considerată a produce un exces de
fertilizanți organici cu poluarea solului, apelor, aerului și peisajului;
 supratârlirea distruge de cele mai multe ori covorul existent, produce goluri şi
favorizează apariția unei vegetații nitrofile specifice de târlă care scoate din
circuitul productiv suprafețe mari de pajiști permanente;
 suprafețele de pajiști supratârlite sunt invadate îndeosebi de Sambucus ebulus
(boz), Onopordon acanthium (scai măgăresc) și Verbascum speciosum
(lumânărică) în zona de câmpie și dealuri mai uscate Veratrum album ( știrigoaie
), Rumex sp. (ștevii) și Colchicum autumnale în zona premontană și montană
mai umedă, iar Urtica dioica (urzica mare) o întâlnim în toate pajiștile
permanente supratârlite;
 supraînsămânțarea târlelor se face de regulă înainte de apariția buruienilor
nitrofile sau în cazuri extreme dacă s-au instalat după erbicidarea lor cu glifosat
4-5 litri /ha în 150 litri apă cu minim 2 săptămâni înainte de semănat;
 aplicarea amendamentelor calcice 3-5 t/ha CaO pe solurile acide și a
îngrășămintelor de bază de fosfor (60-100 kg /ha P2O5 ) este recomandată
înainte de semănat și mobilizarea superficială a solului;
 amestecurile pentru semănat vor fi formate din: Bromus inermis, Lolium perenne,
Lolium multiflorum,
Dactylis glomerata, Festuca arundinacea și Lotus
corniculatus în zone mai uscate la care se adaugă Phleum pratense, Festuca
pratensis, Festuca rubra, Poa pratensis, Trifolium pratense și Trifolium repens în
zone mai umede și mai răcoroase;
 semănatul propriu zis se execută primăvara devreme în zona de câmpie și
dealuri cu deficit de umiditate sau de primăvară până în luna august în zona de
munte și se efectuează mai mult manual, după care obligatoriu se încorporează
1-2 cm în sol cu grebla sau grapa și în final se tasează cu un tăvălug sau se
trece cu o turmă de oi.

Eficiența economică:
 prin înierbarea golurilor și înlocuirea cu specii mai valoroase a terenurilor
supratârlite degradate se redau în circuitul productiv suprafețe însemnate care
produc furaje în loc de buruieni nitrofile de târlă cu efect benefic pentru protecția
mediului, întregirea și înfrumusețarea peisajelor pastorale.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, cultura pajiștilor și protecția mediului.
Beneficiari potențiali:
 crescători de animale privați;
 asociații de crescători de animale.

TEHNOLOGIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ DE ÎNFIINŢARE A PAJIȘTILOR
TEMPORARE PRIN FOLOSIREA AQUASORBULUI

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU
CREȘTEREA OVINELOR ȘI CAPRINELOR SECUIENI ,
BACĂU
Autori: Cr.Costică , Tr. St. Atanasiu ,Cr.E. Popescu , Gabriela Baciu, Ghe.Grigoraș ,
V. Jipa , N.Iftimie
Principalele caracteristici:
 încorporarea în sol a polimerului hidrofil Aquasorb, produs macromolecular de
sinteză, se face concomitent cu efectuarea lucrărilor agrotehnice specifice la
înfiinţarea pajiştilor temporare;
 polimerul a fost administrat în doză de 15 kg/ha, primăvara odată cu lucrările
executate cu grapa cu discuri înaintea semănatului;
 amestecul folosit pentru semănat 59 kg/ha, a fost alcătuit din graminee și
leguminoase (20 % Dactylis glomerata, 10 % Lolium perenne, 20 % Poa
pratensis, 20 % Festuca pratensis, 20 % Trifolium repens, 10 % Lotus
corniculatus) sunt adaptate foarte bine solului de tip cernoziom cambic, slab
levigat având o textură luto-argiloasă și un pH între 6,5 – 7,0, sol frecvent întâlnit
în zona din Podișului Moldovei ;
 amestecurile de graminee și leguminoase perene au un potențial productiv în
primul an de cultură, producții cuprinse între 6,3 – 8,5 t/ha S.U. cu un conținut
mediu de proteină 12,90 raportată la S.U;
 producţia vegetală superioară a pajiştii înfiinţată cu folosirea Aquasorbului, oferă
oilor din rasa Ţigaie posibilitatea realizării unor sporuri de greutate cu aproximativ
5 % mai mari ;
 cantitatea şi calitatea masei vegetale obţinute a influențat și producția de lapte
obținută după cum urmează:
 ovinele care au păşunat pe pajiştea înfiinţată cu folosirea
Aquasorbului au realizat un spor al producției de lapte cu aproximativ
6,5 % ; diferențe semnificative (P<0,05).
Eficiența economică:
 sporirea producției de masă verde a pajiștilor semănate prin conservarea în
sol a excesului de umiditate din primăvară şi punerea la dispoziţia plantelor a
umidităţii înmagazinate de polimerul Aquasorb în perioadele deficitare;
 îmbunătăţirea calitativă a producţiei de masă verde a pajiştilor cultivate prin
prevenirea maturizării timpurii cauzate de lipsa precipitaţiilor.
Domeniul de aplicabilitate:
 zootehnie – Tehnologia de creștere și exploatare a ovinelor și caprinelor.

Beneficiari potențiali:
 crescătorii de ovine și caprine din zona Podișului Moldovei care doresc să-și
asigurare pășuni semănate valoroase sub aspect cantitativ și calitativ.

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CEPEI DE BUZĂU
PRIN RĂSAD

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , BUZĂU
Autori: C. Vînătoru, E. Teodorescu, B. Zamfir
Principalele caracteristici :
 soiurile şi populaţiile locale de ceapă de Buzău sunt bienale, pentru obţinerea
bulbilor în primul an se foloseşte sămânţă şi nu arpagicul iar în anul doi bulbii
produc sămânţa;
 obţinerea bulbilor se realizează pe două căi;
 prin semănat direct în câmp, primăvara devreme sau în ferestrele iernii;
 prin răsad, pentru reuşita culturii se foloseşte ca metodă sigură răsadul;
 răsadul se produce în spaţii protejate reci, fără încălzire tehnologică sau direct în
câmp, cu acoperire provizorie;
 semănatul se realizează în pat nutritiv bine mărunţit, de preferat turbă măcinată
în amestesc cu nisip cu granulaţie fină. De regulă se foloseşte un amestec
compus din 3 părţi turbă şi 1 parte nisip;
 patul germinativ trebuie să fie plan, uşor tasat, liber de buruieni şi de seminţe de
buruieni;
 distribuirea seminţelor în pat se realizează manual sau cu semănători de
precizie, manuale sau mecanice;
 distanţa între rânduri trebuie să fie de 4-5 cm iar între plante pe rând, de 0,5-1
cm. Adâncimea de semănat: 0,5 cm;
 se poate semăna şi prin împrăştiere pe brazdă, însă această operaţiune trebuie
făcută de o persoană cu experienţă capabilă să distribuie sămânţa uniform pe
brazdă, să realizeze în medie un număr de 2000-2500 plante/m²;
 norma de sămânţă necesară realizării unui ha de cultură prin răsad este de 2,5-3
kg, în funcţie de procentul de germinaţie a acestuia;
 după distribuirea seminţelor în brazdă, se acoperă semănătura cu un strat
subţire de amestesc sau nisip cu o grosime de 0,5 cm. După aceasta se tasează
brazda pentru a realiza bine contactul seminţelor cu solul;
 lucrarea de semănat se face de regulă eşalonat în toată luna martie pentru a
asigura ritmic , răsad de calitate pentru plantare;
 udarea semănăturii se realizează cu stropitori care au sita fină sau instalaţii de
udare cu microaspersie capabile să distribuie particule fine de apă pentru a nu
deranja brazda sau a dezveli sămânţa;
 până la răsărire patul germinativ se udă des pentru a menţine o umiditate
constantă a solului, între 70-90%;










după răsărire numărul udărilor se micşorează şi o dată cu aceasta şi cantitatea
de apă pentru a preveni alungirea răsadurilor (etiolarea);
lucrările de îngrijire aplicate răsadurilor, sunt cele curente, specifice răsadurilor
de legume cu menţiunea, că în cazul aplicării tratamentelor fitosanitare, în
substanţa de stropit se adaugă aracet sau un alt adeziv pentru a asigura
aderenţa substanţei cu planta;
plantatul în câmp se face în luna mai, când răsadul a ajuns la grosimea de 5-7
mm la baza coletului;
înainte de smulgerea acestuia din brazdă se udă bine pentru a nu se deprecia
răsadul prin această operaţiune;
după scoaterea din brazdă a răsadului acesta se fasonează fir cu fir. Prin
această operaţiune se taie rădăcinile fibroase la 2-3 mm de la disc şi o treime din
frunze;
plantatul în câmp se realizează manual sau mecanic în funcţie de tehnologia de
cultură aplicată;
lucrările de îngrijire aplicate culturii de butaşi sunt cele specifice culturii cepei în
câmp.

Eficienţa economică:
 cultura cepei prin răsad asigură o producţie de 45-60 t/ha;
 calitatea bulbilor net superioară comparativ cu cei obţinuţi prin semănat direct în
câmp;
 forma bulbilor alungită, uniformă, atractivă din punct de vedere comercial.
Domeniul de aplicabilitate:
 poate fi cultivată pentru a fi consumată verde, în stare proaspătă, pe toată
perioada de vegetaţie;
 poate fi consumată ca ceapă uscată, tot timpul anului, deshidratată;
 în diverse preparate culinare, proaspătă sau conservată.
Beneficiari potenţiali:
 societăţile comerciale legumicole;
 producătorii individuali;
 fabricile de conserve şi de preparate culinare.

TEHNOLOGIA DE COMBATERE A DĂUNĂTORULUI VERZEI
MAMESTRA BRASSICAE - BUHA VERZEI PRIN FOLOSIREA
ANALOGILOR DE FEROMONI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ, IERNUT
Autori: Janina-Claudia Căpuşan, Al.-Kurt Heitz , Lidia-Ioana Chiper , Minerva
Heitz , G. M. Urdăreanu
Principalele caracteristici:
 specia de dăunător – MAMESTRA BRASSICAE atacă mai multe culturi de
conopidă, ridichi, muştar, dar mai ales de varză, atât în culturile de consum cât şi
în cele semincere, producându-se în anii călduroşi şi secetoşi pagube
însemnate;
 stadiul de atac al acestui dăunător este acela de larvă;
 organele atacate sunt frunzele, adică aparatul foliar pe care aceste larve produc
numeroase perforaţii cu contur neregulat, iar după formarea căpăţânii pătrund în
interiorul acestora mai ales în zona bazală. Poate produce acest dăunător
pagube până la 80%, deoarece atacul este însoţit de numeroase dejecţii umede,
pe care secundar se instalează numeroase ciuperci saprofite, plantele având o
valoare economică redusă. Pentru depunerea ouălor, dăunătorul preferă plantele
tinere.
 Măsuri preventive:

rotaţia culturilor (buha verzei iernează în sol în stadiul de pupă);
 cultivarea de soiuri cu rezistenţă sau tolerante la atacul acestui
dăunător.
 Măsuri curative:
 în vederea unei orientări spre o legumicultură ecologică şi pentru o cât
mai bună sănătate a omului se va renunţa treptat la combaterea chimică
a acestui dăunător şi se va trece la o combatere biologică prin folosirea
feromonilor, sau a analogilor de feromoni, a feromonilor sintetici;
 feromonul sintetic este folosit într-o tehnică de combatere a
dăunătorului, denumită dezorientare “MATING DISRUPTION” M.D.,
prin care se perturbă comunicarea chimică normală între insecte.
Scopul acestei metode este de a evita împerecherea, prin lansarea întrun areal a unei cantităţi mari de feromoni sexuali sintetici 10-180 g. la
ha, pe toată perioada de atac. Suprasaturarea aerului cu feromoni
produce “confuzia” masculilor, care sunt incapabili să găsească
femelele, acestea rămân nefecundate, iar generaţia următoare este
mult diminuată;



ca metodă de combatere: s-au folosit capcane cu momeli feromonale
şi dispenserii cu analogi de feromoni ce au fost realizate în cadrul
Laboratorului Produşi Naturali din Institutul de Chimie “Raluca Ripan”
Cluj-Napoca;
 despenserii folosiţi au fost tubuşoare de polietilenă lungi de 20 cm,
conţinând 200 ug analog, dispuşi pe suporţi la nivelul plantelor, la
distanţa de 20 m unul de altul;
 această metodă de folosire a analogilor de feromoni sexuali, pot
asigura protecţia culturii de varză faţă de atacul dăunătorului gen
Mamestra;
 specificare în folosirea acestei metode ,este aceea că având în
vedere temperaturile extrem de ridicate pe toată perioada de
vegetaţie a plantelor (mai ales în ultimii ani), este necesar ca
dispenserul (tubuşoarele de polietilenă) să asigure o rată de
evaporare constantă, iar în cazul în care se constată evaporarea
totală a analogului este necesară înlocuirea acestuia.
Eficienţa economică:
 reducerea daunelor în cultura de varză a fost de 50-75% (estimate prin
evaluarea numărului mediu de ponte depuse şi a frecvenţei pontelor).
Domeniul de aplicabilitate :
 cultura verzei în câmp.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatorii de legume în câmp.

MENŢINEREA POPULAŢIILOR DĂUNĂTORILOR SUB
PRAGUL ECONOMIC DE DĂUNARE LA CULTURILE
ECOLOGICE DE LEGUME

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ,
ŞTEFĂNEŞTI , ARGEŞ
Autori: Adriana Costescu , I. Tiţa
Principalele caracteristici:
 este o metodă de producţie în armonie cu natura, respectă biodiversitatea
speciilor şi utilizează cele mai bune practici de mediu;
 principiul de bază este menţinerea populaţiilor dăunătorilor sub pragul economic
de dăunare având în vedere că nici un produs chimic, oricât de otrăvitor, nu a
rezolvat extincţia speciilor care produc pagube culturilor legumicole;
 se bazează pe corelaţii ştiinţifice între biologia dăunătorului, efectul biopesticid al
preparatelor şi procesul de certificare ecologică a produselor legumicole;
 utilizează preparate complexe extrase din plante din flora spontană locală cu
efecte:
 repelent (macerate din specii aromatice) ;
 insecticid, nematofug, moluscocid etc. (extract alcoolic 2% din oţetar,
tisă etc.) ;
 protejarea sau stimularea prădătorilor naturali prin utilizarea raţională
a bioinsecticidelor;
 fortificarea plantelor legumicole (extracte din urzică, lapte degresat,
fertilizare organică etc.);
 stimularea reacţiilor de autoapărare a plantelor de cultură
(stres tehnologic, biostimulatori etc.)
 se folosesc numai produse acceptate de regulamentele specifice culturilor
ecologice (CE Nr. 834/2007; CE Nr. 889/2008);
 managementul deşeurilor vegetale este orientat spre reciclarea inteligentă cu
stoparea ciclului biologic al dăunătorilor;
 tehnologia contribuie la reducerea pierderilor de recoltă şi a costurilor de
producţie.
Eficienţa economică:
 rentabilizarea producţiei ecologice a plantelor legumicole depinde de valoarea
biologică a soiului/hibridului utilizat, de rezistenţa genetică faţă de principalele
organisme dăunătoare şi de eficacitatea biopesticidelor utilizate;
 prin folosirea extractelor din plante din flora spontană locală se reduc cheltuielile
de producţie cu 25-30%.

Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură ecologică.
Beneficiari potenţiali:
 producători agricoli înregistraţi în sistemul naţional de agricultură ecologică.

TEHNOLOGIA SOIURILOR DE MĂR CU REZISTENŢĂ
GENETICĂ LA BOLI, CULTIVATE ÎN SISTEM DE MARE
DENSITATE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ , VOINEŞTI, DÂMBOVIŢA.
Autori: Gh.Petre, Valeria Petre, D.N. Comănescu
Principalele caracteristici:
 soiuri: Iris, Inedit, Remar, Real, Redix, Goldrush, Enterprise;
 portaltoiul: M 9 ;
 distanţe de plantare: 4x1m (2500 pomi/ha) ;
 forma de coroană: fus zvelt (Slender spindle) ;
 întreţinerea solului: înierbat pe interval, cu un amestec de ierburi perene şi lucrat
pe direcţia rândului ;
 complexul de măsuri tehnologice :
 fertilizare la sol cu 400-500 kg îngrăşăminte complexe, toamna la
căderea frunzelor;
 tăieri corespunzător formei de coroană şi vârsta pomilor;
 rărirea manuală a fructelor când fructele centrale ating în diametru 18-20
mm;
 fertilizări foliare: 4-5 în cursul perioadei de vegetaţie, administrate odată
cu tratamentele fitosanitare;
 irigarea pomilor în perioadele cu deficit de precipitaţii;
 tratamente fitosanitate: 6-7 de regulă numai cu insecticide. Se
recomandă totuşi la ultimul tratament un fungicid care previne infestarea
cu Gleosporium;
 recoltarea, depozitarea şi valorificarea fructelor.
Eficienţa economică:
 rezultate economice benefice pentru producători, concretizate prin valoarea
redusă a cheltuielilor la efectuarea tratamentelor fitosanitare cu peste 60% faţă
de sortimentul sensibil la măr;
 protejarea mediului şi obţinerea de partizi de mere cu reziduuri de pesticide
reduse, solicitate tot mai mult de către consumatori;
 modalitatea de înlocuire periodică şi rapidă a sortimentelor;
 mere de calitate care fac faţă presiunilor concurenţiale de pe piaţă.
Domeniul de aplicabilitate:
 plantaţii comerciale din bazinele pomicole favorabile culturii mărului;
 livezi familiale.

Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale;
 producători privaţi din bazinele pomicole consacrate ;
 grădinile familiale.

INVESTIŢIA SPECIFICĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI
HECTAR DE PLANTAŢIE ÎN SISTEM DE MARE
DENSITATE LA MĂR (2500 pomi/ha)

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, VOINEŞTI, DÂMBOVIŢA.
Autori: Gh.Petre, Valeria Petre, D.N. Comănescu
Principalele caracteristici:
 soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli, sau soiuri de măr standard;
 portaltoiul: M 9;
 distanţe de plantare: 4x1m (2500 pomi/ha);
 forma de coroană: fus zvelt (Slender spindle);
 sistem de susţinere: spalieri de 4 m, cu două sârme la 0,6m şi la 2,5 m înălţime
şi tutori individuali din bambus. Se poate utiliza şi spalieri de 2,5 – 3,0m, cu trei
sârme dispuse, prima la 0,6m, iar celelalte distanţate la 0,6 m una de alta;
 sistem de fertirigare: rampă perforată de 16 mm cu picurătoare autocompensate
dispuse la 0,5m şi debit de 2 l/oră;
 investiţia specifică (lei)
= 121.300 (cca. 28.000 Euro)
d.c.:
 pregătirea terenului
= 4.000
 amenajarea drumurilor tehnologice (200 ml/ha)
= 4.150
 amenajarea terenului pentru irigat
= 16.350
 plantarea pomilor (inclusiv materialul săditor)
= 45.000
 sistem de susţinere
= 20.500
 investiţii întreţinere (anii 1-2 după plantare)
= 15.500
 cheltuieli indirecte (15%)
= 15.800
Eficienţa economică:
 randament ridicat ca urmare a intrării rapide a pomilor pe rod;
 grad sporit de utilizare a terenului;
 investiţia se recuperează într-un timp relativ scurt, respectiv până în anul 6 după
plantare;
 cheltuielile de întreţinere sunt acoperite încă din anul 3 de la plantare, ca urmare
a producţiilor realizate.
Domeniul de aplicabilitate:
 plantaţii comerciale din bazinele pomicole favorabile culturii mărului.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale;
 producători privaţi din bazinele pomicole consacrate.

EFICACITATEA BIOSTIMULATORULUI DE CREŞTERE
KELPAK LA SPECIILE SÂMBUROASE CAIS ŞI PIERSIC

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, BĂNEASA , BUCUREŞTI
Autori : Maria Dumitru , Andreea Petcu , Alina Ilie, Cristina Petrişor
Principalele caracteristici:
 stimulator de creştere organic obţinut din extract pur de alge;
 compoziţia produsului este complexă având pe lângă principalele macro şi
microelemente (N, P, K, Mg, Mn, Ca, B, Na), regulatori de creştere( auxine,
citochinine), proteine şi aminoacizi;
 aplicarea produsului se face în două etape, la un interval de 14 zile, la căderea
petalelor şi în faza de creştere a fructelor;
 cantitatea de îngrăşământ foliar pe ha, la un tratament, să nu depăşească 3 litri,
într-un volum de apă de 1000 litri, pH-ul soluţiei să nu fie mai mare de 7;
 este compatibil cu majoritatea pesticidelor şi se recomandă să se aplice odată cu
acestea şi/sau odată cu alţi fertilizanţi foliari din gama Folimax, Fertigrow;
 se poate aplica odată cu apa de irigat situaţie în care se adaugă în ultimele 10
minute ale irigaţie.
Eficienţa economică:
 sporuri semnificative ale producţiei de fructe atât pe pom cât şi la ha, la o
densitate de 625 pomi/ha, de până la 20%;
 influenţează pozitiv calitatea fructelor (greutate, culoare, fermitate ) prelungind
totodată şi perioada de păstrare a acestora ;
 reducerea poluării mediului şi a produselor, datorită compoziţie organice.
Domeniul de aplicabilitate :
 livezi de cais, piersic şi nectarin, indiferent de sistemul de plantare a acestora.
Beneficiari potenţiali:
 unităţi de producţie de profil ;
 cultivatori particulari.

MENŢINEREA CALITĂŢII SOIURILOR DE PIERSIC PRIN
PĂSTRARE ÎN ATMOSFERĂ MODIFICATĂ
Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, BĂNEASA , BUCUREŞTI
Autori: Cristina Petrişor, Andreea Petcu , Alina Ilie, Maria Dumitru
Principalele caracteristici:
 piersicile se recoltează în stadiul de pârgă avansată când nu mai prezintă
deloc culoarea verde pe pieliţă;
 ambalarea fructelor se face în caserole de 1000 g , conţinând 5-6 fructe;
 păstrarea fructelor se realizează în depozite prin 2 modalităţi :
 caserole cu fructe fără folie la temperatura 0-1° C şi umiditate relativă
de 90% ;
 caserole cu fructe în atmosferă modificată creată prin acoperirea
caserolelor cu folii neperforate de polietilenă şi folii perforate de
polietilenă, de permeabilitate diferită şi la temperature 0-1° C şi
umiditate relativă de 90 %.
 timpul de păstrare :
 piersicile păstrate în caserole cu folie neperforată a avut cea mai
mare durată de păstrare (20-25 zile), urmat de piersicile păstrate
în casserole cu folie perforată (15-20 zile) şi apoi de piersicile din
caserolele neacoperite de folie(10 zile).
 atmosfera modificată şi temperatura scăzută încetineşte metabolismul fructelor
(reducând viteza respiraţiei şi producerea de etilenă a fructelor);

fructele prezintă o textură fermă şi un gust echilibrat, culoarea nemodificânduse semnificativ la sfârşitul perioadei de păstrare.
Eficienţa economică:
 menţinerea calităţii fructelor şi extinderea perioadei de valorificare ;
 reducerea pierderilor calitative şi cantitative cu până la 35% ;
 posibilitatea transportului pe distanţe mari ;
 valorificarea eficientă a producţiei şi creşterea preţului de valorificare.
Domeniul de aplicabilitate:
 valorificarea postrecoltă a fructelor;
 controlul calităţii postrecoltă al fructelor .
Beneficiari potenţiali:
 producători, transportatori şi distribuitori de fructe;
 sectoare de prelucrare şi conservare a fructelor.

TEHNOLOGIE ECOLOGICĂ DE EXPLOATARE A PARTERULUI
ÎNIERBAT DIN PLANTAŢIILE DE NUC PENTRU CREŞTEREA ÎN
STABULAŢIE LIBERĂ A OVINELOR PENTRU CARNE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ , IAŞI
Autor: Gelu Corneanu
Principalele caracteristici:
 la înfiinţarea unei plantaţii de nuc sunt necesare surse financiare importante, dar
care se pot recupera în timp relativ scurt dacă se combină cultura nucului cu
creşterea animalelor pe aceeaşi suprafaţă;
 terenul pentru plantare are o uşoară pantă pe direcţia est-vest, solul este de tip
cernoziom cambic. Condiţiile climatice caracterizate prin temperatura medie
anuală de 9,6ºC şi 548 mm precipitaţii, media multianuală, iar limitele maxime
sau minime ale temperaturii nu depăşesc limitele de rezistenţă ale nucului, ceea
ce asigură un mediu favorabil dezvoltării;
 înfiinţarea unor plantaţii ecologice de nuc constituie o soluţie pentru întreţinerea
şi exploatarea unor terenuri agricole improprii pentru cultivarea altor specii
agricole sau horticole. Distanţa de plantare 10x10 m, revenind 100 pomi/ha. La
stabilirea soiurilor pentru plantare se au în vedere acele soiuri cu o adaptabilitate
verificată în zonă, cu calităţi valoroase: procent ridicat de miez, producţie mare,
rezistenţă la bacterioze şi micoze, rezistenţă la brumele şi îngheţurile târzii de
primăvară;
 sunt necesare crearea condiţiilor
necesare realizării unui covor vegetal
corespunzător pentru creşterea ovinelor. Pentru îmbunătăţirea calităţii covorului
înierbat se realizează supraînsămânţarea cu următoarele amestecuri: Festuca
arundinacea – păiuş înalt 12 kg/ha + Festuca pratensis – păiuş de livadă – 6
kg/ha + Lotus corniculatus – ghizdei – 4kg/ha + Trifolium repens – trifoi alb –
2kg/ha;
 construirea adăpostului pentru animale în imediata apropiere a plantaţiei de nuc.
Adăpostul pentru oi este construit din materiale ecologice: cherestea, grinzi,
căpriori din lemn şi acoperit cu stuf. În sistem ecologic pot fi furajate doar 10-12
capete ovine/ha. Se propune rasa Carabaşă (Ţigaie cu cap negru de
Teleorman);
 suprafaţa plantaţiei de nuc şi a parterului înierbat se înscrie la instituţiile de
certificare ecologică (conversie şi certificare).
Eficienţa economică:
 obţinerea de aproximativ 3 tone miez nucă/ha/an, începând din anul 10 de la
plantare ;







obţinerea a 700 kg carne ovine/ha/an, începând din anul 2 de la plantare;
obţinerea a minimum 50 kg lână/ha/an, începând din anul 2 de la plantare;
obţinerea de produse vegetale şi de origine animală ecologice: miez de nucă,
carne, lână;
valorificarea resurselor naturale la nivel intensiv;
fertilizarea naturală a parterului înierbat din plantaţiile de nuc.

Domeniul de aplicabilitate:
 horticultură, zootehnie.
Beneficiari potenţiali:
 fermieri particulari;
 societăţi horticole;
 societăţi zootehnice.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA ATACULUI DE FĂINARE
LA TRANDAFIR PRODUS DE CIUPERCA Sphaerotheca pannosa
Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, BĂNEASA, BUCUREŞTI
Autori: Cr. Caliniţa, Adela Bărbulescu, Cristina Petrişor, Alina Ilie, Andreea Petcu
Principalele caracteristici:
 atacul se manifestă pe toate organele verzi ( frunze, lăstari, boboci florali) sub
forma unui puf alb, pulverulent, frunzele atacate se răsucesc, se brunifică şi cad,
vârfurile lăstarilor, pedunculii şi bobocii florali sunt acoperiţi de un miceliu alb, ca
urmare bobocii florali rămân mici, deformaţi, nu se deschid şi se usucă sau
florile se deschid parţial, sunt asimerice sau parţial brunificate;
 pentru prevenire şi combatere se recomandă:
 cultivarea de soiuri rezistente/tolerante la făinare: Fairy; Mme Meilland;
Queen Elisabeth; Dr. Line; Golden Shower’s; Lili Marlene; Vigorosa
Rusticana;
 aplicarea în timpul vegetaţiei a măsurilor de igienă culturală: tăierea,
strângerea şi arderea organelor atacate, pentru a stopa transferarea
infecţiilor de la o plantă la alta şi de la un an la altul;
 se recomandă irigarea prin picurare sau brazde şi evitarea aspersiei;
 tratamente fitosanitare cu unul din produsele:
 Systhane 12E – 0,05%;
 Tilt 250 EC
– 0,02%;
 Mirage 35 EC
– 0,1%;
 Folpan 50 WP – 0,02%;
 tratamentele se aplică foliar la apariţia primelor simptome şi se repetă la
interval de 10 - 12 zile.
Eficienţa economică:
 reducerea numărului de tratamente cu 2-3;
 reducerea poluării mediului;
 reducerea gradului de atac cu 50%;
 maximizarea producţiei şi a calităţii acesteia.
Domeniul de aplicabilitate:
 producere de material săditor;
 plantaţii de arbuşti fructiferi;
 grădinile populaţiei.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale;
 producători particulari.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA ATACULUI DE ANTRACNOZĂ LA
COACĂZ PRODUS DE CIUPERCA Drepanopeziza ribis

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, BĂNEASA, BUCUREŞTI
Autori: Alina Ilie, Adela Bărbulescu, Cristina Petrişor, Andreea Petcu , Maria Dumitru
Principalele caracteristici:
 este cea mai frecventă boală a coacăzului;
 în condiţii favorabile atacului produce defolierea masivă a plantelor încă din
lunile iulie-august;
 boala este favorizată de umiditate, fiind mai frecventă în anii cu precipitaţii
abundente;
 pagubele se datorează defolierii premature a lăstarilor, care influenţează
producţia de fructe şi calitatea acestora;
 atacul de antracnoză apare pe frunze, mai rar pe lăstari şi fructe; pe limbul
foliar apar pete rotunde cu diametrul de 1-2 mm, brune, cu un punct crustos,
cenuşiu-albicios, în centru; în caz de atac puternic, frunzele se îngălbenesc şi
cad prematur, ducând la desfrunzirea plantelor; lăstarii atacaţi prezintă pete
brune şi se deformează; fructele care prezintă atac la peduncul se usucă şi
cad;
 pentru prevenire şi combatere se recomandă:
 cultivarea de soiuri rezistente/tolerante la antracnoză: Amurg, Deea,
Ronix;
 aplicarea măsurilor de igienă culturală: tăierea, strângerea şi arderea
organelor atacate;
 de asemenea, se recomandă rărirea lăstarilor pentru a asigura o bună
circulaţie a aerului în interiorul tufei de coacăz;
 tratamente fitosanitare cu unul din produsele:
 Anvil 5 SC
– 0,06%;
 Topsin 70 PU – 0,07%
 Captadin
– 0,25%;
 Dithane M 45 – 0,2%.
 tratamentele se aplică foliar la apariţia primelor simptome şi se
repetă la interval de 8 - 10 zile.
Eficienţa economică:
 reducerea numărului de tratamente cu 2-3;
 reducerea poluării mediului;
 maximizarea producţiei şi a calităţii acesteia.

Domeniul de aplicabilitate:
 plantaţii de arbuşti fructiferi;
 grădinile populaţiei.
Beneficiari potenţiali:
 producători particulari;
 societăţi comerciale agricole;
 producători pentru consumul propriu.

TEHNOLOGIE DE ÎNMULŢIRE ECOLOGICĂ A AFINULUI
DE CULTURĂ PENTRU ZONA COLINAR MONTANĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
MONTANOLOGIE , CRISTIAN , SIBIU
Autori: Mariana Radac , Gabriela Bicu
Principalele caracteristici :
 se pot înmulţi arbuşti fructiferi ca afinul de cultură Vaccinium corimbosum cu
soiurile Blueray, Bluecrop, Ivanhoe, Weymouth, Herma I, Herma II ;
 se utilizează metoda de lucru butăşirea în verde;
 recoltarea butaşilor are loc în perioada iunie – iulie ( înainte cu 2-3 săptămâni de
începerea coacerii fructelor de afin ) ;
 se recoltează butaşi de 5-7 muguri , cu o consistentă lemnoasă , de 10-12 cm ,
se păstrează 2-3 frunze al căror limb se fasonează la 1/3 din suprafaţă, pentru
reducerea evapotranspiraţiei ;
 butaşii obţinuţi se plantează în spaţiu protejat (solar) ;
 plantarea butaşilor se face în lădiţe care conţin 80 bucăţi de butaşi faţă de 100
în tehnologia convenţională , în substrat de înmulţire cu compoziţie amestec 1/1
turbă şi nisip;
 materialul folosit pentru amestecul de substrat (turbă de conifere, nisip de râu)
poate proveni din zona nepoluată montană (altitudine 1400-1500 m);
 condiţiile de vegetaţie în solar constau în: temperatură adecvată, umiditate
relativă 90- 95%, udare zilnică prin aspersie;
 fertilizarea se poate face cu compost sau gunoi de grajd nepoluat chimic 100g
/ lădită ;
 după înrădăcinare butaşii se trec în recipienţi de vegetaţie ( pungi ,ghivece etc. )
 în anul următor butaşii înrădăcinaţi se plantează în câmp pentru fortificare , iar în
anul următor în câmpul de puieţi propriu-zis ;
 în cadrul procesului de înmulţire nu se utilizează nici un fel de produs chimic (
îngrăşăminte chimice, stimulenţi de înrădăcinare, etc.) .
Eficienţa economică:
 reducerea numărului de plante cultivate în recipienţii de plantare la 80%;
 reducerea numărului tratamentelor chimice la zero ;
 se elimină cheltuielile aferente efectuării tratamentelor chimice , atât ale
amestecului de plantare cât şi a plantelor ( forţa de muncă , combustibil ,
produse pesticide );
 obţinerea unui randament la prindere similar celui obţinut prin metode
convenţionale , de 10-15%;




faţă de tehnologiile convenţionale , eficienţa economică poate creşte cu până
la 10-14% ;
reducerea gradului de poluare a environmentului .

Domeniul de aplicabilitate :
 plantaţii pomicole comerciale de afin de cultură;
 gospodării ale populaţiei din zona colinară şi montană.
Beneficiari potenţiali :
 producători particulari;
 participanţi agroturism montan;
 societăţi comerciale.

COMBATEREA FĂINĂRII VIŢEI DE VIE (Uncinula necator) ÎN
PODGORIA DEALU MARE CU FUNGICIDE PE BAZĂ DE
TETRACONAZOL

Unitatea elaboratoare: INSTUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ,VALEA CĂLUGAREASCĂ
Autori: I. Voiculescu
Principalele caracteristici:
 făinarea viţei de vie este considerată una din cele mai păgubitoare boli ale
acestei culturi. În anii secetoşi, pierderile provocate de făinare sunt cu mult mai
mari dacât cele produse de mană. Făinarea viţei de vie apare primăvara şi se
manifestă pe parcursul întregii perioade de vegetaţie, până toamna târziu ;
Agentul patogen atacă toate organele aeriene ale plantei: frunze, lăstari ierbacei,
ciorchini, boabe. Cele mai puternice efecte negative le are atacul pe ciorchini.
Boala este favorizată de temperaturi mai ridicate ( 20-25 0C), rezerva de făinare
pe coarde şi muguri din anul anterior, umiditatea atmosferică ridicată (50-80%),
fertilizarea excesivă cu azot;
 fungicidele pe bază de tetraconazol fac parte din grupa triazolilor ; au efect
preventiv, curativ şi eradicant asupra ciupercii care produce făinarea viţei de vie;
acţionează sistemic fiind absorbite rapid de plantă, se translocă acropetal şi
blochează răspândirea patogenului în plantă;
 se recomandă aplicarea a 4-6 tratamente, pe toată perioada de vegetaţie, în
funcţie de presiunea de infecţie, la avertizare, pe baza elementelor de biologie a
patogenului, fazelor fenologice ale viţei de vie şi a condiţiilor climatice în zonele
de risc, în care ciuperca atacă în fiecare an, primul tratament se aplică preventiv
începând cu stadiul de 2-3 frunzuliţe etalate, protecţia continuând până în pragul
fenofazei de pârgă;
 în zonele cu risc redus, în care oidiumul nu este periculos, în sensul că nu atacă
în fiecare an şi apare după înflorit, primul tratament se aplică cu 10 zile înainte
de înflorit, în fenofaza butoni florali separaţi. Protecţia continuă până în pragul
fenofazei de pârgă;
 produse sistemice, cu o durată de protecţie de 12-14 zile ;
 cantitatea sau doza aplicată: 25 ml/ha substanţă activă, în 600-1000 l apă/ha;
 modul şi epoca de aplicare a produsului: se aplică preventiv, în tratamente preşi postflorale, în asociaţie cu fungicide specifice pentru mană şi putregaiul
cenuşiu. Utilizarea în faza preflorală timpurie se recomandă în principal dacă
rezerva infecţioasă din anul precedent este mare şi se impune utilizarea unui
produs cu acţiune sistemică. Se va avea în vedere pentru succesul tratamentului
o bună acoperire a plantei. Echipamentul de tratare trebuie să asigure o





pulverizare corespunzătoare inclusiv a părţilor mai puţin expuse ale butucilor de
vie (mai ales partea inferioară şi ciorchinii);
profilaxia reduce semnificativ impactul atacului, si se realizează prin: - aplicarea
corectă a tăierilor în uscat pentru a asigura echilibrarea butucului şi a evita
dezvoltarea inutilă a frunzişului care prin transpiraţie măreşte umiditatea aerului,
ceea ce duce la favorizarea bolii; -aplicarea corectă a lucrărilor în verde, pentru o
mai bună circulaţie a aerului şi o mai bună penetrare a strugurilor; - menţinerea
solului curat de buruieni, fertilizarea raţională, cu evitarea folosirii în exces a
îngrăşămintelor pe bază de azot, care determină creşteri exagerate ale
aparatului foliar;
soiurile de viţă de vie cu pieliţa boabelor subţiri, cu ciorchine de boabe dese şi
albe sunt mai sensibile decât cele cu boabe cu pieliţa groasă şi colorată. Ca
soiuri sensibile se pot cita: Riesling italian, Muscat Ottonel ,Tămâioasa
românească, Cabernet Sauvignon, Băbească neagră, Grasă de Cotnari, Afuz
Ali, Muscat Hamburg, Chasselas d`ore, Regina viilor, Feteasca albă, Aligote, ş.a.

Eficienţa economică:
 are o eficacitate bună, fiind necesare cinci tratamente pe întreaga perioadă de
vegetaţie (în anii normali din punct de vedere climatic), ceea ce duce la
reducerea cheltuielilor de întreţinere cu cca. 25%;
 atacul se reduce cu 20-25%, iar sporul de producţie este de aproximativ 25%.
Domeniul de aplicabilitate:
 Viticultură.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale viticole;
 producători individuali;
 asociaţii viticole.

PREPARATE PENTRU LIMITAREA RĂSPÂNDIRII BACTERIILOR
PATOGENE AGROBACTERIUM TUMEFACIENS ŞI
AGROBACTERIUM VITIS ÎN PLANTAȚIILE VITICOLE PE ROD

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE
PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ,
ȘTEFĂNEȘTI , ARGEȘ
Autori: Diana Elena Vizitiu , I. Rădulescu
Principalele caracteristici:
 compoziția preparatelor:
 Rețeta preparat 1: tinctură de usturoi 12,5 ml + hipoclorit de sodiu
(12 %) 5 ml + sulfat de cupru (5•H2O) 30 g + 1 l apă distilată;
 Rețeta preparat 2: tinctură de usturoi 12,5 ml + alcool (99,3˚) 25 ml
+ sulfat de cupru (5•H2O) 30g + 1 l apă distilată;
 număr tratamente: se aplică cinci tratamente/an cu unul dintre preparatele
specificate ;
 modalități de aplicare:
 pe plantă tratamentele se execută în perioada de vegetație,
începând cu fenofaza de dezmugurit, direct pe tumori și în jurul
acestora pe aproximativ 10 cm sau, în cazul îndepărtării
tumorilor pe porţiunile de tulpină rămase după îndepărtarea
acestora;
 pe sol tratamentele se aplică prin pulverizare în zona golurilor
rămase după scoaterea butucilor puternic afectați;
 cele două preparate elimină din sol în totalitate patogenul Agrobacterium vitis şi
parțial patogenul Agrobacterium tumefaciens.
Eficiența economică:
 menține la un nivel corespunzător potențialul biologic şi productiv al butucilor
din plantațiile viticole pe rod;
 crește producția de struguri la hectar prin reducerea gradului de atac și a
pierderilor de plante de viță-de-vie din plantații;
 crește durata de exploatare a plantațiilor viticole pe rod.
Domeniul de aplicabilitate:
 viticultură.
Beneficiari potențiali:
 fermieri, cultivatori individuali;
 societăți comerciale cu profil viticol.

COMBATEREA PĂDUCHELUI ŢESTOS AL VIŢEI DE VIE
(PARTHENOLECANIUM CORNI ) ÎN CONDIŢIILE ECOCLIMATICE
ALE PODGORIEI TÂRNAVE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, BLAJ
Autori: Maria Comşa , Liliana Tomoiagă , Maria Iliescu , Daniela Popescu ,
Cr. Cristea
Principalele caracteristici:
 biologia şi modul de dăunare:
 agentul patogen, Parthenolecanium corni, este o insectă polifagă, de
dimensiuni mici, care poate produce pagube cu deosebită importanţă
economică;
 daunele directe asupra culturii de viţă de vie sunt provocate de larvele şi
femelele adulte, care înţeapă şi sug sucul celular al plantei; ţesuturile
atacate se necrozează, iar la un atac mai puternic acestea se usucă;
datorită excrementelor eliminate, bogate în zaharuri, cunoscute sub
denumirea de “rouă de miere”, pe organele atacate se dezvoltă ciuperci din
genul Capnodium care produc fumagina; aceasta poate să acopere
sistemul foliar micşorându-se suprafaţa de fotosinteză; în cazul unor atacuri
repetate butucii de viţă de vie se pot usca în masă; specia
Parthenolecanium corni figurează pe lista vectorilor care transmit viroze la
viţa de vie;
 specia iernează ca larve de vârsta a doua pe coarde şi lemn multianual;
încep activitatea de hrănire odata cu creşterea temperaturii, la sfârşitul lunii
martie; la sfârşitul lunii mai se transformă în adulţi şi migrează de pe frunze
şi lăstari în vederea depunerii pontei; generaţia următoare de larve apare la
sfârşitul lunii iunie;

soiurile rezistente la atacul de păduchi ţestoşi: Muscat Ottonel, Sauvignon;
soiuri sensibile: Fetească regală, Iordană, Traminer roz;
 pragul economic de dăunare: 2-3 larve/cm2, moment în care devine necesară
intervenţia cu produse fitosanitare;
 combatere: pentru evitarea pagubelor cauzate de păduchele ţestos şi diminuarea
semnificativă a rezervei biologice a dăunătorului se aplică o serie de măsuri
strategice:
 protejarea pe cât posibil a duşmanilor naturali: Chilochorus şi Exochomus;
 eliminarea şi distrugerea coardelor infestate cu larve;
 tratamente fitosanitare aplicate în perioada repausului vegetativ; acestea
se execută înainte de pornirea în vegetaţie a viţei de vie, cu produse
specifice prevegetative: Nuprid Oil 004 EC, doza 1,0 % (4g/l imidacloprid
+ ulei mineral) şi Aplaudus super 1,5 % (13.5 g/l buprofezin + 615 g /l ulei

mineral); pentru o eficacitate cât mai ridicată a tratamentelor acestea se
efectuează în zilele cu temperaturi pozitive, în preajma umflării mugurilor;
tratamentele efectuate în perioada de repaus vegetativ prezintă avantajul
protejării entomofaunei utile;
 tratamentele aplicate în perioada de vegetaţie, la începutul lunii iulie, după
migrarea completă a larvelor pe frunze; produsele fitosanitare
recomandate sunt: Abamectin 18 CE, 1% (abamectin 18 g/l); Actara 25
WG, 0.02% (25% thiametoxam).
Eficienţa economică:
 reducerea semnificativă a rezervei de dăunatori, prin aplicarea măsurilor de
combatere;
 asigurarea de producţii constante, superioare din punct de vedere calitativ şi
cantitativ;
 eficacitatea produselor fitosanitare aplicate fiind de 90 – 93 %.
Domeniul de aplicabilitate:
 zonele de cultură a viţei de vie afectate de atacul păduchilor ţestoşi.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale viticole;
 producători individuali;
 asociaţii viticole.

TEHNOLOGIE DE COMBATERE A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR
VIȚEI DE VIE ÎN PLANTAȚIILE VITICOLE DIN S-E MOLDOVEI

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE, BUJORU
Autori: G. Tabaranu, Cristina Simion
Principalele caracteristici:
 patogenii combătuți: mana viței de vie (Plasmopara viticola - Berk. Et Curt),
făinarea viței de vie (Uncinula necator - Schw.), putregaiul cenușiu al strugurilor
(Botrytis cinerea Pers.) și molia strugurilor (Lobesia botrana – Den. et Schff.);
 tehnologia vizează reducerea la minim a impactului utilizării produselor
fitosanitare asupra mediului înconjurător prin optimizarea numărului de
tratamente și respectarea dozelor recomandate de producător;
 aplicarea primului tratament de combatere a manei viţei de vie la avertizare
(prezența sursei primare de infecție, temperatura mai mare de 10ºC, precipitații
frecvente, umiditatea relativă a aerului ≥ 75% și suprafaţa frunzei de minim 6
cm²);
 primul tratament împotriva făinării viței de vie se va executa la înfrunzirea viței de
vie (lăstarii de câțiva centimetri) perioadă ce coincide cu apariția primelor conidii
din miceliul de iarnă, ele continuându-se în funcţie de condițiile climatice, până la
intrarea strugurilor în pârgă ;
 tratamentele de combatere a putregaiului cenușiu al strugurilor se vor aplica,
astfel: la sfârșitul înfloritului viței de vie, înainte de compactarea strugurilor și la
intrarea strugurilor în pârgă;
 în cazul moliei strugurilor tratamentele se vor aplica la 3 zile de la depășirea
pragului economic de dăunare (P.E.D) de 100 capturi/capcană/săptamână, iar
combaterea se consideră economică atunci când procentul de ciorchini atacaţi
este mai mare de 5% ;
 schema de combatere a bolilor și dăunătorilor la vița de vie cu produse de la
Bayer CropScience:
 După dezmugurit, lăstari de 10-15 cm: făinare (Sulfavit 80 PU - 4,0
kg/ha)
 Lăstari de 30-50 cm: mană (Mikal Flash - 3,0 kg/ha) și făinare
(Sulfavit 95 PP - 10 kg/ha );
 Înainte de înflorit (tratament de siguranță): mană (Profiler 71 WG 2,25 kg/ha), făinare (Flint Max – 0,16 kg/ha) și molia strugurilor (Decis
Mega 50 EW- 0,2l/ha);
 după înflorit (tratament de siguranță): mană (Verita - 2,0 kg/ha),
făinarea (Folicur Solo 250 EW - 0,4 l/ha) și putregai cenușiu (Teldor
- 1,0 l/ha );





creșterea boabelor (boabe de mărime normală): mană (Ecair 49
WG - 0,5 kg/ha) și făinarea (Sulfavit 80 PU - 4,0 kg/ha);
compactarea ciorchinilor: mană (Melody Compact 49 WG -1,5
kg/ha), făinarea ( Falcon 460 EC - 0,3 l/ha) și putregai cenușiu
(Rovral 500 SC - 1,0 l/ha);
intrarea în pârgă: datorită condiţiilor climatice nefavorabile evoluţiei
agenţilor patogeni (secetă prelungită, temperaturi ridicate etc.) s-a
anulat aplicarea tratamentului deoarece nu se justifica din punct de
vedere economic.

Eficiența economică:
 reducerea nivelului de poluare din sol și plantă;
 refacerea și menținerea echilibrului agrobiocenotic din plantațiile viticole;
 folosirea tehnologiei de combatere a agenţilor patogeni și dăunătorilor contribuie
la obţinerea unor producţii cantitative și calitative superioare, chiar în condiții
climatice nefavorabile.
Domeniul de aplicabilitate
 viticultură, plantaţii viticole.
Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale viticole;
 proprietari de plantaţii viticole.

SECVENŢE TEHNOLOGICE ÎMBUNĂTĂŢITE
PE FLUXUL DE PRODUCERE A VIŢELOR ALTOITE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Autor: Cristian Burlacu
Principalele caracteristici:
 au fost aplicate 4 secvente tehnologice îmbunătăţite în 4 etape importante ale
fluxului de producere a materialului săditor viticol (înainte de altoire, după altoire,
plantarea în câmp şi întreţinerea şcolii de viţă) ;
 utilizarea unor tratamente fizice aplicate butaşilor portaltoi şi altoi (tratamentele
cu apă încălzită, cu durata de 10 minute, la temperatura de 50°C sau 6 ore la
30°C) înainte de altoire, au rolul de stimulare a procesului de calogeneză
(emiterea calusului la punctul de altoire) ;
 parafinarea viţelor altoite cu masticuri: Rebwachs şi mastic de tip I.C-D.V.V,
având înglobate în componenţa lor, pe lângă substanţe care măresc aderenţa şi
elasticitatea şi diferite substanţe bioactive (acidul 2.5 diclorbenzoic), favorizează,
inducerea într-un timp mai scurt a apariţiei calusului şi diferenţierea acestuia în
ţesuturile xilemice şi floemice ceea ce permite scurtarea perioadei de vegetaţie în
şcoala de viţe;
 folosirea foliei perforate la acoperirea biloanelor, contribuie la realizarea la baza
viţelor plantate a unor temperaturi cu 3-5 °C mai mari comparativ cu biloanele
neacoperite, ceea ce permite plantarea mai timpurie în câmp, favorizarea
procesului de înrădăcinare al viţelor altoite şi eliminarea lucrării de prăşit pe rând;
 utilizarea sistemului de irigare prin picurare în pepiniera viticolă contribuie la
stimularea proceselor fiziologice implicate în creşterea şi dezvoltarea viţelor
altoite, diminuarea riscului de apariţie a bolilor criptogamice, reducerea numărului
de tratamente aplicate şi implicit a cantităţii de substanţe utilizate.
Eficienţa economică:
 valoarea lucrărilor de întreţinere a solului în perioada de vegetaţie se reduce cu
56,6% ceea ce reprezintă o scădere în costul total al manoperei de 9,2%;
 reducerea normei de udare (40-50%);
 creşterea randamentului cu 12-15% si a calităţii materialului săditor viticol (şi
implicit a preţului de valorificare).
Domeniul de aplicabilitate:
 viticultură: producerea materialului săditor viticol.

Beneficiari potenţiali:
 producători particulari ;
 societăţi comerciale viti-vinicole;
 asociaţii viti-vinicole.

CAPITOLUL III
Testări biologice în condiţii
ecologice diverse

COMPORTAREA ECOLOGICĂ A SOIULUI DE GRÂU DE TOAMNĂ
,, LITERA” ÎN CONDIŢIILE DE STRES HIDRIC ŞI TERMIC
DIN CÂMPIA BURNASULUI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TELEORMAN
Autori : Cristina Melucă, Tudorina Nistor, P. Mustăţea, Rodica Sturzu, Anca Ştefania
Paraschiv
Principalele caracteristici:


soiul de grâu de toamnă Litera a fost obţinut la INCDA Fundulea din combinaţia hibridă
complexă ERYT 26221/96869G1-1//Glosa prin selecţie individuală în urma homozigotării
rapide prin sistemul Zea.

Caracteristici morfologice:








forma tufei plantei este semiculcată sau culcată în faza de înfrăţire;
frunza steag are poziţia semiaplecată în faza de înflorit;
frunzele sunt medii ca lungime şi lăţime;
frunzele sunt acoperite cu un strat ceros nu prea intens în a doua parte a perioadei de
umplere a boabelor, care îi conferă rezistenţă/toleranţă la secetă;
talia plantei este medie, de 95-105 cm;
spicul este de culoare albă, semidens, de formă piramidală şi cu poziţie seminutantă la
maturitate;
boabele sunt de mărime medie, de formă alungită, de culoare roşie.

Caracteristici fiziologice:









perioada de vegetaţie: 163-167 zile de la 1 ianuarie;
rezistenţă bună la iernare: nota 2;
rezistent/tolerant la secetă şi arşiţă prelungită: nota 2;
este rezistent la rugina brună: nota 2 ;
este mijlociu de rezistent la actualele rase de rugină galbenă şi de făinare: nota 4;
este mijlociu de rezistent la făinare şi fuzarioză: nota 4;
rezistent la cădere: nota 1;
are un nivel mediu de rezistenţă la încolţirea în spic.

Elemente de productivitate în condiţii de stress:






masa a 1000 boabe: 41,6-41,8 g;
masa hectolitrică: 80-81,7 g/hl;
numărul de boabe în spic: 41,4-45,9;
greutatea boabelor în spic:1,45-1,58 g;
număr de spice/m2 la recoltat: 584-620.

Însuşiri de calitate în condiţii de stress:

 este caracterizat prin gluten tare, având un indice de sedimentare asemănător
soiului Dropia, soi cunoscut a avea caracteristici foarte bune de morărit şi panificaţie;
 conţinutul în proteine şi volumul pâinii sunt, în medie, asemănătoare soiului Dropia.

Capacitatea de producţie:



în codiţii de secetă şi arşiţă prelungită obţine producţii medii de 5500-5750 kg/ha;
în condiţii de aprovizionare cu apă în fazele de consum maxim ale plantelor obţine
producţii medii de 8000- 9649 kg/ha.

Eficienţa economică:





în codiţii de secetă şi arşiţă prelungită depăşeşte soiul Dropia cu sporuri de producţie de
8,5-10,3%;
în condiţii de aprovizionare cu apă în fazele de consum maxim ale plantelor (împăiat,
înspicat, înflorit, umplere a boabelor) depăşeşte soiul Dropia cu sporuri de producţie de
3,3-11,5%;
se adaptează uşor la condiţii nefavorabile de mediu, având o mare plasticitate ecologică;
valorifică eficient îngrăşămintele administrate.

Domeniul de aplicabilitate:



soiul Litera este recomandat pentru a se extinde în cultură în zona de vest a ţării,
Dobrogea, Moldova, dar mai ales în zona de sud a României;
destinaţia de utilizare a producţiei: panificaţie.

Beneficiari potenţiali:




societăţi comerciale agricole;
holdinguri cu activitate agricolă integrată;
asociaţii şi întreprinzători particulari.

COMPORTAREA SOIULUI DE GRÂU DE TOAMNĂ ,, MIRANDA” ÎN
CONDIȚIILE LUVOSOLULUI DIN CENTRUL OLTENIEI
Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE AGRICOLĂ ,
ȘIMNIC, CRAIOVA
Autori: Paula Cizmaru , Gabriela Păunescu
Principalele caracteristici:
















soi creat la INCDA Fundulea ;
rezistență bună la cădere și iernare;
rezistență bună la secetă și arșiță (în niciunul din anii secetoși consemnați în acest
areal, producția nu a scăzut sub 3000 kg/ha);
soi rezistent la făinare, la rugina brună și mijlociu de rezistent la septorioză;
soi semiprecoce, înspică cu 1-2 zile mai târziu decât soiurile martor Dropia şi Flamura
85;
talia plantelor 100-110 cm ;
număr spiculețe pe spic 18-20;
atinge 50-55 boabe/spic;
masa a 1000 de boabe 42-44g;
masa hectolitrică 78-80 kg/hl;
fertilitate spic 90-95%;
producția medie (3 ani) în sistem convențional cu inputuri ridicate (fertilizare în toamnă
cu 200 kg îngrășăminte complexe și în primăvară cu 200 kg azotat de amoniu): 5270
kg/ha;
producția medie (3 ani) în sistem convențional cu inputuri scăzute (fertilizare în toamnă
cu 200 kg îngrășăminte complexe): 4760 kg/ha;
producția medie (3 ani) în sistem ecologic (fără îngrășăminte, fără erbicide, fără
tratamente în vegetație): 4300 kg/ha;
calitatea de panificație este caracterizată prin conținut de gluten umed de 23-24 %,
indice de sedimentare 67 mm, conținut de proteină de 11-11.4%.

Eficiența economică:




nivel ridicat al producțiilor indiferent de sistemul de cultură aplicat;
stabilitatea producțiilor în special în sistem convențional;
caracteristicile acestui soi de grâu îl recomandă pentru demararea activității de
producere de sămânță în unitate și extinderea lui pe suprafețe mari.

Domeniul de aplicabilitate:



se recomandă a se cultiva fără reținere pe luvosoluri;
rezultate foarte bune în arealuri secetoase.

Beneficiari potențiali:




societăți comerciale agricole;
societăți cu activitate de producere de sămânță;
cultivatori particulari .

CARACTERIZAREA SOIULUI DE GRÂU DE TOAMNĂ ,,GLOSA” DIN
PUNCT DE VEDERE AL CALITĂȚII PRODUCȚIEI, ÎN FUNCȚIE DE
SISTEMUL DE CULTURĂ APLICAT PE LUVOSOLUL DE LA ȘIMNIC

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
ȘIMNIC, CRAIOVA
Autori: Claudia Tuță , Gabriela Păunescu, G. Păunescu
Principalele caracteristici:













masa hectolitrică peste 76 kg/hl indiferent de sistemul de cultură aplicat, convențional
sau ecologic;
masa a 1000 de boabe peste 40 g indiferent de sistemul de cultură aplicat;
conținut de proteină peste limita minimă de preluare de 10,5% doar în sistem
convențional cu inputuri ridicate și în sistem ecologic;
conținut de gluten umed peste 23% în sistem ecologic;
indice de sedimentare peste 60 ml atât în sistem convențional cât și în sistem ecologic;
indice de cădere cu valori mari în ambele sisteme de cultură (valori peste 390 secunde);
puterea făinii cu valori sub 200 jouli/100 g atât în sistem convențional cât și în sistem
ecologic;
rezistența aluatului cu valori mai aproape de optim în sistem ecologic – 84 mm;
indice de extensibilitate mic;
raport mare între rezistența aluatului și lungimea curbei;
gluten index cu valoare aproape de optim în sistem convențional cu inputuri ridicate;
în funcție de valoarea indicelui glutenic soiul Glosa se încadrează la calitatea I, indiferent
de sistemul de cultură.

Eficiența economică:



calitatea producției obținute în acord cu productivitatea ridicată a soiului au făcut ca
răspândirea acestui soi să fie rapidă și eficienţa economică pe măsură;
caracteristicile acestui soi de grâu au încurajat demararea activității de producere de
sămânță, activitate ce a adus câștiguri economice semnificative pentru unitate.

Domeniul de aplicabilitate:



se recomandă a se cultiva fără reținere pe luvosoluri;
rezultate calitative foarte bune în sistem ecologic.

Beneficiari potențiali:




societăți comerciale agricole;
societăți cu activitate de producere de sămânță care se pot aproviziona cu categoria B
(bază ) de la unitatea noastră ;
cultivatori particulari .

TESTAREA ECOLOGICĂ A SOIULUI DE GRÂU ,, MIRANDA”
ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE BĂRĂGANULUI DE SUD-EST

Unitatea colaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
MĂRCULEŞTI
Autori: Leliana Voinea
Principalele caracteristici:











soi semiprecoce cu răsărire uniformă;
plantele au talia medie spre înaltă 90-95 cm;
spicul are forma piramidală, este lax şi prezintă ariste lungi. Culoarea spicului la
maturitate este albă;
bobul este de mărime mijlocie, alungit, de culoare roşie cu masa a 1000 de boabe de
40,7 g şi masa hectolitrică de 70 kg/hl;
rezistenţă bună la iernare;
rezistenţă bună la cădere, secetă şi arşiţă;
rezistenţă bună la făinare şi mijlociu de sensibil la rugina brună şi septorioză;
rezistenţă bună la încolţirea în spic;
însuşiri corespunzătoare de calitate pentru morărit şi panificaţie;
soiul a realizat în medie pe cinci ani o producţie de 6584 kg/ha.

Eficienţa economică:


soiul de grâu Miranda, s-a evidenţiat prin sporuri de producţie semnificative

faţă de soiul martor Dropia şi Flamura 85 şi s-a comportat foarte bine din
punct de vedere al adaptabilităţii la condiţiile pedo-climatice din zona
Bărăganului de sud-est.
Domeniul de aplicabilitate:


soiul de grâu menţionat, testat la SCDA Mărculeşti se recomandă a se cultiva în

zona de influenţă a staţiunii.
Beneficiari potenţiali:




societăţi comerciale agricole;
asociaţii agricole;
producători individuali.

TESTAREA ECOLOGICĂ A SOIULUI DE GRÂU ,,FAUR”
ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE BĂRĂGANULUI DE SUD-EST

Unitatea colaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
MĂRCULEŞTI
Autori: Leliana Voinea
Principalele caracteristici:










soi semiprecoce cu răsărire uniformă;
plantele au talia scurtă 78 cm;
spicul este alb, aristat, fusiform şi de lungime medie;
bobul este de culoare roşie, mijlociu ca mărime, cu masa a 1000 de boabe de 38,7 g şi
masa hectolitrică de 70 kg/hl;
rezistenţă bună la iernare;
rezistenţă bună la cădere, secetă şi arşiţă;
rezistenţă bună la rugina brună şi rezistenţă mijlocie la rugina galbenă şi făinare;
are calitate bună de panificaţie;
soiul a realizat în medie pe cinci ani o producţie de 5765 kg/ha.

Eficienţa economică:


soiul de grâu Faur, s-a remarcat prin sporuri de producţie semnificative

faţă de soiul martor Dropia şi Flamura 85, atât în condiţii favorabile de
cultură, cât şi în condiţiile nefavorabile , determinate de secetă şi condiţii de
iernare.
Domeniul de aplicabilitate:


soiul de grâu menţionat, testat la SCDA Mărculeşti se recomandă a se cultiva în

zona de influenţă a staţiunii.
Beneficiari potenţiali:




societăţi comerciale agricole ;
asociaţii agricole ;
producători individuali.

COMPORTAREA SOIULUI DE ORZ DE TOAMNĂ ,,CARDINAL FD ”
ÎN CONDIŢIILE DE STRES HIDRIC ŞI TERMIC DIN
SUDUL ROMÂNIEI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TELEORMAN
Autori: Cristina Melucă, Tudorina Nistor, Liliana Vasilescu, Rodica Sturzu, Anca
Ştefania Paraschiv.
Principalele caracteristici:
















soiul de orz de toamnă (Hordeum vulgare L., convar. hexastichum) ,,CARDINAL FD” a
fost creat la I.N.C.D.A. Fundulea prin hibridare urmată de selecţie individuală repetată
din combinaţia hibridă H 251 x Fundulea 3-83.

Caracteristici morfologice:
genotip de orz de toamnă cu şase rânduri;
portul la înfrăţire este semierect;
are frunza steag curbată după înflorire;
spicul este mare, aristat, semilax/semicompact, de formă piramidală şi uşor
curbat la maturitate;
aristele sunt dinţate, mai lungi decât spicul, iar vârful acestora prezintă
pigmentaţie antocianică de intensitate medie spre mijlocie;
boabele au formă uşor alungită, de culoare galbenă, cu o masă a 1000 boabe
de 39-45 g în condiţii de neirigat, limitele de variaţie a masei hectolitrice sunt 5763 kg/hl;
talia plantei este mijlocie (73-75 cm), asemănătoare cu a soiului Sistem;
perioada de vegetaţie este egală cu a soiului martor Dana.
Caracteristici fiziologice:
este un soi semiprecoce, având o perioadă de vegetaţie de 228-229 zile ;
este un soi uniform;
este rezistent la făinare, sfâşierea frunzelor şi tăciunele zburător;
este rezistent la cădere;
cultivarea la distanţe mai mari de semănat între rânduri conduce la reacţii
pozitive în ceea ce priveşte capacitatea de înfrăţire şi obţinerea unor parametrii
calitativi superiori ai seminţei.

Elemente de productivitate în condiţii de stress:
 masa a 1000 boabe: 38,5-48,1g;
 masa hectolitrică: 60,8-63,3 g/hl:
 numărul de boabe în spic: 40,0-42,9;

 greutatea boabelor în spic:1,35-1,48 g;
 număr de spice/m2 la recoltat: 584-620.
Capacitatea de producţie:
 în codiţii de secetă şi arşiţă prelungită obţine producţii medii de 5350-5550
kg/ha;
 în condiţii de aprovizionare cu apă în fazele de consum maxim ale plantelor
obţine producţii medii de 6427-8000 kg/ha.
Eficienţa economică:




în codiţii de secetă şi arşiţă prelungită depăşeşte soiul Dana cu sporuri de producţie de
8,6%;
în condiţii de aprovizionare cu apă în fazele de consum maxim ale plantelor (împăiat,
înspicat, înflorit, umplere a boabelor) depăşeşte soiul Dana cu sporuri de producţie de
11,2%;
se adaptează uşor la condiţii nefavorabile de mediu, având o mare plasticitate ecologică.

Domeniul de aplicabilitate:



soiul Cardinal FD este recomandat pentru a se extinde în toate zonele de cultură a
orzului de toamnă, cu precădere în stepa Bărăganului şi Dobrogei şi în silvostepa
Munteniei ;
destinaţia de utilizare a producţiei: în funcţie de tehnologia aplicată producţia poate avea
dublă destinaţie: în industria berii şi furajarea animalelor. Prin cultivarea în regim irigat şi
cu doze moderate de îngrăşăminte cu azot se obţine o recoltă de calitate, cu o masă a
1000 boabe ce depăşeşte standardul de 42 g şi un conţinut în proteine ce variază între
9,8-11,6%, valori ce se încadrează în parametrii specifici industriei prelucrătoare pentru
malţ şi bere.

Beneficiari potenţiali:




societăţi comerciale agricole;
holding-uri cu activitate agricolă integrată;
asociaţii şi întreprinzători particulari.

TESTAREA ECOLOGICĂ A SOIULUI DE ORZ ,,DANA”
ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE BĂRĂGANULUI DE SUD-EST

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
MĂRCULEŞTI
Autor: Leliana Voinea
Principalele caracteristici:














soi semitardiv, cu răsărire uniformă;
talia medie a plantei: 95 cm;
spicul este mare, aristat de formă piramidală şi usor curbat;
aristele sunt dinţate, mai lungi decât spicul;
bobul are o formă uşor alungită, de culoare galbenă, cu masa a 1000 de boabe de 45,6
g şi masa hectolitrică de 49,5 kg/hl;
rezistenţă bună la iernare;
rezistenţă bună la făinare, tăciune zburător şi rugină brună;
rezistenţă medie la cădere;
valorifică bine dozele moderate de îngrăşăminte cu azot;
conţinut mediu de proteină 12 %;
conţinut în amidon 60,6 %;
producţia este destinată în industria berii şi furajarea animalelor;
soiul a realizat în medie pe patru ani o producţie de 5258 kg/ha.

Eficienţa economică:


soiul de orz Dana are un potenţial de producţie ridicat şi s-a comportat foarte bine din
punct de vedere al adaptabilităţii la condiţiile pedo-climatice din zona de influenţă a
staţiunii.

Domeniul de aplicabilitate:


soiul de orz, testat la SCDA Mărculeşti se recomandă a se cultiva în

zona de influenţă a staţiunii.
Beneficiari potenţiali:




societăţi comerciale agricole;
asociaţii agricole;
producători individuali.

TESTAREA ECOLOGICĂ A SOIULUI DE ORZ ,,SISTEM ”
ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE BĂRĂGANULUI DE SUD-EST

Unitatea colaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
MĂRCULEŞTI
Autor: Leliana Voinea
Principalele caracteristici:














soi semitimpuriu, cu răsărire uniformă;
talia medie a plantei: 93 cm;
spicul este mare, aristat de forma piramidală şi usor curbat;
aristele sunt dinţate, mai lungi decât spicul;
bobul are o forma uşor alungită, de culoare galbenă, cu masa a 1000 de boabe de 41,6
g şi masa hectolotrică de 49,2 kg/hl;
rezistenţă bună la iernare;
rezistenţă bună la făinare, tăciune zburător şi rugina brună;
rezistentă medie la cădere;
valorifică bine dozele moderate de îngrăşăminte cu azot;
conţinut mediu de proteină 12,6 %;
conţinut în amidon 61,3 %;
productia este destinată în industria berii şi furajarea animalelor;
soiul s-a remarcat prin potenţial ridicat de producţie de 5352 kg/ha.

Eficienţa economică:


soiul de orz Sistem, s-a evidenţiat prin sporuri de producţie semnificative faţă de soiul
martor Dana şi s-a comportat foarte bine din punct de vedere al adaptabilităţii la
condiţiile pedo-climatice din zona de influenţă a staţiunii.

Domeniul de aplicabilitate:


soiul de orz, testat la SCDA Mărculeşti se recomandă a se cultiva în zona de

influenţă a staţiunii.
Beneficiari potenţiali:




societăţi comerciale agricole ;
asociaţii agricole;
producători individuali.

TESTAREA ECOLOGICĂ A HIBRIDULUI DE PORUMB ,, FUNDULEA
475M ” PE LUVOSOLUL DIN CENTRUL OLTENIEI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
ŞIMNIC , CRAIOVA
Autori: Viorica Urechean , Ioana-Claudia Borleanu
Principalele caracteristici:














hibrid simplu de porumb cu perioada de vegetaţie 118 -121 zile;
plantă viguroasă, mijlociu de înaltă (230 cm);
ştiulete cilindro-conic cu lungimea medie de 22 – 25 cm;
inserţia ştiuletelui mijlocie (110 cm);
bobul mare semidentat de culoare galben-portocaliu;
conținut de: proteină 8,8%; amidon 65,0%; grăsimi 3,6%;
masa a 1000 de boabe – 292 -300g;
mijlociu de rezistent la frângere şi căderea plantelor la maturitate;
rezistenţă bună la fuzarioză (ştiulete, tulpină, rădăcină);
rezistenţă bună la atacul sfredelitorului porumbului (Ostrinia Nubilalis);
rezistenţa la arşiță şi secetă: nota 6,0 (scara de notare 1 – 9 unde 1 = foarte sensibil; 9
= foarte rezistent;
adaptabilitate bună la condiții diferite de mediu;
se pretează la recoltarea mecanizată.

Eficienţa economică:
 producţia de boabe ajunge la 8000 kg boabe/ha în condiţii normale de câmp (neirigat) şi
14200kg boabe/ha la irigat;
 valorifică eficient apa din pânza freatică şi din precipitaţii;
 valorifică foarte bine dozele echilibrate de azot, fosfor şi potasiu.

Domeniul de aplicabilitate:



se recomandă a fi cultivat pe suprafeţe cât mai mari în zona de sud şi sud-vest a
României ;
rezultate foarte bune pe luvosolul din zona centrală a Olteniei.

Beneficiari potenţiali:




societăţi comerciale agricole ;
societăți cu activitate de producere de sămânță ;
asociaţii şi cultivatori individuali.

COMPORTAREA HIBRIDULUI DE PORUMB ,,OLIMPIUS ” ÎN
CONDIŢIILE SOLURILOR NISIPOASE IRIGATE

Unitatea elaboratoare: CENTRUL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI , DĂBULENI
Autor: Reta Drăghici
Principalele caracteristici:


zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei oferă condiţii pedoclimatice favorabile
creşterii şi dezvoltării plantelor la hibridul de porumb Olimpius, care se caracterizează
prin:
 uniformitate bună la răsărire;
 toleranţă la secetă şi arşiţă;
rezistenţă bună la infecţia cu Fusarium moniliforme (Grad atac-3,8%) şi
Ustilago maydis (Grad atac-1,9%) şi foarte bună la infecţia cu Fusarium
graminearum;
toleranţă la atacul produs de Ostrinia nubilalis (Frecvenţă -11,1%) şi
Rhopalosiphum maidis (Frecvenţă-13,3%);
rezistenţă bună la cădere;

toleranţă bună la secetă, ca urmare a unui control eficient al apei
pierdute prin transpiraţia plantei (1,41-2,48 mmol H2O m-2s-1 ) ;
productivitate ridicată (masa a 1000 de boabe - 321 g; masa hectolitrică 71,2 kg; producţia medie de boabe - 8064 kg/ha).

Eficienţa economică:


hibridul de porumb Olimpius valorifică eficient apa de irigat şi îngrăşămintele aplicate şi
va înregistra o bună stabilitate a producţiei;
prin rezultatele de producţie obţinute, hibridul de porumb Olimpius va înregistra o rată a
profitului de 48%.



Domeniul de aplicabilitate:




hibridul de porumb Olimpius se recomandă a fi cultivat pe solurile nisipoase irigate,
cu fertilitate naturală mai ridicată (peste 1,2% humus), în cadrul asolamentelor de 34 ani (grâu – porumb - arahide + lucernă solă amelioratoare);
în industrie (patiserie, spirt, amidon, alcool);
în hrana oamenilor şi a animalelor.

Beneficiari potenţiali:




societăţi agricole cu capital de stat, privat şi asociativ ;
producători individuali;
micii fermieri din zona solurilor nisipoase dar şi fermele mari din sudul ţării.

COMPORTAREA HIBRIDULUI DE FLOAREA SOARELUI
,,PERFORMER" ÎN CONDIȚIILE LUVOSOLULUI DIN CENTRUL
OLTENIEI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ ,
ŞIMNIC , CRAIOVA
Autori: Ioana Claudia Borleanu , Viorica Urechean
Principalele caracteristici:













hibrid simplu semitardiv, cu o perioada de vegetație de 127-130 zile;
talia plantelor atinge 180-190 cm;
rezistenţă foarte bună la cădere, nedepășind 0,2% plante căzute ;
rezistenţă genetică la Plasmopara (mană) şi Phomopsis (pătarea brună–cenuşie a
tulpinii) ;
capitulul este compact, diametrul înregistrând valori cuprinse între 19-22 cm;
sămânță este mare, de culoare neagră, ovoid – alungită;
masa a 1000 de boabe : 68-70 g;
masa hectolitrica: 35-36 kg/hl;
conținut de ulei în semințe 51-53%;
producția medie a fost de 1500 kg/ha în condiții de secetă și 2300 kg/ha în ani normali;
în anii favorabili culturii florii soarelui, poate ajunge până la 3000 kg /ha
perioada de înflorire este de 4 -5 zile;
gradul de autofertilitate este de peste 72,5%.

Eficiența economică:






stabilitate mare a producției obținute în condiții climatice variabile;
valorifică eficient îngrășămintele aplicate și rezerva de apă din sol;
este un hibrid cu comportare bună la perioadele de secetă și arșiță ce intervin pe
parcursul perioadei de vegetație;
este o excelentă plantă meliferă;
poate fi cultivată și pentru siloz.

Domeniul de aplicabilitate:
 se recomandă a se cultiva pe suprafețe cât mai mari pe luvosolul din centrul Olteniei.
Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale agricole cu capital privat sau de stat ;
 asociații agricole ;
 producători individuali .
 societăți cu activitate de producere de sămânță.

COMPORTAREA ÎN CULTURĂ A UNOR SOIURI DE CĂTINĂ ALBĂHIPPOPHAE RHAMNOIDES L. PE TERENURILE NEPRODUCTIVE DIN

ZONA COLINARĂ ŞI MONTANĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
MONTANOLOGIE, CRISTIAN , SIBIU
Autori: Angela Braica, Mariana Rusu, I. Pascanut
Principalele caracteristici:















studiul s-a concentrat pe determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale fructelor de
catină la diferite soiuri, prin cultivarea plantelor pe un teren degradat, supus eroziunii, din
zona colinară şi montană;
suprafaţa cultivată : 7.50 ha cu o densitate de 1700 plante/ha;
principalele caracteristici ale producţiei de catină albă,la cele trei soiuri, la maturitatea
deplină sunt următoarele:
SERPENI 11
fruct oval alungit,cilindric cu greutate mijlocie 0,28-0,40 g, cu pubescenţă mijlocie, cu o
desprindere uşoară de pe ramură;
capacitate de producţie foarte bună cu alternanţă de rodire : 9-13kg/plantă ;
substanţă uscată -17.75%; acid ascorbic-150,35mg% s.u; lipide-20.94g%s.u;
carotenoizi-39.28mg%ulei; proteină brută-13.0g%s.u;
serotonina-20,31ug/g/fructe -40,43ug/g/frunză;
zinc-12,8ppm/fructe-14,5ppm/frunze ;
mangan-9.1ppm/fructe-28,4ppm/frunze;
fier-332ppm/fructe-315ppm/frunze ;
brom-19,1ppm/fructe-41,7ppm/frunze;
molibden-1,44ppm/fructe-2.45ppm/frunze;
recoltarea se face după jumătatea lunii octombrie.

SF.GHEORGHE 9










fruct de mărime mijlocie 0,42g oval de culoare galben portocalie aglomerat în zona
mucronului; tipul de creştere a plantei semierect ;forma coroanei piramidală;
capacitate de fructificare : 7.3-12kg/plantă; maturitate de recoltare extratimpurie;
substanţă uscată 16,75%; acid ascorbic-155.61mg%; lipide-11,24g%s.u; carotenoizi30.08mg%ulei; proteină brută-13,34g%s.u;
serotonină-25.36ug/g/fructe-37.12ug/g/frunze;
zinc-12,6ppm/fructe-10.4ppm/frunze;
mangan-10,8ppm/fructe-39.12ppm/frunze;
fier-227ppm/fructe-124ppm/frunze ;
brom-18ppm/fructe-37,4ppm/frunze;
molibden-1,02ppm/fructe-1,90ppm/frunze.

ŞERBĂNEŞTI 1


fruct oval turtit de culoare galben portocaliu ,mijlociu ca mărime 0,49g cu perişori











solzoşi destul de rari pe epicarp;
capacitate de producţie 6,6-10,4kg/plantă ;perioada de maturare a fructelor este
timpurie;
substanţa uscată-12.67%; acid ascorbic-162,07mg% ;lipide-12,10g%s.u ;
carotenoizi -32.94mg%ulei; proteină brută-15.21g%s.u;
serotonină-19,60ug/g/fructe-35,18ug/g/frunze;
zinc-16.0 ppm/fructe-15,5ppm/frunze;
mangan-11.3ppm/fructe-57.9ppm/frunze;
fier-385 ppm/fructe-423 ppm/frunze;
brom-13,4ppm/fructe-79.5 ppm/frunze;
molibden-3.15 ppm/fructe-0.64 ppm/frunze;
din analiza caracteristicilor agrobiologice se evidenţiază faptul că plantele se adaptează
bine condiţiilor pedoclimatice din zona colinară şi montană cu realizarea unor producţii
bune din punct de vedere cantitativ şi calitativ cu recomandarea ca, soiul Şerbăneşti 1
este biotipul cel mai bogat în microelemente.

Eficienţa economică :




creşterea calităţii fructelor şi implicit a preţurilor de livrare;
irigarea poate produce sporuri considerabile ale calităţii şi cantităţii producţiei;
multiple însuşiri agronomice, alimentare,terapeutice,decorative.

Domeniul de aplicabilitate:




gospodării din zona colinară şi montană;
culturi pe terenuri în pantă;
culturi pe terenuri sărăturoase.

Beneficiari potenţiali:




societăţi comerciale agricole;
asociaţii de proprietari;
cultivatori individuali.

CAPITOLUL IV
Tehnologii de creştere a animalelor

CREŞTEREA EFICIENŢEI TERAPIEI BOLII CHISTICE OVARIENE
PRIN CONTROLUL BALANŢEI ENERGETICE LA VACI
POSTPARTUM

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR , DANCU, IAŞI
Autori: S.I. Borş , Şt. Creangă , Elena Ruginosu, D.L.Dascălu
Principalele caracteristici:
 deficienţele alimentare în perioadele de suprasolicitare metabolică, gestaţie
avansată şi lactaţie timpurie la vacile cu producţii mari de lapte pot influenţa
funcţia de reproducţie postpartum. O raţie furajeră carenţată din punct de vedere
energetic determină tulburări ale proceselor metabolice, endocrine şi nervoase
cu implicaţii negative asupra activităţii de reproducţie, constatându-se corelaţii
negative puternice între balanţa energetică negativă şi fecunditatea vacilor
postpartum;
 funcţia de reproducţie la vaci poate fi perturbată de balanţa energetică negativă
printr-o frecvenţă pulsatilă redusă a hormonului luteinizant (LH), producţie redusă
de estradiol şi atrezia foliculului dominant. Se pare că, factorul de creştere
insulinic IGF-I ar fi modulatorul metabolic principal al activităţii ovariene din timpul
balanţei energetice negative;
 balanţa energetică negativă postpartum se constată la vacile mari producătoare
de lapte, în primele 2 luni de lactaţie, în mod fiziologic, dinamica greutăţii
corporale postpartum înregistrând o curbă descendentă;
 la vacile care au pierderi mari în greutatea corporală postpartum, o condiţie
corporală sub 2,5 puncte (în scala 1- 5, în care 1 = foarte slabă şi 5 = foarte
grasă), o balanţa energetică negativă cu valori ale glicemiei mult scăzute se
înregistrează şi creşterea peste valorile normale a procentului grăsimii din lapte,
cu implicaţii negative asupra funcţiei de reproducţie: întârzieri în reluarea ciclului
estral, procese frecvente de chistizare a ovarelor, perioade lungi de anestru,
scăderea eficienţei tratamentelor pentru diverse tulburări ovariene şi în special
în boala chistică ovarienă;
 boala chistică ovariană la vaci este o importantă afecţiune ovariană, care constă
în persistenţa unei structuri foliculare anovulatorii (>2,5 cm) pe unul sau ambele
ovare în lipsa unui corp luteal funcţional, diagnosticată prin examen trasrectal
sau prin examen ecografic, simptomele clinice fiind în majoritatea cazurilor de
anestrie (lipsa căldurilor) în cazul chiştilor luteali sau călduri repetate în cazul
chiştilor foliculari;
 tratamentul vacilor diagnosticate cu chişti luteali se poate realiza cu produse
comerciale ce conţin Gonadotropin Releasing Hormon (Gn-RH): Receptal 5 ml,
i.m., Gonasyl 2ml,i.m., Fertagyl 2 ml, Prostaglandina F2α, tip Dinolityc, 5ml, i.m.,





iar în cazul chiştilor foliculari cu produse ce conţin Gonadotrofine corionice, tip
Chorulon, 3000 UI, i.v. ;
evaluarea balanţei energetice poate fi efectuată prin monitorizarea schimbărilor
în greutatea corporală din perioada de debut a lactaţiei, stabilirea scorului
condiţiei corporale şi a procentului de grăsime din lapte. Vacile slabe, cu un scor
al condiţiei corporale de până la 2,5 sau cele foarte grase cu valoarea 5 a
scorului au o rată a fecundităţii scăzută şi un interval parturiţie –concepţie mărit;
realizarea unei greutăţi corporale adecvate ( dar nu excesive) şi o valoare medie
de 3,5 puncte (în scala 1-5 ) pentru condiţia corporală în timpul ultimei jumătăţi a
lactaţiei, printr-o hrănire adecvată, care se va menţine în perioada de repaus
mamar şi până la fătare va determina echilibrarea balanţei energetice în
perioada de lactaţie timpurie şi implicit reducerea incidenţei tulburărilor de
reproducţie şi creşterea eficienţei tratamentelor în cazul când aceste afecţiuni
apar la vacile pentru lapte.

Eficienţa economică:
 reducerea incidenţei tulburărilor de reproducţie la vaci prin îmbunătăţirea indicilor
nutriţional-metabolici;
 creşterea eficienţei tratamentelor efectuate la vaci, în special a celor cu afecţiuni
chistice ovariene;
 creşterea performanţelor de producţie şi reproducţie la vaci.
Domeniul de aplicabilitate:



creşterea vacilor pentru lapte;
reproducţia vacilor pentru lapte.

Beneficiari potenţiali:



crescătorii şi fermierii de vaci pentru lapte;
specialişti în domeniul creşterii vacilor pentru lapte, medici veterinari, ingineri
zootehnişti.

TEHNOLOGIE DE ÎNTREŢINERE A VACILOR DE LAPTE ÎN
VEDEREA LIMITĂRII STRESULUI TERMIC

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR, ARAD

Autor: R. I. Neamt, F. Cristian Neciu
Principalele caracteristici:


Microclimatul este un factor de mare importanţă pentru bunăstarea animalelor, factor ce
poate influenţa în mare măsură atât nivelul producţiilor de lapte cât şi compoziţia chimică
a laptelui. Întreţinerea vacilor de lapte în afara limitelor confortului termic, duce la:
 scăderea consumului voluntar de furaje ce duce la scăderea produţiei totale de
lapte;
 scăderea ingestei de substanţă uscată şi creşterea consumului de apă ce duce la
scăderea substanţei uscate din lapte, a proteinei şi a grăsimii;
 reducerea secreţiei de tiroxină şi implicit reducerea intensităţii metabolismului;
 reducerea motilităţii intestinale şi a vitezei de pasaj în tractusul digestiv;
 creşterea necesarului de substanţe nutritive pentru întreţinerea funcţiilor vitale în
detrimentul producţiei de lapte;
 Temperaturile ridicate au efect mai drastic asupra vacilor de lapte, cele

scăzute fiind suportate mai uşor. În acest sens, s-a acordat o atenţie
deosebită vacilor de lapte pe timpul verii, elaborându-se o strategie de
întreţinere şi furajare adecvată, care să permită reducerea pierderilor
productive şi reproductive. Accentul s-a pus pe:
poziţionarea padocurilor;
accesul liber în grajduri umbrite şi răcoroase;
umiditatea aerului în spaţiul de odihnă,
optimizarea curenţilor de aer;
creşterea numărului de tainuri;
optimizarea structurii raţiei furajere, ordinea de administrare a
sortimentelor furajere;
 administrarea apei la discreţie .
Strategia aplicată a permis reducerea pierderilor economice într-o mare măsură
comparativ cu sistemul tradiţional aplicat la lotul martor, astfel:
 reducerea temperaturii în zona de furajare cu 7-9C. Dispoziţia nordică a
padocului destinat lotului experimental oferă o temperatură de 23-25C faţă de
cele 30-32C de care beneficiază lotul martor la nivelul jgheabului de furajare;









 reducerea temperaturii în zona de odihnă cu 12-15C. Accesul liber în grajd
permite habitarea la o temperatură de cca. 20-23C, faţă de cele 30-34C din
exterior;
 administrarea în mai multe tainuri a furajului verde în amestec cu siloz de porumb
a permis creşterea consumului specific şi a redus pierderile de furaj (uscare,
fermentare) cu 70%-90%. În urma administrării furajului într-un număr de 4 tainuri
zilnice, cantitatea de furaj uscat şi fermentat care necesită îndepărtarea din
jgheabul de furajare s-a redus de la 14-16 kg/zi la 1-4 kg;
 accesul liber în grajd, ca zonă de odihnă şi rumegare, a crescut intervalul destinat
acestor activităţi cu peste 60%. S-a observat influenţa pe care temperaturile
oferite de un grajd umbros le are asupra perioadei de odihnă şi rumegare, efect
pozitiv care creşte aceste perioade la cca 9 ore de odihnă şi 4.5 ore de rumegare
faţă de 6 ore de odihnă şi doar 3 de rumegare pentru lotul martor;
 asigurând condiţii de mediu suportabile faţă de lotul martor, vacile de lapte din
lotul experimental au avut un service period cu 20% mai redus, de la cca 93-100
zile acesta reducându-se la 75-80 zile în medie;
 s-a constatat totodată o creştere a indicelui de fecunditate cu 8%-12%, de la 42%
la lotul martor la 50-53% la cel experimental;
 producţia de lapte a înregistrat o scădere mult mai blândă (18%) faţă de cea a
lotului experimental (32%). Astfel faţă de media productivă a efectivului, s-a
constatat o scădere cu 32% (15.5 kg lapte /zi) la lotul martor, faţă de 18% (18-19
kg lapte /zi ) la lotul experimental.

Eficienţa economică:



tehnologie utilă pentru fermele de taurine deoarece permite reducerea pierderilor
economice cauzate de declinul productiv, atât prin prisma cantităţii de lapte cât şi al
cantităţii de grăsime, proteină şi a perioadei lactaţiei în curs;
asigurarea temperaturilor optime, îmbunătăţeşte parametrii reproductivi, eliminând astfel
pierderile cauzate de perioadele nonreproductive şi cheltuielile cu tratamentele
hormonale.

Domeniul de aplicabilitate:


ferme şi microferme de bovine - creşterea şi întreţinerea vacilor de lapte.

Beneficiari potenţiali:



ferme specializate în creşterea bovinelor;
crescătorii particulari.

SOLUŢIE DE HRĂNIRE A TINERETULUI TAURIN LA ÎNGRĂŞAT
PRIN UTILIZAREA SORGULUI PLANTĂ CONSERVAT
PRIN ÎNSILOZARE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE –DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ , IBNA,
BALOTEŞTI
Autori: I. Voicu, Dorica Voicu
Principalele caracteristici:




formulă de hrănire a tineretului taurin destinat îngrăşării, de la greutatea de
150 la 500 kg, cu includerea sorgului plantă din hibrizii F436 si F465,
conservat prin însilozare, în raţia de bază, în cantităţi de la 10 la 20 kg/cap/zi,
completată cu alte nutreţuri de volum şi concentrate, pentru realizarea unor
performanţe superioare;
potenţialul nutritiv al silozului de sorg recoltat în faza de lapte ceară a boabelor a fost
determinat prin experienţe de bilanţ nutritiv şi s-a estimat pe baza noului sistem de
apreciere, indicând valori exprimate în UNL (unităţi nutritive lapte) şi în UNC (unităţi
nutritive carne) cuprinse între 0,94 respectiv 0,92 la hibridul F436 şi între 0,96 şi 0,95 la
F465 şi în PDIN (proteină digestibilă intestinală permisă de conţinutul în azot al raţiei)
respectiv PDIE (proteina digestibila intestinala permisă de substanţa organică
fermentescibilă) de 38,23g respectiv 59,8 g la primul hibrid şi de 40,32 g respectiv 67,36
g la al doilea, raportate la 1000g SU.

Eficienţa economică:





rentabilizarea creşterii taurinelor pentru carne şi în perioadele secetoase din vară când
irigarea culturilor nu este posibilă;
performanţe productive comparabile cu cele obţinute la tăuraşii la îngrăşat prin utilizarea
raţiilor pe bază de porumb însilozat;
lărgirea gamei nutreţurilor administrate pe perioade mai lungi cu posibilitatea alternării
conţinutului raţiilor de bază;
reducerea costului produsului finit prin realizarea unui consum specific îmbunătăţit.

Domeniul de aplicabilitate:


creşterea taurinelor pentru producţia de carne.

Beneficiari potenţiali:
 mici şi mari fermieri agrozootehnici din zonele neirigate din sudul ţării;
 unităţi specializate în creşterea şi îngrăşarea taurinelor ;
 instituţii cu profil didactic şi de cercetare din sectorul creşterii animalelor.

PREVENIREA ȘI COMBATEREA TULBURĂRILOR DE REPRODUCȚIE
LA BIVOLIȚE PRIN EVIDENȚA ȘI INTERPRETAREA UNUI ANSAMBLU
DE DATE TEHNICO-STATISTICE
Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BUBALINELOR , ŞERCAIA
Autori: A. Bota , Fl. Grigore , H. L. Bujdei
Principalele caracteristici:
 sistematizarea și interpretarea datelor legate de fiziologia reproducției și
patologia ei la bubaline;
 înregistrarea datelor legate de fătare, care să specifice data ultimei fătări și a
primelor călduri până la 45 zile post partum, monta fecundă, durata gestației (sub
305 zile, între 305 și 320 zile și peste 320 zile), aceste informații conducând la
diagnosticarea precoce a retenției învelitorilor fetale la bivolițele la care el este
mai mic de 305 zile sau mai mare de 320 zile. Înregistrarea primelor călduri
apărute până la 45 zile post partum oferă ulterior clasificarea ciclurilor estrale în
normale (18-24 zile), scurte (sub 18 zile) și lungi (peste 24 zile), cu influențe
marcante în rezultatul însămânțării artificale sau a montei naturale;
 urmărirea involuției uterine în anumite zile și notarea intervențiilor legate de
desfășurarea ei normală sau patologică. Înregistrarea și interpretarea acesteia
conduce la alegerea tratamentului dar și profesionalismul factorului uman
implicat;
 intervenții medicamentoase, biotehnice/terapeutice în anestru și monte repetate
în ciclul sexual teoretic sau practic. Prin folosirea calendarului ciclului de călduri
se poate stabili momentul intervențiilor medicamentoase;
 date legate de însămânțarea artificială sau montă, lungimea ciclului de călduri,
puterea fecundantă a spermei la I.A., intervalul dintre fătare și prima însămânțare
sau până la monta fecundă.
Eficienţa economică:
 completa informare și evidență tehnică a activității de reproducție în ferme de
creștere a bubalinelor, ceea ce conduce la integrarea biotehnologiilor cu
tratamentele curative ale tulburărilor de reproducție;
 creșterea eficienței desfășurării activității de reproducție în exploatații;
 creșterea eficienței economice în exploatarea bivolițelor pentru lapte.
Domeniul de aplicabilitate:
 reproducția bivolilor.
Beneficiari potenţiali:
 ferme de creştere a bubalinelor, indiferent de mărime;
 gospodării ale populației.

ACȚIUNI INTEGRATE DE COMBATERE A
PARAZITISMULUI LA BUBALINE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BUBALINELOR, ŞERCAIA
Autori: A. Bota , Fl. Grigore , H. L. Bujdei
Principalele caracteristici:








evitarea pășunilor din zonele mlăștinoase și adăpatul din ape stătătoare (bălți, șanţuri),
drenarea terenurilor mlăștinoase din pășuni;
prevenirea poluării parazitare a păşunilor prin monitorizarea gradului de infestare
parazitară al bivolilor și al păşunilor, tratamentul parazitozelor, interzicerea pășunatului
cu bubalinele infestate, depozitarea bălegarului în platforme în vederea sterilizării
biotermice a acestuia;
înlăturarea poluării parazitare a păşunilor prin combaterea gazdelor intermediare,
distrugerea elementelor parazitare infestate prin metode mecanico-fizice, chimice,
biologice ;
dehelmentizarea câinilor din ferme, gospodării;
prevenirea parazitismului bivolilor printr-un păşunat rațional, evitarea păşunatului în
zonele mlăștinoase și adăpatul din ape stătătoare (bălți, şanţuri), drenarea terenurilor
mlăștinoase din păşuni, examinarea parazitologică a păşunilor;
combaterea parazitismului bivolilor prin monitorizarea gradului de infestare parazitară al
acestora, tratamentul antiparazitar cu spectru larg de acțiune, care să țină cont de
specificul ciclului biologic al paraziților, înainte de intrarea în stabulație și la finele
acesteia.

Eficienţa economică :




reducerea pierderilor economice cauzate de efectele parazitismului sub diferite forme la
bubaline;
creşterea indicilor de producţie la bubaline (producția de lapte, sporul mediu zilnic de
creştere);
creşterea rentabilității în exploatațiile de creștere a bivolilor.

Domeniul de aplicabilitate:
 creșterea și exploatarea bubalinelor.
Beneficiari potenţiali:
 ferme de creştere a bubalinelor;
 gospodării ale populației ;
 proprietari de pășuni.

METODĂ DE PROFILAXIE ȘI TRATAMENT A
HIPOSELENOZEI LA BUBALINE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BUBALINELOR, ŞERCAIA

Autori: A. Bota , Fl. Grigore , H. L. Bujdei
Principalele caracteristici:
 hiposelenoza la bubaline apare ca o consecință a scăderii seleniului din furajele
administrate și este favorizată de deficitul în vitamina E;
 metoda permite prevenirea și tratamentul deficitului de seleniu și vitamina E, la
bubalinele din exploatațiile situate în zone cu carențe de seleniu în furaje;
 identificarea carenței de seleniu se poate face din probe de furaje, sânge, păr,
lapte;
 profilaxia și tratamentul hiposelenozei la bivolițele gestante în ultima perioadă de
gestație, cu 15 zile înainte de fătare, și a celor care au fost hrănite parcimonios în
perioada de iarnă, prin administrarea a 60-80 mg selenit de sodiu în soluție de
1‰, asociat cu 2000 mg vitamina E;
 profilaxia hiposelenozei la viței prin administrarea de preparate ce conțin seleniu
și vitamina E (produs comercial Romselevit, sau Selevit, 4-8 ml. i.m. sau s.c.) la
24 ore de la fătare, cu repetare la 10-14 zile;
 administrarea de cereale încolțite (orz, grâu, porumb) în cantitate de 1-1,5 kg/zi
la bivolițele gestante, dar și prin administrarea de suplimente cu un conținut
bogat în vitamina E, sub forma premixurilor vitamino-minerale;
 evitarea consumului de furaje luxuriante pe pășuni de către bivoli, în anotimpurile
ploioase, când se produce o scădere drastică a seleniului în plante.
Eficienţa economică:
 îmbunătățirea stării de sănătate a bivolițelor și vițeilor;
 reducerea ratei de sacrificări de necesitate la tineretul bubalin;
 îmbunătățirea calității laptelui de bivoliță și a cărnii de la tineretul îngrășat;
 creșterea eficienței economice în exploatarea bivolițelor pentru lapte.
Domeniul de aplicabilitate:
 diagnosticul dismineralozelor la bubaline, aplicații în ferme și exploatații de
creștere.
Beneficiari potenţiali:
 ferme de creştere a bubalinelor;
 gospodării ale populației.

PROCEDEE CURATIVE UTILIZATE LA BIVOLIȚELE
CU MONTE REPETATE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BUBALINELOR, ŞERCAIA
Autori: A. Bota , Fl. Grigore , H. L. Bujdei
Principalele caracteristici:


bivolițele care repetă căldurile, peste 3 însămânțări artificiale sau monte naturale
succesive, la diferite intervale de timp, în raport cu durata normală a ciclului sexual, se
pot trata prin diferite metode și produse:

 administrarea de Gn-RH cu două ore înainte de însămânțare.
Preparatele sintetice de uz veterinar ce pot fi utilizate sunt Receptal (în
doză de 2,5 ml. i.m.), sau Fertagyl (în doză de 2,5 ml. i.m.). Cu 15 minute
minute înainte de însămânțare se mai administrează gonadotropină
corionică. Preparatele sintetice de uz veterinar ce pot fi utilizate sunt
Nymfalon (în doză de 2000 U.I. i.v.) sau Chorulon (în doză de 1500 U.I.,
i.v.);
 administrarea intrauterină, la estrul spontan de Metrosept (30-40 ml.),
sau Iodouter (150 ml.), sau Metricure (500 mg). După 10 zile de la estru
se administrează PGF2α. Preparatele sintetice de uz veterinar ce pot fi
utilizate sunt Proliz (2ml, i.m.), Estrumate (2 ml, i.m.), Prosolvin (2 ml,
i.m.) sau Enzaprost (5 ml, i.m.). Însămânțarea la estru indus se face în
medie la 48-72 ore de la administrarea PGF2α. Înainte cu o oră de
însămânțare se poate administra Vasoperif (1,5 ml., s.c.), pentru
creșterea eficienței tratamentului;
 progesteron, în doză de 50 mg, administrat i.m., la 7-10 zile după
însămânțare;
 Gn-RH (Receptal, în doză de 2,5 ml., i.m.), administrat în a 14-a zi de la
însămânțare.
Eficienţa economică:
 creșterea ratei fecundității cu 25%, față de bivolițele cu monte repetate netratate;
 reducerea incidenței montelor repetate la bivolițe cu 15%;
 reducerea intervalului de la fătare la monta fecundă cu 30-90 zile;
 reducerea cheltuielilor cu furajarea;
 producție de lapte mai mare pe viața productivă.
Domeniul de aplicabilitate:
 în reproducţia bivoliţelor, pentru combaterea infertilității la cele cu monte
repetate.

Beneficiari potenţiali:
 ferme de creştere a bubalinelor ;
 gospodării ale populației.

UTILIZAREA BORHOTULUI DE SFECLĂ ÎN HRANA BIVOLIȚELOR ÎN
LACTAȚIE ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI PRODUCȚII OPTIME DE
LAPTE ÎN PERIOADA DE STABULAȚIE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BUBALINELOR , ŞERCAIA
Autori: A. Bota , Fl. Grigore , H. L. Bujdei
Principalele caracteristici:





perioada de stabulație la bivolițe (din luna noiembrie până în aprilie), se suprapune
uneori cu faza de platou și descendentă a curbei de lactație, nutrețurile însilozate,
lactogene (siloz, semisiloz, semifân), fiind deficitare sau chiar absente;
borhotul de sfeclă (tăițeii de sfeclă) este rezultat în urma procesului de industrializare a
sfeclei de zahăr, se constituie ca un furaj valoros pentru animale, cu valoare nutritivă
apropiată de a fânului, se poate achiziționa la un preț foarte avantajos și în cantități care
acoperă necesarul pentru perioada de stabulație într-o gospodărie sau fermă. Conținutul
mare în apă (85-90%), îngreunează conservarea lor. Cea mai ușoară și rațională
depozitare o constituie însilozarea simplă sau în amestec cu grosiere tocate în celule de
beton, șanțuri sau baloți de paie;
în hrana bivolițelor în lactație se administrează 25-30 kg/zi borhot de sfeclă proaspăt sau
15-20 kg/zi borhot însilozat cu grosiere, într-un singur tain sau două. Completarea
normei de hrană se face prin administrarea de nutrețuri fibroase, în cantitate de 8-10
kg/zi și a clorurii de sodiu, sub formă de sare bulgări în iesle pentru lins.

Eficienţa economică:
 suplinirea nutrețurilor însilozate (silozuri, semisilozuri, semifânuri) în anii
deficitari;
 prelungirea duratei lactației la bivolițe în perioada de stabulație;
 creșterea producției de lapte obținută de la bivolițe cu 300-400 litri/cap/lactație;
 influențează favorabil starea de sănătate a bivolițelor;
 reducerea cheltuielilor cu furajarea;
 creșterea rentabilității în exploatațiile de creștere a bivolițelor pentru lapte.
Domeniul de aplicabilitate:
 creșterea și exploatarea bubalinelor pentru lapte.
Beneficiari potenţiali:
 ferme de creştere a bubalinelor ;
 gospodării ale populației.

TEHNOLOGIA RECONDIŢIONĂRII BERBECILOR
DE REPRODUCŢIE REFORMAŢI

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR, PALAS,
CONSTANŢA
Autori: Camelia Zoia Zamfir , Ana Enciu, Daniela Jitariu , Maria Stanciu, Ana Carmen
Pivodă
Principalele caracteristici:
 recondiţionarea berbecilor reformaţi se efectuează în regim de stabulaţie
permanentă, pe loturi de 10-12 capete, timp de 60 de zile, asigurându-li-se în
adăposturi spaţii de cazare de 1,6 m2/cap şi front de furajare de 0, 50 m/cap;
 tehnologia de recondiţionare se efectuează în două perioade, de îngrăşare şi de
finisare, care diferă din punct de vedere al componenţei raţiei furajere; în
perioada de îngrăşare, de 40 de zile, se asigură 5 kg masă verde (lucernă
pălită), fân de lucernă 0,5 kg, orz 0,3 kg, porumb boabe 0,2 kg, valoarea raţiei
fiind de 2,14 kg SU, 1,9 UNL, 217g PDIN şi 192 g PDIE; în perioada de finisare
de 20 de zile se asigură 4 kg masă verde (lucernă pălită), fân de lucernă 0,5 kg,
orz 0,4 kg, porumb boabe 0,3 kg, şrot de soia 0,1 kg, valoarea raţiei fiind de 2,15
kg SU, 2,06 UNL, 234 g PDIN şi 213 PDIE;
 se obţin sporuri totale în greutate variabile în funcţie de rasă (la berbecii din rasa
de lapte-Palas de 12,56 kg, la Merinosul de Palas 16,71 kg, la rasa de carnePalas 16,94 kg), greutăţi ale carcasei cuprinse între 34,27 şi 42,50 kg şi un
randament de abator de 45,8-49,7%;
 se îmbunătăţeşte calitatea carcaselor prin creşterea proporţiei de carne de
calitatea I (la berbecii din rasa de carne-Palas 55,62%, la berbecii din rasa
Merinos de Palas 51,56% şi la berbecii din rasa de lapte Palas 55,15%) şi a
raportului carne/oase.
Eficienţa economică:
 creşterea cantităţii de carne obţinută în urma recondiţionării berbecilor;
 creşterea preţului de valorificare a carcaselor obţinute cu 10-15%;
 creşterea eficienţei economice a exploatării ovinelor.
Domeniul de aplicabilitate:


zootehnie: creşterea ovinelor

Beneficiari potenţiali:
 crescători de ovine din exploataţiile animale şi asociative;
 societăţi comerciale cu profil de creştere a ovinelor.

FOLOSIREA PRECOCE LA REPRODUCŢIE A
TINERETULUI FEMEL OVIN ŞI CAPRIN

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR, PALAS,
CONSTANŢA
Autori: Camelia Zoia Zamfir , Ana Enciu , Maria Stanciu , Alina Nicolescu, Maria Ilie
Carmen Ana Pivodă
Principalele caracteristici:
 introducerea precoce la montă a tineretului femel ovin şi caprin la vârsta de 7-10
luni este posibilă dacă acesta realizează 75% din greutatea animalelor adulte;
 mieluţele din rasa Merinos de Palas au intrat în estru în proporţie de 60,71%, iar
neîntoarcerile (calculate la numărul de mieluţe montate) au fost în proporţie de
88,23%, mieluţele din rasa de carne-Palas au intrat în estru clinic în procent de
66,66% iar neîntoarcerile au fost de 81,25%; mieluţele din rasa de lapte Palas
au intrat în estru clinic 65,50% şi neîntoarcerile calculate la numărul de femele
montate a fost de 73,33%; la femelele din specia caprină, din rasa Carpatină
intrarea în estru clinic s-a produs la 52,17%-72,22%, şi s-a realizat un procent de
83,33%- 84,61% de ieduţe neîntoarse;
 principalii indici de reproducţie realizaţi de mieluţele şi ieduţele introduse precoce
la reproducţie sunt: în cazul mieluţelor fecunditatea variază între 77,77% şi
94,44% şi prolificitate între 100,0% şi 116,66%; la ieduţe fecunditatea poate varia
între 80,76% şi 84,48%, iar prolificitatea între 100,0% şi 113,63%;
 greutatea corporală a mieilor şi iezilor obţinuţi prin fătarea mieluţelor şi ieduţelor
folosite precoce la reproducţie este mai mică cu 8,82-13,94% faţă de cea
obţinută de mieii şi iezii de la oile şi caprele adulte, iar sporurile medii zilnice
realizate de aceşti miei sau iezi în perioada de alăptare pot avea valori apropiate
celor înregistrate de mieii şi iezii fătaţi de oile şi caprele adulte.
Eficienţa economică:
 creşterea producţiei totale de lapte a ovinelor şi caprinelor;
 creşterea producţiei de carne a ovinelor şi caprinelor;
 scăderea perioadei neproductive a tineretului femel de reproducţie;
 creşte eficienţa economică a exploataţiilor de ovine şi caprine.
Domeniul de aplicabilitate:
 zootehnie: creşterea ovinelor şi caprinelor.
Beneficiari potenţiali:
 crescători de ovine şi caprine din exploataţiile de animale;
 societăţi comerciale cu profil de creştere al ovinelor şi caprinelor.

SOLUŢIE DE HRĂNIRE PENTRU TINERETUL OVIN LA ÎNGRĂŞAT CU
UTILIZAREA DOLOMITEI AMORFE CA SURSĂ DE CALCIU ŞI
MAGNEZIU ÎN AMESTECUL DE NUTREŢ COMBINAT
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE –EZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ , IBNA,
BALOTEŞTI
Autori: Dorica Voicu, I. Voicu
Pricipalele caracteristici:





raţie destinată tineretului ovin supus îngrăşării de la greutatea de 20 până la 40 kg din
rasa Ţigaie cu Cap Negru de Teleorman, alcătuită din fân de lucernă ca furaj de volum
de bază şi din nutreţ combinat în structura căruia s-a introdus în procent de 2,1%
dolomită amorfă, cu înlocuirea în totalitate a surselor clasice de calciu şi magneziu;
conţinutul mineral al nutreţului combinat cu dolomită amorfă, este mai ridicat faţă de cel
al nutreţului combinat clasic, de 12,06 g Ca şi 2,83 g Mg/kg SU comparativ cu 11,78 g
Ca şi 2,35 g Mg/kg SU;
formularea noii structuri a nutreţului combinat ţine seama atât de potenţialul nutritiv
minim al componentelor, dar şi de cerinţele specifice ale categoriei de animale.

Eficienţa economică:





oferă atât unităţilor agrozootehnice cât şi crescătorilor individuali posibilitatea valorificării
dolomitei amorfe ca alternativă la alte surse clasice;
obţinerea de producţii ridicate (215 g spor/cap/zi), prin acoperirea corectă a cerinţelor
animalelor în minerale atât pentru întreţinere, cât şi pentru conversia în carne şi lână;
rentabilizarea creşterii tineretului ovin cu asigurarea cerinţelor nutriţionale
corespunzătoare rasei şi categoriei de greutate pe baza noilor recepturi de nutreţuri
concentrate;
lărgirea gamei de elemente minerale cu posibilitatea diversificării ingredientelor raţiilor,
fără a diminua performanţele productive.

Domeniul de aplicabilitate:


nutriţia şi alimentaţia tineretului ovin mascul în creştere şi îngrăşare.

Beneficiari potenţiali :






mici şi mari proprietari de ferme agrozootehnice;
fermieri zootehnici, crescători de ovine;
administratori de asociaţii agricole;
fabrici de nutreţuri combinate;
unităţi cu profil didactic şi de cercetare din sectorul creşterii animalelor.

TEHNOLOGIE DE FURAJARE A TINERETULUI OVIN
MASCUL SUPUS ÎNGRĂŞĂRII INTENSIVE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR , REGHIN ,
MUREŞ
Autori: V. Rău, Elena Ilişiu, A. Gălătan, Diana Rău
Principalele caracteristici:










tineret ovin mascul de rasa Ţigaie în vârstă de 70-80 zile;
greutatea medie la începutul îngrăşării: 12.82 ± 0.43 kg la lotul 1, 11.90 ± 0.09 kg la
lotul 2 si 9.58 ± 0.27 kg la lotul 3;
greutatea la finalul îngrăşării: 33.36 ± 0.54 kg la lotul 1, 31.60 ± 0.98 kg la lotul 2 si
30.64 ± la lotul 3;
sporul mediu zilnic de creştere în greutate: 239 ± 4 g/cap la lotul 1; 220 ± 8 g/cap la lotul
2 şi 235 ± 6 g/cap la lotul 3;
durata îngrăşării: 90 de zile;
raţia administrată constituită din: fan de lucernă, porumb boabe şi şrot soia;
norma furajeră a fost aceeaşi pentru cele 3 loturi experimentale, cu menţiunea că
nutreţurile concentrate au reprezentat 50% pentru lotul 1, 60% pentru lotul 2 şi 70%
pentru lotul 3 din substanţa uscată a raţiei;
consumul de UNC/kg spor: 4.09 pentru lotul 1;4.38 pentru lotul 2 si 4.54 pentru lotul 3;
randament la sacrificare : lotul 1 – 47.83% ; lotul 2 – 48.65% si lotul 3- 48.05% .

Eficienţa economică:


reducerea consumului de furaje pe unitatea de spor şi respectiv, rentabilizarea sectorului
de creştere a ovinelor.

Domeniul de aplicabilitate:


zootehnie – creşterea ovinelor.

Beneficiari potenţiali:





exploataţiile cu ovine din arealul de creştere a rasei Ţigaie;
societăţi agricole;
asociaţii agricole;
alte unităţi de creştere a ovinelor.

METODE DE HRĂNIRE STIMULATIVĂ A
TINERETULUI OVIN FEMEL ÎN VEDEREA REALIZĂRII
MONTEI TIMPURII

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR,
REGHIN , MUREŞ
Autori: Elena Ilişiu, V. Rău, A. Gălătan, Diana Rău
Principalele caracteristici:





raţii furajere care stimulează apariţia estrusului fecund la tineretul ovin femel de rasă
Ţigaie în vărstă de 12-13 luni;
greutatea corporală la începutul perioadei de hrănire stimulativă: 35.56 ± 1.07 kg la lotul
1; 36.40 ± 1.28 kg la lotul 2; 36.68 ± 0.94 kg la lotul 3;
greutatea corporală la începutul campaniei de montă (după 3 săptămâni de hrănire
stimulativă): 37.94 ± 1.13 kg la lotul 1; 38.62 ± 1.62 kg la lotul 2; 39.11 ± 1.29 kg la lotul
3;
raţiile administrate au fost:



lotul 1 – raţie de tip grosier – 70% fibroase (fan, paie), 10% suculente
(porumb siloz) şi 20% concentrate din substanţă uscată a raţiei;

lotul 2 – raţie de tip semisuculent – 40% suculente, 35% fibroase şi 25%
concentrate;

lotul 3 – raţie de tip semiconcentrat – 50% concentrate, 10% suculente şi
40% fibroase.
concentratele utilizate au avut în compoziţie porumb (50%), tarate (25%) şi orz (25%);
raţiile administrate au asigurat/kg -1.5% S.U., 1.25 UNL si 83 g PDI;
indici de reproducţie obţinuţi :
 ponderea oilor în estrus - 80% la lotul 1, 93.33% la lotul 2 si 86.67% la
lotul 3 ;
 fecunditatea – 91.67% la lotul 1, 92.86% la lotul 2 si 80% la lotul 3 ;
 natalitatea – 66.67% la lotul 1, 86.67% la lotul 2 si 80% la lotul 3 ;
 prolificitatea – 90.91% la lotul 1, 107.69% la lotul 2 si 108.33% la lotul 3 .






Eficienţa economică:



prin folosirea timpurie la reproducţie a tineretului ovin femel şi anume la vârsta de 12-13
luni şi o greutate care atinge 65-70% din greutatea animalelor adulte, acestea intră în
circuitul economic cu aproape un an mai devreme;
intrarea mai devreme in circuitul economic a tineretului ovin femel conduce la creşterea
eficienţei exploataţiilor de creştere a ovinelor prin creşterea numărului de miei
obţinuţi/oaia matcă de-a lungul vieţii productive.

Domeniul de aplicabilitate:


zootehnie – creşterea animalelor.

Beneficiari potenţiali:




exploataţii de ovine de rasă Ţigaie de diferite dimensiuni;
societăţi comerciale şi asociaţii agricole private;
alte unităţi de creştere a ovinelor.

FOLOSIREA CONDIŢIEI CORPORALE CA INDICATOR DE
MANAGEMENT ÎN FERMELE DE CAPRINE

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU
CREȘTEREA OVINELOR ȘI CAPRINELOR SECUIENI ,
BACĂU
Autori: Cr. Costică , E. Cr. Popescu , Tr.-St. Atanasiu , Gabriela Baciu , Gh.Grigoraș,
V. Jipa , N. Iftimie
Principalele caracteristici:






evaluarea condiţiei corporale a caprelor înainte de fătare, la înţărcare şi în perioda de
monta are ca scop eficientizarea exploatării caprelor prin evitarea scăderii fertilităţii a
creşterii incidenţei bolilor sau a paraziţilor interni şi scăderea producţiei de lapte;
evaluarea condiţiei corporale s-a efectuat după metoda de evaluare cu cinci puncte, cu
subdiviziuni de 0,5, caprele sănătoase, hrănite corespunzător trebuind să aiba o condiţie
corporală cuprinsă între 2,5 şi 4,0 puncte;
la evaluarea condiţiei corporale s-a observat că 30 % din caprele cu o condiţie
corporală precară au avut probleme de sănătate sau s-a constatat prezenţa unor paraziţi
interni; 40% au avut o condiţie corporală sub cea optimă la fătare slăbind excesiv în
prima perioadă a lactaţiei; iar 30% din caprele cu o condiţie corporală precară la 2 luni
după fătare au fost supraponderale la fătare, în prima perioadă scăzând semnificativ
ingestia de substanţă uscată, scăzând producţia de lapte, pierderile rezervelor corporale
fiind mai accelerate decât la celelalte animale;
o condiţie corporală necorespunzătoare în perioada de montă duce la creşterea ratei de
întoarcere mai ales pentru caprele ce au depăşit condiţia optimă şi creşterea incidenţei
avorturilor în special la caprele cu o condiţie corporală precară.

Eficiența economică:




creşterea producţiei de lapte, animalul aflat într-o condiţie bună de întreţinere putând
exterioriza cu succes bagajul genetic;
scăderea mortalităţilor ca urmare a unor boli sau paraziţi prin identificarea animalelor cu
o condiţie corporală precară putându- se acţiona mai rapid în combaterea acestora;
creşterea fertilităţii şi scăderea incidenţei avorturilor, caprele intrând în perioada de
montă cu o condiţie corporală corespunzătoare.

Domeniul de aplicabilitate:
- zootehnie – Tehnologia de creștere și exploatare a caprinelor.
Beneficiari potențiali:




exploatații private mici, mijlocii și mari;
societăți comerciale ;
asociații agricole private.

TEHNOLOGIE DE CREŞTERE A TILAPIEI (Oreochromis niloticus )
ÎN BAZINE DE PĂMÂNT, ÎN MONOCULTURĂ

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
PISCICULTURĂ , NUCET , DÂMBOVIŢA
Autori : Mioara Costache, Daniela Radu, Cecilia Bucur, M. Costache
Caracteristici principale:
 Tilapia (Oreochromis niloticus) este o specie de peşti termofilă (limitele de
temperatură sunt cuprinse între 13 și 330C), puţin pretenţioasă faţă de mediul de
creștere;
rezultate bune în ce priveşte cantitatea, dar mai ales, calitatea cărnii de tilapia, se
obţin la creșterea acesteia în bazine de pământ. Caracteristicile bazinului:
suprafața 0,4 ha, adâncimea minimă 1,5-1,7 m; durata de alimentare cu apă: 5 10 zile; durata de evacuare a apei: 2- 3 zile;
 elementul de bază care determină reușita creșterii tilapiei în bazine de pământ îl
constituie pregătirea prealabilă a acestora prin amendarea lor și fertilizarea cu
gunoi de grajd fermentat, acțiuni care contribuie la dezvoltarea hranei naturale
din abundență. Pe lîngă hrana naturală produsă de bazin se recomandă și
administrarea suplimentară de hrană (un furaj proteic granulat, Soprofish 32/10
Profi);
 singurul factor limitativ îl reprezintă temperatura. La valori mai mici de 12 0C se
produce mortalitatea în masă a populației. Alți parametrii de calitate ai apei
monitorizați :









durata ciclului de creştere: 120 zile din momentul populării;
indicatori tehnologici la începutul ciclului de creştere:









pH - 6,5 – 8,9;
oxigen dizolvat - minimum 3 mg O2/l;
azotiţi (NO2) 0,02 – 0,3 mg/l;
azotaţi (NO3) 20 - 30 mg/l.

densitatea recomandată: 25.000 ex/ha;
greutatea medie la populare: - 20 – 22,5 g/ex.

Indicatori tehnologici la sfârșitul ciclului de creştere:




pierderi 3 - 5%;
consum specific - 1,1 kg furaj/kg spor;
masa medie finală: 360 – 380 g/ex.

pe tot parcursul perioadei de creştere este necesară monitorizarea factorilor
fizico-chimici ai mediului, a comportamentului și a stării de sănătate a
materialului biologic astfel încât, atunci când apar probleme, să se poată
interveni rapid și eficient;
aplicarea corectă a tehnologiei determină obținerea unei producţii de 3.500 kg
peşte/ha .

Eficienţa economică:


rezultatul economic al aplicării tehnologiei de creştere, constă în obţinerea unui profit net
de 7000 € .

Domeniul de aplicabilitate:


acvacultură .

Beneficiari potenţiali:


agenţii economici interesaţi de acvacultură.

TEHNOLOGIE DE REPRODUCERE ARTIFICIALĂ A
ȘALĂULUI (Stizostedion lucioperca )

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
PISCICULTURĂ , NUCET , DÂMBOVIŢA
Autori : Daniela Radu, Mioara Costache , Cecilia Bucur, M. Costache
Caracteristici principale:







Șalăul, Stizostedion lucioperca (L.), este unul dintre cei mai importanți pești de apă
dulce din acvacultura românească și din multe țări europene. Este o specie extrem de
apreciată, datorită calităților organoleptice ale cărnii;
această specie este, de asemenea, foarte populară pentru pescuitul sportiv; Datorită
acestor aspecte, cererea de șalău pentru programele de populare în apele naturale și
pentru cultura intensivă, este în continuă creștere. In prezent, metodele utilizate pentru
obținerea descendenților se realizează fie prin reproducerea naturală sau prin
reproducerea natural-dirijată, în bazine de pământ;
reproducerea controlată este cea mai sigură metodă pentru obținerea unui număr mare
de larve șalău;
obținerea icrelor și a spermei de bună calitate sunt elemente importante care
garantează succesul în reproducerea artificială a peștilor;
etapele reproducerii artificiale sunt:

selecția reproducătorilor masculi și femele (vârsta 3-4 ani, greutatea
medie 1,5 – 3 kg) ;

determinarea gradului de maturitate la femele - un cateter trecut în
ovar prin deschiderea genitală și aspirarea unui eșantion de ovocite și
observarea acestuia la microscop;

stimularea maturării sexuale cu produse hormonale (extract hipofizar
de crap, hCG, etc). Stabilirea dozei de hormon se face individual.
administrarea injecției: una sau două doze, intraperitoneal, la baza
înotătoarei pelvine. Perioada între injecții este de 12 ore sau 24
ore, în funcție de temperatura apei. După injectare, reproducătorii se
țin sub observație, separat, pe sexe; Temperatura apei trebuie să fie
stabilă cîteva zile cu valori cuprinse între 14 și 16 °C, nivelul minim
pentru oxigenul dizolvat de 6 mg /l ;

colectarea gameților prin "mulgere", (400.000 icre/kg corp femelă);

colectarea spermei de la masculii de șalău în seringi speciale
(concentrația spermei variază între 16 și 20 milioane / ml de material
seminal - media 19,8 milioane/ ml, motilitatea spermei, variază de la
50 la 90%);
 fecundarea icrelor prin "metoda uscată" (pentru 100 g icre se utilizează 1.02.0 cm3 material seminal, provenit de 2 la 3 masculi;
 distribuirea în strat subţire a icrelor fecundate, pe saltelele confecționate din
mustăți de salcie;






incubarea icrelor fecundate în incubatorul Nucet, debitul de apă lent la
începutul incubării 0,5 l/min și apoi 4,0-5,0 l/min în următoarea perioadă;
aerarea permanentă;
băi profilactice cu soluție de formalină (1000 ppm formalină timp de 10 min),
începand cu a doua zi după fecundare până la apariția ochilor, pentru a
preveni infestarea cu fungi a icrelor embrionate;
perioada incubației este adesea extinsă în timp (3-5 zile) și poate fi
accelerată de o creștere pe termen scurt a temperaturii apei;
toate operațiunile de manipulare ale șalăului (verificarea gradului de
maturitate al ovocitelor, aplicarea injecției, obținerea de gameți, etc.) trebuie
efectuate foarte ușor și sub anestezie (MS 222, 1:10000, timp de 2-3 min.)
peștii fiind menținuți pe un prosop umed.

Eficienţa economică:
 rezultatul economic al aplicării tehnologiei de reproducere artificială a şalăului
produce un profit de 8 000 € / 40 femele.
Domeniul de aplicabilitate:


acvacultură .

Beneficiari potenţiali:


agenţii economici din acvacultură care exploatează iazuri şi lacuri de acumulare.

CAPITOLUL V
Produse de uz agricol, veterinar şi zootehnic

FERTILIZANT EXTRARADICULAR „AMINO- FERT
HH”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI , ICPA ,BUCUREŞTI
Autori: Tr.Cioroianu , Carmen Sîrbu
Principalele caracteristici:


produsul este un fertilizant lichid cu aplicare extraradiculară ce
conţine hidrolizate proteice şi substanţe humice.

Compozitia chimica

U.M

Azot total (Nt)

g/l

Valoare
125

Fosfor (P2O5

g/l

68

Potasiu (K2O )

g/l

60

Fier (Fe)

g/l

0,50

Mangan (Mn)

g/l

0,30

Cupru (Cu)

g/l

0,25

Zinc (Zn)

g/l

0,20

Magneziu (Mg)

g/l

0,35

Bor (B)

g/l

0,30

Molibden (Mo)

g/l

0,01

Sulf (SO3)

g/l

1,95

Substante humice

g/l

0,5

Hidrolizat proteic

g/l

1,5

Eficienţa economică:
 fertilizantul aplicat foliar asigură sporuri de producţie de 15-35% în
funcţie de tip de cultură, concomitent cu creşterea rezistenţei la
cădere a florilor şi fructelor, a conţinutului de substanţe proteice,





zaharuri şi uleiuri volatile, precum şi mărirea rezistenţei la transport şi
la acţiunea viruşilor şi bacteriilor;
aplicat în sere / solarii, în culturi intensive, la tratamente efectuate la 7 – 10 zile asigură
sporuri de 20 – 35% la culturile de tomate, castraveţi, ardei gras;
creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive din sol cu 20-25%.
aplicarea rapidă pentru corectarea carenţelor nutritive datorate factorilor de stres
climatic şi tehnologic.

Domeniul de aplicabilitate:
 fertilizantul este testat în Reţeaua naţională în vederea obţinerii Autorizaţiei de
utilizare în agricultura din România;
 fertilizantul se poate aplica la culturile de păioase, plante tehnice, precum şi în
legumicultură, pomicultură şi viticultură ca soluţie de concentraţie 0,5 – 1%, în
doze de 2,5 – 5 litri/ha, în 2 – 3 tratamente.

Beneficiari potenţiali:
 IMM –urile producătoare de fertilizanţi chimici prin transfer de tehnologie şi
autorizaţie de utilizare a produsului în agricultură;
 fermierii individuali ;
 asociaţiile de fermieri;
 societăţile agricole.

FERTILIZANT EXTRARADICULAR „BIO- FE”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI , ICPA , BUCUREŞTI
Autori: Tr. Cioroianu, Carmen Sîrbu, M. Dumitru
Principalele caracteristici:
 produsul este un fertilizant lichid cu aplicare extraradiculară ce conţine fier şi substanţe
organice chelatante. Se poate utiliza pentru prevenirea şi tratarea clorozei ferice.

Compozitia chimica
Azot total (Nt)
Fosfor (P2O5)
Potasiu (K2O)
Fier (Fe)
Mangan (Mn)
Cupru (Cu)
Zinc (Zn)
Magneziu (Mg)
Bor (B)
Sulf (S)
Substante organice

U.M
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

Valoare
25
30
27
25
0,1
0,25
0,45
2,45
0,60
32
220

Eficienţa economică:
 fertilizantul aplicat foliar asigură sporuri de producţie de 15-25% în
funcţie de tip de cultură, concomitent cu creşterea rezistenţei
plantelor la cloroză;
 creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive din sol ;
 combaterea şi corectarea rapidă a carenţelor nutriţionale datorate
factorilor de stres climatic şi tehnologic.

Domeniul de aplicabilitate:
 fertilizantul este testat în Reţeaua naţională în vederea obţinerii Autorizaţiei de utilizare în
agricultura din România;
 fertilizantul se poate aplica în pomicultură, viticultură, legumicultură, dar şi la culturile de
păioase şi plante tehnice, ca soluţie de concentraţie 0,5 – 1,5%, în doze de 4 – 8 litri/ha,
în 2 – 4 tratamente.

Beneficiari potenţiali:






IMM –urile producătoare de fertilizanţi chimici prin transfer de
tehnologie şi autorizaţie de utilizare a produsului în agricultură;
fermierii individuali;
asociaţiile de fermieri;
societăţile agricole.

FERTILIZANT EXTRARADICULAR „BIO - ZN”
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI , ICPA, BUCUREŞTI
Autori: Tr. Cioroianu, Carmen Sîrbu, M. Dumitru
Principalele caracteristici:


produsul este un fertilizant lichid cu aplicare extraradiculară ce
conţine zinc şi substanţe organice chelatante. Se poate utiliza pentru
prevenirea şi tratarea carenţelor nutriţionale.

Compoziţia chimică
Azot total (Nt)
Fosfor (P2O5)
Potasiu (K2O)
Fier (Fe)
Mangan (Mn)
Cupru (Cu)
Zinc (Zn)
Magneziu (Mg)
Bor (B)
Sulf (S)
Substante organice

U.M
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

Valoare
75
25
20
5
0,15
0,10
12,5
1,5
0,70
32
150

Eficienţa economică :




fertilizantul aplicat foliar asigură sporuri de producţie de 15-20% în
funcţie de tipul de cultură;
creşterea gradului de asimilare a substanţelor nutritive din sol;
combaterea şi corectarea rapidă a carenţelor nutriţionale datorate
factorilor de stres climatic şi tehnologic.

Domeniul de aplicabilitate:



fertilizantul este testat în Reţeaua naţională în vederea obţinerii
Autorizaţiei de utilizare în agricultura din Romania;
fertilizantul se poate aplica la culturile de păioase, plante tehnice,
precum şi în legumicultură, pomicultură şi viticultură ca soluţie de
concentraţie 0,5 – 1,5%, în doze de 4 – 8 litri/ha, în 2 – 4 tratamente.

Beneficiari potenţiali:





IMM –urile producătoare de fertilizanţi chimici prin transfer de
tehnologie şi autorizaţie de utilizare a produsului în agricultură;
fermierii individuali;
asociaţiile de fermieri;
societăţile agricole.

NUTREŢ COMBINAT PE BAZĂ DE ŞROT DE RAPIŢĂ
PENTRU PUI BROILER ÎN FAZA DE START

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ , IBNA ,
BALOTEŞTI
Autori: Anca Gheorghe, Georgeta Ciurescu
Principalele caracteristici:


Nutrețul combinat pentru pui broiler în faza de start conține:

Cereale - 53,89%

Proteice vegetale: șrot de soia - 29,42%; gluten de porumb - 4%;
șrot de rapiță - 4%

Aminoacizi de sinteză: DL-methionine - 0,14%; L-lizină - 0,18%
ulei - 3,6%

Macrominerale - 3,71%

Premix vitamino-mineral - 1%



Indicii de calitate ai nutrețului combinat:

Energie metabolizabilă - 3002,32 Kcal/kg

Proteină brută - 22,02%

Lizină total - 1,23%

Lizină digestiblă -1,08%

Metionină+ cistină total - 0,88%

Metionină+ cistină digestiblă - 0,81%

Calciu - 1%

Fosfor disponibil - 0,50%

Eficiența economică:



reducerea importului de şrot de soia prin utilizarea unei surse proteice vegetale
indigene;
asigură menținerea performanţelor bioproductive la puii broiler.

Domeniul de aplicabilitate:


nutriţia puilor broiler.

Beneficiari potenţiali:



crescătorii de pui broiler;
fabrici de nutrețuri combinate .

NUTREŢ COMBINAT PE BAZĂ DE ŞROT DE RAPIŢĂ
PENTRU PUI BROILER ÎN FAZA DE CREȘTERE
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ , IBNA ,
BALOTEŞTI
Autori: Anca Gheorghe, Georgeta Ciurescu
Principalele caracteristici:
 Nutrețul combinat pentru pui broiler în faza de creștere conține:

Cereale - 56,17%

Proteice vegetale: șrot de soia - 25%; gluten de porumb - 3%;
șrot de rapiță - 6%

Aminoacizi de sinteză: DL-methionine - 0,14%; L-lizină - 0,17%





ulei - 4,8%
Macrominerale - 3,66%
Premix vitamino-mineral - 1%

Indicii de calitate ai nutrețului combinat:









Energie metabolizabilă - 3101,69 Kcal/kg;
Proteină brută - 20,09%;
Lizină total - 1,14%
Lizină digestiblă - 0,99%
Metionină+ cistină total - 0,84%
Metionină+ cistină digestiblă - 0,76%
Calciu - 0,96%
Fosfor disponibil - 0,48%

Eficiența economică:



reducerea importului de şrot de soia prin utilizarea șrotului de rapiță ca sursă proteică
vegetală indigenă;
asigură menținerea performanţelor bioproductive la puii broiler.

Domeniul de aplicabilitate:


nutriţia puilor broiler.

Beneficiari potenţiali:



crescătorii de pui broiler ;
fabrici de nutrețuri combinate .

NUTREŢ COMBINAT PE BAZĂ DE ŞROT DE CAMELINĂ
PENTRU PUI BROILER ÎN FAZA DE START
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ , IBNA,
BALOTEŞTI
Autori: Anca Gheorghe, Georgeta Ciurescu
Principalele caracteristici:


Nutrețul combinat pentru pui broiler în faza de start conține:




Cereale - 54,07%
Proteice vegetale: șrot de soia - 30%; gluten de porumb - 4%;
șrot de camelină - 4%





 Aminoacizi de sinteză: DL-methionine - 0,15%; L-lizină - 0,21%
 Ulei - 2,8%
 Macrominerale - 3,71%
 Premix vitamino-mineral - 1%
Șrotul de camelină reprezintă o sursă energo-proteică valoroasă datorită
compoziției sale bogate atât în proteină, energie cât și în acizi grași
polinesaturați, în special acidul α-linolenic (C 18:3 n-3) ce reprezintă până la 30%
din totalul acizilor grași.
Indicii de calitate ai nutrețului combinat:
 Energie metabolizabilă - 3002,32 Kcal/kg
 Proteină brută - 22,02%
 Lizină total - 1,23%
 Lizină digestiblă - 1,09%
 Metionină+ cistină total - 0,89%
 Metionină+ cistină digestiblă - 0,82%
 Calciu - 1%
 Fosfor disponibil - 0,50%
 Acid gras linolenic - 3,22%

Eficiența economică:
 valorificarea surselor proteice vegetale locale fără a diminua performanţele
bioproductive la puii broiler;
 îmbunătățirea calității cărnii de pui datorită compoziției în acizi grași
polinesaturați de tip omega-3, cu implicații pozitive asupra sănătății umane.

Domeniul de aplicabilitate:
 nutriţia puilor broiler.

Beneficiari potenţiali:
 crescătorii de pui broiler ;
 fabrici de nutrețuri combinate.

NUTREŢ COMBINAT PE BAZĂ DE ŞROT DE CAMELINĂ
PENTRU PUI BROILER ÎN FAZA DE CREȘTERE
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ , IBNA,
BALOTEŞTI
Autori: Anca Gheorghe, Georgeta Ciurescu
Principalele caracteristici:


Nutrețul combinat pentru pui broiler în faza de creștere conține:




Cereale - 56,55%
Proteice vegetale: șrot de soia - 25,69%; gluten de porumb - 3%;
șrot de camelină - 6%





Aminoacizi de sinteză: DL-methionine - 0,15%; L-lizină - 0,20%
ulei - 3,65%
Macrominerale - 3,70%
Premix vitamino-mineral - 1%



Șrotul de camelină reprezintă o sursă proteino-energetică valoroasă datorită compoziției
sale bogate în proteină, energie și acizi grași polinesaturați, în special acidul α-linolenic
(C 18:3 n-3) ce reprezintă până la 30% din totalul acizilor grași.



Indicii de calitate ai nutrețului combinat:
 Energie metabolizabilă - 3100,63 Kcal/kg
 Proteină brută - 20,07%
 Lizină total - 1,12%
 Lizină digestiblă - 0,99%
 Metionină+ cistină total - 0,84%
 Metionină+ cistină digestiblă - 0,76%
 Calciu - 0,96%
 Fosfor disponibil - 0,48%
 Acid gras linolenic – 2,70%

Eficiența economică:



valorificarea surselor proteice vegetale locale fără a diminua performanţele
bioproductive la puii broiler;
îmbunătățirea calității cărnii de pui datorită compoziției în acizi grași
polinesaturați de tip omega-3, cu implicații pozitive asupra sănătății umane.

Domeniul de aplicabilitate:


nutriţia puilor broiler.

Beneficiari potenţiali:
 crescătorii de pui broiler;
 fabrici de nutrețuri combinate .

NUTREŢ COMBINAT 100% ECOLOGIC PENTRU
PUI DE CARNE (1-4 săptămâni)
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ –IBNA,
BALOTEŞTI
Autor: Georgeta Ciurescu
Principalele caracteristici:
 Conţine:
 Cereale ecologice: grâu, porumb – 58,7 %.
 Proteină vegetală ecologică:
 mazăre – 10,0 %;
 full fat soia – 11,00 %;
 gluten de porumb – 7,00 %;
 turte/seminte de floarea soarelui – 9,0 %.
 aditivi (premix vitamino-mineral, sare) – 1,3%.
 carbonat de calciu (1,6%)
 fosfat monocalcic (1,4%).
 nu conţine:
 aminoacizi de sinteză, coccidiostatice, antibiotice, stimulenţi de
creştere, organisme modificate genetic.
 Indici de calitate:
 EM (Mj/ kg) – 12,2
 EM (Kcal/kg) – 2920
 Proteină brută (%) – 20,0
 Lizină (g/kg) – 1,0
 Metionină + cistină (g/kg) – 7,3
 Calciu (g/kg) – 9,2
 Fosfor disponibil (g/kg) – 4,5

Eficienţa economică:





produsul full fat soia -boabe de soia toastate (prăjite, în care toţi parametrii sunt
optimi: temperatură ,umiditate,presiune şi durata tratamentului ) reprezintă o sursă
energo-proteică ce permite realizarea de performanţe de creştere superioare în
această fază de creştere;
utilizarea boabelor de leguminoase cultivate din propria unitate/fermă ecologică, ca
surse proteice;
turtele/seminţele de floarea-soarelui reprezintă surse energo-proteice vegetale locale
care pot substitui parţial boabele de soia toastate.

Domeniul de aplicabilitate:
 alimentaţia puilor pentru producţia de carne ecologică.
Beneficiari potenţiali:
 ferme ecologice pentru creşterea puilor de carne.

NUTREŢ COMBINAT 100% ECOLOGIC PENTRU
PUI DE CARNE (faza de finisare)

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ , IBNA,
BALOTEŞTI
Autor: Georgeta Ciurescu
Principalele caracteristici:


Conţine:
 cereale ecologice: grâu, triticale – 67,2 %
 proteină vegetală ecologică:

mazăre – 8,0 %;

full fat soia – 11,00 %;

turte/seminte de floarea soarelui – 10,0 %.
 aditivi (premix vitamino-mineral, sare) – 1,3%.
 carbonat de calciu (1,4%)
 fosfat monocalcic (1,1%).



Nu conţine:
 aminoacizi de sinteză, coccidiostatice, antibiotice, stimulenţi de
creştere, organisme modificate genetic.

 Indici de calitate:
 EM (Mj/ kg) – 12,6
 EM (Kcal/kg) – 3010
 Proteină brută (%) – 16,3
 Lizină (g/kg) – 7,2
 Metionină + cistină (g/kg) – 5,8
 Calciu (g/kg) – 8,0
 Fosfor disponibil (g/kg) – 3,8

Eficienţa economică:


comercializarea de carne de pui, sub marca ecologică cu efecte pozitive asupra sănătăţii
consumatorilor.

Domeniul de aplicabilitate:
 alimentaţia puilor pentru producţia de carne ecologică.

Beneficiari potenţiali:


ferme ecologice pentru creşterea puilor de carne.

NUTREŢ COMBINAT BAZAT PE UTILIZAREA ŞROTULUI DE
CAMELINĂ ÎN HRANA PORCILOR ÎN FINISARE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE –DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ , IBNA,
BALOTEŞTI
Autori: Nicoleta Lefter , Mihaela Hăbeanu
Pricipalele caracteristici:






nutreţul combinat, conţine în structura şrot de camelină în proporţie de 12%. Acest
subprodus obţinut prin presare la rece are un conţinut ridicat în grăsimi nesaturate în
special în acid gras α-linolenic (31,50%) şi aminoacizi indispensabili nutriţiei porcului
(2,02% lizină; 1,80% metionină+cistină), aduce un plus de valoare nutreţului combinat;
are în componenţă următoarele ingrediente:
 cereale - 58.08%;
 faina de orez – 17,00%;
 şrot soia (44,00 % PB) - 9,00%
 şrot de camelină (39,61% PB) - 12%, obţinut prin presare la rece, procedeu
care nu permite peroxidarea acizilor graşi polinesaturaţi;
 ulei de floarea soarelui - 0,20%;
 L-lizina - 0,18%;
 fosfat monocalcic - 0,42%;
 carbonat de calciu - 1,62%;
 sare - 0,40%;
 premix colină - 0,10%;
 premix vitamino-mineral pentru porci la îngrăşat - 1,00%.
Indicii de calitate:

EM (Mj/kg) – 12,79;

EM (Kcal/kg) – 3056;

Proteină brută (%) – 14,94;

Grăsime brută (%) – 4,58;

Acid gras linoleic (% din grăsime) – 43,28;

Acid gras α-linolenic (% din grăsime) – 5,65;

Raport acid gras linoleic/acid gras α-linolenic – 7,66;

Celuloză brută (%) – 4,21;

Cenuşă brută (%) – 5,25.

Eficienţa economică:


asigură:
 cantitativ şi calitativ cerinţele nutriţionale ale porcilor în ultima perioadă de
îngrăşare respectiv faza de finisare;
 un aspect normal şi caracteristici organoleptice plăcute;
 nu expune animalul la potenţiale riscuri legate de sănătate şi bunăstare;

 obţinerea unei calităţi nutriţionale superioare a cărnii de porc şi
subproduselor de abator (ficat, inimă, creier) prin: creşterea ponderii
acizilor graşi polinesaturaţi, în special acidul gras α-linolenic si derivaţii cu
lanţ lung ai acestuia (DHA si EPA); diminuarea raportului linolenic/αlinolenic şi implicit a raportului n-6/n-3, rezultând produse animaliere mult
mai adecvate recomandărilor nutriţionale actuale;
 suplimentar, utilizarea acestui furaj permite valorificarea eficientă a unor
subproduse de la industria procesatoare de uleiuri sau de biocombustibili,
ineficient valorificate în prezent;
 în plus, furajarea porcilor cu nutreţuri combinate care conţin procente
ridicate de subproduse, poate constitui o metodă eficientă de a reduce
preţul furajului de pe lanţul de obţinere al cărnii de porc.

Domeniul de aplicabilitate:


nutriţia porcinelor destinate producţiei de carne îmbunătăţite calitativ.

Beneficiari potenţiali:




mici şi mari crescători de porci;
fabrici de nutreţuri combinate;
unităţi cu profil didactic şi de cercetare din sectorul creşterii animalelor.

NUTREŢ COMBINAT CU ADAOS DE ADITIVI ORGANICI
DESTINAT PURCEILOR DUPĂ ÎNŢĂRCARE CU EFECT
IMUNOSTIMULATOR

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALA ,IBNA
BALOTEŞTI
Autori: Ionelia Taranu, Daniela Marin, Monica Motiu, Gina Pistol , Mariana Stancu,
Loredana Calin
Principalele caracteristici:







Nutreţ combinat cu acţiune imunostimulatoare conţinând 1,5% Chlorella vulgaris, alga
verde, bogată în proteine (60%), fibre (complexe polizaharidice cu masă moleculară
mare), vitamine (provitamina A, K, C, complex B), minerale (P, K, Mg, S, Ca, Fe, Mn, Zn,
Co), grăsimi (peste 9% din care până la 82 % acizi graşi polinesaturaţi, PUFA)
Nutreţ combinat cu acţiune imunostimulatoare conţinând 1% inulină (extract din
Cichorium intybus), oligozaharidă din categoria prebioticelor care induc schimbări la
nivelul epiteliului colonului, stimulând proliferarea criptelor, creşterea concentraţiei
poliaminelor, modificarea profilului mucinelor şi modularea funcţiilor endocrine şi imune.
Inulina este folosită ca adaos în produsele lactate destinate alimentaţiei umane.
Principalele efecte produse de nutreţul combinat cu adaos de Chlorella vulgaris şi
inulină la tineret porcin:
Studiile in vivo realizate în colaborare cu Institutul RU ‘Oskar Kellner’ (FBN),
Dummerstorf, Germania au arătat că hrănirea purceilor după înţărcare timp de 2
săptămâni cu un furaj conţinând 1% Chlorella vulgaris si 1,5% inulină produce:
 creşterea concentraţiei de micro-elementelor minerale Cu şi Fe în ficat şi
splină în condiţiile în care receptura de bază a nutreţului combinat nu a fost
suplimentată cu cupru şi a conţinut minerale şi vitamine la nivelul minim (NRC
1998); în ficat adaosul de chlorella a crescut concentraţia de Cu şi Fe cu 66,4
şi respectiv 49,3 % %, iar cel cu inulina cu 52,0 şi respectiv 52.3%; în splina
Cu şi Fe au crescut cu 16,2 si 14,1% in cazul adaosului de chlorella şi cu 7,5
si 21,6% în cazul inulinei;
 stimularea răspunsului imun mediat prin anticorpi prin creşterea concentraţiei
de imunoglobulina G (IgG ) cu 19,4 şi respectiv 24,2%;
 creşterea concentraţiei de interferon gamma (IFN-γ), marker celular cu
proprietăţi anti-virale şi imunostimulatoare a activităţii limfocitare;
 creşterea concentraţiei de proteină totală în plasma de la începutul
adminstrării (după prima zi a crescut de la 4,61 la 5,24 mg/dl) care s-a
menţinut mai mare pe toată durata administrării furajelor cu adaos de aditivi
naturali.

Eficienţa economică:



îmbunătăţirea statusului imun celular şi humoral ( prin anticorpi ) al purceilor înţărcaţi,
reducerea stresului post-înţărcare, îmbunătăţirea calităţii furajelor prin creşterea valorii
lor nutritive, etc.

Domeniul de aplicabilitate:


zootehnie-creşterea porcilor, industria alimentară.

Beneficiari potenţiali:



producători de nutreţuri combinate;
crescători de porci.

CAPITOLUL VI
Metode, procedee şi tehnici folosite
în cercetarea şi producţia agricolă

PROCEDEU DE INDUCERE A CALUSULUI LA CARTOF

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE
PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR, BRAŞOV
Autori: Andreea Nistor, Nicoleta Chiru, Mihaela Cioloca, Monica Popa
Principalele caracteristici:
 cultura de ţesuturi constituie o metodă rapidă şi sigură de înmulţire asexuată a
plantelor;
 dezvoltarea metodelor biotehnologice, la plante, a dus la utilizarea tehnicilor in
vitro în scopul ameliorării culturilor;
 pentru ca variabilitatea somaclonală să aibă un impact pozitiv în procesul de
ameliorare este necesar să se urmeze o schemă de multiplicare in vitro care să
ducă la obţinerea unor plante care să manifeste variaţii utile pentru procesul de
ameliorare sau pentru producţie;
 calusul este adesea asociat cu variabilitatea somaclonală, variaţiile obţinute din
calus purtând numele de caliclone;
 variaţia este asociată, în cazul caliclonelor, cu regenerarea directă din calus sau
din suspensii de celule şi nu cu micropropagarea sau cultura de meristeme;
 în vederea iniţierii culturii de calus, materialul biologic utilizat poate fi reprezentat
de 2 tipuri de explante (discuri de limb foliar de 1 cm2 şi segmente de peţiol de
1,5-2 cm lungime).









tehnica de lucru constă în:
alegerea materialului vegetal, din care se vor preleva explantele;
prepararea mediilor de cultură şi sterilizarea acestora; având în vedere ca mediul
de cultură să conţină regulatori de creştere, în special 2,4-D (acidul 2,4
diclorfenoxiacetic) şi 6-benzilaminopurina (BAP), care sunt implicaţi în inducerea
variabilităţii;
sterilizarea ţesuturilor prelevate, operaţie care constă în imersia în alcool 700 (3
minute) precedată de sterilizarea materialului în hipoclorit de sodiu (20 minute),
urmată de spălarea cu apă distilată sterilă;
inocularea explantelor, realizată sub hote cu flux de aer steril, astfel încât să fie
evitată contaminarea ulterioară;
incubarea inoculilor la întuneric în primele două săptămâni, apoi lumină;
repicarea periodică şi transferarea fragmentelor de calus pe medii proaspete;
Prin respectarea secvenţelor tehnologice descrise mai sus, au rezultat
următoarele:

procesul de calusare a răspuns mai bine la explantele din disc de
limb foliar (72,5%) faţă de segmentele de peţiol (40%);

la utilizarea auxinei 2,4-D calusul produs a fost friabil, cu o culoare
maronie; la mediul în care s-au folosit ambii regulatori de creştere,



calusul a fost mai puţin friabil, de culoare verde;
mediile 2,4-D (3 mg/l) şi BAP x2,4-D (3 mg/l) au favorizat inducerea
de calus în proporţie de 90%.

Eficienţa economică:
 obţinerea variabilităţii somaclonale, aceasta constituind o sursă suplimentară de
caractere utile pentru ameliorarea soiurilor de cartof;
 se accelerează procesul de obţinere a variabilităţii, cu preţ de cost redus.
Domeniul de aplicabilitate:
 inginerie genetică, ameliorare.
Beneficiari potenţiali:
 unităţi de cercetare în domeniul culturii plantelor.

TEHNOLOGIA DE MULTIPLICARE IN VITRO A CARTOFULUI
DULCE (Ipomoea batatas)

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR , BRAŞOV
Autori: Mihaela Cioloca, Andreea Nistor, Nicoleta Chiru, Monica Popa
Principalele caracteristici:
 cultivarea in vitro a ţesuturilor vegetale reprezintă o metodă rapidă şi eficientă de
multiplicare clonală, ce permite obţinerea unui număr mare de plantule într-o
perioadă scurtă de timp. În acelaşi timp poate fi utilizată pentru conservarea
germoplasmei în condiţii controlate, necesitând spaţii mici şi forţă de muncă
redusă ;
 cartoful dulce este o legumă puţin cultivată în România, care are însă o valoare
nutritivă excepţională, ocupând pe plan mondial un loc important în cadrul
culturilor destinate consumului alimentar ;
 micropropagarea şi menţinerea in vitro se realizează în spaţii amenajate adecvat
şi cu personal specializat pentru astfel de activităţi;
materialul biologic iniţial, costând în segmente de tulpină cu un mugure axilar, a
fost dezinfectat astfel:
 clătire sub jet de apă ;
 alcool etilic 70o, 3 minute;
 hipoclorit de sodiu, 15 minute ;
 clătiri succesive în 4-5 reprize, cu apă distilată sterilă.
 compoziţia mediului nutritiv pentru multiplicarea in vitro a cartofului dulce:
mediul de bază Murashige-Skoog, suplimentat cu acid ascorbic 0,2 g/l; nitrat de
calciu 0,1 g/l; pantotenat de calciu 2 mg/l; L-Arginină 0,1 g/l; putrescină-HCl 20
mg/l; acid giberelic 10 mg/l; zaharoză 30 g/l. Pentru solidificarea mediului nutritiv
am folosit agar 9 g/l, iar pH-ul mediului a fost ajustat la valoarea de 5,7;
 creşterea plantulelor se desfăşoară în condiţii de zi lungă (16 ore lumină/8 ore
întuneric), la temperaturi cuprinse între 25-28 oC. Fiecare nod va genera o nouă
plantulă. Balanţa hormonală şi compoziţia mediului nutritiv ajută la ieşirea din
perioada de latenţă a mugurelui şi stimulează creşterea acestuia. După 4-5
săptămâni plantulele pot fi multiplicate prin microbutăşire şi pasate pe mediu
proaspăt.
Eficienţa economică:
 obţinerea într-un interval scurt de timp a unui material iniţial sănătos, disponibil în
orice moment pentru micromultiplicare, conservare in vitro sau pentru plantarea
in vivo;
 asigurarea sursei de germoplasmă pentru activitatea de ameliorare.

Domeniul de aplicabilitate:
 legumicultură;
 producere material iniţial liber de boli;
 conservarea materialului biologic.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatori şi consumatori de cartof dulce.

INFLUENŢA UNOR DURATE DIFERITE DE PREINCUBARE A
PROBELOR EXTRASE DIN TUBERCULI NEÎNCOLŢIŢI ASUPRA
SIGURANŢEI DE DIAGNOSTICARE A VIRUSULUI X (PVX)

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR, BRAŞOV
Autori: Carmen Liliana Bădărău, N. Cojocaru, Damşa Florentina
Principalele caracteristici:
 în producerea cartofului pentru sămânţă, un rol decisiv îl are nivelul de infecţie
virotică al materialului care se certifică pe baza unor teste riguroase, bazate în
totalitate pe tehnica ELISA;
 normele oficiale admise pentru diferite clase de material biologic prevăd anumite
limite şi pentru virusul X al cartofului, (PVX), virus care se transmite foarte uşor
pe cale mecanică şi este foarte dificil de eliminat utilizând culturi de meristeme;
 siguranţa de identificare a virusului X al cartofului nu este afectată dacă extractul
vegetal diluat în soluţie tampon de extracţie (în care se adaugă obligatoriu
anumiţi antioxidanţi) este preincubat timp de 4 ore la temperatura laboratorului;
 faţă de metoda standard, tehnica cocktail ELISA se deosebeşte prin coincubarea
extractului vegetal cu IgG conjugat direct în alveolele microplăcii, eliminându-se
astfel două etape din derularea testării (una de spălare şi una de incubare);
 utilizând acest mod de incubare la evidenţierea infecţiilor cu PVX se constată o
mai bună detectabilitate a plantelor virozate, precum şi o creştere a sensibilităţii
şi siguranţei testelor în comparaţie cu tehnica DAS ELISA standard, atât în cazul
probelor extrase din frunze cât şi la cele extrase direct din tubercul (kit-uri
provenite atît de la firmele Bioreba şi Loewe, cât şi kit-uri obţinute în laboratorul
INCDCSZ Braşov);
 metoda propusă s-ar putea aplica pentru identificarea PVX în cadrul testării
cartofului pentru sămânţă, imediat după recoltare în următoarele condiţii :
 extractul vegetal diluat 1/5 în tampon omogenizare cu conţinut de
sulfit de sodiu (0,4%) (reactiv folosit pentru evitarea oxidării
extractului în timpul preincubării probelor);
 preincubare timp de 4 ore la temperatura laboratorului (20-22oC);
 continuarea testelor conform tehnicii COCKTAIL ELISA.
 prin utilizarea variantei COCKTAIL ELISA la identificarea virusului X al cartofului,
s-au constatat diferenţe semnificative ale valorilor densităţilor optice la 405 nm
(valorile DO405nm au fost semnificativ mai ridicate comparativ cu cele înregistrate
în cazul variantei fără preincubare), precum şi o evidenţiere mai clară a probelor
virozate faţă de cele sănătoase.
Eficienţa economică:

 prin incubarea simultana a probelor vegetale cu conjugatul se reduc costurile
analizelor necesare atât la certificarea cartofului pentru sămânţă, cât şi pentru
testarea materialului clonal din verigile superioare;
 depistarea infecţiilor virotice la scurt timp după recoltare ar permite cultivatorilor
să valorifice în timp util producţia obţinută.
Domeniul de aplicabilitate:
 selecţia materialului clonal din verigile superioare;
 testarea cartofului pentru sămânţă;
 obţinerea de material pentru plantat cu un procent cât mai redus de infecţii
virotice.
Beneficiari potenţiali:
 laboratoare de certificare a materialului de plantat;
 producătorii de cartof pentru sămânţă;
 laboratoarele de protecţie a plantelor.

PREVALENŢA TULPINILOR VIRUSULUI PLUM POX ÎN ROMÂNIA ŞI
IMPORTANŢA PRACTICĂ A CUNOAŞTERII ACESTEIA

Unitatea elaboratoare: 1STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ , BISTRIŢA
2
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUECENTRE DE MONTPELLIER, FRANCE
Autori: Ioan Zagrai1, Luminiţa Antonela Zagrai1, Sylvie Dallot2, Gerard Labonne2
Principalele caracteristici:
 Virusul Plum pox (PPV) este cel mai distructiv agent patogen viral al speciilor
pomicole sâmburoase cu fructul mare (prun, cais, piersic), fiind considerat
pricipalul factor limitativ pentru profitabilitatea acestor culturi;
 cunoaşterea prevalenţei tulpinilor PPV dintr-un anumit teritoriu reprezintă un
element cheie pentru orice strategie de limitare a impactului acestuia deoarece
permite o mai bună evaluare a riscului epidemiologic. Tulpinile PPV diferă în
patogeneză (virulenţa, agresivitate, specificitatea vectorilor) şi, prin urmare,
introducerea unei tulpini într-un nou teritoriu în care nu a fost identificată, poate
agrava foarte mult situaţia. Aceasta deoarece tulpina respectivă poate provoca
direct pagube adiţionale dacă are o agresivitate şi virulenţă sporită, dar poate
genera şi apariţia unor noi tulpini prin recombinare cu cele existente, creând-se
astfel efecte nepredictibile;
 şapte tulpini PPV (PPV-D, PPV-M, PPV-Rec, PPV-EA, PPV-C, PPV-W, PPV-T)
sunt cunoscute pană în prezent. Doar trei dintre acestea (PPV-D, PPV-M, PPVRec) sunt larg răspândite în Europa. Dintre cele trei, PPV-M este considerată
forma cea mai epidemică, fiind şi cea mai agresivă. De aceea, în teritoriile în care
tulpina PPV-M nu a fost identificată, se impun măsuri pentru evitarea introducerii
acesteia;
 rezultatele obţinute de SCDP Bistriţa în cadrul a două proiecte (unul naţional
intitulat “Variabilitatea serologică şi moleculară a izolatelor virusului Plum
pox din România şi distribuţia lor geografică la nivelul principalelor regiuni
pomicole” -2006-2008- finanţat de MECT şi un altul internaţional intitulat „Sharka
containment” -2008-2012- finanţat de Comisia Europeana - FP 7) furnizează
pentru prima dată un tablou real al situaţiei tulpinilor PPV în principalele regiuni
pomicole din România. Rata mare a infecţiei cu PPV, semnalarea prezenţei
tulpinilpr virale PPV-D şi PPV-Rec, precum şi a infecţiilor mixte, generatoare ale
altor posibile variaţii genetice prin recombinare, reflectă situaţia gravă şi
necontrolabilă a virusului Plum pox în livezile de prun din România. Pe de altă
parte, tulpina PPV-M cunoscută ca fiind cea mai agresivă, nu a fost
identificată, România fiind printre puţinele ţări europene unde prezenţa
tulpinii PPV-M nu a fost confirmată. O eventuală pătrundere şi, ulterior,

răspandire necontrolată a tulpinii PPV-M în România ar agrava şi mai mult
situaţia deja existentă.
Eficienţa economică:
 rezultatele obţinute îşi găsesc utilitatea în adoptarea unor măsuri pentru evitarea
introducerii tulpinii PPV-M în România. Lipsa unor astfel de măsuri ar putea
conduce la o pătrundere şi, ulterior, răspândire necontrolată a tulpinii PPV-M, cu
consecinţe economice nefaste pentru culturile speciilor sâmburoase din România;
 în condiţiile date, se impune o monitorizare riguroasă a importurilor de material
săditor, astfel încât să fie evitată introducerea în România a tulpinii PPV-M, care
ar putea agrava şi mai mult situaţia existentă.
Domeniul de aplicabilitate:
 rezultatele obţinute oferă elemente importante atât pentru politica naţională de
elaborare a unei strategii pentru limitarea impactului virusului Plum pox şi a
pagubelor produse de acesta în ţara noastră, cât şi pentru politica comună a
ţărilor Uniunii Europene în lupta împotriva acestui distructiv patogen viral.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care ar trebui să adopte măsuri pentru
evitarea introducerii tulpinii PPV-M în România;
 Importatorii de material de înmulţire şi/ sau plantare fructifer (specii sâmburoase)
care ar trebui să se asigure (prin efectuarea unor teste de sondaj) că materialul
importat este liber de PPV;
 Comisia Europeana pentru politica comună de limitarea a impactului PPV la
nivelul Uniunii Europene.

MONITORIZAREA SUŞEI PPV-C ÎN PLANTAŢIILE
DE CIREŞ ŞI VIŞIN DIN ROMÂNIA

Unitatea elaboratoare: 1STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, BISTRIŢA
2
CENTER FOR PLANT HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY
NATIONAL PLANT GERMOPLASM AND BIOTECHNOLOGY
LABORATORY, BELTSVILLE, MD 20705, USA
Autori: Luminiţa ZagraI1, Ioan Zagrai1, Laurene Levy2, Vessela Mavrodieva2
Principalele caracteristici:
 Sharka, produsă de virusul Plum pox (PPV), este cea mai păgubitoare viroză
întâlnită la speciile pomicole sâmburoase, fiind o boală de carantină fitosanitară.
Dintre cele şapte suşe virale ale virusului Plum pox, doar PPV-C infectează
speciile de cireş si vişin;
 evaluarea riscului epidemiologic al unei suşe virale are la bază stabilirea
incidenţei acesteia atât în zona în care a fost identificată cât şi în zonele limitrofe.
În anul 2001, în zona Bistriţa, a fost raportată pentru prima dată în România suşa
PPV-C într-o plantaţie de cireş (Maxim si colab., 2002), care, ulterior, a fost
defrişată. Această suşă virală a mai fost identificată în Republica Moldova
(Kalashyan şi colab., 1994) în Italia (Crescenzi şi colab., 1995) şi Belarus
(Malinowski şi colab., 2012). Desi detectată doar într-o singură zonă pomicolă,
România a fost privită ca o potenţială sursă de răspândire a tulpinii PPV-C. De
aceea, o monitorizare la scara naţională era absolut necesară pentru clarificarea
situaţiei ;
 în perioada 2010-2011, în cadrul unui proiect (Advanced development of plum
pox virus diagnostics through survey, characterization, and preservation of PPVC, PPV-W sub-group isolates, or other unusual sub-group isolates, in cultivated
and wild cherry, or other Prunus hosts) finanţat de către USDA – SUA, a fost
realizat un studiu la nivelul principalelor zone de cultură a cireşului şi vişinului din
România, cu focalizare, în principal, pe zona Bistriţei, unde probabilitatea de a
detecta suşa PPV-C, semnalată în urmă cu un deceniu, era cea mai ridicată;
 rezultatele obţinute în urma monitorizării au relevat caracterul accidental al
prezenţei suşei PPV-C în România în urmă cu un deceniu, toate probele
analizate (560 probe) prin tehnici serologice (DAS-ELISA) şi moleculare (IC-RTPCR) fiind negative;
 rezultatele prezintă importanţă economică deoarece prezenţa unei suşe virale
noi presupune strategii specifice de control şi, implicit, costuri ridicate.
Eficienţa economică:
 în prezent, România nu reprezintă un centru potenţial pentru răspândirea suşei
PPV-C şi, prin urmare, nu sunt necesare strategii specifice pentru controlul

acestei tulpini virale, care ar presupune costuri ridicate. Pe de altă parte, trebuie
însă adoptate măsuri pentru evitarea introducerii acesteia în ţara noastră.
Domeniul de aplicabilitate:
 datele obţinute la scară naţională privind monitorizarea suşei PPV-C oferă
elemente importante pentru protejarea culturilor de cireş şi vişin prin măsuri de
evitare a introducerii acestei tulpini virale în ţara noastră.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care trebuie să aibă în vedere
elaborarea unor măsuri pentru evitarea introducerii tulpinii PPV-C în România;
 Importatorii de material săditor din speciile cireş şi vişin, care trebuie să se
asigure că materialul importat este liber de PPV-C.

METODĂ MODERNĂ DE DETERMINARE A AMINOACIZILOR
LIBERI DIN FRUNZE LA VIŢA DE VIE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURA ŞI VINIFICAŢIE , ODOBEŞTI
Autor: Marioara Bosoi
Principalele caracteristici:
 metodica prezentată este destinată analizării profilului aminoacizilor liberi din
frunze şi completează metodele moderne de identificare şi diferenţiere a soiurilor
de viţă de vie din punct de vedere morfo-genetic (analiza izoenzimatică şi analiza
ADN);
 materialul vegetal folosit este reprezentat prin frunze tinere de viţa de vie,
liofilizat şi mojarat;
 extracţia aminoacizilor liberi din frunzele de viţă de vie se face prin metoda
(Bieleski & Turner, 1966) - soluţie în amestec din metanol, cloroform şi apă în
raport de 12:5:3 v/v/v., tratare sonică pentru ruperea pereţilor membranelor
celulare, centrifugare la 13500 rpm timp de 15 minute, la temperatura de 4 ºC;
 separarea cromatografică a aminoacizilor: monodimensional pe plăci TLC cu
fază staţionară de silicagel 60 pe folie de aluminiu 20 x 20 (TLC Silicgel 60),
aminoacizi standard - Merck KGaA, Germania;
 sistemul de developare este pe baza de n – butanol / acid acetic glacial / apă
(4:1:1 v/v/v);
 vizualizarea aminoacizilor separaţi sub formă de spoturi colorate cu reactivi
specifici (ninhidrină) se face pe plăcile cromatografice ;
 identificarea aminoacizilor separaţi din probe, prin calcularea factorului de
retenţie (Rf), comparativ cu aminoacidul standard;
 estimarea cantitativă a aminoacizilor liberi din probe (μg aminoacid/1 mg
material vegetal), se face prin intermediul software-ul ImageJ ver 1,46r;
 metoda în ansamblu permite diferenţierea soiurilor de viţă de vie pe baza
profilului aminoacizilor liberi, a raportului între aminoacizii predominanţi;
Eficienţa economică:
 un punct de plecare pentru elaborarea unei metode standard rapide pentru
determinarea aminoacizilor liberi din frunze la viţa de vie;
 stabilirea corespondenţei cu alte metode de determinare a aminoacizilor liberi din
frunze şi relevanţa pentru descrierea soiurilor de viţă de vie;
 metodica contribuie la caracterizarea completă a germoplasmei viticole prin
utilizarea unei game de metode cât mai vaste: ampelometrice, morfologice,
biochimice şi genetice.

Domeniul de aplicabilitate:
 ampelografie , cercetarea viticolă;
 producerea materialului săditor viticol;
 în procesul de evaluare, conservare şi valorificare eficientă a resurselor genetice
viticole.
Beneficiari potenţiali:
 învaţământul superior tehnic de specialitate, institute şi statiuni de cercetare;
 producători de material săditor viticol.

METODĂ DE IZOLARE ȘI IDENTIFICARE A BACTERIILOR PATOGENE
AGROBACTERIUM TUMEFACIENS ȘI AGROBACTERIUM VITIS DIN
PLANTAȚIILE VITICOLE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE
PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ,
ȘTEFĂNEȘTI , ARGEȘ
Autor: Diana Elena Vizitiu
Principalele caracteristici:
 recoltarea tumorilor de la plantele bolnave, a coardelor de viță-de-vie și
prelevarea probelor de sol, fără a contamina solul cu sevă și țesut tumoral din
zona studiată ;
 realizarea de suspensii bacteriene din țesut tumoral, realizarea de suspensii din
coarde și probe de sol;
 obținerea de culturi bacteriene prin inocularea suspensiilor pe mediile de cultură
Lieske, PGA, PGA3, PGA4 sau D1 (Kado și Hasket, 1970), în vederea izolării
bacteriilor patogene Agrobacterium tumefaciens și Agrobacterium vitis;
 realizarea de suspensii din coloniile bacteriene obținute pe mediile de izolare și
inocularea lor pe mediile selective 1A, Roy&Sasser, 3A ;
 examinarea culturilor bacteriene obținute pe mediile selective în vederea
identificării speciilor patogene Agrobacterium tumefaciens și Agrobacterium vitis
răspândite în plantația viticolă.
Eficiența economică:
 identificarea speciilor bacteriene patogene (Agrobacterium tumefaciens și
Agrobacterium vitis) care produc cancerul bacterian în plantațiile viticole cu
scopul de a ajuta viticultorii în alegerea și aplicarea corespunzătoare a lucrărilor
de prevenire și stopare a răspândirii acestor patogeni.
Domeniul de aplicabilitate:
 Viticultură;
 Microbiologie.
Beneficiari potențiali:
 producători de viță-de-vie;
 fermieri, cultivatori individuali;
 societăți comerciale cu profil viticol;
 laboratoare de protecția plantelor;
 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor.

MONITORIZAREA UMIDITĂŢII ŞI FERTILITĂŢII SOLULUI
PRIN ANALIZĂ INSTRUMENTALĂ

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE POMICOLĂ ,
BĂNEASA , BUCUREŞTI
Autori: Maria Iordache , Adela Bărbulescu
Principalele caracteristici :
 are aplicaţii în managementul integrat şi durabil al plantaţiei pomicole;
 urmăreşte (decadal) deficitul de umiditate al solului condiţionat de schimbările
climatice (seceta prelungită) ;
 controlează şi evaluază prin aplicarea Metodologiei analitice standardizate
(ICPA):
 nivelului optim de fertilitate al solului;
 necesarul de nutriţie şi de dezvoltare echilibrată a microflorei
solului, (pH-ul optim/reacţia solului, influenţat de microorganismele
amonificatoare şi nitrificatoare);
 starea de aprovizionare a substratului activ din câmp, cu elemente
nutritive (NPK), buna nutriţie în humus, (N-NO3, IN) cu azotul
asimilabil ce are un rol plastic organogen în constituirea
proteinelor, a clorofilei, al enzimelor şi hormonilor vegetali, şi de
asemenea cu elementele minerale şi organice din sol şi plante,
precum fosforul (P) care se manifestă în procesele legate de
creşterea rădăcinilor, înflorire, legare şi coacere a fructelor şi în
diferenţierea mugurilor de rod , etc.
 constitue un sprijin (funcţie de rezultatele analizelor agrochimice evaluate),
pentru aplicarea măsurilor agrotehnice, corectarea reacţiei solului,
administrarea controlată a amendamentelor, a îngraşămintelor organice sau
chimice ;
 respectă cerinţele pomilor privind condiţiile optime pentru desfăşurarea
proceselor biochimice adecvate compoziţiei solului în relaţie cu echilibrul
natural cu însuşirile şi microflora aerobă a solului ;
 decide în baza rezultatelor, pretabilitatea solului pentru plantaţia pomilor
fructiferi înfiinţată sau în curs de înfiinţare, etc.
Eficienţa economică :
 sunt controlate aplicaţiile raţionale, ecologice privind fertilitatea împotriva poluării
solului;
 asigură condiţiile optime pentru o dezvoltare armonioasă a plantaţiei ;
 se obţin randamente stabile pentru producţii ridicate în plantaţii ;
 asigură rentabilitatea plantaţiei cu rodire şi dezvoltare optimă a pomilor fructiferi;




asigură creşterea producţiei de fructe cu cca 30 – 40% (în dimensiune şi
greutate) ;
creşte viabilitatea plantaţiei pomicole cu cca 10%.

Domeniul de aplicabilitate:
 ferme pomicole de stat sau particulare ;
 asociaţii de proprietari cu plantaţii pomicole.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatori privaţi;
 societăţi comerciale.

METODĂ DE ESTIMARE A RATEI DE EROZIUNE DE
SUPRAFAŢĂ CU AJUTORUL RADIONUCLEELOR DE
CESIU-137 SAU DE PLUMB-210

Unitatea elaboratoare: CENTRUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI , PERIENI
Autori: N.Popa, R. Mărgineanu
Principalele caracteristici:
 pentru estimarea ratei de eroziune la suprafaţa solului, metoda utilizează ca
trasori de mediu izotopii de origine antropică Cesiu-137 sau cei de origine
telurică Plumb-210;
 izotopii de Cesiu-137 au rezultat fie din exploziile nucleare efectuate în atmosferă
în perioada anilor 50-60, fie după accidentul nuclear de la Cernobâl;
 metoda se bazează pe măsurarea distribuţiei pe profilul de sol a activităţii unuia
dintre cei doi izotopi şi presupune analiza inventarului de radioizotopi din probele
de sol prelevate din foraje manuale, pe adâncimi până la 1 m şi compararea lor
cu inventarul efectuat în site-uri de referinţă (zone plane, utilizate, de regulă, ca
păşuni unde nu s-au observat nici fenomene de eroziune, nici de sedimentare;
 metoda permite un calcul retrospectiv pe un interval de 40-50 de ani a ratei de
eroziune şi sedimentare;
 tehnica furnizează informaţii atât pentru eroziune cât şi pentru sedimentare, în
acelaşi bazin hidrografic;
 rata de redistribuţie a solului prin eroziune determinată prin această metodă
reprezintă efectul integrat al tuturor proceselor de deplasare a particulelor de sol
sub diverse tipuri de management agricol.
Eficienţa economică:
 estimările se pot obţine pe baza unei singure campanii de recoltare a probelor de
sol.
Domeniul de aplicabilitate:
 elaborarea planurilor şi hărţilor de risc erozional.
Beneficiari potenţiali:
 comunităţi locale (sate, comune);
 ferme agricole;
 Asociaţii / Organizaţii neguvernamentale;
 Administraţii locale şi judeţene.

METODĂ NOUĂ DE DETERMINARE A PARAMETRILOR
MORFOMETRICI AI RAVENELOR ŞI ALUNECĂRILOR DE TEREN
CU AJUTORUL UNUI ECHIPAMENT GPS PROFESIONAL

Unitatea elaboratoare: CENTRUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI , PERIENI
Autori: C. Hurjui, G. Petrovici
Principalele caracteristici:
 metoda permite măsurarea parametrilor morfometrici (lungime, lăţime, adâncime)
ai ravenelor şi alunecărilor de teren, precum şi localizarea lor geografică cu
precizie cu ajutorul unui echipament GPS profesional;
 productivitate mai mare cu cel puţin 50% faţă de utilizarea altor mijloace
(inclusiv teodolite sau staţii totale);
 precizie 10 mm pe orizontală şi 20 mm pe verticală;
 permite localizarea geografică a ravenelor şi alunecărilor de teren fără a mai fi
necesară amplasarea unor reperi (borne metalice, ţăruşi, etc.) atunci când se
intenţionează revenirea cu măsurători în cazul unor evenimente pluviale
ulterioare.
Eficienţa economică :
 productivitate mai mare cu cel puţin 50% faţă de utilizarea altor mijloace (inclusiv
teodolite sau staţii totale);
 creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor de proiectare şi exploatare a lucrărilor
îmbunătăţiri funciare din bazine hidrografice cu folosinţă predominant agricolă;
 permite introducerea sistemului de exploatare durabilă a terenurilor în pantă cu
potenţial de ravenare prin cunoaşterea şi managementul modern al tuturor
factorilor de influenţă.
Domeniul de aplicabilitate:
 exploatarea terenurilor agricole situate pe pante cu potenţial de degradare prin
eroziune şi alunecări de teren;
 proiectarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi de construcţii pe terenurile în
pantă.
Beneficiari potenţiali :
 Unităţile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
 Inspectoratele judeţene de Protecţie a Mediului;
 Regia Autonomă „Apele Române”;
 Autorităţile locale.

UTILIZAREA ANALIZEI POLIMORFISMELOR GENETICE ALE
KAPPA-CAZEINEI ÎN PROGRAMUL DE AMELIORARE
AL VACILOR PENTRU LAPTE

Unitatea elaboratoare :

1

STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR , DANCU, IAŞI
2
M.A.D.R., ACADEMIA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
BUCUREŞTI

Autori: Şt1. Creangă , S.2 Chelmu , Elena1 Ruginosu, D.L.1 Dascălu , S.I.1Borş
Principalele caracteristici:
 analiza genetică a proteinelor majore din lapte a identificat un polimorfism
genetic ridicat, care s-a dovedit a avea influenţe asupra cantităţii şi calităţii
laptelui;
 polimorfismele ce apar în structura genelor produc schimbări la nivelul expresiei
genice şi compoziţiei în aminoacizi a variantelor genetice ale proteinelor din
lapte;
 analiza polimorfismelor genetice ale proteinelor majore din lapte poate fi utilizată
ca markeri genetici de identificare a autenticităţii laptelui şi produselor lactate, ca
markeri responsabili de cantitatea şi calitatea laptelui, cu importanţă deosebită în
domeniul ameliorării performanţelor productive la vaci;
 o atenţie deosebită este acordată la nivel mondial Kappa cazeinei (K-CN),
întrucât această proteină are cel mai important rol în coagularea laptelui ;
 Kappa cazeina prezintă peste zece variante genetice descoperite până în
prezent, dar cu toate acestea doar varianta K-CN B este asociată cu o cantitate
mai ridicată de proteină totală şi cazeină, iar pentru proteinele din zer, cea mai
importantă variantă genetică pentru producerea brânzeturilor este β-Lg B;
 prin analize genetice s-au stabilit relaţiile genotipurilor AA, AB şi BB ale kappacazeinei cu producţia de lapte, conţinutul laptelui în grăsime, proteină şi cazeina ;
 influenţele genotipurilor kappa-cazeinei nu sunt semnificative asupra producţiei
de lapte şi conţinutului laptelui în grăsime, dar sunt foarte semnificative pentru
conţinutul laptelui în proteină şi cazeină ;
 prin determinarea polimorfismelor genetice ale Kappa cazeinei din lapte, într-o
populaţie de taurine pot fi selecţionaţe vacile purtătoare ale unor alele favorabile
la aceşti loci, putându-se grăbi procesul de ameliorare al vacilor pentru producţia
de lapte.
Eficienţa economică:
 creşterea calităţii laptelui în ceea ce priveşte nivelul proteinelor pentru
producerea brânzeturilor.

Domeniul de aplicabilitate:
 creşterea vacilor pentru lapte.
Beneficiari potenţiali:
 crescătorii şi fermierii de vaci pentru lapte;
 producători de brânzeturi din lapte de vacă;
 specialişti în domeniul creşterii vacilor pentru lapte, medici veterinari, ingineri
zootehnişti.

CONGELAREA RAPIDĂ A EMBRIONILOR DE MAMIFERE
ÎN PAIETE CLASICE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR, ARAD
Autori: Ada Cean, Daniela E. Ilie
Principalele caracteristici:
 vitrificarea este o metodă rapidă de congelare a embrionilor prin care materialul
biologic este trecut în stare solidă (la - 196ºC) fără formarea cristalelor de
gheaţă, în mai puţin de o secundă. Schimbarea rapidă a stării de agregare face
ca procesele biologice să fie oprite aproape instantaneu, ceea ce duce la
asigurarea unei optimizări maxime a procesului de conservare;
 vitrificarea permite evitarea şocurilor termice la care sunt expuşi embrionii atunci
când are loc scăderea treptată a temperaturii, ei fiind încă în stare solidă. Prin
vitrificare, mediul în care sunt embrionii trece direct din stare solidă în stare
amorfă, fără formarea cristalelor de gheaţă, ceea ce duce la îmbunătăţirea
ratelor de supravieţuire a embrionilor, după decongelare ;
 pentru vitrificarea embrionilor în paiete de 0,25 mL se pot utiliza embrioni în
diferite stadii de dezvoltare (2 celule, 16 celule, morulă și blastocist), recoltați de
la femele superovulate, încadrați în codul 1 și 2 de calitate;
 etapele vitrificării embrionilor în paiete de 0,25 mL sunt: recoltarea embrionilor și
spălarea embrionilor, de 3 ori în mediu de recoltare. Dacă durata de timp de la
recoltare la vitrificare depășește 20 de minute, atunci embrionii se introduc în
mediu de cultivare la incubator până în momentul vitrificării;
 înainte de congelare are loc o etapă de echilibrare termică și osmotică, în soluţii
de echilibrare cu concentrații mai reduse de crioprotector penetrant. Scopul
etapei de echilibrare este de a scoate apa din interiorul embrionului pentru a
evita formarea cristalelor de gheață. Etapa de echilibrare se efectuează la
temperatura camerei 22°C;
 introducerea în paiete a embrionilor pentru vitrificare se face astfel: o coloană cu
mediu de rehidratatre, o bulă de aer, o coloană cu mediu de vitrificare cu
embrioni, o bulă de aer, mediu de vitrificare până la umplerea paietei. Paieta se
închide cu dop de identificare pe care se trec date referitoare la mediu de
vitrificare, embrioni, și procedeul de vitrificare utilizat, după care se realizează
imersarea paietelor direct în azot lichid la -196°C;
 decongelarea embrionilor vitrificați în paiete de 0,25 mL se face prin scoaterea
paietelor din azot lichid, menținerea în aer timp de 5 secunde și introducerea
paietelor în baie de apă la 37°C. Paietele se mențin în baia de apă până la
dispariția completă a cristalelor de gheață din coloana de mediu de rehidratare,



deoarece mediul de vitrificare nu își modifică aspectul în timpul congelăriidecongelării ;
rezultatele noastre cu privire la vitrificarea în paiete de 0,25 mL, cu trei paşi de
echilibrare, a embrionilor preimplantaţionali, utilizând un mediu cu 6M glicerol și
20% sucroză, au arătat că embrionii în stadiul de blastocist se pretează cel mai
bine, 36,84% fiind viabili după decongelare. La embrionii în stadiul de morulă
procentul de viabilitate în urma decongelării a fost 29,27%. Cele mai slabe
rezultate la vitrificarea cu trei etape de echilibrare, în paiete de 0,25mL, s-au
obținut cu embrionii în stadiul de 2 celule (9,52%).

Eficienţa economică:
 tehnică de congelare folosită în studiile experimentale, precum şi în teren;
 tehnica este una rapidă şi nu necesită materiale sofisticate, ea putând fi aplicată
în condiţii de teren (embrionii pot fi vitrificaţi la locul de recoltare);
 vitrificarea embrionilor asigură rate de gestaţie comparabile cu congelarea
controlată. Ratele de gestaţie obţinute în urma transferului embrionilor vitrificaţi
sunt de 44,5%.
Domeniul de aplicabilitate:
 tehnologii de reproducere asistată la animale;
 zootehnie.
Beneficiari potenţiali:
 laboratoarele de cercetare în domeniul tehnologiilor de reproducere asistată ;
 exploataţiile de bovine private şi societăţi comerciale;
 asociaţiile crescătorilor de taurine.

ANALIZA PCR-RFLP PENTRU DETECȚIA MOLECULARĂ A
CITRULINEMIEI BOVINE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR , ARAD

Autori: Daniela E. Ilie, Ada Cean
Principalele caracteristici:
 citrulinemia este o boală ereditară a metabolismului din cauza unui deficit al
ciclului ureei al enzimei argininosuccinat sintetaza. Argininosuccinat sintetaza
(ASS) este o enzimă din ciclul ureei, care este exprimată la un nivel ridicat în
ficat. ASS catalizează conversia citrulinei, aspartatamului şi ATP-ului la
argininosuccinat, precursor imediat al argininei;
 animalele afectate de citrulinemie prezintă un ciclu al ureei insuficient care
duce la acumularea de amoniac în sânge şi ţesuturi, care se manifestă prin
mers nesigur, orbire aparentă, convulsii, ceea ce duce la moarte în termen de
o săptămână;
 mutaţia responsabilă pentru citrulinemia bovină a fost caracterizat ca o
substituţie unică de baze (C-T), în exonul 5 al genei argininosuccinat
sintetazei, care transformă arginina-86 (CGA) la un codon nonsens (TGA).
Această conversie duce la obţinerea unei peptide reduse (85 de aminoacizi în
loc de 412) lipsită de activitatea funcţională;
 mutaţia la nivelul genei ASS poate fi identificată cu ajutorul tehnicii PCR prin
amplificarea genei din locusul ASS între poziția 208-404 pb (codul de referință
în NCBI: NM_173892.3), urmată de restricţia enzimatică (RFLP) cu restrictaza
AvaII şi separarea produşilor PCR-RFLP prin tehnica de electroforeză în gel
de agaroză;
 analiza PCR-RFLP este o metodă rapidă cu sensibilitate crescută care permite
identificarea heterozigoţilor pentru citrulinemia bovină. Tehnica presupune
existența unei infrastructuri de biologie moleculară (PCR termocycler, sistem
de electroforeză orizontală, transiluminator pentru vizualizarea în lumină UV a
fragmentelor de ADN sau sistem de fotodocumentare a gelurilor).
Eficienţa economică:
 diminuarea costurilor de producţie prin depistarea animalelor purtătoate și
eliminarea lor din efectiv;
 diagnosticarea precoce a indivizilor purtători de boli ereditare contribuie în mod
semnificativ la îmbunătățirea controlului și prevenirea bolilor genetice.

Domeniul de aplicabilitate:
 programele de supraveghere și diagnostic pentru prevenirea bolilor genetice;

zootehnie.
Beneficiari potenţiali:
 SEMTEST-urile;
 laboratoarele de diagnostic sanitar-veterinar;
 exploataţiile de bovine private şi societăţi comerciale;
 asociaţiile crescătorilor de taurine.

TEST MULTIPLEX PCR CLASIC PENTRU DETECŢIA
CONCOMITENTĂ A MYCOPLASMA GALLISEPTICUM (MG) ŞI A
MYCOPLASMA SYNOVIAE (MS)

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Virgilia Popa, Emilia Simion
Principalele caracteristici:
 Mycoplasma reprezintă un gen bacterian (Mollicutes) lipsit de perete celular,
astfel încăt speciile bacteriene incluse nu sunt afectate de majoritatea
antibioticelor care au ca ţintă procesele de sinteză ale acestuia (penicilinele şi
alte beta-lactamine). Micoplasmele sunt cele mai mici celule cunoscute cu un
diametru de 0.1 µm;
 MG determină boli respiratorii cronice în asociere cu factori de stres şi alţi
germeni patogeni. Boala se caracterizează prin coriză, conjunctivită, strănut,
sinuzite. De asemenea, determină scăderi în producţia de ouă. MS determină
sinovite, infecţii silenţioase dar şi, la puii de vârstă mică, boli respiratorii în
asociere cu factori de stres (vaccinarea prin aerosoli) şi alţi germeni patogeni;
 Tehnica prezentată este o tehnică de tip multiplex PCR clasic, prin care sunt
puse în evidenţă concomitent cele două specii prin aceeaşi reacţie de
amplificare, după o etapă de preîmbogaţire a probei (specimenului) în mediu de
creştere specific micoplasmelor ;
 Testul se poate aplica pe probe individuale sau comasate de origine aviară (MG:
tampoane traheale / trahee / pulmon / saci aerieni / sac vitelin / amprente organ;
MS: articulaţii - membrane sinoviale; . sinusuri; amprente organ / tampoane; sac
vitelin) ;
 Secvenţele amorselor utilizate în test au fost designate (MG) / preluate din
literatura (MS) şi verificate virtual în GenBank (Primer 3 / blastn) ;
 Mod de exprimare a rezultatelor: prezenţă / absenţă amplicon, prin vizualizarea
gel-electroforetică post-amplificare a produşilor de amplificare obţinuţi, cu talie de
163 bp (MG), respectiv 300 bp (MS);
 Sensibilitate şi specificitate optime în raport cu alte teste (99%) ;
 Implică dotarea laboratorului cu infrastructură de biologie moleculară
(amplificator termic etc).
Eficienţa economică:
 programele de supraveghere, diagnostic, producţie de biopreparate.
Domeniul de aplicabilitate:



diagnostic rapid.

Beneficiari potenţiali:
 fermele de creştere a păsărilor (găini, curci) ;
 laboratoare de diagnostic sanitar-veterinar;
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
 producători de biopreparate.

TEST PCR CLASIC PENTRU DETECŢIA MOLECULARĂ A VIRUSULUI
BOLII MAREK PRIN EVIDENŢIEREA UNEI SECVENŢE DIN GENA
CARE CODIFICĂ EPITOPUL B1

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Virgilia Popa, Emilia Simion
Principalele caracteristici:
 Boala Marek (Marek disease, MD), este o boală virală tumorală a galinaceelor,
întâlnită preponderent la vârste tinere, cu manifestare frecventă de pareză acută.
Agentul cauzal este un herpesvirus specific, virusul bolii Marek, MDV, sau Gallid
herpesvirus 2, GaHV2 (alfaherpesvirus limfotropic asociat celular / oncogen);
 Testul prezentat este un test molecular care se bazează pe amplificarea unui
fragment din gena B1, care codifică un epitop imunodominant şi care se exprimă
tardiv în evoluţia infecţiei cu MDV, detectând orice tulpină MDV, inclusiv tulpini
vaccinale derivate din GaHV2: (Rispens / CVI988 / RB-1B);
 Este un test PCR în varianta clasică electivă ;
 Secvenţele amorselor utilizate în test au fost preluate din literatură, verificate
virtual în GenBank (blastn) ;
 Testul se poate aplica pe probe individuale sau comasate de organ (splină,
creier, plex nervos / nerv sciatic, amprente de organ), folicul plumifer, sânge
(depozit limfocitar), ţesut tumoral, cruste / formaţiuni nodulare, probe de culturi
celulare (vaccin);
 Permite identificarea genetică a tulpinilor de virus Marek, necesară în
fundamentarea acţiunilor de supraveghere / imunoprofilactice, aplicate în
efectivele de păsări ;
 Mod de exprimare a rezultatelor: prezenţă / absenţă amplicon specific, prin
vizualizarea gel-electroforetică post-amplificare a produşilor de amplificare
obţinuţi, cu talie de 669 bp ;
 Sensibilitate şi specificitate optime în raport cu alte teste (99%) ;
 Rapiditate (maxim 5 ore, inclusiv extracţia şi revers-transcripţia) ;
 Implică dotarea laboratorului cu infrastructură de biologie moleculară
(amplificator termic, sistem de electroforeză, sistem de achiziţie de imagini).
Eficienţa economică:
 programele de supraveghere, diagnostic .
Domeniul de aplicabilitate:
 diagnostic rapid, monitorizarea efectivelor de păsări (găini) .

Beneficiari potenţiali:
 fermele de creştere a găinilor ;
 producători de produse medicinale imunologice veterinare ;
 laboratoare de diagnostic sanitar-veterinar ;
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare.

TEST PCR CLASIC PENTRU DETECŢIA MOLECULARĂ A
ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE PRIN EVIDENŢIEREA
UNEI SECVENŢE DIN GENA CARE CODIFICĂ SUBUNITATEA 16s
ARNr

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Virgilia Popa, Emilia Simion
Principalele caracteristici:
 Ornithobacterium rhinotracheale, este o bacterie care provoacă o boală
respiratorie cu potențial fatal la păsări de orice vârsta. O. rhinotracheale este
răspândită în întreaga lume, iar transmiterea între păsări se poate face atât
orizontal cât şi vertical. Diagnosticul trebuie confirmat prin teste de laborator:
examen bacteriologic, PCR etc;
 Testul prezentat este un test molecular pentru detecţia genei care codifică
subunitatea 16s a ARNr;
 Este un test PCR în varianta clasică electivă;
 Testul se poate aplica pe probe individuale sau comasate de organ (cord, creier,
ficat, pulmon, saci aerieni), amprente de organ / tampoane traheale / sinusuri
infra-orbitale / vertebre toracale / articulaţii; ouă embrionate;
 Secvenţele amorselor utilizate în test au fost designate şi verificate virtual în
GenBank (Primer 3 / blastn) ;
 Mod de exprimare a rezultatelor: prezenţă / absenţă amplicon, prin vizualizarea
gel-electroforetică post-amplificare a produşilor de amplificare obţinuţi, cu talie de
197 bp ;
 Sensibilitate şi specificitate optime în raport cu alte teste (99%) ;
 Rapiditate (maxim 5 ore, inclusiv extracţia) ;
 Implică dotarea laboratorului cu infrastructură de biologie moleculară
(amplificator termic, sistem de electroforeză, sistem de achiziţie de imagini).
Eficienţa economică:
 programele de supraveghere, diagnostic .
Domeniul de aplicabilitate:
 diagnostic rapid, monitorizarea efectivelor de păsări (găini, curci).
Beneficiari potenţiali:
 fermele de creştere a păsărilor ;
 producători de produse medicinale imunologice veterinare ;
 laboratoare de diagnostic sanitar-veterinar;
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare.

TESTE PCR ÎN TIMP REAL (REAL-TIME PCR)
PENTRU IDENTIFICAREA ŞI TIPIZAREA MOLECULARĂ A VIRUSULUI
RINOTRAHEITEI INFECŢIOASE AVIARE (AVIMETAPNEUMOVIRUS)

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Virgilia Popa, Emilia Simion
Principalele caracteristici:
 Avimetapneumovirus – Avian metapneumovirus (AMPV / aMPV, cunoscut şi ca
virusul rinotraheitei curcilor, TRT, sau virusul rinotraheitei aviare, ART, sau
virusul sindromului capului umflat, SHS), determină infecţii la nivelul aparatului
respirator superior la curci, găini şi fazani. Transmiterea se face pe cale
respiratorie iar boala este răspândită pe majoritatea continentelor . Virusul aMPV
este încadrat în familia Paramyxoviridae, genul Metapneumovirus, şi conţine un
genom non-segmentat, cu o moleculă de ARN mono-catenară, de polaritate
negativă, ceea ce înseamnă că genomul sau nu poate fi imediat translat de către
celula gazdă, similar unui ARNm, ci trebuie să treacă prin stadiul de ADNc, şi ca
atare nu poate fi infecţios ca şi virusul intact. Pe baza diferenţelor de secvenţe
genetice, tulpinile virale aMPV sunt grupate în patru subtipuri: A, B, C si D. Tipul
C este strâns înrudit cu metapneumovirusul uman şi au fost demonstrate infecţii
cu tipul uman la curci şi răspunsuri serologice la crescătorii de curci faţă de
metapneumovirusul aviar tip C, fundamentând ipoteza caracterului zoonotic al
ambelor virusuri;
 Prin tehnicile de biologie moleculară de faţă virusul este detectat şi tipizat pe
baza secvenţelor genetice G si SH;
 Secvenţele amorselor utilizate în cele 4 teste au fost preluate din literatură,
verificate virtual în GenBank (blastn) ;
 Testele PCR sunt în varianta în timp real, one-step, cu Sybr-Green ca fluorofor ;
 Testele se pot aplica pe probe individuale sau comasate de organ (trahee,
pulmon, corneti nazali, amprente de organ); tampoane nazale, bucale,
faringiene; secreţii nazale; probe de culturi celulare (vaccin) ;
 Mod de exprimare a rezultatelor: rezultate pozitive ±3Ct martor pozitiv / ±4Tm
martor pozitiv (cu validarea ampliconilor de 116, 135, 82, respectiv 63 bp) ;
 Sensibilitate şi specificitate optime în raport cu alte teste (99%) ;
 Implică dotarea laboratorului cu infrastructură de biologie moleculară
(amplificator spectrofotometric etc).
Eficienţa economică:
 programele de supraveghere, diagnostic, producţie de biopreparate.

Domeniul de aplicabilitate:
 diagnostic rapid .
Beneficiari potenţiali:
 fermele de creştere a păsărilor (găini, curci) ;
 laboratoare de diagnostic sanitar-veterinar ;
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
 producători de biopreparate.

TEST PCR ÎN TIMP REAL (REAL-TIME PCR) ÎN FORMAT TAQMAN
PENTRU IDENTIFICAREA ŞI TIPIZAREA MOLECULARĂ
A PARVOVIRUSULUI CANIN TIP 2

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Virgilia Popa, Mirela Popa, Miliana Petrof, Emilia Simion
Principalele caracteristici:
 agentul etiologic al parvovirozei canine (Canine parvovirus 2 - CPV2), înrudit cu
virusul panleukopeniei feline, enterita nurcilor, parvovirozele ratonilor şi vulpilor,
este inclus în grupul II, ADN monocatenar, familia Parvoviridae, genul
Parvovirus. CPV2 este un virus neanvelopat, iar numele îi este derivat din
latinescul parvus (mic), deoarece este un virus de 20 – 26 nm. Au fost izolate
două tipuri de parvovirus canin: CPV1 si CPV2. Ultimul determină sindroame de
boală severe la câine şi canide sălbatice. CPV2 la rândul lui înregistrează trei
variante antigenice: 2a, 2b si 2c, fiecare având alte subtipuri. Parvoviroza canină
asociată CPV2 poate îmbrăca doua forme: intestinală şi cardiacă. Mortalitatea
poate atinge 10% în cazul instituirii unei terapii agresive, dar în cazurile netratate
aceasta poate ajunge la 91%. Unele rase de câini par mai sensibile la
parvoviroza (Rottweiler, Doberman Pinscher, Pitbull terrier);
 prin tehnica de biologie moleculară de faţă parvovirusul canin tip 2 este detectat
şi tipizat în două categorii: clasic (vaccinal) şi variant (sălbatic);
 secvenţele amorselor utilizate în test au fost preluate din literatură, verificate
virtual în GenBank (blastn);
 este un test PCR în varianta în timp real, cu sonde Taq-man, marcate cu Hex şi
Fam ca fluorofori;
 testul se poate aplica pe probe individuale sau comasate de organ (pulmon,
limfonod, intestin), sânge (depozit limfocitar), materii fecale (tampoane) / probe
de culturi celulare;
 mod de exprimare a rezultatelor - Hex pozitiv = pozitiv variant; Fam pozitiv =
pozitiv clasic (cu validarea ampliconului de 68 bp);
 sensibilitate şi specificitate optime în raport cu alte teste (99%);
 implică dotarea laboratorului cu infrastructură de biologie moleculară
(amplificator spectrofotometric etc).
Eficienţa economică:
 programele de supraveghere, diagnostic, producţie de biopreparate.
Domeniul de aplicabilitate:
 diagnostic rapid.

Beneficiari potenţiali:
 crescători / proprietari de câini;
 laboratoare de diagnostic sanitar-veterinar;
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
 producători de biopreparate.

CAPITOLUL VII
Mecanizare, agrometeorologie,
hidrologie şi gospodărirea apelor

ECHIPAMENT TEHNIC CU ORGANE ACTIVE ANTRENATE
PENTRU LUCRAREA DE AFÂNARE ÎN PROFUNZIME
A SOLULUI -EAA

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE
AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, BUCUREŞTI
Autori: E. Marin, I. Pirnă, N. Constantin, Al. David
Principalele caracteristici:
 Puterea tractorului din agregat, KW (CP)
 Tipul
 Numărul de organe active
 Tipul organelor active
 Distanţa dintre organele active, mm
 Diametrul roţilor de sprijin şi adâncime, mm
 Adâncimea maximă de lucru, cm
 Lumina de transport, mm
 Diametrul tăvălugului cu colţi, mm
 Masa, kg
 Dimensiunile de gabarit, mm

lungimea

lăţimea

înălţimea

161...176 (220...240)
purtat
2
vibratoare
1900
500
80
350
460
1290
3085
2872
1850

Eficienţa economică:
 reduce cheltuielile şi conduce la beneficii importante datorită:
 refacerii structurii solurilor prin lucrări de subsolaj şi afânare adâncă la
45...80 cm în scopul micşorării compactării solului şi ruperii hardpanului;
 îmbunătăţirea fenomenului de aerare a solului în profunzime;
 combaterii fenomenelor de băltire a apei provenite din precipitaţii.
Domeniul de aplicabilitate:
 echipamentul tehnic este destinat pentru efectuarea unor lucrări de afânare în
profunzime, în scopul micşorării compactării primare sau secundare, în primul
rând a solurilor podzolice, brun roşcate, vertisolurile, lăcoviştile şi solurilor
aluviale grele. Poate fi utilizat şi pe cernoziomuri, soluri brune şi soluri aluviale
mijlocii.
Beneficiari potenţiali:







societăţi agricole ;
societăți comerciale cu capital integral privat;
asociații familiare cu profil agricol ;
producători agricoli individuali ;
persoane fizice autorizate.

INSTALAŢIE DE DESHIDRATARE
PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE – IDPM

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE
AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, BUCUREŞTI
Autori: A. Pop, C. Ştefanov, P. David
Principalele caracteristici:
 Capacitatea productivă, kg plante / 24 h
250 ÷ 350
 Modul de uscare:
convectivă, în şarje pe tăvi
 Suprafaţa de uscare, m2
cca. 10
 Agentul de uscare:
aer cald
 Agentul termic:
apă caldă
 Temperatura agentului termic la intrare, °C
cca. 90
 Temperatura aerului la ieşire (reglabilă), °C
40 ÷ 70
 Cantitatea maximă de apă extrasă, kg / 24 h
200 ÷ 250
 Consumul specific de energie, kJ/ kg apă evaporată
10.000 ÷ 14.000
 Numărul tăvilor de uscare (aşezate în două stive):
24
2
 Suprafaţa de schimb de căldură, m
30
 Dimensiuni de gabarit L x l x h, mm
2.870 x 820 x 2.140
 Masa, kg
640
Eficienţa economică:
 se reduc costurile de exploatare cu cca. 10 %;
 creşte cifra de afaceri a agentului economic executant cu cca. 590.000 lei anual;
 creşte profitul brut a agentului economic executant cu cca. 40.000 lei anual;
 elimină importurile de astfel de maşini, ceea ce reprezintă o reducere a efortului
valutar al României cu cca. 150.000 EUR.
Domeniul de aplicabilitate:
 instalaţia de deshidratare este destinată reducerii conţinutului natural de apă din
plantele medicinale şi aromatice de cultură sau din flora spontană, astfel încât
acestea să-şi păstreze calităţile organoleptice şi fără a se deprecia valoarea
compuşilor farmaceutici şi aromatici ;
 datorită performanţelor tehnice pe care le prezintă, instalaţia poate fi utilizată şi
pentru deshidratarea fructelor sau a legumelor.

Beneficiari potenţiali :
 societăţi comerciale pentru valorificarea industrială a plantelor medicinale şi
aromatice;
 institute de specialitate sau universităţi de ştiinţe agricole, în scop didactic şi/sau
de cercetare.

ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU APLICAREA CU SUBSTANŢE
ECOLOGICE ŞI PRECIZIE RIDICATĂ A TRATAMENTELOR
FITOSANITARE -MSL
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE
AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, BUCUREŞTI
Autori: D. Manea, E. Marin, M. Matache
Principalele caracteristici:
 Puterea tractorului, CP
45
 Capacitatea rezervorului de soluţie, l
1000
 Capacitatea rezervorului de apă, l
100
 Tipul pompei
volumică cu trei membrane
 Turaţia pompei, rot/min
540
 Debitul pompei, l/min
97
 Presiunea max. de lucru, bar
20
 Tipul ventilatorului,
axial
 Viteza de ieşire a aerului, m/s
25 - 45
 Sistemul de agitare,
hidraulic
 Tipul sistemului de detectare a masei vegetale
cu senzori ultrasonici
 Numărul senzorilor, buc.
6
 Masa totală, kg
500
Domeniul de aplicabilitate:
 echipamentul tehnic pentru aplicarea cu substanţe ecologice şi precizie ridicată a
tratamentelor fitosanitare în plantaţiile pomicole MSL, este destinat să efectueze
tratamente fitosanitare în toate tipurile de plantaţii pomicole cu panta terenului
accesibilă tractoarelor pe roţi, în agregat cu maşinile tractate, prin aplicarea cu
precizie ridicată, a substanţelor nepoluante, sub formă de extracte, infuzii sau
ceaiuri, decocturi, plămădeli, emulsii şi suspensii în vederea combaterii agenţilor
patogeni şi dăunătorilor.
Eficienţa economică:
 reducerea consumului de substanţă fitofarmaceutică, prin aplicarea punctuală
a stropirii;
 reducerea normei de lichid la hectar de 1...3 ori;
 reducerea cheltuielilor directe cu 50...70%.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi agricole;
 asociaţii de producători agricoli particulari;
 producători agricoli individuali.

INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE PRIN VALORIFICAREA PLANTEI
ENERGETICE MISCANTHUS -IIVM
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE
AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, BUCUREŞTI
Autori: D. Manea, E. Marin, I. Pirnă, Anişoara Păun
Principalele caracteristici:
 Tipul de combustibilul folosit:










Puterea, kW
Temperatura maximă a apei calde, °C
Capacitatea acumulatorului de apă caldă, l :
Dimensiunile de gabarit ale modului
containerizat:
Suprafaţa de colectare a panoului solar, m2
Tipul senzorilor de umiditate
Tipul senzorilor de temperatura
Puterea nominală a panoului fotovoltaic, W

tulpini tocate de Miscathus de
20…30 mm cu umiditate până
la 25%
75
95
1500
conform ISO:4000×2420×2700
2,55
capacitiv FE09/4
Pt100
235

Domeniul de aplicabilitate:
 instalaţia de încălzire este destinată pentru producerea energiei termice din
biomasă, în special din mixtură formată din tulpini tocate de Miscathus şi alte
componente cum ar fi deşeurile lemnoase, sâmburi, peleţi, tulpini tocate de
porumb, floarea-soarelui etc. în scopul încălzirii locuinţelor, grajdurilor, serelor
sau uscării plantelor medicinale şi fructelor dintr-o fermă agricolă.
Eficienţa economică:
 reducerea costurilor de investiţie cu cca. 15%;
 reducerea cheltuielilor de aprovizionare cu combustibil cu cca. 25%;
 maximizarea rentabilităţii printr-o subdimensionare a sistemului de ardere a
biomasei pentru a răspunde majorităţii sarcinilor de încălzire.
Beneficiari potenţiali:
 fermierii care vor asimila instalaţia de ardere a biomasei prin valorificarea plantei
energetice de Miscanthus;
 agenţii economici constructori care vor fi interesaţi să-şi dezvolte echipamentele
tehnice destinate acestei instalaţii;
 societăţile comerciale care dezvoltă activităţi de producţie în urma cărora rezultă
cantităţi însemnate de deşeuri lemnoase (ex: fabricile de prelucrare a lemnului).

ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU REALIZAREA PROCESELOR
DE MĂRUNŢIRE, AMESTECARE ŞI DISTRIBUIRE DIN CADRUL
TEHNOLOGIILOR MODERNE DE FURAJARE A BOVINELOR

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE
AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, BUCUREŞTI
Autori: Ancuţa Nedelcu, R. Ciupercă., Lucreţia Popa, Ge.Lazăr, R. Drăgan, Valeria
Ciobanu

Principalele caracteristici:
 Freză pentru dislocare şi încărcare siloz (varianta 1, F-0V1/varianta 2, F-0V1):

înălţimea max. de lucru a ET de desilozare
3200;

lăţimea de lucru a tamburului de dislocare siloz, mm,
1180;

turaţia tamburul echipamentului de desilozare
600;

acţionarea tamburului
motor hidraulic orbital OMP 100.
 Transportor de distribuţie cu bandă, (varianta T-1. 0 V1)
Transportor de distribuţie cu lanţ şi racleţi, (variantaT-1. 0 V2):

laţimea de distribuţie, mm,
650;

distanţa între axe, mm
reglabila, 760…820;

viteza benzii transportoare, m/s
0,32;

viteza lanţului cu racleţi, m/s,
0,35;

acţionarea
motorul hidraulic orbital OMP 125;

turaţia de lucru, rot/min
60.


Melc cu palete şi cuţite pentru mărunţirea nutreţurilor, (varianta M-0 V1):
 nr. palete
10;
 distanţa dintre palete, mm,
180;
 lungimea, mm
3280;
 diametrul rotorului, mm,
168;
 diametrul exterior, mm
660.



Melc cu spiră continuă şi cuţite pentru mărunţirea nutreţurilor, (varianta M0 V2):
 diametrul exterior al spirei, mm
630;
 pasul spirei
540;
 lungimea elementului elicoidal, mm
2430;
 diametrul rotorului, mm,
168;





lungime max., mm
diametrul max, mm

3280;
670.

Sistem de comandă şi control – Sistem electric pentru avertizare acustică a
poziţiei maşinii la manevrele efectuate în procesul de autoîncărcare cu siloz
 nr. senzori de parcare
2;
 raze de detecţie, m,
0,3 … 3.

Eficienţa economică:
 creşte indicii calitativi de lucru cu cca. 5 %;
 reducerea pierderilor de furaje şi a cheltuielilor de exploatare cu cca. 15% ;
 reducerea timpului de administrare a hranei cu cca. 30%;
 optimizarea proceselor de lucru din cadrul tehnologiei de furajare a bovinelor,
prin mecanizare şi automatizare acestora.
Domeniul de aplicabilitate :
 echipamentele tehnice: melc central amestecător, freză pentru dislocarea şi
încărcarea materialului însilozat, transportor de distribuit furaje sunt destinate
echipării maşinilor de furajare a bovinelor pentru realizarea proceselor de
mărunţire, amestecare şi distribuire din cadrul tehnologiilor moderne de furajare.
Beneficiari potenţiali :
 societăţi agricole producătoare de plante prăşitoare;
 societăţi agricole din sectorul zootehnic .

INDICATORI AGRO-CLIMATICI UTILIZAŢI ÎN ZONAREA
AGROMETEOROLOGICĂ LA NIVELUL TERITORIULUI
AGRICOL AL ROMÂNIEI

Unitatea elaboratoare: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE,
BUCUREŞTI
Autori: I. Sandu, Elena Mateescu
Principalele caracteristici:
 definirea criteriilor şi caracterizarea parametrilor de risc agroclimatic în funcţie de
cerinţele culturilor agricole faţă de variabilele de mediu, genotipul cultivat şi oferta
agropedoclimatică;
 identificarea riscurilor meteorologice (valuri de căldură/frig, perioadele de
secetă/inundaţii) cu impact asupra stabilităţii recoltelor;
 riscul climatic este acel „fenomen” care prin acţiunea lui în afara limitelor
normale, funcţie de cerinţele bioclimatice ale plantelor cultivate, într-o anumită
etapă de viaţă, provoacă distrugeri violente sau progresive, determinând în final
pierderi „parţiale sau totale ale capacităţii lor biologice.
Eficienţa economică:
 identificarea şi caracterizarea riscurilor meteorologice (valuri de căldură/frig,
perioadele de secetă/inundaţii) la nivelul României care au impact asupra
stabilităţii recoltelor şi importanţa adoptării unor sisteme specializate de producţie
agricolă prin aplicarea celor mai bune practici tehnologice în raport cu noile şi
viitoarele condiţii climatice;
 evidenţierea importanţei cunoaşterii perioadelor deficitare sau excedentare din
punct de vedere hidric pentru fiecare zonă/regiune agricolă în vederea alegerii
plantelor de cultură şi a varietăţilor, precum şi a stabilirii măsurilor de protecţie
pedoameliorative, agrofitotehnice şi economico-organizatorice necesare pentru
desfăşurarea procesului de producţie în domeniul agricol;
 descrierea şi stabilirea unor indicatori agrometeorologici, termici şi hidrici, ai
principalelor culturi agricole, care trebuie luaţi în calcul în vederea realizării unui
management agricol eficient.
Domeniul de aplicabilitate:
 practica agricolă;
 studii de cercetare şi aplicaţii în agricultură.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 Asociaţii de producători agricoli şi fermieri.

INFLUENŢA CONDIŢIILOR AGROMETEOROLOGICE ASUPRA
PRINCIPALELOR CULTURI DE CÂMP (GRÂU DE TOAMNĂ ŞI
PORUMB) ÎN ANUL AGRICOL 2011-2012 LA NIVELUL ZONEI
PECICA/JUDEŢUL ARAD

Unitatea elaboratoare: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE,
BUCUREŞTI
Autori: A. Dumitru, Oana Alexandra Oprea
Principalele caracteristici:
 în vederea evaluării influenţei condiţiilor meteorologice asupra stării de vegetaţie şi
a producţiei culturilor agricole, în această lucrare au fost studiaţi indici
agrometeorologici termici şi hidrici caracteristici, în scopul stabilirii gradului de
favorabilitate pentru agricultură pentru zona agricolă Pecica/judeţul Arad;
 analiza datelor de specialitate include informaţii privind factorul de temperatură,
precipitaţii şi rezerva de umiditate din sol, pe parcursul principalelor faze de
vegetaţie ale culturilor cerealiere şi prăşitoare, specii cu ponderea cea mai
însemnată în structura culturilor de câmp din ţara noastră;
 regimul hidrotermic din aer şi sol a fost analizat pe intervale caracteristice şi la
anumite date calendaristice, importante pentru principalele culturi agricole (grâu de
toamnă şi porumb), în funcţie de cantităţile de precipitaţii înregistrate la staţia
meteorologică cu program agrometeorologic Arad şi necesarul optim de apă al
plantelor, la nivelul zonei de interes agricol Pecica;
 pentru fundamentarea unui management modern, respectiv asolament, rotaţia
culturilor, ponderea speciilor cultivate, etc, privind diminuarea efectelor negative
ale factorilor meteorologici de risc termic şi hidric asupra culturilor agricole este
necesară cunoaşterea caracteristicilor agrometeorologice ale anului agricol.
Eficienţa economică:
 anul agricol septembrie 2011-august 2012 s-a caracterizat în general printr-un
regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, care, asociat cu deficite
accentuate de umiditate din sol, a determinat deprecierea stării de vegetaţie la
culturile de toamnă, precum şi un avans fenologic de aproximativ 3-4 săptămâni în
evoluţia culturilor agricole, ceea ce a determinat creşterea sensibilităţii plantelor
faţă de stresul hidric generat de seceta pedologică;
 pe fondul deficitului pluviometric de lungă durată şi a cerinţelor deosebit de ridicate
faţă de apă ale plantelor, îndeosebi în perioadele critice (mai-iunie pentru culturile
de toamnă şi iunie-august pentru cele de primăvară), în perioada 01 septembrie
2011-31 august 2012, s-a menţinut şi accentuat fenomenul de secetă pedologică
cu diferite grade de intensitate, respectiv moderată, puternică şi extremă;

 regimul pluviometric a fost deficitar în aproape toată regiunea, ceea ce semnifică
caracterul de an excesiv de secetos (sub 350 l/mp) şi secetos (351-450 l/mp) pe
suprafeţe agricole extinse;
 la culturile prăşitoare pe suprafeţe agricole extinse s-au semnalat forţări stadiale,
ofilirea, răsucirea şi uscarea parţială sau totală a aparatului foliar, neuniformitatea
lanurilor pronunţată, creşterea procentului de boabe şiştave la porumb şi seminţe
seci la floarea-soarelui, precum şi un procent ridicat de plante sterile. De
asemenea, la pomii fructiferi şi viţa de vie s-a semnalat subdimensionarea
fructelor, conţinut scăzut de zaharuri, precum şi uscarea şi căderea prematură a
aparatului foliar şi a rodului;
 în anul agricol 2011-2012, producţiile agricole la grâul de toamnă înregistrate în
Banat s-au situat între 3000-4500 kg/ha. Cele mai scăzute producţii au fost
obţinute, în general, pe suprafeţele neirigate, unde s-a semnalat fenomenul de
secetă pedologică cu diferite grade de intensitate, respectiv moderată, puternică şi
extremă.
 În regim neirigat, pragul potenţialului mediu productiv la cultura de grâu de toamnă,
de 4500 kg/ha, s-a atins şi chiar depăşit doar pe suprafeţele agricole cu o bună
aprovizionare cu apă a solului.
Domeniul de aplicabilitate:
 studii de cercetare în agricultură;
 agricultură.
Beneficiari potenţiali:
 producători agricoli şi fermieri.

CARACTERIZAREA CONDIŢIILOR AGROMETEOROLOGICE ALE
ANULUI AGRICOL SEPTEMBRIE 2011 – AUGUST 2012, PENTRU
CULTURA GRÂULUI DE TOAMNĂ ÎN ROMÂNIA

Unitatea elaboratoare: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE,
BUCUREŞTI
Autori: Oana Alexandra Oprea, Rodica Tudor, Maria Nistor
Principalele caracteristici:
 caracterizarea unui an agricol, respectiv analiza condiţiilor agrometeorologice de pe
parcursul întregii perioade de vegetaţie, constă în stabilirea gradului de
favorabilitate din punct de vedere agrometeorologic pentru agricultură. Indicii
termici şi hidrici specifici pentru evaluarea influenţei condiţiilor de vegetaţie asupra
culturii de grâu de toamnă, sunt studiaţi în corelaţie directă cu cerinţele plantelor
agricole faţă de apă, pe faze şi interfaze caracteristice, precum şi pe întreg sezonul
de vegetaţie;
 un accent deosebit s-a pus pe evoluţia regimului hidric şi termic din aer şi sol,
analiza efectuându-se pe anotimpuri şi intervale caracteristice, în care influenţa
acestor factori au un rol deosebit de important asupra producţiilor agricole obţinute.
In vederea evaluarii resurselor agroclimatice disponibile pentru grâul de toamna, sau luat în considerare datele agrometeorologice înregistrate la staţiile
meteorologice cu program agrometeorologic din reţeaua naţională a României.
Astfel s-au analizat resursele termice şi hidrice, precum şi rezerva de umiditate
accesibilă plantelor de grâu de toamnă la date calendaristice specifice şi pe diferite
adâncimi de sol;
 în condiţiile din ţara noastră, toamnele sunt în mod frecvent secetoase, ceea ce
face ca germinarea şi răsăritul culturilor de grâu să fie întârziate şi culturile să fie
neuniforme. In primavara, cerinţele faţă de umiditate cresc continuu, fiind maxime
în perioadele de înspicare, înflorire şi umplere a boabelor. Deficitul hidric în
primavară are o influenţă negativă asupra alungirii paiului, dar mai ales asupra
procesului de organogeneză, ceea ce face ca spicul format în asemenea condiţii să
aibă un număr mic de spiculeţe, iar spiculeţele să aibă un număr mic de flori fertile.
Excesul de umiditate în primăvară favorizează dezvoltarea bolilor foliare;
 analizând evoluţia valorilor medii ale temperaturii aerului înregistrate la staţiile
meteorologice atât în perioada septembrie 2011-august 2012 (anul agricol), la
nivelul teritoriului agricol al României, cât şi pe regiuni agricole, se observă că,
temperaturile medii ale aerului au fost normale pentru desfăşurarea fazelor de
vegetaţie la cultura grâului de toamnă, în cea mai mare parte a tării. In Transilvania,
Crişana şi local în nordul Moldovei şi al Munteniei, s-au înregistrat temperaturi sub
valorile medii. Cea mai rece regiune agricolă a fost Transilvania. Temperaturile
medii ale aerului înregistrate în perioada critică de vegetaţie pentru cultura grâului

de toamnă, respectiv lunile mai şi iunie, au prezentat valori ce s-au situat peste
limitele optime.
Eficienţa economică:
 analiza condiţiilor agrometeorologice din anul agricol 01 septembrie 201131 august 2012 şi impactul acestora asupra stării de vegetaţie a culturilor de grâu
de toamnă şi a producţiilor agricole obţinute, se realizează prin caracterizarea unor
parametri specifici;
 Prin monitorizarea şi supravegherea permanentă a fenomenelor de risc/stres
termic şi hidric se pot aplica cele mai eficiente măsuri de prevenire şi diminuare a
efectelor asupra producţiilor agricole obţinute;
 în anul agricol septembrie 2011-august 2012, regimul pluviometric a fost deficitar,
cantităţile de precipitaţii situându-se sub necesarul optim al culturilor de grâu de
toamnă, în aproape toată ţara. In zona colinară de sud, precipitaţiile au fost optime
şi abundente.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură;
 studii de cercetare în agricultură şi mediu.
Beneficiari potenţiali:
 producători agricoli;
 fermieri.

STUDIU PRIVIND DETERMINAREA INDICATORILOR
HIDROMORFOLOGICI, CARE SǍ SUSŢINĂ STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE
ECOSISTEMELOR CURSURILOR DE APĂ, ÎN VEDEREA EVALUĂRII
STĂRII APELOR, ÎN CONFORMITATE CU CERINŢELE DIRECTIVEI
CADRU A APEI 2000/60/EC

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIREA APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Daniela Rădulescu, S. M. Teodor, Andreea-Cristina Gălie, Tereza
Lazarine
Principalele caracteristici:
 studiul prezintă o analiză a regimului natural de scurgere în relaţie cu
ecosistemele cursurilor de apă şi interconectarea aspectelor hidrologice şi
morfologice cu cele ecologice;
 studiul propune un set preliminar de 19 indicatori ai modificărilor hidromorfologice
şi un set de 4 indicatori ai modificărilor regimului scurgerii sedimentelor în
suspensie care să reflecte impactul antropic asupra cursurilor de apă, în
conformitate cu cerinţele Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC;
 indicatorii propuşi au ca idee principală compararea celor două regimuri de
curgere diferite şi anume regimul amenajat şi regimul natural utilizând diverse
caracteristici hidrologice şi morfologice precum: debit, nivel, durată viitură, viteză
a apei, adâncime, lăţime albie, lungime tronson, pantă, conectivitate laterală,
continuitate longitudinală, volum de sedimente în suspensie şi granulometrie;
 setul de indicatori propuşi în cadrul studiului reprezintă un instrument util, în
primul rând, pentru specialiştii din domeniul gospodăririi apelor în vederea
elaborării unei clasificări în 5 clase de calitate (stare foarte bună, bună,
moderată, slabă şi proastă) a stării ecologice a sistemelor lotice (râurilor),
clasificare bazată în principal pe elementele de calitate biologice susţinute însă
de elementele fizico-chimice generale şi elementele hidromorfologice, în
conformitate cu cerinţele Directivei Cadru a Apei (2000/60/CE).
Eficienţa economicǎ:
 eficienţa economicǎ rezidă din faptul cǎ setul de indicatori propuşi pot fi utilizaţi la
caracterizarea corpurilor de apă şi la analiza motivelor pentru care acestea nu
reuşesc să atingă o stare ecologică bună;
 setul de indicatori propuşi poate contribui la identificarea măsurilor necesare (la
nivel de corp de apă sau bazin hidrografic) care să conducă la o îmbunătăţire a

stării corpurilor de apă şi la atingerea obiectivului principal al Directivei Cadru
Apă, respectiv "stare ecologică bună" pentru toate corpurile de apă până în anul
2015.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 protecţia mediului;
 ecologie aplicatǎ.
Beneficiari potenţiali:
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 Agenţiile de protecţie a mediului şi alte organisme interesate în protecţia mediului
(ONG-uri, Consilii judeţene şi locale, etc.);
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

CONTRIBUŢII LA REALIZAREA BAZEI DE DATE WIKI CONŢINÂND
PROIECTELE EUROPENE DE RESTAURARE A RÂURILOR

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODǍRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Andreea-Cristina Gălie, Elisabeta Cserwid, Marinela Moldoveanu
Principalele caracteristici:
 INHGA a contribuit la realizarea bazei de date referitoare la lucrările existente de
restaurare a râurilor în ţările din Europa şi în mod special cu informaţii legate de
proiectele de restaurare a râurilor din România;
 baza de date WIKI conţinând proiectele de restaurare a râurilor implementate la
nivelul ţărilor europene vizează promovarea unui transfer efectiv de cunoştinţe în
domeniul restaurării cursurilor de apă şi diseminarea celor mai bune practici de
restaurare a râurilor;
 activităţile au fost realizate în cadrul proiectului RESTORE – „Rivers: Engaging,
Supporting and Transferring knOwledge for Restoration in Europe”, în care
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor participă în calitate de
subcontractor.
Eficienţa economică:
 utilizatorii bazei de date WIKI beneficiază de experienţa şi cunoştinţele (knowhow) din ţările situate în Europa; Proiectul RESTORE dezvoltă o reţea de
legătură între factorii de decizie, gospodării de apă şi practicieni şi experţi din
întreaga Europă, din diferite domenii de activitate, contribuind astfel la
dezvoltarea durabilă a sistemelor riverane.
 astfel de activităţi ajută în mod direct la îmbunătăţirea modalităţilor de restaurare
a cursurilor de apă, la refacerea ecosistemului acvatic şi indirect la îmbunătăţirea
stării ecologice a apelor şi a calităţii vieţii în general.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 protecţia mediului;
 agricultura, industrie, piscicultura - ca folosinţe de apă.
Beneficiari potenţiali:
 Administraţiile Bazinale de Apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

GOSPODǍRIREA DURABILǍ A RESURSELOR DE APǍ DE
SUPRAFAŢǍ, ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CADRU APǍ, ÎN
BAZINELE HIDROGRAFICE IALOMIŢA ŞI PRUT

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODǍRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Andreea-Cristina Gălie, Florentina Işfan, Ileana Tǎnase, Al. Moldoveanu
Principalele caracteristici:
 studiul analizează modul în care este organizatǎ activitatea de gospodǎrire a
resurselor de apǎ de suprafaţǎ în România, legislaţia naţionalǎ, politicile şi
autoritǎţile competente în domeniul apei;
 studiul evidenţiază politici, metodologii şi instrumente realizate în scopul
gospodăririi resurselor de apă de suprafaţă şi poate contribui la îmbunătăţirea
activităţii prin însuşirea celor mai bune practici în domeniu. Competiţia dintre
utilizatorii de apă (pentru producere de energie electrică, potabilizare, irigaţii,
industrie, etc.) a devenit o problemă importantă şi este necesară o bună
planificare şi optimizare a managementului resurselor naturale;
 analiza s-a concretizat în două studii de caz pe bazinele hidrografice Ialomiţa şi
Prut unde au fost testate câteva metodologii europene de evaluare a debitului de
protecţie a ecosistemului acvatic şi instrumente informatice pentru identificarea
potenţialului hidroenergetic în vederea implementǎrii de noi microhidrocentrale
sau, după caz, de repunere în funcţiune a altora deja existente aflate în stare de
conservare;
 studiul a fost realizat în cadrul proiectului Administraţiei Naţionale „Apele
Române”- SEE Eo/A/524/2.4/X - SEE HYDROPOWER - targeted to improve
water resources management for growing renewable energy production” (proiect
orientat pe îmbunǎtǎţirea managementului resurselor de apă în vederea creşterii
producţiei de energie din surse regenerabile) finanţat din Programul de
Cooperare Transnaţionalǎ Sud-Estul Europei, la care au participat specialişti din
cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodǎrire a Apelor (subcontractor).
Eficienţa economicǎ:
 studiul a beneficiat de experienţa şi cunoştinţele (know-how) din ţările situate în
Sud-Estul Europei prin colaborarea realizatǎ în cadrul proiectului SEE
HYDROPOWER;
 îmbunătăţirea gestionării resurselor de apă de suprafaţă pentru satisfacerea
folosinţelor devine o cerinţǎ stringentǎ, în special în contextul schimbǎrilor
climatice, tendinţa de deşertizare constituind o problemǎ, care va trebui
gestionatǎ pe termen lung. în acest context beneficiile economice şi sociale ale




unei gestionǎri durabile, integrate a resurselor de apǎ sunt nu numai binevenite
dar şi obligatorii;
astfel de studii ajută la îmbunătăţirea activităţii de prevenire a riscului la inundaţii
şi la cea de gestionare a secetei şi în general la gestionarea efectelor
schimbǎrilor climatice;
analiza rezultatelor evidenţiate în studiile efectuate în cele douǎ bazine pilot
poate conduce la îmbunatǎţirea gestionǎrii resurselor de apǎ de suprafatǎ şi
implicit la dezvoltarea activitǎţilor sociale şi economice în zonele respective.

Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 producţia de energie;
 agricultura, industria, piscicultura - ca folosinţe de apă.
Beneficiari potenţiali:
 Administraţiile Bazinale de Apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 utilizatorii de apă;
 organisme de prevenire a riscului la inundaţii.

STUDIU PRIVIND MIGRAREA FAUNEI PISCICOLE PRIN LACURILE
DE ACUMULARE CU BARAJE DE ÎNĂLŢIMI CUPRINSE
ÎNTRE 15-50 M

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Ecaterina Luca, R. Voicu
Principalele caracteristici:
 studiul răspunde cerinţelor de implementare a Directivei Cadru a Apei
2000/60/CE şi de necesitatea protejării populaţiilor piscicole prin măsuri concrete
cerute de Directiva Consiliului European (659/78/CEE), privind calitatea apelor
dulci care trebuie să fie protejate sau ameliorate pentru a se întreţine viaţa
piscicolă, contribuind la îmbunătăţirea stării ecologice a corpurilor de apă
puternic modificate;
 rezultatele lucrării, diseminate în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”
prin intermediul unor broşuri, sunt:
 sinteza practicilor mondiale cu privire la soluţiile de asigurare a migrării
ihtiofaunei
pentru
baraje
cu
înălţimi
cuprinse
între
15-50 m, existente în prezent, în domeniul asigurării migrării faunei
piscicole, care pot fi aplicate şi în România;
 analiza posibilităţii de realizare a unor soluţii de asigurare a migrării
faunei piscicole în contextul problemelor specifice României;
 propunerea unor soluţii de asigurare a migrării faunei piscicole (costuri
de execuţie mici) în cadrul studiului de caz selectat - barajele Tileagd şi
Lugaşu, de pe Crişul Repede şi analiza posibilităţii de realizare a
soluţiilor propuse pentru asigurarea migrării faunei piscicole amonte/aval
de barajele analizate.
Eficienţa economică:
 realizarea soluţiilor propuse prezintă un avantaj ecologic major, contribuind la
refacerea conectivităţii longitudinale a râului, facilitarea migrării faunei piscicole,
îmbunătăţirea biodiversităţii şi a habitatelor acvatice, crearea de noi habitate,
precum şi la asigurarea protecţiei speciilor ocrotite de peşti (zglăvoc, moioagă,
porcuşor de nisip, boarţă, sfârlează, zvârlugă, răspăr, pietrar, fusar, petroc),
nevertebrate şi păsări din situl de interes comunitar ROSCI0050 Crişul Repede
amonte Oradea.
Domeniul de aplicabilitate:
 protecţia mediului;
 dezvoltarea durabilă şi gestionarea resurselor de apă.

Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Administraţia Naţională „Apele Romane”;
 Administraţiile Bazinale de Apă;
 administratorii barajelor şi lacurilor de acumulare din România;
 Asociaţia de pescari sportivi Aqua Crisius, Oradea;
 Federaţia Naţională a Pescarilor Sportivi din România.

STUDIUL IMPACTULUI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
POTENŢIALE ASUPRA SCURGERII DIN BAZINUL
HIDROGRAFIC BERZASCA

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: C. Corbuş, M. Mătreaţă
Principalele caracteristici:
 în vederea estimării impactului schimbării climatice potenţiale asupra scurgerii
din bazinul hidrografic Berzasca datorită creşterii cantităţii de bioxid de carbon
din atmosferă până în anul 2050, s-a folosit modelul hidrologic WatBal un model
de bilanţ de apă cu pas de timp lunar;
 modelul hidrologic s-a aplicat în două scenarii: regim actual (scenariul 0), care
constă în simularea scurgerii pe perioada de referinţă (1971-2000) şi regim
modificat (scenariul 1), în care s-a simulat scurgerea cu acelaşi model pe
perioada viitoare (2021-2050) considerând intrările în model modificate,
determinate în ipoteza creşterii cantităţii de CO2 din atmosferă;
 scenariul climatic adoptat în ipoteza creşterii CO2 (scenariul IPCC A1B) a fost
determinat cu ajutorul modelului meteorologic regional REMO versiunea 5.7,
considerat cel mai potrivit pentru condiţiile climatice şi orografice ale României;
 analiza valorilor multianuale ale temperaturii aerului şi ale precipitaţiei, medii pe
bazinul hidrografic Berzasca, în ipoteza scenariului 1 comparativ cu scenariul 0,
a scos în evidenţă următoarele aspecte:
 din punct de vedere al variaţiei temperaturii aerului, se observă o
creştere în fiecare lună, în general între 0,5 – 3 °C, cu o creştere mai
accentuată spre sfârşitul iernii şi la mijlocul toamnei. Cea mai mare
creştere este în luna octombrie, de 2,5 °C, în timp ce în luna mai este
cea mai mică creştere multianuală, de 0,7 °C;
 regimul precipitaţiilor, are o tendinţă generală de scădere la nivel
anual, înregistrând scăderi mai mari în luna ianuarie, în perioada de la
mijlocul verii şi toamna şi o creştere în luna decembrie, singura din
an, de 19,3 mm. Se remarcă cea mai mare scădere în luna iulie, de
23,6 mm.
 simularea debitelor medii lunare cu ajutorul modelului hidrologic în cele două
scenarii a evidenţiat următoarele schimbări ale componentelor ciclului hidrologic
datorită modificărilor climatice:
 reducerea scurgerii medii a râului cu 15 - 20 % datorită, în special,
creşterii evapotranspiraţiei;



 creşterea evapotranspiraţiei, în special în lunile de vară, datorită
creşterii temperaturii aerului;
 producerea mai devreme a viiturilor nivale şi reducerea viiturilor mixte
(zăpezi şi ploi) de primăvară prin desincronizarea topirii stratului de
zăpadă cu producerea ploilor;
 reducerea grosimii şi duratei stratului de zăpadă datorită creşterii
temperaturii aerului în perioada de iarnă. Aceasta va conduce la
reducerea riscului poluării datorită stagnării agenţilor poluanţi în stratul
de zăpadă.
studiul a fost realizat în cadrul proiectului CARPATHCC Climate Change
Framework Project – Contract no. ENV.D.1/FRA/2011/0006 („Carpathian indepth assessment of vulnerability to climate change and ecosystem-based
adaptation measures”).

Eficienţa economicǎ:
 în mod asemănător situaţiei mondiale de acum 35-40 de ani legată de potenţialul
petrolier, ziua în care apa ar putea fi considerată o resursă ieftină şi uşor
accesibilă este din ce în ce mai departe. Pe de-o parte, populaţia lumii creşte
continuu şi aproape imprevizibil, iar pe de altă parte cantitatea de apă dulce este
limitată în multe regiuni ale globului şi contaminarea ei datorată activităţii umane
este în creştere îngrijorătoare. Astfel, raportul dintre resursele de apă şi
necesităţi este în permanentă scădere. În acest context se evidenţiază şi
importanţa studiului de faţă a cărui rezultate privind modificarea viitoare a
resursei de apă din bazinul hidrografic Berzasca, datorită schimbărilor climatice
potenţiale, pot sta la baza dezvoltării economice viitoare a zonei analizate.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 protecţia mediului înconjurător;
 agricultură;
 producţia de energie hidroelectrică;
 amenajarea teritoriului.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 agenţiile de protecţie a mediului şi alte organisme interesate în protecţia mediului
(ONG-uri, Consilii judeţene şi locale, etc.).

SIMULAREA SCURGERII MEDII LUNARE ÎN CONDIŢIILE
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, ÎN CADRUL BAZINULUI
HIDROGRAFIC SOMEȘ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Rodica Mic, C. Corbuş
Principalele caracteristici:
 în vederea estimării impactului schimbării climatice asupra resurselor hidrologice
ale bazinului hidrografic Someş la nivelul anilor 2021 - 2050 s-a folosit modelul
hidrologic WATBAL, un model de bilanţ de apă cu pas de timp lunar, utilizând ca
date de intrare seriile de precipitaţii lunare şi temperaturi medii lunare rezultate
din preprocesarea datelor obţinute din simulările de evoluţie climatică ale unor
modele climatice regionale;
 parametrii modelului WATBAL au fost calibraţi prin simularea scurgerii în 33 de
secţiuni de calcul din bazinul hidrografic Someş utilizând ca date de intrare
precipitaţiile lunare şi temperaturile medii lunare înregistrate la staţiile
meteorologice din zonă în perioada 1971-2000, considerată ca fiind perioada de
referinţă;
 modelul WATBAL s-a aplicat în bazinul hidrografic Someş luându-se în
considerare două scenarii climatice:
 scenariul 0, care constă în simularea cu modelul WATBAL a scurgerii
medii lunare din perioada 1971 – 2000 considerând intrările
meteorologice simulate cu ajutorul unor modele climatice;
 scenariul 1, care presupune simularea cu acelaşi model hidrologic a
scurgerii medii lunare în perioada 2021-2050 considerând intrările în
model modificate pe baza rezultatelor furnizate de aceleaşi modelele
climatice.
 în studiul de faţă au fost utilizate date meteorologice furnizate de către Institutul
Suedez de Meteorologie și Hidrologie (SMHI), unul dintre partenerii proiectului
ECLISE, într-un format grid cu o rezoluție spațială de 25 de km, date rezultate din
simulările a 4 modele climatice şi anume:
 A – modelul CNRM_RM5.1_ARPEGE (Franţa);
 B – modelul HC_HadRM3Q0_HadCM3Q0 (Anglia);
 C – modelul SMHI_RCA3_BCM (Suedia);
 D – modelul SMHI_RCA3_ECHAM5 (Suedia).
 analiza comparativă a seriilor de precipitaţii şi temperaturi corespunzătoare celor
două scenarii considerate, medii pe subbazine, rezultate în urma medierii




spaţiale a datelor meteorologice în format grid, a pus în evidenţă următoarele
aspecte:
 din punct de vedere al variaţiei temperaturii aerului, se observă o
creştere în fiecare lună (excepţie făcând luna februarie în cazul
modelului C), în general între 0,5 – 3°C, dar cu o creştere mai
accentuată în perioada de vară. Modelul B a furnizat cea mai mare
creştere anuală, de 2,2°C, în timp ce modelul C a oferit cea mai mică
creştere anuală, de 0,7°C;
 regimul precipitaţiilor, are o tendinţă generală de uşoară creştere la
nivel anual, înregistrând creşteri susţinute în lunile martie şi septembrie
şi o scădere în luna iulie evidențiată de rezultatele simulărilor climatice
obținute cu toate cele patru modele. Se remarcă creşterea deosebită a
precipitaţiilor în cazul modelului B în luna octombrie, acelaşi model
oferind şi cea mai mare scădere, în luna iulie.
utilizând modificările parametrilor climatici mediaţi pentru fiecare din cele 33 de
subbazine analizate s-au simulat debitele medii lunare pentru cele două perioade
1971-2000 şi 2021-2050 în secțiunile de închidere ale acestor subbazine;
studiul a fost realizat în cadrul proiectului ECLISE („Enabling CLImate
information Services for Europe”).

Eficienţa economicǎ:
 pe baza debitelor medii lunare simulate în condiţiile schimbărilor climatice, în
cadrul bazinului hidrografic Someș, se pot obţine informaţii privind:
 modificările componentelor bilanţului hidrologic, datorate
schimbărilor climatice;
 impactul schimbărilor climatice asupra folosințelor de apă din
acumulările bazinul hidrografic Someș în special asupra producției
de energie.
 obținerea unor informații care pot fi utilizate în elaborarea strategiilor naţionale pe
termen lung de gospodărire a apelor.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 protecţia mediului înconjurător;
 agricultură;
 producţia de energie hidroelectrică;
 amenajarea teritoriului.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 Hidroelectrica.

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA REGIMULUI
DEBITELOR MAXIME ÎN BAZINELE HIDROGRAFICE
JIU ŞI IALOMIŢA

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: C. Corbuş, Rodica Mic, M. Mătreaţă
Principalele caracteristici:
 pentru estimarea impactului schimbărilor şi variabilităţilor climatice asupra
regimului debitelor maxime ale râurilor din bazinele hidrografice Jiu şi Ialomiţa sa utilizat modelul hidrologic CONSUL, un model matematic determinist care
permite simularea continuă a tuturor fazelor scurgerii atât în bazine mici cât şi în
bazine mari, complexe, naturale şi amenajate hidrotehnic care se divizează în
unităţi omogene (subbazine) pe baza unor criterii bine stabilite. Modelul permite
calculul hidrografelor debitelor pe subbazine, propagarea şi compunerea
acestora pe râul principal şi pe afluenţi precum şi atenuarea lor prin lacuri de
acumulare;
 modelul CONSUL a fost calibrat prin simularea scurgerii din perioada 2000-2006
în bazinele hidrografice Jiu şi Ialomiţa;
 datele de intrare în modelul hidrologic sunt precipitaţiile şi temperaturile medii pe
cele 30 de subbazine hidrografice considerate în bazinul hidrografic Jiu şi 22 în
bazinul hidrografic Ialomiţa, în conformitate cu schema de calcul a simulării
scurgerii implementată în modelul hidrologic pentru aceste bazine hidrografice,
determinate pe baza precipitaţiilor şi temperaturilor măsurate la pas de timp de 6
ore, la toate staţiile meteorologice situate în bazinele hidrografice analizate;
 datele de intrare în modelul CONSUL pentru scenariile climatice au fost obţinute
din preprocesarea datelor obţinute din simulările de evoluţie climatică, cu ajutorul
modelului regional REMO versiunea 5.7;
 analiza comparativă, pentru două perioade de timp: 1951-2010 şi respectiv 20112050, a seriilor de precipitaţii şi temperaturi medii pe subbazine, rezultate în urma
medierii spaţiale a datelor meteorologice în format grid a condus la următoarele
observaţii:
 din punct de vedere al variaţiei temperaturii aerului, se observă o
creştere în fiecare lună, în general între 0,7 – 2,3 °C, dar cu o creştere
mai accentuată în lunile septembrie şi octombrie;
 regimul precipitaţiilor, are o tendinţă generală de scădere la nivel anual,
dar înregistrează creşteri semnificative în lunile februarie şi decembrie,
respectiv scăderi mai pronunţate în luna mai în bazinul hidrografic Jiu şi
în luna septembrie în bazinul hidrografic Ialomiţa.








pentru a estima impactul schimbărilor climatice asupra resursei de apă au fost
realizate două simulări de lungă durată, prima simulare fiind realizată pentru
perioada de referinţă 1951 – 2010, iar cea de a doua pentru perioada 2011 –
2050. Simulările au fost realizate pentru regimul natural de scurgere, fără a lua în
considerare influenţa exploatării acumulărilor din cele două bazine hidrografice;
în urma analizei evoluţiei debitelor instantanee maxime lunare se observă, pentru
bazinul hidrografic Jiu, ca urmare a tendinţelor de variaţie ale parametrilor
meteorologici, o creştere semnificativă a valorilor debitelor maxime în lunile
februarie şi iunie şi o scădere a lor primăvara, în luna iulie şi toamna, ceea ce
indică o scădere a probabilităţii de producere de fenomene extreme în aceste
perioade;
pentru bazinul hidrografic Ialomiţa se observă o creştere semnificativă a valorilor
debitelor maxime iarna şi în luna iulie şi o scădere a lor la sfârşitul primăverii şi
începutul verii, precum şi toamna.
de asemenea, au fost analizate comparativ simulările realizate cu modelul
CONSUL pentru perioada de referinţă 1951 – 2010 şi pentru perioada extinsă
până în anul 2050, în ceea ce priveşte regimul debitelor maxime anuale şi
maxime de diferite probabilităţi de depăşire.

Eficienţa economicǎ:
 rezultatele obţinute în acest studiu sunt necesare implementării Directivei
2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, furnizând
informaţii privind inundaţiile probabile, informaţii necesare pentru evaluarea
consecinţelor negative potenţiale ale unor inundaţii viitoare;
 metodologia aplicată poate fi utilizată pentru efectuarea de analize
asemănătoare şi în alte bazine hidrografice din ţară.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 protecţia mediului înconjurător;
 agricultură;
 producţia de energie hidroelectrică;
 amenajarea teritoriului.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 Hidroelectrica;
 agenţiile de protecţie a mediului şi alte organisme interesate în protecţia mediului
(ONG-uri, Consilii judeţene şi locale, etc.).

VIITURILE EXTREME ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE APLICAŢIE ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC SIRET
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: M. Barbuc, Cristina Lefter
Principalele caracteristici:
 au fost identificate, analizate şi reprezentate sub forma unor hărţi de distribuţie
spaţială, precipitaţiile care au generat cele mai importante viituri din ultimele
două decenii în bazinul hidrografic Siret;
 au fost determinate elementele caracteristice ale celor mai mari viituri (debitele
maxime şi volumele undelor de viitură, durata, stratul scurs);
 debitele maxime înregistrate în timpul acestor viituri au fost analizate statistic,
atât din punct de vedere probabilistic, cât şi ca încadrare în şirurile de debite
maxime ale viiturilor înregistrate la staţiile hidrometrice pentru care s-a efectuat
analiza;
 pe baza datelor hidrologice de la staţiile hidrometrice din bazinul hidrografic Siret
a fost realizată harta scurgerii specifice maxime cu probabilitatea de depăşire
1%.
Eficienţa economică:
 rezultatele obţinute în studiu sunt utile implementării Directivei 2007/60/CE,
privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii (evaluarea preliminară a
riscului la inundaţii a teritoriului României), prin faptul că furnizează informaţii
privind debitele maxime şi caracteristici ale undelor de viitură, necesare pentru
evaluarea consecinţelor negative ale unor viitoare fenomene de acest gen;
 metodologia aplicată poate fi utilizată pentru efectuarea de analize
asemănătoare în studii de caz pentru alte bazine hidrografice.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 protecţia mediului şi a ecosistemelor;
 agricultură;
 producţia de energie hidroelectrică.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Hidroelectrica;
 organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecţiei mediului.

IDENTIFICAREA PERIOADELOR SECETOASE ÎN BAZINUL
HIDROGRAFIC BÂRLAD

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Silvia Chelcea, Doina Drăguşin
Principalele caracteristici:
 un prim obiectiv al acestui studiu a fost acela de identificare a perioadelor
secetoase, din punct de vedere hidrologic, pornind de la condiţiile climatice şi
legătura dintre indicii climatici şi debitul mediu lichid, continuând apoi cu
aplicarea unei metodologii de determinare a unui parametru pentru identificarea
severităţii secetei hidrologice (moderată, severă şi extremă);
 al doilea obiectiv a fost de determinare a celor mai adecvaţi indicatori pentru
spaţiul geografic românesc afectat de fenomenele de secetă şi ariditate în
vederea caracterizării sensibilităţii apelor subterane la seceta hidrologică;
 în cadrul studiului au fost obţinute următoarele rezultate:

determinarea evoluţiei temporale a valorilor indicilor climatici SPI,
SPEI şi PED la staţiile hidrometrice Vaslui, Bârlad şi Tecuci din
cadrul bazinului hidrografic Bârlad;

identificarea tendinţei anomaliilor standardizate de precipitaţii şi
temperatura aerului şi a indicilor climatici SPI şi SPEI în bazinul
hidrografic Bârlad;

elaborarea metodologiei de determinare a unuia dintre indicatorii
pentru identificarea severităţii secetei hidrologice ce constă în
calculul indicelui standardizat al scurgerii (debitului) (Standardized
Flow Index – SFI).

determinarea evoluţiei temporale şi a tendinţei indicelui
standardizat al scurgerii SFI;

calculul coeficienţilor de corelaţie Pearson între valorile indicelui
standardizat al scurgerii SFI şi cele ale indicilor climatici SPI şi
SPEI;

calculul frecvenţei de apariţie a perioadelor secetoase la nivel
sezonier şi anual;

determinarea indicilor de ariditate UNEP şi De Martonne şi zonarea
acestora în spaţiul geografic al Câmpiei Teleormanului;

calculul indicelui de secetă Palfai, identificarea perioadelor de
manifestare şi evoluţia fenomenului de secetă în bazinul hidrografic
Bârlad, pe baza măsurătorilor de la staţiile hidrologice-

hidrogeologice: Tecuci-Ţigăneşti, Vaslui-Moara Grecilor şi BârladSimila (perioada 1984-2007).
Eficienţa economică:
 cunoaşterea obiectivă a evoluţiei temporale a perioadelor secetoase, a severităţii
acestora, a valorilor indicilor de secetă pe diferite intervale de timp şi evidentierea
tendinţei în evoluţie sunt de interes pentru planificarea şi managementul
resurselor de apă în zone de interes;
 metodele statistice folosite în acest studiu pot fi aplicate şi pentru alte bazine
hidrografice afectate frecvent de fenomenul de secetă hidrologică.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 agricultură;
 protecţia mediului şi a ecosistemelor.
Beneficiari potenţiali:
 Administraţiile Bazinale de Apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
 agenţiile de protecţie a mediului şi alte organisme interesate în protecţia mediului
(ONG - uri, consilii judeţene etc.);
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ANUARUL HIDROLOGIC AL DUNĂRII PENTRU ANUL 2011

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: C. Borcia, Carmen Radulescu, Carmen Petrea, R. Ciucă, V. Blendea
Principalele caracteristici:
 anuarul hidrologic al Dunării conţine informaţii privind caracterizarea hidrologică,
date generale asupra activităţii hidrometrice, date asupra nivelului apei, date
asupra debitelor de apă, date asupra debitelor de aluviuni în suspensie, date
asupra temperaturii aerului şi apei, date asupra mineralizării apei şi a debitelor de
săruri dizolvate, la staţii hidrometrice caracteristice de pe Dunăre şi Delta Dunării;
 procesarea datelor de niveluri, debite de apă, debite de aluviuni în suspensie,
debite de aluviuni târâte, temperaturile aerului şi a apei, debite de săruri dizolvate
şi mineralizarea apei din anul 2011, la staţii hidrometrice caracteristice de pe
Dunăre şi Delta Dunării; datele sunt prezentate grafic (pentru valorile medii
zilnice) şi tabelar (pentru valorile caracteristice medii, maxime şi minime anuale).
Eficienţa economică:
 anuarul hidrologic al Dunării pune la dispoziţia utilizatorilor naţionali şi
internaţionali o serie de date şi informaţii utile pentru activităţile de cercetare şi
proiectare;
 datele prezentate în anuar pot fi utilizate şi la elaborarea unor studii hidrologice
solicitate de către diverşi beneficiari.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 agricultură;
 schimbul internaţional de date.
Beneficiari potenţiali:
 Administraţiile Bazinale de Apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”
aferente fluviului Dunărea;
 organisme internaţionale aferente Dunării interesate în vederea unor colaborări
(„Convenţii internaţionale”, “Comission du Danube”, „Cooperarea regională a
ţărilor Dunărene”, etc.);
 agenţiile de protecţie a mediului;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

IMPLICAŢIILE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA
VARIABILITĂŢII UNOR PARAMETRII HIDROLOGICI ŞI
HIDROCHIMICI AI DUNĂRII

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: C. Borcia, Carmen Radulescu, Carmen Petrea, V. Blendea, R. Ciucă
Principalele caracteristici:
 sistematizarea şi prelucrarea fondului de date;
 estimarea variabilităţii temperaturilor aerului şi apei, inclusiv a fenomenelor de
iarnă, la staţiile hidrometrice caracteristice de pe Dunăre;
 analiza variabilităţii nivelurilor de apă şi a debitelor de apă lunare şi anuale
extreme şi evidenţierea tendinţelor, pe perioade de timp semnificative, la staţii
hidrometrice caracteristice de pe Dunăre;
 analiza variabilităţii parametrilor morfologici în condiţiile schimbărilor climatice;
 variabilitatea debitelor de aluviuni în suspensie şi a debitelor de săruri dizolvate
în apă, pe perioada fazelor de regim hidrologic extrem la câteva staţii
hidrometrice de pe extensia fluviului.
Eficienţa economică:
 importanţa acestui studiu constă în aceea că evidenţierea modificărilor survenite
se repercutează asupra tuturor activităţilor social-economice din zonele riverane
ale Dunării;
 lucrarea evidenţiază aşadar implicaţiile pe care le au schimbările climatice
asupra variabilităţii unor parametrii hodrologici şi hidrochimici caracteristici
biotopului Dunării;
 rezultatele studiului, consemnate în rapoartele tehnice se pun la dispoziţia forului
tutelar, precum şi ale altor instituţii sau organisme social economice interesate de
protecţia mediului hidric al Dunării.
Domeniul de aplicabilitate:
 protecţia mediului;
 gospodărirea apelor;
 ecologie.
Beneficiari potenţiali:
 Administraţiile Bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”
aferente fluviului Dunărea;







organisme internaţionale interesate în vederea unor colaborări în domeniul
hidrologiei Dunării („Convenţii internaţionale”, „Comission du Danube”,
„Cooperarea regională a ţărilor Dunărene”, etc.);
agenţiile de protecţie a mediului;
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

ASPECTE PRIVIND MANIFESTAREA UNOR HAZARDE CLIMATICE ŞI
HIDROLOGICE ÎN CAZUL DUNĂRII ŞI ÎN ZONELE DE CONFLUENŢĂ A
PRINCIPALILOR AFLUENŢI ROMÂNEŞTI AI DUNĂRII

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: C. Borcia, Roxana Bojariu, Andreea Elena Dobrinescu, Roxana Diana Cică, M.
Bîrsan, Al. Dumitrescu, Emilia Brănescu, S. M. Teodor, Aurelia Berghezan,
Carmen Rădulescu , Carmen Petrea, V. Blendea
Principalele caracteristici:
 printre hazardele care au avut şi au implicaţii deosebite asupra ecosistemului
Dunării, precum şi asupra activităţilor economice din zonă, se numără hazardele
climatice şi hidrologice care sunt interdependente. În lucrare sunt prezentate
câteva aspecte legate de manifestarea hazardelor climatice şi hidrologice în
cazul Dunării şi ai unor afluenţi principali ai Dunării;
 aspecte privind manifestarea unor hazarde climatice: indicii Palmer pentru
severitatea secetei şi indicele Palmer pentru seceta hidrologica, calculati la
staţiile din bazinele Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Prut, au fost folosiţi pentru a
analiza corelațiile acestora, la scară multianuală şi interdecenală, cu debitele
maxime şi minime la punctele de confluenţă cu Dunărea; perioada analizată a
fost 1961-2010; reprezentativitatea indicelui Palmer pentru condiţiile locale a fost
investigată folosind şi date de observaţie a umidităţii din sol pentru perioada
1970-2010. Corelaţii mai puternice apar între indicii Palmer de severitate a
secetei şi cel al secetei hidrologice şi debitele maxime, deşi semnificaţia statistică
există şi pentru corelaţiile cu debitele minime; mecanismele producerii extremelor
în valorile debitelor la confluenţa cu Dunărea sunt asociate atât cu influenţe ale
proceselor la scară mare, cât şi a celor la scară locală;
 aspecte privind manifestarea unor hazarde hidrologice: variabilitatea debitelor de
apă minime anuale la unele staţii hidrologice situate pe Dunăre şi pe afulenţii
principali (Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Prut), în perioada anilor 1961 - 2010, pentru
a se evidenţia tendinţa şi perioadele de secetă; variabilitatea debitelor de apă
maxime anuale la aceleaşi staţii hidrologice de pe Dunăre şi de pe afluenţii
principali, precum şi în aceeaşi perioadă, pentru a se evidenţia tendinţa şi
perioadele de inundaţii;
 se face precizarea că o parte a acestui studiu a fost realizat în cadrul PC7
EURO4M-242093 proiect, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene.
Eficienţa economică:





în condiţiile în care temperatura medie globală va creşte în continuare datorită
efectului de seră, biocenozele vor continua să se degradeze, poluarea,
accidentală sau nu, va continua, atunci, în zona Dunării, perioadele de secetă vor
fi amplificate şi vor fi urmate de perioade de inundaţii care, de asemenea, vor fi
din ce în ce mai intense, altfel spus, fenomenele extreme se vor amplifica; de
asemenea, pe fondul variabilităţii climatice globale, se va realiza o anumită
regionalizare în care aceste schimbări vor fi mai accentuate; ca urmare eficienţa
economică va consta în luarea unor măsuri adecvate ţinând cont de aceste
tendinţe;
cunoaşterea hazardelor climatice şi hidrologice este importantă pentru activităţile
economice şi sociale din zonele riverane.

Domeniul de aplicabilitate:
 protecţia mediului;
 gospodărirea apelor;
 navigaţie;
 agricultură;
 piscicultură;
 ecologie şi turism.
Beneficiari potenţiali:
 Administraţiile Bazinale de Apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”
aferente fluviului Dunărea;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

MĂSURĂTORI HIDROLOGICE EXECUTATE CU NAVA DE
CERCETARE „LIPOVA” ÎN DELTA DUNĂRII

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: V. Blendea, Carmen Rădulescu
Principalele caracteristici:
 monitorizarea parametrilor hidromorfologici din sectorul de graniţă romanoucraineană (aval Grindu – canal Musura);
 studiul variaţiei parametrilor hidromorfologici în nodurile hidrografice de pe
braţele şi canalele din interiorul deltei, în raport cu variaţia acestor parametri
determinaţi în cadrul campaniei de măsurători;
 analiza bilanţului scurgerii apei pe sectorul inferior al Dunării, în diferite faze de
regim hidrologic;
 analiza modificărilor de albie în zona transfrontalieră.
Eficienţa economică:
 activitatea de teren permite evaluarea parametrilor hidromorfologici în sectorul de
graniţă, tendinţele de evoluţie în timp a acestora constituind suportul pentru
realizarea unor studii hidromorfologice;
 colaborări ştiinţifice internaţionale pentru menţinerea unei politici de bună
colaborare cu ţările riverane României printr-un schimb periodic de date;
 colaborări cu diverse instituţii din domeniul economic;
 elaborarea unor studii specifice destinate unor obiective economice din domeniul
agriculturii, pisciculturii, transporturi, etc.;
 stabilirea zonelor de siguranţă pentru amplasarea unor obiective socioeconomice în imediata vecinătate a cursului Dunării;
 evaluarea influenţei factorilor antropici asupra scurgerii apei şi aluviunilor.
Domeniul de aplicabilitate:
 dezvoltarea durabilă şi gestionarea resurselor de apă;
 turism şi agrement;
 navigaţie;
 ecologie aplicată;
 protecţia mediului;
 agricultura.

Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 instituţii de proiectare şi consultanţă;
 operatori economici având ca obiect de activitate captarea apei pentru folosinţe;
 deţinători de mari suprafeţe agricole supuse riscului la inundaţii sau secete.

STUDIU PENTRU EVALUAREA POSIBILITĂŢII DE IMPLEMENTARE
A MĂSURILOR DE REFACERE A CONECTIVITĂŢII LONGITUDINALE
PENTRU CORPUL DE APĂ „ACUMULAREA IŞALNIŢA”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: R. Voicu, Ecaterina Luca
Principalele caracteristici:
 scopul principal al studiului este de a propune soluţii pentru asigurarea migrării
ihtiofaunei amonte/aval de priza cu barare Işalniţa şi refacerea conectivităţii
longitudinale a râului Jiu, în contextul problemelor specifice zonei;
 obiectivul acestui studiu derivă din obligativitatea realizării obiectivelor de mediu
prevăzute de Directiva Cadru a Apei (2000/60/CE) cu directivele fiice, care
implică necesitatea asigurării conectivităţii longitudinale a râurilor în scopul
stabilirii unei modalităţi durabile de soluţionare a problemelor actuale legate de
asigurarea migrării faunei piscicole, generate de construirea barajelor pe
cursurile de apă;
 în cadrul activităţii de cercetare au fost obţinute următoarele rezultate:
 propunerea unor soluţii tehnice (una laterală şi două frontale) privind
refacerea conectivităţii longitudinale pentru corpul de apă „Acumularea
Işalniţa” şi asigurarea migrării faunei piscicole amonte/aval de barajul
Işalniţa;
 realizarea unei broşuri „Soluţii pentru asigurarea migrării faunei piscicole
amonte aval de barajul Işalniţa”, care înglobează concluziile finale ale
studiului privind evaluarea posibilităţii de implementare a măsurii de
refacere a conectivităţii longitudinale pe corpul de apă „Acumularea
Işalniţa” şi descrierea celor trei soluţii tehnice propuse.
Eficienţa economică:
 studiul răspunde cerinţelor de implementare a Directivei Cadru a Apei
2000/60/CE şi de necesitate a protejării populaţiilor piscicole prin măsuri concrete
cerute de Directiva Consiliului European (659/78/CEE), privind calitatea apelor
dulci care trebuie să fie protejate sau ameliorate pentru a se întreţine viaţa
piscicolă, contribuind la îmbunătăţirea stării ecologice a corpurilor de apă
puternic modificate şi a fost propus în Planul de Management al bazinului
hidrografic Jiu, parte componentă a Planului Naţional de Management, fiind
planificat a fi realizat până în anul 2015 în cadrul programului de măsuri; soluţia
finala având termen de implementare până în anul 2021;

 soluţiile tehnice propuse in cadrul studiului nu sunt radicale şi invazive păstrând
patrimoniul aflat în proprietatea Administraţiei Bazinale de Apă Jiu (prize, baraj,
diguri, canale de aducţiune, praguri de cădere), iar realizarea lor nu necesita
cunoştinţe tehnice şi inginereşti deosebite, ceea ce le face fezabile din acest
punct de vedere;
 toate soluţiile propuse pot fi relativ uşor realizate din materiale ieftine şi uşoare
(fibră carbonică, tablă galvanizată), nu necesită cheltuieli energetice şi financiare
mari, pot fi uşor întreţinute, putând fi înlocuite sau dezafectate uşor, în caz de
nevoie, fără a afecta exploatarea barajului, iar în cazul în care îşi pierd utilitatea,
printr-o simplă înlăturare a lucrărilor, se poate ajunge la starea iniţială;
 realizarea acestor soluţii, prezintă un avantaj ecologic major, contribuind la
refacerea conectivităţii longitudinale a râului Jiu în dreptul prizei cu barare
Işalniţa şi facilitarea migrării faunei piscicole, îmbunătăţirea biodiversităţii si a
habitatelor acvatice, precum şi la asigurarea protecţiei speciilor ocrotite de peşti
(mreana, mihalţul, cega, la care se adaugă speciile migratoare caracteristice
zonelor învecinate: porcuşorul de vad, crapul, văduviţa şi avatul), nevertebrate si
păsări din Situl de Interes Comunitar ROSCI0045 - Coridorul Jiului, situat de-a
lungul cursului mijlociu şi inferior al Jiului;
 în urma realizării sistemului lateral de migrare a peştilor amonte/aval de barajul
Işalniţa, traseul de migrare ce cuprinde sectorul amplasat între confluenţa
canalului de evacuare a apei calde şi confluenţa canalului Jiu cu coada lacului
Işalniţa, se va întinde pe o distanţă de cca. 3145 m, iar lungimea totală a
habitatului reconectat, situat pe sectorul de râu cuprins între confluenţa râului Jiu
cu fluviul Dunărea şi barajul de priză Turceni, va fi de cca. 130 km. În cazul
realizării soluţiilor frontale de migrare a faunei piscicole lungimea totală a
habitatului reconectat va fi de cca. 129,5 km.
Domeniul de aplicabilitate:
 asigurarea migrării faunei piscicole;
 asigurarea conectivităţii longitudinale a râului;
 protejarea habitatelor acvatice şi a biodiversităţii;
 dezvoltarea durabilă şi gestionarea resurselor de apă;
 protecţia mediului.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 Administraţia Bazinală de Apă Jiu;
 Administratorii barajelor şi lacurilor de acumulare din România.

CONDIŢIILE HIDROGEOLOGICE NECESARE ALIMENTĂRII
ARTIFICIALE A ACVIFERELOR ŞI A STOCĂRII ENERGIEI
TERMICE ÎN ACVIFERE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI
GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: E. Radu, Mary – Jeanne Adler, Rodica Macaleţ, D. Neagu
Principalele caracteristici:
 stabilirea unor criterii hidrogeologice generale pe care trebuie să le îndeplinească
structurile acvifere pentru a putea fi luate în considerare pentru alimentare
artificială sau pentru stocarea energiei termice în acvifere;
 evidenţierea studiilor complexe (hidrologice, meteorologice, geologice,
hidrogeologice, tehnologice, economice) necesare pentru a decide aplicarea
uneia din cele două metode;
 identificarea, pe baza criteriilor hidrogeologice definite, a structurilor acvifere, la
nivel de corp de apă subterană, favorabile aplicării celor două metode.
Eficienţa economică:
 se pot identifica soluţii pentru alimentarea cu apă a diferitelor comunităţi umane
sau obiective economice, în zone deficitare din punct de vedere al resurselor de
apă;
 stocarea energiei termice în acvifere şi folosirea acesteia ca energie
regenerabilă, este benefică atât din punct de vedere al protecţiei mediului, prin
reducerea efectelor negative datorate producerii energiei prin utilizarea
combustibililor fosili, cât şi din punct de vedere economic, prin reducerea
costurilor energetice ale obiectivului care foloseşte acest tip de energie.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 gestionarea resurselor energetice;
 protecţia mediului.
Beneficiari potenţiali:
 Consiliile judeţene şi locale;
 Administraţiile Bazinale de Apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
 patronate din industrie, agricultură, producători şi distribuitori de apă.

CAPITOLU VIII

Industria alimentară

DULCEAŢĂ DE KIWI

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
INDUSTRIALIZAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR
HORTICOLE , HORTING , BUCUREȘTI
Autori: M. Vintilă , Simona Popescu , L. Iliescu
Principalele caracteristici:



Produsul Dulceaţa de kiwi este obţinut prin fierberea şi concentrarea feliilor de fructe în
sirop de zahăr, cu adaos de acid ascorbic, ambalat în recipiente închise ermetic şi
pasteurizate.
Caracteristici organoleptice:
 aspectul – felii de fruct în care sunt admise maxim 10% fructe destrămate;
 consistența – bucățile de fruct trebuie să fie bine pătrunse de sirop;
 culoarea – cât mai aproape de caracteristicile soiului;
 aspectul siropului – să fie sticlos, cu particule de pulpă în suspensie, fiind admisă
prezența sâmburilor;
 consistența siropului – să fie negelificat, nezaharisit;
 culoarea siropului – uniformă, apropiataă de aceea a fructelor, fără caramelizare;
 gustul și mirosul – dulce, caracteristic fructelor de kiwi.

 Proprietăţi fizice şi chimice:
 conţinut de fructe %
45-55;
 substanţă uscată solubilă, grade Brix , min.: 72;
 acid ascorbic mg/100g, min.: 0,7;
 impurităţi minerale ; lipsă.
Eficienţa economică:



diversificarea gamei sortimentale a produselor concentrate din fructe;
creşterea cifrei de afaceri şi a profitului agenţilor economici.

Domeniul de aplicabilitate:


unităţi din domeniul procesării fructelor.

Beneficiari potenţiali:


unități de procesare a fructelor.

AMESTEC DE LEGUME ,, PIKLES ”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
INDUSTRIALIZAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR
HORTICOLE , HORTING , BUCUREȘTI

Autori: M. Vintilă , Simona Popescu , L. Iliescu

Principalele caracteristici:




produsul PIKLES este obţinut din amestec de legume proaspete (gogoșari,conopidă,
castraveți, ceapă arpagic) în soluţie de oţet cu adaos de condimente, ambalat în
recipiente închise ermetic şi sterilizate;
se fabrică în două variante: cu și fără adaos de muștar;
conținutul de materie primă: gogoșari feliați 18%; conopidă buchete 32%; castraveți
rondele (38%); ceapă arpagic (12%).



proprietăţi fizice şi chimice:
 conţinut de legume raportat la masa netă % min.:52;
 aciditate totala exprimată în acid acetic % min.:0,8;
 clorură de sodiu, % max.: 1,5.



Proces tehnologic:
 gogoșarii se spală, se sortează, se curăță și se divizează sub formă
de tăieței sau felii;
 conopida se curăță de frunzele protectoare se desface în buchete și se spală;
 castraveții se spală și se divizează sub formă de rondele;
 ceapa arpagic se curăță de învelișul exterior și se spală.



Defecte de fabricație:
 legume moi sau terciuite ca urmare a suprasterilizării;
 aspecte necorespunzătoare din cauza nerespectării cantităților de
legume din rețetă;
 aciditate și conținut de sare depășit.

Eficienţa economică:



diversificarea gamei sortimentale a produselor din legume;
creşterea cifrei de afaceri şi a profitului agenţilor economici.

Domeniul de aplicabilitate :
 unităţi din domeniul procesării legumelor.
Beneficiari potenţiali :
 unităţi de procesare a legumelor.

CAPITOLUL IX
Silvicultură

ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIILOR DE APLICARE A CODRULUI
GRĂDINĂRIT ÎN PĂDURI DE FAG ŞI AMESTECURI
DE FAG CU RĂŞINOASE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCUREŞTI
Autor: Gh. Guiman
Principalele caracteristici:
 codrul grădinărit este un tratament silvicultural în cadrul căruia gospodărirea
pădurilor se realizează după reguli structurale apropiate de cele ale pădurilor
naturale;
 tehnologia de aplicare a codrului grădinărit presupune realizarea structurii
optime, astfel încât după realizarea acesteia, recoltele de lemn sunt egale cu
creşterea în volum a pădurii în cauză. Obţinerea structurii optime se realizează
într-o perioada lungă de timp peste 100 de ani (ciclul de producţie in silvicultură
este în medie 120 ani), prin recoltarea lemnului;
 codrul grădinărit este fundamentat ştiinţific şi practic în vestul Europei de
aproape 150 de ani, pe când la noi este aplicat (practic şi experimental),de mai
bine de 70 de ani;
 măsurile necesare îmbunătaţirii tehnicii de lucru (tehnologii) pentru realizarea
structurii optime grădinărite:
 stabilirea mărimii şi structurii fondului de producţie real se obţine prin
inventarierea cercurilor statistice temporare sau permanente
constante ca număr şi suprafaţă pe toată durata de aplicare a codrului
grădinărit;
 arhiva tehnică privind mărimea şi structura fondurilor reale ale
arboretelor grădinărite , se păstrază în permanenţă la subunităţile
care administrază păduri grădinărite;
 rezultate bune în gospodărirea arboretelor grădinărit se obţin numai atunci când
exista continuitate în aplicarea lui pe perioade mari (peste un ciclu de producţie)
 codrul grădinărit asigură conservarea şi ameliorarea biodiversităţii pădurilor prin
realizarea structurii grădinărite, apropiată de structura naturală a pădurii virgine şi
cvasivirgine. În acest sens precizăm că divizarea arboretelor grădinărite cu
ocazia revizuirii amenajamentelor, nu face decât să omogenizeze structura
pădurilor grădinărite şi deci să compromită tratamentul;
 asupra tehnicii de aplicare precizăm că rezultate bune în aplicarea codrului
grădinărit se obţin prin recoltarea a câte doi, cel mult trei arbori care formează
grupe sau buchete pe suprafeţe de cel mult 1500 m 2 astfel, se favorizează
realizarea în timp şi spaţiu a structurii grădinărite, obţinută prin acumularea de
biogrupe pure şi echiene, situate în toate clasele de vârstă. În aplicarea codrului



grădinărit pe buchete, trebuie respectată condiţia ca ochiurile odată deschise să
nu mai fie lărgite şi racordate, intervenţiile următoare realizându-se în alte
puncte;
analiza efectuată a constatat că rotaţia de 10 ani a condus la cele mai bune
rezultate.

Eficienţa economică :
 rezultă din marile avantaje economice (eliminarea cheltuielilor pentru efectuarea
regenerărilor artificiale incerte şi costisitoare), cât mai ales a avantajelor biologice
(menţinerea neintreruptă a mediului de pădure, asigurarea îndeplinirii nealterate
a mediului de pădure, asigurarea îndeplinirii nealterate a funcţiilor de protecţie
sanitare etc.).
Domeniul de aplicabilitate:
 păduri de fag şi amestecuri de fag cu răşinoase.
Beneficiari potenţiali:
 administratorii şi proprietarii de făgete şi amestecuri de fag cu răşinoase
respectiv :
 Regia Naţională a Pădurilor ;
 proprietarii privaţi.

TEHNOLOGIA DE REGENERARE A ARBORETELOR DE STEJARI
DIN SILVOSTEPA DOBROGEI DE SUD

Unitatea elaboratoare : INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCUREŞTI ,COLECTIVUL DE CERCETARE ,TULCEA

Autor : M. Greavu

Principalele caracteristici :











arboretele de stejari ajunse la vârsta de exploatare (prevăzută în
Amenajamentul Silvic) vor fi parcurse cu prima tăiere de regenerare în suprafeţe
sub formă de ochiuri sau benzi;
ochiurile vor avea forma eliptică, cu diametrul mare de 1,5 H - 2 H (H =
înălţimea medie a arboretului) şi diametrul mic de 1 H, iar culoarele (benzile) vor
avea o lăţime de 2 H;
benzile şi ochiurile (diametrul mare al elipsei) vor fi orientate pe direcţia Est Vest;
plantaţiile cu puieţi de stejar sau semănăturile efectuate în completarea
regenerării naturale vor fi instalate în staţiunile cele mai favorabile pentru
creşterea stejarilor (soluri profunde, fără înţelenire şi situate în treimea inferioară
a versanţilor umbriţi) şi vor fi obligatoriu protejate cu gard din plasă de sârmă de
2,0 m înălţime. Pe staţiunile nefavorabile dezvoltării puieţilor de stejar (soluri
superficiale, scheletice, înţelenite, situate pe versanţii însoriţi) regenerarea se va
asigura preponderent din lăstari;
plantarea puieţilor se va face în sol pregătit prin mobilizare sub formă de fâşii cu
lăţimea de 0,75 m la schema de 2 x 1;
întreţinerea anuală a culturilor forestiere instalate constă din : 1 - 2 mobilizări de
sol în fâşii; 1 - 2 descopleşiri de buruieni sau lăstarii celorlalte specii forestiere
(de regulă din anul al doilea); aplicarea unui tratament contra făinării în lunile
august - septembrie; executarea, în anul al treilea a unei curăţiri a ramurilor
laterale, la puieţii de stejar, pentru stimularea creşterii în înălţime. În acest scop
cel mai potrivit este utilizarea unor foarfece de vie;
tăierile de lărgire a ochiurilor şi alăturarea noilor benzi se vor face în funcţie de
consolidarea regenerării din ochiurile, respectiv benzile deschise.

Eficienţa economică :



asigurarea reconstrucţiei ecologice a tipurilor natural fundamentale de cvercinee
capabile să îşi exercite corespunzător funcţiile de protecţie şi de producţie şi totodată
atingerea a unui scop major urmărit de comunitatea ştiinţifică mondială şi anume,
conservarea patrimoniului natural sub aspectul biodiversităţii.

Domeniul de aplicabilitate :


în zona de silvostepă din sudul Dobrogei.

Beneficiari potenţiali :


Regia Naţională a Pădurilor, respectiv Direcţia Silvică Constanţa.

STUDIU PRIVIND SUBSTITUIREA ARBORETELOR DE PLOP
EUROAMERICAN DIN LUNCA PRUTULUI ȘI REVENIREA LA TIPUL
NATURAL FUNDAMENTAL

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCURESTI , STAŢIUNEA FOCŞANI
Autor:

C. Anastasiu

Principalele caracteristici:
 pentru refacerea echilibrului natural al zonelor aflate în declin ecologic din lunca
râului Prut este necesară reinstalarea vegetaţiei forestiere în staţiunile
degradate şi crearea de arborete stabile prin lucrări de substituire, cu specii şi
structuri adecvate noilor condiţii de vegetaţie;
 prin crearea acestor arborete se urmăreşte ameliorarea condiţiilor staţionale,
atenuarea adversităţilor climatice, reducerea efectelor negative ale inundaţiilor prin
atenuarea undelor de viitură;
 rezultatele cele mai bune în ceea ce priveşte comportarea în timp, stabilitatea şi
eficienţa funcţională a arboretelor din luncile studiate le prezintă zăvoaiele
naturale de plop alb şi şleaurile de stejari cu frasin şi arţar ;
 reuşita şi evoluţia corespunzătoare a culturilor tinere instalate din luncile râurilor
este condiţionată, de alegerea atentă a speciilor şi compoziţiilor de împădurire,
de aplicarea corespunzătoare a tehnolgiilor de pregătire a terenului de plantare şi
de îngrijire a culturilor ;
 ierarhizarea în funcţie de rezistenţa dovedită la condiţiile puternic alternante
(secetă estivală accentuată urmată de procese de inundare şi stagnare
prelungită a apei) arată astfel: 1-stejar; 2-frasin de baltă; 3–glădiţă; 4-plop alb; 5–
plop euramerican;
 tehnologiile de substituire a vegetaţiei forestiere în staţiuni degradate şi/sau
transformate din lunci se prezintă diferenţiat, pe grupe staţionale de interes
silvotehnic. Soluţia tehnică propriu zisă cuprinde următoarele elemente:
compoziţia de împădurire, schema de plantare, lucrările de pregătire a terenului,
desimea culturilor, volumul completărilor, volumul lucrărilor de întreţinere.


Compoziţii de împădurire:
 în staţiuni de productivitate mijlocie – superioară (Pm-s) cu soluri
profunde şi fertile (aluviosoluri molice), rar inundabile, cu stagnarea apei
mai puțin de două săptămîni, în condiții de relief mai ridicat al luncii, pe
strate luto- profoase de origine fluviatilă, se recomandă ca specie
principală stejarul, specie de ajutor frasinul și specii de amestec: arțar
tătărăsc, păr, sînger și păducel (50-60St, 20-30 Fr, 20Ar.t,Pă,Sâ,Pd);









în staţiuni asemănătoare compoziției de mai sus dar mai bine
aprovizionate cu apă se recomandă ca specie principală frasinul (70Fr,
20Ar.t, Pă, 10Sâ,Pd) ;
în statiuni pe terenuri întinse relativ joase, productivitate mijlocie spre
superioară, aluviosoluri tipice sau molice, textură luto-nisipoasă, supuse
inundațiilor periodice cu stagnarea apelor timp de maxim o lună se
recomandă plopii indigeni: plopul alb, cenușiu și negru, (100 Pl.a,Pl.c,
Pl.n);
în staţiuni pe depozite aluviale predominant nisipoase de la suprafaţă, de
obicei grinduri de mal, se recomandă glădița, dudul și sălcioara (80Gl,
20Sl (rândurile 1…4 Gl, rândul 5, sălcioară,) sau 40Gl, 40Dd, 20Sl,
(rândurile 1şi 2 Gl, rândurile 3 şi 4 Dd, rândul 5, sălcioară) cu orientarea
rândurilor perpendicular pe direcţia de scurgere a apei);
în stațiuni cu soluri aluviale gleizate, în depresiuni, gropi de împrumut,
textură luto-argiloasă la argiloasă se recomandă frasinul de pensylvania
și frasinul de baltă (100 Fr.p, Fr.b ) ;
în stațiuni de productivitate mijlocie – inferioară ( Pm – I) cu soluri
aluviale gleizate, terenuri situate în depresiuni din treptele I şi II ale luncii,
gropi de împrumut sau vechi braţe ale râurilor, cu soluri aluviale gleizate,
aluviuni vertice sau vertisoluri, textură luto-argiloasă la argiloasă, drenaj
îngreunat, se recomandă salcia, (100 Sa ).

 Tehnici de pregătire a terenului în vederea împăduririi:
 dezrădăcinare şi evacuare cioate, nivelarea terenului, scarificare, aratură
normală şi discuire (DENSAD), pe terenuri rezultate în urma exploatării
arboretelor destructurate de plopi euroamericani.
 Desimea culturilor :
 5 000puieți/ha (schema 2 x 1 m), în cazul compoziţiilor de foioase tari și
1667puieți/ha (schema 3 x 2 m) în cazul compoziţiilor cu plopi indigeni și
salcie.


Completări :
 40%-50% , la compoziţiile pe bază de stejar și frasin, și 30%-40%,
la restul compozițiilor.



Intreţineri :
 la compoziţiile pe bază de stejar, mobilizarea mecanizată a solului printre
rândurile de puieţi, urmată de mobilizarea manuală a solului pe rând (Am+Mr),
de 13 ori în 7 ani şi 5 descopleşiri(cosirea de specii ierboase ) , câte una în
anii 3,4,5,6,7, (3 + 3 + 2,1D + 2.1D + 1,1D + 1,1D +1,1D); la compoziţiile pe
bază de frasin și glădiță, mobilizarea mecanizată a solului printre rândurile de
puieţi, urmată de mobilizarea manuală a solului pe rând (Am+Mr), de 12 ori în
6 ani şi 4 descopleşiri (cosirea de specii ierboase ) , câte una în anii 3,4,5,6, (3
+ 3 + 2,1D + 2.1D + 1,1D + 1,1D); la restul compoziţiilor, mobilizarea
mecanizată a solului printre rândurile de puieţi, urmată de mobilizarea
manuală a solului pe rând (Am+Mr), de 10 ori, pe o perioadă de 5 ani
(3+3+2+1+1).

Eficienţa economică:
 evitarea pagubelor produse de factorii biotici şi abiotici în arboretele artificiale de
plop euroamerican din Lunca Prutului;
 prevenirea pierderilor datorită inundațiilor sau secetei excesive datorate instalării
unor specii mai puţin adaptate condițiilor specifice zonei;
 obţinerea unor arborete mai rezistente si mai stabile;
 renaturarea unei zone de interes ecologic şi silvo-cinegetic;
 conservarea biodiversităţii;
 crearea unui climat favorabil pentru faună.
Domeniul de aplicabilitate:
 în zone cu arborete destructurate de plop euroamerican din Lunca râului Prut.
Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor Romsilva;
 ocoale silvice private;
 fermieri şi alte instituţii interesate (primării).

RECOMANDĂRI PRIVIND LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE A
CULTURILOR FORESTIERE INSTALATE PE TERENURILE
DEGRADATE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI
SILVICE, BUCUREŞTI , STAŢIUNEA FOCŞANI
Autor: C. Constandache
Principalele caracteristici:
 reuşita definitivă a culturilor forestiere pe terenuri degradate (închiderea stării de
masiv - la 3-6 şi chiar 10 ani, în raport cu compoziţia de împădurire şi condiţiile
de vegetaţie) depinde, pe de o parte de aplicarea corectă a tehnologiilor de
instalare a culturilor (compoziţii, scheme de împădurire, tehnici de pregătire a
terenului ş.a.), dar şi de executarea cu o deosebită atenţie a lucrărilor de
întreţinere şi completărilor, în primii ani după instalarea culturilor (până la
închiderea stării de masiv). Pagubele produse plantaţiilor datorită efectuării
necorespunzătoare a acestor tipuri de lucrări pot fi totale, deoarece în primii ani
de viaţă puieţii nu reuşesc să se adapteze şi să faca faţă condiţiilor de mediu sau
concurenţei altor specii invasive;
 principalele lucrări recomandate (conform Normelor tehnice nr. 1 /2000) sunt:
completările, revizuirile, mobilizarea solului şi descopleşirile. Pe baza rezultatelor
cercetărilor efectuate în plantaţii pe terenuri degradate până la închiderea stării
de masiv, recomandările din normele tehnice au fost revizuite/completate, în
direcţia adoptării unor măsuri în concordanţă cu specificul staţional al terenurilor
dar şi cu tendiţa de aridizare a climatului, respectiv:
 corelarea numărului, volumului şi a perioadei de efectuare a lucrărilor
de întreţinere cu variabilitatea condiţiilor climatice, pedologice şi stadiul
de evoluţie al culturii (eşalonarea lucrărilor în fucţie de etajul
fitoclimatic; efectuarea la momentul optim a lucrărilor de întreţinere);
 reducerea numărului de lucrări de întreţinere prin efectuarea mulcirii
(acoperirea solului în jurul puieţilor imediat după plantare), cu efect în
reducerea pierderilor de apă din sol, pe terenuri expuse la uscăciune
accentuată;
 creşterea perioadei de efectuare a lucrărilor de întreţinere, în special
pe terenurile cu eroziune avansată;
 renunţarea la mobilizarea solului între rândurile de puieţi (în terenuri
pregătite integral) şi înlocuirea acesteia cu descopleşire/cosirea
ierburilor.
Eficienţa economică:
 evitarea pagubelor şi calamităţilor produse de factorii biotici şi abiotici în culturile
forestiere instalate pe terenurile degradate;




evitarea cheltuielilor de refacere/reinstalare a culturilor forestiere calamitate;
reducerea cheltuielilor de întreţinere a plantaţiilor .

Domeniul de aplicabilitate:
 împăduriri / cultura şi refacerea pădurilor.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;
 ocoale silvice private şi alte instituţii (primării) care împăduresc terenuri
degradate.

LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE A
ARBORETELOR DE PE TERENURI DEGRADATE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCUREŞTI, STAŢIUNEA FOCŞANI
Autori: Sanda Nistor, C. Constandache
Principalele caracteristici:
 lucrările silvotehnice la care ne referim sunt lucrări de îngrijire şi conducere
necesare pentru reglarea structurii arboretelor (după închiderea stării de masiv)
care conduc la mărirea vitalităţii, stabilităţii şi la creşterea eficienţei ecologice şi
economice a acestora;
 lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor de pe terenuri degradate se
diferenţiază în raport cu stadiul de evoluţie, structura arboretelor şi condiţiile
staţionale ale terenurilor pe care sunt instalate, cele mai importante lucrări fiind
curăţirile şi răriturile;
 principalele tipuri de arborete de pe terenuri degradate pentru care s-au facut
recomandări privind aplicarea lucrărilor de îngrijire sunt: pinetele pure sau în
amestec cu foioase; salcâmetele şi arborete pe bază de cvercinee;
 în ceea ce priveşte caracteristicile arboretelor de pe terenuri degradate, care pot
fi controlate prin lucrările de îngrijire şi conducere, se au în vedere următoarele:
 compoziţia arboretului – prin lucrări vor fi favorizate speciile de
amestec sau se vor crea condiţii pentru instalarea acestora prin
regenerare naturală;
 desimea (numărul de arbori pe hectar) – având în vedere predispoziţia
ridicată la vătămări a arboretelor cu număr mare de arbori pe hectar,
cu consistenţă ridicată, prin lucrări se va urmări uniformizarea
consistenţei şi omogenizarea spaţiilor de creştere;
 distribuţia arborilor pe categorii de diametre – predispoziţia ridicată la
vătămări a arboretelor echiene; se are în vedere realizarea unor
structuri relativ echiene, diversificate.
 crearea spaţiului de creştere încă din tinereţe, atât prin aplicarea unor scheme
mai largi la plantare, în compoziţii de amestec, precum şi prin efectuarea din timp
a lucrărilor de îngrijire sunt principalele măsuri de reducere a vătămărilor,
asigurarea continuităţii şi creştere a eficienţei arboretelor de pe terenurile
degradate.
Eficienţa economică:
 evitarea pagubelor produse de factorii biotici şi abiotici în arboretele de pe
terenurile degradate;
 evitarea cheltuielilor de refacere/reinstalare a pădurii;



obţinerea de produse ale pădurii pentru industrie şi nevoi locale.

Domeniul de aplicabilitate:
 în zonele cu arborete instalate pe terenuri degradate.
Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva;
 ocoale private şi alte instituţii interesate (primării).

METODOLOGIE DE DETECTARE AUTOMATĂ A SCHIMBĂRILOR
ACOPERIRII CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ PRIN UTILIZAREA DE
IMAGINI SATELITARE MULTITEMPORALE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCUREŞTI
Autori: V .Gancz , A. Lorenţ , B .Apostol , M. Petrila
Principalele caracteristici:
 se utilizează o tehnica de teledetecţie de tip Detectare Multitemporală. Aceasta
se bazează pe compararea a două imagini înregistrate la date diferite, de
preferabil preluate cu acelaşi tip de sensor, cu ajutorul softului Erdas Image;
 compararea se realizează pe baza unor derivate din imagini şi anume metoda
diferenţei între componenta principală 1 (PC1) a celor două imagini;
 necesită operaţiuni de prelucrare preliminară a imaginilor: importul imaginilor şi
realizarea fişierelor de imagini multispectrale, realizarea corecţiei geometrice
(ortorectificarea), coregistrarea imaginilor (suprapunerea exactă a imaginilor) şi
calibrarea radiometrică între imagini;
 prin utilizarea PC1 informaţia corelată din benzile originare se decorelează şi se
concentrează în proporţie de peste 95 % (câteodată 100%) în primele trei
componenţi principali (PC). În prima componentă principală PC1 se
concentrează peste 90 % din informaţie. În acest caz, prin efectuarea diferenţei
intre PC1 pentru fiecare din cele două imagini, se utilizează în procent mare
informaţia multispectrală;
 presupune existenţa unor zone test în care se cunoaşte cu exactitate că au
survenit modificări în covorul vegetal forestier. Aceste zone servesc pentru
calibrarea modelului în vederea recunoaşterii cu fidelitate a celorlalte suprafeţe în
care au apărut modificări;
 rezultatul final este o hartă tematică georeferenţiată constituită din trei clase:
dispariţie vegetaţie forestieră, apariţie vegetaţie forestieră şi situaţie
neschimbată. Se calculează automat suprafeţele afectate de schimbări;
 metodologia este testată şi validată pentru imagini satelitare de tip Landsat dar
poate fi reprodusă şi pe imagini înregistrate de alte tipuri de sensori (de exemplu
viitorul sistem de supraveghere satelitară a Terrei „Sentinel”, dezvoltat de UE).
Eficienţa economică:
 se aplică pe imagini satelitare disponibile gratuit (imagini Landsat furnizate de
NASA), şi prin urmare se evită costurile, în general ridicate, de achiziţionare a
imaginilor;
 metodologia poate fi utilizată pentru realizarea unui sistem de supraveghere
sistematică a fondului forestier, pe o bază regulată (la intervale fixe de timp, de
exemplu la interval de 6 luni);



se pot identifica cu relativă uşurinţă şi relativ rapid, zonele forestiere unde se
practică tăierile rase sau datorate calamităţilor naturale, determinarea
suprafeţelor şi a ritmului de tăiere şi informarea unităţilor de resort competente în
vederea luării măsurilor adecvate.

Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor cu subunităţile sale;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Administraţiile ariilor protejate;
 Proprietari şi administratori de păduri.

METODOLOGIE DE EXTRAGERE A MODELULUI DIGITAL AL
TERENULUI (DTM) CU SOFTUL QCOHERENT LP360 UTILIZÂND
DATE LIDAR AEROPURTAT ÎN ZONE ACOPERITE CU VEGETAŢIE
FORESTIERĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE
BUCUREŞTI
Autori: B. Apostol , M. Petrila , A. Lorent , V. Gancz
Principalele caracteristici:
 tehnologia de scanare a suprafeţei Pământului cu echipamente LiDAR aeropurtat
este deocamdată singura capabilă să obţină date cu rezoluţie şi acurateţe
ridicată despre configuraţia terenului în zonele acoperite cu pădure, deoarece
impulsurile laser reuşesc să pătrundă prin coronament până la nivelul solului,
oferind în acelaşi timp şi informaţii despre structura coronamentului;
 pentru extragerea modelului digital al terenului (DTM ), ecourile care pot să fie
reflectate de teren sunt ultimele ecouri (dintre reflexiile cu ecouri multiple) la care
se adaugă ecourile unice. Se foloseşte un algoritm iterativ şi adaptativ de
clasificare a norului de puncte ce ţine cont de reţeaua de triangulaţie neregulată
(TIN) realizată pe baza punctelor LiDAR. Astfel punctele se clasifică în puncte
aparţinând clasei teren şi puncte aflate deasupra clasei teren, în cazul de faţă
punctele aparţinând clasei vegetaţie;
 deoarece unele dintre punctele clasificate ca teren aparţin de fapt clasei
vegetaţie, este necesară filtrarea lor pe seama unor diferenţe de nivel faţă de
punctele din jur şi reclasificarea lor ca puncte din clasa vegetaţie. De asemenea,
se pot defini mai multe clase de înălţimi ale vegetaţiei, pentru care se pot aplica
filtre diferite, obţinând astfel clase de vegetaţie înaltă, vegetaţie medie şi
vegetaţie joasă;
 pentru extragerea modelului digital al terenului ( DTM) din date LiDAR aeropurtat
se iau în considerare doar punctele clasificate în clasa teren care se pot exporta
în orice tip de format raster care conţine date de elevaţie .
Eficienţa economică:
 relieful joacă un rol deosebit de important în sectorul forestier, fiind determinant
în ceea ce priveşte vegetaţia forestieră şi având o mare influenţă în toate
activităţile silvice. Din acest motiv în amenajament pentru fiecare unitate
amenajistică (U.A.) se determină altitudinea (minimă şi maximă), înclinarea
terenului (panta) şi expoziţia (orientarea pantei faţa de direcţia Nord);
 utilitatea modelului digital al terenului( DTM ) este adesea dată de acurateţea lui
şi capacitatea lui de a reda detalii cât mai fine, mai ales când se doreşte
măsurarea elementelor biometrice ale arborilor şi arboretelor;



metoda aduce economie în activitatea de teren şi, implicit se reduc costurile
pentru revizuirea amenajamentelor silvice şi a proiectării de investiţii.

Domeniul de aplicabilitate:
 fotogrammetrie şi teledetectie forestieră;
 amenajarea pădurilor, cadastru forestier, inventar forestier;
 silvicultură de precizie, ecologie forestieră, măsurători biometrice ale arborilor şi
arboretelor, amenajarea albiilor cu caracter torenţial, construcţii de drumuri
forestiere, construcţia instalaţiilor de transport pe cablu etc.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Regia Naţională a Pădurilor cu subunităţile sale;
 Administraţiile ariilor protejate;
 Instituţii publice sau private cu activităţi de cercetare - dezvoltare din domeniul
silviculturii, amenajării pădurilor, ecologiei forestiere şi proiectării de investiţii în
silvicultură;
 Proprietari şi administratori de păduri.

CATALOGUL NAŢIONAL AL MATERIALELOR DE BAZĂ
PENTRU PRODUCEREA MATERIALELOR FORESTIERE
DE REPRODUCERE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE ,
BUCUREŞTI
Autori: Pârnuţă Gh. , M.Budeanu, EL. Stuparu, V. Scărlătescu , E.N.Chesnoiu,
M. Tudoroiu, M. Filat, M.S. NICĂ, M. Teodosiu, A. Lorenţ , M. Daia,
C.G. Dinu.
Principalele caracteristici:
 Catalogului Naţional al materialelor de bază pentru producerea materialelor
forestiere de reproducere, cuprinde unităţi sursă pentru toate speciile forestiere
importante în vederea asigurării necesarului de seminţe, butaşi şi puieţi pe specii
şi regiuni de provenienţă la nivel naţional;
 au fost analizate şi descrise:
 2659 unităţi sursă din categoria „Selecţionat”, în suprafaţă efectivă
totală 37461,06 ha şi 98 unităţi sursă din categoria „Testat” în
suprafaţă totală de 2060,2 ha;
 113 plantaje de seminţe din categoria „Calificat”, în suprafaţă de
625,2 ha şi 2 plantaje din categoria „Testat” în suprafaţă de 8,7 ha;
 37 culturi de plante mamă de plop cu o suprafaţă efectivă de 44,608
ha şi 21 culturi de plante mamă de salcie cu o suprafaţă de 9,535 ha.

au fost realizate de 30 de hărţi la scara 1:3200000 care conţin localizarea
unităţilor sursă pe regiuni de provenienţă (regiunile de provenienţă au fost
aprobate prin OM. 1028/2010), pe specii şi categorii de materiale forestiere
de reproducere pentru toate speciile forestiere pentru care au fost constituite
unităţi sursă.
Eficienţa economică :
 asigurarea unor surse valoroase şi adaptate la condiţiile de mediu pentru
aprovizionarea cu materiale forestiere de reproducere la nivel naţional.
Domeniul de aplicabilitate:
 silvicultură: amenajarea pădurilor, regenerarea pădurilor.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice ;
 Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Cinegetic;
 Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA ;
 Direcţiile silvice şi ocoalele silvice din structura acesteia;



Structurile care administrează păduri proprietate publică a unităţilor administrativ
teritoriale şi păduri proprietate privată a persoanelor juridice şi a persoanelor
fizice.

