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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 ( 1963 )

Transferul de informaţii şi cunoştinţe către cei care lucrează în agricultură,
beneficiari ai activităţii de cercetare, constituie un factor determinant în sporirea şi
eficientizarea producţiei agricole.
Schimbările climatice cu consecinţele lor, problemele economico -financiare cu
care se confruntă producătorii agricoli, diminuarea resurselor de mediu, deteriorarea
capacităţii productive a solului şi pagubele produse de boli şi dăunători, impun
promovarea unor soiuri şi hibrizi cu însuşiri superioare şi a unor tehnologii adaptate la
nevoia prevenirii şi reducerii efectelor negative ale fenomenelor menţionate.
Asemenea soluţii rezultă din activitatea unităţilor de cercetare , în urma unor
investigaţii în laboratoare şi câmpuri experimentale, verificate în practica fermelor de
producţie.
Volumul de faţă Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în
agricultură ,industia alimentară şi silvicultură ,ediţia 2014, prezintă într-o formă
concisă, principalele rezultate ale cercetărilor finalizate, prin recomandări cu
aplicabilitate practică , în domeniile : Cultura plantelor de câmp, Pomicultură,
Viticultură, Legumicultură,Zootehnie, Medicină Veterinară, Mecanizare, Industria
alimentară, Silvicultură, Agrometeorologie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor,
Economia agriculturii şi Dezvoltare rurală.
Sperăm ca acestea să fie utile celor interesaţi în creşterea performanţelor
economice, exprimându-ne totodată disponibilitatea pentru colaborare şi sugestii privind
tematica activităţii de cercetare şi căile de creştere a eficienţei acesteia.

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

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:
 anul înregistrării; 2012;
 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. Inăltimea 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 culorea roşie deschisă şi realizează,
în condiţii optime de cultură, o masa a 1000 de boabe de 48-54 g şi o masa
hectolitrică de 72-74 kg/hl;
 are aceeaşi precocitate la înspicat ca şi a 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, răspândite în Romania, de rugină galbenă, şi de
făinare şi mijlociu de rezistent la rugină brună;
 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
făină 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:
 agricultura, pentru producţia de boabe, fiind recomandat a se extinde in zona
colinară dar şi în zona de câmpie cu soluri fertile.

Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale;
 asociaţii de proprietari ;
 cultivatori particulari.

SOIUL DE TRITICALE DE TOAMNĂ „NEGOIU”

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:
 anul înregistrării; 2012;
 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 o masă 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, făinare şi rugină galbenă ;
 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
făină 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 de proprietari;
 cultivatori particulari.

SOIUL DE TRITICALE DE TOAMNĂ „ODA FD”

HIBRIDUL SIMPLU, SEMI-TIMPURIU (FAO 390) DE PORUMB
,, MARIUS TD “

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TURDA
Autori: Voichiţa Haş, I. Haş, Ana Copândean
Principalele caracteristici :
 înregistrat în 2013
 Caracteristici morfofiziologice şi fiziologice:

Planta
- planta este viguroasă, cu talie mijlocie spre înaltă 238-244 cm;
- inserţia ştiuletelui 94-96 cm;
- numărul total de frunze/plantă 13-15.

Ştiuletele
- forma cilindrică;
- lungimea medie de 18-19 cm;
- 18-22 rânduri de boabe pe ştiulete;
- rahisul de culoare roşie.

Bobul
- dent;
- culoarea galben-aurie;
- masa a 1000 de boabe 224 g;
- randamentul de boabe 80-84%;
- compoziţia chimică a bobului:
- protein;10,8%;
- grăsimi; 4,5%;
- amidon; 72%.
- hibridul Marius TD are bob dentat – făinos, conţinut mare în amidon, fiind
recomandat pentru a fi utilizat ca sursă de materie primă pentru fabricarea
bioetanolului.
 Producţia de boabe :
- în condiţiile ecologice din reţeaua ISTIS, în cei trei ani de experimentare,
hibridul Marius TD a depăşit producţia hibrizilor martor cu 10% faţă de Turda
201 şi 17% fată de Turda Star,iar producţia medie a fost 8747 kg/ha.
 Potenţialul maxim de producţie:
- 17334 kg/ha (CST Rădăuţi, 2011),
- 14402 kg/ha (CST Dej, 2011),
- 13573 kg/ha (CST Bacău, 2010)
 rezistenţă bună la temperaturile scăzute din prima parte a perioadei de
vegetaţie;
 rezistenţă bună la căderea şi frângerea plantelor;





rezistenţă mijlocie la atacul dăunătorului Ostrinia nubilalis;
toleranţă bună la secetă, arşiţă şi şiştăvirea boabelor.
Producerea de sămânţă:
 se realizează prin operaţiunea de castrare a formei materne;
 semănatul celor două forme parentale se poate efectua concomitent;
 densitatea recomandată pentru forma mamă 50-60.000 plante/ha, iar pentru
 forma tată 60-70.000 plante/ha;
 suma gradelor termice utile ajungerii la maturitate a formei materne 1100 0C;
 condiţii de maturizare a formelor parentale se găsesc pe cursul mijlociu al
văii Mureşului, în zonele favorabile de cultură a porumbului din Câmpia de
Vest şi în Câmpia Moldovei, dar şi în zonele irigate din sudul ţării ;
 densitatea recomandată pentru cultura de boabe este de 60 – 70.000
plante/ha.

Eficienţa economică:
 hibridul recent înregistrat Marius TD se remarcă prin potenţialul de producţie
superior celor aflaţi în cultură, prin însuşiri calitative superioare precum şi prin
capacitatea superioară de valorificare a factorilor tehnologici.
Domeniul de aplicabilitate:
 hibridul simplu de porumb MariusTD, a fost înregistrat în anul 2013, pentru a fi
cultivat în condiţii de neirigat, în zonele I şi a II-a de favorabilitate din Câmpia
Transilvaniei, podişurile limitrofe, luncile râurilor Mureş, Someş şi Târnave,
centrul şi nord-estul Moldovei, precum şi în zonele colinare din vestul ţării.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale ;
 asociaţii de proprietari;
 cultivatori particulari din Transilvania, Moldova şi vestul ţării.

.

HIBRIDUL SIMPLU, SEMI-TIMPURIU (FAO 390) DE PORUMB
,,MARIUS TD “

UN NOU SOI DE OVĂZ DE TOAMNĂ ,, LOVRIN 27 T ”

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE AGRICOLĂ ,
LOVRIN
Autor: I.Toma
Principalele caracteristici:
 portul plantei la înfrăţire este erect;
 tulpina are o înălţime medie de 108 cm, cu 5 noduri;
 paniculul are în componența sa 6-7 etaje, iar portul acestora este semierect;
 boabele au formă oval-alungită, de culoare galben-maronie. Primul bob are
tendința de aristare;
 masa a 1000 de boabe (MMB) este de 31 g şi masa hectolitrică ( MH) 47 kg/hl;
 aparține la grupa soiurilor precoce;
 de la răsărit la înspicat sunt necesare în medie 206 zile, iar de la înspicat la
maturitate 40-50 de zile, evitându-se perioada de arșiță și secetă din vară;
 este rezistent la rugina coronată, rugina neagră, făinare şi iernare, mediu
rezistent la tăciune;
 este rezistent la secetă, scuturare şi mediu rezistent la cădere;
 capacitate de înfrățire bună;
 a realizat în rețeaua experimentală ISTIS producții de peste 5000-6000 kg/ha,
depăşind martorii de referință în medie cu 10%;
 în condiții climatice şi mai ales tehnologice optime, producția de boabe poate
depăși 6000-7000 kg/ha;
 conținutul în proteină brută este de 13-15,5%;
 însușiri de calitate ușor superioare ovăzului de primăvară;
 conținut mai ridicat de grăsimi;
 procentul de amidon poate fi mai mare cu 6-7%;
 a realizat în medie pe trei ani, în rețeaua experimentală ISTIS o producție de
5077 kg/ha.
Eficiența economică:
 rentabilitatea culturii sporeşte odată cu semănatul în epoca optimă (25
septembrie-10 octombrie) și folosirea unor doze echilibrate și raţionale de
îngrășăminte.
Domeniul de aplicabilitate:
 se recomandă a se cultiva în vestul şi sud-vestul țării dar și în alte zone cu ierni
mai puţin aspre.

Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale de stat şi private;
 asociații agricole;
 producători particulari.

SOIUL DE OVĂZ DE TOAMNĂ ,, LOVRIN 27 T ”

UN NOU SOI DE OVĂZ DE PRIMĂVARĂ ,, JEREMY ”

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE
AGRICOLĂ , LOVRIN
Autor: I.Toma
Principalele caracteristici:
 portul plantei la înfrățire este erect;
 tulpina are o înălţime medie de 82 cm, cu 5 noduri;
 paniculul are în componeța sa 6 ramificații, iar portul acestora este semierect;
 boabele au formă oval-alungită, de culoare galben-maronie;
 masa a 1000 de boabe (MMB) este de 13 g şi masa hectolitrica (MH ) 45 kg/hl;
 este considerat un soi semitimpuriu cu o perioadă de vegetație medie de 104
zile;
 de la răsărit la înspicat sunt necesare în medie 55 zile, iar de la înspicat la
maturitate 50 de zile;
 este mediu rezistent la rugina coronată, rugina neagră, făinare şi mediu sensibil
la tăciune;
 are o rezistență bună la cădere, secetă, scuturare şi este tolerant la arșiță și
șiștăvire;
 în condiții climatice şi tehnologice optime, producția de boabe poate depăși
5000-6000 kg/ha;
 conținutul mediu în proteină brută este de 14,48%;
 valoare furajeră foarte bună, iar în condiții optime de tehnologie poate depășii un
conținut de 16% proteină brută;
 a realizat în rețeaua experimentală ISTIS producții de peste 5000 kg/ha,
depașind martorii de referință cu 5-10%;
 a realizat în medie pe trei ani, în rețeaua experimentală ISTIS o producție de
4161 kg/ha.
Eficiența economică:
 realizează sporuri de producție de 5-10% faţă de martorii existenţi.
Domeniul de aplicabilitate:
 se poate cultiva în toate arealele de cultură a ovăzului din țara noastră;
 cultura plantelor furajere.
Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale de stat şi private;
 asociații agricole;
 producători particulari.

SOIUL DE OVĂZ DE PRIMĂVARĂ ,, JEREMY ”

HIBRIDUL DE FLOAREA-SOARELUI ,, FUNDULEA-911”
(Helianthus annuus L.)

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
AGRICOLĂ, FUNDULEA
Autori: Alex. V. Vrânceanu, D. Stanciu, Maria Joiţa-Pǎcureanu, Maria Stanciu
Principalele caracteristici:
 anul înregistrǎrii:2012;
 Fundulea 911 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;
 sămânţa 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 o
1000 de boabe de 60-65 g, 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: 3600-3900 kg/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:
 agricultură, 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;
 asociaţii de proprietari ;
 cultivatori particulari.

HIBRIDUL DE FLOAREA-SOARELUI ,,FUNDULEA-911”

SOIUL DE CAMELINĂ ,,CAMELIA”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE
AGRICOLĂ, FUNDULEA
Autori: I. Toncea , Christian Gladysz
Principalele caracteristici :
 soiul Camelia aparţine speciei camelina sativa L. Crantz subsp. microcarpa
Andrz;
 are rădăcină pivotantă; tulpină erectă, înaltă de 56 – 71 cm, ramificată şi elastică;
frunze de 5 – 8 cm lungime şi în formă de săgeată cu vârf ascuţit şi margini
netede; flori mici cu 4 petale de culoare galben pal sau galben-verzui: fruct de tip
siliculă, mic (6 – 14 mm lungime) şi adesea piriform şi sămânţă oblongă, de
culoare galben-cafenie, cu suprafaţa uşor aspră la pipăit şi mică, având masa a
1000 de boabe de 1,00 – 1,32 g şi masa hectolitrică de 60,9 – 68,6 kg/hl;
 potenţialul de producţie este de peste 3200 kg/ha seminţe, variabil în funcţie de
condiţiile de mediu (climă, sol şi epocă de semănat) şi de agro-ecosistem
(ecologic sau convenţional), în medie între 805 şi 4156 kg/ha;
 seminţele Cameliei sunt bogate în grăsimi (29 – 49,7%), proteine (18,87 –
21,97%), celuloză (11,06 – 15,24%) şi vitamina E (25,83 – 28,21 mg/100g), iar
grăsimile conţin acizi graşi omega 3 (31,50 – 53,40%), omega 6 (18,20 –
21,61%) şi omega 9 (17,40 – 36,60%), din care 1,60 – 3,59% acid erucic;
 puterea calorică a seminţelor şi a produselor obţinute prin presarea seminţelor la
rece este în jur de 26,57 Mj/kg la seminţe , 36,17 Mj/kg la ulei şi de 22,25 Mj/kg
la şrot;
este puţin pretenţioasă faţă de sol ca aprovizionare cu elemente minerale şi apă,
dar sensibilă la îmburuienarea, în special cu Cuscută şi buruieni perene;
 productivitatea Cameliei este afectată, uneori şi cu intensitate slabă, de atacul
gărgăriţei seminţelor de camelină (Ceutorrhynchus syrites) şi de infestarea
plantelor cu mană (Peronospora parasitica) şi veştejirea fuzariană (Fusarium
sp.);
 se poate cultiva atât toamna târziu după cereale păioase sau în anii cu secete
prelungite din vară până în toamnă, în locul rapiţei cât şi primăvara foarte
timpuriu în cultură principală sau asociată cu diferite specii, precum mazărea
care nu rezistă la cădere;
 adâncimea de semănat variază între 1,0 şi 1,5 cm şi ca atare are nevoie de pat
germinativ mărunţit şi curat de buruieni şi resturi vegetale.

Eficienţa economică:
 realizează, în medie, sporuri de producţie de 6,0 % şi de conţinut de ulei de
7,6% faţă de soiul martor LINDO.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, fiind recomandat pentru cultivare la sfârşitul lunii octombrie până la
mijlocul lunii noiembrie, în zonele agricole cu temperatura medie anuală a aerului
mai mare de 9 0C şi primăvara timpuriu în zonele de cultură a inului de fibră;
 cosmetică, pentru prepararea de alifii ;
 Industrie, pentru extragerea de ulei şi producerea de biocombustibil şi
biocherosen .
Beneficiari potenţiali:
 asociaţii şi societăţi agricole;
 producători agricoli individuali şi crescători de animale;
 unităţi producătoare de unguente, ulei, biocombustibil şi biocherosen.

SOIUL DE CAMELINA ,,CAMELIA”

SOIUL DE MAZĂRE DE TOAMNA ,,NICOLETA ’’
(Pisum sativum L., subsp. sativum,var.vulgatum Korn.)

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE
AGRICOLĂ, FUNDULEA
Autor: Aurelia Drăghiciou
Principalele caracteristici:
 anul înregistrării: 2012
 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;

asociaţii de proprietari;
 cultivatori particulari.

SOIUL DE MAZĂRE DE TOAMNA ,,NICOLETA ‘’

SOIUL TIMPURIU DE SOIA „CARLA TD”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ ,
TURDA
Autor: E. Mureşanu
Principalele caracteristici:
 soi timpuriu de soia, grupa de maturitate 00;
 talia plantelor este foarte înaltă, înălţimea medie 100 (72-129) cm;
 portul erect, tufă compactă, creşterea semideterminată;
 înălţime de inserţie a primelor păstăi bazale este de 19 (17-21) cm;
 pubescenţa este de culoare roşcată;
 frunza este de formă ovată, de culoare verde deschis;
 floarea este de culoare violetă;
 bobul are forma sferic turtită, culoarea galbenă, hilul este de culoare maro;
 masa a 1000 de boabe este în medie 175 (150-198) grame.






Rezistenţă foarte bună la:
 cădere, scuturare;
 mană (Peronospora manshurica);
arsura bacteriană (Pseudomonas glycinea);
 păianjenul roşu comun (Tetranycus urticae);
buha suasa ( Mamestra suasa).
Rezistenţă bună la:
 fusarioză (Fusarium spp);
 putregaiul alb al tulpinii (Sclerotinia sclerotiorum);
 septorioză (Septoria glycines).
Însuşiri de calitate superioare:
 conţinut în proteine: 41,7 %
 conţinut în grăsimi: 20,4%

Eficienţa economică:
 potenţial ridicat de producţie de 4304 kg/ha;
 soiul Carla TD a realizat un spor mediu de producţie de 9 % faţă de soiul martor
Onix, în aceleaşi condiţii tehnologice.
Domeniul de aplicabilitate :
 agricultură, fiind recomandat a se extinde în zonele favorabile culturii soiei din
Transilvania, Moldova şi Câmpia de Vest, pentru producerea de boabe destinate
utilizării în furajarea animalelor, industria alimentară, industria chimică şi
farmaceutică.

CARLA
TD

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

SOIUL TIMPURIU DE SOIA „CARLA TD”

SOIUL TIMPURIU DE SOIA „LARISA TD”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TURDA
Autor: E. Mureşanu, Raluca Rezi
Principalele caracteristici :
 soi timpuriu de soia, grupa de maturitate 00;
 talia plantelor foarte înaltă;
înălţimea media 106 (88-133) cm;
 portul erect, tufă compactă, creşterea semideterminată;
 înălţime de inserţie a primelor păstăi bazale este de 18 (15-20) cm;
 pubescenţa este de culoare cenuşie;
 frunza este de formă ovată, de culoare verde intens;
 floarea este de culoare violetă;
LARISA TD
 bobul are forma ovoidală;
culoarea galbenă cu hilul maro închis;
 masa a 1000 de boabe este în medie 155 (141-192)
grame.






Rezistenţă foarte bună la:
- cădere, scuturare;
- mană(Peronospora manshurica),arsura
bacteriana(Pseudomonas glycinea);
- păianjenul roşu comun (Tetranycus urticae);buha
suasa ( Mamestra suasa).
Rezistenţă bună la:
- fusarioză (Fusarium spp);
- putregaiul alb al tulpinii (Sclerotinia sclerotiorum);
- septorioză (Septoria glycines).
Însuşiri de calitate:
- conţinut în proteine: 41,1 % ;
- conţinut în grăsimi: 20,7 %.

Eficienţa economică:
 potenţial ridicat de producţie de 4870 kg/ha;
 în perioada 2007-2013 a realizat un spor mediu de 17,5%
faţă de soiul martor Onix în aceleaşi condiţii tehnologice.

LARISA TD

Domeniul de aplicabilitate :
 zonele favorabile culturii soiei din Transilvania, Moldova şi Câmpia de Vest,
pentru producerea de boabe destinate utilizării în furajarea animalelor,
prelucrării industriale pentru obţinerea de derivaţi ai uleiului, industria chimică şi
farmaceutică.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale;
 asociaţii agricole;
 cultivatori particulari.

SOIUL TIMPURIU DE SOIA „LARISA TD”

SOIUL NOU DE CARTOF ,,BRAŞOVIA"

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE
PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR ,BRAŞOV
Autor: R. Hermeziu
Principalele caracteristici:
 soi de cartof obţinut prin hibridare sexuată între Amelia x IMPALA, urmat de
selecţie individuală în populaţia hibridă. Este menţinut prin înmulţire vegetativă,
ceea ce îi conferă stabilitate şi omogenitate ;
 Tuberculii:
- coaja netedă, de culoare galbenă, pulpa de culoare alb-gălbuie;
- ochii superficiali;
- colţii au culoarea albastru – violet;
- forma tuberculilor: scurt ovală, piriformă ;
 Tufa: mediu dezvoltată, semi-erectă, bogată în frunze;
 Maturitatea: soi semitimpuriu;
 Floarea: albă;


Rezistenţa la boli şi dăunători:
- mijlociu rezistent la mană pe frunze şi pe tuberculi;
- rezistent la virusul Y al cartofului;
- mediu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof (VRF);
- rezistent la râia neagră ;





Conţinutul în amidon: 14% ;
Clasa de calitate: A/B ;
Pretabilitate: pentru consum toamnă –iarnă.

Eficienţa economică:
 potenţial înalt de producţie, plasticitate ecologică, stabilitate a producţiei ;
 aspect comercial corespunzător, atractiv.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, industria alimentară.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii agricole;
 cultivatori particulari.

SOIUL DE CARTOF ,,BRAŞOVIA"

SOIUL DE CARTOF ,,GARED"

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
CARTOF , TG. SECUIESC
Autor : Mike Luiza
Principalele caracteristici:
 soi de cartof obținut prin hibridare sexuată între DESIRÉE X ROESLAU, urmată
de selecție clonală individuală în populația hibridă. Este menținut prin înmulțire
vegetativă, ceea ce îi conferă stabilitate și omogenitate.
 Tuberculii :
- forma tuberculilor: scurt - oval cu ochii puțin adânci;
- coaja netedă, de culoare roșie, pulpa crem;
- colţul este de formă conică, de mărime medie, la lumină are culoarea
bazei roşu violet şi prezintă la bază o porozitate medie;
 Tufa:
- de tip frunzos, cu portul erect, creştere viguroasă, număr mare de tulpini;
 Maturitatea:
- soi semitârziu, cu o perioadă de vegetaţie peste 110 zile;
 Floarea:
- inflorescența este de mărime medie, cu flori ce au corola de mărime
medie, de culoare violet, cu puncte albe și peduncul puternic;
 Frunza:
semicompactă cu foliole de mărime medie, de culoare verde deschis și
verde mediu.


Rezistența la boli și dăunători:
- rezistent la virusul răsucirii frunzelor ;
- tolerant la virusul Y al cartofului;
- rezistent la mană pe frunze și tuberculi;
- rezistent la nematozii din genul Globodera și râia neagră.





Conținut în amidon: > 21%;
Clasa de calitate: B ;
Pretabilitate:
- consum de toamnă-iarnă şi procesare sub formă de pommes frites;
Capacitate de producţie:
- a fost testată la S.C.A. Brăila unde a înregistrat producţii de
peste 67.000 kg/ 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 CARTOF ,, GARED"

SOIUL DE CÂNEPĂ MONOICĂ „SECUIENI - JUBILEU”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLĂ ,
SECUIENI
Autori: C. Găucă, M. Al. Luca, V. Siriţeanu
Principalele caracteristici:
 soi obţinut în urma hibridării directe între selecţia monoică Z114-SCM-44 ca
partener mascul x selecţia dioică F7-3(Fin 314) ca partener femel. Hibridarea a
fost urmată de retroîncrucişare şi ulterior selecţie repetată pe familii;
 soi omologat în anul 2012;
 în cultura pentru tulpini, lungimea plantei este de 1,3 – 1,5 m, în timp ce în
cultura pentru sămânţă, poate atinge 2,2 m;
 culoarea tulpinii este verde – gălbui, cu un număr de 7 – 9 caneluri;
 inflorescenţa este o cimă scorpioidă compactă, cu florile mascule dispuse la
bază;
 fructul este o nuculă ovoidală, de culoare cenuşiu – deschis, cu mozaic;
 soi precoce, cu o perioadă de vegetaţie de 90 – 110 zile în cultura pentru
sămânţă;
 perioada de înflorire este de 10 – 15 zile;
 prezintă rezistenţă la temperaturile scăzute din primăvară, la arşiţă şi cădere,
precum şi la lupoaie şi fuzarioză;
 pretabil pentru zonele din centrul şi nordul Moldovei;
 conţinutul în THC este de 0,0139%.
Eficienţa economică:
 producţia de tulpini este de 5,2 – 7,2 t/ha, cu un conţinut în fibră de 26 – 29%;
 productivitatea este de 900 – 1200 kg/ha sămânţă.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, în zonele din centrul şi nordul Moldovei.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatori individuali de cânepă;
 unităţi procesatoare de seminţe.

SOIUL DE CÂNEPĂ MONOICĂ „SECUIENI - JUBILEU”

SOIUL DE CÂNEPĂ MONOICĂ „DACIA - SECUIENI”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
SECUIENI
Autori: C. Găucă, M. Al. Luca, Lorena – Diana Popa
Principalele caracteristici:
 soiul a fost obţinut prin încrucişare directă între partenerul mascul – linia AR 1,
selecţie monoică tardivă şi partenerul femel – K8, selecţie din soiul dioic
Kompolt. Hibridarea a fost urmată de retroîncrucişare şi ulterior, de selecţia pe
familii a plantelor monoice cu productivitate mare de sămânţă, conţinut ridicat în
fibre şi redus în THC;
 lungimea plantei în cultura pentru tulpini este de 1,8 – 2,8 m, în timp ce în
cultura pentru sămânţă poate ajunge până la 3,0 – 4,5 m;
 culoarea tulpinii este verde – gălbui, cu un număr de 8 – 10 caneluri;
 inflorescenţa compactă este un spic aparent, cimă scorpioidă, cu florile mascule
dispuse la baza inflorescenţei femele;
 decalajul la înflorire este de 7 zile;
 fructul este o nuculă sferic ovoidală, de culoare brun – închis;
 perioada de vegetaţie este de 115 – 120 zile în cultura pentru fibră, iar în cultura
pentru sămânţă este de 145 – 160 zile;
 perioada de înflorire este de 15 – 20 zile;
 soi rezistent la temperaturi scăzute, secetă şi boli;
 se poate cultiva în toate zonele favorabile din centrul şi nordul Moldovei, precum
şi în zona de vest a ţării;
 conţinutul în cannabinoide este de 0,0134% THC.
Eficienţa economică:
 producţia de tulpini este de 8,4 – 11,8 t/ha, cu un conţinut în fibră de 31 – 32%;
 productivitatea este de 1000 – 1200 kg/ha sămânţă.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, în zonele din centrul şi nordul Moldovei şi în zona de vest a ţării.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatori individuali de cânepă;
 clustere.

SOIUL DE CÂNEPĂ MONOICĂ „DACIA - SECUIENI”

SOIUL DE LUCERNĂ „TEODORA”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
AGRICOLĂ, FUNDULEA
Autori: Maria Schitea, T. Martura
Principalele caracteristici:
 anul înregistrării: 2013;
 soi sintetic, semitardiv, are plantele de talie medie la înflorit;
 inflorescența este un racem de formă oval-globulară, florile sunt de culoare
albastru-violet, iar cele de culoare crem, albe sau galbene au o frecvenţă redusă,
sămânţa are masa a 1000 de boabe în jur de 2,0 g ;
 are o bună capacitate de regenerare după coasă şi o foarte bună perenitate;
 este rezistent la boli şi iernare;
 valoarea nutritivă a furajului este foarte bună (1416 kcal energie netă, 1,0 unităţi
nutritive carne, 71% coeficient de digestibilitate);
 conţinutul de proteină brută din substanţa uscată este de 22 % P.B, la îmbobocit.
 perenitate foarte bună: 3-5 ani.
Eficienţa economică :
 soiul Teodora are un potenţial ridicat de producţie la furaj, 19-22 t/ha substanţă
uscată în tehnologia intensivă și 10-15 t/ha substanţă uscată în tehnologia clasică
 Teodora este un soi sintetic, producţia de sămânţă nu ridică probleme speciale
faţă de celelalte soiuri, produce 600-860 kg/ha sămânţă.
Domeniul de aplicabilitate:
 destinat furajării animalelor ca masă verde sau conservat;
 soiul este recomandat în cultură pură şi în amestec cu graminee perene.
Beneficiari potenţiali:
 crescătorii de animale din toate zonele de cultură a lucernei ;
 societăţi comerciale şi cultivatori de lucernă şi amestecuri de plante furajere
( amestecuri de leguminoase şi gramineae ).

SOIUL DE LUCERNĂ „TEODORA”

SOIUL DE LUCERNĂ „CEZARA”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
AGRICOLĂ ,FUNDULEA
Autori: Maria Schitea, T. Martura
Principalele caracteristici:
 anul înregistrării: 2013;
 soi sintetic, semitardiv, are plantele de talie medie la înflorit;
 inflorescența este un racem de formă oval-globulară, florile sunt de culoare
albastru-violet foarte închis, iar cele de culoare crem, albe sau galbene au o
frecvenţă redusă, sămânţa are masa a 1000 de boabe în jur de 2,0 g ;
 are o bună capacitate de regenerare după coasă şi o foarte bună perenitate;
 este rezistent la boli şi iernare;
 valoarea nutritivă a furajului este foarte bună (1441 kcal energie netă, 1,02 unităţi
nutritive carne, 72% coeficient de digestibilitate);
 conţinutul de proteină brută din substanţa uscată este de 21,62 % , la îmbobocit;
 perenitate foarte bună: 3-5 ani .
Eficienţa economică :
 soiul Cezara are un potenţial ridicat de producţie la furaj, 19-21 t/ha substanţă
uscată în tehnologia intensivă și 10-15 t/ha substanţă uscată în tehnologia clasică;
 Cezara este un soi sintetic, producţia de sămânţă nu ridică probleme speciale
faţă de celelalte soiuri, produce 600-870 kg/ha sămânţă.
Domeniul de aplicabilitate:
 destinat furajării animalelor ca masă verde sau conservat;
 soiul este recomandat în cultură pură şi în amestec cu graminee perene.
Beneficiari potenţiali:
 crescătorii de animale din toate zonele de cultură a lucernei ;
 societăţi comerciale şi cultivatori de lucernă şi amestecuri cu gramineae
perene.

SOIUL DE LUCERNĂ „CEZARA”

SOIUL DE TRIFOI ROŞU (TRIFOLIUM PRATENSE L.)
,,LIVADA RALU”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
LIVADA, SATU MARE
Autori: Florica Moisa, Smit Gergely Andrei
Principalele caracteristici :
 soi sintetic diploid, precoce;
 valoarea nutritivă a furajului este foarte bună: conţine 17% proteină brută din
substanţa uscată;
 talia plantelor înaltă, la înflorit 80-90 cm ;
 tulpini lipsite de perozitate la peste 80% din plante, portul erect al plantelor;
 frunzele sunt mari, alungite, cu macula foliară evidentă la peste 70% din frunze,
procentul de frunze în condiţii normale depăşeşte 40%, ceea ce contribuie la
obţinerea unui furaj de bună calitate ;
 florile sunt de culoare roz-roșu, capitulele duble sunt în proporţie de 18-25%;
 sămânţa este marmorată predominant violacee, masa a1000 de boabe1,7-2,0
g;
 capacitate mare de regenerare după cosire şi o foarte bună perenitate(2-3ani);
 prezintă o rezistenţă bună la iernare și secetă;
 rezistent la făinare ;
 capacitate competitivă bună în diferite amestecuri cu graminee perene;
 capacitate ridicată de fixare simbiotică a azotului atmosferic ;
 se pretează la semănatul de toamnă în tehnologia intensivă și la semănatul de
primăvară în cea clasică.
Eficienţa economică:
 are un potențial de producție ridicat produce peste 15t/ha substanţă uscată;
 producţia de sămânţâ variază între 400-600 kg/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 destinat furajării ca masă verde sau conservat ;
 recomandat în toate zonele favorabile culturii trifoiului roşu, în cultură pură sau în
amestec cu graminee.
Beneficiari potenţiali:
 toţi crescătorii de animale indiferent de forma de proprietate ;
 unităţi specializate în producerea de seminţe.

SOIUL DE TRIFOI ROŞU (TRIFOLIUM PRATENSE L.)
,,LIVADA RALU”

SOIUL DE TOMATE „NECTARIA”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ, BUZĂU
Autori: Floarea Burnichi, Carmen-Gabriela Strugariu , Şt.Dinu
Principalele caracteristici:
 soi de tomate cu fructe portocalii;
 soi semitimpuriu de tomate (02) (100 – 120 de zile), cu fructe de culoare
portocalie;
 tip de creştere - nedeterminată (SP+);
 înălţimea medie a plantei - 2,2 m;
 plante de vigoare medie, foliaj bogat, cu un număr mediu de 34 frunze/plantă şi
pilozitate medie;
 număr mediu de frunze sub prima inflorescenţă – 7;
 număr de frunze între inflorescenţe – 2-3;
 poziţia frunzelor pe plantă - pendule;
 frunze mari, penate, cu băşicare slabă, de culoare verde mediu, suprafaţa
fotosintetic activă a plantei – mare;
 inflorescenţă ramificată dihotomic sau compusă;
 distanţa medie între inflorescenţe – 20 cm;
 număr de inflorescenţe pe plantă – 9;
 forma fructului: uşor turtit, neted, înălţimea medie 7,4 cm, diametrul 8,6 cm ;
 indicele de formă: 0,86;
 număr mediu de fructe pe plantă (9 etaje): 25;
 număr mediu de fructe în ciorchine: 3;
 culoarea fructului imatur: verde albicios, cu slabă calotă verzuie în zona
pedunculară;
 culoarea fructului la maturitatea tehnologică: portocaliu intens, uniform, cu luciu;
 punct pistilar - neregulat;
 grosime pericarp – 9 mm;
 zona de abscizie – 6 mm;
 loji seminale: 6 în secţiune transversală;
 greutatea medie a fructului (g): 280 g;
 fructe cu fermitate bună, gustoase, aromate;
 substanţă uscată solubilă (% s.p.): 5.2;
 comportarea faţă de atacul agenţilor patogeni: este tolerant faţă de bolile
specifice tomatelor cultivate în spaţii protejate şi câmp.
Eficienţa economică:
 potenţial de producţie: peste 5 kg/plantă şi 70-80 t/ha;

Domeniul de aplicabilitate:
 consum în stare proaspătă şi industrializare. Pretabil pentru cultivare în sistem
protejat(solar) cât şi în câmp deschis în toate zonele favorabile din punct de
vedere pedoclimatic cultivării tomatelor. Se poate cultiva şi în sistem ecologic
fiind creat în condiţiile pedoclimatice specifice ţării noastre.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi agricole ;
 producători privaţi.

SOIUL „NECTARIA ”FRUCTE DE TOMATE PORTOCALII

SOIUL DE TOMATE TIP CIREAŞĂ „SONIA DE BUZĂU’’

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ, BUZĂU
Autori: Floarea Burnichi, Carmen-Gabriela Strugariu, Şt. Dinu
Principalele caracteristici:
 soi de tomate tip cireaşă omologat în anul 2014;
 soi timpuriu (01) de tomate cireaşă tip cocktail, cu coacere concentrată a
fructelor în ciorchine;
 tip de creştere - nedeterminată (SP+);
 înălţimea medie a plantei - 2,7 m;
 plante viguroase, foliaj bogat, cu un număr mediu de 46 frunze/plantă şi pilozitate
medie;
 număr mediu de frunze sub prima inflorescenţă – 5;
 număr de frunze între inflorescenţe : 2-3;
 poziţia frunzelor pe plantă - pendule;
 frunze mari, penate, cu băşicare slabă, suprafaţa fotosintetic activă a plantei
mare;
 inflorescenţă liniară sau ramificată dihotomic;
 distanţa medie între inflorescenţe – 22 cm;
 forma fructului: cordiformă, înălţimea medie 3,8 cm, diametrul 3,7 cm ;
 indicele de formă: 0,98;
 număr mediu de fructe pe plantă (8 etaje): 102
 număr mediu de fructe în ciorchine: 12,7;
 culoarea fructului imatur: verde deschis, cu calotă verde în zona pedunculară;
 culoarea fructului la maturitatea tehnologică: roşu intens, uniform, cu luciu;
 loji seminale: două în secţiune transversală;
 greutatea medie a fructului (g): 38,7 g;
 fructe cu fermitate foarte bună, dulci, aromate;
 substanţă uscată solubilă (% s.p.): 6,8;
 comportarea faţă de atacul agenţilor patogeni: este tolerant faţă de bolile
specifice tomatelor timpurii cultivate în spaţii protejate şi câmp.
Eficienţa economică:
 potenţial de producţie: peste 4,5 kg/plantă şi 70-80 t/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 consum în stare proaspătă şi industrializare. Pretabil pentru cultivare atât în
sistem protejat (seră, solar) cât şi în câmp deschis în toate zonele favorabile din
punct de vedere pedoclimatic cultivării tomatelor. Se poate recolta cu ciorchine.





Se poate cultiva şi în sistem ecologic fiind creat în condiţiile pedoclimatice
specifice ţării noastre;
datorită conţinutului ridicat în substanţe antioxidante este recomandat consumul
fructelor pentru menţinerea stării de sănătate, în tratarea şi ameliorarea bolilor
cardiovasculare, în curele de slăbire, în avitaminoze, stări congestive, gută,
reumatism, afecţiuni ale tractului gastro-intestinal şi prevenirea apariţiei
cancerului;
fructele pot fi folosite extern în tratamente dermatologice şi aplicaţii cosmetice,
iar plantele au efect insecticid, îndepărtând ţânţarii.

Beneficiari potenţiali:
 societăţi agricole ;
 producători privaţi.

CIORCHINI CU FRUCTE COAPTE SOIUL „SONIA DE BUZĂU”

DETALIU PLANTĂ - SOIUL „SONIA DE
BUZĂU”

SOIUL DE TOMATE ,, ARGEŞ 16 ’’

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ,
ŞTEFĂNEŞTI, ARGEŞ
Autor: I. Tiţa
Principalele caracteristici:
 s-a obţinut prin hibridare între soiurile Notorius x Heinz 2274;
 tipul de creştere: determinat;
 formează 5-6 inflorescenţe pe plantă (dacă se reduce numărul de copili) cu 6-7
flori pe inflorescenţă;
 fructe mari (greutatea medie 180 g), alungite, de culoare roşu (44 A), cu puţine
seminţe, pulpa fermă, rezistente la păstrare;
 gust plăcut, (aciditate medie de 3,5% g/l acid malic şi 4,1% substanţă uscată
solubilă);
 conţinut bogat în antioxidanţi şi nutrienţi organo-minerali;
 epoca de coacere - mijlocie;
 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;
 recomandat pentru culturi ecologice.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatori particulari ;
 societăţi comerciale;
 consumatori;
 fabrici pentru prelucrarea fructelor şi legumelor.

SOIUL DE TOMATE ,, ARGEŞ 16 ”

SOIUL DE TOMATE ,,ŞTEFĂNEŞTI 24 ”

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 2013;
 foliajul este bogat, formează mulţi copili necesitând lucrări în verde specifice;
 tipul de creştere: nedeterminat;
 formează 8-12 inflorescenţe pe tulpină, cu 3-5 fructe la fiecare etaj;
 fructul foarte mare (greutatea medie 300 g), aplatizat în secţiune longitudinală, cu
pulpa fermă, rezistent la păstrare;
 la maturitate fructul nu are calota verde;
 culoarea epidermei este roşu viu (44 A);
 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 5 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;
 fiind un soi de mare producţie necesită o tehnologie adecvată şi cantităţi mari de
apă la irigat.
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;
 recomandat pentru culturi ecologice.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatori particulari ;
 societăţi comerciale;
 consumatori;
 fabrici pentru prelucrarea fructelor şi legumelor.

SOIUL DE TOMATE ,, ŞTEFĂNEŞTI 24 ”

SOIUL DE ARDEI GOGOȘAR ,,ASTEROID 204”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
` LEGUMICULTURĂ ȘI FLORICULTURĂ ,VIDRA
Autori: Gicuța Sbîrciog , Maria Tănăsescu
Principalele caracteristici:
 soi de ardei gogoșar din grupa de precocitate semitimpurie;
 perioada de vegetație cuprinsă între 134-144 de zile de la răsărire la prima
recoltă;
 plantă viguroasă (50-60 cm înălţime) cu foliaj bogat;
 frunze mari, colorate verde închis, prezentând antocian pe pețiol și nervuricaracter de soi;
 fructe mari (120-210 g), rotund aplatizate cu 3 loji seminale, prezentând mucron;
 culoarea fructului imatur este verde inchis;
 culoarea fructului la maturitatea fiziologică este roșu închis, lucios;
 poziția fructelor pe plantă este orizontală, uneori pendentă;
 pericarp gros (9-11 mm), dulce, suculent şi crocant;
 prezintă rezistenţă la virusul mozaicului tutunului (VMT) şi toleranţă ridicată la
verticilioza solanaceelor (Verticillium dahliae )şi alternarioză (Alternaria capsici
annuui);
 coacerea este concentrată (3-4 recoltări);
 densitatea recomandată: 66.000 plante/ha.
Eficiența economică:
 fructele STAS categoria Extra reprezintă peste 80% din producție;
 capacitate de producţie: 43-51 t/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 destinată culturii în câmp, pentru consum în stare proaspătă şi industrializare;
 recomandat pentru zona sud, sud-est și vest a țării.
Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale agricole;
 asociații și cultivatori particulari.

SOIUL DE ARDEI GOGOȘAR ,,ASTEROID 204”

SOIUL DE ARDEI GOGOȘAR ,,CORNEL 209”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ ȘI FLORICULTURĂ , VIDRA
Autori: Gicuța Sbîrciog , Maria Tănăsescu
Principalele caracteristici:
 soi de ardei gogoșar din grupa de precocitate semitimpurie;
 perioada de vegetație de 145 de zile de la răsărire la prima recoltare);
 plantă viguroasă (55-65 cm înălţime) cu foliaj bogat ;
 frunze mari de culoare verde închis, fără antocian;
 fructele mari (140-220 g), rotund aplatizate cu 3-4 loji seminale;
 culoarea fructului imatur este verde închis;
 poziția fructului pe plantă este pendentă;
 fructul prezintă mucron;
 la maturitatea fiziologică (de consum) culoarea este roșu întens, lucios;
 pericarp gros (9-10 mm),dulce, suculent şi crocant;
 rezistenţă la Virusul mozaicului tutunului (VMT) şi toleranţă ridicată la
Verticillium dahliae şi Alternaria capsici annuui;
 densitatea recomandată: 66.000 plante/ha.
 coacerea este concentrată (3-4 recoltări).
Eficiența economică:
 fructele STAS categoria Extra reprezintă peste 80% din producție ;
 capacitate de producţie: 50-53 t/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 destinată culturii în câmp, pentru consum în stare proaspătă şi industrializare;
 recomandat pentru zona sud, sud-est și vest a țării.
Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale agricole;
 asociații și cultivatori particulari.

SOIUL DE ARDEI GOGOȘAR ,,CORNEL 209 ”

SOIUL DE ARDEI GRAS ,,VIDRA 9”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ ȘI FLORICULTURĂ ,VIDRA
Autori: Gicuța Sbîrciog
Principalele caracteristici:
 soi de ardei gras din grupa de precocitate semitardivă;
 perioada de vegetație cuprinsă între 115-120 de zile de la răsărire la prima
recoltă;
 plantă viguroasă (50-55 cm înălţime), foliaj bogat;
 culoarea frunzelor este verde deschis;
 tulpina prezintă antocian la nivelul nodurilor;
 fructul este de greutate medie spre mare (100-140 g);
 forma fructului este cordiformă, ușor alungită în secțiune longitudinală;
 culoarea fructului este galben-ivoriu la maturitatea de consum și roșu la
maturitatea fiziologică;
 suprafața fructului este netedă;
 pericarp gros (6-7 mm), dulce, suculent şi crocant;
 prezintă rezistenţă la Virusul mozaicului tutunului (VMT )şi toleranţă ridicată la
Verticillium dahliae şi Alternaria capsici annuui.
Eficiența economică:
 fructele STAS categoria Extra reprezintă peste 80% din producție;
 forma fructului (lipsa concavităților) și depelarea ușoară crește randamentul la
prelucrare industrială;
 capacitate de producţie: 43-48 t/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 destinat culturii în câmp, pentru consum în stare proaspătă şi industrializare;
 se pretează și pentru cultura în spații protejate;
 recomandat pentru zona sud, sud-est și vest a țării.
Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale agricole;
 asociații și cultivatori particulari.

SOIUL DE ARDEI GRAS ,,VIDRA 9”

SOIUL DE ARDEI LUNG IUTE ,,CORNUL CAPREI”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , BUZĂU
Autori: C. Vînătoru, Bianca Zamfir , Camelia Bratu
Principalele caracteristici :
Etapele parcurse pentru obţinerea acestui soi au fost următoarele:
 soiul a fost obţinut în anul 2012 folosind ca material genetic de bază o populaţie
locală tradiţională din bazinul legumicol Buzău;
 soiul poate fi cultivat atât în spaţii protejate, seră şi solar, cât şi în câmp, în toate
zonele ţării favorabile speciei, cu precizarea că poate fi cultivat cu succes şi în
sistem ecologic;
 soiul se încadrează în grupa de maturitate 02;
 soiul prezintă vigoare mare, având o înălţime în câmp de 55 cm şi de peste 80 cm
 în seră;
 soiul se remarcă prin stabilitate şi uniformitate genetică a principalelor caractere
în special prin calitatea fructelor caracterizată prin gust şi aromă pronunţată şi
conţinut ridicat în capsicină;
 diametrul tufei este de 50-60 cm în seră şi 35- 40 cm în câmp;
 numărul fructelor/ plantă – 12-16 în seră şi 8-10 fructe în câmp;
 planta prezintă foliaj bogat, de culoare verde închis, cu rezistenţă sporită la
principalii agenţi patogeni, Virusul mozaicului tutunului (VMT ) şi Fusarium
oxysporum;
 fructul are culoarea verde închis iar la maturitatea fiziologică se colorează în
galben portocaliu. Un caracter distinct al fructului este reprezentat de încreţiturile
uşoare care apar aproape de receptacul. Din acest motiv a fost denumit popular
„Cornul Caprei”;
 greutatea totală medie a fructelor/plantă este de la 700 g în câmp şi 1,1 kg în seră
iar greutatea medie a unui fruct este de la 44,6 g în seră iar în câmp de 35-40 g ;
 lungimea fructului poate varia de la 14-17 cm în câmp la 17-20 cm în seră;
 greutatea seminţelor/ fruct ajunge la 2 g în câmp şi 1,5 g în seră;
 masa a 1000 de boabe este de 7 g.
Eficienţa economică:
 soiul are un potenţial mare de producţie;
 în spaţii protejate poate depăşi 50 t/ha iar în câmp, 30-35 t/ha.
Domeniul de aplicabilitate :
 pentru consum în stare proaspătă şi sub diverse preparate industrializate: boia,
ketchup, sosuri, murături, salate, etc.;




caracteristica forte a acestui soi este aceea că poate fi conservat prin murare,
singur sau în diverse combinaţii cu alte legume;
cercetările întreprinse au arătat că acest soi nu-şi depreciază fermitatea pulpei în
procesul de conservare.

Beneficiari potenţiali:
 cultivatorii individuali şi asociaţi;
 Industria alimentară;
 unităţi din domeniul procesării legumelor.

FRUCTE DE ARDEI IUTE
„CORNUL CAPREI”

ASPECT DIN CULTURĂ – ARDEI IUTE „CORNUL CAPREI”

SOIUL DE ARDEI IUTE „VICTOR”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ, BUZĂU
Autori: Floarea Burnichi, Carmen-Gabriela Strugariu, Şt.Dinu
Principalele caracteristici:
 soiul de ardei iute semitimpuriu, cu un interval de 90 zile de la răsărit la prima
recoltare;
 planta are o vigoare medie, cu o înălţime medie de 186,3 cm în seră şi 65,8 cm
în câmp;
 foliajul este bogat, de culoare verde intens;
 diametrul mediu al tufei 36,8 cm în seră, respectiv 52,1 cm în câmp;
 număr mediu de fructe pe plantă: 102 în seră şi 142 în câmp;
 fructele sunt pendule, de formă îngust triunghiulară, cu 2 loji seminale, o lungime
medie de 9,2 cm în seră şi 10,3 cm în câmp şi diametrul bazal de 1,4 – 1,7 cm;
 greutatea medie a fructului este de 9,4 g în seră şi 12,2 g în câmp;
 grosimea medie a pulpei este de 0,2 mm;
 culoarea fructului la maturitatea de consum este verde închis, iar la maturitatea
fiziologică roşu intens cu luciu;
 fructul are un pericarp gros, aspect, gust şi aromă plăcute, fiind picant;
 capacitatea de păstrare a fructelor este bună;
 greutatea medie a seminţelor/fruct este de 0,54 g în seră şi 0,71 g în câmp;
 numărul mediu de seminţe pe fruct este de 120 seminţe în seră şi 158 seminţe în
câmp;
 masa a 1000 de seminţe este în medie de 4,5 g;
 necesită palisare în sistem protejat;
 puţin pretenţios faţă de condiţiile ecologice, nu necesită lucrări speciale de
întreţinere.
 Potenţialul de producţie:
 35-55 t/ha şi peste 2,5 t/1000 m2 în cazul culturilor din sere şi solarii.
Eficienţa economică:
 se pot obţine uşor producţii deosebite, de peste 40 tone/ha pe terenuri
permeabile, cu un conţinut adecvat în elemente fertilizante;
 producţia mare înregistrată/plantă şi la unitatea de suprafaţă de peste 40 t/ha
asigură un beneficiu substanţial cultivatorului;
 capacitate de păstrare bună;
 destinat consumului în stare proaspătă şi industrializare.

Domeniul de aplicabilitate:
 soiul manifestă fenomenul de plasticitate ecologică; se poate cultiva în toate
zonele cu condiţii pedoclimatice corespunzătoare culturii ardeiului;
 soi foarte productiv, leagă foarte bine atât în condiţii de protejare (sere, solarii)
cât şi în câmp deschis;
 fructele sunt utilizate pentru consum în stare proaspătă şi industrializare;
 în medicină, consumul de fructe ajută la creşterea secreţiei gastrice, a
peristaltismului intestinal şi la scăderea presiunii arteriale prin efectul
vasodilatator, fiind folosite şi în ameliorarea durerilor musculare şi reumatismale,
a herpesului şi zona zoster;
 capsaicina din fructele de ardei iute vitalizează organismul, întăreşte sistemul
imunitar, determină reducerea colesterolului din sânge; accelerează arderea
grăsimilor fiind eficientă în curele de slăbire; combate oboseala corzilor vocale,
degerăturile şi angina, iar în industria cosmetică ajută la tratarea alopeciei (a
cheliei).
Beneficiari potenţiali:
 societăţi agricole;
 producători privaţi;
 deţinători de terenuri şi spaţii protejate;
 societăţi comerciale.

Evoluţia fructelor la soiul de ardei iute „Victor”

Detaliu plantă de ardei iute soiul „Victor”, în seră

Aspect plante de ardei iute soiul
„Victor”, în câmp

SOIUL DE FASOLE PITICĂ „CLARISA”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ , BUZĂU
Autori: Floarea Burnichi, Carmen-Gabriela Strugariu, Şt.Dinu
Principalele caracteristici:
 soi de fasole pitică de grădină cu păstaie galbenă, cilindrică, omologat în anul
2014.
 soi timpuriu cu perioadă scurtă de vegetaţie (90 zile de la răsărit la maturitatea
tehnologică);
 portul plantei este determinat, cu o înălţime medie de 47,4 cm;
 numărul mediu de lăstari pe plantă este de 7,5;
 tufa este compactă, numărul mediu de frunze pe plantă este de 27, iar coloritul
foliajului este verde închis;
 tulpina are o lungime medie de 7,1 cm, soiul având o creştere determinată
(fasole pitică);
 florile sunt albe, dispuse în racem scurt; în fiecare inflorescenţă sunt 2-3 flori, iar
perioada înfloritului se desfăşoară pe o durată de 15-20 zile;
 pentru o bună polenizare, în perioada înfloritului, temperatura optimă trebuie să
fie de 20-22 0C, iar umiditatea relativă a aerului 85%;
 păstăile sunt subţiri, fine, elegante, de culoare galben verzui la maturitatea
fiziologică şi galben deschis la maturitatea tehnologică, au o lungime medie de
16,7 cm, forma lor în secţiune este cilindrică, fiind uşor curbate, cu o curbură a
stilului medie şi au o grosime medie de 7,5 mm; numărul de boabe/păstaie este
de 6-7, iar cel mediu al păstăilor/plantă este de 35-45, cu o greutate totală
medie/plantă de 300 g; greutatea medie a unei păstăi este de 6.3 g; păstăile nu
au aţe, au codiţe lungi, sunt de calitate superioară, foarte fragede şi se
încadrează în grupa soiurilor cu păstaie extrafină;
 masa a 1000 de boabe este de 215 g;
 tehnologia de cultură este tehnologia cadru de cultivare a fasolei pentru păstăi în
câmp. O atenţie deosebită trebuie acordată temperaturii; temperaturile scăzute,
sub 9 0C împiedică creşterea şi dezvoltarea plantelor, seminţele putrezind în sol;
temperatura optimă de vegetaţie este de 20-250C, iar cele de peste 30 0C
determină avortarea florilor şi stânjenesc formarea păstăilor;
 rezistenţa la agenţii patogeni şi dăunătorii specifici o recomandă pentru
cultivarea în sistem ecologic.

Eficienţa economică:
 soi timpuriu, cu producţie mare (peste 12 t/ha), putând fi cultivat timpuriu,
înaintea altor culturi sau succesiv, datorită perioadei de vegetaţie scurte;
 datorită uniformităţii plantelor şi a maturităţii tehnice concentrate a păstăilor
(peste 80% la primul recoltat), soiul se pretează la recoltarea mecanizată;
 recomandat pentru consum proaspăt şi industrializare, datorită calităţii deosebite
a păstăilor.
Domeniul de aplicabilitate:
 consum în stare proaspătă şi industrializare. Pretabil pentru recoltare
mecanizată. Rezistenţa la patogenii şi dăunătorii specifici îl recomandă pentru
cultivarea în sistem ecologic.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi agricole ;
 producători privaţi.

PĂSTĂI DE FASOLE SOIUL „CLARISA

”

SOIUL DE FASOLE „CLARISA” – DETALIU DIN CULTURĂ

SOIUL DE CEAPĂ ,,UNIVERSAL DE VIDRA”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ ŞI FLORICULTURĂ ,VIDRA
Autor : N.Popandron
Principalele caracteristici:
 soi de ceapă din grupa de precocitate semitimpurie;
 perioada de vegetaţie este cuprinsă între 110-115 de zile, de la răsărire la
prima recoltare;
 planta este viguroasă (50-60 cm înălţime), frunziş bogat, verde închis;
 gradul de acoperire cu pruină a funzelor este mediu;
 bulbii sunt de mărime medie (150-180 g), de formă globuloasă;
 tunicile sunt subțiri, de culoare maroniu -galbuie;
 gâtul bulbului este subțire, favorizând o maturare uniformă;
 bulbii sunt suculenţi, au gust plăcut, dulce, cu grad de iuţeală scăzut;
 conținutul de substanță uscată solubilă este de 9,5 % ;
 tolerant la Peronospora destructor.
Eficienţa economică:
 capacitate de producţie: 60-80 t/ha;
 bulbii STAS din categoria I sunt de peste 95%;
 se încadrează în categoria soiurilor care se seamană direct în câmp, atât
primăvara timpuriu cât şi în toamnă ( la începutul lunii septembrie);
 forma globuloasă a bulbilor crește randamentul la prelucrarea industrială.
Domeniul de aplicabilitate:
 destinată culturii în câmp, se poate cultiva în toate zonele ţării, pentru consum în
stare proaspătă şi industrializare.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale legumicole;
 asociaţii şi cultivatori particulari de legume.

SOIUL DE CEAPA ,,UNIVERSAL DE VIDRA”

SOIUL DE BUSUIOC „VIOLET DE BUZĂU”
(OCIMUM BASILICUM VAR. VIOLACEUM)

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ, BUZĂU
Autori: Floarea Burnichi, Petruţa Bebea , Carmen-Gabriela Strugariu, Şt. Dinu
Principalele caracteristici:
 soi semitimpuriu, înfloreşte vara-toamna;
 plantă anuală, varietate de busuioc roşu-violet;
 talia plantei: 60-70 cm;
 diametrul tufei: 40-45 cm;
 forma plantei – erectă. Tufă ramificată, uşor răsfirată, foliaj mediu-bogat, cu
 frunze uşor zimţate;
 forma limbului frunzei – eliptică;
 culoarea frunzelor este neobişnuită, violet-purpurie, datorită conţinutului mare de
antocianine;
 floarea are corola de culoare roz-violet;
 perioada înfloritului - semitimpurie, înfloreşte vara-toamna;
 seminţe eliptice de 2/1 mm, de culoare negru uşor maroniu, mate;
 masa a 1000 de seminţe este 1,3 g, iar la un gram sunt 750 seminţe;
 polenizarea este liberă;
 poate fi cultivat cu succes atât în spaţii protejate cât şi în câmp deschis (30 cm
 între plante pe rând şi 70 cm între rânduri), dar şi în ghivece.
 Potenţialul de producţie:
- producţia de iarbă proaspătă este de 10-12 t/ha.
Eficienţa economică:
 soi rezistent la bolile şi dăunătorii specifici, cultura neînregistrând pierderi;
 capacitate de păstrare a seminţelor medie (3-4 ani) fără a se diminua prea mult
capacitatea de germinare.
Domeniul de aplicabilitate:
 este o plantă condimentară, ornamental – decorativă;
 se cultivă prin semănat direct şi prin răsaduri, distanţa optimă de plantare fiind de
30 cm între plante pe rând şi de 70 de cm între rânduri. Planta suportă o mare
flexibilitate în funcţie de scopul culturii;
 se utilizează în scop culinar, ornamental şi medicinal, existând posibilitatea
utilizării şi în industria parfumurilor datorită aromei puternice mentolate, foarte
plăcute.

Beneficiari potenţiali:
 societăţi agricole de profil;
 cultivatorii privaţi sau asociaţi;
 Industria alimentară, cosmetică şi medicina complementară.

Soiul de busuioc „Violet de Buzău”
Aspect din cultura

Detaliu ramificatie cu flori

Soiul de busuioc „Violet de Buzău”
Detaliu planta

SOIUL DE CUCUMIS METULIFERUS ,,TEMPUS”
(DENUMIRE POPULARĂ: KIWANO)

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ ,BUZĂU
Autori: C. Vînătoru, Bianca Zamfir , Camelia Bratu
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;
 cercetările s-au finalizat cu obţinerea a 8 genotipuri distincte;
 studii şi cercetări privind elaborarea tehnologiei specifice de cultură începând cu
anul 2010;
 soiul „Tempus” a fost obţinut din ameliorarea liniei 1 din baza de germoplasmă;
 planta anuală, erbacee, cu uşor aspect de liană, care vegetează şi fructifică bine
în special în spaţii protejate dar şi în câmp, în sistem palisat în zonele mai calde,
sudul şi sud-estul ţării;
 rădăcina este asemănătoare cu cea a castravetelui comun, puţin mai profundă şi
mai bogată în rădăcini secundare care sunt mai rezistente şi uşor elastice;
 tulpina este urcătoare, fistuloasă, mai mică în diametru decât a castravetelui
comun, devenind viguroasă pe măsură ce planta se maturează, căpătând aspect
de liană;
 tulpina principală 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;
 frunzele sunt asemănătoare cu cele ale castravetelui comun, de dimensiuni ceva
mai mici, uşor dinţate şi acoperite cu perişori fini, glandulari;
 florile sunt unisexuat monoice, dispuse 1-2 la un loc la subsuoara frunzelor, sunt
gamopetale, cu o corolă de culoare galben deschis 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;
 atât florile mascule cât şi cele femele sunt de dimensiuni mai mici comparativ cu
cele ale castravetelui comun;
 fructul este o melonidă de formă cilindrică, cu ambele capete uşor rotunjite;
 culoarea fructului imatur până la maturitatea fiziologică este verde puternic
acoperit cu pruină;
 la maturitatea fiziologică fructul are culoarea galben-portocalie;









suprafaţa exterioară a fructului este acoperită în întregime cu ţepi agresivi, de
dimensiuni mari, de 10-15 mm;
fructul, recoltat în stadiul de verde are o capacitate mare de păstrare după
recoltare, chiar şi în încăperi fără atmosferă controlată, acesta se poate păstra
până la recolta anului următor;
greutatea medie a fructului este de 340 g;
seminţele sunt de dimensiuni ceva mai mici decât ale castravetelui comun, de
culoare albă şi acoperite cu puf fin;
numărul mediu de seminţe germinabile în fruct este de 400;
masa a 1000 de boabe este de 12 g;
fructele pot fi consumate atât în stadiul de verde dar şi portocaliu. De precizat că
valoarea lor nutritivă şi gustul sunt mai pronunţate în stadiul de portocaliu.

Eficienţa economică:
 soiul are un potenţial mare de producţie. În spaţii protejate poate depăşi 60 t/ha
iar în câmp, în sistem palisat poate ajunge la 35-40 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;
 ornamental şi peisagistic.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatorii individuali şi asociaţi;
 Industria alimentară şi industria farmaceutică.

SOIUL DE KIWANO „TEMPUS” – EVOLUŢIA FRUCTULUI

ASPECT DIN CULTURĂ SOIUL „TEMPUS” – FRUCTE MATURE

SOIUL DE GUTUI PENTRU CONSUM ÎN STARE PROASPĂTĂ
„ADONIA”

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, PITEŞTI, MĂRĂCINENI
Autori: I. Duţu, Cr. Mazilu, Mădălina Militaru
Principalele caracteristici:
 este un soi de gutui introdus în Catalogul oficial în anul 2013, ce umple un gol în
sortimentul de soiuri româneşti al acestei specii (ultimele soiuri româneşti au fost
introduse în urmă cu 31 de ani, în anul 1982: Aromate, Aurii şi Moldoveneşti);
 pomul are tendinţa de creştere invers piramidală, cu lăstari lungi pe care apar
flori încă din anul II de la plantare în livadă;
 pomul are tendinţa de a rodi abundent încă din anul III de la plantare şi datorită
acestui fapt, pentru a nu se epuiza de timpuriu, trebuie acordată o atenţie
deosebită formării scheletului;
 lăstarii lungi ce se reţin pentru formarea coroanei se scurtează în primii 3 ani la
1/3 din lungimea lor pentru a da creşteri laterale viguroase;
 florile şi fructele abia formate în primăvară sunt sensibile la monilioză (Monilinia
linhartiana) care atacă în special porţiunea din mijloc a lăstarului, ce se usucă
împreună cu fructele abia formate (trebuie îndepărtată apoi prin tăiere toată
porţiunea până la vârful lăstarului);
 este recomandat ca în anul II de la plantare să se elimine toţi mugurii floriferi,
înainte de a înflori, iar în anul III să se reţină foarte puţine flori pentru a lega
fructe (soiul este autofertil);
 infecţiile artificiale făcute cu bacteria Erwinia amylovora au arătat că soiul este
sensibil la focul bacterian, încadrându-se în clasa E (indicele de sensibilitate
varietală = 60-100 %);
 pomii bine formaţi pot fi longevivi (planta originară are vârsta peste 50 de ani);
 fructul este de mărime mijlocie (4-5 buc / kg), destul de uniform, cu aspect
maliform, de culoare galben pai strălucitoare şi fără pubescenţă când ajunge la
maturitatea de recoltare (sfârşit de septembrie);
 fructele se păstrează în condiţii obişnuite până la începutul lunii martie iar în
depozite frigorifice cu temperatură controlată până în luna iunie;
 fructul suculent, fără sclereide, plăcut pentru papilele gustative, nu este întrecut
calitativ de nici unul dintre soiurile de gutui cultivate la scară comercială în ţara
noastră;
 conţinutul fructului în substanţă uscată este de 16,42 %, în zaharuri totale de 8,8
%, în pectină 0,50 %, iar aciditatea titrabilă este 0,50 % (pentru comparaţie
limitele de variaţie ale acestor indicatori la măr se situează între 11-17 % pentru

substanţa uscată, 7-12 % zaharuri totale, zero pectină şi 0,25-1,35 % aciditate
titrabilă).
Eficienţa economică:
 la densitatea de 1.000 pomi / ha în livadă intensivă se poate obţine o producţie
de 10 t / ha începând cu anul IV, ce urcă în următorii 2 ani la 15 t / ha;
 preţul de livrare per kg pentru gutui de calitate destinate consumului în stare
proaspătă este dublu raportat la cel al merelor.
Domeniul de aplicabilitate:
 pentru livezi intensive de gutui, înfiinţate în zone cu incidenţă redusă a atacului
de monilioză şi foc bacterian, cu pomi conduşi sub formă de cordon vertical, la
distanţa de plantare de 5 x 2 m (1.000 pomi / ha);
 pentru livezi semi - intensive de gutui cu pomi conduşi sub formă de vas
ameliorat, la distanţa de 5 x 4-3 m ( 500 – 666 pomi / ha; această formă de
coroană permite un control mai bun al bolilor, deoarece lumina şi aerul pătrund
mai bine în interiorul coroanei);
 indiferent de tipul de livadă trebuie acordată toată atenţia combaterii moniliozei în
timpul înfloritului, fiind principalul factor de debilitare a pomilor;
 fructele au întrebuinţare multiplă şi pot fi folosite pentru peltea, dulceaţă, compot,
distilare (rachiu de gutui), deshidratare (fructe feliate).
Beneficiari potenţiali:
 soiul este brevetat (brevet pentru soi de plante nr. 00329 / 12.12.2013) şi va
putea fi înmulţit numai de pepinierele ce obţin acordul titularului de brevet de soi
(ICDP. Piteşti).

,,ADONIA”- SOI DE GUTUI

SOIUL DE SALCIE BIOENERGETICĂ
,, ROBISAL ”
Unitatea elaboratoare: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – STAŢIUNEA DE
CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ,
VÂLCEA
CET GOVORA S.A. RÂMNICU VÂLCEA.
Autori: I. Botu , M. Botu , Silvia Ana Preda , Ghe. Achim , Adina Cristina Vicol ,
Andreea Oana Giorgota
Principalele caracteristici:
 soiul ,,Robisal” este o plantă unisexuat dioică masculă. Perioada de înfrunzire în
primăvară este medie;
 numărul mediu al creşterile anuale din butucul plantei este mare (14,4 buc.)
aceasta crescând de la 8,5 buc./butuc (în anul II) la 24,4 buc./butuc (anul IV), iar
lungimea medie a creşterilor anuale este de 2,79 m (1,97 m în anul II până la
3,40 m în anul III). Suma medie a creşterilor anuale este de 40,1 m;
 creşterea lăstarilor este semierectă, pe lăstarii anuali apar mulţi anticipaţi (peste
66,8%) în anii secetoşi. În condiţii de irigare procentul de lăstari anticipaţi se
reduce până la 20,4%, ceea ce indică un comportament asemănător cu al unor
soiuri străine (de exemplu ’Tordis’);
 frunzele au formă lanceolată, sunt destul de mari, mai late la bază şi de culoare
verde deschis;
 soiul se înmulţeşte prin butaşi lignificaţi şi butaşi semi-lignificaţi. În ambele cazuri
se folosesc butaşi cu lungimi de 20 - 25 cm (fără frunze, la cei lignificaţi şi cu
frunze la partea superioară, la ceilalţi);
 procentul de înrădăcinare al butaşilor pe platformă, în solariu, a fost de 97,9%;
 soiul este rezistent la atacul de rugină a frunzelor (Melampsora sp.) şi la
gândacul salciei (Phratora sp).
Eficienţa economic :
 ,,Robisal’’ este un soi productiv, realizând o producţie de biomasă la recoltare de
49,6 t/ha, iar după uscare naturală timp de 20 zile (până la 40% umiditate)
biomasa aptă pentru ardere ajunge la 29,8 t/ha;
 producţia de materie uscată este de 12,7 t/ha, iar cea de cenuşă de 0,098 t/ha
(0,77% din producţia de materie uscată).
Domeniul de aplicabilitate:
 pentru producţia comercială de biomasă în toate zonele favorabile culturii
plantelor bioenergetice.

Beneficiari potenţiali:
 Unităţi cu ferme specializate în cultura plantelor pentru biomasă de tip S.R.C.
(Short Rotation Coppice);
 cultivatori amatori.

SOIUL DE SALCIE BIOENERGETICĂ ,,ROBISAL” ÎNAINTE DE RECOLTARE.

SOIUL DE SALCIE BIOENERGETICĂ
,, FRAGISAL ”

Unitatea elaboratoare: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – STAŢIUNEA DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ ,
VÂLCEA
CET GOVORA S.A. RÂMNICU VÂLCEA.
Autori: I.Botu , M.Botu , Silvia Ana Preda , Gh.Achim , Adina Cristina Vicol , Andreea
Oana Giorgota
Principalele caracteristici :
 soiul este o plantă unisexuat dioică masculă. Prezintă o perioadă medie de
înfrunzire în primăvară;
 creşterile anuale din butuc sunt relativ numeroase (15,1 buc.) şi au lungimi medii
de 2,78 m (medii pe 3 ani);
 creşterea lăstarilor este la început erectă, apoi uşor semierectă. Planta prezintă
multe creşteri anuale cu lăstari anticipaţi de lungimi cuprinse între 0,4 şi1,2 m;
 creşterile anuale sunt foarte fragile (se rup uşor);
 frunzele sunt de mărime medie, au formă lanceolată şi sunt ascuţite. Limbul foliar
are culoare verde şi este zimţat;
 soiul ,,Fragisal” se înmulţeşte clonal prin butaşi lignificaţi. Butaşii lignificaţi se
recoltează din noiembrie şi până în martie şi se recomandă a avea 20 - 25 cm
lungime şi 8 - 15 mm în diametru. Procentul de înrădăcinare al butaşilor pe
platformă este de 99,0%;
 soiul este foarte productiv, prezintă creşteri relative erecte, cu destul de mulţi
lăstari anticipaţi;
 ,,Fragisal” este un soi rezistent la atacul de rugina frunzelor (Melampsora sp.) şi
la pătarea brună (Marssonina salicicola).
Eficienţa economică:
 soiul ,,Fragisal” a realizat o producţie medie de biomasă la recoltare de 46,8 t/ha
(peste 60 t/ha în anul IV de la plantare);
 producţia de materie uscată este de 11,9 t/ha, producţie comparabilă cu cea a
soiurilor de salcie din străinătate, iar conţinutul de cenuşă este de 0,088 t/ha
(0,74% din total biomasă);
 cantitatea de biomasă după uscare în aer ,timp de 20 zile (umiditate de 40%)
este de 28,74 t/ha, cantitate aptă pentru ardere.
Domeniul de aplicabilitate:
 pentru producţia comercială de biomasă în toate zonele favorabile culturii
plantelor bioenergetice.

Beneficiari potenţiali:
 Unităţi cu ferme specializate în cultura plantelor de tip S.R.C. (Short Rotation
Coppice);
 cultivatori amatori.

SOIUL DE SALCIE BIOENERGETICĂ ,,FRAGISAL ” ÎNAINTE DE RECOLTARE

SOIUL DE VIŢĂ DE VIE PENTRU VINURI ROŞII DE CALITATE
SUPERIOARĂ „MĂGURA”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, ODOBEŞTI
Autori: M.Ghică , Ileana Stoian, Ionica Bosoi, Marioara Bosoi, Lacrămioara Miron
Principalele caracteristici:
 a fost obţinut prin hibridare intraspecifică triplă între soiurile (Băbească neagră x
Merlot) x Alicante Bouschet;
 omologat în anul 2014;
 direcţia de producţie: vinuri roşii, extractive, asemănatoare cu cele obţinute din
soiul Alicante Bouschet;
 este un soi cu toleranţă ridicată la bolile criptogamice şi la condiţiile de iernare;
 strugurii sunt mijlocii (190 g), cilindro-conici, rămuroşi, cu lungimea de cca 16-18
cm, peduncul lung, erbaceu, procent scăzut de meiere şi mărgeluire;
 boabele sunt de mărime mijlocie (1,9 – 2,0 g), rotunde, uniforme, colorate în
negru albăstrui, bogate în antociani, atât în pieliţă cât şi în miez, mustul şi vinurile
obţinute sunt intens colorate;
 soiul are vigoare de creştere mică spre mijlocie;
 potenţialul de fertilitate (70 % lăstari fertili): coeficienţii de fertilitate (coeficientul
de fertilitate relativ şi coeficientul de fertilitate absolut) au valori ridicate (1,04
respectiv 1,44);
 indicii de productivitate (indicele de productivitate relativ 198 şi indicele de
productivitate absolut 274) corespund unei producţii ridicate de struguri (4,5
kg/butuc, 16,6 t/ha);
 acumulează în bob cca. 212 g/l zaharuri şi o aciditate cuprinsă între 4,0 - 4,2 g/l
H2 SO4;
 ajunge la maturitatea deplină în prima decadă a lunii septembrie (epoca a IV –a);
 se obţin vinuri roşii, extractive, intens colorate, tinctoriale, asemănătoare cu soiul
Alicante Bouschet cu o fructuozitate şi o prospeţime caracteristice.
Eficienţa economică :
 potentialul agroproductiv al soiului este mare (16 – 18 t/ha) în condiţii tehnicoculturale optime;
 fiind un soi cu toleranţă genetică, costurile pentru tratamentele fitosanitare sunt
reduse;
 potenţialul de acumulare a zaharurilor în must permite obţinerea vinurilor roşii,
extractive, de calitate superioară, în condiţiile de cultură specifice podgoriei
Odobeşti.

Domeniul de aplicabilitate:
 introducerea soiului în plantaţiile viticole destinate pentru obţinerea vinurilor roşii
de calitate superioară (DOC);
 introducerea soiului în plantaţii viticole pretabile tehnologiilor ecologice.
Beneficiari potenţiali :
 societăţi comerciale viti-vinicole;
 asociaţii viti-vinicole;
 producători particulari.

SOIUL DE VIŢĂ DE VIE PENTRU VINURI ROŞII DE CALITATE
SUPERIOARĂ „MĂGURA”

ELITA CLONALA DE VIŢĂ DE VIE ,,CABERNET SAUVIGNON 16.6.9 ”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, IAŞI
Autori: C. Savin, Doina Damian, Ancuţa Nechita
Principalele caracteristici:
 originea: selecţie clonală a soiului Cabernet Sauvignon;
 direcţia de producţie: pentru producerea vinurilor roşii de calitate;
 epoca de maturare a strugurilor: V - VI;
 vigoarea de creştere a butucilor este mijlocie;
 spectrul fenologic, comportarea la ger şi la atacul principalelor boli criptogamice
este asemănător cu a soiului populaţie;
 fertilitatea elitei este mare (85 % lăstari fertili), superioară martorului, soiul
populaţie;
 potenţialul mediu de producţie este cuprins între 2,8 şi 3,6 kg/butuc asigurând un
spor de producţie de 15 %;
 potenţialul mediu de acumulare a zaharurilor în must este de 206 g/l, depăşind
cu 20% soiul populaţie, iar aciditatea totală de 7,3 g/l acid tartric;
 vinurile rezultate din vinificarea strugurilor prezintă caracteristicile specifice
soiului, având o concentraţie în alcool de 12,0 % vol, sunt fructuoase, corpolente,
bogate în extract nereducător (20,0 g/L) şi în glicerol (6,2 g/l), putând fi încadrate
în categoria vinurilor cu denumire de origine controlată.
Eficienţa economică:
 rezultă din sporurile de producţie de 12 % şi cel de acumulare a zaharurilor în
must, de 20 % comparativ cu soiul populaţie;
 valorificarea superioară a vinurilor rezultate, care se încadreză 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 soiuri pentru vinuri roşii.

ELITA CLONALA DE VIŢĂ DE VIE – CABERNET SAUVIGNON 16.6.9

ELITA CLONALA DE VIŢĂ DE VIE ,,SAUVIGNON BLANC 12.9.5 ”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, IAŞI
Autori: Doina Damian, C.Savin Costică, Ancuţa Nechita
Principalele caracteristici:
 originea: selecţie clonală a soiului Sauvignon blanc;
 direcţia de producţie: pentru producerea vinurilor albe de calitate;
 epoca de maturare a strugurilor: V;
 vigoarea de creştere a butucilor este mijlocie;
 rezistenţa la ger este mijlocie, la temperaturi de -26,7°C în aer, pierderile de ochi
fiind de 32%;
 fertilitatea elitei este mare (70 % lăstari fertili), superioară martorului, soiul
populaţie;
 potenţialul mediu de producţie este cuprins între 2,8 şi 3,4 kg/butuc ,asigurând
un spor de producţie de 12 %;
 potenţialul mediu de acumulare a zahărurilor în must este de 230 g/l, depăşind
cu 20% soiul populaţie, iar aciditatea totală de 5,3 g/l acid tartric;
 vinurile rezultate din vinificarea strugurilor prezintă caracteristicile specifice
soiului, având o concentraţie în alcool de 12,7 % vol, sunt fructuoase, corpolente,
bogate în extract nereducător (23,5 g/l) şi în glicerol (8,0 g/L), putând fi încadrate
în categoria vinurilor cu denumire de origine controlată.
Eficienţa economică:
 rezultă din sporurile de producţie de 12 % şi cel de acumulare a zaharurilor în
must, de 20 % 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 Sauvignon blanc.

ELITA CLONALA DE VIŢĂ DE VIE - SAUVIGNON BLANC 12.9.5

SOIUL DE VIŢĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ „PUTNA”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ,ODOBEŞTI
Autori: M.Ghică , Ileana Stoian, Ionica Bosoi, Marioara Bosoi, Lacrămioara Miron
Principalele caracteristici:
 a fost obţinut prin hibridare intraspecifică între soiurile Ceauş x Muscat de
Alexandria;
 omologat în anul 2014;
 este un soi cu toleranţă bună la boli şi dăunători;
 strugurii sunt mari (cca. 380 g), cilindro-conici, lacşi, rămuroşi, lungi de cca. 1620 cm, pe partea însorită capătă o nuanţă arămie, ruginie, care le conferă un
aspect deosebit de plăcut;
 prezintă procent scăzut de meiere şi mărgeluire;
 boabele sunt mijlocii (3,2 – 3,4 g), tronconice, uneori obovoide, colorate în
galben-verzui;
 miezul bobului este crocant, cu gust plăcut specific;
 principalele fenofaze: dezmugurit 25–28.04; înflorit 23-27.05; pârga 22-26.07;
maturitate deplină 4-8.09;
 soiul are vigoare de creştere mijlocie spre mare;
 potenţialul de fertilitate (68 % lăstari fertili); coeficienţii de fertilitate (coeficientul
de fertilitate relativ şi coeficientul de fertilitate absolut) au valori ridicate (0,96
respectiv 1,41);
 indicii de productivitate (indicele de productivitate relativ 335 şi indicele de
productivitate absolut 491) corespund unei producţii ridicate de struguri (6,8
kg/butuc şi 22,0 t/ha);
 acumulează în bob cca. 180 g/l zaharuri şi o aciditate de 3,6 - 3,8 g/l H2 SO4;
 ajunge la maturitatea deplină în a doua jumătate a lunii august sau începutul lunii
septembrie, soiul încadrându-se în epoca III-IV de maturare.
Eficienţa economică :
 potenţialul agroproductiv al soiului este mare (20 – 22 t/ha) în condiţii culturale
optime;
 aspectul comercial plăcut, toleranţa la atacul bolilor şi dăunatorilor, constituie
calităţi ale soiului care îl recomandă pentru o cultură eficientă.
Domeniul de aplicabilitate :
 introducerea soiului în plantaţiile viticole destinate consumului de struguri în stare
proaspătă în zonele favorabile viţei de vie;
 folosirea soiului ca genitor în crearea unor soiuri cu toleranţă la boli.

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

SOIUL DE VIŢĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ „PUTNA”

CAPITOLUL II
Tehnologii de cultură a plantelor

COMBATEREA BURUIENILOR DICOTILEDONATE ANUALE ŞI
PERENE PRECUM ŞI A UNOR MONOCOTILEDONATE DIN CULTURA
GRÂULUI ÎN ZONA DE SUD A ŢĂRII

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
TELEORMAN
Autori: Floarea Bodescu, E. Negrilă, Rodica Sturzu, Anca Stefania Paraschiv,
Cristina Melucă, Jeni Cojocaru
Principalele caracteristici:
 SEKATOR PROGRES OD 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: 225 g/l iodosulfuron + 100 g/l amidosulfuron şi
mefenpyr dietil (safenar) 250 g/l;
 acţionează ca un erbicid foliar prin frunze (în special) şi rădăcini;
 asigură controlul principalelor buruieni problemă: Apera spica-venti,
Amaranthus retroflexus, Anthemis arvensis, Anagalis arvensin, Galium aparine,
Sinapis arvensis, Polygonum convolvulus, Stellaria media, Thlaspi arvense,
Papaver rhoeas, Cirsium arvense, Sonchus arvensis;
 se aplică în doză de 0,15 l/ha pentru combaterea speciei Apera spica venti şi
între 0,1-0,15 l/ha, în funcţie de spectrul de buruieni şi faza de creştere a
acestora;
 se aplică cu un volum de apă : 200-400 l/ha;
 se poate aplica de la stadiul de înfrăţire-formarea primului internod al culturii de
grâu, efectul maxim asupra buruienilor se realizează până în faza de înfrăţire a
speciei Apera spica-venti, iar pentru buruienile dicotiledonate până în faza de 24 frunze, Cirsium arvense maxim 10 cm înălţime;
 este compatibil cu majoritatea fungicidelor, fertilizanţi foliari.
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
1900-2200 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.

PROTECȚIA CULTURILOR DE GRÂU PRIN TRATAMENTUL
SEMINȚELOR CU FUNGICIDE ÎMPOTRIVA BOLILOR TRANSMISE
PRIN SĂMÂNȚĂ ȘI SOL (Tilettia spp.)

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
ŞIMNIC, CRAIOVA
Autori: Fraga Oncică
Principalele caracteristici:
 denumire comercială: Dividend Star 036FS, Orius 2 WS, Amiral Proffi 6FS;

mod de aplicare al produsului: tratament la sămânță;

cantitate/doza aplicată:
- Dividend Star 036FS= 1litru produs comercial la tona de sămânță;
- Orius 2 WS= 1,5 litri produs comercial la tona de sămânță;
- Amiral Proffi 6FS=0,5 litri produs comercial la tona de sămânță.
 echipament de aplicare: mașina de tratat sămânță (MTS);
 număr de tratamente: 1;
 momentul aplicării tratamentului: în preajma semănatului ;
 dintre bolile grâului, transmise prin sămânță și controlate bine cu fungicidele
prezentate fac parte cele două tipuri de mălură întâlnite în țara noastră: mălura
comună (Tilletia caries, T. foetida), mălura pitică (Tilletia controversa) și bolile
provocate de ciupercile din genul Fusarium;
 în cazul patogenului Fusarium nivale, care produce boala numită mucegaiul de
zăpadă, recomandarea de tratament este produsul Dividend 030 FS, omologat
la doza de 1,5 litri la tona de sămânță.
Eficiența economică:
 în ţara noastră pagubele produse de mălura comună ajung în medie la 8-10% din
producţie, uneori 30-50% și pot duce chiar la compromiterea totală a culturii,
cauzele fiind și azi: tratamentele chimice necorespunzătoare sau lipsa lor,
monocultura, schimbările climatice şi cele din populaţia patogenului. Valori
ridicate ale incidenței se semnalează și în cazul celorlalte boli ale grâului:
tăciunele zburător, fuzarioza și septorioza spicului, semnalate în ultimii ani în
fermele private mici cu posibilități financiare reduse;
 deoarece sămânța obținută astfel devine improprie consumului uman și animal
(conține toxine) și la rândul ei sursa de infecție (când se folosește la semănat),
se recomandă utilizarea produselor prezentate având în vedere că:
- fiecare dintre ele este eficace și asigură protecția corespunzătoare a
culturii;

-

acțiunea lor preventivă și curativă asigură succesul în sistemul de
cultură convențional, reflectat nu numai în cantitatea ci și în calitatea
semințelor folosite la semănat sau în panificație.

Domeniul de aplicabilitate:
 Agricultură, în toate zonele unde se cultivă grâul și sistemul de cultură este cel
convențional.
Beneficiari potențiali:
 exploatații agricole comerciale ;
 producători agricoli asociați sau neasociați.

TEHNOLOGIE DE DIFERENŢIERE A REGIMULUI DE IRIGAŢIE AL
CULTURII DE GRÂU ÎN FUNCŢIE DE ADÂNCIMEA APEI FREATICE
PE UN SOL ALUVIAL DE LUNCĂ
Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ ,
BRĂILA
Autor : I. Visinescu
Principalele caracteristici :
 pe solurile de luncă, cultura de grâu îşi acoperă o parte importantă din consumul
de apă, din pânza freatică ridicată prin capilaritate în stratele superioare ale
solului;
 la adâncimi ale apei freatice sub 2-2,5 m, ponderea aprovizionării freatice
reprezintă 10-40% din necesarul total de apă al culturii, corelat cu adâncimea de
situare a nivelului freatic în perioada de vegetaţie;
 regimul de irigaţie al culturii de grâu este astfel restrictiv şi se diferenţiază în
funcţie de adâncimea apei freatice ce determină aprovizionarea plantei cu apă
prin ridicare capilară;
 la adâncimi ale apei freatice mai mici de 0,7-1 m cultura de grâu nu se irigă;
 la adâncimi medii ale apei freatice de 1,3-1,5 m se aplică o udare în perioada
lunii mai;
 la adâncimi medii ale apei freatice de 2 m se aplică 2 udări în perioada sfârşit
mai – iunie;
 la adâncimi medii ale apei freatice mai mari de 2,5-3 m se aplică 2 - 3 udări în
perioada sfârşit aprilie – iunie;
 normele de udare au valori de 500-600 mc/ha;
 în toamnele secetoase sunt utile udări de răsărire, chiar la adâncimi mici ale
apei freatice (sub 1 m), cu norme mai reduse, având valori de 300-400 mc/ha;
 această tehnologie are la bază efectuarea unor sondaje periodice în arealul
irigat, în vederea monitorizării adâncimii rezervorului freatic pe parcursul
perioadei de vegetaţie a culturii.
Eficienţa economică:
 economie de apă de irigaţie de 1-2 udări pe arealele joase cu adâncimi ale apei
freatice mai mici de 1,5-2 m ;
 economie corespunzătoare de echipament de udare ;
 optimizarea regimului hidrologic şi prevenirea proceselor de degradare a solurilor
prin exces de apă şi sărăturare în situaţia neaplicării irigaţiei diferenţiate.
Domeniul de aplicabilitate :
 irigarea terenurilor din lunca indiguită şi amenajată hidroameliorativ complex cu
lucrări de irigaţii şi desecări-drenaje.
Beneficiari potenţiali :
 ferme şi asociaţii agricole din lunca indiguită.

INFLUENŢA DENSITĂŢII ŞI EPOCII DE SEMĂNAT ASUPRA
PRODUCŢIEI LA GRÂUL ŞI ORZUL DE TOAMNĂ, ÎN BĂRĂGANUL DE
NORD

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
BRĂILA
Autori: Daniela Trifan, I. Vişinescu, M. Bularda
Principalele caracteristici:
 epoca de semănat şi densitatea de semănat au un rol esenţial pentru obţinerea
de producţii superioare la grâul şi orzul de toamnă, atât semănatul prea
devreme, cât şi întârzierea semănatului ducând la o reducere însemnată a
densităţii plantelor, şi în consecinţă la micşorarea producţiei de boabe ;
 plantele de grâu şi orz au nevoie de un spaţiu de nutriţie suficient pentru o
creştere şi dezvoltare normală, însă o densitate prea mică a culturii duce la
formarea unui număr mic de spice la metrul pătrat, iar o densitate prea mare a
plantelor răsărite influenţează în mod negativ înfrăţirea, spicele obţinute având
un număr redus de boabe cu o calitate mai scăzută, datorită nutriţiei deficitare
din perioada de vegetaţie;
 la o densitate de semănat prea mică, plantele de grâu şi orz formează mai mulţi
fraţi, iar la o densitate de semănat prea mare, gradul de înfrăţire este mai mic,
astfel încât, în condiţiile unor geruri prelungite şi datorită nutriţiei deficitare din
perioada vegetativă, unele plante pot pieri;
 cercetările actuale privind influenţa densităţii şi epocii de semănat la grâul şi
orzul de toamnă, în condiţiile Bărăganului de nord, efectuate cu soiuri zonate, au
demonstrat faptul că cele mai mari producţii din punct de vedere cantitativ şi
calitativ au fost obţinute de variantele semănate în primele două decade ale lunii
octombrie, cu o densitate de 550 - 650 b.g./m2;
 din cauza schimbărilor climatice actuale, semănatul grâului şi orzului în luna
septembrie sau mai târziu de 25 octombrie, cu densităţi mai mici de 550 b.g./m2
sau mai mari de 650 b.g./m2, pot aduce diminuări cantitative şi calitative
semnificative de producţie;
 în acelaşi timp, se recomandă cultivarea de soiuri zonate, care sunt adaptate
condiţiilor de sol şi climă, precum şi monitorizarea permanentă a fertilităţii solului,
pentru aplicarea unor doze raţionale de îngrăşăminte, corespunzătoare cu
necesarul culturilor şi cu starea de aprovizionare a solului.
Eficienţa economică :
 atât la grâu, cât şi la orzul de toamnă, semănatul în primele două decade ale lunii
octombrie şi folosirea unei densităţi de semănat de 550 – 650 b.g. pot aduce
sporuri de producţie de 29 – 32%, faţă de semănatul mai devreme sau mai
târziu, cu densităţi mai mici sau mai mari decât cele menţionate.

Domeniul de aplicabilitate :
 domeniul de aplicabilitate este producţia de cereale păioase, în condiţiile
climatice ale Bărăganului de Nord, recomandările putând fi extinse şi pentru sudestul României, pe soluri de tip cernoziom.
Beneficiari potenţiali :
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii şi cultivatori particulari de cereale din zonele de cultură a orzului şi
grâului de toamnă.

MONITORIZAREA FLUXULUI DE GENE DE LA PORUMBUL
MODIFICAT GENETIC (MON 810) SPRE CEL CONVENȚIONAL PRIN
INTERMEDIUL POLENULUI

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
ŞIMNIC ,CRAIOVA
Autor: Viorica Urechean
Principalele caracteristici:
 plantele de cultură modificate genetic (transgenice) reprezintă tehnologia cu cea
mai rapidă răspândire în cultura comercială, crescând considerabil numărul
liniilor transgenice precum şi a speciilor derivate din acestea, destinate cultivării,
printre ele numărându-se şi porumbul;
 porumbul transgenic MON 810 cu gena Bt ce conferă rezistență la sfredelitorul
european al tulpinilor de porumb (Ostrinia nubilalis) este singurul OMG autorizat
în UE iar România l-a aprobat spre cultivare. Nivelul maxim de impurificare al
culturilor convenționale cu organisme modificate genetic (OMG) este de 0,9% ;
 pentru cultura porumbului transferul polenului din culturi învecinate şi, implicit,
fecundarea încrucişată constituie sursa biologică a „impurificării”porumbului
convențional cu porumb transgenic;
 printre factorii care influențează rata fecundării încrucişate în cazul porumbului
sunt: distanța dintre culturi; gradul de sincronizare a înfloritului culturilor donor cu
mătăsitul culturilor receptor de polen; condițiile de temperatură şi umiditate;
pozițiile relative ale culturilor donor şi receptor de polen față de vânturile
dominante din zonă; mărimea şi forma câmpurilor;
 analiza nivelului de impurificare se poate realiza prin diferite scheme de cultură a
plantelor convenționale în coexistență cu plantele modificate genetic;
 cultivând porumbul convențional la diferite epoci de semănat şi diferite distanțe
față de porumbul modificat genetic MON 810 se poate determina şi cuantifica
procentul de xenii pentru a stabili nivelul de impurificare genică;
 pe baza markerilor fenotipici privind culoarea sau tipul bobului (xenii) s-a stabilit
că în cazul semănatului la epoci diferite (coincidență între înfloritul donorului şi
mătăsitul receptorului de polen) procentul de xenii este mult mai mare (de la 0,34
până la 27,62% - în funcție de schema de semănat) decât la semănatul simultan
(0,24 – 17,2%), diferența dintre înfloritul donorului şi mătăsitul receptorului fiind
chiar până la 10 zile;
 în funcție de schemele de semănat şi distanțele dintre porumbul modificat
genetic şi cel convențional % de xenii a fost, pentru:
 semănat simultan (diferență între înfloritul donorului şi mătăsitul
receptorului);
- în imediata apropiere - de la 11,9 până la 17,2% (în funcție de



schema de semănat);
- 10m - de la 0,32 până la 0,52%;
- 20m - de la 0,29 până la 0,42%;
- 30m – de la 0,26 până la 0,35%;
- 100m – 0,42%;
- 100m cu perdea de protecție (10 rânduri Iarbă de Sudan) la
jumătatea distanței (50m) – de la 0,24 la 0,26%.
semănat la epoci diferite (coincidență între înfloritul donorului şi
mătăsitul receptorului)
- în imediata apropiere – 27,62%;
- 10m - de la 1,40 până la 1,74% (în funcție de schema de
semănat);
- 20m - de la 0,77 până la 0,94%;
- 30m – de la 0,90 până la 0,94%;
- 100m – de la 0,41 până la 0,44%;
- 100m cu perdea de protecție (10 rânduri Iarbă de Sudan) la
jumătatea distanței (50m) – 0,34%.

Eficiența economică:
 stabilirea nivelului de impurificare genică în funcție de distanța de semănat şi
coincidența între înfloritul donorului şi mătăsitul receptorului de polen;
 utilizarea sistemului de coexistență a culturilor de porumb modificat genetic cu
cel convențional fără a reprezenta un risc pentru agroecosistem ;
 diminuarea costurilor de producție cu tratamentele chimice şi combustibil prin
utilizarea unui cultivar rezistent la dăunătorul Ostrinia nubilalis.
Domeniul de aplicabilitate:
 elaborarea schemelor de cultură a porumbului modificat genetic în coexistență
cu porumbul convențional pentru sporirea eficienței la nivel de fermă;
 elaborarea studiilor şi analizelor pentru fundamentarea deciziilor sectoriale şi
implementarea politicilor agricole commune.
Beneficiari potențiali:
 factorii de decizie în introducerea şi extinderea în cultură a OMG în agricultura
României;
 ferme agricole;
 mari exploatații agricole care pot decide asupra structurii culturilor în funcție de
interesele economice.

COMBATERA BURUIENILOR DICOTILEDONATE ŞI
MONOCOTILEDONATE DIN CULTURA PORUMBULUI ÎN CÂMPIA
BURNASULUI

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE ,AGRICOLĂ
TELEORMAN
Autori : Floarea Bodescu, E. Negrilă, Rodica Sturzu, Anca Stefania Paraschiv, Cristina
Melucă, Jeni Cojocaru
.
Principalele caracteristici :
 ADENGO 465 SC este un erbicid care are două substanţe active cu două
moduri diferite de acţiune: isoxaflutol 225 g/l + tencarbazon-metil 90 g/l +
ciprosulfamide 150 g/l (safenar);
 erbicid sistemic cu utilizare în preemergenţă şi postemergenţă precoce;
 se aplică în preemergenţă în doză de 0,4 l/ha şi postemergent timpuriu în doză
de 0,35 l/ha şi este destinat combaterii buruienilor anuale dicotiledonate şi
monocotiledonate;
 produsul este preluat radicular şi foliar şi are o puternică activitate sistemică în
plantă, buruienile sunt distruse chiar după răsărire;
 primul semn al eficacităţii constă în albirea plantulei, urmată în scurt timp de
distrugerea ei rapidă şi completă;
 este fixat de coloizii solului, putând fi reactivat cu primele ploi;
 combate foarte bine majoritatea buruienilor dicotiledonate şi monocotiledonate
anuale ca: Amaranthus spp., Anthemis arvensis, Chenopodium album, Cirsium
arvense (din sămânţă), Galium aparine, Matricaria spp., Polygonum spp.,
Portulaca oleraceea, Solanum nigrum, Echinochloa crus-galli, Setaria spp.
Digitaria spp. şi Sorghum halepense din sămânţă;
 tratamentul postemergent timpuriu se efectuează până cel târziu în faza de 3
frunze ale porumbului şi buruienile în faza incipientă de creştere (2-3 frunze);
 are un efect de până la 6-8 săptămâni după ce a fost aplicat la sol sau până la
prima lucrare mecanică ;
 pentru a avea o eficacitate foarte bună la aplicarea preemergentă este indicat
ca produsul să se aplice imediat după semănat pentru a beneficia de umiditatea
existentă în stratul superficial de sol, iar datorită mobilităţii şi reactivării
produsului nu este necesară încorporarea sa;
 volumul de apă folosit la tratament este de 200- 400 l/ha.
Eficienţa economică:
 contribuie la realizarea unei combateri a buruienilor în procent de 87-92 %, cu
selectivitate foarte bună şi implicit sporuri de producţie de 2000-2500 kg/ha faţă
de netratat,datorită controlului timpuriu al buruienilor.

Domeniul de aplicabilitate:
 Agricultură, cultura porumbului din sudul României.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole cu capital privat şi de stat;
 societăţi agricole;
 proprietari individuali.

TEHNOLOGIA OVĂZULUI DE PRIMĂVARĂ

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
LOVRIN
Autor: I.Toma
Principalele caracteristici:
 scăderea suprafeţelor cultivate cu ovăz după anii 1950, nu înseamnă o scădere
a interesului faţă de această cultură, în prezent ovăzul de primăvară cultivânduse pe o suprafață de cca 180.000 ha;
 ovăzul valorifică solurile reci şi umede din zonele colinare şi premontane,
caracterizate prin fertilitate naturală mai redusă;
 sistemul radicular dispune de o capacitate ridicată de solubilizare a substanţelor
nutritive, reactionând favorabil la fertilizare;
 bune premergătoare sunt leguminoasele şi plantele tehnice, se va evita
monocultura;
 îngrășămintele cu fosfor şi potasiu, în doze de 50-60 kg/ha P2O5 şi 40-60 kg/ha
K2O, aplicate sub aratura de bază;
 aplicarea azotului 60-100 kg/ha se va efectua în preajma semănatului prin
grăpare sau prin lucrare cu grapa cu discuri;
 afânarea solului trebuie făcută uniform şi cu 2-3 cm sub adâncimea de semănat;
 soiuri româneşti de ovăz de primăvară: Lovrin 1, Jeremy, Mureşana;
 ovăzul de primăvară face parte din grupa soiurilor semănate în prima urgenţă;
 cantitatea de sămanță la hectar variază între 120-140 kg, corespunzătoare unei
desimi de 400-450 b.g./m2, în funcție de condițiile concrete de semănat;
 adâncimea de semănat este de 2-3 cm, iar puterea de străbatere a embrionului
de ovăz este mai mică datorită tipului de germinare bipolar;
 combaterea chimică a buruienilor se realizează cu ajutorul erbicidelor comune
cerealelor păioase;
 gândacul bălos (Oulema melanopa) se combate prin tratamente cu insecticide
aplicate la apariția larvelor, putându-se adăuga insecticide și îngrășăminte
foliare;
 stabilirea momentului optim de recoltare, cu precizie, este mai dificil datorită
coacerii mai puțin uniforme, iar pericolul de scuturare prin întârzierea recoltării
este mare.
Eficiența economică:
 în condiții de tehnologie optime ovăzul de primăvară poate depăși 5000 kg/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 cultura plantelor furajere.

Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale de stat şi private;
 asociații agricole;
 producători particulari.

METODĂ NECHIMICĂ DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR DIN
DEPOZITELE DE CEREALE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PROTECȚIA PLANTELOR, BUCUREȘTI
Autor: A. Chiriloaie
Principalele caracteristici:
 produsele depozitate pentru o perioadă mai lungă de timp suferă pierderi, uneori
semnificative, din cauza infestării cu dăunători. Folosirea insecticidelor este unul
din mijloacele de prevenire a pierderilor din timpul depozitării. Totuşi, alegerea
insecticidelor pentru dăunătorii din depozite este destul de limitată datorită
cerinţelor stricte impuse de folosirea în siguranţă a lor în vecinătatea alimentelor;
 în aceste condiţii, implementarea biotehnicilor neconvenţionale pentru tratarea
produselor agricole depozitate devine o necesitate tot mai stringentă;
 una dintre alternativele promiţătoare de protecţie a recoltei depozitate este
folosirea de pulberi inerte din sedimentele de diatomită. Diatomita este un
produs natural compus din miliarde de diatomee fosilizate acestea fiind unele
dintre cele mai comune tipuri de fitoplancton;
 datorită naturii sale foarte poroase, diatomita este una dintre cele mai eficiente
pulberi naturale inerte. Aceasta acţionează asupra exoscheletului insectelor,
cauzând desicarea şi moartea prin pierderea apei;
 insecticidele din această categorie sunt netoxice pentru mamifere (DL50>5000
mg/kg), lasă reziduuri netoxice pe produs şi în conformitate cu US EPA (U.S.
Environmental Protection Agency) sunt clasificate în categoria GRAS (Generally
Recognised As Safe), fiind folosite şi ca aditivi alimentari;
 folosirea acestor produse în depozite nu necesită echipamente specializate;
 calitatea diatomitei ca insecticid variază în funcţie de originea geologică şi
geografică, precum și a caracteristicei chimice de SiO2 și a pH-ul. Eficacitatea
față de insecte depinde de specia acestora și tipul cerealelor tratate.
Eficiența economică:
 pulberile inerte (diatomita) persistă în substratele tratate, oferind protecţie timp
îndelungat împotriva dăunătorilor;
 utilizarea produselor pe bază de
pentru limitarea populației de dăunători din cerealele depozitate asigură
eficacitate comparabilă cu cea a tratamentelor chimice, efectele ecologice
(reziduri chimice neexistâd) fiind importante.
Domeniul de aplicabilitate:

Cultura plantelor de câmp : depozite de cereale, cu precădere pentru
gospodării proprii.

Beneficiari potențiali:
 întreprinzători particulari;
 societăți agricole.

CONSUMUL DIN APĂ FREATICĂ A CULTURII DE FLOAREA
SOARELUI PE SOLURI ALUVIALE DE LUNCĂ

Unitatea elaboratoare : STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE , AGRICOLĂ
BRĂILA
Autor : I. Visinescu
Principalele caracteristici:
 printre principalele culturi de câmp (grâu, porumb, soia, rapiţă şi altele) cultura de
floarea soarelui aprovizionează din apa freatică cuantumul de apă cel mai ridicat,
datorită înrădăcinării profunde şi specificului fiziologic al plantei;
 ponderea acoperirii consumului de apă prin aport freatic al culturii de floarea
soarelui, la adâncimi ale rezervorului freatic sub 2-2,5 m, se situează în limitele
20-60 % din necesarul total de apă al plantei;
 consumurile de apă din pânza freatică pe întreaga perioadă de vegetaţie a
culturii variază între 100 mm şi 350 mm pentru adâncimi ale apei freatice
descrescând de la 2-2,2 m la 0,7-1 m;
 faţă de întregul consum de apă necesar pe perioada de vegetaţie, cultura
aprovizionează 63% din necesar la adâncimea apei freatice de 0,7-1 m, 39 % la
adâncimea de 1,5 m şi 19 % din necesar la adâncimea apei freatice de 2-2,2 m ;
 consumurile lunare majore se înregistrează în perioada iunie-august şi au valori
reprezentând 20-90 % din consumurile lunare ale culturii, valorile crescând pe
măsura micşorării adâncimii apei freatice de la 2-2,2 m către 0,7-1 m.
Eficienţa economică:
 rentabilizarea terenurilor de luncă cu aport freatic prin folosirea unor culturi
deosebit de valoroase ;
 economisirea apei şi a necesarului de echipamente de udare în regimul irigat al
culturii de floarea soarelui;
 conservarea fertilităţii solurilor de lunca irigate prin prevenirea degradărilor
datorită excesului de apă şi sărăturării.
Domeniul de aplicabilitate :
 exploataţii agricole pe teritoriile de luncă indiguită.
Beneficiari potenţiali:
 ferme şi asociaţii agricole din teritoriile de luncă indiguită.

TEHNOLOGIA SPECIFICĂ DE PRODUCERE A CARTOFULUI
PENTRU SĂMÂNȚĂ LA SOIUL GARED

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
CARTOF ,TG.SECUIESC
Autori: Anca Baciu , Zsuzsanna Nemes
Principalele caracteristici:
 Fertilizarea de bază:
- pentru o producţie de 25-30 t/ha (dacă umiditatea este asigurată), doza
orientativă de N, P2O5 respectiv K2O aplicată primăvara este de 160-180 kg
s.a./ha, 100-130 kg s.a./ha, respectiv 150-200 kg s.a./ha. Soiul reacţionează
bine la administrarea fracţionată a azotului în primăvară, 1/3 la plantare, 2/3
la rebilonare.
 Pregătirea patului germinativ:
- după arătura adâncă (30-35 cm) din toamnă şi netasată se vor efectua
următoarele lucrări:
 în primăvară, după nivelarea arăturii se vor efectua lucrări la 10-12
cm adâncime (pe soluri compacte superficiale) şi respectiv 16-18
cm (pe soluri lucrate profund) toate lucrările se vor efectua în
condiţii de umiditate optimă a solului.
 Plantarea :
- plantatul începe când temperatura solului ajunge la 6-8°C, adâncimea de
plantare este 3-6 cm (în funcţie de mărimea materialului de plantat).
Densitatea de plantare este de 53300 cuiburi/ha, iar distanţa între rânduri
este 75/25 cm. Bilonul la plantare este mic-mijlociu, cu înălţime de 12-15
cm.
 Întreţinerea :
- înainte cu 2-3 zile de răsărirea cartofului se realizează bilonul final, cu
înălţimea de 25-30 cm şi se efectuează tratamentul cu erbicide reziduale
pe bază de metribuzin, prometrin, linuron, acetoclor. În cultura de cartof,
buruienile necombătute şi răsărite ulterior se tratează postemergent cu
produse pe bază de propaquizalop, haloxip- r- metil, fluazifop-p-butil,
quizalofop sau se fac lucrări de plivit sau prăşit manual.
 Controlul bolilor şi dăunătorilor :
- pentru combaterea manei cartofului (Phytophthora infestans) primul
tratament se efectuază la avertizare, (folosind SISTEMUL AGROEXPERT).
În lipsa acestuia primul tratament se efectuează când plantele au 20-25 cm
înălţime şi sunt condiţii favorabile atacului. Se fac circa 5-6 tratamente
pentru combaterea bolii. Datorită rezistenţei destul de ridicate a soiului
Gared la atacul de mană, doza recomandată se poate reduce cu 20-40 %.
Aplicarea dozei maxime este recomandată în cazul în care condiţiile



climatice de temperatură şi umiditate sunt foarte favorabile şi presiunea de
infecţie este foarte ridicată;
- în cazul Gândacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) se aplică în
medie 2-3 tratamente, în funcţie de gradul de atac, primul tratament
aplicându-se când apar adulţii hibernanţi.
Recoltarea :
- pregătirea culturii pentru recoltare se face cu 15-20 zile înainte prin
distrugerea mecanică sau chimică a vrejilor.

Eficienţa economică :
 creşterea veniturilor la unitatea de suprafaţă cu 10-15 %;
 rezistenţa soiului la boli şi dăunători, precum şi aspectul tuberculilor face ca soiul
să fie recomandat în toate zonele ţării.
Domeniul de aplicabilitate :
 cartof pentru consum toamnă -iarnă și procesare sub formă de pommes frites.
Beneficiari potenţiali :
 cultivatorii de cartof din întreaga ţară .

METODA „SECUIENI” DE CULTIVARE A CÂNEPEI PENTRU SĂMÂNŢĂ

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
SECUIENI, NEAMŢ
Autori : C. Găucă, Lorena – Diana Popa
Principalele caracteristici:
 cele mai bune premergătoare sunt leguminoasele, urmate de cerealele păioase;
 terenul pe care se cultivă cânepa trebuie să fie uniform din punct de vedere al
fertilităţii şi grosimii stratului arabil, specia fiind o excelentă indicatoare a erorilor
survenite în tehnologia de cultură;
 sămânţa destinată semănatului trebuie să aparţină soiurilor omologate,
certificate, cu o puritate de 98%, germinaţia conform buletinului de analiză şi o
umiditate maximă admisă sub 10%;
 epoca de semănat corespunde primelor două decade ale lunii aprilie pentru zona
de şes şi de vest, urmate de zonele umede din Transilvania şi Moldova.
Rezultate bune în cultura cânepei pentru sămânţă se înregistrează şi prin
înfiinţarea culturii în primele două decade ale lunii mai, plantele reducându-şi
astfel talia şi putând fi recoltate cu combina direct din lan;
 densitatea plantelor, precum şi norma de sămânţă diferă în funcţie de modul de
cultură. La o distanţă între rânduri de 50 sau 70 cm, cu o normă de 4 – 5 kg/ha,
se poate asigura o densitate de 40 b.g./m2;
 semănatul se poate realiza cu semănătoarea SPC 6 – 8 rânduri pentru
prăşitoare, mai indicate fiind, însă, semănătoarea SK-6 cu distribuitori tip Kleine
cu discuri cu 30 orificii şi Ø = 2 mm. În cazul unui teren bine nivelat, se poate
utiliza o semănătoare SUP 29 M, cu 12,5 cm între rânduri. O atenţie deosebită
trebuie acordată la respectarea adâncimii de încorporare a seminţei, care trebuie
să fie de 3 – 4 cm;
 în vederea recoltării mecanizate, cultura de cânepă pentru sămânţă presupune
efectuarea a două lucrări de tăiere pentru micşorarea taliei plantelor, dar şi
pentru formarea de noi lăstari purtători de inflorescenţe;
 lucrările de îngrijire vizează combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor;
 momentul optim de recoltare este atunci când, în treimea inferioară a
inflorescenţelor, fructele au căpătat luciul şi culoarea caracteristice şi nu mai sunt
acoperite de bractee;
 recoltarea se poate realiza atât manual, cât şi mecanizat. În cazul în care cânepa
nu a fost tăiată, recoltarea se poate realiza prin tăiere cu secera. Plantele se
leagă în snopi şi se aşează în piramide pentru uscare şi desăvârşirea maturării
seminţelor, timp de 8 – 10 zile;
 în cazul în care cultura a fost tăiată conform descrierii de mai sus, recoltarea se
poate efectua cu combina direct din lan. Se vor face unele ajustări, hederul fiind
ridicat astfel încât cuţitul de tăiere să ajungă la 10 – 15 cm sub inflorescenţe. Se

vor regla vântul, bătătorul şi contrabătătorul, astfel încât seminţele să nu fie
sparte şi să nu existe pierderi.
Eficienţa economică:
 productivitate ridicată;
 mecanizarea permite reducerea cheltuielilor cu forţa de muncă manuală;
 eficientizare prin reducerea timpului alocat.
Domeniul de aplicabilitate:
 Agricultură.
Beneficiari potenţiali:
 cultivatori individuali de cânepă;
 unităţi de procesare a seminţelor ;
 clustere .

TEHNOLOGIA DE CULTURĂ A UNUI AMESTEC FORMAT DIN
TRIFOI ROŞU(60%) ŞI RAIGRAS HIBRID(40%)

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA de CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
LIVADA
Autor: Sîrca Cruciţa
Principalele caracteristici:
 planta premergătoare:
- cerealele de toamnă , ovăzul , alte culturi care se
recoltează până la mijlocul lunii august;
 lucrările solului :
- arătura de vară(18-20 cm);
- patul germinativ : lucrări cu grapa cu discuri urmate de o
lucrare cu combinatorul sau cu alte utilaje ( flex) .
 fertilizare :
- se recomandă 50 kg s. a. N / ha primăvara devreme şi alte
50 kg s.a. N/ ha după recoltarea coasei I ;
- fertilizarea cu fosfor şi potasiu este opţională ; dacă se aplică se
recomandă P40 K40 înainte de executarea arăturii.
 semănatul :
se execută în intervalul 25 august – 5 septembrie;
se recomandă o cantitate de 22 kg amestec/ ha compus din 13 kg trifoi
roşu şi 9 kg raigras hybrid;
dacă solul este mai uscat este indicată o lucrare cu tăvălugul neted după
semănat.
 lucrări de întreţinere :
- nu necesită.
 recoltarea :
prima coasă se va executa când trifoiul roşu este îmbobocit
iar următoarele la intervale de 35-40 de zile.
Eficienţa economică :
 amestecul se poate exploata doi ani;
 sunt cheltuieli reduse cu inputurile;
 se obţin 2-3 coase de furaj încă din primul an de vegetaţie spre deosebire de
semănatul de primăvară când există riscul ca în primul an să se obţină numai
o coasă pentru furaj ;
 nivelul producţiilor a oscilat între 7-9 t substanţă uscată/ ha ;



procentul de trifoi roşu în furaj poate fi până la 85% cu efect deosebit asupra
calităţii furajului .

Domeniul de aplicabilitate:
 cultura plantelor furajere în nord – vestul ţării .
Beneficiari potenţiali :
 crescătorii de animale (ferme familiale;
 asociaţii agricole;
 societăţi comerciale agricole .

TEHNOLOGIA PRODUCERII DE SĂMÂNŢĂ LA SFECLA FURAJERĂ
PRIN METODA CULTURII DIRECTE
Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ
LOVRIN
Autori : Sabina Popa , Florian Popa
Principalele caracteristici:
 asolamente de 4-5 ani ;
 premergătoare: cereale păioase, leguminoase anuale, borceagurile, cartoful,
inul;
 adâncimea arăturii: 25-27cm;
 este absolut necesară nivelarea terenului;
 fertilizare: N ,40-150,P,80;
 epoca optimă de semănat: 25 august - 10 septembrie, dacă sunt întrunite
cerinţele la germinarea şi răsărirea sfeclei;
 norma de sămânţă: 8-10 kg/ha(cu semănătoarea de precizie la 70 cm între
rânduri;
 la venirea iernii cultura se bilonează iar la desprimăvărare rândurile se
descoperă de pământ;
 erbicidare: în primăvară Betanal Progres AM 4-51/ha + Lontrel 0,31/ha;
 lucrări de întreţinere: 2 praşile mecanice;
 recoltarea: în două faze: tăiatul semincerilor și treieratul.
Eficienţa economică:
 producţia de sămânţă : 1000-1400 kg/ha;
 sporurile de producţie sunt cu aproximativ cu 50% mai mari iar cheltuielile
reprezintă aproximativ 30-35% faţă de tehnologia clasică;
 metoda prezintă avantajul că reduce perioada de producere a seminţelor la
jumătate, respectiv de la 2 ani la un an;
 sporurile de producţie justifică folosirea metodei;
 calitatea seminţei nu este afectată;
 nu este influenţat procesul de lăstărire;
 este permisă recoltarea mai timpurie cu aproximativ 20-25 de zile.
Domeniul de aplicabilitate:
 sporurile de producţie justifică folosirea metodei.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 holdinguri cu activitate agricolă integrată;
 asociaţii şi întreprinzători particulari.

ÎMBUNĂTĂȚIREA PRIN SUPRAÎNSĂMÂNȚARE A PAJIŞTILOR
MONTANE SITUATE PE SOLURI PIETROASE ȘI COVOR IERBOS
DEGRADAT DE INVAZIA SPECIEI NARDUS STRICTA L.

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
PAJIȘTI , BRAȘOV
Autori: T. Marușca, V.A. Blaj, V. Mocanu, E. C. Haș, Andreea Ciopata
Principalele caracteristici:
 degradarea covorului ierbos al pajiștilor permanente situate în zona montană
datorită pășunatului nerațional și invazia necontrolată a speciei nevaloroase
Nardus stricta ( părul porcului, țepoșica ) s-a produs în decenii sau chiar secole,
pe toate tipurile de soluri, inclusiv cele cu roci dure la suprafață, cu mari restricții
pentru îmbunătățirea radicală;
 stabilirea unor metode mai rapide de îmbunătățire a acestor pajiști degradate
cunoscute sub numele de nardete este imperios necesară, având în vedere
dezvoltarea zonei montane cu susținerea activităților de creștere a animalelor pe
cale de a fi abandonate și gospodăriile în părăsire;
 erbicidarea covorului ierbos degradat de Nardus stricta, cu o acoperire de peste
35-50 % cu produsul Roundup (glifosat) 5-6 l/ha în 150 l apă, în plină vegetație;
 aplicarea amendamentelor calcaroase în funcție de aciditatea solului, 5-10t /ha
după o săptămână de la erbicidare;
 fertilizarea cu îngrășăminte chimice complexe din formula 22-11-11 o doză de
500 kg/ha, înainte cu 1-2 zile de supraînsămânțare;
 supraînsămânțarea cu mijloace manuale sau mecanizate, după două săptămâni
de la erbicidarea totală cu glifosat, utilizând un amestec format din Phleum
pratense (40%), Festuca pratensis (25%), Festuca rubra (10%), Poa pratensis
(5%) și Trifolium repens (20%), grăpare ușoară cu încorporarea semințelor la 12 cm și tăvălugire obligatorie;
 creșterea producției și calității ierbii va permite în continuare mărirea efectivelor
de animale de cel puțin 3-4 ori cu care se va face târlirea și trecerea la
practicarea agriculturii ecologice;
 efectul amendării calcice depășește 20-25 ani, specia Festuca pratensis
supraviețuiește peste 10 ani iar celelalte graminee (Phleum pratense, Festuca
rubra și Poa pratensis) alături de trifoiul alb (Trifolium repens) se menține în
proporție ridicată și după 20 de ani, fapt mai puțin cunoscut până acum;
 producția medie de substanță uscată este de 2,5-6 t/ha în funcție de condițiile
climatice și nivelul de fertilizare,iar după 20 de ani furajul obținut are calitate
deosebită conținând în medie: 10,3% proteină brută (PB), 33,4% celuloză brută
(CelB), 37,2% lignoceluloză (celuloză +lignină )(ADF), 3,7% lignină(ADL),
59,1% fibră detergent neutru(hemiceluloză +celuloză +lignină ) (NDF),



58,8%digestibilitatea substanţei uscate ( DSU), 55,1% digestibilitatea materiei
organice (DMO), net superior covorului degradat inițial ;
folosirea rațională prin pășunat cu bovinele și ovinele a pajiștilor
supraînsămânțate și fertilizarea adecvată prelungesc durata de supraviețuire a
speciilor semănate și împiedică instalarea speciei nevaloroase Nardus stricta
timp îndelungat sau pentru totdeauna dacă sunt bine gospodărite.

Eficiența economică:
 posibilitatea îmbunătățirii radicale a covorului ierbos degradat de Nardus stricta
situat pe soluri subțiri, pietroase unde alte metode radicale nu se pot aplica;
 supraînsămânțarea după erbicidare, corectarea acidității solului, și fertilizarea cu
îngrășăminte chimice sporesc producția de iarbă de 4-5 ori și calitatea de 2-3 ori
față de nardetele neameliorate, fiind o măsură rapidă și obligatorie de
îmbunătățire înainte de a crește încărcarea cu animale la hectar și de conversie
la agricultura ecologică.
Domeniul de aplicabilitate:
 producerea de furaje pe pajiștile montane ;
 realizarea de produse animaliere ecosanogene.
Beneficiari potențiali :
 crescătorii de animale privați sau asociații;
 pensiuni agroturistice ;
 societăți agricole.

TEHNOLOGIE ZONALĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
PAJIŞTILORPRIN MĂSURI RADICALE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PAJIŞTI, BRAŞOV
Autori: V. Mocanu, T.A. Ene, Andreea Cristina Ciopată, V.Cardasol
Principalele caracteristici:
 tehnologia propusă se bazează pe rezultatele cercetărilor efectuate de institutul
nostru în zona Făgăraş . Aceasta regiune are o suprafață agricolă de peste
111.000 ha, din care 49925 ha (45%) sunt pășuni, la altitudini de 450-650 m
deasupra nivelului mării. Există mai ales ferme mixte (culturi vegetale şi
animale), modul cel mai economic în condițiile actuale din agricultura zonei;
 cercetările realizate au constat în găsirea celor mai potrivite soluţii pentru
îmbunătăţirea pajiştilor degradate în concordanţă cu condiţiile staţionale şi cu un
impact redus asupra mediului;
 furajele obţinute sunt sărace, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ,
pajiştile permanente prezentând o stare avansată de degradare din cauza:
neefectuarea lucrărilor de îngrijire anuală (toaletare, curăţire de
muşuroaie, lăstăriş, pietre);
invazia de specii nevaloroase (Juncus sp, Deschampsia
caespitosa, Nardus stricta etc.);
păşunat neraţional;
lipsa fertilizării;
neefectuarea lucrărilor de corectare a acidităţii solului etc.
 îmbunătăţirea pajiştilor prin măsuri radicale reprezintă o acţiune importantă
pentru asigurarea unei producţii ridicate de iarbă, cu o înaltă valoare nutritivă;
 în urma studiului pedologic şi agrochimic efectuat, profilul A este de 6...8 cm şi în
profunzime, sub 12...15 cm, se află solul cu un conţinut foarte redus de macro şi
micro elemente cu o structură compactă ca urmare a conţinutului de argilă
ridicat. În acest sens s-au stabilit verigi tehnologice care nu realizează o
mobilizare în profunzime a solului;
 lucrările efectuate pentru îmbunătăţirea acestor pajişti degradate constau în:
aplicarea amendamentelor în cantitate de 4...6 t/ha, în toamna anului
anterior însămânţării;
desţelenirea cu grapa grea cu discuri, prin două treceri
perpendiculare, în toamna anului premergător lucrării de semănat a
amestecului de ierburi;
pregătirea patului germinativ cu grapa obisnuita cu discuri prin două
treceri perpendiculare, în primăvara anului înfiinţării culturii;

-

-

tăvălugitul înainte şi după semănat concomitent cu semănatul
amestecului de seminţe valoroase de graminee şi leguminoase
perene de pajişti;
administrarea îngrăşămintelor minerale complexe NPK (15;15;15) în
cantitate brută de 350 kg/ha;
tăvălugit după fertilizare, perpendicular pe direcţia de semănat;
compoziţia amestecului de seminţe de plante furajere de pajişti, folosit
la semănat, pentru o exploatare mixtă, este:
 Festuca pratensis
24 %
 Festuca arundinacea 38 %
 Dactylis glomerata
15 %
 Trifolium pratense
5%
 Trifolium repens
8%
 Lotus corniculatus
10 %

Eficienţa economică:
 obţinerea pe suprafeţele îmbunătăţite a unor producţii medii de furaj, la prima
coasă, cuprinse în intervalul 3,9...4,3 t SU/ha, iar la ciclul al doilea de 1,4...1,7 t
SU/ha, păşunat cu bovine, realizându-se în anul înfiinţării o producţie totală de
5,3...6,0 t SU/ha, comparativ cu parcela martor a cărei producţie de furaj a fost
de 1,0...1,3 t SU/ha(de 4,6 ori mai mare );
 conţinutul mediu de proteină brută (PB %) prezintă valori între 15,54…18,25 %,
caracteristic unui furaj de calitate, în timp ce martorul are un conţinut de proteină
redus (8,6%). De asemenea, coeficientul de digestibilitate ale probelor de furaj
recoltate din variantele îmbunătăţite au valori caracteristice unui furaj de calitate.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, cultura pajiştilor;
 realizarea unor randamente ridicate de conversie în produse animaliere.
Beneficiari potenţiali:
 fermieri producători de furaje şi/sau crescători de animale;
 asociaţii agro-zootehnice;
 societăţi agricole;
 primării;
 pensiuni agroturistice.

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE CULTURĂ A SPECIEI ARTEMISIA
ANNUA ÎN CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE DIN PODIŞUL
TRANSILVANIEI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR, TG. MUREŞ
Autori: I. A. Pop , Iustina Lobonţiu, Zsuzsa Friss, I. Oroian
Principalele caracteristici:
 aromaterapia/fitoterapia reprezintă o alternativă viabilă pentru profilaxia şi
tratamentul coccidiozelor care se bazează pe efectul inhibitor şi curativ al
extractelor vegetale asupra afecţiunilor tubului digestiv;
 rezultatele testărilor efectuate la USAMV Cluj Napoca au arătat că un astfel de
extract poate fi obţinut din specia Artemisia annua, cunoscută sub denumirea
populară de peliniţă;
 optimizarea metodelor de obţinere a răsadului, posibilităţile de combatere a
buruienilor, modul de uscare şi epoca de recoltare sunt elemente esenţiale în
determinarea preţului de cost pe unitatea de substanţă activă;
 pentru semănat recomandăm folosirea unui substrat de pământ de turbă din
comerţ, sterilizat cu un pH între 5 şi 6,5 amestecul cu pământ permiţând apariţia
unor buruieni ce îngreunează obţinerea unui răsad de calitate crescând totodată
şi costurile de obţinere a răsadului. Acoperirea tăvilor cu folie de seră după
semănat asigură o densitate, uniformitate şi vigoare superioară;
 repicarea în stadiul de 2-4 frunze şi trecerea pe substrat hidroponic reduce
cheltuielile de întreţinere, favorizând obţinerea unui sistem radicular viguros;
 combaterea chimică a buruienilor cu erbicide cu aplicare la sol produce
fitotoxicitate culturii. Pentru o combatere bună a buruienilor recomandăm ca
înainte de înfiinţarea culturii în câmp să se execute o erbicidare totală cu erbicid
pe bază de glifosat (360g/l cu o soluţie în concentraţie 2%). Pe vegetaţie
combaterea buruienilor se va face prin praşile;
 lucrările de plantare, întreţinerea culturii şi recoltarea pot fi mecanizate în situaţia
cultivării pe suprafeţe mai mari;
 recoltarea culturilor se poate face prin tăierea acestora şi imediata transportare
în vederea uscării la umbră şi uscării artificiale cu aer cald (temperatura 40-50o
C). După uscare, mărunţire, cernere, plantele sunt măcinate obţinându-se o
pulbere fină. Greutatea medie a unei plante a fost de 1,08 kg, aceasta având
0,510 kg substanţă uscată (47,2%), greutatea medie a frunzelor uscate fiind de
0,142 kg (27,9% din substanţa uscată);
 veriga tehnologică cu cel mai mare impact asupra producţiei este densitatea de
cultură, talia plantelor şi producţia pe unitatea de suprafaţă crescând
proporţional cu densitatea.

Eficienţa economică:
 date privind eficienţa economică a acestei culturi sunt condiţionate de piaţă.
Oricum în cea ce priveşte impactul diferitelor verigi tehnologice asupra producţiei
şi a substanţei uscate respectiv asupra preţului de cost un impact important este
produs de densitatea la plantare. Chiar dacă producţia pe plantă la densitatea de
4,7 pl/mp nu este cea mai ridicată, diferenţe foarte semnificative faţă de martor
s-au înregistrat, densitatea de 4,7 pl/mp depăşind producţia de masă verde a
martorului cu 2,59 kg/ plantă, respectiv producţia de substanţă uscată cu 1,21 kg
/ plantă;
 costul pentru înfiinţarea unui hectar este în jurul valorii de 5000 Euro/ha,
producţia putând depăşi 2000 kg substanţă uscată/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 tehnologii aplicabile în ferme zootehnice în special în complexe avicole.
Beneficiari potenţiali:
 ferme cu activitate de creşterea animalelor.

TEHNOLOGIE ECOLOGICĂ DE CULTIVARE A SPECIEI
ECHINACEA PURPUREA MOENCH. (L.) ÎN CONDIŢIILE
DIN CENTRUL MOLDOVEI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
SECUIENI , NEAMŢ
Autor: Adina-Cătălina Druţu
Principalele caracteristici:
 cultură cu perenitate medie, Echinacea Purpurea valorifică bine îngrăşămintele
organice a căror efect se va simţi mai mulţi ani. În urma cercetărilor efectuate la
S.C.D.A. Secuieni, se recomandă doza de 40t/ha gunoi de grajd bine fermentat;
 gunoiul de grajd se aplică sub arătura de baza înaintea înfiinţării culturii;
 lucrările de bază încep toamna timpuriu, cu arătura la adâncimea de 25-30 cm;
imediat după aceasta terenul se va nivela şi se va menţine curat de buruieni;
 cu 2-3 zile înainte de semănat, solul se va lucra cu grapa cu discuri, iar pentru o
bună mărunţire şi nivelare a solului terenul se pregăteşte printr-o trecere cu
combinatorul şi una cu tăvălugul inelar;
 Echinacea purpurea L. (Moench.) se înmulţeşte prin seminţe, semănate direct în
câmp. Sămânţa pentru semănat trebuie să aibă puritate fizică de cel puţin 97%,
iar facultatea germinativă de minim 85%;
 epoca optimă de semănat pentru Echinacea este în pragul iernii – sfârşitul lunii
octombrie – începutul lunii noiembrie;
 în condiţiile din Centrul Moldovei, cele mai mari producţii s-au obţinut când
semănatul s-a efectuat la 50 cm între rânduri şi 15 cm între plante pe rând cu o
normă de 3-6 kg sămânţă la hectar. Desimea plantelor la răsărire trebuie să fie
de 30-40 plante la m2 . ;
 adâncimea optimă de semănat este de 2 cm;
 pentru crearea unor condiţii optime de creştere şi dezvoltare a plantelor se
execută praşile mecanice şi manuale şi pliviri pe rând, ori de câte ori este
necesar;
 recoltarea se face la înfloritul maxim al plantelor începând cu anul II de vegetatie.
Se face manual sau mecanizat, iar după recoltare produsul vegetal trebuie
imediat transportat în spaţiile de uscare. De pe un hectar se poate obţine 6,0-9,0
to herba uscată;
 uscarea se face pe cale naturală la umbră sau pe cale artificială la temperatura
de 350C. Randamentul mediu de uscare este de 3,5-4:1. Plantele uscate se
ambalează în saci de hârtie sau pânză, se etichetează şi se păstrează în magazii
curate şi uscate.

Eficienţa economică:
 profitul brut în cei trei ani de vegetaţie în care s-a valorificat herba uscată a fost
de 44350 lei/ha în anul II, de 42209 lei/ha în anul III şi 42633 lei/ha în anul IV de
cultură;
 rata profitului net în medie pe cei trei ani în care s-a valorificat producţia a fost de
357% în anul II , de 348%, în anul III şi de 316% în anul IV de vegetaţie.
Domeniul de aplicabilitate:
 Agricultură: cultura plantelor medicinale şi aromatice.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 micii cultivatori de plante medicinal;
 societăţi prelucrătoare de plante medicinale.

MULTIPLICAREA VEGETATIVĂ A SPECIEI ALOE ARBORESCENS
MILL. ÎN SCOP DECORATIV, ÎN SPAȚII PROTEJATE – O METODĂ
HORTICOLĂ VALOROASĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
INDUSTRIALIZAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR
HORTICOLE ,HORTING ,BUCUREȘTI
Autor: Madalina Doltu
Principalele caracteristici:
 în România, Aloe arborescens Mill. este plantă perenă decorativă, cultivată la
ghiveci în condiții de interior și ca plantă cultivată pentru producția de frunze
folosite în scop medical;
 se inmultește foarte ușor pe cale asexuată, în toate lunile anului în condiții
optime de mediu protejat (seră);
 tehnologia de multiplicare a plantelor ornamentale de aloe este diferită de cea
realizată pentru scopuri medicale, sunt utilizate îngrășăminte chimice, pesticide
pentru obținerea unor exemplare estetice;
 tehnologia de multiplicare vegetativă a plantelor de aloe la ghivece presupune
parcurgerea unor etape : înmulţirea propriu-zisă, transplantarea, întreținerea,
ținându-se cont de cerințele biologice și ecologice ale speciei;
 respectarea aspectelor tehnologice conduce la obținerea unor plante la ghivece
cu caractere morfologice de calitate, sporuri de creștere anuale importante ale
elementelor decorative (înălțime, frunze, lăstari), apariția inflorescenței la plante
cu vârsta de doi ani;
 înmulțirea vegetativă se realizează astfel:
- prin butășire – fragmentele viguroase de tulpină, cu țesuturi
sănătoase, secționate sub nod sunt amplasate la înrădăcinat în
turba tratată cu o soluție fungicidă (0,1%);
- prin divizarea (despărțirea) plantei mamă în mai multe fragmente,
fiecare noua plantă având tulpină, frunze si rădăcini. Multiplicarea
plantelor prin divizare se realizează la exemplarele cu vârsta de
peste 3 ani;Microclimatul optim pentru înrădăcinare presupune o
temperatură de 20- 220C și umiditate ridicată (U.R. ~ 98%) ;
 se evită expunerea directă la soare a plantelor și stagnarea apei la nivelul
coletului; Operațiunea de transplantare a plantelor se efectuează la interval de
1 an, moment în care rădăcina cuprinde întregul spațiu de dezvoltare, în
ghivece de dimensiuni corespunzătoare; Substratul utilizat este turba îmbogățită
cu îngrășăminte chimice complexe; În perioada de toamnă-iarna (octombrie-

februarie), plantele sunt trecute
printr-o perioadă de semirepaus, la o
0
temperatură de 8-10 C şi 1-2 irigări/lună, fără fertilizare;
 fertirigările se administrează în perioada martie-septembrie, cu o frecvență
de 1-2 fertilizări/lună, în funcție de vârsta plantei:
- la plantele in vârsta de 0 – 1 ani se aplică o fertilizare/30 zile cu o
soluție în concentrație 0,1%;
- la plantele în varstă de 1 – 2 ani se realizează o fertilizare/15 zile
cu o soluție nutritivă în concentrație 0,1%;
- la plantele în vârstă de 2 – 5 ani se efectuează o fertilizare/15 zile
cu o soluție nutritivă în concentrație 0,15%; îngrășămintele optime
utilizate sunt îngrășăminte chimice complexe (macro și
microelemente), solubile în apă (de exemplu, N19P19K19+ME).
 tehnologia de producere a plantelor de Aloe arborescens Mill. este caracteristică
grupei de plante suculente; Aceasta tehnologie permite comercializarea optimă
a acestei specii la toate vârstele, exemplarele obținute fiind în conformitate cu
standardele pieței europene, în toate lunile anului;
 plantele de Aloe arborescens Mill. obținute într-o cultură destinată
comercializării în scopuri decorative nu pot fi utilizate pentru remedii medicale,
cosmetice etc.
Eficiența economică:
 tehnologia de multiplicare vegetativă a plantelor de Aloe arborescens Mill. întrun spațiu de cultură protejat (seră) conduce la obținerea unui procent de
înrădăcinare al plantelor de până la 100%;
 prin efectuarea la momentul optim a lucrărilor de întreținere rezultă o evoluție
anuală pozitivă a elementelor decorative care conduce la obținerea unor
exemplare competitive cu cele de pe piața plantelor din țări cu floricultură
dezvoltată și o comercializare rapidă și corespunzătoare; astfel, această
tehnologie poate fi o activitate horticolă valoroasă;
 metoda multiplicării plantelor de aloe pe cale asexuată este relativ simplă în
condiții optime de microclimat și se realizează cu costuri reduse.

Domeniul de aplicabilitate:
 floricultură – recomandat pentru cultura specie
protejate (sere).

Aloe la ghivece din spații

Beneficiari potențiali:

proprietari sau administratori de spații protejate (sere);

societăți comerciale cu activități în domeniul Floriculturii (plante floricole
de interior).

TEHNOLOGIE DE CULTURĂ PENTRU CASTRAVETELE AMAR,
MOMORDICA CHARANTIA, SOIUL RODEO

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ, BUZĂU
Autor: C. Vînătoru
Principalele caracteristici :
 în vederea eşalonării producţiei pe o perioadă cât mai îndelungată de timp,
Momordica charantia se poate cultiva în sisteme şi forme diferite, specia
pretându-se la o mare varietate de tehnologii. Datorită rusticităţii speciei şi zestrei
genetice deosebit de valoroase în special în ceea ce priveşte adaptabilitatea şi
rezistenţa genetică la atacul agenţilor patogeni,acest soi poate fi cultivată cu
succes şi în sistem ecologic;
 soiul poate fi cultivat în spaţii protejate şi în câmp, în zonele mai calde, din Sudul
şi Sud-Estul ţării;
 cultura se poate înfiinţa prin răsad sau prin semănat direct. Cea mai eficientă
metodă de înfiinţare a culturii s-a dovedit a fi cea prin răsad;
 norma de sămânţă la unitatea de suprafaţă variază în funcţie de varianta
tehnologică aleasă; masa a 1000 de boabe = 250 g;
 semănatul pentru producerea răsadurilor destinate spaţiilor protejate încălzite, se
face după 15 ianuarie, pentru spaţii protejate neîncălzite,după 20 februarie iar
pentru câmp, după 10 martie;
 semănatul se poate face în ghivece, paleţi alveolari sau cuburi nutritive. O atenţie
deosebită trebuie acordată spaţiului de nutriţie care trebuie să fie ceva mai mare
faţă de majoritatea speciilor legumicole (minim 5x5 cm);
 durata de germinare a seminţei este ceva mai mare decât a castravetelui comun
datorita tegumentului foarte dur (15-20 zile);
 lucrările de pregătire a terenului sunt asemănătoare cu cele ale cucurbitaceelor
în general cu precizarea că această specie nu are cerinţe deosebite faţă de sol,
însă nu poate fi cultivat fără sistem de irigare;
 plantatul sau semănatul se face în spaţii protejate neîncălzite reci în jurul datei
de 1 aprilie iar în câmp, în jurul datei de 1 mai. Distanţa de plantare în spaţii
protejate este de 70-80 cm între plante/rând şi minim 2 m între rânduri iar în
câmp, 50-60 cm între plante/rând şi minim 1,2 m între rânduri;
 indiferent de mediul de cultură, seră, solar sau câmp, plantele trebuiesc palisate,
dirijate pe verticală. În cazul spaţiilor protejate, la 2 m înăţime se întind sârme de
susţinere deoarece planta are tendinţa de boltire iar în câmp se recomandă un
sistem pe şpalieri în formă de T cu înălţimea de 1,2-1,5 m pe care se întind
sârme de susţinere. Palisatul se poate face şi la 3-4 lăstari laterali mai viguroşi ai
plantei;










lucrările de întreţinere şi de îngrijire sunt asemănătoare cu cele ale castraveţilor
comuni cu precizarea că plantele nu se copilesc ci se elimină doar o parte din
lăstarii de la baza tulpinii pentru a stimula creşterea şi dezvoltarea tulpinilor pe
verticală;
datorită zestrei genetice de excepţie, cultura nu necesită tratamente chimice de
combatere a bolilor şi dăunătorilor, prezentând o serie de substanţe de
repelenţă. Singurul dăunător semnalat până în prezent a fost nematodul de sol,
însă nu a produs pagube majore;
recoltarea în spaţiile protejate se face începând cu data de 1 iulie iar ceva mai
târziu în câmp, începând cu data de 1 august;
recoltarea pentru consum în stare proaspătă se face în stadiul de pârgă atunci
când culoarea fructului a început să vireze din verde în galben pe o treime din
suprafaţa fructului. Dacă fructele nu sunt recoltate la timp, acestea crapă şi îşi
aruncă seminţele în jurul plantei printr-o uşoară explozie;
fructele în stadiul de verde sunt greu comestibile datorită gustului foarte amar.
După recoltare, în condiţii de atmosferă normală fructele nu se pot păstra mai
mult de 2-3 zie iar în spaţii de depozitare cu atmosferă controlată pot fi păstrate
mai mult timp.

Eficienţa economică:
 producţia la unitatea de suprafaţă în spaţii protejate este mult mai mare, de peste
40 t/ha iar în câmp, 25-28 t/ha. Dacă se intervine cu verigi tehnologice
suplimentare, producţia poate creşte semnificativ în ambele medii de cultură.
Domeniul de aplicabilitate:
 Industria alimentară şi de procesare a legumelor şi fructelor;
 Industria farmaceutică şi medicinală;
 fructele acestei specii sunt unanim recunoscute de către lumea ştiinţifică pentru
eficienţa în combaterea diabetului de tip 2.
Beneficiari potenţiali:
 societăţile comerciale legumicole;
 producătorii individuali;
 fabricile de conserve şi de preparate culinare;
 producătorii de medicamente şi produse farmaceutice.

CASTRAVETELE AMAR, MOMORDICA CHARANTIA ,,SOIUL RODEO ”

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A HREANULUI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
LEGUMICULTURĂ, IERNUT
Autori: Alexander-Kurt Heitz, Minerva Heitz, Janina Căpuşan
Principalele caracteristici:
 hreanul (Armoracia rusticana) este o legumă perenă, nelipsită din arta culinară şi
medicina tradiţională, solicitată foarte mult pe piaţa internă şi la export;
 rădăcina de hrean are proprietăţi antibiotice, antiinflamatorii şi afrodisiace.
Este recomandat şi pentru stimularea poftei de mâncare, în cantităţi mici sau
pentru cei care doresc să se lase de fumat (mestecat zilnic, crud). Are o mulţime
de proprietăţi terapeutice: tratează bronşita şi astmul bronşic având proprietăţi
expectorante, sinuzită; se foloseşte în indigestie şi digestie greoaie; în anemie, în
lipsa poftei de mâncare; în tratarea paraziţilor intestinali; în tratarea litiazei
renale; hipertensiune arterială; cardiopatie ischemică; tuberculoză pulmonară,
rinită; gută; paradontoză; Hreanul pe lângă întrebuinţarea în alimentaţie este şi
un bun medicament ;
 mod de cultivare: este puţin pretenţios faţă de căldură şi lumină, se poate cultiva
în locuri mai umbrite. Se dezvolta bine în soluri profunde şi îngrăşate. Nu suportă
locurile cu apă staţionară sau cele nisipoase. Este o plantă perenă, a cărei
cultură durează chiar şi 8-10 ani. Pentru că rădăcinile sunt cele care contează,
solul trebuie desfundat, la 50 – 60 cm. Pământul trebuie să fie bine mărunţit şi
îngrăşat cu îngrăşământ organic. Contrar aparenţelor, hreanul nu creşte bine pe
soluri uşoare, nisipoase; el preferă soluri ferme, argiloase, bogate în humus şi
uşor alcaline (pH 7,5);
 se înmulţeşte numai prin butaşi (bucăţi de rădăcină) cu grosimea de aproximativ
5 cm. Metoda de înmulţire uzuală este prin înrădăcinarea segmentelor de
rădăcină într-un amestec de turbă şi nisip. O rădăcină mare este secţionată în
fragmente de 5-6 cm lungime, care se îngroapă câţiva centimetri în amestecul de
turbă şi nisip. Se udă potrivit şi se ţine într-un loc umbros, la temperatura
camerei. În maxim 30 de zile apar rădăcinile şi primii lăstari; rădăcinile de bună
calitate se obţin pe solurile bogate în elemente minerale, humus şi fertilizate cu
gunoi de grajd;
 fertilizarea de bază şi afânarea terenului se fac toamna, iar modelarea în
primăvară, imediat ce terenul permite;
 butaşii se plantează la 60 cm unii de alţii şi se pun oblic în groapă; se presează
pământul pentru a stabili un contact bun cu solul. Se udă bine şi după zvântare
se acoperă butaşul cu pământ într-un strat de aproximativ 4 cm. Plantarea se
face primăvara devreme;
 ca lucrari de intretinere se aplică praşile superficiale pentru înlăturarea
buruienilor şi a crustei, când e nevoie;









o altă lucrare importantă la hrean este irigatul care se aplica în special în
perioadele de secetă cu norme de irigat de 300 mc /hectar. Hreanul nu este o
cultură pretenţioasă la apă, dar dacă se irigă creşte atât producţia cât şi
calitatea rădăcinilor.O altă lucrare de îngrijire importantă pentru a se obţine
rădăcini netede şi îngroşate este copcitul rădăcinilor în luna iunie şi august;
hreanul este destul de rezistent la boli şi dăunători. Cele mai frecvente boli
întâlnite la hrean sunt mucegaiul alb (Alburo candida) şi pătarea frunzelor
(Cercospora armoracea). Frunzele pot fi atacate uneori de gândacul hreanului
(Phaidon cochliariae) şi de puricele de pământ (Phillotreta spp.). Combaterea lor
se face prin stropiri sau prăfuiri cu pesticidele specifice;
recoltarea se face atât primăvara, cât şi toamna. Recoltarea se face înainte ca
frunzele hreanului să umbrească ori să înăbuşe butaşii. Producţia mai bună se
obţine anul următor celui în care a fost plantat hreanul. Producţia este de circa 3
kg pe metru pătrat ;
rotaţia culturilor, nu este cazul, fiind plantă perenă.

Eficienţa economică:
 în comparaţie cu tehnologia clasică, pentru o eficienţa economică cât mai
ridicată a hreanului se recomandă folosirea tehnologiei cu irigare (300 mc/ha) şi
fertilizare organică (gunoi de grajd 50-80 t/ha), care au condus la rezultate atât
cantitative cât şi calitative foarte favorabile.
Domeniul de aplicabilitate:
 hreanul este o plantă puţin pretenţioasă faţă de factorii de mediu, este rezistent atât
la temperaturile scăzute (temperaturi extreme din timpul iernii), cât şi la perioadele
lungi de secetă. Creşte la fel de bine şi în plin soare, şi la umbră.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale legumicole ;
 producători privaţi.

PARAMETRII BIOCHIMICI ŞI DE CALITATE AI FRUCTELOR LA UNELE
SOIURI 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:
 soiurile de măr cu rezistenţă genetică la boli, cultivate în sistem de mare
densitate trebuie să întrunească o serie de condiţii, în primul rând de
productivitate, dar mai ales de calitate a fructelor, cu destinaţie în principal
pentru consumul în stare proaspătă;
 aspectul plăcut al fructului trebuie asociat cu gustul bun, care este datorat
principalilor constituienţi biochimici;
 merele, care sunt alimente de origine vegetală, conţin aproape toate substanţele
necesare organismului, fiind incluse în toate dietele alimentare, valoarea
alimentară fiind apreciată după conţinutul în zaharuri, acizi organici, substanţe
proteice, acid ascorbic, substanţe minerale, etc.;
 calitatea merelor pentru comercializare trebuie să se situeze la standardele
impuse de piaţă;
 elementele importante în aprecierea calităţii comerciale ale fructelor sunt:
mărimea şi biomasa fructelor, fermitatea pulpei fructelor şi încadrarea
procentuală a acestora în clasele de calitate extra şi I-a;
 parametrii de calitate:
- mărimea: înălţimea (70 – 100mm), diametrul (70 – 80mm);
- biomasa fructelor: 150 – 180 gr., cele care depăşesc 170 gr., sunt
corespunzătoare pentru un soi de măr modern;
- calitatea comercială a fructelor: extra: 50 -70%; cal. I-a: 20-25%, cal.IIa: 10-25%;
- fermitatea pulpei fructelor: fermitate compactă: 7,6-11,5 kgf/cm2,
fermitate mică: 6,3 -7,5kgf/cm2.
 parametrii biochimici ai fructelor :
- conţinut de nitraţi (N-NO3): 40-59 ppm;
- conţinut în fosfaţi (P-PO4): 150 -330 ppm;
- conţinut în potasiu (K): 1220-1880 ppm;
- conţinut în glucide solubile: 3,5%;
- conţinutul în vitamina C: 10-16mg/100g p.p.;
- aciditate: 0,4-0,6%;
- conţinutul în substanţă uscată (SU): 14-18%.

Eficienţa economică:
 promovarea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli se concretizează prin
reducerea cheltuielilor la efectuarea tratamentelor fitosanitare cu peste 55%;
 se obţin fructe de calitate care fac faţă presiunilor concurenţiale de pe piaţă.
Domeniul de aplicabilitate:
 parametrii de calitate şi biochimici ai merelor obţinute de la soiurile cu
rezistenţă genetică la boli sunt utilizaţi la stabilirea cerinţelor de comercializare.
Beneficiari potenţiali:
 fermieri care produc cantităţi mari de fructe;
 potenţiali comercianţi;
 consumatori, beneficiari ai fructelor nepoluate.

FERTILIZAREA FOLIARĂ CU ,,NANOACTIVE’’ LA SPECIA MĂR

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ ,BĂNEASA ,BUCUREŞTI
Autor: Maria Dumitru , Alina Ilie , Cristina Petrisor
Principalele caracteristici:
 tehnologie alternativă de fertilizare ce are la bază un îngrăşământ
nanotehnologic foliar;
 compoziţia produsului este complexă având pe lângă principalele
macroelemente (N, P, K, Mg, S, Fe) şi microelemente ( Mn, Ca, Cu, B, Mo, Zn),
 mărimea minimă a particulelor de minerale şi suprafaţa mare de molecule active
obţinute prin nanotehnologie, face ca produsul să furnizeze în mod eficient
plantei mai multe substanţe nutritive;
 aplicarea produsului se face în trei etape, primul tratament în stadiul de buton
verde, al doilea tratament la 14 zile după înflorire şi ultimul în faza de
de creştere a fructelor;
 cantitatea de îngrăşământ foliar pe hectar la 1 tratament să nu depăşească 2 kg
într-un volum de apă de 1000L, pH-ul soluţiei să fie mai mare de 6;
 substanţa activă pătrunde rapid în ţesutul frunzei şi nu produce reziduuri;
 influenţează pozitiv calitatea fructelor (greutate, culoare, fermitate ) prelungind
totodată şi perioada de păstrare a acestora .
Eficienţa economică:
 sporuri semnificative ale producţiei de fructe atât pe pom cât şi la hectar, la o
densitate de 625 pomi/ha, de până la 20%;
 reducerea cheltuielilor de aplicare, administrarea acestora efectuandu-se
concomitent cu tratamentele fitosanitare , efectuate în mod obligatoriu, conform
tehnologiilor de cultivare.
Domeniul de aplicabilitate:
 livezi de măr, indiferent de sistemul de plantare a acestora.
Beneficiari potenţiali:
 unităţi de producţie de profil;
 cultivatori particulari.
.

TEHNOLOGIA OBŢINERII PUIEŢILOR HIBRIZI DE MĂR ŞI PĂR
ÎN PASTILE JIFFY-7 ÎN SERE ŞI SOLARII

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, VOINEŞTI, DÂMBOVIŢA.
Autori: Valeria Petre, Gh.Petre
Principalele caracteristici:
 obţinerea puieţilor de măr şi păr cu rezistenţă genetică la boli în jiffy-7 în solar,
reprezintă una din priorităţile majore ale cercetării ştiinţifice din pomicultura
românească şi se bazează pe idei moderne în procesul creării noilor soiuri;
 în ameliorarea pomicolă, obţinerea puieţilor hibrizi de măr şi păr este o metodă
greoaie, necesitând operaţiuni care constau în pregătirea amestecului de nutriţie,
iar după răsărirea plantelor hibride, periodic se plivesc de buruienile care răsar
continuu, se udă zilnic fiecare plantulă până la transplantarea acestora în câmp;
 folosirea jiffy-7 în obţinerea puieţilor hibrizi de măr şi păr, elimină aceste
operaţiuni destul de migăloase şi costisitoare;
 pastilele jiffy-7 sunt fabricate din turbă sterilizată cu aburi şi îmbogăţită cu
îngrăşăminte şi regulatori ai pH-lui. Ele sunt deshidratate şi presate într-o plasă
biodegradabilă în sol, ce permite propagarea rădăcinilor.
Obţinerea puieţilor hibrizi de măr şi păr în jiffy-7 în solar presupune
următoarele operaţiuni distincte:
 extragerea şi condiţionarea seminţelor de măr şi păr pe combinaţii hibride;
 sterilizarea nisipului de stratificare prin expunerea timp de câteva minute pe o
tavă încinsă;
 stratificarea seminţelor de măr şi păr după dezinfectarea acestora cu un fungicid,
prin amestecarea acestora cu nisipul sterilizat bine umectat, fără însă ca apa să
curgă când se strânge în mână (ultima decadă a lunii ianuarie);
 durata specifică pentru postmaturaţia seminţelor de măr şi păr este de 90 zile,
dar aceasta se poate reduce la circa 45 zile dacă stratificarea se face în celule
frigorifice la temperaturi de 0-2 0C;
 momentul optim pentru semănat în jiffy-7 este când radicela are lungimea de 510 mm.;
 se aşează pastilele jiffy-7 în lădiţe de plastic cu pereţii înalţi de 4-6 cm., după ce
s-a pus o folie pe fundul lădiţelor, care are rolul de a menţine apa de udare;
 udarea uniformă a pastilelor jiffy-7 în trei-patru reprize până la expandarea
completă a acestora (după expandare, ating dimensiunile de 6 cm înălţime şi 5
cm diametru);
 se face un mic orificiu de 10-15 mm în adâncime cu un plantator improvizat din
lemn, sau cu degetul;








se însămânţează cu o singură sămînţă, la adâncimea de 5-10 mm în funcţie de
lungimea radicelei şi se strânge orificiul pentru ca sămânţa să ia contact cu
amestecul din care este alcătuit jiffy-7;
se udă periodic, apa se toarnă direct pe folia care s-a pus pe fundul lădiţei, jiffy-7
având proprietatea de a absoarbe şi a menţine apa necesară dezvoltării
hibrizilor;
în faza de 3-4 frunze, puieţii sunt infectaţi cu suşe virulente de rapăn;
înainte de transplantare în câmp se elimină puieţii de măr şi păr care prezintă
frunze atacate de rapăn;
transplantarea în câmpul de fortificare se face când puieţii au 10-15 cm şi
prezintă 8-10 frunze adevărate;
plantarea puieţilor în câmpul de fortificare se face cu uşurinţă fără a deranja
pastilele şi implicit rădăcinile.

Eficienţa economică:
 se elimină operaţiunea de pregătire a amestecului de nutriţie, uneori greu de
procurat;
 se elimină operaţiunile de întreţinere a puieţilor în faza juvenilă în seră sau solar,
care se reflectă în reducerea cheltuielilor cu forţa de muncă cu cca.30%;
 pornirea în vegetaţie a seminţelor stratificate în procent de cel puţin 95%;
 prinderea la plantare în câmpul de fortificare este 100%;
 puieţii de măr şi păr au creşterea uniformă, iar operaţiunea de transplantare în
câmpul de fortificare este mult mai uşoară, comparativ cu puieţii obţinuţi la
ghivece.
Domeniul de aplicabilitate:
 cercetarea ştiinţifică din domeniul ameliorării pomicole;
 producerea puieţilor portaltoi franc din seminţe de măr şi păr.
Beneficiari potenţiali:
 sectoarele de cercetare cu preocupări pentru crearea de soiuri noi la măr şi păr;
 pepiniere pomicole care produc puieţi portaltoi din seminţe de măr şi păr;
 cultivatori din zonele pomicole consacrate.

SOIURI DE PRUN DIN CATEGORIA ,PREBAZĂ’ CERTIFICATE
LA SCDP BISTRIȚA

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ , BISTRIŢA
Autori: Luminiţa Zagrai, I. Zagrai
Principalele caracteristici:
 cerințele Uniunii Europeane pentru siguranţa fitosanitară, respectiv producerea
de material săditor pomicol liber de virusuri, sunt ridicate. Aceasta deoarece
obținerea de fructe de calitate superioară şi la potenţialul productiv al soiurilor
este în strânsă corelație cu utilizarea materialului de plantare certificat, liber de
virusuri. Astfel, materialul de plantare trebuie să fie produs în conformitate cu
standardele OEPP (Organizaţia Europeană pentru Protecţia Plantelor) și
legislaţia națională în domeniu (Ordinul MADR nr. 82/2010);
 prunul reprezintă încă specia pomicolă dominantă în România, iar de aici şi
importanţa sa economică majoră. Specia suferă însă pierderi economice
importante cauzate de unii patogeni virali. Utilizarea de material săditor din
categoria ‘certificat’, liber de virusuri, este una dintre principalele măsuri
profilactice de reducere considerabilă a pierderilor economice cauzate de
aceștia. Procesul de producere a materialului de plantare ‘certificat’ presupune
însă existenta unor verigi superioare în amonte, respectiv vârful piramidei etajate
a procesului de producere a materialului liber de virusuri, reprezentat de
materialul ‘Prebază’ și ‘Bază’;
 implementarea standardelor OEPP [(PM 4/30 (1) și PM 7/32 (1)] la SCDP Bistrița
a permis certificarea la categoria PREBAZĂ a 21 soiuri de prun (Iulia, Matilda,
Geta, Zamfira, Ivan, Dani, Doina, Romaner, Elena, Jubileu 50, Flora,
Renclod. Althan, Stanley, Anna Spath, Carpatin, Delia, Andreea, Minerva,
Centenar, Agent și Gras ameliorat) și un portaltoi (BN 68), existând astfel, în
prezent, o paletă largă de soiuri de prun din această categorie biologică;
 materialul PREBAZĂ, conservat în biodepozitarul de la SCDP Bistrița sub
protecţie de vectori, corespunde standardelor de calitate naţionale şi
internaţionale, plantele fiind libere de virusuri şi fitoplasme.
Eficienţa economică:
 crearea premiselor asigurării unor servicii la standarde ridicate privind furnizarea
de ramuri altoi libere de virusuri, la specia prun;
 reducerea decalajului dintre nivelul performanţelor în domeniul producerii
materialului săditor pomicol liber de virusuri a României faţă de majoritatea ţărilor
UE;
 creşterea eficienţei economice a culturii prunului în România.

Domeniul de aplicabilitate:
 utilizarea materialului ‘Prebază’ pentru obținerea de material ‘Bază’, necesar
înființării de plantații mama producătoare de ramuri altoi, libere de virusuri, la
specia prun;
 furnizarea de ramuri altoi, libere de virusuri, din categoriile biologice superioare,
către agenții economici care produc material săditor pomicol din categoria
’Certificat’ la specia prun;
 înfiinţarea de noi livezi de prun cu material săditor liber de virusuri, produs în
România.
Beneficiari potenţiali:
 Agenţii economici care desfăşoară activităţi de multiplicare a materialului săditor
pomicol din categoria ’Certificat’, prin asigurarea de ramuri altoi libere de
virusuri, la specia prun;
 fermierii, care utilizează materialul săditor pomicol ’Certificat’ pentru înfiinţarea
de noi plantaţii pomicole;
 consumatorii, prin oferta de fructe de calitate pe care pomii liberi de virusuri o
pot oferi.

TEHNOLOGIE DE PRODUCERE A CĂRBUNELUI NEGRU PRIN
CARBONIZAREA RESTURILOR VEGETALE ŞI DE ADMINISTRARE A
ACESTUIA ÎN CULTURILE POMICOLE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, PITEŞTI, MĂRĂCINENI
Autori: D. Sumedrea, Mihaela Sumedrea, E. Chiţu, F. C. Marin, Mirela Călinescu
Principalele caracteristici:
 aprovizionare anuală a solului cu cantităţi mari de îngrăşăminte chimice poate
duce la poluarea solului şi a apelor freatice, mai ales la speciile pomicole cu
monocultură îndelungată, de peste 20-25 de ani;
 soluţia propusă constă în absorbţia azotului la suprafaţa şi în porii cărbunelui
negru şi eliberarea lentă a compuşilor cu azot accesibili plantelor. Acesta
funcţionează ca rezervor sau suport pentru nutrienţi şi apă, evitându-se
dezavantajele legate de pierderea azotului prin levigare, poluarea solului şi a
apelor freatice cu nitraţi şi nitriţi;
 tehnologia de producere a cărbunelui negru prin carbonizarea resturilor vegetale
şi de administrare a acestuia în culturile pomicole constă în:
- pregătirea materiei prime vegetale (resturi vegetale din culturile pomicole
şi biomasa rezultată din cultura intensivă de porumb cultivată în parcelele
în odihnă, specifice pomiculturii) prin tocarea mecanică la dimensiuni de
10-15 cm şi uscarea în cuptor electric la o temperatura de cca. 1750C;
- carbonizarea în cuptor, în atmosfera controlată de CO 2 la o presiune de
1,1-1,25 bar şi o temperatură de cca. 330-3650C, timp de cca. 3 – 3,5
ore;
- răcirea şi evacuarea cărbunelui negru vegetal.
 la doi ani după aplicarea cărbunelui negru producţia de fructe a înregistrat
creşteri de 11,7 – 14,2 t/ha respectiv, sporuri de 24 – 28%, la dozele
experimentale cuprinse între 5-10 kg/m2, faţă de martorul netratat;
 avantajele tehnologiei propuse constau în fixarea azotului (administrat prin
fertilizare) pe cărbunele negru şi solubilizarea lentă a acestuia; ameliorarea
proprietăţilor fizice ale solului (textură, structură, grad de aeraţie, etc);
îmbunătăţirea proprietăţilor chimice şi biologice ale solului; stimularea dezvoltării
fungilor cu proprietăţi antagoniste împotriva genurilor patogene.
Eficienţa economică:
 în urma analizei corelaţiei dintre producţie şi doza de cărbune s-a calculat doza
de maxim tehnic de 6,45 kg/m2 cărbune negru (punctul în care se anulează
derivata de ordinul I a ecuaţiei de regresie de tip polinom de gradul II);



din punct de vedere economic, varianta tehnologică cu doza de 5 kg/m 2 cărbune
este cea mai profitabilă, având o rată a profitului de 76,2%, urmată de varianta
tehnologică cu 10 kg/m2 cu o rată a profitului de 62,6%; Aceste calcule de
eficienţă economică demonstrează faptul că, doza de optim economic (5 kg/m2
cărbune) este, în mod justificat, înaintea maximum tehnic (6,4 kg/m2 cărbune).

Domeniul de aplicabilitate:
 cărbunele negru se administrează în culturile pomicole, în scopul ameliorării
proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale solului;
 la înfiinţarea plantaţiilor se recomandă doze de 60-80 t/ha, în funcţie de specie,
portaltoi şi de tipul de sol, prin aplicarea cu maşina de împrăştiat gunoi pe toată
suprafaţa solului şi încorporarea prin arătură adâncă, la 30-40 cm adâncime;
 în livezile pe rod se aplică doze de 20-40 t/ha odată la 4-5 ani, în funcţie de
specie, portaltoi şi tipul de sol, asemănător cu aplicarea gunoiului de grajd,
semimecanizat. Se recomandă administrarea de-a lungul rândului de pomi pe o
bandă cu lăţimea de 1-1,2 m, urmată de încorporarea mecanizată la 15-20 cm
adâncime, prin lucrarea solului pe rândul de pomi cu secţia universală cu discuri
pentru lucrat solul în vecinătatea rândului (SUD 4).
Beneficiari potenţiali:
 tehnologia este brevetată (Brevet nr. 127519 B1 înregistrat la OSIM în
30.09.2013) cu titlul: „Procedeu de obţinere a cărbunelui negru prin
carbonizarea resturilor vegetale şi de administrare a acestuia în culturile
pomicole” şi va putea fi utilizată numai cu acordul titularului de brevet de soi
(ICDP Piteşti).

Textura iniţială a resturilor vegetale uscate şi mărunţite din porumb

Textura după tratament termic a resturilor vegetale uscate şi mărunţite din
porumb

Textura iniţială a resturilor vegetale pomicole (cultura măr)

Textura după tratament termic a resturilor vegetale pomicole (cultura măr)

TEHNOLOGIA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A ATACULUI
DE PUTREGAI CENUŞIU LA TRANDAFIR, PRODUS DE CIUPERCA
BOTRYTIS CINEREA

Unitatea elaboratoare: STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, BĂNEASA, BUCUREŞTI
Autori: Cr. Caliniţa, Alina Ilie, Cristina Petrişor
Principalele caracteristici:
 apariţia şi evoluţia atacului de putregai (mucegai) cenuşiu este favorizat de
temperaturi de 12-200C şi umiditate atmosferică ridicată 95-100 %, atacul se
manifestă pe toate organele supraterane ale plantei, cel mai păgubitor fiind
atacul pe mugurii florali şi flori, debutează la nivelul petalelor prin mici leziuni pe
suprafaţa acestora ce se dezvoltă ca pete gălbui uneori bordate cu roşu ce
treptat devin cafenii şi pot duce până la ofilirea şi brunificarea florilor; bobocii
florali atacaţi nu se mai deschid se brunifică şi sunt acoperiţi repede de o
sporulaţie cenuşie formată din conidiofori şi conidii; la atacul pe frunze, lăstari şi
tulpini se observă mai întâi pete mici brune , care treptat îşi măresc diametrul şi
pot duce până la uscarea şi acoperirea cu conidiofori şi conidii albi-cenuşii a
zonei atacate;
 pentru prevenire şi combatere se recomandă:
utilizarea de soiuri rezistente/tolerante la atac: Vigorosa, Dans de
Feu, Crimson Glory, All Gold, Lilli Marleen;
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;
evitarea îngrăşărilor excesive cu nitraţi;
irigarea prin picurare sau brazde şi evitarea aspersiei;
reducerea umidităţi atmosferice sub 85% in spaţiile protejate;
efectuarea de tratamente fitosanitare cu unul din produsele:
Switch 62.5 WG – 0.08-0,1%;
Teldor 500 SC
– 0.08-0,1%;
Rovral500 SC
– 0,1%;
Folpan 50 WP
– 0,02%;
Bravo 500 SC
– 0,02%;
Topsin 70 PU
– 0,07%;
tratamentele se aplica foliar la apariţia primelor simptome şi se repetă
la interval de 10 - 14 zile alternând produsele, pentru evitarea formării
formelor de rezistenţă la substanţa activă;
efectuarea unui tratament după tăierile de toamnă a trandafirilor, în caz
că se îndeplinesc condiţiile de dezvoltare a agentului patogen,
deoarece acesta se instalează mult mai uşor prin rănile provocate la
tăiere.

Eficienţa economică:
 minimizarea pierderilor;
 reducerea numărului de tratamente cu 2-3 prin aplicarea din timp şi corecta a
tratamentelor şi astfel prevenirea formării formelor de rezistenţă la pesticide;
 reducerea poluării mediului prin aplicarea unui număr redus de tratamente;
 reducerea gradului de atac cu 50% prin efectuarea tratamentelor;
 reducerea sursei de infectare prin măsuri de ingienă culturală ;
 creşterea calităţii şi sporirea aspectului estetic.
Domeniul de aplicabilitate:
 plantaţii de trandafiri;
 producerea de flori tăiate de trandafir;
 grădinile populaţiei.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale;
 producători particulari;
 firmele care se ocupă cu amenajari peisagistice;
 cultivatori de trandafiri în grădinile personale;
 administraţia parcurilor şi grădinilor publice;
 cultivatori de trandafiri în spaţiile protejate pentru obţinerea de flori tăiate.

TEHNOLOGIE NEPOLUANTĂ DE ÎNMULŢIRE
A ARBUŞTILOR DENDROLOGICI PENTRU ZONA
COLINAR -MONTANĂ

Unitatea elaboratoare : INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
MONTANOLOGIE, CRISTIAN ,SIBIU
Autori: Mariana Radac , Gabriela Bicu
Principalele caracteristici :
 se pot înmulţi specii dendrologice cum ar fi : conifere Thuja sp. ,
Chamaecyparis sp. Juniperus sp . cu varietăţile Thuja Occidentalis Reingold,
Thuja Occidentalis Danica , Thuja Occidentalis Columna , Juniperus Virginiana
Skyrocket , Juniperus horizontalis Barbatus , Chamaecyparis pisifera Soulfurea ,
Chameacyparis pisifera plumosa aurea , , Chameacyparis pisifera plumose
argentea ,si foioase ca : Weigellia ( Diervilla ) florida , Forsythia suspensa ,
Tamarix tetranda , , Euonimus europea , Berberis Ottawensis var. Superba ,
Philadelphus coronarius , Rosa damascena , Prunus laurocerasus , Deutzia
crenata ;
 se utilizează metoda de lucru în uscat ;
 butaşii în uscat pentru lăstarii lignificaţi sunt prelevaţi în perioada martie –
aprilie din tulpinile anuale şi se fasonează la 10-12 cm , fiecare având circa 5
muguri , tăierea acestora făcându-se la 1 mm sub ultimul mugure în partea
inferioară şi la 2-3 mm în cea superioară pentru speciile foioase ;
 pentru conifere butaşii se fasonează lăsând 2-3 frunze al căror limb a fost
redus la jumătate pentru reducerea evapotranspiraţiei la maxim;
 butaşii obţinuţi prin ambele metode se plantează în spaţiu protejat – solar
 substratul de înmulţire are în compoziţie un amestec 1/2 turbă şi nisip;
 condiţiile de vegetaţie constau în temperatura adecvată , umiditate relativă 9095% , udare zilnică prin aspersie ;
 materialul folosit pentru amestecul de substrat (turbă de conifere , nisip de râu )
poate proveni din zona nepoluată montană ( altitudine 1400-1500 m );
 fertilizarea se poate face cu compost sau gunoi de grajd fermentat nepoluat
chimic 100g / lădită;
 în cadrul procesului de înmulţire nu se utilizează nici un fel de produs chimic
(îngrăşăminte chimice , stimulenţi de înrădăcinare , etc. ) ;
 după înrădăcinare butaşii se trec în recipienţi de vegetaţie ( pungi ,ghivece etc.);
 în anul următor butaşii înrădăcinaţi se plantează în câmp pentru fortificare ,
urmând ca anul viitor să fie trecuţi în câmpul de puieţi propriu-zis;
 din câmpul de fortificare ,exemplarele pot fi plantate la locurile permanente de
vegetaţie;



tehnologia de cultură pentru anii următori este relativ simplă , de regulă
aplicându-se doar măsurile de bază( fertilizat chimic sau organic , în funcţie de
tehnologia ecologică sau convenţională aplicată ) , mobilizarea terenului , udat
când este cazul , 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 );
 faţă de tehnologiile convenţionale , eficienţa economică poate creşte cu până
la 10-14%;
 reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător .
Domeniul de aplicabilitate:
 în parcuri şi domenii turistice ;
 ca perdele de izolare , garduri vii , exemplare izolate în aranjamente ornamentale
dendrologice ;
 gospodării ale populaţiei din zona colinară şi montană .
Beneficiari potenţiali:
 producători particulari;
 participanţi agroturism montan ;
 societăţi comerciale .

SPECII DE CONIFERE SI FOIOASE IN AMENAJARE DENDROLOGICA
(BERBERIS OTTAWENSIS VAR.SUPERBA-DRACILA ,BERBERIS THUNBERGI
VAR.NANA, THUJA OCCIDENTALIS VAR.COLUMNA )

SOLUŢII TEHNOLOGICE DE CULTURĂ A VIŢEI DE VIE ÎN
CONDIŢII DE SECETĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Autori: A. Şerdinescu, Liliana Pircălabu
Principalele caracteristici:
Soluţiile tehnologice propuse se bazează pe interacţiunea a doi factori agrotehnici de
care depinde conservarea apei în sol şi dezvoltarea masei vegetative a plantelor (care
determină consumul de apă de către plante). Cei doi factori agrotehnici sunt : sistemul
de întreţinere a solului şi încărcătura de rod. Se recomandă:
 întreţinerea solului prin mulcire totală cu paie de cereale dispuse într-un strat de
10 cm grosime. Acest sistem este recomandat în cazul solurilor cu o textură
mijlocie sau grosieră şi cu o bună fertilitate naturală;
 întreţinerea solului prin mulcire parţială (intervalul dintre rânduri) cu compost de
tescovină dispus într-un strat de 10 cm grosime şi întreţinerea solului pe rândul
de viţă de vie prin erbicidare postemergentă. În funcţie de gradul de
îmburuienare se vor aplica, de regulă două erbicidări cu produse pe bază de
gliphosat, înaintea efectuării erbicidării fiind obligatorie copilirea lăstarilor
crescuţi pe tulpină sau la baza butucilor. Acest sistem este recomandat în cazul
solurilor cu textură mijlocie sau fină, care dispun de o fertilitate naturală medie
sau slabă;
 limitarea încărcăturii de rod la 15-18 ochi/m2 (în funcţie de soiul vinifera).
Reducerea încărcăturii de rod cu mai mult de 40% nu se recomandă decât în
condiţii de secetă excesivă, care pun în pericol existenţa plantaţiei.
Eficienţa economică:
 producţii mai mari de struguri comparativ cu întreţinerea solului ca ogor negru cu
29-49% (în funcţie de soiul vinifera) în cazul întreţinerii solului prin mulcire totală
şi cu 6-22% în cazul întreţinerii solului prin mulcire parţială cu tescovina
compostată ;
 randament în must mai ridicat la vinificarea strugurilor cu 10 – 15%;
 compoziţie echilibrată a strugurilor şi vinurilor obţinute, care se pot încadra în
categoria vinurilor de calitate superioară chiar şi în condiţii de secetă excesivă.
Domeniul de aplicabilitate:
 viticultură.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale cu profil vitivinicol;
 micii producători individuali.

COMBATEREA MANEI VIŢEI DE VIE (PLASMOPARA VITICOLA) ÎN
PODGORIA DEALU MARE CU FUNGICIDE PE BAZĂ DE
STROBILURINE

Unitatea elaboratoare: INSTUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Autor: I. Voiculescu
Principalele caracteristici:
- pagubele produse de mană sunt foarte mari, nu numai în anul când boala se
manifestă cu intensitate, ci şi în anii următori. Pierderile de recoltă datorită
acestei boli pot varia de la 10 % până la 70-80 %, în funcţie de condiţiile
climatice din anul respectiv. Vinurile provenite din viile mănate sunt acide şi cu
un procent foarte mic de alcool (datorită unei cantităţi reduse de zahăr în must) ;.
- grupa chimică a strobilurinelor are o acţtiune de lungă durată, de tip mezostemic,
caracterizată prin:
- afinitatea foarte ridicată faţă de ţesuturile superficiale ale plantei, unde se
fixează de stratul ceros, fapt ce îi conferă o rezistenţă ridicată la
spălare;
- redistribuirea translaminară a unei părţi din substanţa activă ceea ce
asigură o foarte bună acţiune preventivă;
- efect de menţinere a foliajului verde (green leaf), reflectat în sporuri de
recoltă.
Modul şi epoca de aplicare a produsului :
 pe sezon, se aplică 2-3 tratamente, preventiv, alternate cu produse din alte
grupe chimice , specifice pentru făinare şi putregaiul cenuşiu, în stadiul de sfârşit
de înflorit până în perioada de creştere a boabelor, la un interval de14 zile;
intervalul dintre tratamente va fi redus la 10-12 zile în cazul în care presiunea la
infecţie este ridicată;
 cantitatea sau doza aplicată se stabileşte în funcţie de fenofaza vegetativă: 75200 ml/ha substanţă activă, în 600-1000 l apă/ha;
 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).
Eficienţa economică:
 reducerea cheltuielilor de întreţinere cu cca. 25%;
 reducerea gradului de atac cu 20-25%;
 creşterea sporului de producţie cu aproximativ 25%.

Domeniul de aplicabilitate:
 viticultură
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale viticole;
 producători individuali;
 asociaţii viticole.

DIAGNOZA RAPIDĂ A PREZENȚEI BOLILOR PRODUSE
DE FITOPLASME LA VIŢA DE VIE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
PROTECŢIA PLANTELOR, BUCUREŞTI
Autor: Constantina Chireceanu
Principalele caracteristici:
 bolile viţei de vie produse de fitoplasme sunt un complex de boli cunoscute
generic sub numele de “îngălbenirile viţei de vie - Grapevine yellows”;
 fitoplasmele sunt microorganisme procariote, fără perete celular, care se
dezvoltă în floemul plantelor și în insecte;
 răspândirea la plantele sănătoase se face prin insectele sugătoare care se
hrănesc din floemul plantelor bolnave, prin altoirea plantelor sănătoase cu altoi
infectat şi prin circulaţia materialului săditor infectat de la o zonă la alta;
 fiecare boală este asociată cu un anumit grup de fitoplasme și cu un anumit grup
de insecte vectoare specifice;
 cele mai importante boli produse de fitoplasme la viţa de vie sunt:
- Îngălbenirea aurie (Favescence doreé, FD) produsă de fitoplasma
Favescence doreé (16SrV) și răspândită în principal de cicada
Scaphoideus titanus care se hrănește exclusiv pe vița de vie, dar și de
cicada Dictyophora europaea;
- Înegrirea lemnului (Bois Noir, BN) produsă de fitoplasma Stolburului
(16SrXII-A) și răspândită de cicade din familia Cixidae, Hyalesthes
obsoletus al cărui ciclu de dezvoltare se desfășoară pe Convolvulus
arvensis și Reptalus spp;
 observațiile directe efectuate în focarele naturale de boală au ca scop stabilirea
prezenței simptomelor tipice de boală pe plantele de viță de vie, a cicadelor
vectoare și a speciilor de buruieni, gazdă atât pentru fitoplasme cât și pentru
vectori;
 simptomele specifice infecțiilor cu fitoplasma sunt ușor de recunoscut,
manifestându-se prin îngălbenirea frunzelor la soiurile cu struguri albi, înroșirea
frunzelor la soiurile cu struguri roșii, răsucirea frunzelor spre partea inferioară,
înflorire slabă, avortarea florilor, uscarea ciorchinilor şi sbârcirea boabelor. Se
produce deprecierea calitătii vinurilor cauzată de creşterea acidităţii şi scăderii
conţinutului de zahăr în strugurii proveniţi de la plantele bolnave. Lipsa de
lignificare a lăstarilor tineri detemină îngheţarea şi dispariția în iarna următoare.
Sunt afectate în grade diferite, toate soiurile de Vitis vinifera, soiurile
Chardonnay și Riesling fiind printre cele mai sensibile;
 colectarea insectelor poate fi făcută cu ajutorul capcanelor galbene adezive
instalate în coroana plantelor de vița de vie pentru capturarea cicadei S. titanus

și la nivelul buruienilor în vetrele cu volbură pentru capturarea cicadei H.
obsoletus; prin scuturarea foliajului plantelor deasupra unui fileu entomologic
(frapajului) și prin cosiri cu fileul entomologic la buruieni.
Eficienţa economică:
 sprijinirea viticultorilor pentru detectarea timpurie a prezenţei bolilor produse de
fitoplasme în plantaţiile viticole, care accelerează luarea deciziilor privind
alegerea şi aplicarea corespunzătoare a mijloacelor de combatere, prin
combaterea insectelor vectoare şi distrugerea buruienilor din plantaţii şi din jurul
acestora;
 preintâmpinarea răspândirii bolilor la viţa de vie sănătoasă;
 protejarea patrimoniului naţional viticol românesc faţă de introducerea de
material săditor viticol contaminat cu fitoplasme şi insecte vectoare;
 evitarea defrișării plantaţiilor ca urmare a bolilor produse de fitoplasme;
 recuperarea investițiilor pentru înființarea de plantații prin sporirea producţiei de
struguri şi a calităţii acestora;
 facilitarea circulaţiei libere în UE a materialului săditor viticol sănătos, de
provenienţă românească.
Domeniul de aplicabilitate:
 Viticultură;
 Ecologie;
 Entomologie.
Beneficiari potenţiali:
 proprietari şi administratori de plantaţii viticole, asociaţii cu profil viticol;
 Structuri administrative cu rol de decizie privind viticultura românească (Guvern,
Ministerul Agriculturii)

TEHNOLOGIE DE COMBATERE A AGENŢILOR PATOGENI AI VIŢEI DE
VIE ÎN PLANTAŢIILE VITICOLE DIN S-E MOLDOVEI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, BUJORU
Autori: G. Tabaranu, Cristina Simion, Bîrliga Nicolaie
Principalele caracteristici:
 tehnologia elaborată vizează reducerea la minim a impactului utilizării
produselor fitosanitare asupra mediului înconjurător prin optimizarea numărului
de tratamente şi respectarea dozelor recomandate de producător;
 agenţii patogeni combătuţi: mana viţei de vie (Plasmopara viticola - Berk. Et
Curt), făinarea viţei de vie (Uncinula necator - Schw.), putregaiul cenuşiu al
strugurilor (Botrytis cinerea Pers.) .
 Mana vitei de vie
- aplicarea primului tratament de combatere a manei viţei de vie la
avertizare (prezenţa sursei primare de infecţie, temperatura mai
mare de 10ºC, precipitaţii frecvente, umiditatea relativă a aerului ≥
75% şi suprafaţa frunzei de minim 6 cm²);
- forma cea mai gravă de atac este pe inflorescenţe şi pe ciorchinii
tineri, care în anii cu precipitaţii abundente pot fi distruşi în
totalitate. Pe inflorescenţe şi boabele tinere, apare un puf de
conidiofori şi conidii, stadiul denumit ,,Rot gris’’ sau ,,Putregaiul
cenuşiu’’.
 Făinarea viţei de vie
- primul tratament împotriva făinării viţei de vie se va executa la
înfrunzirea viţei de vie (lăstarii de câţiva centimetri) perioadă ce
coincide cu apariţia primelor conidii din miceliul de iarnă, ele
continuând în funcţie de condiţiile climatice, până la intrarea
strugurilor în pârgă ;
- atacul pe ciorchini, produs după legarea lor este cel mai răspândit.
Pe boabe se găseşte o pâslă albă-cenuşie care, ca urmare a măririi
volumului pulpei, pieliţa crapă, iar conţinutul acestora se scurge în
afară, oferind un mediu excelent pentru dezvoltarea unor
mucegaiuri.
 Putregaiul cenuşiu
- tratamentele de combatere a putregaiului cenuşiu al strugurilor se
vor aplica în funcţie de pragul de dăunare şi condiţiile climatice din
zona , astfel: la sfârşitul înfloritului viţei de vie, înainte de
compactarea strugurilor şi la intrarea strugurilor în pârgă.
 Echipament de aplicare: mecanic.

Schema de combatere a agenţilor patogeni ai viţei de vie:
1. După dezmugurit, lăstari de 10-15 cm: făinare (Sulfavit 80 PU - 4,0 kg/ha);
2. Înainte de înflorit (tratament de siguranţă): mană (Vandozeb - 2,0 kg/ha),
făinare (Sulfavit 95 PP - 10 kg/ha );
3. După înflorit (tratament de siguranţă): mană (Verita - 2,5 kg/ha), făinare
(Topas 100 EC - 0,250 l/ha);
4. Creşterea boabelor (boabe de mărime normală): mană (Ridomil Gold Plus
42,5 WP - 3,0 kg/ha), făinarea (Falcon 460 EC - 0,3 l/ha);
5. Compactarea ciorchinilor: mană (Bouillie bodelaise WDG -5,0 kg/ha), făinarea
(Sulfavit 95 PP - 15 kg/ha).
Eficienţa economică:
 reducerea nivelului de poluare din sol şi plantă;
 refacerea şi menţinerea echilibrului agrobiocenotic din plantaţiile viticole;
 obţinerea unor producţii, chiar în condiţii climatice nefavorabile;
 costuri reduse pe unitatea de suprafaţă (ha).
Domeniul de aplicabilitate:
 viticultură, plantaţii viticole.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale viticole;
 proprietari de plantaţii viticole.

TRATAMENTE FITOSANITARE LA SCDVV BUJORU

TEHNOLOGIA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A EXCORIOZEI ÎN
PLANTAŢIILE VITICOLE DIN CENTRUL TRANSIVANIEI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ,BLAJ
Autori: Maria Comşa , Liliana Tomoiagă
Principalele caracteristici:
 excorioza este o maladie a lemnului la viţa de vie, provocată de ciuperca
parazită Phomopsis viticola;
 ciuperca parazită Phomopsis viticola iernează sub formă de picnidii şi miceliu,
pe butucii de viţă de vie;
 simptome: pe frunze apar pete neregulate sau circulare de dimensiuni variabile
(3-15 mm în diametru) de culoare închisă; pe lăstarii tineri apar pete necrotice,
corticale, brun întunecate sau negricioase, lenticulare; coardele prezintă
excoriaţii de culoare maroniu închis, uneori negricioase, de mărimi şi forme
diferite;
 ploile de primăvară şi umiditatea ridicată a aerului, sunt principalii factori care
favorizează dezvoltarea agentului patogen;
 sunt atacate în special plantaţiile viticole cu talie joasă şi fertilitate ridicată,
precum şi plantaţiile situate în zone cu exces de umiditate;
 diseminarea patogenului are loc prin acţiunea combinată a ploii şi a vântului;
 infectarea lemnului se produce primăvara odată cu efectuarea tăierilor în uscat;
 perioada cea mai sensibilă a viţei de vie la atacul de excoriză, este începutul
perioadei de vegetaţie, când are loc contaminarea lăstarilor şi a frunzelor ;
 măsuri profilactice: materialul săditor viticol destinat înfiinţării de noi plantaţii
viticole trebuie supus unei riguroase selecţii fitosanitare; măsurile de igienă
fitosanitară sunt obligatorii: eliminarea, strângerea şi distrugerea prin ardere a
tuturor organelor atacate;
 în scopul intervenţiei cu tratamente fitosanitare este necesară verificarea şi
depistarea focarelor de infecţie în plantaţiile viticole;
 măsuri terapeutice - pot fi aplicate două strategii:
- strategia cu două tratamente cu produse fitosanitare de contact:
Captadin 50 PU 0,2 %, Funguran OH 50 PU 0,3%; primul tratament se
aplică în momementul când 50 % din muguri sunt în stadiul de buton
verde, iar al II- lea tratament este poziţionat când 50 % din muguri
sunt în faza de dezmugurit, utilizând aceleaşi produse;
- strategia cu un singur tratament se aplică în fenofaza de dezmugurit,
când 40 % din muguri s-au desfăcut, cu produse sistemice: Cabrio top
1,5-2,0 l/ha , Stroby DF 0,2 kg/ha, Mikal Flash 3 kg/ha, Universalis
593 SC 2,0 l/ha;

-

tratamentele chimice aplicate după trecerea fenofazelor recomandate,
nu mai sunt eficiente.

Eficienţa economică:
 se asigură un nivel de combatere al excorizei, de peste 70 %;
 menţinerea potenţialului productiv al plantelor de viţă de vie la nivel ridicat.
Domeniul de aplicabilitate:
 toate plantaţiile viticole afectate de atacul de excorioză.
Beneficiari potenţiali:
 unităţi cu profil viticol.

EFICIENTIZAREA COMBATERII BOLILOR LA VIŢA DE VIE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, BLAJ
Autori: Maria Comşa , Liliana Tomoiagă

Principalele caracteristici:
 substanţe active: piraclostrobin 5% şi metiram 55 %;
 combaterea simultană a mai multor boli la viţa de vie: mană, făinare, putregai
negru, excorioză şi secundar putregai cenuşiu;
 prezintă rezistenţă puternică la spălare;
 modul de aplicare: pulverizare cu presiune;
 produs sistemic, Cabrio top, cu durata de acoperire 14 zile;
 cantitatea sau doza aplicată: 1,5-2 kg/ha;
 momentul aplicării: mană, făinare, putregai negru - pe toată perioada de
sensibilitate a viţei de vie la aceste boli, în special după înflorit până în perioada
de creştere a boabelor;
excorioză - în fenofaza de dezmugurit (când 40% din muguri s-au desfăcut);
 puternică acţiune preventivă şi durată lungă de protecţie;
 acţiune fiziologică – efect vitalizant pentru viţa de vie, cu o asimilaţie îmbunătăţită
şi influenţă pozitivă asupra producţiei cantitative şi calitative, limitează infectarea
viţei de vie cu boli ale lemnului, strugurii prezintă rezistenţă la atacul de putregai
cenuşiu.
Eficienţa economică:
 în urma testării, s-a dovedit că produsul prezintă o eficacitate ridicată, de peste
90% pentru combaterea simultană a manei, făinării, putregaiului negru,
excoriozei;
 reducerea cheltuielilor de întreţinere, diminuarea gradului de tasare şi poluare
prin reducerea numărului de tratamente aplicate.
Domeniul de aplicabilitate:
 toate plantaţiile viticole afectate de mană, făinare, putregai negru şi excorioză.
Beneficiari potenţiali:
 unităţi cu profil viticol.

STABILIREA MOMENTULUI OPTIM DE RECOLTARE A STRUGURILOR
PENTRU PRODUCEREA VINURILOR DE CALITATE- PROCEDURI
UZUALE

Unitatea colaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, BUJORU
Autori : A. Ciubucă, Elena Postolache, N.Bîrliga
Principalele caracteristici :
 fixarea datei culesului strugurilor;
 Metoda empirică aprecierea coacerii pe baza percepţiei simţurilor, după criterii
organoleptice, a fost folosită în mod curent cu mult înaintea altora şi aceasta a
rămas şi astăzi utilizată în cazul micilor producători dar care devine păguboasă în
situaţia producătorilor mijlocii şi mari. Boabele se consideră coapte, atunci când
culoarea lor devine galbenă-aurie la soiurile albe şi roz, roşie, neagră la cele
colorate, boabele devin moi şi se desprind relativ uşor de pedicel. În acest stadiu,
pieliţa se desprinde relativ uşor de pe miez, iar mustul devine dulce, lipicios
( degetele se lipesc);
 Metoda ştiinţifică este singura în măsură să ofere posibilitatea determinării
sfârşitului coacerii strugurilor şi prin aceasta începutul culesului. Potrivit acestei
metode, se fac determinări de zahăr (refractometric sau densimetric), aciditate,
greutatea boabelor şi conţinutul în substanţe colorante (la soiurile negre), după
intrarea în pargă, din 5 în 5 zile şi se calculează ritmul zilnic al acumulărilor;
 maturitatea deplină se instalează când boabele au atins maximul în greutate şi
concentraţie de zaharuri.După această dată, boabele scad în greutate, iar
concentrarea în zahăr se face numai prin deshidratare; Urmeză instalarea
maturităţii tehnologice, cea urmărită de scopurile tehnologice, de strategia
tehnologului;
 factorii climatici sunt determinanţi în alegerea momentului optim de recoltare a
strugurilor( temperatura şi precipitaţiile din perioada de vegetaţie sunt factori
determinanţi ai evoluţiei maturării strugurilor si a stabilirii momentului de recoltare
şi în funcţie de scopul tehnologului , pentru obţinerea de vinuri albe şi roşii, seci,
demiseci, demidulci şi dulci);
 stabilirea momentului optim de recoltare a strugurilor, la 3-4 zile după atingerea
maturităţii depline la strugurii albi şi la aproximativ 10 zile la strugurii negrii, mai
precis , la atingerea maturităţii fenolice;
 Cum se stabileşte maturitatea fenolică la strugurii negrii: ?
 Maturitatea fenolică este o notiune specifica vinificaţiei în roşu. Ea defineşte
momentul în care strugurii pentru vinuri roşii prezintă maximul de antociani şi de
taninuri suple şi puţin astringente, plasându-se la câteva zile dupa maturitatea
deplină;





prin practica colorării degetelor : când strugurii au ajuns la maturitatea deplină,
se zdrobesc boabele între degete şi se observă mai întâi dacă mustul care se
scurge este colorat, apoi pieliţele boabelor se strivesc prin frecare între vârfurile
degetelor. Dacă degetele rămân colorate înseamnă că strugurii au realizat
maturitatea fenolică, în sensul că boabele conţin cantităţi suficiente de antociani
pe care îi cedează cu uşurinţă;
maturarea fenolică a seminţelor se apreciază prin fărîmiţarea lor între dinţi. Pe
măsură ce strugurii se apropie de maturitatea deplină, seminţele sunt din ce în
ce mai puţin astringente şi culoarea lor este mai maronie.

Eficienţa economică:
 valorificarea superioară a potenţialului vinicol din România;
 creşte gradul de naturaleţe şi personalitate al vinurilor româneşti.
Domeniul de aplicabilitate:
 în combinatele de vinificaţie care procesează strugurii, pentru realizarea
anumitor tipuri de vinuri care să le promoveze pe piaţă;
 realizarea unei constante calitative pe piaţă pentru a creşte percepţia
consumatorilor faţă de un anumit produs.
Beneficiari potenţiali:
 procesatorii privaţi din industria vinicolă ;
 micii procesatori particulari.

CAPITOLUL III
Testări biologice în condiţii
ecologice diverse

COMPORTAREA SOIULUI DE GRÂU,, DELABRAD ”ÎN SISTEM
ECOLOGIC LA S.C.D.A. ȘIMNIC

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
ȘIMNIC, CRAIOVA
Autor: Gabriela Păunescu, G. Păunescu, Mirela Paraschivu
Principalele caracteristici:
 masa a 1000 de boabe a fost de 36,16 g când a fost semănat la distanța de
12,5 cm și de 36,48 g când a fost semănat la distanța de 25 cm;
 masa hectolitrică a înregistrat valori de 76,8 kg/hl când soiul a fost semănat la
distanța de semănat de 12,5 cm în a doua decadă a lunii octombrie; 77,2 kg/hl
când soiul a fost semănat la distanța de semănat de 25 cm în a doua decadă a
lunii octombrie; 75,9 kg/hl când soiul a fost semănat la distanța de semănat de
12,5 cm în prima decadă a lunii noiembrie; 75,6 kg/hl când soiul a fost semănat
la distanța de semănat de 25 cm în prima decadă a lunii noiembrie;
 semănat în sistem ecologic (fără îngrășăminte, fără erbicide, fără tratamente în
vegetație) la distanța de semănat de 12,5 cm în a doua decadă a lunii
octombrie: producția de 3498 kg/ha;
 semănat în sistem ecologic la distanța de semănat de 25 cm în a doua decadă
a lunii octombrie: producția de 3569 kg/ha;
 semănat în sistem ecologic la distanța de semănat de 12,5 cm în a prima
decadă a lunii noiembrie: producția de 3545 kg/ha;
 semănat în sistem ecologic la distanța de semănat de 25 cm în a doua decadă
a lunii noiembrie: producția de 3600 kg/ha;
 conținutul de proteină a avut valori de 12,05 % când a fost semănat la distanța
de semănat de 12,5 cm în a doua decadă a lunii octombrie; de 12,9% când a
fost semănat la distanța de semănat de 25 cm în a doua decadă a lunii
octombrie; 12,7% când a fost semănat la ambele distanțe de semănat în a
prima decadă a lunii noiembrie.
Eficiența economică:
 nivel ridicat al producțiilor pentru semănatul în sistem ecologic;
 caracteristicile acestui soi de grâu îl recomandă pentru demararea activității de
producere de sămânță pentru cultivarea în sistem ecologic;
 având în vedere că sporul mediu de recoltă care se obţine prin cultivarea unui
genotip nou este în jur de 200 kg/ha/an, s-a estimat că, imediat după
introducerea în cultură pe cca.7500 ha în fermele ecologice, se poate obţine o
producţie suplimentară de grâu de circa 1500 tone.

Domeniul de aplicabilitate:
 se recomandă a se cultiva fără reținere pe luvosoluri în sistem ecologic;
 rezultate foarte bune indiferent de distanța de semănat folosită și de epoca de
semănat.
Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale agricole, societăți cu activitate de producere de sămânță,
cultivatori particulari care au terenuri în conversie de la agricultura
convențională la agricultura ecologică;
 beneficiarii acestor rezultate reieșite din identificarea soiurilor de grâu pentru
sistemul de agricultură ecologică, sunt în primul rând, fermele ecologice
actuale (40) şi viitoare (100) din județele Călărași, Ialomiţa, Ilfov, Giurgiu,
Teleorman, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Dolj, Olt, Vâlcea, Argeş şi
Mehedinţi. De progresul genetic al genotipurilor ecologice de grâu au
beneficiat, după 1 an de testare, agricultorii din fermele ecologice din Câmpia
Română şi Dobrogea şi cultivatorii ecologişti (82 ferme) din judeţele
Constanţa şi Tulcea.

COMPORTAREA SOIULUI DE GRÂU DE TOAMNĂ ,,OTILIA" ÎN
CONDIȚIILE LUVOSOLULUI DIN CENTRU OLTENIEI

Unitatea elaboratoare : STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
ȘIMNIC, CRAIOVA
Autori: Paula Ionela Cismaru, Gabriela Păunescu.
Principalele caracteristici :
 soi creat de INCDA Fundulea;
 rezistență bună la septorioză, rugina galbena și fuzarioză;
 talia plantelor semipitică 75-92 cm;
 spic alb, aristat cu densitate medie și lungime medie-lungă;
 rezistent la iernare și cădere;
 rezistent la secetă și arșiță;
 rezistență bună la încolțirea boabelor în spic;
 masa a 1000 de boabe: 42-44g;
 masa hectolitrică 76-78 kg/hl;
 are calități deosebite pentru panificaţie având un gluten mai tare și mai elastic;
 producția medie (3 ani) în sistem convențional cu inputuri ridicate (fertilizare în
toamnă cu 200 kg/ha îngrășăminte complexe și în primăvară cu 200 kg/ha azotat
de amoniu): 5593 kg/ha;
 producția medie (3 ani) în sistem convențional cu inputuri scăzute (fertilizare în
toamnă cu 200 kg/ha îngrășăminte complexe) :4495 kg/ha.
 conținut de proteină în condițiile fertilizării cu doză crescută de azot: 13,6-13,8%,
iar în condiții de fertilizare redusă cu azot: 11,4%.
Eficiența economică:
 se evidențiază prin producții bune indiferent de sistemul de cultură aplicat;
 caracteristicile acestuia îl recomandă pentru demararea activității de producere
de sămânță în unitate și extinderea lui pe suprafețe mai mari.
Domeniul de aplicabilitate:
 se recomandă a se cultiva fără reținere pe luvosoluri;
 recomandat pentru înlocuirea soiurilor erodate genetic, a celor care se află în
cultură de peste 20 de ani.
Beneficiari potențiali:
 societăți cu activitate de producție și de producere de sămânță;
 cultivatori particulari;
 societăți comerciale agricole.

CARACTERIZAREA SOIULUI DE GRÂU DE TOAMNĂ ,,ȘIMNIC 50” DIN
PUNCT DE VEDERE AL CALITĂȚII PRODUCȚIEI, ÎN FUNCȚIE DE
EPOCA DE SEMĂNAT PE LUVOSOLUL DE LA ȘIMNIC

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
ȘIMNIC, CRAIOVA
Autor: Claudia Tuță , Gabriela Păunescu
Principalele caracteristici:
 masa hectolitrică de peste 77 kg/hl indiferent de epoca de semănat (prima
decadă a lunii octombrie sau ultima decadă a lunii octombrie);
 masa a 1000 de boabe peste 41 g (41,8 g la epoca I și 43,3 g la epoca a II-a);
 conținut de proteină peste limita minimă de preluare de 10,5% indiferent de
epocă, înregistrându-se valori de 11,3% la prima epocă și 12,4% la a doua
epocă de semănat;
 conținut de gluten umed peste 23% indiferent de momentul semănatului;
 indice de sedimentare peste 60 ml numai când soiul a fost semănat în prima
decadă a lunii octombrie ;
 indicele de cădere a înregistrat valori de 344 secunde, respectiv 284 secunde la
prima epocă de semănat, respectiv la a II-a epocă de semănat;
 puterea făinii cu valori peste 200 jouli/100 g doar la a II-a epocă de semănat (206
jouli/100 g);
 analiza rezistenței aluatului a arătat că soiul prezintă un aluat puternic când este
semănat la prima epocă (86 mm) și un aluat optim când este semănat la a doua
epocă de semănat (69 mm);
 indice de extensibilitate mic la prima epocă de semănat;
 raport mare între rezistența aluatului și lungimea curbei la prima epocă de
semănat (1,85);
 gluten index cu valoare aproape de optim la semănatul întârziat;
 în funcție de valoarea indicelui glutenic soiul Șimnic 50 se încadrează la
calitatea I, indiferent de momentul semănatului.
Eficiența economică:
 calitatea producției obținute în acord cu productivitatea ridicată a soiului au făcut
ca răspândirea acestui soi să fie rapidă și eficiența 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 ,,OTILIA”
ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE BĂRĂGANULUI DE SUD-EST

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
MĂRCULEŞTI
Autor : Leliana Voinea
Principalele caracteristici:
 a fost obţinut la I.N.C.D.A. Fundulea, înregistrat în anul 2013;
 soiul are tufa plantei semierectă în faza de înfrăţire ;
 talia plantei la maturitate este semipitică 70-95 cm;
 spicul este alb, aristat, de formă piramidală, cu densitate medie şi lungime
medie-lungă şi un număr mare de boabe în spic;
 boabele sunt mari, de culoare roşie şi au în condiţii normale de cultură o masă a
1000 de boabe de 40,8 g;
 soi precoce, având aceeaşi precocitate la înspicat cu soiul Dropia şi înspică cu 2
zile mai târziu decât soiul Glosa;
 rezistenţă bună la iernare şi cădere;
 rezistenţă bună la secetă şi arşiţă, cu conţinut redus de micotoxine;
 faţă de soiul Glosa are rezistenţă mai bună la septorioză, rugina galbenă şi
fuzarioză;
 rezistenţă mai bună la încolţirea boabelor în spic;
 soiul Otilia este foarte important pentru panificaţie, datorită conţinutului mare de
gluten şi proteină, aluatul obţinut are o elasticitate superioară, comparativ cu alte
soiuri de grâu;
 soiul a realizat în medie pe trei ani o producţie de 7200 kg/ha.
Eficienţa economică:
 soiul de grâu Otilia, s-a evidenţiat prin sporuri de producţie semnificative faţă de
soiul martor Dropia;
 este un soi de grâu ce se adaptează foarte bine la condiţiile pedo-climatice din
zona de influenţă.
Domeniul de aplicabilitate:
 Agricultură, pentru producţia de boabe, fiind recomandat a se extinde în zona de
influenţă a staţiunii.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii agricole;
 cultivatori particulari de cereale din zona de cultură a grâului de toamnă.

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

Unitatea colaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ ,
MĂRCULEŞTI
Autor : Leliana Voinea
Principalele caracteristici:
 a fost obţinut la S.C.D.A. Şimnic, înregistrat în anul 2013;
 tufa plantei are un port intermediar în faza de înfrăţire ;
 plantele au în general frunza steag recurbată;
 talia plantei la maturitate este de 85 cm;
 spicul are culoare albă la maturitate, aristat, are formă piramidală, scurt-mijlociu
ca lungime şi lax;
 lungimea mare a ciocului glumei inferioare este caracterul care îl deosebeşte de
celelalte soiuri de grâu;
 boabele sunt mari, de culoare roşie şi au în condiţii normale de cultură o masă a
1000 de boabe de 42-44g;
 perioada de vegetaţie este medie spre tardivă;
 rezistenţă bună la iernare şi cădere;
 rezistenţă bună la secetă şi arşiţă;
 rezistenţă medie la făinare şi septorioză;
 potenţial de producţie foarte bun, în condiţiile de la Mărculeşti, obţinând, în
medie, o producţie de 7371 kg/ha;
 soiul Adelina, prezintă o calitate de panificaţie foarte bună, conţinutul
de
proteină a atins 13,1%, iar indicele glutenic îl plasează în categoria soiurilor de
calitatea I.
Eficienţa economică:
 este dată de potenţialul productiv;
 de calitatea de panificaţie mult superioară altor soiuri româneşti şi străine;
 este un soi de grâu ce se adaptează foarte bine la condiţiile pedo-climatice din
zona de influenţă a staţiunii.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură, pentru producţia de boabe, fiind recomandată extindea în zona de
influenţă a staţiunii.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comercle agricole;
 asociaţii agricole;
 cultivatori particulari de cereale din zona de cultură a grâului de toamnă.

INFLUENŢA FERTILIZĂRII ASUPRA CALITĂŢII ȘI PRODUCȚIEI LA
SOIUL DE GRÂU „ALEX” ÎN CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE DE LA
SCDA LOVRIN

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ
LOVRIN
Autori: Alina Agapie, Amalia Şchiop, V. Tabără, F.C. Tarjoc
Principalele caracteristici:
 fertilizarea cu N și P, precum și regimul temperaturilor și al precipitațiilor
influențează în mod direct producția și calitatea grâului;
 pe lângă potenţialul genetic de producţie de 7-8 t/ha, soiul se remarcă prin
însuşiri calitative superioare (proteină, gluten, indice glutemic);
 însuşirile calitative ale soiului au fost studiate într-o experienţă polifactorială de
lungă durată cu doze diferite de azot, fosfor şi potasiu;
 experiențele au urmărit influența pe care îngrășămintele chimice cu azot
(graduările 0:30:60:90:120) și fosforul (graduările 0:40:80:120:160) o exercită
asupra indicilor de calitate și asupra producției la grâu;
 la un nivel de producție maximă obținută de 7039 kg/ha boabe (N 90P120) sporul
maxim rezultat din interacțiunea NP este de 3427 kg/ha boabe (2008-2013);
 conținutul în proteină variază sub influența îngrășămintelor de la 12,9 % (în
variante nefertilizate) la 14,5 % (în varianta N120P160);
 conținutul în gluten variază de la 31,2%( în varianta nefertilizată) la 36,3% (în
varianta N120P160);
 conținutul în proteină și gluten clasifică acest soi de grâu în rândul soiurilor cu
calitate panificabilă foarte bună.
Eficienţa economică:
 optimizarea aplicării îngrășămintelor, ținând cont de valoarea și prețul aplicării
lor, aproximativ 3 lei/kg s.a. și un preț mediu de 0,5 lei/kg boabe, evidențiază o
doză optim economică de azot de N90 pe fond de P80, cu o producție optim
economic de 6895 kg/ha boabe, ce aduce un spor de boabe de 3283 kg/ha,
venitul net suplimentar fiind de 1642 lei, adică 3,26 lei la 1 leu cheltuit cu
îngrășăminte;
 la doze moderate de azot și fosfor (N80P80) conținutul în proteină depășește
13%, iar conținutul în gluten este peste 30%.
Domeniul de aplicabilitate:
 Industria morăritului și panificație;
 este recomandat să se cultive în toate zonele favorabile culturii grâului, dar cu
precădere în zona de vest a României.

Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale cu capital privat sau de stat;
 asociaţii agricole;
 producători agricoli individuali.

TESTAREA ECOLOGICĂ A SOIULUI DE GRÂU ,,LITERA”
ÎN CONDIŢIILE CÂMPIEI BRĂILEI

Unitatea elaboratoare : STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
BRĂILA
Autor : R. Cosoveanu
Principalele caracteristici :
 soiul Litera a fost obţinut la INCDA Fundulea prin sistemul biotehnologic Zea şi a
intrat în programul de multiplicare la Staţiunea Brăila.
 Caracteristici morfologice :
- soi ce are răsărirea uniformă ;
- talia plantei 90-100 cm ;
- frunze de dimensiuni medii acoperite cu un strat ceros, puţin intens în
a doua perioadă de umplere a bobului ;
- spicul este aristat, alb, de formă piramidală ;
- bobul este de mărime mijlocie, alungit, de culoare roşie.
 Caracteristici fiziologice :
- soi precoce ;
- rezistent la iernare ;
- rezistent la cădere ;
- rezistenţă bună la secetă, arşiţă şi şiştăvire ;
- prezintă un nivel mijlociu de rezistenţă la fuzarioză şi la încolţirea în
spic.
 Elemente de productivitate :
- masa a 1000 de boabe este cuprinsă între 41,0-45,0 g ;
- masa hectolitrică este cuprinsă între 77-80 kg/hl .
 Elemente tehnologice :
- respectarea asolamentului ;
- arătura 22-25 cm vara, 18-22 cm toamna ;
- discuit 1-2 ori în funcţie de calitatea arăturii ;
- fertilizare cu complexe 200 kg/ha înainte de arat şi completat în
februarie- martie restul de doză de azot cu uree până la nivelul de
120-130 kg/ha s.a. ;
- combinator ;
- semănat 260-280 kg/ha, în funcţie de caracteristicile seminţei, la 4-5
cm adâncime;
- tăvălugit ;
- combaterea integrată a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor cu produse
specifice în dozele şi momentul optim de aplicare, terestru sau aerian;

-

irigat în funcţie de fenofazele plantei cât şi de condiţiile climatice
(secetă, arşiţă) cu menţinerea umidităţii solului la peste 50 %, din
intervalul umidităţii active 1-2 (3) udări cu norme de udare de 500-800
mc/ha.

Eficienţa economică :
 soiul realizează sporuri de producţie semnificative (16-21 %) faţă de soiul Dropia
şi Flamura 85;
 se comportă foarte bine la condiţiile pedoclimatice din Câmpia Brăilei.
Domeniul de aplicabilitate :
 se recomandă a se cultiva în zona de influenţă a Staţiunii;
 caracteristici bune de morărit şi panificaţie.
Beneficiari potenţiali :
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii şi întreprinderi particulare.

TESTAREA ECOLOGICĂ A SOIULUI DE GRÂU ,,MIRANDA”
ÎN CONDIŢIILE CÂMPIEI BRĂILEI

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
BRĂILA
Autor : Remus Coşoveanu
Principalele caracteristici :
 soiul Miranda a fost obţinut la INCDA Fundulea prin sistemul biotehnologic Zea
şi intrat în programul de multiplicare la Staţiunea Brăila.
 Caracteristici morfologice :
- soi cu tufa plantei semierectă ;
- talia plantei 100-110 cm ;
- frunze de dimensiuni medii acoperite cu un strat ceros, puţin intens în a
doua perioadă de umplere a bobului ;
- spicul este de formă piramidală, lax cu ariste lungi ;
- bobul este de culoare roşie.
 Caracteristici fiziologice :
- soi semiprecoce ;
- rezistenţă bună la iernare ;
- rezistent la cădere ;
- rezistenţă bună la secetă şi arşiţă ;
- este rezistent la făinare, rugina brună şi mijlociu rezistent la septorioză.
 Elemente de productivitate :
- masa a 1000 de boabe este cuprinsă între 42-44 g ;
- masa hectolitrică este cuprinsă între 77-80 kg/hl .
 Elemente tehnologice :
- respectarea asolamentului ;
- arătura 22-25 cm vara, 18-22 cm toamna ;
- discuit 1-2 ori în funcţie de calitatea arăturii ;
- fertilizare cu complexe 200 kg/ha înainte de arat şi completat în februariemartie restul de doză de azot cu uree până la nivelul de 120-130 kg/ha
s.a. ;
- combinator ;
- semănat 260-280 kg/ha, în funcţie de caracteristicile seminţei, la 4-5 cm
- adâncime;
- tăvălugit ;
- combaterea integrată a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor cu produse
specifice în dozele şi momentul optim de aplicare, terestru sau aerian ;



irigat în funcţie de fenofazele plantei cât şi de condiţiile climatice (secetă,
arşiţă) cu menţinerea umidităţii solului la peste 50 % din intervalul
umidităţii active, 1-2 (3) udări cu norme de udare de 500-800 mc/ha.

Eficienţa economică :
 soiul Miranda are un potenţial de producţie ridicat de peste 6500 kg/ha, superior
soiurilor Dropia şi Flamura 85;
 se comportă foarte bine la condiţiile pedoclimatice din Câmpia Brăilei.
Domeniul de aplicabilitate :
 se recomandă a se cultiva în zona de influenţă a Staţiunii;
 se încadrează în grupa soiurilor de calitate foarte bună pentru industria de
panificaţie şi patiserie.
Beneficiari potenţiali :
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii şi întreprinderi particulare;
 industrie de morărit, panificaţie şi patiserie.

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

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
MĂRCULEŞTI
Autor: Leliana Voinea
Principalele caracteristici:
 a fost obţinut la I.N.C.D.A. Fundulea, înregistrat în anul 2013;
 soi semiprecoce (cu şase rânduri de boabe în spic);
 forma tufei este intermediară, cu frunza steag recurbată;
 talia plantei este medie, 85 cm;
 spicul este semierect, mediu spre dens, de lungime scurtă şi cerozitate slabă;
 aristele sunt lungi, cu o coloraţie antocianică slabă spre medie;
 bobul este învelit în palee, uşor colorat cu peri lungi şi lodiculi dispuşi lateral;
 are rezistenţă bună la iernare şi cădere;
 rezistenţă bună la bolile foliare;
 valorifică bine dozele moderate de îngrăşăminte cu azot;
 productivitatea ridicată şi calitatea boabelor este principala caracteristică a
acestui soi de orz;
 capacitatea de producţie este superioară (producţia medie este de 6280 kg/ha,
în trei ani de testare), cu un conţinut de amidon de 62,7% şi un conţinut mediu
în proteină de 11,2%;
 masa a 1000 de boabe este cuprinsă între 36,2 – 43,9g;
 se recomandă spre cultivare în zonele de cultură a orzului de toamnă.
Eficienţa economică:
 a realizat un spor de producţie de 10% faţă de soiul martor “Dana”, în aceleaşi
condiţii tehnologice şi de mediu;
 asigură materia primă pentru industria malţului şi berii datorită unor indicatori
de calitate conform standardelor.
Domeniul de aplicabilitate:
 soiul de orz, testat la SCDA Mărculeşti se recomandă cultivarea în zona de
influenţă a staţiunii, pentru furajarea animalelor şi în industria malţului şi berii, în
funcţie de tehnologia aplicată .
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii agricole;
 cultivatori particulari.

COMPORTAREA SOIULUI DE ORZ DE TOAMNĂ ,,AMETIST”
ÎN CONDIȚIILE DIN CÂMPIA BANATULUI

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ
LOVRIN
Autori : N. Popa , Gabriela Gorinoiu
Principalele caracteristici:
 soiul de orz de toamnă (Hordeum vulgare Lconvar. hexastichum) „AMETIST" a
fost creat la INCDA Fundulea, prin hibridare urmată de selecţie individuală
repetată ;
 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;
 talia plantei este mijlocie (80-85 cm);
 este un soi semiprecoce, având o perioadă de vegetaţie de 228-229 zile;
 este rezistent la făinare, sfâşierea frunzelor şi tăciunele zburător;
 este rezistent la cădere;
 masa a 1000 boabe: 39,8-49 g;
 masa hectolitrică: 60,8-63,3 g/hl;
 numărul de boabe în spic: 41,0-45;
 număr de spice/m2 la recoltat: 584-620.
Eficienţa economică:
 în condiţii de secetă şi arşiţă prelungită, depăşeşte soiul “Dana” cu sporuri de
producţie de 9,3%;
 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 12,2%;
 se adaptează uşor la condiţii nefavorabile de mediu, având o mare plasticitate
ecologică.
Domeniul de aplicabilitate:
 soiul „Ametist" este recomandat pentru a se extinde în toate zonele de cultură a
orzului de toamnă;
 destinaţia de utilizare a producţiei: în funcţie de tehnologia aplicată, producţia

poate avea dublă destinaţie: în industria berii, furajarea animalelor și nutriție
alimentară.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 holdinguri cu activitate agricolă integrată;
 asociaţii şi întreprinzători particulari.

TESTAREA ECOLOGICĂ A SOIULUI DE ORZOAICĂ DE TOAMNĂ
,,ARTEMIS”ÎN CONDIŢIILE SPECIFICE BĂRĂGANULUI DE SUD-EST
Unitatea colaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ ,
MĂRCULEŞTI
Autori: Leliana Voinea
Principalele caracteristici:
 a fost obţinut la I.N.C.D.A. Fundulea;
 soi semiprecoce (cu două rânduri de boabe în spic);
 forma tufei este semiculcată, cu frunza steag recurbată şi teaca prezentând o
cerozitate puternică;
 talia plantei este medie, 85 cm;
 spicul are portul orizontal, cu margini paralele, lax, iar coloraţia antocianică a
vârfurilor aristelor lipseşte;
 bobul este îmbrăcat în palee, cu peri lungi şi lodiculi dispuşi lateral;
 are rezistenţă bună la ger şi cădere;
 rezistenţă bună la pătarea reticulară brună a frunzelor;
 rezistenţă bună la virusul îngălbenirii şi piticirii orzului;
 valorifică bine dozele moderate de îngrăşăminte cu azot;
 productivitatea ridicată şi calitatea boabelor sunt principalele caracteristici ale
acestui soi de orz de toamnă, cu două rânduri de boabe;
 capacitatea de producţie este superioară, producţia medie este de 6302 kg/ha,
cu un conţinut de amidon de 62,6% şi un conţinut mediu în proteină de 12%;
 masa a 1000 de boabe este cuprinsă între 46-47g;
 se recomandă cultivarea în zonele de cultură a orzoaicei de toamnă.
Eficienţa economică:
 a realizat un spor de producţie de 5% faţă de soiul martor “Andreea”, în aceleaşi
condiţii tehnologice şi de mediu;
 asigură materia primă pentru industria malţului şi berii datorită unor indicatori
de calitate conform standardelor.
Domeniul de aplicabilitate:
 soiul de orzoaică testat la SCDA Mărculeşti se recomandă a se cultiva în zona
de influenţă a staţiunii, pentru furajarea animalelor şi în industria malţului şi
berii, în funcţie de tehnologia aplicată .
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale agricole;
 asociaţii agricole ;
 cultivatori particulari

COMPORTAREA HIBRIDULUI DE PORUMB ,,ANDREEA” LA
FERTILIZAREA CU N ŞI P ÎN CONDIŢIILE DE LA SCDA LOVRIN

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE AGRICOLĂ
LOVRIN
Autori: Alina Agapie, V. Tabara
Principalele caracteristici:
 hibrid simplu de porumb care necesită de la răsărit până la maturitate în medie
125-128 de zile (FAO 300-400);
 bobul este dentat (var. dentiformis), de culoare galben-portocalie;
 masa a 1000 de boabe (MMB ) 280 g, randamentul de boabe cuprins între 7881%, conţinutul în proteină 12,8%, amidon 70,4%, grăsimi 4,7%;
 rezistenţa bună la secetă, arşiţă, fuzarioza ştiuletelui, helmintosporioza,
frângerea tulpinilor la maturitate;
 îngrăşămintele cu N aplicate singure au asigurat sporuri de 1071 kg boabe/ha,
cu plafonare la N200 de 323-490 kg/ha boabe;
 producţia maximă se obţine cu aplicarea dozei de N150P160 şi are valoarea 6756
kg/ha boabe, realizând un spor de 1570 kg/ha (2008-2013);
 mai economice s-au dovedit aplicările de N100P80 cu un spor de 1525 kg,
asigurând o producţie de 6721 kg boabe/ha, revenind 8,53 kg boabe/ un kg s.a.;
 sub influenţa îngrăşămintelor cu azot şi fosfor se constată o creştere evidentă a
greutăţii ştiuletelui;
 greutatea boabelor pe ştiulete variază de la 203 g şi ajunge la varianta N200P120
la valoarea de 247g;
 valoarea masei a 1000 de boabe (MMB ) creşte mai ales prin aplicarea ambelor
tipuri de îngrăşăminte de la 289 g (la nefertilizat) la 329 g la N100P80.
Eficienţa economică:
 în condiţii climatice şi de tehnologie optime producţia poate depăşi 9000 g/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 cultura plantelor.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale de stat şi private;
 asociaţii agricole;
 producători particulari.

COMPORTAREA SOIULUI DE CAMELINĂ ,,CAMELIA” ÎN SISTEM
ECOLOGIC LA S.C.D.A. ȘIMNIC

Unitatea elaboratoare: STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE AGRICOLĂ ,
ȘIMNIC, CRAIOVA
Autori: G. Păunescu, Gabriela Păunescu, Mirela Paraschivu
Principalele caracteristici:
 soi de camelină creat la INCDA Fundulea;
 soi rezistent la iernare;
 ritm de creștere mediu;
 masa a 1000 de boabe 1,18-1,34 g;
 masa hectolitrică 62-62,9 kg/hl;
 conținutul de ulei 43,7-43,9%;
 gradul de îmburuienare a fost diferit în funcție de epoca de semănat :la epoca I
(începutul lui noiembrie) buruienile predominante au fost Ambrosia artemisiifolia
3 pl/mp, Cirsium arvense 2 pl/m2, Convolvulus arvensis 5 pl/m2, Chenopodium
album 3 pl/m2, Echinochloa crus-galli 3 pl/m2 iar la epoca a II-a (sfârșitul lui
noiembrie) - Ambrosia artemisiifolia 8 pl/mp, Cirsium arvense 6 pl/m2,
Convolvulus arvensis 9 pl/m2, Chenopodium album 6 pl/m2, Echinochloa crusgalli 5 pl/m2;
 producția înregistrată a fost de 735 kg/ha la prima epocă și de 666 kg/ha la cea
de a II-a epocă de semănat.
Eficiența economică:
 este dată de pretabilitatea sa ridicată pentru agricultura ecologică;
 cunoscută ca ,,plantă a viitorului” este recomandată pentru capacitatea sa
bioenergetică fiind folosită pentru fabricarea cherosenului, combustibil pentru
avioane.
Domeniul de aplicabilitate:
 soiul este recomandat în sistem ecologic, pe cât posibil aproape de stațiile de
preluare a producției;
 se pretează solurilor cu conținut ridicat de argilă.
Beneficiari potențiali:
 societăți comerciale agricole ;
 cultivatori particulari care au terenuri în conversie de la Agricultura convențională
la Agricultura ecologică;
 fermieri interesați de contracte pentru semănatul plantelor bioenergetice în
sistem agricol ecologic.

CAPITOLUL IV
Tehnologii de creştere a animalelor

CONSERVAREA RASEI SURĂ DE STEPĂ, CA PATRIMONIU GENETIC,
ÎN SCOP CULTURAL ŞI AGROTURISTIC

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR ,DANCU, IAŞI
Autori: Şt.Creangă , D.L. Dascălu , Elena Ruginosu, S.I. Borş , Alina Narcisa
Postolache
Principalele caracteristici:
 efectivele de taurine Sură de stepă din România au înregistrat în ultimii 30–40
de ani un declin evident, în prezent, găsindu-se sub 150 de exemplare, această
rasă este inclusă într-o categorie critică, cu risc de dispariţie, conform
standardelor internaţionale, fapt pentru care se impun măsuri urgente de
conservare;
 rasa Sură de stepă este singura rasă românească ancestrală de taurine, care a
stat la baza formării raselor ameliorate din ţara noastră, în prezent fiind întâlnită
în efective reduse în judeţele Iaşi şi Neamţ, precum şi în Delta Dunării, fiind
conservată într-un nucleu compact de 60 de capete la S.C.D.C.B. Dancu, Iaşi.
Această rasă este importantă prin rolul ei istoric, prin caracterele genetice unice
de rezistenţă şi adaptabilitate;
 dezvoltarea corporală a vacilor Sura de stepă de la S.C.D.C.B. Dancu-Iaşi se
încadrează în următoarele valori medii ale principalilor parametrii morfologici:
- talia medie a vacilor de 122±1,60 cm, cu variaţii între 114-127cm;
- înălţimea medie la crupă de 125±2,50 cm, cu variaţii între 118-130 cm;
- lungimea oblică a trunchiului de 154,90 ±2,90 cm, cu variaţii între 139170 cm;
- lărgimea crupei la şolduri, de 49,83±0,50 cm, cu variaţii între 43-57 cm;
- lărgimea crupei la artic. coxo-femurală, de 43,76±0,42 cm, cu variaţii
între 40-51 cm;
- lărgimea crupei la ischii, de 16,90±0,42 cm, cu variaţii între 13-22 cm;
- perimetrul toracelui, de 189±0,2,18cm, cu variaţii între 158-207 cm;
- greutatea corporală, de 542,86±18,45 kg, cu variaţii între 390-710 kg,
favorabilă selecţiei în scopul ameliorării producţiei de carne.
 din punct de vedere productiv această rasă nu mai satisface cerinţele actuale,
dar prin rolul istoric, cultural, economic şi genetic, ca rezervă de gene valoroase,
această rasă este foarte importantă şi se impune conservarea ei în rasă pură, ca
o prioritate naţională majoră, datorită situaţiei în care se află, de rasă pe cale de
dispariţie.

Eficienţa economică:
 creşterea veniturilor prin exploatarea taurinelor de rasa Sura de stepă în scop
cultural şi agroturistic;
 îmbunătăţirea indicilor economici prin diversificarea industriei de prelucare a
cărnii provenite de la taurine de rasa Sura de stepă.
Domeniul de aplicabilitate:
 creşterea taurinelor ancestrale în scop cultural, agroturism şi patrimoniu genetic;
 creşterea taurinelor pentru producţia de carne.
Beneficiari potenţiali:
 crescători, fermieri sau proprietari de unităţi de agroturism;
 crescători de taurine pentru carne.

Vaci de rasă ,,Sura de stepă” în conservare la S.C.D.C.B. Dancu,Iaşi

CONSERVAREA RASELOR LOCALE DE TAURINE AFLATE ÎN
PERICOL DE ABANDON ŞI REALIZAREA UNOR HIBRIZI PENTRU
PRODUCŢIA DE CARNE

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR, DANCU, IAŞI
Autori: D.L. Dascălu , Şt .Creangă , Elena Ruginosu, S.I. Borş , Alina Narcisa
Postolache
Principalele caracteristici:
 orientarea spre o valorificare a vacilor pentru producţia de carne la nivel naţional
contribuie la conservarea raselor locale aflate în pericol de abandon din cauza
restricţiilor impuse de cota de lapte. Utilizându-se un program de împerechere
nominalizată între vacile din rasele locale cu tauri specializaţi pentru productia
de carne se pot obţine hibrizi cu însuşiri biologice şi tehnologice la nivelul
cerinţelor pieţii europene. În acest context vacile din rasa Bălţată cu Negru
Românească (BNR) reformate anual pe criteriul producţiei de lapte (reformă
selectivă), cu însuşiri de conformaţie corporală favorabile producţiei de carne
pot fi menţinute în exploatare şi însămânţate artificial cu material seminal
congelat (m.s.c.) de la tauri testaţi amelioratori pentru carne, utilizându-se
încrucişări de prima generaţie;
 criteriul de selecţie al animalelor:
- vaci BNR, cu nivele reduse ale producţiei de lapte,
- tauri intens amelioratori pentru productia de carne, din rasele:
Aberdeen Angus (AA); Limousine (LI); Charolaise (CH); Blue Blanch
Belgique (BBB).
 monitorizarea indicilor de creştere, dezvoltare şi a calităţii carcaselor după
sacrificările de control indică performanţe de producţie relevante, cu variaţii în
raport cu vârsta şi tipul încrucişărilor aplicate:
- talia hibrizilor de carne: la naştere între 73,5± 0,5 cm (LI) şi 78,1±0,92
cm (BBB); la 6 luni între 93,5±1,5 cm (LI) şi 98,3±0,67 cm (BBB), iar
la 12 luni între 103 cm (BBB) şi 108,1±1,09 cm (AA);
- greutatea corporală: la naştere între 47±1,10 kg (LI) şi 51,75± 2,87
(CH); la 6 luni între 122± 9,0 kg (LI) şi 164,4±5,88 (AA); la 9 luni între
194±4,0 kg (LI) şi 231,7±9,38 (AA); la 12 luni între 330±8,21 kg (BBB)
şi 340 kg (AA);
- intensitatea de creştere la înălţime greban (IC HG): la 3 luni între
11,46±0,44 % (BBB) şi 16,25±0,10 % (LI); la 6 luni înre 9,22±1,36 %
(AA) şi 11,88±1,01% (BBB);
- intensitatea de creştere a greutăţii corporale(IC GC): la 3 luni între
56,33±3,53% (LI) şi 82,25±6,73% (AA); la 6 luni între 29,51±4,61%

-

-

-

-

-

(BBB) şi 36,80±1,38 % (LI); la 9 luni între 30,77% (BBB) şi
45,78±5,05% (LI); la 12 luni între 32,49±6,27% (AA) şi 43,87 % (BBB);
Sporul mediu zilnic (SMZ): la 3 luni între 411,11±44,44 g (LI ) şi
770,37±78,76 g (AA), iar la 6 luni între 418,52±60,97 g (AA) şi
486,67±108,66 g (AA); la 9 luni între 622,22 g (BBB) şi 800 g (LI); la 12
luni între 997,22 g (AA) şi 1311,11 g (BBB);
greutatea carcaselor: la cald, între 192,5 kg (BNR x AA) şi 200 kg
(BNR x BBB, iar rece (la 24 ore de la sacrificare) între 189,3 kg
(BNRxAA) şi 197,1 kg (BNRxBBB);
randamentul la sacrificarea hibrizilor de carne: la cald, între 56,62 %
(BNR x AA) şi 60,60 % (BNR x BBB), iar la rece (la 24 ore) între 55,68
% (BNRxAA) şi 59,73 (BNRx BBB);
Structura carcaselor pe categorii de calitate (valori procentuale din
greutatea carcasei la rece): specialităţi între 13,39 % (BNRx BBB) şi
13,86 % (BNRxAA); calitatea I-a între 56,73 % (BNRx AA) şi 57,33 %
(BNRx BBB);
evaluarea după conformaţie a carcaselor metişilor sacrificaţi de
control în sistem “E.U.R.O.P.” : clasa U- Foarte bună pentru hibridul
BNRxBBB şi clasa R- Bună pentru hibridul BNRxAA.

Eficienţa economică:
 creşterea veniturilor prin valorificarea superioară a creşterii taurinelor .
Domeniul de aplicabilitate:
 creşterea vacilor pentru producţia de lapte şi carne.
Beneficiari potenţiali:
 crescătorii şi fermierii de vaci pentru carne;
 producători de carne şi produse din carne.

Hibrizi de carne, BNR x Limousine, BNR x Aberdeen-Angus în vârstă de 9 luni

A.
B.
Hibrizi de carne în vârstă de 12 luni, BNR x Aberdeen Angus, (A), BNR x Blue
Blanch Belgique(B)

PREVENIREA DISTOCIILOR PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA
MANAGEMENTULUI DE REPRODUCŢIE LA VACI ŞI VIŢELE

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR, DANCU, IAŞI
Autori: Elena Ruginosu, S.I.Borş , St. Creangă , D.L.Dascălu , Alina Narcisa
Postolache
Principalele caracteristici:
 Parturiţia distocică presupune o desfăşurare anormală a actului fătării prin
desincronizarea factorilor maternali, fetali şi placentari. Distociile sunt factori
favorizanţi implicaţi în etiopatogeneza diferitelor tulburări de reproducţie (retenţia
anexelor fetale, afecţiuni inflamatorii genitale, rate scăzute de gestaţie), care au
impact negativ asupra realizării performanţelor de producţie în fermele de vaci.
În acest context prevenirea distociilor la vaci trebuie luată în considerare la
aplicarea programului de supraveghere şi control a stării de sănătate a
animalelor;
 în cadrul managementului fermei de vaci selecţia femelelor pentru reproducţie
trebuie să ţină cont de următoarele aspecte:
- vârsta viţelelor la prima montă să fie între 15-18 luni, în funcţie de rasă, iar
greutatea corporală să reprezinte 75 % din greutatea de adult;
- scorul dezvoltării corporale la montă să fie de 2,5-3 puncte, iar la fătare de
3,5 puncte, în scara de 5 puncte, în care 0- animale foarte slabe şi 5animale foarte grase;
- conformaţia bazinului să fie adecvată: crupa joasă, bazinul bine dezvoltat,
larg, fără defecte, fără fracturi rău consolidate;
- dezvoltarea bună a zonei pelvine, (CA peste 70 cm şi SZP peste 200
cm2, respectiv între 430- 447cm2), ceea ce a scăzut la minim
probabilitatea pentru fătările distocice. Pentru calcularea diametrelor zonei
pelvine se aplică următoarea formulă:
 CA= [(DBIS+DBII):2 + DSP]:2 x 3.44
 SZP= [ (DBIS + DBII) x DSP] : 2
 DSP= talia x 0,18
 DBIS= lărgimea crupei x 0,36
 DBII=lărgimea crupei -2,00
 în care:
 CA-circumferinţa anterioară
 DBIS-diametrul bisiliac superior
 DBII- diametrul bisiliac inferior
 DSP-diametrul sacro-pubian

programul de împerecheri să ţină cont de potrivirea perechilor,
conformaţia femelei şi evitarea taurilor care transmit genetic exces de
volum fetal;
- regimul de mişcare activă a vacilor gestante;
- asigurarea confortului termic la vacile gestante între 9-17 ºC. Stresul
termic are efect de creştere a corticoizilor în circulaţia placentară, inhibând
activitatea corticosuprarenalei fetale şi determinând perturbarea
proceselor de declanşare a parturiţiei şi distocii frecvente.
aplicarea unui management nutriţional adecvat stării fiziologice:
- hrănire echilibrată în toţi principii nutriţionali, energetici, proteici, lipidici şi
vitamino-minerali, în cantităţi care să nu determine îngrăşare excesivă în
perioada de gestaţie avansată.
-



Eficienţa economică:
 reducerea incidenţei distociilor la vaci;
 reducerea retenţiei anexelor fetale şi a afecţiunilor genitale inflamatorii;
 creşterea fecundităţii vacilor;
 îmbunătăţirea indicilor de reproducţie şi producţie în fermele de vaci.
Domeniul de aplicabilitate:
 creşterea vacilor pentru producţia de lapte şi carne.
Beneficiari potenţiali:
 crescătorii şi fermierii de vaci;
 medici veterinari, ingineri zootehnici.

PREVENIREA CETOZEI LA VACILE CU NIVELE RIDICATE ALE
PRODUCŢIEI DE LAPTE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA FURAJĂRII ÎN
PERIOADA DE GESTAŢIE AVANSATĂ ŞI ADMINISTRARE DE
PROPILENGLICOL POSTPARTUM

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR, DANCU, IAŞI
Autori: S.I., Borş , Elena Ruginosu, St .Creangă , D.L Dascălu , Alina Narcisa
Postolache
Principalele caracteristici:
 Cetoza este o tulburare metabolică ce apare frecvent în perioada puerperală,
(primele 3 săptămâni postpartum) la vaci, în special la cele cu nivele ridicate
ale producţiei de lapte, cu evoluţie clinică sau subclinică, ca formă primară
(cauza nutriţională) sau secundară ( alte cauze). Din cauza impactului negativ
asupra stării de sănătate şi indicilor de producţie, prevenirea acestor tulburări
metabolice este de interes major;
 îmbunătăţirea furajării vacilor în perioada de gestaţie avansată se referă la
următoarele aspecte: raţii echilibrate în nutrienţi energetici, proteici, lipidici,
vitamino-minerali;
- evitarea îngrăşării excesive a vacilor;
- realizarea unui scor al dezvoltării corporale de 3,5 puncte înainte de fătare
şi 3 puncte după fătare, pe o scară de apreciere de la 0 la 5 în care, 0
semnifică starea foarte proastă de întreţinere (vaci cahectice), iar 5 se
atribuie vacilor obeze;
- pregătirea vacilor parturiente pentru producţia de lapte cu minim 14 zile
înainte de fătare prin utilizarea furajelor din raţia pentru lapte într-o
proporţie mai mică;
- evitarea utilizării furajelor hiperproteice în detrimentul celor enegetice;
- eliminarea silozului cu fermentaţie anormală, butirică;
- eliminarea furajelor cetogene, colete de sfeclă.
 aplicarea unui regim de mişcare activă a vacilor gestante, cu efecte de stimulare
a cetolizei musculare şi reducerea corpilor cetonici;
 suplimentarea raţiei furajere cu propilenglicol (600 ml/zi) în primele 7 zile
postpartum;
 supravegherea metabolică prin determinări ale corpilor cetonici în urină, lapte
sau ser în vederea diagnosticării şi tratării precoce a cetozei;
 aplicarea unui regim de mişcare activă a vacilor gestante, cu efecte de stimulare
a cetolizei musculare şi reducerea corpilor cetonici;
 suplimentarea raţiei furajere cu propilenglicol (500 ml/zi ) timp de 3 zile
postpartum;



supravegherea metabolică prin determinări ale corpilor cetonici în urină, lapte
sau ser în vederea diagnosticării şi tratării precoce a cetozei.

Eficienţa economică:
 reducerea incidenţei tulburărilor metabolice la vaci pentru lapte;
 îmbunătăţirea indicilor de reproducţie şi producţie în fermele de vaci;
 creşterea indicilor economici în fermele de creştere a vacilor.
Domeniul de aplicabilitate:
 creşterea vacilor pentru producţia de lapte.
Beneficiari potenţiali:
 crescătorii şi fermierii de vaci pentru producţia de lapte;
 medici veterinari, ingineri zootehnici.

O NOUĂ STRUCTURĂ DE RAŢIE PENTRU TINERETUL TAURIN LA
ÎNGRĂŞAT CU UTILIZAREA TESCOVINEI USCATE DE STRUGURI ÎN
AMESTECUL DE NUTREŢURI CONCENTRATE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ , IBNA ,
BALOTEŞTI
Autori: Dorica Voicu, Mihaela Hăbeanu, I. Voicu, R. A. Uţă
Principalele caracteristici:
 raţie destinată tauraşilor supuşi îngrăşării cu o greutate de peste 250 kg, folosind
semifân de lucernă ca furaj de volum (raţia de bază) şi nutreţ combinat în
structura căruia s-a introdus tescovină uscată de struguri în procent de 20%
înlocuind parţial concentratele energetice;
 valoarea nutritivă energetică a tescovinei uscate de struguri este de 0,78 UNC/kg
SU, iar cea proteică de 102 g PDIN respectiv 88 g PDIE/kg SU;
 tescovina de struguri poate fi uscată şi păstrată o perioadă mai lungă de timp
precum fânul, apreciindu-se că dintr-o tonă de tescovină proaspătă se pot obţine
140-150 kg tescovină uscată;
 administrată până la acest nivel (20%), tescovina uscată de struguri este
consumată cu plăcere de către animale datorită gustului său acrişor.
Eficienţa economică:
 performanţe productive comparabile (1300 g/cap/zi) cu cele obţinute la taurăşii în
creştere şi îngrăşare prin utilizarea orzului în amestecul de nutreţ combinat;
 rentabilizarea creşterii taurinelor cu asigurarea cerinţelor nutriţionale
corespunzătoare rasei şi categoriei de greutate pe baza noilor recepturi de
nutreţuri concentrate;
 lărgirea gamei de resurse furajere cu posibilitatea diversificării ingredientelor
raţiilor, fără a afecta performanţele productive;
 asigură o bună stare de sănătate a animalelor, deoarece tescovina este o
adevărată "mină” de resveratrol, fiind considerat unul dintre cei mai puternici
antioxidanţi descoperiţi până în prezent, cu înalte calităţi terapeutice;
 se oferă crescătorilor de taurine diferite modalităţi de hrănire a animalelor pe
baze ştiinţifice, receptura putând fi folosită în funcţie de condiţiile specifice
fiecărei exploataţii zootehnice.
Domeniul de aplicabilitate:
 nutriţia şi alimentaţia tineretului taurin mascul în creştere şi îngrăşare.

Beneficiari potenţiali:
 fermieri zootehnici, crescători de taurine;
 administratori de asociaţii agricole;
 fabrici de nutreţuri combinate;
 instituţii cu profil didactic şi de cercetare din sectorul creşterii animalelor.

CRITERII DE ALEGERE A RASEI DE VACI ÎN VEDEREA
RENTABILIZĂRII FERMELOR DE LAPTE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR, ARAD
Autor: R. I. Neamț
Principalele caracteristici:
 producţia de lapte diferă de la o lactaţie la alta, fiind influenţată de o serie de
factori care acţionează direct sau indirect. O mare influenţă asupra producţiei de
lapte o are potenţialul genetic, tipul de metabolism şi nu în ultimul rând rasa. Pe
parcursul vieţii productive, lactaţiile se înscriu într-o curbă Gaussiană, astfel că în
prima lactaţie înregistrăm cea mai mică producţie. În timp, nivelul productiv
creşte, atingând un maxim între lactaţiile 3 – 5 în funcţie de rasă şi tipul morfoproductiv, după care se înregistrează o diminuare a producţiei;
 Rasele Bălţată Românească şi Brună sunt rasele recomandate a fi întreţinute
în condiţiile specifice vestului ţării. Argumente:
- adaptate condiţiilor de mediu din vestul ţării, atât în zonele de câmpie cât
şi în zonele colinare şi subcolinare întâlnite;
- producţie bună de lapte;
- precocitate şi longevitate productivă bună.
 la rasa Bălţată Românească din cadrul S.C.D.C.B. Arad, cea mai mică producţie
de lapte a fost înregistrată în prima lactaţie (5745 L), fiind 85,85% din lactaţia
maximă (6692 L), înregistrată ca a 4-a lactație;
 la rasa Brună din cadrul S.C.D.C.B. Arad, cea mai mică producţie de lapte a fost
înregistrată în prima lactaţie (7117 L), fiind 90,11% din cea maximă (7898),
înregistrată ca a 5-a lactație;
 Rasa Brună intră în viaţa productivă cu o pondere mare a producţiei de lapte
faţă de potenţialul maxim, segmentul ascendent al curbei Gaussiene este abrupt,
după care este atinsă faza de platou şi cea descendentă.
Eficienţa economică:
 din punct de vedere economic, în cadrul unei ferme specializate pentru producţia
de lapte , este recomandată alegerea rasei Brună de tip Brown Swiss, care pe
lângă plusul de producţie vine şi cu o precocitate privind atingerea unui procent
ridicat din lactaţia maximă;
 Rasa Brună prezintă un potențial ridicat pentru producția de lapte comparativ cu
rasa Bălțată Românească;
 Rasa Brună prezintă precocitate productivă și reproductivă bună;
 Rasele Brună și Bălțată Românească prezintă longevitate productivă bună și
au economicitate în producție.

Domeniul de aplicabilitate:
 zootehnie- fermele de taurine.
Beneficiari potenţiali:
 fermieri și crescători de vaci de lapte.

EVALUAREA RASEI DE OVINE ,,VALAHĂ CU COARNE ÎN
TIRBUŞON’’ ÎN CONJUNCTURA ACTUALĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR, PALAS,
CONSTANŢA
Autori : G.P.Vicovan, Adriana Vicovan, Ana Enciu, R.Radu, Camelia Zoia Zamfir
Principalele caracteristici :
 Originea rasei Valahă cu coarne în tirbuşon :
- Rasa de ovine Valahă cu coarne în tirbuşon îşi are originea în strămoşul
Ovis Paleoegyptica care a trăit in urma cu 5000 ani în Egipt. După
cucerirea Daciei de către romani a fost adusă pe teritoriul României din
Spania de către coliniştii romani şi ciobanii transhumanţi. Valaha cu
coarne în tirbuşon şi Raţca de Ungaria reprezintă una şi aceeaşi rasă
având origine comună. Valaha cu coarne în tirbuşon a aparţinut
dintotdeauna românilor care în decursul timpului au răspândit-o în Serbia,
Muntenegru şi Câmpia Panonică.
 Arealul de creştere:
- Rasa de ovine Valahă cu coarne în tirbuşon este răspândită în diverse
localităţi din judeţul Caraş Severin în zona Munţilor Dognecea şi mai puţin
în judeţul Timiş.


Principalele diferenţele între Valaha cu coarne în tirbuşon şi Raţca din
Ungaria :
Între ovinele din rasa Valahă cu coarne în tirbuşon şi ovinele din rasa Raţca
Din Ungaria există anumite deosebiri privind exteriorul şi indicii morfo-productivi
şi de reproducţie:
a. Deosebiri de exterior :
- la rasa Valahă cu coarne în tirbuşon lâna are culoarea albă iar jarul de
pe faţă şi membre poate fi de culoare ruginie, maron de diferite nuanţe,
alb sau cu pete, în timp ce la rasa Raţca din Ungaria se întâlnesc 2
varietăţi de culoare, cu lână albă şi jarul ruginiu şi cu lână neagră şi jarul
negru;
- oile din rasa Valahă cu coarne în tirbuşon au valoarea indicelui
formatului corporal – 100% încadrându-se într-un tip mezomorf spre
dolicomorf comparativ cu oile din rasa Raţca de Hortobagy la care
indicele are valoarea 110 - 112%, acestea fiind de tip dolicomorf;
- coarnele la ovinele din rasa Valahă cu coarne în tirbuşon sunt mai
scurte cu 5 cm, realizând prin înrulare de la bază spre vârf o spiră şi
jumătate, acestea fiind mai largi faţă de Raţca din Ungaria la care
coarnele realizează 2,5 - 3,0 spire strânse;



- unghiul între coarne la ovinele din rasa Valahă cu coarne în tirbuşon este
de 109 - 1180 faţă de cel de la ovinele Raţca din Ungaria care nu
depăşeşte 1000.
b. Deosebiri privind producţiile şi reproducţia:
- greutatea corporală şi producţia de lână fizică la ovinele din rasa Valahă
cu coarne în tirbuşon sunt asemănătoare cu cele de la ovinele Raţca
de Hortobagy (43-45 kg greutate corporală şi respectiv 2,00-2,45 kg
lână la oile mamă);
- producţia totală de lapte este semnificativ mai mare la oile din rasa
Valahă cu coarne în tirbuşon faţă de Raţca din Ungaria (130,64 litri/cap
faţă de 119,13 litri/cap) iar prolificitatea este mai mică (105-108% faţă de
110-120%).
Statusul de risc:
- referitor la estimarea statusului de risc se poate arăta că în prezent rasa
Valahă cu coarne în tirbuşon are un efectiv total de 3650 oi şi 161
berbeci, turmele respective găsindu-se în două situaţii privind statusul de
risc. Dacă se iau în considerare separat efectivele fiecărui crescător
atunci din cele 30 turme un număr de 19 se află în stare critică şi
ameninţate cu dispariţia, acest lucru datorându-se numărului mic de
berbeci de reproducţie (1-7 berbeci pe turmă). Dacă se grupează turmele
pe locaţii de creştere (sat sau comună) atunci dintr-un număr de 11
locaţii, cinci turme se află în stare critică şi ameninţate cu dispariţia,
cauza fiind tot numărul redus de berbeci de reproducţie.

Eficienţa economică:
 rasa Valahă cu coarne în tirbuşon este valoroasă pentru că are caracteristici
total diferite (insuficient studiate, în special interiorul) faţă de alte rase autohtone
de ovine, contribuind astfel la îmbogăţirea şi diversificarea patrimoniului genetic
naţional.
Domeniul de aplicabilitate:
 zootehnie, creşterea ovinelor.
Beneficiari potenţiali :
 crescătorii de ovine.

VALAHĂ CU COARNE ÎN TIRBUŞON

PERFORMANŢELE PRODUCTIVE ALE HIBRIZILOR SPECIALIZAŢI
PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE „F1 DORPER x ȚURCANĂ”

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ȘI CAPRINELOR, CARANSEBEȘ
Autori: D. Gavojdian, Maria Sauer , W.I. Sauer, D.I. Raţiu
Principalele caracteristici:
 produșii hibrizi specializaţi pentru producţia de carne F1 s-au obținut în urma
încrucișărilor dintre berbecii din rasa Dorper cu oi din rasa Țurcană;
 mieii hibrizi F1 Dorper x Țurcană pot fi crescuţi în sisteme de tip extensiv și
semi-intensiv;
 realizează greutăți medii de 21,5 kg la vârsta de 90 de zile;
 rata de supraviețuire de la fătare la vârsta de 90 de zile fiind de 91-94 %;
 mieii hibrizi ating greutăți medii de 41-44 kg la vârsta de 8 luni;
 produșii de sex mascul sunt destinați exclusiv abatorizării;
 femelele hibride se introduc la reproducţie la vârsta de 10-12 luni;
 femelele hibride F1 Dorper x Țurcană se încrucișează cu berbeci din rasele
specializate pentru producția de carne (Suffolk, Germană cu cap negru);
 rata de concepție la femelele hibride este de 85-94 % (primipare-multipare);
 prolificitatea medie este de 130-155% (primipare-multipare);
 greutatea medie a femelelor hibride este de 55 kg la mioare şi de 73 kg la oile
adulte.
Eficienţa economică:
 femelele F1 Dorper x Țurcană pot fi introduse la reproducere începând cu vârsta
de 10-12 luni. Acest fapt ce poate avea repercusiuni economice favorabile,
ținând cont de faptul că oile din rasa Țurcană sunt introduse la reproducere la
vârsta de 18 luni;
 crește semnificativ prolificitatea la femelele hibride, înregistrând valori medii de
130 % la femelele primipare și de 155 % la oile multipare;
 rasa Dorper fiind originară din Africa de Sud, mieii hibrizi sunt mai puţin
susceptibili la stresul termic din timpul lunilor caniculare de vară, şi realizează un
păşunat neselectiv pe păşune.
Domeniul de aplicabilitate:
 creșterea și exploatarea ovinelor pentru producția de carne.
Beneficiari potenţiali:
 exploatațiile crescătorilor de ovine din rasa Țurcană.

RASA ,,DORPER”

OAIE DIN RASA,, TURCANA”

HIBRIZI F1 DORPER X ȚURCANĂ

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: E.-C. Popescu , Tr.Şt. Atanasiu , C.Costică , N. Iftimie ,V. Jipa
Principalele caracteristici:
 evaluarea condiţiei corporale a caprelor înainte de fătare, la înţărcare şi în
perioda rutului are ca scop eficientizarea exploatării caprelor prin evitarea
apariţiei scăderii fertilităţii, creşterea 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; Condiţie: caprele sănătoase, hrănite
corespunzător trebuind să aibe o condiţie corporală cuprinsă între 2,5 şi 4,0;
 la evaluarea condiţiei corporale după încetarea perioadei bilanţului energetic
negativ (aproximativ 2 luni după parturiţie), s-a observat că 30 % din animalele
cu o condiţie corporală precară au avut probleme de sănătate , 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 animalele cu o
condiţie corporală precară la 2 luni după fătare ,au fost supraponderale la fătare,
în prima perioadă a scăzut semnificativ ingestia de substanţă uscată, a scăzut
producţia de lapte, pierderile rezervelor corporale fiind mai accelerate decât la
celelalte animale;
 condiţia corporală necorespunzătoare în perioada rutului 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 s-au paraziţi, prin identificarea
animalelor cu o condiţie corporală precară, putându-se acţiona mai rapid în
combaterea acestora;
 creşterea fertilităţii şi scăderea incidenţei avorturilor ,animalele intrând în
perioada rutului 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.

POSIBILITĂŢI DE RENTABILIZARE A ACTIVITĂŢII FERMEI
PRIN PRODUCEREA DE METIŞI REZULTAŢI ÎN URMA
ÎNCRUCIŞĂRII REFORMELOR SELECTIVE CU BERBECI DIN
RASA GERMANĂ DE CARNE CU CAPUL NEGRU

Unitatea elaboratoare: STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR
REGHIN ,MUREŞ
Autori: V. Rău, Elena Ilişiu, A. Gălăţan, Diana Rău
Principalele caracteristici:
 rasa Germană de Carne cu Capul Negru, denumită în ţara de origine
Deutches Schwarzkőpfiges Fleischschaf, iar în limba engleză German
Blackface, deşi este o rasă de formaţie nouă, ea reprezintă circa 17% din
efectivul total de ovine în Germania. Oile ating o masă corporală de 70-100 kg,
iar berbecii 120-160 kg. Conformaţia corporală este caracteristică raselor de
carne ; rasa se caracterizează prin aptitudini bune de măcelărie, fiind o rasă
precoce, mieii ating devreme greutatea de sacrificare. Mieii ating la vârsta de 6
luni greutatea de 50-60 kg. Tineretul supus îngrăşării intensive realizează sporuri
medii zilnice de 400-500 g, cu un randament la sacrificare până la greutatea de
42-48 kg, de 50-52%. Datorită precocităţii ridicate, se recomandă sacrificarea
timpurie a mielor, pentru a preveni depunerea excesivă a grăsimii. Gradul înalt
de aclimatizare a rasei Germană de carne cu capul negru la condiţiile de
mediu temperat continental, recomandă această rasă pentru a fi folosită la
încrucişări cu rasele noastre autohtone ;
 datorită calităţilor acestei rase, s-au realizat încrucişări între femele de rasă
Ţigaie, varietatea ruginie, provenite din reforma selectivă, pe baza producţiei de
lapte, cu berbeci de rasă Germană de carne cu capul negru, în vederea
obţinerii de descendenţi destinaţi producţiei de carne;
 Principalele caracteristici ale metişilor obţinuţi sunt:
viteză mare de creştere, la vârsta de 6 luni atingând greutăţi de 4042 kg, cu un spor mediu zilnic la îngrăşarea intensivă de 100 zile,
de 250-270 g/zi şi un consum specific de 5,2-5,5 UNC/kg spor;
randament la sacrificare 47-48%;
randament ridicat de bioconversie al furajelor fibroase şi grosiere în
producţia de carne.
Eficienţa economică:
 reducerea cheltuielilor privind forţa de muncă şi nivelul de mecanizare;
 permite menţinerea eficientă în efectiv a ovinelor reformă;





obţinerea de carcase cu greutăţi ridicate, de bună calitate şi valorificate la preţuri
superioare;
valorificarea rentabilă a metişilor obţinuţi la preţuri de cca. 13-14 lei/kg;
posibilităţi de export a metişilor.

Domeniul de aplicabilitate:
 zootehnie – tehnologii de creştere şi îngrăşare a tineretului ovin.
Beneficiari potenţiali:
 exploataţii de ovine de rasa Ţigaie de diferite dimensiuni;
 societăţi comerciale ;
 asociaţii agricole private;
 alte unităţi de creştere a ovinelor.

TEHNOLOGIE AGROECOLOGICĂ DE PRODUCERE A CĂRNII
DE OVINE PE PAJIŞTILE DIN ZONA DE DEAL

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR, CARANSEBEŞ
Autori: Maria Sauer, I.-W. Sauer, D. Găvojdian, Carmen Dragomir
Principalele caracteristici:
 fertilizarea organică a pajiştei permanente se va efectua prin târlire cu oile
adulte, cu o încărcătură de 1 oaie/1,5 m2, timp de 4 nopţi la rând;
 după târlire, când vegetaţia naturală a pajiştei permanente este distrusă
aproape în totalitate, după o uşoară prelucrare a solului cu grapa cu discuri,
urmată de grapa cu colţi, se executat lucrarea de supraînsămânţare cu un
amestec complex de graminee şi leguminoase perene, având următoarea
structură:
- Lolium perenne (40%) – 8 kg/ha
- Festuca pratensis (30%) – 6 kg/ha
- Festuca arundinacea (10%) – 2 kg/ha
- Lotus corniculatus (10%) – 2 kg/ha
- Trifolium repens (10%) – 2 kg/ha
 pajiştea permanentă tărlita cu ovine şi supraînsămânţată realizeaza o producţie
de masă verde de 31,23 t/ha;
 producţia totală de substanţă uscată obţinută este de 5,96 t/ha;
 structura floristică a pajiştei târlite şi supraînsămânţată a înregistrat modificări
importante în anul II de utilizare, prin scăderea proporţiei de graminee de la 80%
la 63%, creşterea la 21% a proporţiei de leguminoase şi apariţia unor specii din
alte familii botanice (16%). Speciile de graminee cele mai valoroase sunt
reprezentate de: Lolium perenne (22%), Festuca pratensis (18%) şi Festuca
arundinacea (15%). Dintre leguminoase, Trifolium repens (10%) şi Lotus
corniculatus (8%), au o pondere importantă în creşterea calităţii furajului;
 capacitatea de păşunat determinată a pajiştei a fost de 2,29 UVM/ha;
 la aplicarea tehnologiei agroecologice se utilizeaza
tehnici speciale de
respectare a normelor minime stabilite de legislaţia comunitară (regulamentele
nr. 2092/91 EEC, nr. 1804/99 EEC) pentru creşterea şi exploatarea ovinelor în
sistem de tehnologie ecologică;
 se recomandă ca această tehnologie să se aplice pentru îngrăşarea mieilor
hibrizi dintre rasele locale (Ţurcană şi Ţigaie) cu berbeci din rasele specializate
pentru producţia de carne (Germană cu cap negru sau Dorper).

Eficienţa economică:
 în cazul sistemului de fertilizare organică prin tărlire (urmată de
supraînsămânţare), valoarea totală a cheltuielilor se ridică la 1,425 lei/ha;
 costul de producţie a fost de 0,046 lei/kg masă verde;
 costurile de producţie realizate pentru un kilogram de carne de tineret ovin,
oscilează între 6,08 – 11,47 lei/kg, în funcţie de includerea sau nu a furajelor
concentrate în raţiile mieilor;
 în condiţiile folosirii directe a pajiştilor prin păşunatul cu animale, pentru a
determina costul producţiei animaliere, se adaugă la cheltuielile tehnologice,
cheltuielile de întreţinere şi cele de hrănire suplimentară. Volumul de cheltuieli
de întreţinere a fost de 767 lei/ha;
 cheltuielile cu hrănirea suplimentară cu furaje concentrate au fost de 610 lei/ha.
Domeniul de aplicabilitate:
 creşterea şi exploatarea ovinelor pentru producţia de carne în sistem ecologic.
Beneficiari potenţiali:
 exploataţiile crescătorilor de ovine din zonele de deal şi de munte din România;
 agenţiile de consultanţă în Agricultură şi specialiştii implicaţi în domeniul de
extensie agricolă.

EVALUAREA RASEI DE CAPRINE ,,ALBĂ DE BANAT ”
ÎN CONJUNCTURA ACTUALĂ

Unitatea elaboratoare : INSTITUTUL DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR, PALAS,
CONSTANŢA
STAŢIUNEA CE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR , REGHIN,
MUREŞ*
Autori G.P.Vicovan, N.Cutova, Elena Ilişiu*, Adriana Vicovan, Camelia Zoia Zamfir
Principalele caracteristici :
 cercetările au avut ca scop evaluarea rasei sub aspectul indicilor morfoproductivi, de reproducţie şi a statusului de risc în care se află actualmente,
întrucât cercetări ştiinţifice vizând această rasă s-au mai făcut acum 54 ani
(N.Ciolcă şi colab., 1959);
 roba este de culoare albă, învelişul pilos fiind alcătuit din păr cu diametrul mediu
de 106 microni şi puf cu diametrul de 20 microni;
 Greutatea corporală medie:
- ţapi – 58,67 kg;
- capre – 43,75 kg.
 Greutatea corporală la iezi la naştere :
- masculi – 2,63 kg;
- femele – 2,55 kg.
 Greutatea la înţărcare (la vârsta de 65 zile) :
- masculi – 12,25 kg;
- femele – 11,93 kg.
 Cantitatea medie totală de lapte produs - 352,62 litri;
 Durata medie a lactaţiei - 245,67 zile;
 Cantitatea medie de lapte muls - 232,32 litri în 180 zile;
 Indicii de reproducţie:
- fecunditate – 93,30%;
- prolificitate – 166,70%.
Diferenţe între rasa Albă de Banat şi Carpatină :
 în ceea ce priveşte cantitatea totală de lapte muls, diferenţa a fost de 104,71
litri lapte muls în plus la caprele din rasa Albă de Banat faţă de caprele
Carpatine din lotul martor.
Estimarea statusului de risc :
 în prezent există trei turme în evidenţele ANCC Caprirom( Asociaţia Naţională a
Crescătorilor de Capre din România ) totalizând 44 ţapi şi 809 capre. Estimând
statusul de risc în care se află acestea după creşterea consangvinizării (ΔF%) în



decurs de 50 ani, se poate arăta că fiecare turmă are statusul de „Potenţial
ameninţată”;
populaţia pe care s-au făcut determinările, neaflată în evidenţele ANCC
Caprirom şi localizată în satul Jabeniţa din judeţul Mureş, are statusul de risc „În
stare critică” datorită numărului mic de ţapi folosiţi la reproducţie.

Eficienţa economică:
 potenţial ridicat de producţie, cantitatea de lapte fiind aproape dublă faţă de
rasa Carpatină.
Domeniul de aplicabilitate :
 zootehnie, creşterea caprinelor
Beneficiari potenţiali :
 crescătoriile de caprine şi/sau mixte ovine-caprine.

RASA DE CAPRINE ,,ALBĂ DE BANAT

EVALUAREA RASEI DE CAPRINE ,,CARPATINĂ”
ÎN CONJUNCTURA ACTUALĂ

Unitatea elaboratoare : INSTITUTUL DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR, PALAS,
CONSTANŢA
Autori : G.P.Vicovan, Camelia Zoia Zamfir, Ana Enciu, R.Radu
Principalele caracteristici :
 Rasa Carpatină îşi are originea în strămoşul sălbatic Capra Prisca care în
prezent nu mai există. Datorită sistemului de creştere tradiţional rasa are
structura insulară şi deţine majoritatea efectivelor din România fiind răspândită
în toate zonele geografice ale ţării;
 Rasa prezintă o mare variabilitate a valorilor indicilor morfo-productivi, de
reproducţie şi a robei;
 Greutatea corporală medie :
- ţapi – 47-58 kg;
- capre – 35-53 kg.
 Greutatea corporală a iezilor la naştere :
- masculi – 1,7 - 2,8 kg;
- femele – 1,6 - 2,5 kg.
 Greutatea iezilor la înţărcare (la vârsta de 80-90 zile) :
- masculi – 11-12 kg;
- femele – 10,5 - 12,0 kg.
 Cantitatea medie totală de lapte produs : 219,1 - 283,8 litri;
 Durata medie a lactaţiei : 217,0 - 221,6 zile;
 Indicii de reproducţie:
- fecunditate – 82,2 - 97,0%;
- prolificitate – 120,00 - 148,65%.
 Culoarea învelişului pilos:
- în populaţiile studiate culoarea albă deţine ponderea 23,3% fiind urmată de
maron cu 22%, negru cu 18,2% şi gri cu 17%. Culorile compuse deţin o
pondere mai mică şi anume: alb cu pete negre – 6,9%; maron cu pete
negre – 6,9% şi gri cu pete albe – 5,7%.
 Estimarea statusului de risc:
- statusul de risc estimat după creşterea consangvinizării (ΔF%) în 50 ani
este diferit de la o populaţie la alta. La efectivele aflate în controlul ANCC
Caprirom, unele populaţii sunt ameninţate cu dispariţia, altele sunt slab
ameninţate sau potenţial ameninţate, statusul de risc depinzând în principal
de numărul de ţapi utilizaţi la reproducţie în fiecare turmă. Un pericol real
pentru conservarea genofondului rasei Carpatină îl constituie încrucişările

necontrolate şi/sau nedeclarate, cu diverse rase din import, practicate de
mulţi crescători.
Eficienţa economică:
 comparativ cu alte rase din UE rasa Carpatină valorifică păşunile şi producţia
agricolă secundară pe care le transformă în lapte şi carne, fără suplimente de
nutreţuri concentrate.
Domeniul de aplicabilitate :
 zootehnie, creşterea caprinelor.
Beneficiari potenţiali :
 Crescătoriile de caprine şi/sau mixte ovine-caprine.

RASA ,,CARPATINA

”

CAPITOLUL V
Produse de uz agricol, veterinar şi zootehnic

NUTREŢ COMBINAT CU ŞROT DE RAPIŢĂ CANOLA
PENTRU PUI BROILER ÎN FAZA DE FINISARE

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 finisare conține:
 Cereale - 61,35%;
 Proteice vegetale:
- șrot de soia (43,5% PB) - 17,80%;
- gluten de porumb (63,43% PB) - 2,5% ;
- șrot de rapiță canola (35,32% PB) - 8%.
 Aminoacizi de sinteză:
- DL-metionină (99%) - 0,17% ;
- L-lizină (78%) - 0,29%.
 Ulei - 5,4%;
 Macrominerale - 3,43%;
 Premix vitamino-mineral - 1%.
 Șrotul de rapiță canola provine dintr-o varietate superioară de rapiță selecționată
pentru nivel redus de acid erucic (<2% din total acizi grași din ulei) și
glucozinolați (<30 µmoli/g de substanţă uscată). Acesta reprezintă o sursă
proteică vegetală locală ce poate înlocui parțial șrotul de soia în hrana puilor de
carne, datorită compoziției sale bogate în proteină și a profilului în aminoacizi
esențiali (în special metionină și cistină). Limitarea utilizării șrotului de rapiță
canola în hrana puilor de carne este cauzată de conținutul redus în lizină,
energie, de digestibilitatea mai scăzută a aminoacizilor și de conținutul ridicat în
celuloză.


Indicii de calitate ai nutrețului combinat:
 Energie metabolizabilă (Kcal/kg) – 3200;
 Proteină brută (%) - 18,00;
 Lizină total (%) - 1,05;
 Lizină digestibilă (%) - 0,95;
 Metionină+cistină total (%) - 0,82;
 Metionină+cistină digestibilă (%) - 0,74;
 Calciu (%) - 0,90;
 Fosfor disponibil (%) - 0,45.

Eficiența economică:
 asigură menținerea performanţelor bioproductive și a indicilor de calitate ai
carcasei la puii broiler;
 asigură obținerea unor produse avicole de calitate, caracteristicile nutritive ale
cărnii (piept, pulpe) nefiind influențate negativ de sursa vegetală inclusă în
structura nutrețului combinat;
 nu afectează starea de sănătate a puilor de carne, fapt confirmat de analiza
parametrilor biochimici plasmatici;
 reducerea importului de şrot de soia prin utilizarea șrotului de rapiță ca sursă
proteică vegetală indigenă.
Domeniul de aplicabilitate:
 nutriţia puilor broiler în faza de finisare.
Beneficiari potenţiali:
 crescătorii de pui broiler;
 fabrici de nutrețuri combinate .

NUTREŢ COMBINAT CU TURTE DE CAMELINĂ (Camelina Sativa)
PENTRU PUI BROILER ÎN FAZA DE FINISARE

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 finisare conține:
 Cereale - 61,78%;
 Proteice vegetale:
- șrot de soia (43,5% PB) - 21%;
- gluten de porumb (63,43% PB) - 5% ;
- turte de camelină (28,39% PB) - 8%.
 Aminoacizi de sinteză:
- DL-metionină (99%) - 0,10% ;
- L-lizină (78%) - 0,23%.
 Ulei - 4,38%;
 Macrominerale - 3,43%;
 Premix vitamino-mineral - 1%.
 Turtele de camelină reprezintă o sursă proteino-oleaginoasă valoroasă datorită
compoziției sale bogate în proteină, energie și acizi grași polinesaturați omega-3,
în special acidul α-linolenic (C18:3n-3) ce reprezintă până la 30% din totalul
acizilor grași.


Indicii de calitate ai nutrețului combinat:
 Energie metabolizabilă (Kcal/kg) – 3200;
 Proteină brută (%) - 18,00;
 Lizină total (%) - 1,05;
 Lizină digestiblă (%) - 0,95;
 Metionină+cistină total (%) - 0,82;
 Metionină+cistină digestiblă (%) - 0,74;
 Calciu (%) - 0,90;
 Fosfor disponibil (%) - 0,45;
 Acid gras α-linolenic - 20,5%.

Eficiența economică:
 asigură menținerea performanţelor bioproductive și a indicilor de calitate ai
carcasei la puii broiler;

 îmbunătățirea calității cărnii de pui (piept și pulpe de pui), respectiv a conţinutului
în acizi graşi omega-3 (α-linolenic, octodocotetraenoic, eicosapentaenoic), cu
implicații pozitive asupra sănătății umane;
 nu afectează starea de sănătate a puilor de carne, fapt confirmat de analiza
parametrilor biochimici plasmatici;
 valorificarea surselor proteino-oleaginoase vegetale locale.
Domeniul de aplicabilitate:
 nutriţia puilor broiler în faza de finisare.
Beneficiari potenţiali:
 crescătorii de pui broiler;
 fabrici de nutrețuri combinate.

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

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ ,IBNA, BALOTEŞTI
Autori: Nicoleta Lefter , Mihaela Hăbeanu
Principalele caracteristici:
 nutreţul combinat conţine în structură şrot de rapiţă în proporţie de 12%. Pe plan
local, în practica furajării porcinelor la îngrăşat, şrotul de rapiţă este binecunoscut
pentru conţinutul ridicat în proteină (32,27%) cu o valoarea biologică mare,
apreciată în special după prezenţa aminoacizilor esenţiali (12,55% din proteină).
Aspectele legate de calitatea grăsimii şi în mod particular de prezenţa şi
ponderea acizilor graşi polinesaturaţi sunt însă mai puţin cunoscute. În şrotul de
rapiţă se observă un conţinut redus în total acizi graşi saturaţi (11,18%) şi ridicat
în total acizi graşi nesaturaţi (88,04%). Dintre acizii graşi nesaturaţi, predomină
mononesaturaţii (52,56%), în special acidul oleic (50,64%) iar dintre
polinesaturaţi, acidul linoleic (28,20%) şi acidul α-linolenic (6,52%). Astfel, acest
tip de şrot, conţine cantităţi importante de acid gras α-linolenic ceea ce conferă
un plus de valoare nutreţului combinat;
 nutreţul combinat pe bază de şrot de rapiţă:
- asigură cerinţele nutriţionale ale porcilor în ultima perioadă de îngrăşare
respectiv faza de finisare;
- nu expune animalul la potenţiale riscuri legate de sănătate şi bunăstare;
- permite obţinerea unei calităţi nutriţionale superioare a cărnii de porc şi
subproduselor de abator (ficat, inima, creier) prin: creşterea ponderii
acizilor graşi polinesaturaţi, în special acidul gras α-linolenic şi derivaţii
cu lanţ lung ai acestuia (DHA si EPA); diminuarea raportului linoleic/αlinolenic şi implicit a raportului n-6/n-3, rezultând produse animaliere
mult mai adecvate recomandărilor nutriţionale actuale;
- nu intensifică procesul de peroxidare lipidică la nivel hepatic, indexul de
peroxidabilitate lipidică (64,93) precum şi concentraţia de
malondialdehidă (0,44 µg/g ficat) menţinându-se la valori comparabile cu
cele obţinute prin folosirea şrotului de floarea soarelui. Totodată valorile
obţinute pentru concentraţia de malondialdehidă hepatică se încadrează
în limitele normale de acceptabilitate pentru consumatorul uman (0,501,00 µg malondialdehidă/g ţesut proaspăt).
 nutreţul combinat are în componenţă următoarele ingrediente:
- cereale – 63,18%;
- făină de orez – 12,00%;
- şrot de soia (44,00 % PB) - 8,00%;
- şrot de rapiţă (32,27 % PB) – 12,00%;

- ulei de floarea soarelui - 0,90%;
- L-lizina - 0,22%;
- fosfat monocalcic - 0,75%;
- carbonat de calciu - 1,45%;
- 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 (%) – 14,63;
grăsime brută (%) – 4,42;
- acid gras linoleic (% din total acizi graşi esteri metilici) – 48,49;
- acid gras α-linolenic (% din total acizi graşi esteri metilici) –
1,63;
- raport acid gras linoleic/acid gras α-linolenic – 29,75;
celuloză brută (%) – 4,80;
cenuşă brută (%) – 5,25
Eficienţa economică:
 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;
 suplimentar, utilizarea acestui furaj permite valorificarea eficientă a unor
subproduse de la industria procesatoare de uleiuri sau de biocombustibili,
ineficient valorificate în prezent.
Domeniul de aplicabilitate:
 nutriţia porcinelor destinate producţiei de carne îmbunătăţite calitativ.
Beneficiari potenţiali:
 crescători de porci;
 fabrici de nutreţuri combinate.

INSECTICID SUB FORMĂ DE GEL PENTRU COMBATEREA
INSECTELOR TÂRÂTOARE DE DISCONFORT,,GÂNDACID 90/100 GEL”

Unitatea elaboratoare: ROMVAC COMPANY S.A.
Autori: Viorica Chiurciu , C.Chiurciu
Principalele caracteristici :
 GÂNDĂCID 90/100 GEL este un produs cu eficacitate rapidă, asigurând o
combatere efectivă şi completă a insectelor târâtoare de disconfort, prin două
moduri de acțiune : contact şi ingestie. Astfel, în momentul contactului cu insecta,
insecticidul se lipeşte pe picioare, corp sau antene, iar pelicula microscopică de
insecticid începe imediat să fie absorbită prin cuticula insectei. Particulele de
insecticid pot fi şi ingerate fie ca atare, fie pot fi transferate de la o insectă la alta
prin contact fizic sau prin necrofagie. Astfel pot fi distruse şi insectele care nu au
venit în contact direct cu produsul administrat ;
 produsul este pe bază de fipronil, un insecticid cu spectru larg din clasa fenil
pyrazol;
 Fipronilul blochează sinapsele la nivelul sistemului nervos central al paraziţilor
cauzând o hiperexcitabilitate a nervilor şi muşchilor insectelor, provocând moartea
acestora;
 în urma testelor de eficacitate efectuate de Institutul Naţional de Sănătate Publică
Bucureşti s-a dovedit că produsul are o eficiență crescută.
Eficienţa economică:
 insecticidul are remanenţă pe suprafețele aplicate chiar şi în condiţii nefavorabile
(temperaturi înalte, umiditate ridicată sau lumină solară puternică);
 nivelul scăzut al concentraţiilor soluţiilor de lucru şi toxicitatea redusă asigură un
coeficient de siguranţă notabil, pentru oamenii care îl manipulează şi pentru
mediul înconjurător. Produsul nu este transmisibil la om prin gândaci;
 produsul poate fi folosit cu succes pentru dezinsecția diferitelor suprafete inclusiv
locuri cu acces dificil : în jurul conductelor a gurilor de apă sau de canal, în
poduri de case, crăpături sau fisuri în pereți sau paviment etc.
Domeniul de aplicabilitate:
 insecticid sub forma de gel adresat utilizatorilor casnici şi profesionali.
Beneficiari potențiali :
 persoane fizice;
 asociații de locatari;
 spitale, şcoli, hoteluri, restaurante, cantine, magazine.

INSECTICID SUB FORMA DE SUSPENSIE CONCENTRATĂ PENTRU
COMBATEREA INSECTELOR TÂRÂTOARE DE DISCONFORT
,,GÂNDACID 200’’

Unitatea elaboratoare: ROMVAC COMPANY S.A.
Autori: Viorica Chiurciu , C. Chiurciu
Principalele caracteristici :
produsul este pe bază de fipronil (insecticid cu spectru larg din clasa fenil
pyrazol;
 Fipronilul blochează sinapsele la nivelul sistemului nervos central al paraziţilor
cauzând o hiperexcitabilitate a nervilor şi muşchilor insectelor, provocând moartea
acestora;
 GÂNDÃCID 200 asigură o combatere efectivă şi completă a insectelor târâtoare
de disconfort, prin două moduri: contact şi ingestie;
 în momentul contactului (când insecta trece prin zona tratată) insecticidul se
lipeşte pe periile de pe picioare, corp sau antene, iar pelicula microscopică de
insecticid începe imediat să fie absorbită prin cuticula insectei. Particulele de
insecticid pot fi și ingerate sau transferate de la o insectă la alta prin contact fizic
sau prin necrofagie, astfel pot fi distruse şi insectele care au scăpat de
tratamentul direct;
 în urma testelor de eficacitate efectuate de Institutul de Sănătate Publică
Bucureşti s-a dovedit o eficiență crescută a produsului .
Eficienţa economică :
 produsul poate fi utilizat cu succes în locuri dificile cum sunt: conductele, gurile de
apă, gurile de canal, poduri de case etc ;
 insecticidul are remanenţă pe suprafeţele aplicate chiar şi în condiţii nefavorabile
(temperaturi înalte, umiditate ridicată sau lumină solară puternică).Nivelul scăzut
al concentraţiilor soluţiilor de lucru şi toxicitatea redusă asigură un coeficient de
siguranţă notabil, pentru oamenii care îl manipulează şi pentru mediul
înconjurător;
 GÂNDÃCID 200 are o eficacitate rapidă, nu pătează și nu lasă urme.
Domeniul de aplicabilitate :
 insecticid concentrat sub formă de suspensie adresat utilizatorilor profesionali.
Beneficiari potențiali :
 spitale, şcoli, hoteluri, restaurante, cantine, magazine.

TUBERCULO PROTEINĂ PURIFICATĂ PENTRU DIAGNOSTICUL
TUBERCULOZEI PRODUSĂ DE MYCOBACTERIUM AVIUM PRIN
REACŢII ALERGICE ,,ROMTUBER PPD AVIAR ”
Unitatea elaboratoare: ROMVAC COMPANY S.A.
Autori: P. Sevciuc , C. Chiurciu , Viorica Chiurciu, I. Nicolae, P. Ştiube ,Silvia Purcărea,
Fl. Zăvoiu , Cr. Uluitu ,N. Levandovschi
Principalele caracteristici:
 ROMTUBER PPD AVIAR este o tuberculoproteină purificată obţinută prin extragerea
exo şi endotoxinei din culturile de Mycobacterium avium;
 fiecare doză (0,1 ml) conţine:
- derivat proteic purificat (PPD) de Mycobacterium avium, tulpina
ATCC 15769, cu minim 2000 UIT (unităţi internaţionale
tuberculinice);
- excipienţi: fenol - 0,25%, Tween 80 - 0,01%, soluţie tampon fosfat
salin ad 0,1 ml.
 indicaţii: Produsul este folosit în diagnosticul alergic in vivo al tuberculozei prin
testul intradermic simplu la păsări sau testul comparativ simultan la celelalte
specii ţintă, în conformitate cu reglementările ANSVSA (Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor);
 produsul se administrează strict intradermic în doză unică de 0,1 ml indiferent de
specia şi vârsta animalelor;
 interpretarea reacţiilor se bazează pe observaţiile clinice şi valorile grosimii pliului
pielii la locul inoculării după 72 ore de la inocularea tuberculinei;
 rezultatele examenelor de laborator şi testele clinice efectuate în teren la animale
din speciile ţintă comparativ cu alte tuberculine aviare comerciale şi tuberculina
aviară standard internaţional (PPDA – NIBSC) au dovedit că produsul ROMTUBER
PPD AVIAR fabricat în Romvac poate fi utilizat în depistarea animalelor bolnave şi
combaterea bolii în România prin extragerea din efective şi sacrificarea celor
reacţionate pozitiv.
Eficienţa economică:
 ROMTUBER PPD AVIAR produs de Romvac poate fi utilizat cu succes în depistarea
animalelor cu tuberculoză, prevenind răspândirea bolii la speciile receptive şi mai
ales la oameni.
Domeniul de aplicabilitate:
 combaterea tuberculozei.
Beneficiari potenţiali:
 fermele de creştere a animalelor (bovine, porcine, cabaline, păsări);
 exploataţii non-profesionale ( crescători de bovine) .

VACCIN INACTIVAT CONTRA INFECŢIILOR CU PARAMIXOVIRUSURI
ŞI SALMONELLA TYPHIMURIUM LA PORUMBEI
,,COLUMBOPOLIVAC S ”

Unitatea elaboratoare: ROMVAC COMPANY S.A.
Autori: P. Sevciuc, C. Chiurciu, Viorica Chiurciu, I. Nicolae, P. Ştiube,Silvia Purcărea,
Fl. Zăvoiu, Mioara Răduţă , C. Tudoran, N. Levandovschi , Cr. Uluitu
Principalele caracteristici:
 COLUMBOPOLIVAC S este un vaccin inactivat recomandat pentru imunizarea activă
a porumbeilor contra infecţiilor cu paramixovirusuri aviare (virusul pseudopestei
aviare NDV şi virusul paramixovirozei porumbeilor PMV1) şi cuSalmonella
typhimurium;
 Fiecare doză (0,3 ml) de vaccin conţine:
Antigenele specifice:
 virus inactivat al bolii de Newcastle tulpina lentogenă LaSota care
induce un titru al anticorpilor inhibohemaglutinanţi ≥4 log2 la puii de
găină;
 paramixovirus columbar inactivat, tulpina PMV1 RO 96, care induce un
titru al anticorpilor inhibohemaglutinanţi ≥4 log2 la puii de găină;
 germeni inactivaţi S. typhimurium (izolată de la porumbel) tulpina RO
2005 care induce o creştere cu minim 2 log2 a anticorpilor aglutinanţi
(RSAL) faţă de titrul iniţial.
 Excipienţi:hidroxid de aluminiu, aldehidă formică, tampon fosfat salin ;
 doza de vaccin este de 0,3 ml indiferent de vârsta porumbeilor (nu se vaccinează
sub vârsta de 4 săptămâni);
 vaccinul se administrează strict subcutanat în treimea mijlocie a părţii dorsale a
gâtului cu acul îndreptat spre corpul porumbelului. Porumbeii tineri se vor vaccina
începând cu vârsta de 4 săptămâni cu rapel la 21 de zile. Porumbeii adulţi se
vaccinează cu 1-2 luni înaintea sezoanelor de împerechere, expoziţii sau
concursuri;
 pentru întreţinerea imunităţii efectivelor de porumbei se revaccinează de regulă
anual, dar în situaţii epizootologice cu presiune infecţiosă mare (efective de păsări
în zona în care evoluează pseudopesta sau salmoneloza) se recomandă
revaccinarea din 6 în 6 luni;
 Testările clinice efectuate în crescătoriile de porumbei au dovedit o bună
inocuitate a vaccinului (teste de siguranţă efectuate cu 1 doză, cu supradoză şi
doză repetată – conform cerinţelor Ph. Eur. 7/2011).Testele privind eficacitatea
produsului au dovedit că răspunsul imun al păsărilor vaccinate a fost superior
celui minim specificat.

Eficienţa economică:
 noutatea vaccinului constă în asocierea celor două paramixovirusuri aviare (NDV
şi PMV) cu S. typhimurium asigurând o protecţie activă pe o perioadă îndelungată
(6-12 luni) împotriva principalelor boli infecţioase ale porumbeilor.
Domeniul de aplicabilitate:
 produsul COLUMBOPOLIVAC S este utilizat în prevenirea infecţiilor cu
paramixovirusuri aviare (virusul pseudopestei aviare NDV şi virusul
paramixovirozei porumbeilor PMV1) şi infecţiilor cu Salmonella typhimurium
la porumbei.
Beneficiari potenţiali:
 crescătorii de porumbei.

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

METODĂ DE IDENTIFICARE A SOIURILOR DE CARTOF (SOLANUM
TUBEROSUM L.) TOLERANTE/REZISTENTE LA STRESUL SALIN

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE
PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR, BRAŞOV
Autori: Andreea Nistor, Mihaela Cioloca, Nicoleta Chiru, Monica Popa
Principalele caracteristici :
 utilizarea culturilor de ţesuturi “in vitro” pentru selectarea plantelor cu
toleranţă/rezistenţă la stresul abiotic, printre care şi salinitatea;
 obţinerea microbutaşilor prin segmentarea microplantelor la nivelul dintre două
noduri;
 inocularea microbutaşilor pe un mediu nutritiv standard, ce conţine macro-,
microlemente şi vitamine, (într-un spaţiu steril, utilizând instrumente sterile) la
care se adaugă pentru o simulare a stresului salin NaCl cu următoarele
concentraţii: 25, 50, 75, 100 mM;
 expunerea microplantelor formate pe o perioadă de 4 săptămâni, în mediul salin;
 determinarea posibilelor reacţii ale microplantelor la salinitate;
 evaluarea concentraţiilor de NaCl tolerante pentru microplantele de cartof;
 identificarea soiurilor cu rezistenţă/toleranţă la stresul salin, în funcţie de
următorii parametrii: înălţimea microplantelor, a numărului de frunze, a lungimii şi
numărului internodurilor;
 corelarea observaţiilor din câmp cu cele obţinute “in vitro” pentru o confirmare a
metodei.
Eficienţa economică:
 efectuarea cercetărilor „in vitro”, privind stresul provocat de NaCl asupra
diferitelor soiuri de cartof, reprezintă o alternativă a evaluărilor costisitoare,
laborioase şi uneori problematice pentru domeniul culturilor în câmp;
 identificarea “in vitro” a soiurilor de cartof tolerante/rezistente la stresul salin,
poate oferi un sprijin agriculturii care se confruntă cu suprafeţe din ce în ce mai
mari afectate de salinitate;
 reducerea ca timp a identificării soiurilor tolerante la stresul salinic;
 multiplicarea rapidă a soiurilor tolerante/rezistente la stresul salin, duce la
introducerea în cultură într-un timp mai scurt a acestora;
 metodă de selecţie eficientă a soiurilor de cartof tolerante/rezistente la stresul
salin.
Domeniul de aplicabilitate:
 ameliorare;




producerea de cartof pentru sămânţă din soiurile cu rezistenţă sporită la stresul
salin;
Agricultură, având ca obiectiv eficientizarea producţiei de cartof, datorită
micşorării pierderilor ca urmare a stresului salin.

Beneficiari potenţiali:
 producătorii de cartof pentru sămânţă din România;
 fermierii din zonele expuse fenomenului de salinizare.

PROCEDEU TEHNOLOGIC PENTRU MENŢINEREA BIOLOGICĂ A
MATERIALULUI INIŢIAL DE ÎNMULŢIRE LA CARTOF,, IN VITRO”

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:
 principala condiţie pentru obţinerea unor producţii superioare o reprezintă
calitatea fitosanitară a materialului de plantat;
 cultura de ţesuturi in vitro reprezintă un instrument deosebit de valoros,
deoarece permite obţinerea unui stoc de plante sănătoase ce poate fi utilizat
apoi ca material iniţial pentru obţinerea cartofului de sămânţă din categorii
biologice superioare;
 tehnicile de multiplicare in vitro asigură nu numai obţinerea în timp scurt a unui
număr însemnat de plante, ci şi conservarea materialului vegetal pe o durată
mai lungă sau mai scurtă de timp;
 colecţia de germoplasmă are o importanţă deosebită, constituind principala
resursă genetică pentru crearea de noi genotipuri, superioare din punct de
vedere productiv şi calitativ soiurilor existente, aceasta putând să cuprindă:
specii sălbatice şi forme primitive ale genului tuberifer Solanum L., genitori cu
ereditate cunoscută, soiuri de cartof (autohtone şi străine), genotipuri de cartof
conservate sub formă de sămânţă botanică etc.;
 în general, stocarea materialului biologic in vitro presupune o diminuare sau o
stopare temporară a proceselor vitale (utilizarea unor vase de cultură de mici
dimensiuni, adăugarea unor substanţe osmotic active în mediul nutritiv,
menţinerea inoculilor în condiţii modificate de lumină, temperatură sau umiditate
etc.), cu scopul încetinirii creşterii;
 inoculii cultivaţi pe medii aseptice pot fi conservaţi într-o anumită stare
morfofiziologică, urmând să îşi reia activităţile regenerative după trecerea lor în
condiţii normale;
 metodele de conservare vizează menţinerea nealterată a zestrei ereditare a
inoculilor stocaţi.
Eficienţa economică:
 această secvenţă tehnologică este esenţială deoarece reprezintă punctul de
pornire în cadrul schemei de producere a cartofului pentru sămânţă certificat;
 permite o distribuire rapidă a materialului sănătos, atât în cadrul aceleiaşi ţări,
cât şi între ţări diferite;
 contribuie la reducerea cheltuielilor pentru menţinerea patrimoniului genetic al
cartofului.

Domeniul de aplicabilitate:
 ameliorare – utilizarea germoplasmei în activităţile de cercetare pentru
îmbunătăţirea sortimentului de soiuri la cartof;
 cultura cartofului – obţinerea materialului de înmulţire la cartof din categorii
biologice superioare;
 menţinerea, protejarea şi cunoaşterea genotipurilor autohtone de cartof la nivel
naţional şi internaţional.
Beneficiari potenţiali:
 instituţii de cercetare în domeniul ameliorării cartofului;
 menţinători oficiali ai resursei de germoplasmă la cartof.

PROCEDEU PENTRU OBŢINEREA MATERIALULUI SĂDITOR LIBER
DE VIRUSUL PNRSV (PRUNUS NECROTIC RINGSPOT ) PRIN
CULTURI IN VITRO LA SOIUL DE VIŞIN SCHATTENMORELLE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, PITEȘTI , MĂRĂCINENI
Autor: Catița Plopa
Principalele caracteristici:
 permite obţinerea de plante libere de virus la un soi cu cerinţă mare pe piaţa
internaţională a cărui producere este limitată de efectul virozelor;
 pe lângă scopul în sine, obţinerea de material săditor liber de virusuri cu un
randament de 80 %, se realizează şi o sporire a cantităţii de material prin
multiplicarea acestuia în cultură in vitro, cu respectarea următoarelor etape:
- dezinfecţia materialului biologic (butași cu un mugure, confecționați din
ramuri anuale), se face prin spălarea în apă cu detergent lichid 3:1,
urmată de imersie în alcool etilic 96 vol %, timp de 10-15 min; imersie
în hipoclorit de calciu cu o concentraţie de 6 % (w/v) timp de 15-20
min, 3 spălări a câte 2-3 minute fiecare, în apă bidistilată şi sterilă;
inoculii sunt reprezentați de meristeme cu dimensiunea de 0,1-0,2 mm
obținute din mugurii situați pe ramuri anuale;
faza de diferenţiere, mediul de cultură este constituit pe baza
componentelor Murashige&Skoog și o balanţă hormonală reprezentată
din 0,05-0,2 mg/l acid giberelic, 0,01-0,03 mg/l acid indolil butiric şi
0,1-0,5 mg/l 6-benzilaminopurina; timpul necesar parcurgerii fazei este
de 28-30 zile;
faza de multiplicare, mediul de cultură este constituit pe baza
componentelor Murashige& Skoog şi o balanţă hormonală
reprezentată din 0,5-1,5 mg/l 6-benzilaminopurina şi 0,1-0,5 mg/l acid
ά. naftil acetic repetat pe parcursul a trei subculturi; durata unei
subculturi 30-35 zile;
faza de înrădăcinare, mediul de cultură este constituit pe baza
componentelor Murashige&Skoog şi o balanţă hormonală reprezentată
din 0,1-0,3 mg/l acid giberelic şi 0,5-1,5 mg/l acid indolil butiric; timpul
necesar parcurgerii fazei este de 28-30 zile;
- fazele culturii in vitro se derulează în condiţii controlate şi anume:
expunere 16 ore la lumină cu o intensitate luminoasă de 2.500-3.000
lucşi şi 8 ore întuneric, temperatură 21-230 C;
- timpul necesar parcurgerii unei faze;
 nu sunt implicate proceduri care să prezinte risc de poluare.
Eficiența economică :
 costurile sunt mai reduse decât în cazul aplicării altor tehnici de devirozare;



asigură multiplicarea clonală rapidă pornind de la cantităţi mici de material
vegetal;
 necesită spaţii mici de cultură, valorificând astfel bine spaţiul din camera de
creştere;
 se evită efectul sezonier din pepinieristică;
 asigură conservarea materialului obţinut în faza de plantulă până la primirea unor
comenzi de multiplicare.
Domeniul de aplicabilitate:
 pomicultură;
 obținerea materialului biologic de vișin liber de virus în scopul producerii
materialului săditor;
 conservarea materialului biologic de vișin.
Beneficiari potențiali:
 unitățile de producerea materialului săditor pomicol din categorii biologice
superioare;
 laboratoare de culturi in vitro.

METODĂ DE DETERMINARE A NUMĂRULUI DE MICROORGANISME
VIABILE DIN SOL PE GRUPE SISTEMATICE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Autori: Elena Brinduşe, Aurelia Tudorache, Laura Fotescu, I. Voiculescu
Principalele caracteristici:
 metoda se bazează pe faptul că fiecare celulă viabilă determină formarea unei
colonii atunci când suspensia din materialul de analizat este etalată pe suprafaţa
unui mediu solid specific. Celulele care determină formarea de colonii se numesc
unităţi formatoare de colonii (U.F.C.) şi numărul lor este aproximativ egal cu
numărul de celule microbiene din produs;
 aplicarea acestei metode presupune parcurgerea următoarelor etape:
Recoltarea şi pregătirea probelor de sol ;
- probele de sol se recoltează din 3 zone ale parcelei experimentale, în
pungi de hârtie, prin utilizarea unei sonde tubulare, după ce a fost
îndepărtat stratul superficial de sol, format, în principal din resturi vegetale;
- toate materialele şi instrumentele utilizate sunt sterilizate înainte de
utilizare, prin etuvare la temperatura de 180°C, timp de o oră;
- recoltarea probelor se realizează de la nivelul orizontului de suprafaţă,
respectiv 0 - 30 cm şi de la nivelul orizontului 30 – 60 cm;
- după îndepărtarea resturilor organice vizibile şi a macrofaunei, probele de
sol sunt cernute printr-o sită cu pori de 2 mm diametru, apoi sunt fărâmiţate
şi omogenizate într-un mojar steril.
Prepararea diluţiilor;
- se prelevează 10 g de sol din fiecare probă şi se adaugă în 90 ml de apă
distilată sterilă;
- se agită timp de 3 – 5 minute pentru omogenizare; 1 ml din această diluţie
se adaugă în al doilea vas cu 9 ml de apă distilată sterilă. Se
omogenizează. Se continuă acest protocol de realizare a diluţiilor seriale
succesive şi crescătoare în aşa fel încât să fie obţinut numărul cel mai
favorabil de colonii (între 30 şi 300), utilizând pipete sterile pentru fiecare
diluţie;
- se recomandă realizarea următoarelor diluţii seriale:
- pentru numărul total de microorganisme vii: 10-4; 10-5; 10-6;10-7; 10-n;;
- pentru actinomycete: 10-3; 10-4; 10-5;10-6;
- pentru alte bacterii: 10-4; 10-5; 10-6;10-7;
pentru fungi: 10-2; 10-3; 10-4; 10-5.
Pregătirea plăcilor Petri pentru însămânţare ;
- pentru identificarea coloniilor se folosesc medii de cultură cu compoziţie
specifică pentru fiecare grupă sistematică;

- pentru determinarea numărului de bacterii - mediul Potato Dextrose
Agar (PDA);
- pentru determinarea numărului de actinomycete - mediul Glycerol
Yeast Agar;
- pentru ciuperci – mediul Sabouraud Dextrose Agar cu streptomicină;
- pentru drojdii – mediul Yeast Extract Peptone Dextroze (YEPD).
Inocularea plăcilor Petri ;
- inocularea se realizează pe suprafaţa mediului agarizat folosind metoda
“in gazon”; 0,1 ml din diluţiile alese din probă sunt inoculate pe suprafaţa
mediului agarizat. Fiecare diluţie serială este însămânţată în trei plăci
Petri. Se realizează o distribuţie omogenă pe suprafaţa mediului nutritiv
repartizat şi solidificat în prealabil, în plăci. Plăcile sunt incubate la
termostat la 27°C;
- determinarea numărului de colonii bacteriene se realizează după 24 ore,
iar a coloniilor de ciuperci la 5 zile.
Exprimarea rezultatelor;
- numărul de microorganisme/1 g de sol este calculat după următoarea
formula:
N = m x c x 10
unde :
- N- numărul de microorgansime vii dintr-un g sol;
- m - numărul mediu al coloniilor dezvoltate pe trei placi Petri;
- c – inversul diluţiei din care s-a facut însămânţarea;
- 10- coeficientul de raportare a rezultatului la 1 g de probă.
- rezultatele se notează ştiinţific cu o zecimală (exemplu : 1100 va fi notat
ca « 1,1 X 103 nr. microorganisme/1 g sol).
- Metoda se caracterizează prin:
- sensibilitate înaltă atât pentru încărcături microbiene mari cât şi
pentru încărcături microbiene mici; domeniul de liniaritate este
cuprins intre 10-1 si 10-6, pentru actinomycete, 10-1 si 10-5 pentru
ciuperci şi între 10-1 şi 10-7 pentru bacterii;
- acurateţe; abaterea relativă (%) este de sub 1% ;
- precizie; valoarea abaterii standard relative (RSD) este ≤ 1% (n ≥
6);
- metoda este reproductibilă cu o probabilitate de 95%;
- metodologia de lucru este aplicabilă pentru toate grupele
sistematice de microorganisme;
- asigură dezvoltarea selectiva a microorganismelor prin utilizarea de
medii de cultură specifice, pentru fiecare grupă sistematică.
Eficienţa economică:
- metoda poate fi aplicată ca o alternativă la metoda microbiologică convenţională
având numeroase avantaje faţă de aceasta:
reducerea semnificativă (cu minim 30%) a timpului necesar pentru
realizarea analizelor microbiologice şi ca urmare creşterea

-

numărului de determinari efectuate, optimizarea
strategiilor
de control şi monitorizare;
reducerea preţului de cost a unei determinări prin eliminarea
operaţiilor de pregătire şi sterilizare a aparatului de filtrare
(reducerea costurilor energetice) şi eliminarea membranelor
filtrante, impuse de metoda convenţională de analiză
microbiologică.

Domeniul de aplicabilitate:
 viticultură.
Beneficiari potenţiali:
 societăţi comerciale cu profil viticol.

SUŞE NOI DE LEVURI PERFORMANTE CU UN PRONUNŢAT
CARACTER ALCOOLIGEN

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, IAŞI
Autori: C. Savin, Ancuţa Nechita, Rodica Paşa
Principalele caracteristici:
 suşele noi de levuri aparţinând genului Sacchoramyces notate codificat R1, R2,
R5, R6 şi R7 au fost izolate din plantaţiile centrului viticol Copou Iaşi;
 suşele se încadrează în categoria celor nespumante, spuma produsă în primele
24 ore ocupă un volum de 10% din golul lăsat la fermentare şi se reduce
semnificativ în următoarele ore ale etapei de fermentaţie tumultoasă;
 oferă posibilitatea utilizării la capacitate optimă a vaselor de fermentare;
 permit declanşarea şi finalizarea fermentaţiei alcoolice a musturilor cu
concentraţii mari de zaharuri la temperaturi de 18 – 25°C, dar şi la temperaturi
mai reduse de 13 – 14°C;
 formează un depozit levurian compact, uşor detaşabil;
 au capacitatea de a finaliza fermentaţia musturilor cu concentraţii mari de
zaharuri, obţinându-se vinuri seci cu o concentraţie alcoolică de 15,7- 16,0 vol. %
alcool, fapt ce permite încadrarea acestora în categoria suşelor de levuri cu un
pronunţat caracter alcooligen;
 pot redeclanşa şi finaliza fermentaţiile alcoolice în cazul proceselor fermentative
care au stagnat la concentraţii de 8,5 – 11,5 vol. % alcool şi un conţinut în
zaharuri de 60 – 100 g/L;
 din evaluarea caracteristicilor fizico - chimice reiese că aciditatea volatilă se
menţine la valori de 0,32 – 0,48 g/L CH3COOH;
 aprecierea organoleptică a vinurilor seci obţinute evidenţiază mirosul plăcut şi
gustul bun fructuos, caracteristic soiului folosit.
Eficienţa economică:
 utilizarea acestor suşe noi de levuri oferă posibilitatea valorificării superioare a
strugurilor cu concentraţii mari de zaharuri, obţinându-se în final vinuri seci de
calitate;
 elimină cheltuielile pentru procurarea din comerţ a levurilor uscate;
 se pot valorifica sub formă de culturi lichide, prin comercializarea în campania de
vinificare a strugurilor la preţuri accesibile comparativ cu cel al levurilor uscate.
Domeniul de aplicabilitate:
 procesul de vinificare a strugurilor, în special în cazul musturilor cu concentraţii
ridicate în zaharuri.

Beneficiari potenţiali:
 producători vinicoli;
 societăţi cu capital privat sau de stat ce deţin complexe industriale de vinificaţie
şi celor care se confruntă cu situaţii de stagnare a proceselor fermentaţiei
alcoolice.

IDENTIFICAREA GENOTIPURILOR PRIN TEHNICA HRM
(HIGH-RESOLUTION MELTING)

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR , ARAD
Autori: Daniela E. Ilie, Ada Cean
Principalele caracteristici:
 HRM (high-resolution melting, topirea de înaltă rezoluție) este o tehnică nouă
post-PCR care permite analiza variațiilor genetice la nivelul ampliconilor PCR
(polimorfismul unei singure nucleotide - SNP, mutații, metilări). Acesta a fost
dezvoltată de Idaho Tehnologie si Universitatea din Utah [www.dna.utah.edu];
 Tehnica HRM permite studierea în detaliu a denaturării termice a ADN dublu
catenar. Probele pot fi discriminate în funcţie de secvența lor, lungime, conținutul
în GC sau complementaritatea catenelor. Chiar și schimbări ale unei singure
nucleotide, cum ar fi SNP (polimorfismul unei singure nucleotide) pot fi
identificate ușor;
 în analiza HRM, secvența țintă este amplificată prin PCR în prezenţa unui
colorant fluorescent care se leagă de ADN permiţând analiza curbei de topire a
ampliconilor. Orice colorant fluorescent care este folosit în analiza HRM, emite
flurescență puternică atunci când se leagă de AND dublu catenar. Această
schimbare de fluorescență în timpul unui experiment poate fi folosită pentru a
măsura creşterea concentrației de AND în timpul amplificării PCR și, ulterior,
pentru a măsura temperatura indusă de disocierea ADN în timpul topirii de înaltă
rezoluți;
 principiul analizei HRM este de a monitoriza în timp real procesul de topire al
ampliconilor. Acest lucru este realizat prin utilizarea coloranților fluorescenți care
se intercalează în mod specific de ADN dublucatenar. La începutul analizei HRM
există un nivel ridicat de fluorescență din cauza miliardelor de exemplare ale
ampliconului. Dar, pe parcursul analizei, când probele sunt încălzite iar cele două
catene se desfac, prezența ADN dublucatenar scade și în consecință
fluorescența se reduce. Concomitent se măsoară fluorescența, după care se
repartizează datele înregistrate sub forma unui grafic cunoscut ca o curba de
topire, care arată nivelul de fluorescență vs. temperatură;
 deoarece probele provenite de la diferitele variante genetice se topesc la rate
uşor diferite, ele pot fi văzute, în comparaţie, şi detectate cu ajutorul curbelor de
topire. Chiar şi schimbarea unei singure nucleotide va duce la diferenţe ale
curbei de topire. Astfel, procesul poate fi folosit pentru genotiparea indivizilor,
afişând aceste variaţii pe un grafic.
 rezultatele noastre cu privire la analiza HRM pentru deficiența de adeziune
leucocitară bovină (BLAD) și gena din locusul k-cazeinei au arătat că această

analiză permite detecția sigură și rapidă a variantelor genetice (genotipurilor)
pentru genele analizate la bovine.
Eficienţa economică:
 pentru genotipări sau detecţia de mutaţii, tehnica HRM este una de preferat
deoarece este rapidă, precisă şi se realizează la costuri relativ scăzute
comparativ cu alte tehnici de genotipare;
 cea mai importantă aplicație a tehnicii HRM este scanarea ampliconilor pentru
identificarea unor noi variații genetice necunoscute înainte de sau ca o
alternativă la secvențiere;
 diminuarea costurilor de producţie prin genotiparea animalelor pentru gene cu
efect economic.
Domeniul de aplicabilitate:
 biotehnologii vegetale și animale.
Beneficiari potenţiali:
 Laboratoarele de diagnostic;
 Direcțiile Sanitar Veterinare.

OPS (OPEN PULLED STRAW) O TEHNICĂ DE CONGELARE A
EMBRIONILOR DE MAMIFERE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA BOVINELOR, ARAD
Autori: Ada Cean, Daniela E. Ilie
Principalele caracteristici:
 paietele OPS (Open Pulled Straw) se confecționează prin îndepărtarea dopului
de bumbac de la paietele de plastic de 0,25 mL, încălzirea pe o placă a acestuia,
după care se filează până ajung de la 1,7 mm la 0,8 mm diametru, iar grosimea
pereților ajunge în partea centrală de la 0,15 mm la 0,07 mm. După filare paietele
sunt răcite în aer și secționate în punctul cel mai îngust ;
 tehnica OPS folosește un volum minim (5 microlitrii) de soluție crioprotectoare.
Prin această tehnică de congelare schimbul termic se face mai uşor iar rata de
scădere a temperaturii la congelare creşte, împiedicând formarea cristalelor de
gheață, şi ruperea zonei pelucide a embrionilor;
 vitrificarea OPS reduce şocurile toxice și osmotice la decongelare, decongelarea
făcându-se prin imersarea capătului capilar al paietei, care conține embrionul, în
soluția de decongelare preîncălzită la 37C;
 după congelare paieta este introdusă într-o paieta de protecție prerăcită în azot
lichid, în felul acesta paieta poate fi introdusă în tancul cu azot și stocată în mod
similar cu paietele de material seminal sau paietele cu embrioni congelați clasic;
 pentru vitrificarea embrionilor în paiete OPS 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. Rezultatele noastre cu
privire la vitrificarea OPS, utilizând un mediu cu 6M glicerol și 20% sucroză, au
arătat că embrionii în stadiul de 2 celule se pretează cel mai bine, 81,82% fiind
viabili după decongelare. La embrionii în stadiul de morulă procentul de
viabilitate în urma decongelării a fost 60%. Cele mai slabe rezultate la vitrificarea
OPS, s-au obținut cu embrionii în stadiul de blastocist (57,14%).
Eficienţa economică:
 tehnică de congelare folosită în studiile experimentale, precum şi în teren;
 tehnica este una rapidă şi nu necesită materiale sofisticate;
 tehnică aplicabilă în condiţii de teren, embrionii pot fi vitrificaţi la locul de
recoltare.
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;
 SEMTEST-urile.

METODOLGIE DE CERTIFICARE A ORIGINII MATERIALULUI DE
REPRODUCŢIE LA OVINE DIN RASA KARAKUL DE BOTOŞANI
FOLOSIND MARKERII GENETICI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR POPĂUŢI,
BOTOŞANI
Autori: Ghe. Hrincă, M. Groza
Principalele caracteristici:
 metodologia propune stabilirea originii tineretului ovin destinat reproducţiei din
toate tipurile de exploataţii zootehnice (ferme de elită, înmulţire, producţie,
asociative, individuale) pe baza testului de paternitate realizat pe două paliere
operaţionale: în manieră clasică şi prin procedură informatizată;
 testul de paternitate foloseşte ca suport investigaţional markerii genetici din
cadrul unor sisteme imunogenetice şi genetico-biochimice care prezintă
polimorfism structural: grupe sanguine (factori eritrocitari), proteine
(hemoglobină, transferină, albumină, carboanhidrază etc.) şi minerale (potasiu
sanguin);
 structurile sistemelor genetice sunt supuse unei analize comparative ce foloseşte
un concept informatic denumit putere discriminatorie;
 algoritmul de calcul pentru determinarea paternităţii foloseşte structurile
sistemelor genetice polimorfe ale tripletelor de analiză discriminatorie (oi-mame,
berbeci reproducători, miei descendenţi);
 rezultatele finale ale analizei discriminatorii, prin conjugarea coerentă a tuturor
testelor (hemolitic, electroforetic, flamfotometric), conduc la emiterea unui verdict
fără echivoc pentru fiecare tripletă investigată: paternitate confirmată sau
paternitate infirmată; în faze preliminare, în unele cazuri, prin folosirea unilaterală a
testelor de laborator, există şi o paternitate neconcludentă; ea devine concludentă
la finalul analizei (confirmată sau infirmată) prin folosirea asociată a tuturor testelor
de laborator;
 metodologia de reproducţie propusă apare ca fiind condiţionată, în primul rând, de
determinările de structuri genetice şi, apoi, de gestionarea şi prelucrarea
informaţiilor cu ajutorul informaticii;
 componenta informatică conferă metodologiei un înalt grad de fezabilitate, prin
folosirea căreia, putându-se rezolva toate speţele în care se pune problema
cunoaşterii originii produşilor de concepţie.
Eficienţa economică :
 determinarea precisă a originii materialului biologic destinat procesului de
reproducţie animală la specia ovină;













autentificarea într-o proporţie cât mai mare sau chiar absolută a paternităţii
descendenţilor cu ajutorul markerilor genetici; problematica originii animalelor
devine tot mai acută în gospodăriile particulare ale crescătorilor de ovine unde se
practică pe scară largă monta nedirijată;
evaluarea mai precisă a gradului de acurateţe metodologică a activităţii de
reproducţie şi a exigenţelor criteriilor de selecţie folosite în ameliorarea şi
creşterea ovinelor de către fermieri din diferite exploataţii zootehnice în funcţie de
scorul realizat în stabilirea paternităţii tineretului ovin prin folosirea structurilor
genetice cu forme moleculare multiple;
asigurarea materialului biologic de reproducători (mieluţe şi berbecuţi), cu origine
cunoscută, posesori ai unui genofond zoo-economic valoros în vederea difuzării
lui în zonele de creştere a ovinelor în care intensitatea fenomenul ameliorator
este mai scăzută;
accelerarea ritmului de selecţie şi ameliorare a diferitelor caractere de producţie
ale ovinelor în toate tipurile de exploataţii zootehnice prin promovarea la
reproducţie numai a celor indivizi cu origine cunoscută, certificată imunogenetic
şi genetico-biochimic, şi corelată cu înalte performanţe productive, reproductive
şi sanatoriale;
corectarea documentaţiei din fermele de ovine (cu precădere a celor de elită)
referitoare la unele verigi ale genealogiei indivizilor, acolo unde şi atunci când
selecţia, din varii motive, a scăpat de sub controlul amelioratorului; o
documentaţie zootehnică corectă este condiţia sine-quanon de iniţiere şi derulare
a oricărui demers ştiinţific fundamental sau aplicativ;
soluţia informatizată, prin realizarea unui produs soft, poate cea mai importantă
realizare tehnică a acestei metodologii, conferă un înalt grad de precizie şi
fezabilitate a demersului investigaţional şi economiseşte muncă, resurse
materiale, umane şi în special factorul timp; în plus, ea permite, cu unele
modificări, proiectarea şi extrapolarea metodologiei şi la alte specii de animale
domestice.

Domeniul de aplicabilitate:
 zootehnie: ameliorarea şi creşterea ovinelor (a animalelor în general);
 ştiinţa animalelor: cercetări fundamentale de genetică animală.
Beneficiari potenţiali:
 institute şi staţiuni de cercetare pentru creşterea ovinelor;
 asociaţiile profesionale ale crescătorilor de ovine;
 oficiile de ameliorare şi reproducţie în zootehnie;
 unităţi de învăţământ superior cu profil biologic, zootehnic şi veterinar.

METODOLOGIE MOLECULARĂ PENTRU DETECŢIA ŞI
DIFERENŢIEREA VIRUSULUI PESTEI PORCINE CLASICE

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Mirela Popa, Miliana Petrof
Principalele caracteristici:
 Pesta Porcina Clasica (P.P.C.) este o boală virală, extrem de contagioasă, care
afectează deopotriva porcii domestici şi pe cei sălbatici, fiind răspândită la nivel
global şi generând pierderi economice de mari proporţii. Boala se transmite de la
porcii aparent sănătoşi, cu 2-4 zile înainte de apariţia semnelor de boală;
 Virusul PPC (CSFV, classical swine fever virus), aparţine familiei Flaviviridae,
genul Pestivirus;
 Virusul pestos este un virus de dimensiuni mici (40-60 nm), cu anvelopa, şi
genom ARN monocatenar, de polaritate pozitivă (ceea ce înseamnă că ARN-ul
viral poate fi direct translat în sinteza de proteine de către celula gazdă, similar
unui ARN mesager, fiind deci la rândul lui infecţios);
 prin metodologia de biologie moleculară de faţă, virusul PPC este detectat, în
probele de origine animală / probe de mediu / probe de culturi celulare, pe baza
secvenţei genetice 5’ UTR (untranslated terminal repeats). Apoi, secvenţa
amplificată prin PCR clasic este analizată prin digestie enzimatică (RE – analiza
de restricţie), cu restrictaza XhoI, ceea ce permite clasificarea tulpinii virale
prezentă în probe ca tulpina vaccinală sau sălbatică (genotip virulent);
 metodologia permite diagnosticul genetic (molecular) al infecţiilor cu virusul PPC,
pe probe de origine animală şi clasificarea virusului prezent în probe ca tulpină
vaccinală / sălbatică, date deosebit de importante pentru anchetele şi studiile
epidemiologice;
 secvenţele amorselor utilizate în testul PCR au fost elaborate virtual (VectorNTI
Advance 11) şi verificate on-line în GenBank ;
 mod de exprimare a rezultatelor la controlul gel-electroforetic post-amplificare:
rezultat pozitiv - produs de amplificare de 312bp.;
 modelul de digestie enzimatică generat cu XhoI pentru genotipul vaccinal este
prezenţa benzii cu talia de 312bp (absenţa situsului de restricţie pentru XhoI pe
ampliconul 5’utr obţinut prin testul PCR anterior), iar pentru genotipul virulent
clasic, clivajul ampliconului PCR în doi produşi (două benzi), cu talia de 225bp,
respectiv de 87bp.;
 sensibilitate şi specificitate optime în raport cu alte teste (99%);
 rapiditate (maxim 12 ore);
implică dotarea laboratorului cu infrastructură de biologie moleculară
(amplificator termic) în condiţii de biosecuritate corespunzatoare;

Eficienţa economică:
 programele de supraveghere, diagnostic, producţie de biopreparate.
Domeniul de aplicabilitate:
 diagnostic rapid.
Beneficiari potenţiali:
 fermele de creştere a suinelor;
 laboratoare de diagnostic sanitar-veterinar;
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
 producători de biopreparate.

METODOLOGIE PRIN TESTE DE AMPLIFICARE PCR CLASIC
PENTRU CARACTERIZAREA GENETICĂ A SALMONELLEI
CHOLERAE-SUIS

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Mirela Popa, Miliana Petrof
Principalele caracteristici:
 Salmonella cholerae suis este o bacterie facultativ aerobă / anaerobă, Gram
negativă, din familia Enterobacteriaceae ;
 gazdele primare pentru Salmonella cholerae-suis sunt suinele, care pot fi
purtătoare asimptomatice pentru perioade lungi de timp, datorită supravieţuirii
bacteriei în limfonodurile mezenterice, fără ca bacteria să fie emisă / prezentă în
materiile fecale, cu excepţia situaţiilor de stress ;
 Salmoneloza se poate întâlni la orice vârstă a suinelor dar mai frecvent apare la
exemplarele în creştere de peste opt săptămâni. Boala este dependentă de
gradul de infectare şi este necesar doar un număr redus de bacterii înainte de
debutul clinic ;
prin metodologia de biologie moleculară de faţă, care îmbină mai multe teste
PCR în format clasic, tulpinile de Salmonella sunt analizate pe baza genei invA
(permite stabilirea genetică a originii tulpinii, secvenţa înregistrând alele
specifice tulpinilor bovine sau celor ovine sau celor întâlnite la păsări), a genelor
sero – specifice sdf, tfliC, sefA, şi a genelor rck şi pagC, prin care sunt obţinute
date deosebit de importante pentru anchetele şi studiile epidemiologice;
 secvenţele amorselor utilizate în testele PCR
au fost designate virtual
(VectorNTI Advance 11) şi verificate on-line în GenBank ;
 modul de exprimare a rezultatelor la controlul gel-electroforetic post-amplificare
este dat de prezenţa de ampliconi specifici pentru fiecare genă în parte,după
cum urmează: invA -284bp; sdf- 299bp; tfiC- 433bp; sefA- 334 bp; rck- 700bp;
pagC- 850bp.;
 sensibilitate şi specificitate optime în raport cu alte teste (99%);
 rapiditate (maxim 4 ore, pentru fiecare test);
 implică dotarea laboratorului cu infrastructură de biologie moleculară
(amplificator termic) în condiţii de biosecuritate specifice.
Eficienţa economică:
 programele de supraveghere, diagnostic, producţie de biopreparate.
Domeniul de aplicabilitate:
 diagnostic etiologic;
 studii şi anchete epidemiologice.

Beneficiari potenţiali:
 fermele de creştere a suinelor;
 laboratoare de diagnostic sanitar-veterinar;
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
 producători de biopreparate.

TEST MULTIPLEX PCR CLASIC PENTRU DETECŢIA
CONCOMITENTĂ A MYCOPLASMA MELEAGRIDIS (MM) ŞI A
MYCOPLASMA IOWAE (MI)

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Virgilia Popa, Daniela Botus, Emilia Simion
Principalele caracteristici:
 MYCOPLASMA MELEAGRIDIS (MM ), specifică curcilor (dar izolată şi de la
pui de găină şi păsări răpitoare, vultur, şoim, bufniţă), produce aerosaculita
infecţioasă a curcilor, pneumonii, sinuzite, slabă îmbrăcare în pene, probleme
locomotorii, scăderi importante ale producţiei de ouă şi pierderi în incubaţie, prin
mortalitate embrionară. În crescătoriile tradiţionale sau de agrement boala este
cunoscută ca „sindromul gâtului râsucit” (torticolis, „crookneck” sau „wryneck”).
 MYCOPLASMA IOWAE (MI ), de asemenea specifică curcilor (dar izolată şi de
la pui de găină şi păsări sălbatice), induce în principal pierderi prin mortalitate
embrionară în ultima perioadă de incubaţie, scăderi ale procentului de
ecloziune, sindroame de malabsorbţie, aerosaculite, tenosinovite exudative,
condrodistrofii şi deformări ale vertebrelor şi membrelor. Tulpinile de MI sunt
caracterizate printr-o diversitate antigenică mai bogată, perioade mai lungi de
supravieţuire în mediu şi rezistente la mai multe substanţe antimicrobiene decât
alte micoplasme. Atât MM cât şi MI se transmit vertical şi orizontal, similar altor
micoplasme;
 tehnica prezentată este o tehnică de tip multiplex PCR clasic, prin care sunt puse
în evidenţă concomitent cele doua specii bacteriene prin aceeaşi reacţie de
amplificare, după o etapă de preîmbogăţire a probei (specimenului) în mediu de
cultivare specific micoplasmelor;
 testul de faţă evidenţiază numai tulpinile de MM şi MI pe baza secvenţelor
genetice P34-75 (MM) şi 16s ARNr (MI);
 testul se poate aplica pe probe individuale sau comasate de origine aviară (probe
de organ sau amprente de organ prelevate pe tampoane: cavitate nazofaringiană, trahee, pulmon, saci aerieni, sac vitelin, sinusuri, articulaţii).
 secvenţele amorselor utilizate în test au fost designate on-line (MM, Primer3) /
preluate din literatura (MI), şi verificate virtual în GenBank (prin Blastn şi
PrimerBlast);
 mod de exprimare a rezultatelor: prezenţă / absenţă amplicon, prin vizualizarea
gel-electroforetică post-amplificare a produşilor de amplificare obţinuti, cu talie de
189 bp (MM), respectiv 427 bp (MI);
 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 etiologic rapid.
Beneficiari potenţiali:
 fermele de creştere a păsărilor (curci);
 laboratoare de diagnostic sanitar-veterinar;
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
 producători de biopreparate.

TEST PCR ÎN TIMP REAL (REAL-TIME PCR) CU SYBR GREEN
PENTRU DETECŢIA PREZENŢEI VIRUSULUI
DIFTERO-VARIOLEI AVIARE SPECIFIC GĂINILOR

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Virgilia Popa, Daniela Botus, D. Militaru, Beatrice Stirbu, Emilia Simion,
C. Racolta
Principalele caracteristici:
 Difterovariola aviară este o boală virală prezentă atât la păsări domestice cât şi
sălbatice (pui, curci, porumbei, canari, aproape peste 230 de specii aviare),
indusă de un virus încadrat în Familia Poxviridae, Subfamilia Chordopoxvirinae,
Genul Avipoxvirus. Genul încadrează mai multe specii virale (Fowlpox,
Pigeonpox, Canarypox, Quailpox etc). Este un virus de talie mare (200 nm), cu
genom liniar ADN dublu catenar (cca 300 kb), care se multiplică în celula gazdă
fără să treacă prin etapa ARN;
 boala, cu evoluţie endemică, se transmite lent şi este caracterizată de o formă
cutanată (erupţie exantematoasă) şi / sau o formă difterică la nivelul superior al
aparatului digestiv şi al celui respirator (enantem variolic). Pierderile prin
mortalitate pot ajunge de la 5-8% la 30 – 50% în funcţie de vârsta păsărilor
(tineretul fiind mai sensibil) şi de forma de boală (cea difterică fiind mai agresivă);
 testul de faţă evidenţiază numai tulpini de virus pox specific găinilor (Fowlpox),
pe baza unei secvenţe din gena timidin-kinazei virale;
 secvenţele amorselor utilizate în test au fost designate on-line (Primer3), şi
verificate virtual în GenBank (prin Blastn si PrimerBlast);
 este un test PCR în varianta în timp real, cu flurofor SybrGreen;
 testul se poate aplica pe probe individuale sau comasate de noduli / ‚ţesut cu
leziuni specifice, cruste, mucoase faringiana / laringiana, tampoane de pe leziuni
/ aparat respirator / cavitatea nazo-faringiana / probe de culturi celulare;
 mod de exprimare a rezultatelor – ±3 Ct+ / ± 4Tm+ (cu validarea ampliconului
de 38 bp);
 implică dotarea laboratorului cu infrastructură de biologie moleculară
(amplificator spectrofotometric etc).
Eficienţa economică:
 programele de supraveghere, diagnostic, producţie de biopreparate.
Domeniul de aplicabilitate:
 diagnostic etiologic rapid.
Beneficiari potenţiali:






crescători / proprietari de păsări;
laboratoare de diagnostic sanitar-veterinar;
instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
producători de biopreparate.

TESTE PCR ÎN TIMP REAL (REAL-TIME PCR) CU SYBR GREEN
PENTRU DETECŢIA VIRUSURILOR LEUCOZELOR AVIARE
(ALV-A,B,C,D,E, ALV-A, ALV-J)

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Virgilia Popa, Daniela Botus, Emilia Simion
Principalele caracteristici:
 Leucozele aviare (complexul leucozelor aviare) reprezintă un grup de boli
infecţioase virale, în general enzootice, cu evoluţie lentă şi simptomatologie
polimorfă, afectând fie elementele figurate ale sângelui (leucoze leucemice), fie
inducând formaţiuni tumorale în diferite organe şi ţesuturi (leucoze aleucemice),
generând pierderi prin scăderea producţiei de ouă sau mortalitate. Agenţii
cauzali, printre care şi Avian leukosis virus (ALV), se transmit atât vertical cât şi
orizontal, sunt virusuri ARN anvelopate, aparţinând genului Alpharetrovirus,
familia Retroviridae. Pe baza diferenţelor antigenice de la nivelul anvelopei virale
virusurile leucozelor aviare au fost clasificate în 10 subgrupuri: A, B, C, D, E, F,
G, H, I si J. Subgrupurile A - E includ virusuri asociate leucozei limfoide şi
sarcomului aviar, subgrupurile F - I includ virusuri de la alte specii de păsări
decât cele crescute industrial, în timp ce subgrupul J include virusuri asociate
leucozei mieloide;
 testele de faţă pun în evidenţă prezenţa virusurilor din subgrupurile A,B, C, D, E,
din subgrupul A şi din subgrupul J, pe baza secvenţei genetice env (gp85);
 secvenţele amorselor utilizate în cele 3 teste au fost preluate din literatura (ALVA,B,C,D,E, ALV-A) / designate on-line (ALV-J, Primer3) şi verificate virtual în
GenBank (Blastn si PrimerBlast);
 testele PCR sunt în varianta în timp real, cu Sybr-Green ca fluorofor, şi pot fi
aplicate atât pe extracte ARN (cu etapa RT-PCR cu pdN6) cât şi pe extracte
virale ADN (pro-virusuri);
 testele se pot aplica pe probe individuale sau comasate de organ sau amprente
de organ, prelevate pe tampoane (folicul plumifer – vârf de pană, creastă, sânge,
splină, ficat, leziuni tumorale, albuş de ou / ouă embrionate), tampoane cloacale;
mod de exprimare a rezultatelor: rezultate pozitive ±3Ct martor pozitiv / ±4Tm
martor pozitiv (cu validarea ampliconilor de 229 bp ALV-A,B,C,D,E si ALV-A,
respectiv 166 bp ALV-J);
 implică dotarea laboratorului cu infrastructură de biologie moleculară
(amplificator spectrofotometric etc).
Eficienţa economică:
 programele de supraveghere, diagnostic, producţie de biopreparate.

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

METODOLOGIE PCR CLASIC PENTRU IDENTIFICAREA,
CARACTERIZAREA ŞI CLASIFICAREA VIRUSULUI VARIOLEI AVIARE
(APV)

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Mirela Popa, Miliana Petrof
Principalele caracteristici:
 Difterovariola aviară (Variola aviara) este o boală infecto-contagioasă care se
manifestă prin erupţii nodulare pe piele şi leziuni necrotice-difteroide;
 la început apar pe piele, în special pe cap şi gât, formaţiuni nodulare,
asemănătoare negilor, care au culoare alb cenuşie la apariţie după care devin
roşietice sau brune. În formele uşoare nodulii se usucă singuri, se descuamează
şi cad în 6-7 zile după apariţie, iar păsările se vindecă;
 Poxvirusurile aviare sunt printre cele mai mari şi mai complexe virusuri
cunoscute până în prezent;
 aparţin subfamiliei Chordopoxvirinae din cadrul familiei Poxviridae;
 genomul viral este format din ADN dublu catenar, cu 130000-375000 nucleotide;
 prin metodologia de biologie moleculară de faţă se identifică apartenenţa unei
tulpini virale la cele două ramuri evolutive: FPV-like si CNPV-like pe baza
secvenţei genetice fpv167 (care codifică proteina core P4b). De asemenea, pe
baza secvenţei genetice fpv140 (care codifică glicoproteina de înveliş –p35), se
realizează încadrarea unei tulpini de Avipoxvirus ca tulpină vaccinală sau
sălbatică. Pe baza secvenţei genetice fpv241ext o tulpină de Avipoxvirus este
clasificată în genotipul european sau în cel nord-american;
 secvenţele amorselor utilizate în testele componente ale metodologiei de faţă au
fost designate virtual (Vector NTI Advance 11) şi verificate on-line în GenBank;
 tehnicile utilizate sunt în varianta PCR clasic;
 metodologia permite diagnosticul genetic (molecular) al infecţiilor cu virusul APV,
pe probe de origine animală (aviară), clasificarea virusului prezent în probe ca
tulpina vaccinală/sălbatică, precum şi determinarea originii genetice a acestuia,
date deosebit de importante pentru anchetele şi studiile epidemiologice;
 mod de exprimare a rezultatelor la controlul gel-electroforetic post-amplificare:
rezultat pozitiv - ampliconi de 578 bp (FPV-like,CNPV-like), ampliconi, pe gena
fpv140, de 1983bp- FPV de origine salbatic, 1960bp FPV –tulpina atenuată
(vaccinală), 3000bp- tulpini sălbatice de CNPV sau CNPV-like şi pe gena
fpv241ext- 1000bp pentru genotipul nord-americană şi 2200bp pentru genotipul
european;
 sensibilitate şi specificitate optime în raport cu alte teste (99%);
 implică dotarea laboratorului cu infrastructură de biologie moleculară
(amplificator termic) în condiţii de biosecuritate corespunzătoare.

Eficienţa economică:
 programele de supraveghere, diagnostic, producţie de biopreparate.
Domeniul de aplicabilitate:
 diagnostic etiologic.
Beneficiari potenţiali:
 fermele de creştere şi explorare a păsărilor;
 laboratoare de diagnostic sanitar-veterinar;
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
 producători de biopreparate.

METODOLOGIE DE TESTARE „EX VIVO” COMPARATIVĂ
A CITOTOXICITĂŢII UNEI SUBSTANŢE SOLUBILE ÎN SOLVENŢI
ORGANICI (DMSO, DMF) PE MONOSTRATURI CELULARE DE
FIBROBLASTE EMBRIONARE DE GĂINĂ (FEG) ŞI VERO
Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: D. Militaru, Virgilia Popa, Daniela Botus, Beatrice Stirbu
Principalele caracteristici:
 citotoxicitatea reprezintă caracteristica unei substanţe / a unui compus chimic
de a induce efecte toxice în celulă, traduse prin modificări de membrană, de
metabolism, apariţia unor formaţiuni celulare (vacuole), apoptoza / moarte
celulară etc. Solvenţii organici pot fi la rândul lor citotoxici astfel încât să altereze
rezultatele testărilor privind citotoxicitatea unui compus chimic dizolvat în aceştia.
Citotoxicitatea poate fi cuantificată, iar metodologia de faţă permite evaluarea
gradului de viabilitate al substratului celular tradus prin concentraţia de
dehidrogenaze celulare din celulele vii, pusă în evidenţă colorimetric cu MTT ((3(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide). Enzimele celulare
reduc MTT la formazan (cristale de formazan), care la rândul lui este solubilizat
într-o soluţie colorată, în aşa fel încât aceasta poate fi măsurată la 540 nm;
 metodologia de faţă poate fi aplicată în testarea citotoxicităţii substanţelor /
compuşilor chimici care se dizolvă în DMSO (dimetil-sulfoxid) şi DMF (dimetilformamidă) ;
 substraturile celulare utilizate sunt monostratul de celule primare fibroblastice de
origine aviară (gaina) şi monostratul de celule epiteliale renale stabilizate de
mamifer Vero (maimuţă africană verde, Chlorocebus spp), în concentraţie de
10000 celule / godeu (în plăci de culturi celulare cu 96 de godeuri);
 interpretarea rezultatelor: procentul de viabilitate a celulelor din godeurile tratate
cu substanţa de testat faţă de media valorilor de absorbanta a martorului,
considerată 100 ;
 implică dotarea laboratorului cu infrastructură de culturi celulare (baie de azot,
incubatoare, plăci de culturi celulare, microscop ranversat, cititor
spectrofotometric de plăci etc).
Eficienţa economică:
 producţie de biopreparate, medicamente, produse chimice, produse industriale
cu impact asupra animalelor / mediului.
Domeniul de aplicabilitate:
 industria farmaceutică ;
 alte industrii (chimică etc) ;
 protecţia mediului ;
 bunăstarea animalelor.

Beneficiari potenţiali:
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
 producători de biopreparate şi medicamente;
 producători de produse chimice, echipamente, alte produse industriale;
 instituţii implicate în protecţia mediului / bunăstarea animalelor .

METODOLOGIE HPLC CU DETECŢIE FLUORESCENTĂ ŞI
CONFIRMARE PRIN MS/MS PENTRU IDENTIFICAREA ŞI
CUANTIFICAREA REZIDUURILOR DE EPRINOMECTINA B1A DIN
ŢESUTURI ANIMALE

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Ana Csuma, Victoriţa Burghelea, Viviana Ciuca
Principalele caracteristici:
 Eprinomectina face parte din clasa avermectinelor, substanţe antiparazitare cu
spectru larg de acţiune împotriva nematodelor şi artropodelor. Eprinomectina
este singurul endectocid aprobat pentru a fi utilizat ca topic la bovinele la
îngrăşat. Eprinomectina este inclusă în grupul B de substanţe farmaceutice
pentru care au fost stabilite limite privind reziduurile prezente în ţesuturile
provenite de la animalele tratate (în cazul de faţă reziduul marker eprinomectina
B1a). Cuantificarea reziduului marker eprinomectina B1a este necesară pentru
stabilirea timpului de aşteptare în cazul unui produs farmaceutic pe baza de
eprinomectina (perioada de timp necesară post-tratament până la abatorizarea
animalelor, deci până la prelucrarea lor pentru consum uman) ;
 post-tratament eprinomectina pătrunde în organismul animal şi se poate acumula
preponderent în ficat, şi în cantităţi mai mici în rinichi, stratul adipos şi ţestutul
muscular. Spre deosebire de reziduurile provenite de la alte substanţe
endectocide, eprinomectina B1a necesită condiţii speciale pentru obţinerea
derivatului fluorescent prin intermediul căruia să poată fi decelată şi cuantificată;
 metodologia de faţă combină cromatografia de lichide de înaltă performanţă
(HPLC), cu detecţie fluorescenta (355 nm – 455 nm), aplicata pe derivaţi obtinuţi
cu N-metil-imidazol şi anhidrida trifluoracetica în prezenţa de acid acetic, şi
detecţia de masă LC- MS/MS Quatro micro (Micromass);
 limita de detecţie este de 1,2 ug/Kg;
 limita de cuantificare este de 3,6 ug/Kg.
Eficienţa economică:
 producţie de medicamente, produse chimice, produse industriale cu impact
asupra animalelor / mediului.
Domeniul de aplicabilitate:
 siguranţa alimentară;
 industria farmaceutică;
 protecţia mediului ;
 bunăstarea animalelor.

Beneficiari potenţiali:
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
 producători de biopreparate şi medicamente;
 ferme de creştere a animalelor;
 producători de produse chimice, echipamente, alte produse industriale;
 instituţii implicate în protecţia mediului / bunăstarea animalelor .

EVALUAREA STABILITĂŢII ÎN APA DE BĂUT
(LA ADMINISTRARE) A PRODUSELOR FARMACEUTICE
ANTIMICROBIENE PE BAZĂ DE AMPICILINĂ,ERITROMICINĂ
GENTAMICINĂ,LINCOMICINĂNEOMICINĂ, OXITETRACICLINĂ,
TETRACICLINĂŞI SULFADIMETOXIN, PRIN HPLC – LC-MS/MS

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Ana Csuma, Victoriţa Burghelea
Principalele caracteristici:
 programele de terapie sau metafilaxie contra infecţiilor microbiene la animale se
bazează pe utilizarea produselor medicamentoase în compoziţia cărora intră
diverse substanţe active, aşa cum sunt ampicilina, eritromicina, gentamicina,
lincomicina, neomicina, oxitetraciclina, tetraciclina sau sulfadimetoxinul;
 din considerente practice, mai ales în cazul administrărilor în masă la animale,
produsele antimicrobiene pot fi administrate în apa de băut. În aceasta
medicamentele sunt supuse unor condiţii de degradare care impun un control
riguros în vederea stabilirii intervalului de timp în care produsul poate fi
consumat, păstrându-şi totodată eficacitatea;
 metodele de faţă, aplicabile în studiile privind stabilitatea produselor farmaceutice
antimicrobiene reconstituite şi administrate în apa de băut,
combină
cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC), prin identificarea
compuşilor pe baza timpului de retenţie la separarea pe coloana analitică cu
detecţia în ultraviolet, în domeniul 200 – 460 nm, şi detecţia de masă LC- MS/MS
Quatro micro (Micromass);
 prin metodele de faţă sunt determinaţi şi cuantificaţi atât compuşii activi cât şi
produşii de descompunere / degradare în cazul fiecărei substanţe antimicrobiene
/ produs farmaceutic anti-infecţios.
Eficienţa economică:
 producţie de medicamente, produse chimice, produse industriale cu impact
asupra animalelor / mediului.
Domeniul de aplicabilitate:
 siguranţa alimentară;
 industria farmaceutică;
 protecţia mediului;
 bunăstarea animalelor .
Beneficiari potenţiali:
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;






producători de biopreparate şi medicamente;
ferme de creştere a animalelor;
producători de produse chimice, echipamente, alte produse industriale;
instituţii implicate în protecţia mediului / bunăstarea animalelor .

EVALUAREA STABILITĂŢII PRODUSELOR FARMACEUTICE
ANTIPARAZITARE ÎN FORMA LICHIDĂ PE BAZĂ DE ALBENDAZOL,
FENBENDAZOL, IVERMECTINA, LEVAMISOL, OXIDOZAMID ŞI
CYPERMETRINA, PRIN HPLC – LC-MS/MS

Unitatea elaboratoare: SOCIETATEA NAŢIONALĂ “INSTITUTUL PASTEUR” SA
Autori: Ana Csuma, Victoriţa Burghelea
Principalele caracteristici:
 programele de prevenire şi combatere sau terapiile contra infecţiilor parazitare
la animale se bazează pe utilizarea produselor medicamentoase în compoziţia
cărora intră diverse substanţe active, aşa cum sunt albendazolul, fenbendazolul,
ivermectina, levamisolul, oxidozamidul sau cypermetrina;
 din considerente practice sau / şi farmacologice, acestea pot fi fabricate sub
formă lichidă (suspensii / soluţii orale, linimente etc), care constituie un mediu
mult mai propice pentru dezintegrarea substantelor active şi ca atare necesită
un control riguros în vederea stabilirii perioadei de valabilitate a medicamentului
în cauză;
 metodele de faţă, aplicabile în studiile privind stabilitatea produselor
farmaceutice antiparazitare în forma lichidă, combină cromatografia de lichide
de înaltă performanţă (HPLC), prin identificarea compuşilor pe baza timpului de
retenţie la separarea pe coloana analitică cu detecţia în ultraviolet, în domeniul
200 – 460 nm, şi detecţia de masă LC- MS/MS Quatro micro (Micromass);

prin metodele de faţă sunt determinaţi şi cuantificaţi produşii de descompunere /
degradare în cazul fiecărei substanţe active (total <3%, individual <1%).
Eficienţa economică:
 producţie de medicamente, produse chimice, produse industriale cu impact
asupra animalelor / mediului.
Domeniul de aplicabilitate:
 siguranţa alimentară;
 industria farmaceutică;
 protecţia mediului;
 bunăstarea animalelor .
Beneficiari potenţiali:
 instituţii de învăţământ superior şi cercetare;
 producători de biopreparate şi medicamente;
 ferme de creştere a animalelor;
 producători de produse chimice, echipamente, alte produse industriale;
 instituţii implicate în protecţia mediului / bunăstarea animalelor .

CAPITOLUL VII
Mecanizare, agrometeorologie,
hidrologie şi gospodărirea apelor

ECHIPAMENT DE CÂNTĂRIRE ŞI GESTIONARE
AUTOMATĂ ECGA

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE
AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE,
INMA , BUCUREŞTI
Autori: D. Milea , A. Păun, C. Brăcăcescu, M. Matache, I. Găgeanu
Principalele caracteristici:
 dimensiuni de gabarit, mm:
lungime
lăţime
înălţime








Fără buncăr
1300
560
1739

Cu buncăr
1640
1200
3000

diametrul spirei melcului pentru dozare grosieră, mm
diametrul spirei melcului pentru dozare fină,mm
turaţia melcilor de dozare, rot/min
putere motoreductor acţionare melc dozare grosieră, kw
putere motoreductor acţionare melc dozare fină, kw
productivitatea, nr. saci/min
cantitatea dozată, kg

160
60
60 -560
0,75
37
3-4
15 - 60

Eficienţa economică:
 modernizarea şi automatizarea proceselor de producţie din cadrul unităţilor de
productie din mediul rural;
 reducerea consumurilor specifice materiale şi energetice atât la executant cât şi
la beneficiari;
 reducerea cheltuielilor de producţie şi exploatare prin creşterea productivităţii
muncii;
 asigurarea transferului tehnologic şi în regiunile defavorIizate ale ţării.
Domeniul de aplicabilitate:
 cântărirea şi gestionarea automată a cantităţilor de produse finite, granulare şi
pulverulente ambalate în saci, rezultate în procesele de producţie din unităţi
specifice din agricultură şi alte domenii.

Beneficiari potenţiali:
 unităţi de morărit de mică şi medie capacitate;
 întreprinderi producătoare de nutreţuri combinate;
 agenţi economici care produc materiale granulare sau pulverulente pe care le
ambalează în saci.

ECHIPAMENT DE CÂNTĂRIRE ŞI
GESTIONARE AUTOMATĂ - ECGA

ECHIPAMENT SORTARE MERE DUPĂ DIMENSIUNI
ECM

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, INMA, BUCUREŞTI
Autori: L. Popa, R. Ciupercă, A. Nedelcu, V. Ştefan, A. Petcu
Principalele caracteristici:
 Grupe dimensionale de sortare:
< 60 mm
60…65 mm
65…70 mm
70…75 mm
75…80 mm
80…85 mm
> 85 mm
 Dimensiuni de gabarit:
Lungime
cca.3500 mm
Lățime
cca.2050 mm
Înălțime
cca.1600 mm
Eficienţa economică:
 creşterea cifrei de afaceri la producători;
 creşterea cifrei de afaceri la distribuitori/vânzători;
 creşterea productivității muncii;
 reducerea timpului de sortare şi implicit de vânzare a fructelor.
Domeniul de aplicabilitate:

sortarea merelor după dimensiuni, după diametrul ecuatorial maxim (D max), pe
7 grupe dimensionale, în cadrul fermelor pomicole de semi-subzistență.
Beneficiari potenţiali:
 ferme agricole;
 asociaţii de producători agricoli;
 societăţi prestatoare de servicii pentru agricultură.

ECHIPAMENT SORTARE MERE DUPĂ DIMENSIUNI - ECM

ECHIPAMENT TEHNIC DE DOZARE ETD

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, INMA , BUCUREŞTI
Autori: D.Milea, C. Brăcăcescu, A. Păun, G.Bunduchi
Principalele caracteristici:
 Dimensiuni de gabarit, mm
- lungime
- lăţime
- înălţime
 Capacitarea de lucru, t/h
 Modul de reglare a debitului de lucru




Eroare maximă de dozare, %
Tensiunea stabilizată de alimentare, V/Hz
Gradul de protecţie

667
340
560
0-20
cu şibăr acţionat de un
actuator electric liniar
3,5
220/50
IP 54

Eficienţa economică:
 creşterea cifrei de afaceri la producători;
 reducerea consumurilor specifice materiale şi energetice atât la executant cât şi
la beneficiari;
 reducerea cheltuielilor de producţie şi exploatare ;
 creşterea productivităţii muncii.
Domeniul de aplicabilitate:
 dozarea şi gestionarea automată a cantităţilor de produse prelucrate atât în
cadrul morilor de mică şi medie capacitate cât şi în cadrul fabricilor de nutreţuri
combinate.
Beneficiari potenţiali:
 unităţi de morărit de mică şi medie capacitate;
 producători de nutreţuri concentrate;
 unităţi de depozitare şi condiţionare cereale.

ECHIPAMENT TEHNIC DE DOZARE - ETD

ECHIPAMENT TEHNIC DE ÎNFIINŢAT SALCIE ENERGETICĂ
EIS

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI SI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, INMA , BUCUREŞTI
Autori: E. Marin, I. Pirnă, R. Mircea, P. Găgeanu
Principalele caracteristici:
 Tipul
purtat
 Sursa energetică
tractor de 80…150 CP
 Numărul de brăzdare
2
 Lungimea butaşilor, mm
180…250
 Diametrul butaşilor, mm
5…25
 Plantarea se face în câte două rânduri la distanţe de, cm
75
 Spaţiul liber între două rânduri plantate, cm
150
 Distanţa între doi butaşi (în lungul liniei), cm
50…100
 Dimensiunile de gabarit, mm :
- lungimea
2550
- lăţimea
2000
- înălţimea (cu marcatoarele ridicate)
1420
- masa, kg
1150
Eficienţa economică:
 permite plantarea la adâncimi dirijate şi distanţe între rânduri reglabile
corespunzătoare schemei de plantare şi în funcţie de cerinţele agrotehnice ale
soiului adoptat;
 are o construcţie simplă, compactă, este fiabil şi are productivitate mărită.

Domeniul de aplicabilitate :
 echipamentul tehnic, de tipul purtat în transport şi în timpul lucrului, lucrează în
agregat cu tractoare agricole sau forestiere pe roţi cu puteri de 80…150 CP și
este destinat plantării mecanizate cu butaşi normali, în diferite scheme şi
adâncimi de lucru dirijate, salciei energetice ca sursă pentru producerea de
biomasă sau perdea forestieră.
Beneficiari potenţiali :
 societăţi agricole ;
 societăți comerciale cu capital integral privat;
 asociații familiare cu profil agricol;
 producători agricoli individuali sau persoane fizice autorizate.

ECHIPAMENT TEHNIC DE ÎNFIINŢAT SALCIE ENERGETICĂ - EIS

SORTATOR DIMENSIONAL SD 2630
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI SI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, INMA , BUCUREŞTI
Autori: Anişoara Păun, I. Pirnă, Gh. Ioniţa , G. Lazăr, G. Bunduchi
Principalele caracteristici:
 Capacitatea de lucru, kg/h
 Putere instalată, kW
 Frecvenţa de rotaţie motor electric, rot/min
 Frecvenţa de rotaţie a sitei, rot/ min
 Diametrul sitei, mm
 Lungime activă sitei, mm
 Dimensiunile orificiilor sitei I, mm
 Dimensiunile orificiilor sitei II, mm
 Dimensiuni de gabarit :
-lungimea, mm
-lăţimea, mm
-înălţimea, mm

1500
1,5
1000
20
630
2000
ø 8, ø 12
ø 10, ø 14
~ 2460
820
~ 1580

Eficienţa economică:
 reducerea cheltuielilor cu combustibilii în cadrul fermelor agricole prin
valorificarea biomasei agricole şi forestiere proprii;
 reducerea costurilor de investiţie cu cca. 10%;
 creşterea numărului agenţilor economici care utilizeaza resturile vegetale şi
deşeurile de lemn rezultate din tehnologiile de prelucrarea lemnului.
Domeniul de aplicabilitate:
 sortator dimensional –SD 2630, este parte componentă a liniei tehnologice de
fabricare a peleţilor / agripeleţilor şi este utilizat la sortarea materialelor granulare
lemnoase şi de resturi vegetale uscate, pe două fracţii de dimensiuni precum şi
la îndepărtarea deşeurilor (cojilor de copac, bucăţilor din materiale lemnoase şi
nelemnoase);
 acest utilaj poate funcţiona şi independent de linia tehnologică.
Beneficiari potenţiali:
 fermierii care vor asimila linia tehnologică de fabricare a peleţilor / agripeleţilor din
biomasă;
 agenţii economici constructori care vor fi interesaţi să-şi dezvolte echipamentele
tehnice destinate obţinerii de peleţi / agripeleţi;
 societăţile comerciale care dezvoltă activităţi de producţie în urma cărora rezultă
cantităţi însemnate de deşeuri lemnoase (ex: fabricile de prelucrare a lemnului).

SORTATOR DIMENSIONAL - SD 2630

INSTALAŢIA DE USCARE A FÂNULUI ÎN ŞIRĂ
PRIN VENTILARE CU AER RECE SAU CALD
IVF

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, INMA , BUCUREŞTI
Autori: A. Nedelcu, R.Ciupercă , L. Popa , G .Lazăr , V.Ciobanu , A.Zaica
Principalele caracteristici:
 Metoda de încălzire a aerului:
panou cu captatori solari
 Caracteristicile tehnice ale panoului solar:
- Nr. captatori
5
- Volumul, m3
7,8
- Suprafaţa, m2
30
 Echipamentul de ventilare:
- Tipul ventilatorului
axial
- Puterea motorului de antrenare, Kw
5,5
- Debitul de aer , m3/s
12
- Protecţie motor electric
IP 54
 Instalaţia electrică:
- Sursa electrica
380 V c.a.
- Protecţie cutie
IP 65
 Consumul electric pentru eliminarea unui kg de apă, kWh
0,103
 Consumul specific de energie electrică pe kg de furaj uscat, kWh
0,0276
 Uniformitatea de uscare a fânului pe platforma de ventilare, %
97,5
Eficienţa economică:
 reducerea consumului de combustibil sau energie electrică cu cca.10%;
 reducerea costurilor pentru conservarea fânului cca. 10%;
 păstrarea calităţilor nutritive ale fânului ;
 diminuarea pierderilor de furaje cu cca.25%;
 protecţia mediului prin evitarea degradării furajelor ;
 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea captatorilor solari.
Domeniul de aplicabilitate :
 instalaţia pentru definitivarea uscării fânului este destinată reducerii
umidităţii furajelor depozitate în fânare, de la umiditatea de 35…40% la
umiditatea de cca.17%, prin ventilare cu aer rece sau încălzit în panou solar ,
pentru conservarea în condiţii optime timp îndelungat şi obţinerea unor furaje cu
calităţi nutritive superioare.

Beneficiari potenţiali :
 fermele zootehnice mici şi mijlocii din zonele de deal şi munte;
 producătorii agricoli individuali din sectorul zootehnic;
 societăţi comerciale specializate în construcţia de maşini şi utilaje agricole.

INSTALAŢIA DE USCARE A FANULUI ÎN ŞIRĂ PRIN VENTILARE CU AER RECE
SAU CALD - IVF

TRANSPORTOR ÎNCLINAT CU BANDĂ ŞI USCĂTOR
TIBU

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAŞINI SI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, INMA , BUCUREŞTI
Autori: Ghe. Ivan, Anişoara Păun, V. Vlăduţ
Principalele caracteristici:
 Capacitatea de transport: max. kg/h
600
 Laţimea benzii transportoare a materialului sortat, mm
400
 Distanţa minima de la sol la partea inferioara a benzii, mm:
300
 Posibilitatea reglării înălţimii de deversare în limitele, mm
1200÷2000
 Unghiul de înclinare maxim al benzii transportoare,
max. 30°
 Putere motoreductor electric cu invertor: kW
2,2
 Transportor deplasabil pe patru roti pivotante,
din care două cu frână
 Tipul benzii transportoare:
din cauciuc cu racleţi pe faţă portantă
 Viteza benzii transportoare reglată continuu,m/s
0-0,2
 Diametrul cilindrului motor, mm:
95
 Sistem de uscare tip tunel cu panouri radiante în infraroşu, kW;
Pmax=3
Eficienţa economică:
 reducerea cu 18% a consumului specific de energie raportat la 1 kg de apă
extrasă;
 crearea de noi locuri de muncă la producător;
 reducerea consumului specific de material cu 9 %.
Domeniul de aplicabilitate :
 transportor înclinat cu bandă şi uscător – TIBU este parte componentă a liniei
tehnologice de fabricare a peleţilor / agripeleţilor şi este utilizat la transportul şi
uscarea materialelor în procesul tehnologic al liniei;
 acest utilaj poate funcţiona şi independent de linia tehnologică.

Beneficiari potenţiali :
 fermierii care vor asimila linia tehnologică de fabricare a brichetelor din talaşi de
lemn /rumeguş şi biomasă ;
 agenţii economici constructori de echipamentele tehnice pentru agricultură;
 fabricile de procesare a fructelor, plantelor medicinale şi aromatice pentru
uscarea materiei prime utilizate.

TRANSPORTOR INCLINAT CU BANDA SI USCATOR - TIBU

ANALIZA CONDIŢIILOR AGROMETEOROLOGICE DIN ANUL AGRICOL
2012-2013 PENTRU GRÂUL DE TOAMNĂ, ÎN ROMÂNIA

Unitatea elaboratoare: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE,
BUCUREŞTI
Autori: Oana Alexandra Oprea, Rodica Tudor, D. Anghel
Principalele caracteristici:
 indicii termici şi hidrici specifici necesari pentru evaluarea influenţei condiţiilor de
vegetaţie asupra culturilor de grâu de toamnă au fost studiaţi în corelaţie directă
cu cerinţele plantelor agricole faţă de apă, pe faze şi interfaze specifice, precum
şi pe întreg sezonul de vegetaţie. Pentru evaluarea potenţialului resurselor
agroclimatice disponibile pentru agricultură la nivelul teritoriului agricol al ţării
s-au luat în considerare datele agrometeorologice înregistrate la 90 de staţii
meteorologice;
 caracterizarea condiţiilor agrometeorologice din anul agricol 01 septembrie 201231 august 2013 şi analiza impactului acestora asupra stării de vegetaţie a
culturilor de grâu de toamnă şi a nivelului producţiilor agricole obţinute, se
realizează prin analiza unor parametrii specifici, respectiv regimul hidrotermic din
aer şi sol din perioada însămânţărilor de toamnă, asprimea iernii şi impactul ei
asupra vegetaţiei, particularităţile perioadei de tranziţie de la iarnă la primăvară
(analiza în dinamică a cantităţilor de precipitaţii şi efectele acestora asupra stării
de vegetaţie şi productivităţii culturilor, evoluţia regimului termic cu impact asupra
datelor de producere a fazelor fenologice la grâul de toamnă), intensitatea şi
durata fenomenului de „arşiţă”.
 în practica agricolă, selecţia varietăţilor cultivate presupune corelarea condiţiilor
locale de mediu cu gradul de rezistenţă al soiurilor faţă de condiţiile limitative de
vegetaţie (secetă, excese de umiditate, temperaturi ridicate, frig/ger, etc.). Astfel,
se impune alegerea de genotipuri rezistente la condiţiile limitative de vegetaţie,
cu o toleranţă ridicată la “arşiţă” şi secetă.
Eficienţa economică:
 potenţialul agroclimatic al unei zone de cultură oferă informaţii privind evaluarea
condiţiilor naturale de vegetaţie şi vulnerabilitatea arealelor destinate agriculturii
la producerea unor fenomene de risc/stres care pot determina abateri anuale
semnificative în ceea ce priveşte potenţialul agricol şi dezvoltarea economică.
 cunoaşterea impactului producerii fenomenului de secetă asupra principalelor
elemente componente ale unui sistem agricol, producţiilor de grâu de toamnă,
calitatea recoltelor şi posibilitatea reducerii pierderilor prin respectarea
tehnologiilor agricole care se impun în condiţii de secetă.




administrarea culturilor şi utilizarea raţională a terenului sunt măsuri obligatorii
pentru păstrarea potenţialului producţiei, menţinând în acelaşi timp un impact
redus al practicilor agricole asupra mediului şi climei;
gestionarea eficientă a resurselor de apă în agricultură, respectiv o mai bună
utilizare a rezervelor de umiditate din sol pe tot parcursul sezonului de vegetaţie,
inclusiv alegerea perioadelor de semănat în funcţie de gradul de aprovizionare
cu apă al solurilor, precum şi un consum redus de energie prin aplicarea
irigaţiilor.

Domeniul de aplicabilitate:
 studii de cercetare în agricultură şi protecţia mediului;
 Învăţământ preuniversitar şi universitar.
Beneficiari potenţiali:
 producători agricoli şi fermieri.

ZONAREA SORTIMENTELOR DE SPECII, PORTALTOAIE ȘI SOIURI PE
BAZINE POMICOLE, ÎN FUNCȚIE DE CONDIȚIILE PEDOCLIMATICE ȘI
SOCIOECONOMICE
Unitatea elaboratoare: ADMINISTRAȚIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE,
BUCUREȘTI
Autori: Al. M. Chiper, Oana-Alexandra Oprea
Principalele caracteristici:
 optimizarea sortimentelor pomicole (specii, portaltoaie şi soiuri) în scopul
dezvoltării durabile, integrării ecologice şi creşterii competitivităţii tehnicoeconomice în pomicultură în condiţiile protejării mediului înconjurător
 s-a stabilit metoda de cercetare, care constă în identificarea parametrilor de
studiu, respectiv precipitații totale anuale și în perioada de vegetație, numărul
zilelor de creștere, data ultimului îngheț de primăvară și data primului îngheț de
toamnă, temperatura aerului zilnică și temperatura minimă absolută în perioada
de iarnă. Interpretarea acestor parametrii se va face pe baza datelor înregistrate
în perioada 1961-2010 la stații meteorologice de referință pentru bazinele
pomicole din România;
 informațiile privind temperatura zilnică și numărul zilelor de creștere (în perioada
de vegetație) au fost combinate pentru a determina numărul de zile în care
condițiile de temperatură din perioada de vegetație sunt îndeplinite;
 s-au creat hărți de compatibilitate a speciilor pomicole, în care vor fi utilizați
factori abiotici (climă și sol) respectiv factorii climatici (precipitații anuale,
perioada de creștere ca număr de zile, temperatura zilnică a aerului, temperatura
minimă în anotimpul rece) și pedologici (textura solului, drenaj, pH).
Eficienţa economică:
 evaluarea impactului variabilităţii climatului asupra speciilor pomicole implică
utilizarea unor indici termici agroclimatici care pot cuantifica producerea riscurilor
termice majore pentru speciile pomicole în anotimpul de primăvară, când riscul
faţă de îngheţurile târzii este major pentru producţia pomicolă;
 cunoașterea impactului factorilor climatici și pedologici asupra unei specii de
cultură va deveni un important prim pas în identificarea potențialelor specii
pomicole noi dintr-un bazin de cultură.
Domeniul de aplicabilitate:
 studii de cercetare în agronomie și horticultură;
 mediul înconjurător și schimbările climatice.
Beneficiari potenţiali:
 producători agricoli, fermieri;
 institute de cercetare și ameliorare din domeniul pomicol;
 organisme ale statului.

IMPACTUL FENOMENULUI DE ÎNGHEŢ ASUPRA PLANTAŢIILOR
POMICOLE DIN MUNTENIA, ÎN PERIOADA 1961-2010

Unitatea elaboratoare: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE,
BUCUREŞTI
Autori: Oana Alexandra Oprea, Rodica Tudor
Principalele caracteristici:
 îngheţurile timpurii de toamnă şi târzii de primăvară, alături de grindină sunt
fenomene meteorologice deosebit de periculoase pentru culturile agricole, în
special pentru plantaţiile de pomi fructiferi şi viţă de vie, determinând nu numai
încetinirea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci
chiar moartea parţială sau totală a acestora. Îngheţul şi bruma sunt fenomene
meteorologice care se produc în strânsă legătură cu scăderea temperaturii
aerului sub 00C, precum şi la suprafaţa solului;
 în faza de înflorire, îngheţurile provoacă daune considerabile recoltei culturilor
pomicole. Probabilitatea vătămării de către îngheţuri a florilor şi fructelor la cais
reprezintă în medie 15-40%, iar la celelalte culturi pomicole, până la 15%.
Îngheţurile târzii de primăvară sunt periculoase, îndeosebi pentru culturile
iubitoare de căldură;
 rezistenţa speciilor pomicole la temperaturile minime care se înregistrează în
climatul nostru constituie principala cauză de limitare a arealului de răspândire a
culturilor. În ţesuturile tuturor plantelor care trec prin temperaturile scăzute în
timpul toamnei şi de la începutul iernii se petrec o serie de procese biochimice
care sporesc rezistenţa pomilor la temperaturi scăzute până la limitele
caracteristice fiecărei specii (fenomenul de călire);
 oscilaţiile de temperatură influenţează şi ele rezistenţa pomilor la ger.
Dezgheţurile şi îngheţurile des repetate pot produce degerări la temperaturi mult
mai puţin scăzute faţă de temperatura la care rezistă în mod normal specia
respectivă.
Eficienţa economică:
 speciile care încheie perioada de vegetaţie mai devreme rezistă mai bine la
temperaturi mai scăzute decât cele care au vegetaţia prelungită până toamna
târziu. În perioada de vegetaţie pomii suportă mult mai greu temperaturile scăzute
decât în perioada de repaus. Gerurile care vin treptat sunt mai puţin periculoase
decât gerurile brusc;
 în plantaţiile pomicole, prin folosirea unor metode de încălzire a aerului din spaţiul
microclimatic, temperatura aerului poate fi crescută artificial în cazul îngheţurilor
radiative, depăşindu-se astfel pragul termic critic de îngheţ, oferind, posibilitatea
salvării în totalitate a recoltei. În situaţia îngheţurilor de advecţie, când temperatura



aerului scade brusc, cu o intensitate şi durată mare, sub pragurile critice de
suportabilitate ale plantelor, aceste metode oferă doar o protecţie relativă;
pentru a putea stabili intervalul critic de producere a îngheţurilor şi brumelor cu
caracter de fenomene climatice de risc, este necesar să se cunoască, în primul
rând, caracteristicile unor parametri ai acestora, respectiv datele medii şi extreme
de producere a îngheţurilor şi brumelor de toamnă şi primăvară, precum și durata
intervalului cu îngheţ şi brumă. Forma reliefului, caracterul suprafeţei active și
prezenţa bazinelor hidrografice modifică esenţial termenii şi intensitatea
îngheţurilor.

Domeniul de aplicabilitate:
 Cercetare în pomicultură;
 Studii de cercetare în agricultură şi protecţia mediului;
 Invăţământ preuniversitar şi universitar.
Beneficiari potenţiali:
 Producători agricoli şi pomicultori.

PERFECŢIONAREA METODELOR DE EVALUARE ŞI PREDICŢIE A
IMPACTULUI FENOMENELOR METEOROLOGICE EXTREME
ASUPRA CULTURILOR AGRICOLE

Unitatea elaboratoare: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE,
BUCUREŞTI
Autori: Daniel Alexandru, Oana Alexandra Oprea
Principalele caracteristici:
 evaluarea și reprezentarea spaţială a parametrului agrometeorologic indicele de
împrimăvărare, exprimat prin unităţi de căldură înregistrate în intervalul
01 februarie-10 aprilie, în valori medii multianuale (1961-2010), la nivelul
României. Metodologia de lucru s-a bazat pe calculul indicelui termic de 250°C,
începând de la 1 februarie și până la data acumulării, selectarea valorilor minime
absolute ale aerului înregistrate în fiecare an după acumularea acestui prag
termic și data producerii, precum și selectarea datei de producere a temperaturii
minime din aer situată sub -2°C;
 analiza datelor medii de producere a ultimului îngheţ de primăvară în plantaţiile
pomicole, în perioada 1961-2010. Studiu de caz, Târgoviște;
 impactul grindinei şi a vântului tare asupra plantaţiilor pomicole din Muntenia, în
perioada 1961-2010.
Eficienţa economică:
 probabilitatea vătămării de către îngheţuri a florilor şi fructelor la cais constituie în
medie 15-40%, iar la celelalte culturi pomicole-până la 15%. Îngheţurile tardive
de primăvară sunt periculoase îndeosebi pentru culturile iubitoare de căldură şi
cele legumicole în fazele timpurii de dezvoltare a lor;
 ultimul îngheţ de primăvară se produce predominant în luna martie și în primele
două decade ale lunii aprilie. Probabilitatea producerii îngheţurilor vătămătoare
scade treptat pe măsura întârzierii înfloririi, iar după înflorirea din a doua decadă
a lunii aprilie, îngheţurile pot fi practic absente;
 efectele grindinei asupra creşterii, dezvoltării şi formării recoltelor agricole pot fi
deci diferenţiate, reversibile sau ireversibile, în funcţie de caracteristicile de
durată şi intensitate, precum şi de stadiul de creştere şi dezvoltare a plantelor
aflate în vegetaţie;
 vânturile puternice influenţează negativ producţia agricolă fie prin acţiunea
mecanică asupra plantelor și a solului, fie prin influenţa proceselor de transpiraţie
ale culturilor.

Domeniul de aplicabilitate:

 Studii de cercetare în pomicultura şi protecţia mediului.
 Învăţământ preuniversitar şi universitar.
Beneficiari potenţiali:
 Fermieri;
 Publicaţii de profil agricol.

UTILIZAREA SCENARIILOR CLIMATICE REGIONALE PENTRU
CREAREA UNEI BAZE DE DATE CU PARAMETRII METEOROLOGICI
ÎN VEDEREA UTILIZĂRII MODELELOR AGROPEDOCLIMATICE
Unitatea elaboratoare: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE,
BUCUREŞTI
Autori: Anda Barbu, D. Alexandru, M. Cotofan
Principalele caracteristici:
 analiza evoluţiei resurselor termice şi hidrice la nivelul Regiunii 2 de Dezvoltare
Sud-Est pentru fiecare deceniu din intervalul 1961-2010, cât şi în condiţiile
schimbărilor previzibile, utilizând 2 scenarii climatice arbitrare (Tmed
aer/+1.0…+2.0C) pentru intervalele 2020-2050 şi 2040-2080, precum şi datele
din modelul climatic regional RegCM3/SRES A1B la rezoluţie foarte fină (10 km)
pentru perioada 2020-2050;
 zonalitatea cantităţilor medii multianuale de precipitaţii la nivelul Regiunii 2 de
Dezvoltare Sud-Est, în scopul identificării suprafeţelor vulnerabile la deficitul de
precipitaţii;
 utilizarea datelor privind temperatura medie a aerului şi precipitaţiile lunare din
modelul climatic regional RegCM3/SRES A1B la rezolutie foarte fina (10 km)
pentru intervalul 2020-2050, în scopul evaluării efectelor asupra ritmurilor de
vegetaţie la culturile agricole (grâu şi porumb);
 prelucrarea datelor climatice istorice (1961-2010) și utilizarea tehnicilor GIS
pentru realizarea de hărți tematice privind zonalitatea cantităţilor medii
multianuale de precipitaţii.
Eficienţa economică:
 dezvoltarea de metode de agregare spaţială şi temporală a output-ului modelelor
de simulare în vederea optimizării măsurilor agrotehnice pentru diminuarea
efectului schimbărilor climatice asupra producţiei agricole;
 fundamentarea şi dezvoltarea opţiunilor de management agricol privind
adaptarea şi reducerea efectelor negative ale posibilelor schimbări climatice
asupra sistemelor de cultură pot recomanda măsuri tehnologice specifice:
modificarea datei de semănat, utilizarea unor genotipuri cu rezistenţă sporită la
temperaturi ridicate/secetă, modificarea practicilor de lucrare a terenurilor,
schimbarea rotaţiei culturilor şi nu în ultimul rând, aplicarea irigaţiilor.

Domeniul de aplicabilitate:
 agricultura;
 studii de cercetare în agricultură.
Beneficiari potenţiali:
 asociaţii de producători agricoli şi fermieri;
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

SISTEME DE INVENTARIERE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE A
INDICATORILOR PRIVIND ACORDUL CU DIRECTIVELE EUROPENE
DE AGRO-MEDIU SPECIFIC FERMELOR DE SEMI-SUBZISTENŢĂ
Unitatea elaboratoare: ADMINISTRAȚIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE,
BUCUREȘTI
Autori: Maria Nistor, Al. M. Chiper
Principalele caracteristici:
 identificarea, centralizarea, prelucrarea şi interpretarea proceselor agroclimatice
pentru fiecare zonă/tip de fermă reprezentativă şi elaborarea schemelor de tip
DPSIR. Astfel, s-au identificat proceduri şi protocoale pentru inventarierea,
monitorizarea şi evaluarea performanţelor de mediu pentru fermele de semisubzistenţă;
 preluarea, selectarea şi prelucrarea datelor de temperatură a aerului, precipitaţiile
atmosferice înregistrate la staţiile meteorologice cu program agrometeorologic din
Muntenia, pentru perioada 1961-2010;
 caracterizarea parametrilor agroclimatici de stres/risc termic, respectiv a
fenomenelor de „arşiţă’ şi „ger” prin utilizarea valorilor de temperatură din intervalul
1961-2010, specifice atât perioadei calde (iunie-august), cât şi celei reci
(noiembrie-martie) a anului, la nivelul zonei de interes agricol;
 evaluarea fenomenelor de „frig” şi „ger” din perioada analizată în vederea creşterii
şi dezvoltării culturilor şi implicit a producţiei agricole din zona respectivă.
Eficienţa economică:
 intensitatea totală a acestor indicatori a crescut progresiv de la un deceniu la altul;
 influenţa indicatorilor asupra producţiei agricole a fost proporţională cu intensitatea
lor, fapt datorat factorilor de stres termic şi hidric;
 valoarea producţiei medii obţinute în cele trei decenii a rămas constantă în
contextul ameliorării hibrizilor datorită creşterii generale a intensităţii acestor
parametrii, îndeosebi a arşiţei şi precipitaţiilor scăzute;
 impactul factorilor de stres termic, „arşiţă”, „frig” şi „ger” asupra speciilor vegetale
atât în sezonul cald cât şi în cel rece, îndeosebi în perioadele critice de evoluţie a
culturilor, aceştia conducând uneori la reducerea severă a producţiei agricole.
Domeniul de aplicabilitate:
 Studii de cercetare în agronomie și agricultură;
 Mediul înconjurător și schimbările climatice.
Beneficiari potenţiali:
 Producători agricoli;
 fermieri, ferme de subzistență;
 institute de cercetare și ameliorare a plantelor agricole;
 organisme ale statului.

SISTEM DE INDICATORI GEOREFERENŢIALI LA DIFERITE SCĂRI
SPAŢIALE ŞI TEMPORALE PENTRU EVALUAREA VULNERABILITĂŢII
ŞI MĂSURILE DE ADAPTARE A AGROECOSISTEMELOR LA
SCHIMBĂRILE GLOBALE

Unitatea elaboratoare: ADMINISTRAȚIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE,
BUCUREȘTI
Autori: I. Sandu, Elena Mateescu, C. Simota
Principalele caracteristici:
 pregătirea bazelor de date şi crearea experimentelor sezonale privind
managementul culturilor în condiţiile climatice actuale şi previzibile;
 rezultate privind simularea răspunsului culturilor de grâu de toamnă şi porumb în
condiţiile diferitelor scenarii climatice pentru perioadele 2020-2050 și 2080-2099;
 analiza evoluției temperaturii medii anuale a aerului și a cantităților de precipitații
căzute pe parcursul fiecărui an agricol din perioada 1961-2010 de la un număr
de 15 staţii agrometeorologice pilot situate în condiții agropedoclimatice diferite
din țara noastră;
 analiza tendinței de evoluție a rezervei de umiditate la culturile de grâu de
toamnă şi porumb în stratul de sol 0-20 cm (perioada semănatului) și 0-100 cm
(perioada critică de formare și umplere a bobului), la un număr de 15 staţii
agrometeorologice pilot situate în condiții agropedoclimatice diferite din perioada
1970-2010;
 date de specialitate privind evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra
perioadelor de traficabilitate şi lucrabilitate a solului, calendarului agricol şi al
managementului irigaţiilor şi al fertilizanţilor, precum şi asupra indicatorilor de
implementare şi monitorizare a directivelor referitoare la procesele din sol,
incluse în eco-condiţionalitate.
Eficienţa economică:
 evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra principalelor componente ale
bilanţului apei din sol şi a producţiei principalelor culturi agricole (grâu de toamnă
şi porumb), pe baza scenariilor climatice derivate din modelele climatice
regionale. Studiu de caz pentru staţii pilot situate în zone agropedoclimatice
vulnerabile la condiţii limitative de mediu;
 evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra perioadelor de traficabilitate şi
lucrabilitate a solului;
 evaluarea efectului schimbărilor climatice asupra calendarului agricol şi al
managementului irigaţiilor şi al fertilizanţilor;



efectul schimbărilor climatice asupra indicatorilor de implementare şi
monitorizare a directivelor referitoare la procesele din sol, incluse în ecocondiţionalitate.

Domeniul de aplicabilitate:
 studii de cercetare în domeniul agricol;
 mediul înconjurător și schimbările climatice.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 producători agricoli, fermieri;
 institute de cercetare și ameliorare a plantelor agricole.

MODEL DE AMENAJARE ANTIEROZIONALĂ
LA SCARĂ NATURALĂ A BAZINELOR HIDROGRAFICE MICI

Unitatea elaboratoare: CENTRUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI , PERIENI
Autori: D.Nistor, N.Popa, C.Hurjui, E.Filiche, Gh.Purnavel, G.Petrovici
Principalele caracteristici:
 modelul de amenajare antierozională la scară naturală este reprezentat de
bazinul superior Valea Țărnii, Colinele Tutovei, județul Vaslui, în suprafață de
cca. 500 ha, cu pante de 5-12%, sol cernoziom cambic, moderat erodat;
 în bazin s-a aplicat un complex de măsuri și lucrări antierozionale precum:
organizarea antierozională a terenului constând în parcelarea regulată adaptată
lungimii și pantei versanților, realizarea unei rețele de drumuri de exploatare
agricolă cu trasee în serpentină și pe curba de nivel, sistem de cultură în fâșii,
perdele forestiere de protecție, debușeu înierbat, sistem de drenaj subteran a
izvoarelor de coastă. Toate lucrările agricole se execută pe direcția generală a
curbelor de nivel și s-a adoptat o structură corespunzătoare de culturi agricole;
 modul în care bazinul hidrografic amenajat antierozional se comportă în timpul
ploilor torenţiale se realizează prin măsurători ale scurgerilor şi eroziunii într-o
secţiune de control amplasată pe reţeaua torenţială a bazinului. Aceasta se
prezintă sub forma unui deversor triunghiular, construit din beton, şi permite
estimarea reacţiei hidrologice și erozionale a bazinului hidrografic în timpul
ploilor torenţiale.
Eficienţa economică:
 contribuie la extinderea sistemelor de exploatare durabilă a terenurilor în pantă
cu potenţial de eroziune prin cunoaşterea şi managementul modern al tuturor
factorilor de influenţă.
Domeniul de aplicabilitate:
 instruiri și consultanță agricolă în domeniul conservării resurselor de sol și apă pe
terenurile cu folosințe agricole supuse proceselor de eroziune hidrică.
Beneficiari potenţiali:
 Comunităţi locale (sate, comune);
 ferme agricole, Asociaţii / Organizaţii neguvernamentale;
 Instituţii publice, administraţii locale şi judeţene.

MONITORIZAREA VIITURILOR INTENSE ALE DUNĂRII
ÎN VEDEREA GOSPODĂRIRII EFICIENTE A TERITORIILOR DIN
LUNCILE INDIGUITE

Unitatea elaboratoare : STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
BRĂILA
Autor : I. Vişinescu
Principalele caracteristici :
 în ultima perioadă viiturile Dunării s-au manifestat cu intensităţi sporite, căpătând
uneori conotaţii catastrofale, dacă ne raportăm la viiturile din ultimii ani, 2006,
2010, 2013;
 efectul asupra terenurilor indiguite a constat în alimentarea substanţială a
rezervoarelor freatice şi manifestarea excesului de apă în soluri, frecvent pe 5-10
% din teritoriul luncii indiguite în perioada de primăvară şi a unui aport freatic
bogat pe arealele joase reprezentând circa 20-25 % din teritoriul luncii, cu efecte
favorabile în aprovizionarea cu apă a culturilor agricole;
 pe de altă parte debitele catastrofale atinse şi nivelele excepţionale produse au
determinat ruperea digurilor, inundarea localitaţilor şi distrugerea unor obiective
economice situate în zonele apărate de diguri;
 în acest context, în plan general, pentru controlul viiturilor intense ale Dunării, se
impun soluţii în domeniul gospodăririi apelor vizând:
- controlul scurgerilor apei pluviale pe versanţi, la producerea
coincidenţei fenomenelor excepţionale climatice şi hidrologice ;
- controlul şi gestionarea eficientă a scurgerilor de apă pe afluenţi prin
retenţii în acumulări în perioadele critice ;
- reabilitarea întregului sistem de apărare a localităţilor riverane fluviului
şi terenurilor agricole din luncile indiguite ;
- realizarea unui sistem integrat de monitorizare a complexului de
măsuri privind scurgerile apei : pe versanţi, pe râuri afluente, pe fluviu;
 în plan local, în teritoriile exploatate agricol din lunci, se impune intensificarea
capacităţii operaţionale a lucrărilor de eliminare a excesului de apă – amenajările
de desecare-drenaj, valorificarea aportului freatic mai intens prin tehnologiile de
diferenţiere a regimului de irigaţie în funcţie de adâncimea rezervorului freatic şi
schimbarea folosinţei agricole cu folosinţe silvice sau agro-piscicole după
situaţie, pe arealele cu exces de apă permanentizat.
Eficienţa economică :
 ameliorarea situaţiilor critice determinate de viiturile de mare intensitate;
 valorificarea eficientă a cadrului pedo-hidrologic al luncii în contextul
modificărilor regimului apelor Dunării.

Domeniul de aplicabilitate :
 gospodărirea eficientă a teritoriilor din lunca îndiguită.
Beneficiari potenţiali :
 organele teritoriale administrative;
 agenţi economici beneficiari ai terenurilor din luncile indiguite.

ELABORAREA DE SCENARII PRIVIND COMPORTAMENTUL
ACVIFERULUI FREATIC ÎN CONDIȚII CLIMATICE EXTREME
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Mary - Jeanne Adler, M. Minciună, Rodica Macaleț, Mihaela Borcan, Steluța
Năstasă
Principalele caracteristici:
 studiul realizează o evaluare cantitativă a structurilor acvifere și a corpurilor de
apă subterane din partea sudică a României;
 se urmărește reacția acviferului la condițiile climatice extreme prin intermediul a
două scenarii: climatic favorabil și climatic nefavorabil;
 pe baza datelor deținute a fost elaborat modelul matematic de curgere a apei
subterane realizat pentru acviferul care se dezvoltă în partea sudică a țării și
delimitarea spațială a structurilor acvifere din zona amintită;
 modelul matematic este de tip unistrat cu grosimi ale zonei saturate între 4 și 41
m care ține cont de poziția stațiilor hidrometrice, densitatea informațiilor privind
caracteristicile hidrogeologice ale acviferului și de geometria corpurilor de apă
subterană;
 studiul a fost realizat în cadrul proiectului ADER.
Eficiența economică:
 această analiză poate reprezenta fundamentul în abordarea modelării
conceptuale și poate permite stabilirea relațiilor cu apele de suprafață aferente
zonei studiate;
 pot fi stabiliți factorii perturbatori care pot influența în viitor nivelul apelor
subterane dintr-o anumită zonă;
 pot fi identificate zonele deficitare în apă, cele care sunt în interdependență cu
structurile acvifere;
 pot fi evidențiate aspecte legate de adâncimea de dezvoltare a structurilor
acvifere.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură;
 gestionarea resurselor de apă.
Beneficiari potențiali:
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;
 Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului;
 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;
 Organizaţii ai utilizatorilor de apă din agricultură.

ANALIZA EVAPOTRANSPIRAŢIEI ÎN CONDIŢIILE SOLULUI
LIBER ŞI ACOPERIT CU VEGETAŢIE
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Gianina Neculau, Florentina-Iuliana Stan
Principalele caracteristici:
 s-au determinat valorile evapotranspiraţiei, atât de la nivelul solului liber cât şi cu
vegetaţie (mazăre, porumb, măr, pajişte);
 datele de analiză au fost cele obţinute de la staţiile evaporimetrice experimentale
Poiana Braşov, Voineşti şi Căldăruşani (staţii situate pe cele trei trepte majore de
relief), iar anul de analiză a fost 2012, an ce s-a caracterizat ca unul secetos din
punct de vedere hidrometeorologic (în mod special, în perioada de intensă
vegetaţie);
 s-au comparat valorile evapotranspiraţiei obţinută din măsurători directe cu cele
obţinute indirect, cu modelul CropWat, un model ce are ca funcţii de bază
calculul evapotranspiraţiei potenţiale, determinarea necesarului de apă pe diferite
tipuri de culturi, precum şi cerinţele de irigare; modelul permite, de asemenea,
elaborarea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor de irigare şi
evaluarea de producţie, în condiţiile unor precipitaţii abundente sau a unui deficit
de apă;
 modelul CropWat a fost aplicat, în prezentul studiu, pentru obţinerea
parametrilor: evapotranspiraţia pe diferite tipuri de culturi, precipitaţia efectivă şi
cerinţa de irigaţii a culturii, iar datele de intrare în model au fost: temperatura
maximă şi minimă a aerului, umiditatea relativă a aerului, durata de strălucire a
Soarelui, viteza vântului la 2 m şi cantitatea de precipitaţii;
 determinarea cantităţii de apă cedată prin evapotranspiraţie, de la nivelul fiecărui
tip de cultură, a cantităţii de precipitaţii înregistrată a permis estimarea
necesarului de apă pentru irigaţii.
Eficienţa economică:
 rezultatele obţinute pot fi folosite în realizarea unor studii de fezabilitate pentru
rezerva de apă de la suprafaţă sau din sol şi în acelaşi timp sunt necesare
pentru elaborarea regulilor de gestionare a resurselor de apă.
Domeniul de aplicabilitate:
 agricultură;
 gospodărirea resurselor de apă.
Beneficiari potenţiali:
 Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Cultura Pajiştilor Braşov.

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA REGIMULUI
DEBITELOR MAXIME ALE RÂULUI OLT

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Rodica Mic, C. Corbuş, M. Mătreaţă
Principalele caracteristici:
 pentru estimarea impactului schimbărilor şi variabilităţilor climatice asupra
regimului debitelor maxime ale râului Olt s-a 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. 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 bazinul hidrografic Olt;
 datele de intrare în modelul hidrologic sunt precipitaţiile şi temperaturile medii pe
cele 97 de subbazine hidrografice considerate în bazinul hidrografic Olt, 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
2011-2050, 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
atât la nivel anual cât şi în fiecare lună, în general între 0,7 – 2,3 °C, dar
cu o creştere mai accentuată în lunile septembrie şi octombrie. Cea mai
mare creştere se înregistrează în luna octombrie, 2,6 °C, iar cea mai
mică în luna noiembrie, 0,5 °C;
- regimul precipitaţiilor lunare, 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. Cea mai mare
creştere se înregistrează în luna decembrie, 36,7 %, iar cea mai mică
scădere se înregistrează în luna mai, -25,8 %.
 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 Olt, ca urmare a tendinţelor de variaţie ale parametrilor
meteorologici, o creştere semnificativă a valorilor debitelor maxime iarna şi în
lunile de vară iulie şi august şi o scădere a lor primăvara, în luna iunie şi toamna,
ceea ce indică o scădere a probabilităţii de producere de fenomene extreme în
aceste perioade;
un alt aspect important în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a scurgerii maxime îl
reprezintă distribuţia în timpul anului, a debitelor maxime anuale. Analiza acestei
distribuţii pentru bazinul hidrografic Olt, a condus la următoarele concluzii:
- repartiţia viiturilor în timpul anului este relativ uniformă în perioada vară –
toamnă (iarna înregistrându-se mai puţine viituri), în timp ce un număr
important de viituri, cele mai multe din an, se înregistrează în lunile de
primăvară, martie şi aprilie;
- în perioada 2011–2050 faţă de perioada de referinţă 1951–2010 se va
înregistra o creştere a numărului de viituri vara şi iarna şi o scădere
primăvara şi toamna cu excepţia lunii octombrie când numărul de apariţii
ale debitelor maxime se va dubla.
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;
 Hidroelectrica;
 agenţiile de protecţie a mediului şi alte organisme interesate în protecţia mediului
(ONG-uri, Consilii judeţene şi locale, etc.).

SIMULAREA CONTINUĂ A SCURGERII ÎN BAZINUL
HIDROGRAFIC BÂRLAD

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: C. Corbuş, Rodica Mic, M. Mătreaţă
Principalele caracteristici:
 pentru simularea continuă a scurgerii în bazinul hidrografic Bârlad s-a utilizat
modelul hidrologic cu parametrii concentraţi CONSUL. Acest model matematic
determinist ploaie-scurgere simulează majoritatea proceselor hidrologice
importante din bazinul hidrografic şi anume: topirea zăpezii, intercepţia, reţinerea
în depresiuni, evapotranspiraţia, infiltraţia, scurgerea de suprafaţă, scurgerea
hipodermică, percolaţia, scurgerea de bază. Conform reprezentări schematice
(modelarea fiziografică) a modului în care curg şi se adună apele într-un bazin
hidrografic modelul calculează hidrografele debitelor pe subbazine iar apoi
realizează propagarea şi compunerea acestora pe râul principal şi pe afluenţi;
 în urma modelării fiziografice au rezultat pentru bazinul hidrografic Bârlad 56 de
subbazine şi 30 de sectoare de râu;
 modelul CONSUL a fost calibrat în bazinul hidrografic Bârlad prin simularea
scurgerii din perioada 1975 – 2010;
 calculul valorilor medii de precipitaţii şi temperatura aerului (datele de intrare în
modelul hidrologic) pentru fiecare subbazin hidrografic s-a realizat utilizând un
program de procesare a datelor meteorologice din nodurile grilei rectangulare
aferentă bazinului hidrografic Bârlad, medierea realizându-se ca valori ponderate
în funcţie de reprezentativitatea acestor noduri pentru fiecare subbazin
hidrografic analizat;
 pentru determinarea valorilor iniţiale ale parametrilor modelului CONSUL s-au
utilizat relaţii de generalizare a acestor parametri în funcţie de caracteristicile
morfometrice ale bazinului sau sectorului de râu;
 calibrarea parametrilor modelului s-a efectuat în două etape:
calibrarea individuală a structurilor modelului care s-a făcut pe baza a
25 de evenimente ploaie-scurgere, alese astfel încât să acopere o
gamă cât mai largă de situaţii posibile în cazul formării viiturilor.
S-au determinat astfel, la staţiile hidrometrice din bazinul hidrografic
Bârlad, parametrii de infiltraţie şi ai hidrografului unitar. Aceşti
parametrii au permis apoi determinarea parametrilor pentru bazinele
necontrolate hidrometric ;
calibrarea globală a parametrilor modelului ploaie-scurgere care s-a
făcut prin simularea scurgerii pe perioada de calibrare considerată.
Simularea a permis recalibrarea parametrilor de infiltraţie şi ai

hidrografului unitar la subbazinele necontrolate hidrometric precum şi
calibrarea parametrilor ecuaţiei de propagare.
 studiul a fost realizat în cadrul proiectului CLIMHYDEX (“Changes in climate
extremes and associated impact in hydrological events in Romania”), în
cadrul caruia se studiază, printre altele, dezvoltarea de modele hidrologice la
diferite scări spaţiale şi temporale precum şi estimarea impactului schimbărilor
climatice asupra scurgerii extreme în bazinul hidrografic Bârlad.
Eficienţa economicǎ:
 modelul CONSUL cu parametrii optimi poate fi utilizat pentru estimarea
impactului schimbărilor şi variabilităţilor climatice asupra evoluţiei viitoare a
resursei de apă în bazinul hidrografic Bârlad. În continuare, se pot lua în
considerare tendinţele de creştere ale cerinţelor de apă în viitor pentru
satisfacerea necesarului pentru agricultură, industrie, energetică şi alimentări cu
apă potabilă şi industrială, în condiţiile schimbărilor climatice. Apoi, aplicând un
model de bilanţ de apă, pe baza calculelor de bilanţ “resursă - cerinţă”, se pot
determina noile valori ale deficitelor de apă şi deci perioadele de vulnerabilitate.
Ţinând cont de acestea, se pot propune, în final, o serie de măsuri de adaptare
la noile situaţii potenţiale datorate schimbărilor climatice în bazinul hidrografic
Bârlad. Aceste măsuri de adaptare se referă atât la măsuri nestructurale, care
constau în stabilirea de noi reguli de exploatare a acumulărilor în conformitate cu
dezvoltarea cerinţelor de apă în viitor, concomitent cu o reducere a pierderilor de
apă în reţelele de alimentare cât şi la măsuri structurale, care constau în
realizarea de noi acumulări şi derivaţii;
 metodologia aplicată poate fi utilizată pentru simularea continuă a scurgerii 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;
 Administraţiile Bazinale de Apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
 Hidroelectrica;
 agenţiile de protecţie a mediului şi alte organisme interesate în protecţia mediului
(ONG-uri, Consilii judeţene şi locale, etc.);
 producători agricoli;
 fermieri.

DETERMINAREA VIITURILOR DE CALCUL ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC
BEGA VECHE AMENAJAT CU ACUMULĂRI NEPERMANENTE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: C. Corbuş, G. Nedelcu, Paula-Cristina Andreiu, Rodica Dinu
Principalele caracteristici:
 determinarea viiturilor de calcul (sintetice) în bazinul hidrografic Bega Veche
amenajat cu acumulări nepermanente s-a realizat utilizând pachetul de programe
RAZVAN 2, care permite atât trasarea automată a formei viiturilor de calcul
produse pe afluenţi (componente), compunerea acestora precum şi propagarea
pe diferite sectoare de râu (reţea hidrografică ramificată), obţinându-se în
secţiunea de închidere a bazinului hidrografic o undă de viitură cu debitul maxim
de probabilitate de depăşire dată, în regim natural şi amenajat;
 determinarea valorilor debitelor maxime cu o probabilitatea de depăşire dată ale
componentelor se face cu ajutorul unor relaţii de sinteză obţinute pe baza unei
analize amănunţite a materialelor hidrometrice existente privind caracteristicile
scurgerii maxime în bazinul hidrografic analizat;
 în cadrul aplicaţiei de pe râul Bega Veche s-au determinat undele de viitură
sintetice cu probabilitatea de depăşire de 1% în 7 secţiuni de calcul: 6 sunt
corespunzătoare celor 6 acumulări luate în considerare iar a şaptea este o
secţiune aflată pe râul Bega Veche, în aval de confluenţa cu râul Apa Mare, în
dreptul localităţii Cenei;
 lacurile de acumulare sunt: Pischia pe râul Bega Veche, Murani pe râul
Măgheruş, Sânandrei pe râul Pârâul Lacului, Mănăştur pe râul Apa Mare, Izvorin
pe râul Slatina şi Satchinez pe râul Sisco; o caracteristică a acestor acumulări
este faptul că ele sunt nepermanente, fiecare având un descărcător de ape mari
liber şi o golire de fund dotată cu un turn de manevră prevăzut cu două
deschideri: una inferioară amplasată de la radier în sus şi una superioară cu rol
de deversor;
 au fost realizate două variante de calcul, în ambele variante nivelul iniţial în
fiecare acumulare fiind corespunzător cotei deversorului de preaplin
(deschiderea superioară) a golirii de fund:
- în prima variantă s-a considerat că funcţionează liber deversorul de
preaplin şi cel de suprafaţă;
- în a doua variantă funcţionează liber deschiderea inferioară a golirii de
fund (care are funcţie şi de pregolire) şi deversorul de suprafaţă;
 exploatarea acumulărilor nepermanente din bazinul hidrografic Bega Veche cu
deschiderea inferioară a golirii de fund (varianta 2) conduce la obţinerea în aval
de acumulări a unor debite maxime cu probabilitatea de depăşire 1% mai mici
decât în varianta 1, cu excepţia acumulărilor Mănăştur de pe râul Apa Mare şi

Satchinez de pe râul Sisco; de altfel, şi pentru aceste două acumulări situaţia
este valabilă în cazul debitelor maxime cu probabilităţi de depăşire mai mici de
1%;
 în a doua variantă de exploatare a acumulărilor, în secţiuni mai îndepărtate de
acumulări (secţiunea 7), debitul maxim în regim amenajat, este mai mare decât
cel în regim natural deoarece utilizarea deschiderii inferioare a golirii de fund
scoate din acumulare volumul de apă acumulat anterior până la nivelul
deversorului de preaplin al golirii. Concluzia este că această variantă de
exploatare este defavorabilă, iar pentru realizarea regulamentelor de exploatare
ar fi necesare analize mai complexe privind modul cum manevrele la evacuatorii
de ape mari influenţează scurgerea şi mai departe de acumulare (nu numai
imediat în aval) acolo unde ar putea fi obiective socio-economice care trebuie
apărate.
Eficienţa economică:
 determinarea parametrilor hidrologici în regim amenajat hidrotehnic este o
aplicaţie din ce în ce mai solicitată datorită existenţei în ţara noastră a
numeroase sisteme hidrotehnice de care trebuie să se ţină seama în cadrul
procesului de modelare matematică a scurgerii într-un bazin hidrografic
amenajat;
 rezultatele obţinute cu pachetului de programe RAZVAN 2 sunt valabile atâta
timp cât condiţiile de propagare a scurgerii nu se modifică datorită amenajării
bazinului hidrografic şi, de asemenea, sunt respectate planurile de exploatare ale
acumulărilor care prevăd o serie de cerinţe ce devin ipoteze de lucru pentru
modelul matematic cu care se efectuează calculul de atenuare, modificarea
acestor ipoteze putând conduce la variaţii ale debitului maxim în regim amenajat
de curgere, care sunt cu atât mai mari cu cât bazinul studiat este mai mic;
 metodologia prezentată poate fi aplicată în orice bazin hidrografic amenajat
hidrotehnic.
Domeniul de aplicabilitate:
 parametrică hidrologică în regim amenajat;
 managementul resurselor de apă;
 protecţia mediului şi a ecosistemelor;
 agricultură;
 producţia de energie hidroelectrică;
 amenajarea teritoriului.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 unităţile de proiectare şi execuţie de MHC-uri;
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
 organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecţiei mediului.

ANUARULUI HIDROLOGIC AL DUNĂRII PENTRU ANUL 2012

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: C. Borcia, Carmen Rădulescu, 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;
 Anuarul Hidrologic al Dunării pentru anul 2012 cuprinde următoarele capitole:
- date asupra activităţii hidrometrice şi caracterizarea hidrologică generală;
se prezintă activitatea hidrometrică desfăşurată pe Dunăre şi în Delta
Dunării, servind pentru orientarea generală; sunt incluse două tabele
conţinând localizarea staţiilor hidrometrice şi categoriile de activităţi
hidrometrice care se execută pe Dunăre şi pe braţele Deltei Dunării (au
fost selectate un număr de 47 de staţii hidrometrice);
- date asupra nivelului apei ;nivelurile apei au fost reprezentate sub formă
de hidrograf la un număr de 26 staţii hidrometrice de pe Dunăre şi 11
staţii hidrometrice din Delta Dunării; pentru fiecare staţie hidrometrică s-a
precizat, sub hidrograf, fişa cu valori caracteristice, valorile medii anuale,
maxime anuale şi minime anuale şi datele cronologice la care s-au
înregistrat valorile respective;
- date asupra scurgerii lichide; debitele de apă au fost reprezentate sub
formă de hidrograf la un număr de 30 staţii hidrometrice de pe Dunăre şi
13 staţii din Delta Dunării; pentru fiecare staţie hidrometrică s-a precizat,
sub hidrograf, fişa cu valori caracteristice, valorile medii, maxime şi
minime anuale şi datele cronologice la care s-au înregistrat valorile
respective;
- date asupra scurgerii aluviunilor; debitele de aluviuni în suspensie au fost
reprezentate la un număr de 19 staţii hidrometrice de pe Dunăre şi 12
staţii hidrometrice din Delta Dunării; pentru fiecare staţie hidrometrică s-a
precizat, sub hidrograf, fişa cu valori caracteristice, valorile medii anuale,
maxime anuale şi minime anuale şi datele cronologice la care s-au
înregistrat valorile respective;
- date asupra temperaturii aerului şi apei; temperaturile aerului şi ale apei
au fost reprezentate sub forma unor grafice de variaţie a valorilor medii
zilnice ale acestor parametrii, la un număr de 18 staţii hidrometrice de pe
Dunăre şi 4 staţii hidrometrice din Delta Dunării; pentru fiecare staţie
hidrometrică s-a adăugat, sub grafic, fişa cu valori caracteristice, valorile

medii anuale, maxime anuale şi minime anuale ale temperaturii aerului şi
ale apei; au fost incluse şi tabele în care se specifică fenomenele de
iarnă, datele la care au avut loc şi durata acestora;
- date asupra mineralizării apei şi a sărurilor dizolvate; mineralizarea a fost
reprezentată sub forma unor histograme; debitele de săruri dizolvate au
fost reprezentate grafic sub forma hidrografului debitelor de săruri la care
s-a ataşat fişa de debite de săruri caracteristice (valoarea medie anuală,
valoarea maximă anuală şi valoarea minimă anuală); mineralizarea şi
debitele de săruri au fost reprezentate pentru secţiunile hidrometrice
Giurgiu şi Ceatal Izmail.
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 (spre exemplu, datele procesate în fişiere .xls vor sta la baza
prelucrărilor şi studiilor solicitate de diverse contracte).
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”);
 agenţiile de Protecţie a Mediului;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

ASPECTE GENERALE PRIVIND COMPLETAREA INFORMAŢIILOR ÎN
SITUAŢIA CARACTERIZĂRII REGIMURILOR HIDROLOGICE - CAZUL
DUNĂRII, DELTEI DUNĂRII ŞI ZONEI COSTIERE A MĂRII NEGRE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: C. Borcia, Carmen Rădulescu, Carmen Petrea, R. Ciucă, V. Blendea
Principalele caracteristici:
 lucrarea tratează câteva aspecte generale privind activitatea complexă de
completare a informaţiilor hidrologice pentru Dunăre, Delta Dunării şi zona
costieră a Mării Negre, şi anume: necesitatea completării informaţiilor, posibilităţi
de completare, verificarea şi credibilitatea rezultatelor; se furnizează exemple de
completare a informaţiilor în cazul Dunării, Deltei Dunării şi zonei costiere a Mării
Negre; sunt incluse date, hărţi şi imagini vechi, de mare interes, preluate din
arhive sau din diferite surse, care pot furniza informaţii privind situaţia din zonă la
data respectivă;
 modalităţile de completare a informaţiilor sunt diverse (unele dintre acestea sunt
prezentate în lucrare); exemple: ancheta situaţiei în teren (chestionarea
martorilor la eveniment; căutarea şi evidenţierea urmelor lăsate de eveniment;
colectarea probelor, etc.); cercetarea arhivelor – documente istorice (colectarea
şi centralizarea datelor din diverse arhive care conţin documente – respectiv
centralizarea tabelelor, graficelor, diagramelor, descrierilor, hărţilor, fotografiilor,
etc.); metodele statistice (analiza şirurilor de date, completarea unor şiruri de
date utilizând metode statistice – prin corelarea datelor, etc.); imagistică şi
simulare (analiza unor date imagistice vechi – fotografii, filme, hărţi, desene cu
ajutorul unor programe speciale; realizarea unor simulări cu ajutorul unor
software specializate); cercetarea interdisciplinară (reconstituirea paleontologică,
reconstituirea geologică – stratigrafia, reconstituirea radiochimică – cum ar fi
determinarea vechimii sedimentelor prin metoda dezintegrării radioactive şi
stabilirea unor concluzii).
Eficienţa economică:
 necesitatea completării informaţiilor se evidenţiază, de pildă, în cazul descrierii
sau a caracterizării unui eveniment deosebit, iar pe baza descrierii sau a
caracterizării să se adopte anumite măsuri de remediere sau de contracarare a
fenomenului extrem respectiv; un alt exemplu, se referă la completarea şirurilor
de date din trecut, atunci când acestea lipsesc, pentru a se realiza aşa numita
retrodicţie a fenomenului, adică a se estima care a fost evoluţia trecută a
fenomenului;
 din punctul de vedere al eficienţei economice, procesul de reconstituire a datelor,
este evidenţiat în special în obţinerea de informaţii privind comportamentul în

trecut a fenomenelor hidrologice; fără o cunoaştere cât mai exactă a trecutului,
nu este posibilă luarea unor măsuri economice optime.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 agricultură.
Beneficiari potenţiali:
 Administraţiile bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale "Apele Române"
aferente fluviului Dunărea;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

ANALIZA REGIMULUI DEBITELOR MINIME ŞI A FENOMENULUI DE
SECARE - APLICAŢIE LA SPAŢIUL HIDROGRAFIC DUNĂRE LITORAL (DOBROGEA)

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: M. Barbuc, Cristina Lefter, M. Retegan
Principalele caracteristici:
 au fost analizate: evoluţia principalilor parametrii meteorologici (precipitaţiile şi
temperatura) şi valorile caracteristice ale scurgerii lichide (debite medii, maxime
şi minime lunare) înregistrate la staţii hidrometrice din spaţiul hidrografic analizat;
 au fost calculate debitele medii lunare şi zilnice minime anuale cu diverse
probabilităţi de depăşire la staţiile hidrometrice din zonă; pe baza acestora s-a
realizat o regionalizare a scurgerii minime în spaţiul hidrografic Dunăre – Litoral;
 a fost analizată evoluţia şi trendul debitelor medii minime lunare şi a
coeficientului modul;
 au fost determinate şi analizate perioadele secetoase, definite ca perioade în
care s-au înregistrat debite medii zilnice mai mici decât debitul mediu minim
zilnic cu probabilitatea de depăşire de 80%, pe o perioadă de cel puţin 15 zile
consecutive, la 11 staţii hidrometrice din partea central-nordică a Dobrogei; a fost
realizată o zonare a intensităţii perioadelor secetoase pe bazine hidrografice; a
fost evaluat şi analizat fenomenul de secare, caracteristic pentru partea sudică a
Dobrogei.
Eficienţa economică:
 rezultatele obţinute în studiu sunt utile implementării Directivei 2000/60/CE,
privind gestionarea eficientă a resurselor de apa prin faptul că furnizează
informaţii privind debitele minime de diverse probabilităţi şi caracterizarea
perioadelor secetoase;
 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.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniul protecţiei mediului.

IDENTIFICAREA PERIOADELOR SECETOASE PE AREALE DIN
ROMANIA – APLICAŢIE LA SPAŢIUL HIDROGRAFIC DUNĂRE –
LITORAL (DOBROGEA)

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Silvia Chelcea, Doina Drăguşin
Principalele caracteristici:
 aplicarea unei metodologii de determinare a unui parametru pentru identificarea
severităţii secetei hidrologice (moderată, severă şi extremă) şi analiza frecvenţei
secetei în vederea identificării probabilităţii de apariţie a acesteia pe râuri din
spaţiul hidrografic Dobrogea;
 studierea fluctuaţiei suprafeţei piezometrice în acviferele freatice din Podişul
Dobrogei, în perioada 1975–2011, identificarea perioadelor de minim ale
acestora şi calculul indicelui de secetă Palfai care ia în considerare factorul de
corecţie pentru precipitaţiile căzute într-o perioadă de trei ani anteriori, pentru
reîncărcarea subterană;
 în cadrul studiului au fost obţinute următoarele rezultate:
- metodologie de determinare a unuia dintre indicatorii pentru
identificarea severităţii secetei hidrologice ce constă în calculul indicelui
standardizat al scurgerii (debitului) (Standardized Flow Index – SFI);
- evoluţia temporală a valorilor lunare şi sezoniere (varǎ şi toamnǎ) ale
indicelui de secetă SFI la staţii hidrometrice din cadrul spaţiului
hidrografic Dobrogea;
- evoluţiile temporale ale indicilor SPI şi SPEI la staţii din cadrul spaţiului
hidrografic Dobrogea;
- detectarea punctelor de schimbare – creştere sau descreştere – în
seriile debitului mediu anual şi în seriile indicelui SFI la staţiile
hidrometrice din cadrul spaţiului hidrografic Dobrogea;
- coeficienţii de corelaţie Pearson între valorile debitului mediu anual şi
cele ale indicelui SPEI;
- diagrame cu perioade secetoase determinate pe baza indicelui SFI3, la
staţii hidrometrice din cadrul spaţiului hidrografic Dobrogea;
- frecvenţa indicelui SFI3 pe clase de secetă (moderată, severă şi
extremă), la nivel lunar (iunie – noiembrie) şi pentru perioada 1970–
1990 comparativ cu perioada 1991–2011;
- probabilitatea de apariţie (%) a secetei moderate, severe şi extreme, în
cazul seriilor indicelui SFI3 calculat la nivel anual şi sezonier (vara şi
toamna) la staţii hidrometrice din spaţiul hidrografic Dobrogea;
- analiza dependenţei fluctuaţiilor nivelului apei subterane freatice de

-

-

factorul climatic (precipitaţii) şi reţeaua hidrografică;
evoluţia temporală şi spaţială a valorilor maxime lunare, anuale şi
multianuale a nivelului piezometric măsurat în perioada 1975–2011 în
forajele de monitorizare a acviferului freatic din Dobrogea;
calculul indicelui de secetă PaDI în Podişul Dobrogei.

Eficienţa economică:
 cunoaşterea obiectivă a evoluţiei temporale a perioadelor secetoase, a severităţii
acestora, a valorilor indicilor de secetă pe diferite intervale de timp şi
evidenţierea tendinţei în evoluţie sunt de interes pentru planificarea şi
managementul resurselor de apă de suprafaţă şi subterană freatică 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;
 identificarea spaţială a suprafeţelor care pot fi utilizate în scop agricol şi
evaluarea impactului irigaţiilor sau altor presiuni antropice asupra apelor
subterane freatice.
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.

STUDIU PRIVIND CURGEREA ECOLOGICĂ ÎN ALBIILE
CURSURILOR DE APĂ NEPERMANENTE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: I. Tecuci, Ileana Tănase, Irina Roman
Principalele caracteristici:
 studiul cuprinde abordarea problematicii râurilor nepermanente la nivel mondial;
 studiul propune o clasificare preliminară a râurilor cu curgere nepermanentă, pe
baza unor parametrii hidrologici (cursuri de apă semipermanente, intermitente,
temporare şi cu discontinuitate longitudinală a curgerii);
 în acest studiu, au fost identificate şi încadrate conform clasificării propuse
râurile nepermanente monitorizate din punct de vedere hidrologic din
bazinele/spaţiile hidrografice Argeş–Vedea, Jiu, Siret, Prut–Bârlad şi
Someş–Tisa;
 studiul prezintă aspecte caracteristice ale biocenozelor râurilor nepermanente
cât şi mecanismele de adaptare a organismelor acvatice la condiţiile de secetă.
Eficienţa economică:
 suport al implementării Directivei Cadru a Apei în România în vederea evaluării
stării ecologice a cursurilor de apă nepermanente;
 stabilirea unor obiective de mediu sau de management mai puţin severe,
adaptate condiţiilor de viaţă oferite organismelor acvatice de acest tip de habitat
(cursuri de apă nepermanente).
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 agricultură;
 managementul biodiversităţii;
 dezvoltarea durabilă;
 protecţia mediului.
Beneficiari potenţiali:
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 Administraţiile Bazinale de Apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Agenţiile de Protecţie a Mediului şi alte organisme interesate în protecţia
mediului;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

TEHNICI BIOINGINEREŞTI DE RESTAURARE ECOLOGICĂ A
CURSURILOR DE APĂ, SUPORT PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVELOR DE MEDIU PREVĂZUTE DE DIRECTIVA CADRU A
APEI - STUDII DE CAZ
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: R. Voicu, Ecaterina Luca
Principalele caracteristici:
 studiul constă în analiza posibilităţii de implementare a măsurilor de refacere a
conectivităţii longitudinale pe corpul de apă Crişul Repede – Bonor – graniţă
(RW3.1.44_B7), prin realizarea unor studii de caz pentru câteva praguri de pe
acest corp de apă, în vederea propunerii unor soluţii tehnice pentru facilitarea
migrării faunei piscicole; speciile de peşti migratori vizate în cadrul studiului sunt:
scobarul (Chondrostoma nasus), mreana (Barbus barbus) şi plătica (Abramis
brama), care fac parte din familia ciprinidelor, fiind în acelaşi timp specii cu
valoare economică (mreana, scobarul);
 studiul continuă seria preocupărilor de cercetare în domeniul conectivităţii
longitudinale a unui curs de apă existent la nivelul INHGA încă din anul 2009 şi
răspunde cerinţelor de implementare a Directivei Cadru a Apei 2000/60/CE prin
măsuri concrete care contribuie la îmbunătăţirea stării ecologice a corpurilor de
apă.
Eficienţa economică:
 propunerea unor soluţii tehnice (trei praguri de fund şi un baraj de priză) privind
refacerea conectivităţii longitudinale pentru corpul de apă „Crişul Repede” şi
asigurarea migrării faunei piscicole amonte/aval de aceste barări transversale,
fapt ce conduce la redresarea ecosistemului lotic local cu beneficii pe termen
lung;
 soluţiile tehnice propuse nu sunt radicale şi invazive păstrând patrimoniul aflat în
proprietatea A.B.A. Crişuri (prize, baraj, diguri, canale de aducţiune, praguri de
cădere), iar realizarea lor nu necesită cunoştinţe tehnice şi inginereşti deosebite,
ceea ce le face fezabile din punct de vedere economic.
Domeniul de aplicabilitate:
 dezvoltarea durabilă;
 gestionarea resurselor de apă;
 managementul biodiversităţii.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 Administraţia Bazinală de apă Crişuri;
 administratorii barajelor şi lacurilor de acumulare din România.

ELABORAREA DE PROGNOZE HIDROLOGICE DE SCURTĂ,
MEDIE ŞI LUNGĂ DURATĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: M. Mătreaţă, Lavinia Frimescu, Elena Anghel
Principalele caracteristici:
 metodele şi procedeele utilizate în elaborarea prognozelor sunt proprii fiecărei
categorii de prognoze: de scurtă durată (debite zilnice, viituri), de medie durată
(debite decadale) şi de lungă durată (debite medii lunare, sezoniere şi anuale) şi
se bazează pe legile hidrologice cunoscute şi anume: de transformare a
precipitaţiilor în scurgere, de concentrare a scurgerii în părţile superioare ale
bazinelor hidrografice şi de propagare a cantităţilor de apă spre aval cu sau fără
atenuare;
 prognozele de scurtă durată se bazează numai pe dinamica fenomenelor,
cunoaşterea statistică fiind necesară numai pentru aprecieri calitative şi în cazuri
restrânse pentru aplicarea unor corecţii;
 pentru elaborarea prognozelor debitelor zilnice se utilizează în principal
următoarele metode: metoda tendinţei, metoda volumetrică, metoda debitelor
corespondente, metoda funcţiei de transfer şi metoda regresiei liniare
multidimensionale;
 metodele de prognoză hidrologică în caz de viitură diferă în funcţie de mărimea
suprafeţei de bazin aferentă secţiunii de prognoză;
 pentru elaborarea prognozelor de medie durată se utilizează metoda dinamicostatistică (care ia în considerare faptul că, în principal, hidrograful debitelor
depinde de rezerva de apă din albie şi de aportul provenit din precipitaţiile căzute
în bazin) şi modele de compunere şi propagare a scurgerii (pentru secţiunile de
pe cursurile inferioare ale râurilor mari);
 metodologia care stă la baza elaborării prognozelor de lungă durată are în
vedere dinamica fenomenelor meteorologice şi a scurgerii în interval şi/sau
elementele statistice obţinute din şirurile de debit înregistrate în perioada de
funcţionare a staţiilor hidrometrice. Metodele utilizate sunt: metoda dinamicostatistică, autocorelaţiile de debite, corelaţii condiţionate de debite de anumite
probabilităţi şi metoda analogilor;
 de asemenea pentru elaborarea prognozelor de scurtă şi medie durată se
utilizează şi prognozele şi informaţiile furnizate de noul Sistem de Modelare şi
Prognoză HFMS-DESWAT, alcătuit din modelul conceptual determinist - RFS,
modelele distribuite LIS-NOAH şi TOPLATS şi produsele furnizate de sistemul
de estimare a riscului de producere a viiturilor rapide - ROFFG.

Eficienţa economică:
 asigurarea informării în mod permanent şi în timp util a tuturor celor interesaţi
privind evoluţia hidrologică pe râuri şi Dunăre prin intermediul avertizărilor,
prognozelor şi buletinelor hidrologice;
 furnizarea de informaţii necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de
apărare împotriva inundaţiilor şi a fenomenelor hidrologice periculoase şi de
exploatare raţională a resurselor de apă de suprafaţă în vederea satisfacerii
cerinţelor multiple, în diverse scopuri: hidroenergetic, alimentări cu apă,
industrial, irigaţii, transporturi, agrement, etc.;
 în proiectarea, realizarea şi operarea unor construcţii hidraulice (de exemplu
prognoza sezonieră sau de maxime de scurgere – pentru proiectarea de diguri,
deversoare, pentru a face economii de construcţii şi pentru eficientizarea
exploatărilor).
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrologice periculoase;
 producţia de energie hidroelectrică;
 agricultură.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 I.G.S.U. – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
 Hidroelectrica;
 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Ministerul Transporturilor.

CARACTERIZAREA GEOLOGICĂ ŞI HIDROGEOLOGICĂ A
DEPOZITELOR CUATERNARE DE PE MALUL ROMÂNESC AL
DUNĂRII, AFERENT GRANIŢEI DUNĂRENE CU BULGARIA

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: E. Radu, Rodica Macaleţ, Cătălina Radu, M. Minciună, Ada Pandele
Principalele caracteristici:
 cunoașterea depozitelor cuaternare aluvionare care se dezvoltă de-a lungul
Dunării, atât din punct de vedere litologic (granulometria depozitelor, distribuţia în
spaţiu a depozitelor cu o anumită granulometrie, relaţiile între depozite cu
granulometrii diferite, variaţiile de facies, etc.) cât şi hidrogeologic (adâncimea
nivelului hidrostatic al acviferului freatic, punerea în evidenţă a existenţei sau nu
a unei relaţii hidraulice între acviferul freatic localizat în depozitele aluvionare de
luncă şi acviferul freatic localizat în depozitele aluvionare aparţinând diferitelor
nivele de terasă, existenţa sau nu a unui acvifer în orizonturile poros permeabile
ale formaţiunilor precuaternare şi posibilele relaţii hidraulice ale acestuia cu
acviferul localizat în formaţiunile cuaternare, relaţiile acviferului freatic cu
Dunărea, etc.);
 elaborarea modelului hidrogeologic al curgerii subterane pentru acviferul freatic
din depozitele cuaternare, pentru diferite sectoare;
 studiul a fost realizat în cadrul proiectului DANUBE WATER MIS ETC 161
(“Danube WATER integrated management”).
Eficienţa economică:
 identificarea de soluţii pentru alimentarea cu apă a diferitelor comunităţi umane
sau obiective economice, în zone deficitare din punct de vedere al resurselor de
apă;
 îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a calităţii apei subterane.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă;
 agricultură.
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.

IDENTIFICAREA ŞI DELIMITAREA ACVIFERELOR POLUATE;
MĂSURIDE REMEDIERE A APEI SUBTERNE POLUATE
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: D. Neagu, S. Ungureanu, Teodora Vasile
Principalele caracteristici:
 determinarea caracteristicilor hidrogeologice generale şi locale ale subsolului
zonei supuse poluării (adâncimea acviferului, adâncimea nivelului hidrostatic şi
dinamic, gradientul hidraulic, viteza de curgere a afluxului subteran, coeficientul
de permeabitate, transmisivitatea, etc.);
 stabilirea caracteristicilor hidrochimice generale şi locale ale apei subterane
cantonate în acviferul supus poluării;
 delimitarea zonei (penei) de poluare în care au fost determinate depăşiri ale
limitelor de potabilitate ale diverselor elemente chimice ale apei subterane;
 identificarea măsurilor pentru încetinirea sau stoparea procesului de înaintare a
penei de poluare;
 studierea şi punerea în aplicare a măsurilor adecvate pentru decontaminarea
apei subterane.
Eficienţa economică:
 pot fi identificate şi remediate zone aferente acviferelor subterane care sunt
afectate de diverse substanţe poluante;
 prin decontaminarea adecvată a apelor subterane acestea pot constitui o sursă
de apă subterană cu un potenţial important;
 remedierea, protecţia şi utilizarea apelor subterane în scopuri potabile sau
industriale (agricole) reprezintă obiective importante ale Administraţiei Naţionale
„Apele Române”.
Domeniul de aplicabilitate:
 gestionarea resurselor de apă potabilă;
 agricultură;
 protecţia mediului înconjurător.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 Consiliile judeţene, municipale şi locale;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
 Asociaţia Română a Apei;
 Producători şi distribuitori – operatori de apă.

STUDIU PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI LA INUNDAŢII
Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR, BUCUREŞTI
Autori: Daniela Rădulescu, Bogdan Ion, Ramona Dumitrache, Elisabeta Cserwid,
Elena Godeanu, Ionela Florescu
Principalele caracteristici:
 studiul răspunde cerinţelor Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi
managementul riscului la inundaţii având ca scop implementarea acesteia în
România;
 se propune conţinutul cadru al hărţilor de hazard şi al hărţilor de risc la inundaţii,
pe baza analizei ghidurilor şi documentelor tehnice elaborate de către Grupul de
Lucru Inundaţii (WGF) al Comisiei Europene dar şi a analizei rezultatelor obţinute
din proiectele desfăşurate la nivel naţional care au avut ca scop elaborarea de
astfel de hărţi;
 studiul are ca rezultat promovarea normelor metodologice de elaborare a hărţilor
de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii (pe baza cărora s-a promovat HG nr.
663/2013 privind modificarea HG nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor
metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la
alunecări de teren şi inundaţii);
 în cadrul studiului sunt realizate documente suport în vederea asigurării
informării publicului în ceea ce priveşte implementarea Directivei Inundaţii
2007/60/CE.
Eficienţa economică:
 suport în asigurarea informării a tuturor factorilor principali decidenţi, a
specialiştilor, a autorităţilor locale şi a populaţiei cu privire la prevederile
Directivei Inundaţii 2007/60/CE şi a cerinţelor de raportare a hărţilor de hazard
şi a hărţilor de risc la inundaţii;
 suport în diseminarea hărţilor de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii în
România.
Domeniul de aplicabilitate:
 managementul riscului la inundaţii în toate activităţile sale: preventive (de
prevenire, de protecţie şi de pregătire), de management operativ (managementul
situaţiilor de urgenţă) şi respectiv post inundaţii.
Beneficiari potenţiali:
 Guvernul României;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Administraţia Naţională „Apele Române”;
 I.G.S.U. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
 Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale.

CAPITOLU VIII
Industria alimentară

DULCEAȚĂ DE CIREȘE ALBE ȘI CIREȘE AMARE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
INDUSTRIALIZAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR
HORTICOLE , HORTING ,BUCUREȘTI
Autori: M. Vintilă , Simona Popescu , L. Iliescu
Principalele caracteristici:
 Produsul Dulceaţă de cireșe albe și cireșe amare este obţinut prin
fierberea şi concentrarea fructelor în sirop de zahăr, cu adaos de suc de
lămâie, ambalat în recipiente de sticlă închise ermetic cu capac metalic,
înfiletabil și pasteurizate.
 Caracteristici organoleptice:
 aspectul produsului – fructe întregi, de dimensiuni apropiate, fără
leziuni, răspândite uniform în sirop;
 consistența fructelor –fructe pătrunse de sirop;
- culoarea – specifică, cât mai aproape de caracteristicile fructelor;
 aspectul siropului – să fie sticlos, cu fructe în suspensie;
 consistența siropului – să fie negelificat, nezaharisit;
 culoarea siropului – uniformă, apropiată de cea a fructelor, fără
caramelizare;
 gustul și mirosul produsului – dulce, plăcut, caracteristic fructelor de
cireșe albe și cireșe amare, fără gust și miros străin.


Proprietăţi fizice şi chimice:
 conţinut de fructe %: 45-55;
 umiditate , g% : 15,89;
 zahăr total invertit, g% : 81,10;
 substanţă uscată solubilă, grade Brix.: 71,10;
 aciditate totală (g acid malic/ 100g) : 0,90;
 grăsimi totale, g% : 0,61;
 proteine g% : 0,80;
 carbohidrați, g% : 82,20;
 valoare energetică Kcal.%/KJ%: 337,49/1412,73;
 impurități minerale : lipsă.

Eficiența economică:
 diversificarea gamei sortimentale a produselor concentrate din fructe;
 creşterea cifrei de afaceri şi a profitului agenţilor economici.
Domeniul de aplicabilitate:
 domeniul procesării fructelor.
Beneficiari potențiali:
 Unități de procesare a fructelor.

VINETE MARINATE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
INDUSTRIALIZAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR
HORTICOLE ,HORTING , BUCUREȘTI
Autori: M. Vintilă , Simona Popescu , L. Iliescu
Principalele caracteristici:
 Produsul Vinete marinate este obţinut din amestec de vinete, gogoșari,
boabe de piper roşu, verde, negru, usturoi, foi de dafin, în soluţie de oţet,
ambalat în recipiente de sticlă, închise ermetic şi sterilizate.


Caracteristici organoleptice:
 aspectul produsului: vinete rondele, gogoșari feliați, nedestrămate,
acoperite de soluția de oțet;
 mirosul produsului –plăcut, specific;
 gustul– acrişor, specific produsului marinat;
 culoarea – specifică legumelor călite în ulei.



Proprietăţi fizice şi chimice:
 conţinut de legume raportat la masa netă, %: 58% legume din
care vinete rondele 42% ,gogoșari feliați 16%;
 umiditate, g% : 35,34;
 aciditate totala exprimată în acid acetic, % : 1,0;
 clorură de sodiu, g %.: 1,32;
 grăsime totală, g %.: 32,66;
 proteine, g %.: 0,90;
 carbohidrați, g %.: 29,78;
 impurități, %: absent;
 valoare energetică Kcal.%/KJ%: 416,66/1744,14.

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

Domeniul de aplicabilitate:
 domeniul procesării legumelor.
Beneficiari potențiali:
 unități de procesare a legumelor.

SALATA DE GHEBE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
INDUSTRIALIZAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR
HORTICOLE , HORTING, BUCUREȘTI
Autori: M. Vintilă , Simona Popescu , L. Iliescu
Principalele caracteristici:
 Produsul Salată de ghebe este obţinut din amestec de legume (ardei,
morcovi, ceapă roșie, varză roșie, țelină, conopidă) și ghebe, boabe de
piper roșu, verde, negru, enibahar, foi de dafin, în soluţie de oţet, ambalat în
recipiente de sticlă, închise ermetic şi sterilizate.
 Caracteristici organoleptice:
 aspectul produsului: legume și ghebe divizate, nedestrămate,
acoperite de soluția de oțet;
 mirosul produsului –plăcut, specific;
 gustul – acrișor, specific produsului;
 culoarea – specifică legumelor și ghebelor în oțet.


Proprietăţi fizice şi chimice:
 conţinut de legume raportat la masa netă % 70,00;
 umiditate, g% 86,00;
 aciditate totală exprimată în acid acetic % 7,92;
 clorură de sodiu, g %.: 2,20;
 grăsime totală, g %.: 6,21;
 proteine, g %.: 2,94;
 carbohidrați, g %.: 2,65;
 impurități, % absent;
 valoare energetică Kcal.%/KJ%: 78,25/327,55.

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

Domeniul de aplicabilitate :
 domeniul procesării legumelor.

Beneficiari potenţiali :
 unități de procesare a legumelor.

METODĂ DE DETERMINARE A ACRILAMIDEI DIN PÂINE, PRIN
CROMATOGRAFIE DE GAZE CUPLATĂ CU SPECTROMETRIE DE
MASĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE ,IBA ,BUCUREŞTI
Autori: Mioara Negoiţă , Luminiţa Catană , Alina Adascălului , Monica Catană ,
Enuţa Iorga , Nastasia Belc
Principalele caracteristici:
 metoda se bazează pe extracţia probei în apă, la pH acid, purificare cu soluţii
Carrez şi centrifugare. Extractul obţinut este derivatizat cu bromură de potasiu
şi apă de brom. Derivatul dibromurat, 2,3-dibromopropionamida (2,3-DBPA)
este extras din soluţie cu un amestec acetat de etil:hexan (4:1, v/v),
concentrat, purificat şi eluat cu acetona. Eluatul obţinut este concentrat şi
reziduul obţinut de 2,3-DBPA este preluat cu acetat de etil şi trietilamina şi
transformat în derivat monobromurat, 2 bromopropenamida (2-BPA), compus
stabil la analiza GC/MS/MS;
 separarea, detecţia, identificarea şi cuantificarea compusului 2-BPA se
realizează prin GC/MS/MS, pe coloana capilară pe bază de polietilen-glicol,
prin utilizarea metodei standardului intern cu atom de C marcat (1,2,3-13C), de
puritate 99%;
 spectrometrul de masă cu triplu cuadrupol operează în modul de ionizare
pozitiv (EI+), mod de achiziţie Selected Reaction Monitoring (SRM) şi cu
modul de scanare a ionilor - Produs (Product). Pentru cuantificare s-au
monitorizat tranziţiile m/z 151-70 pentru 2-BPA, respectiv m/z 154-73 pentru
2-BPA-13C;
 valorile parametrilor investigaţi pentru validarea internă a metodei, au arătat o
bună precizie a metodei (RSD(r) < 4 %, pentru o concentraţie, c ≥ 10 µg/kg),
bună sensibilitate (LOD = 1,67 µg/kg; LOQ = 5 µg/kg) şi o recuperare medie,
între 99,10% şi 101,59%, pentru probe "impurificate controlat" cu acrilamidă,
în domeniul 5 – 640 µg/kg, după corectarea pierderii de analit cu standardul
intern. Performanţa metodei a fost verificată prin utilizarea unui material de
referinţă certificat, BAM-LGC-IRMM (ERM-BD272, Crispbread – Acrylamide,
980 ± 90 µg/kg, obţinându-se un bias de 6,33 µg/kg (0,65%). Incertitudinea
extinsă a metodei de determinare a acrilamidei din pâine prin GC/MS/MS a
fost evaluată prin utilizarea unui material de referinţă certificat ( MRC ) şi a
fost de 9,5%.
Eficienţa economică:
 Siguranţa alimentară şi Protecţia Consumatorilor,
Introducerea în practica de laborator a unei metode GC/MS/MS, performante,
de determinare a acrilamidei din pâine şi produse de panificaţie, contribuie la
evaluarea prezenței acrilamidei din alimentele de pe piaţa din România și
atrage atenția asupra riscului de consum al produselor care conţin acrilamidă.

Domeniul de aplicabilitate:
 laboratoare de analiză a calităţii produselor alimentare.
Beneficiari potenţiali:
 laboratoare de analiză a calităţii produselor alimentare.

METODĂ DE DETERMINARE A PATULINEI DIN PIUREUL DE MERE,
PRIN CROMATOGRAFIE DE LICHIDE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE, IBA BUCUREŞTI
Autori: Monica Catană , Luminiţa Catană , Enuţa Iorga, Nastasia Belc
Principalele caracteristici:
 Metoda se bazează pe tratarea enzimatică a piureului de mere la o
temperatură de 40°C și centrifugarea acestuia la o turaţie de 6000g, timp de
25 minute, pentru obţinerea extractului limpede. Extracţia şi purificarea
patulinei din extractul limpede se realizează cu ajutorul cartuşelor
AFFINIMIP® SPE PATULIN. Eluatul obţinut este evaporat până aproape de
sec şi reconstituit. Patulina este, apoi, separată pe coloană cromatografică tip
C18, eluată în fază mobilă şi detectată la o lungime de undă de 276 nm,
utilizând un detector UV-VIS cu şir de diode ,,DIODE ARRAY”;
 Echipamentul şi parametrii operaţionali ai metodei cromatografice utilizaţi în
experimentările întreprinse pentru validarea "in house" a acesteia sunt:
- cromatograf lichid de înaltă performanţă Thermo Finnigan,
Surveyor Plus, Detector UV-VIS cu şir de diode ,,DIODE ARRAY”;
- lungime de undă: 276 nm;
- coloană de gardă: Hypersil Gold, 10 x 4 mm, 5μm;
- coloană cromatografică: C18 Hypersil GOLD 150 x 4 mm, 5 μm;
- temperatură coloană: 25°C ;
- temperatură în autosampler: 5°C ;
- fază mobilă: acetonitril:apă = 5:95 (v/v);
- debit al fazei mobile: 1 mL/minut ;
- mod de eluţie: izocratic;
- volum de injecţie: 25 µL.
 Caracteristicile de performanță ale metodei de determinare a patulinei din
piureul de mere, prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă, sunt:
domeniu de lucru: 3,11 µg/L – 400 µg/L;
domeniu de linearitate: 11,69 μg/L – 142,22 μg/L ;
recuperare medie: 86,39% ;
limită de detecție (LOD): 3,11 μg/L;
limită de cuantificare: 10,38 μg/L ;
în cazul a 6 probe paralele de piure de mere cu concentraţia în
patulină de 10 μg/kg (piure de mere în care nu a fost detectată
patulină, a fost contaminat “artificial” cu patulină), deviaţia standard
relativă RSD(r), pentru concentraţia de patulină determinată a fost
6,40%, repetabilitatea limită a fost 1,87 μg/kg;
intervalul de încredere: 10,44 μg/kg ± 1,36 μg/kg.

Eficienţa economică:

metoda de determinare a patulinei din piureul de mere, validată intern, va
fi folosită pentru detecția și cuantificarea nivelului acestui contaminant din
piureul de mere, simplu sau în amestec cu alte specii de fructe (afine,
banane, pere) de pe piața din România, în vederea garantării Siguranței
alimentare și Protecției Consumatorului.
Domeniul de aplicabilitate:
 laboratoare de analiză a calităţii produselor alimentare.
Beneficiari potenţiali:
 laboratoare de analiză a calităţii produselor alimentare.

CAPITOLUL IX
Silvicultură

TEHNOLOGIE DE OBŢINERE A PUIEŢILOR DE PLOP, ÎN SISTEM
PROPRIU, CU SCOPUL ÎNFIINŢĂRII DE PERDELE FORESTIERE

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLĂ,
BRĂILA
Autori: Daniela Trifan, M. Bularda, I. Vişinescu
Principalele caracteristici:
 puieţii de plop cu talie mijlocie sunt ideali pentru înfiinţarea perdelelor forestiere
de protecţie deoarece speciile din genul Populus se adaptează foarte uşor la
diferitele condiţii de mediu, cresc rapid şi se pot planta pe orice tip de sol, iar
obţinerea lor poate fi la îndemâna oricărui fermier, fără a necesita costuri de
producţie, ci doar teren, mână de lucru şi câteva unelte;
 etapele de obţinere a puieţilor de talie mijlocie cuprind următoarele subetape:
 obţinerea puieţilor de talie mică – se realizează prin tăieri de butaşi de 40
– 50 cm, în perioada decembrie – ianuarie şi introducerea lor cu 5 – 10
cm din partea bazală în apă, lăsarea la întuneric, la temperaturi pozitive
mai mici de 10oC, până în primăvară, când vor avea rădăcini şi vor putea
fi plantaţi;
 plantarea puieţilor de talie mică – se realizează în lunile martie – aprilie,
când temperatura la sol este în jur de 10 – 12oC, iar puieţii au deja
rădăcinile formate. Gropile cu dimensiuni de 20 / 20 cm se pot face cu o
zi înainte sau chiar în ziua plantării, la distanţe de 1,5 – 2 m, în rânduri
intercalate, pentru a asigura suficient spaţiu de nutriţie, precum şi de
formare a coronamentului puieţilor. Radăcinile puieţilor se mocirlesc (cu
un amestec de pământ, balegă proaspătă şi apă în raport de 1:1:3), apoi
se plantează în gropile pregătite, putând adăuga 100 – 200 ml amestec
de mocirlire sau apă în fiecare groapă, pentru asigurarea nutriţiei de
început şi a intrării cât mai rapide în vegetaţie;
 îngrijirea puieţilor de talie mică şi obţinerea puieţilor de talie mijlocie se
realizează prin observaţii periodice, asigurarea necesarului de apă,
combaterea vegetaţiei ierboase (buruienilor) dintre rânduri şi pe rând –
care se poate face mecanic, manual sau prin mulcirea terenului cu paie.
Dacă amplasarea pepinierei de plop a fost făcută aproape de păduri cu
specii forestiere, atacul dăunătorilor de specii lemnoase este inevitabil.
Pentru omizile defoliatoare, tripşi şi păduchii verzi, cel mai eficient
tratament este cel cu insecticidul Karate Zeon, administrat în concentraţie
de 0,015%. Tratamentul se aplică numai la temperaturi sub 25 oC. Pentru
atacul rozătoarelor, se recomandă învelirea tulpinilor peste iarnă cu saci
de rafie, iar în primăvară, la toaletarea coronamentului puieţilor cu talie
mijlocie, se recomandă văruirea tulpinilor, până la înălţimea de 0,8 – 1 m.

Eficienţa economică :
 tehnologia descrisă asigură o prindere a puieţilor obţinuţi de 100%;
 costurile de producţie sunt minime, butaşii putând fi obţinuţi prin toaletarea
arborilor, iar uniformitatea genetică a puieţilor este asigurată datorită înmulţirii
vegetative.
Domeniul de aplicabilitate :
 tehnologia descrisă se recomandă pe orice tip de sol şi în orice areal;
 puieţii de plop obţinuţi se recomandă pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de
protecţie în zonele expuse ninsorilor abundente, viscolului şi poluării, fiind ştiut
faptul că la speciile forestiere, înrădăcinarea este direct proporţională cu
înălţimea tulpinii.
Beneficiari potenţiali :
 societăţi comerciale agricole cu capital privat şi de stat;
 cultivatori particulari;
 proprietari individuali;
 asociaţii de proprietari.

TEHNOLOGIE DE COMBATERE INTEGRATĂ A CĂRĂBUŞULUI DE
MAI (MELOLONTHA MELOLONTHA) DIN PEPINIERELE SILVICE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCUREŞTI, COLECTIVUL DE CERCETARE, BACĂU
Autor: C. Ciornei
Principalele caracteristici:
 dăunătorii de rădăcină sunt în prezent principalii factori biotici de stres în
pepinierele şi plantaţiile silvice tinere;
 dintre aceştia, speciile din familia Scarabeidae produc pagube deosebite
culturilor de interes forestier;
 în ultimele două decenii Melolontha melolontha L. (cărăbuşul de mai) a
înregistrat înmulţiri în masă şi a produs pagube însemnate în România;
 pagube de importanţă mai redusă pot produce în pepiniere şi alte specii de
cărăbuşi (Amphimallon solstitiale, Anoxia sp. etc.) precum şi alte categorii de
dăunători de rădăcină, îndeosebi din familiile Gryllotalpidae (Gryllotalpa
gryllotalpa L. – coropişniţa), Elateridae (viermi sârmă), Tenebrionidae (larve
sârmă false), Noctuidae (omizi de pământ);
 ocoalele silvice se confruntă permanent cu probleme legate de combaterea
diverselor categorii de dăunători de rădăcină din pepiniere, atât în ceea ce
priveşte identificarea corectă a acestora, cât şi în luarea unor decizii în ceea ce
priveşte alegerea măsurilor de combatere corespunzătoare, mai ales în condiţiile
restrângerii spectrului de produse chimice utilizabile în protecţia pădurilor prin
reglementările impuse de CEE şi FSC;
 pentru protejarea culturilor de puieţi din pepinierele silvice împotriva pagubelor ce
pot fi produse de Melolontha melolontha este necesară aplicarea unor măsuri
corespunzătoare de combatere integrată;
 combaterea integrată a dăunătorului
Melolontha melolontha în stadiul de
adult se execută folosind măsuri preventive, constând din:
 executarea lucrărilor de prognoză (prin sondaje de sol); măsuri fizicomecanice (ararea terenului, acoperirea solului cu strat de frunze de 510 cm); măsuri chimice (folosirea fumului pe perioada de zbor prin
arderea de materiale organice: bălegar, frunze umede, material
lemnos; tratarea solului cu produse granulate admise CEE şi FSC:
Nemathorin 10 G, 30 kg/ha, Basamid G, 250 kg/ha);
şi măsuri represive, constând din:
 măsuri fizico-mecanice (scuturarea plantelor gazdă,
adunarea şi distrugerea gândacilor); utilizarea capcanelor
luminoase (15 buc./ha);
 măsuri chimice (tratarea vegetaţiei de pe liziera pepinierelor
cu insecticide lichide administrate cu aparatură de la sol: cu
aparate Stihl în cazul arborilor de până la 7-8 m, prin stropiri

fine cu insecticidele Actara 25 WG, Vantex 60CS, Warrant
200 SL cu doza de 0,2-0,3 l/ha în 200-300 l apă şi cu
aparate Swingfog difuzoare de aerosoli calzi cu produsul
Fog 5, cu doza de 5 l/ha, la arbori > 8m).
 combaterea integrată în stadiul de larvă are loc prin utilizarea de măsuri
preventive:
 executarea lucrărilor de prognoză (prin sondaje de sol ); interzicerea
înfiinţării de noi culturi în cazul în care infestarea cu larve de cărăbuş
depăşeşte numerele critice şi administrarea terenului ca ogor negru (
arături, discuiri, culegerea larvelor, erbicidări, tratamente chimice sau
biologice );
 şi represive :
 măsuri fizico-mecanice (inundarea terenurilor necultivate,
prinderea cu ajutorul plantelor nadă: morcov, salată, sfeclă,
etc.); măsuri agrotehnice (arături de toamnă, prelucrarea
solului cu freza); măsuri chimice (tratarea solului pe toată
suprafaţa cu produsele granulate Nemathorin 10G, 30-50
kg/ha, sau Basamid G, 250-350 kg/ha prin efectuarea
următorelor lucrări: arătură adâncă, administrare insecticid,
încorporare insecticid în sol prin grăpare/discuire/frezare pe
adâncimea de 15-20 cm, irigare cu 20 t apă/ha; tratarea
solului între rândurile de puieţi cu produsul Nemathorin 10 G,
30 kg/ha, prin efectuarea următorelor lucrări: împrăştierea
granulelor între rânduri sau pe rigole, manual sau mecanic,
încorporarea insecticidului în sol cu motoprăşitoarea, irigare;
tratarea solului pe rândul de puieţi, prin stropire cu soluţii pe
bază de Vantex 60CS, Warrant 200 SL, Actara 25 WG, în
doze de 5-10 l/kg/ha; tratamentul se execută prin irigare cu
ajutorul instalaţiei de picurare sau cu stropitoarea fără sită cu
norma de 10-20 t apă/ha); măsuri biologice (tratarea solului
pe toată suprafaţa sau între rândurile de puieţi cu produse
biologice pe bază de Beauveria brongniartii, în două reprize
a câte 50 kg/ha/an, aplicând aceleaşi procedee ca şi în cazul
produselor chimice granulate); tratamente combinate
(biologice plus chimice în doze subletale) cu produse pe
bază de Beauveria brongniartii cu doza de 30-40 kg/ha şi
Nemathorin 10 G cu doza de 20 kg/ha).
Eficienţa economică:
 evitarea pierderilor de puieţi şi asigurarea unei calităţi superioare a acestora.
Domeniul de aplicabilitate:
 în pepiniere silvice infestate cu Melolontha melolontha.
Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor şi alţi deţinători (administratori) de terenuri
forestiere.

TEHNOLOGII ÎMBUNĂTĂŢITE DE COMBATERE A BURUIENILOR
DIN PEPINIERE ŞI PLANTAŢII SILVICE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCUREȘTI
Autori: Elena Mihăilă, L. Popovici
Principalele caracteristici:
 metoda cea mai eficientă în lupta contra buruienilor şi în condiţiile resurselor
finaciare şi umane reduse este metoda chimică de combatere şi control;
 eşalonarea lucrărilor de erbicidare va ţine seama de factori geo-climatici (zona
fitoclimatică în care se află cultura silvică, condiţiile de teren, caracteristicile
fizico-chimice ale solului, temperatura şi umiditatea aerului, cuantumul de
precipitaţii pe timpul sezonului de vegetaţie), şi de stadiul şi gradul de
îmburuienire;
 înainte de intrarea în vegetaţie a speciilor forestiere se vor aplica preemergent,
erbicidele reziduale totale sau selective: Linurex, Afalon, selective pentru:
molid, larice, gorun şi stejar pedunculat; Surdone, Modown, selective pentru:
molid, larice; Sultan, selectiv pentru: molid, larice, gorun, cer şi stejar roşu, plop
euramerican;
 se va ţine cont de condiţiile de aplicare şi anume: realizarea în prealabil a unei
lucrări de întreţinere a culturilor și umectarea terenului (prin irigare sau
precipitaţii);
 în timpul sezonului de vegetaţie se vor aplica postemergent 2 – 3 erbicidări cu
substanţe foliare sistemice: Targa Super 5 EC, Leopard şi Pantera, selective
pentru: cvercinee, plop euramerican; Select Super, selectiv pentru: molid,
cvercinee, plop euramerican; Express, selectiv pentru: molid, păr, vişin turcesc;
Lontrel, selectiv pentru: molid, gorun; Laren, selectiv pentru: molid, cvercinee
autohtone; Glean, selectiv pentru: cvercinee autohtone; Granstar și Salsa,
selective pentru: molid;
 alegerea erbicidului se va face în funcţie de tipul buruienilor dominante
(monocotiledonate sau dicotiledonate) şi selectivitatea faţă de speciile forestiere
din cultura tratată.
Eficiența economică:
 prin aplicarea soluției tehnice corecte în fiecare caz în parte se vor realiza:

creșterea procentelor de prindere și menținere a puieților forestieri din
culturile instalate atât în pepiniere, cât și în plantații;

folosirea unor erbicide de ultimă generație, cu eficacitate ridicată în
controlul buruienilor și acceptate în procesul de certificare a pădurilor,
cu efecte reduse în poluarea mediului și în același timp convenabile

utilizatorului prin: condiționarea produselor în forme ușor de aplicat și
prețuri avantajoase.
Domeniul de aplicabilitate:
 pepiniere și plantații forestiere.
Beneficiari potențiali:
 Regia Națională a Pădurilor;
 administratori privați și prestatori de servicii de împăduriri și întrețineri de
pepiniere silvice.

TEHNOLOGIE DE PROTEJARE A PUIEŢILOR DIN PLANTAŢII
ÎMPOTRIVA ATACURILOR PRODUSE DE VÂNAT

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCUREŞTI, COLECTIVUL DE CERCETARE BACĂU
Autor: C. Ciornei
Principalele caracteristici:
 suprapopularea unor terenuri cu vânat şi neasigurarea hranei acestuia pe
perioada de iarnă conduc la producerea de pagube importante în unele plantaţii
tinere de răşinoase şi foioase. În cazul cervidelor pagubele constau, în principal,
în roaderea lujerilor teminali sau din zdrelirea scoarţei prin frecarea coarnelor iar
în cazul iepurilor, din roaderea scoarţei în porţiunea inferioară a tulpinii. Astfel de
situaţii sunt din ce în ce mai frecvente în ultima perioadă. În plantaţiile de foioase
se înregistrează adesea şi atacuri în perioada de vară, prin roaderea lujerilor
terminali şi laterali. Semănăturile directe cu ghindă sub masiv sunt expuse
atacurilor de mistreţi. Se înregistrează cazuri de atacuri produse de către vânat şi
în unele pepiniere, în care nu este asigurată o împrejmuire corespunzătoare;
 protejarea culturilor de puieţi din plantaţii se realizează, cel mai adesea, prin
utilizarea unor substanţe chimice cu acţiune repelentă, cu ajutorul pungilor de
plastic sau a unor materiale naturale (resturi de lână, cânepă, etc) iar în unele
situaţii, în funcţie de importanţa culturii sau a posibilităţilor economice, prin
diverse tipuri de împrejmuiri (pe întreaga suprafaţă sau individuale în jurul
puieţilor);
 în prezent, în cadrul RNP ROMSILVA este utilizat un singur produs cu acţiune
repelentă şi anume Cervacol Extra. Acest produs a fost utilizat o perioadă de
timp îndelungată (peste 15 ani), manifestându-se deja fenomenul de obişnuinţă
(rezistenţă) în suprafeţele frecvent tratate;
 cele de mai sus justifică introducerea în uz şi a altor produse, care să poată
asigura o protecţie corespunzătoare a plantaţiilor tinere împotriva pagubelor
produse de diferitele categorii de vânat;
 protejarea puieţilor de foioase, la plantarea în perioada de toamnă, împotriva
roaderilor de iarnă produse de iepuri şi căprior se execută cu repelente
condiţionate sub formă lichidă prin îmbăierea (stropirea cu dispozitive de tip
Vermorel) coroanei legăturilor de puieţi; se pot folosi produsele Certosan ( 0,20,4 kg/1000 puieţi), Flügol Weiss (0,4 -0,8 l/1000 puieţi), Epsom (0,4-0,8 l/1000
puieţi);
 protejarea puieţilor de răşinoase şi foioase din plantaţii expuse atacurilor de
cervide (căprior, cerb) împotriva atacurilor (roaderilor) din perioada de iarnă se
execută cu produse condiţionate sub formă lichidă, administrate prin stropire cu
dispozitive originale tip Vermorel (Certosan, 0,5 kg/1000 puieţi, Flügol Weiss,





2,0 l/1000 puieţi, Epsom, 2,0 l/1000 puieţi) sau sub formă de pastă, prin aplicare
cu mănuşa sau dispozitive tip perie (Cervacol Extra, 2-4 kg/1000 puieţi, Wam
Extra, 2-3 kg/1000 puieţi, Flügola 62, 2,5-4 kg/1000 puieţi, FLU 00 XZ 501, 2,5-4
kg/1000 puieţi); se tratează doar porţiunea superioară a lujerului terminal (circa
10 cm, în principal, mugurele terminal);
protejarea puieţilor de foioase din plantaţii expuse atacurilor de cervide (căprior,
cerb) împotriva atacurilor (roaderilor) din perioada de vară se execută cu
produse condiţionate sub formă lichidă, administrate prin stropire cu dispozitive
originale tip Vermorel asupra porţiunii superioare a lujerului terminal (Certosan,
0,5 kg/1000 puieţi, Flügol Weiss, 2,0 l/1000 puieţi, Epsom, 2,0 l/1000 puieţi);
protejarea semănăturilor de toamnă (ghindă, jir, etc) împotriva atacurilor de
iarnă produse de mistreţi se execută cu produse repelente condiţionate sub
formă lichidă volatilizabilă (Wam Porocol, perimetral suprafeţei de protejat la
distanţe de 50 m între flacoanele cu repelent montate pe suporţi de plastic de
1m lungime) sau solidă ( granule cu Repellovit, împrăştiate manual pe
suprafaţa de protejat cu doza de 3-8 kg/ha).

Eficienţa economică:

evitarea pierderilor de puieţi şi asigurarea unei calităţi superioare a viitorului
arboret.
Domeniul de aplicabilitate:

în plantaţii de răşinoase şi foioase (inclusiv pepiniere neîmprejmuite) expuse
atacului de vânat (iepuri, cervide, mistreţi).
Beneficiari potenţiali:

Regia Naţională a Pădurilor şi alţi deţinători (administratori) de terenuri
forestiere.

CREAREA DE PLANTAJE DE SEMINŢE DE PALTIN DE MUNTE,
STEJAR PEDUCULAT ŞI CIREŞ PĂSĂRESC ÎN VEDEREA
ASIGURĂRII UNEI BAZE SEMINOLOGICE GENETICE AMELIORATE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCUREŞTI, STAŢIUNEA PITEŞTI -ATELIER DE
CERCETARE MIHAEŞTI
Autori: Elena Stuparu, M. Oneaţă
Principalele caracteristici:
Pentru crearea de plantaje de seminţe este necesară parcurgerea următoarelor
etape principale:
 selecţia arborilor superiori (plus) în interiorul unor populaţii valoroase.
Pentru fiecare specie se efectuează un studiu biosistematic, prin eşantionarea în
arealul românesc de populaţii naturale, bonitarea acestora şi desemnarea de
populaţii valoroase. În aceste populaţii valoroase se selecţionează arborii plus,
acei indivizi fenotipic superiori pentru principalele caractere de creştere şi
adaptare. Caractere ale arborilor plus: rapiditatea de creştere apreciată în
special după înălţime, calităţile trunchiului: rectitudine, cilindricitate, elagaj, ale
coroanei: fineţea şi unghiul de inserţie al ramurilor, starea sanitară şi rezistenţa la
acţiunea factorilor abiotici vătămători;
 se recomandă ca populaţiile selectate să fie din regiuni de provenienţă diferite
pentru asigurarea unei diversităţi genetice largi;
 identificarea, selecţia, şi eşantionarea de clone valoroase care fructifică şi
sunt adaptate, rezistente la boli şi dăunători, care sunt copii vegetative ale
arborilor plus, ce fac parte din plantajele deja constituite pentru cele trei
specii;
 înmulţirea arborilor plus şi a clonelor valoroase din plantajele existente, pe
cale vegetativă prin altoire, punându-se în valoare fenomenul de ciclofizis, în
scopul înfloririi la vârste cât mai mici;
Se recomandă pentru speciile cireş păsăresc şi paltin de munte metoda de
altoire prin oculaţie (în ochi dormind), iar pentru specia stejar pedunculat
metoda de altoire cu ramură detaşată (despicătură);
 instalarea plantajului, în care se fecundează intraspecific clonele selecţionate.
La instalarea plantajului se vor respecta Cerinţele minime pentru admiterea
materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere
din categoria „calificat”, anexa nr. 5 din Legea 107/2011 - privind
comercializarea materialelor forestiere de reproducere.

Eficienţa economică:
 obţinerea de material forestier de împădurire în cantităţi mari şi la intervale mai
scurte de timp;

creşterea productivităţii şi calităţii pădurilor, menţinerea speciilor în arealul
românesc de răspândire şi prin aceasta creşterea adaptabilităţii;

asigură o creştere a variabilităţii genetice şi un câştig genetic ridicat prin
încrucişarea celor mai valoroşi indivizi (arbori plus) din cele mai valoroase
populaţii.
Domeniul de aplicabilitate:

silvicultură, împăduririi propriu zise şi completări prin folosirea în cultură de
materiale de reproducere cu potenţiale genetice superioare corelat cu o
deplină concordanţă între exigenţele ecologice ale celor trei specii analizate şi
condiţiile staţionale ale locului de cultură.
Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor cu subunităţile sale;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Proprietari şi administratori de păduri.

TEHNOLOGIE PRIVIND RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ A
PINETELOR AFECTATE DE FACTORI VĂTĂMĂTORI

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCURESTI , STAŢIUNEA FOCŞANI
Autori: C. Constandache, Sanda Nistor
Principalele caracteristici:
 cercetările efectuate au arătat că pinii au deţinut un rol important în readucerea
în circuitul economic a terenurile afectate de eroziune în suprafaţă, care ocupă
suprafeţele cele mai mari în raport cu alte forme de degradare a terenului;
 culturile forestiere de protecţie care au ca specie de bază pinul negru şi/sau
pinul silvestru, rezultând ca urmare a unor intervenţii repetate cu lucrări de
împădurire, prezintă caracteristici şi comportare în timp diferite în raport cu
condiţiile staţionale, factorii vătămători ş.a.
 recomandările tehnice prezentate se referă la reconstrucţia ecologică a
arboretelor de pe terenurile degradate, având ca specii de bază pinii, fiind
necesare atât pentru refacerea capacităţii de protecţie hidrologică şi
antierozională a acestor arborete (refacerea consistenţei), dar şi pentru sporirea
acesteia prin îmbunătăţirea structurii (compoziţiei), asigurarea continuităţii
arboretelor de pe terenurile degradate şi a tranziţiei acestora către tipurile
zonale de pădure;
 s-a evidenţiat că amestecurile de pin negru sau pin silvestru cu foioase au
rezistenţă mai mare faţă de factorii vătămatori şi stabilitate mai ridicată, faţă de
pinetele pure, în condiţii staţionale identice. Astfel, stabilitatea pinetelor de pe
terenuri degradate depinde, ca şi a celorlalte arborete, de numărul de specii,
desimea arboretului, condiţiile staţionale. Arboretele formate din mai multe
specii (amestecurile de pin cu foioase), sunt mult mai complexe şi, deci mai
stabile, decât arboretele pure;
 în cazul arboretelor pure de pin, realizate la schemă deasă de plantare,
neparcurse cu lucrări de îngrijire, distribuţia arborilor pe categorii de diametre
dar şi distribuţia acestora pe verticală indică o structură omogenă, această
structură nefiind în măsură să asigure stabilitate arboretului şi menţinerea
eficienţei funcţionale a acestuia; astfel de arborete sunt cel mai puternic afectate
de uscare;
 în urma vătămărilor produse în arboretele de pin negru şi/sau silvestru, cu
vârsta cuprinsă între 30-40 de ani, acestea necesită intervenţii rapide pentru
reconstrucţia lor ecologică;
 în funcţie de gradul de vătămare, pe baza cercetărilor efectuate au fost
diferenţiate următoare situaţii:





 arborete foarte puternic afectate (proporţia arborilor uscaţi este peste
60%), pure, fără subarboret sau specii regenerate natural – urgenţa I
(reconstrucţie);
 arborete foarte puternic afectate (proporţia arborilor uscaţi este peste
60%), pur, consistenţa sub 0,6, cu subarboret şi specii regenerate
natural – urgenta I (reconstrucţie) ;
 arborete puternic afectate (26 – 60%), fără subarboret, fără regenerare
naturală – urgenţa I (reconstrucţie);
 arborete puternic afectate (26 – 60%), consistenţa sub 0,6, cu
subarboret, cu/fără regenerare naturală – urgenţa II (reconstrucţie);
 arborete moderat afectate (10-25%), în amestec cu specii foioase
şi/sau cu regenerare naturală – lucrări de îngrijire + reconstrucţie
urgenţa III ;
 arborete slab afectate (<10%) – lucrări de îngrijire;
recomandările privind lucrările de reconstrucţie ecologică se diferenţiază în
funcţie de caracteristicile structurale ale arboretelor de pin, de gradul de
vătamare dar şi de condiţiile staţionale;
 arborete foarte puternic şi puternic vătămat de uscare, fără regenerare
naturală, în condiţii staţionale dificile (eroziune puternică, uscăciune
s.a.) – refacere/substituire cu specii corespunzătoare staţiunii;
refacerea /substituirea se va realiza după cum urmează:
 în benzi pe 1/3 din suprafaţă, late de 1-3 înălţimea
arboretului, pe curba de nivel, în cazul arboretelor foarte
puternic vătămate precum şi a celor puternic vătămate cu
distribuţia uniformă a exemplarelor afectate;
 în ochiuri, pe 1/3 din suprafaţă, în cazul distribuţiei
grupate a exemplarelor afectate.
 arborete slab la moderat vătămate de uscare (neparcurse cu lucrări de
îngrijire), în amestec cu foioase sau regenerare naturală: aplicarea
lucrărilor de îngrijire / extragerea exemplarelor afectate / uniformizarea
spaţiilor de creştere / favorizarea speciilor de foioase şi/sau a
regenerării naturale;
 arborete slab la moderat vătămate de uscare, cu goluri / ochiuri
rezultate din extragerea recentă a exemplarelor afectate: extragerea în
continuare a exemplarelor afectate, completări cu specii
corespunzătoare staţiunii, în goluri cu suprafaţă mai mare de 100 mp;
în restul suprafeţei; uniformizarea spaţiilor de creştere / favorizarea
speciilor de foioase şi/sau a regenerării naturale.
speciile recomandate pentru refacere/substituire sau completări sunt:
 stejar (St),stejar brumăriu( St.b), stejar roşu (St.r) în amestec cu
paltin (Pa), cireş (Ci), ulm (Ul) - pe terenuri moderat la puternic
erodate;
 salcâm (Sc ), pe soluri cu conţinut redus de carbonaţi; pin negru
(Pi.n, maxim 25% în amestec cu foioase ); gladiţă (Gl),salcâm
japonez (Sf), ulm de Turkestan(Ul.T),mojdrean(Mj),dud(Dd)

,corcoduş( Cd), arţar tătărăsc (Ar.t), sălcioară (Sl), arbuşti (arb.) – pe
terenuri foarte puternic erodate.
Eficienţa economică :
 efectele economice ale lucrărilor de reconstrucţie ecologică a arboretelor de pe
terenurile degradate afectate de factori vătămători, sunt consecinţa efectelor de
protecţie îndeplinite de acestea;
 principalele efecte ale aplicării tehnologiilor constau în:
 evitarea descoperirii şi expunerii solului la eroziune sau alte procese
de degradare ;
 reducerea substanţială a costurilor de instalare a noilor culturi prin
utilizarea metodelor de instalare a vegetaţiei la adăpostul masivului,
îndeosebi prin însămânţări directe;
 realizarea unor arborete viabile şi creşterea eficienţei funcţionale a
acestora, cu deosebire în ceea ce priveşte protecţia antierozională
şi protecţia hidrologică;
 promovarea speciilor de foioase valoroase şi asigurarea continuităţii
pădurilor pe terenurile degradate.
Domeniul de aplicabilitate:
 reconstrucţia ecologică a arboretelor de pe terenuri degradate;
 amenajarea pădurilor;
 silvicultura.
Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor cu subunităţile sale;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Primării, proprietari particulari de pădure.

METODOLOGIE DE ESTIMARE A VOLUMULUI ARBORETELOR DE
MOLID UTILIZÂND DATE PRELUATE PRIN SCANAREA CU LIDAR
AEROPURTAT

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE
BUCUREŞTI
Autori: B. Apostol , M. Petrila , A.Lorent , V.Gancz
Principalele caracteristici:
 metoda se bazează pe determinarea volumului arboretelor de molid prin
utilizarea înălţimii arborilor individuali din plafonul superior al coronamentului
identificați automat pe date LiDAR aeropurtat cu ajutorul unui soft dedicat, în
acest caz fiind folosit softul FUSION, dezvoltat de Serviciul Forestier al
Departamentului Agriculturii al Statelor Unite ale Americii şi dedicat exploatării
datelor LiDAR în scopuri forestiere. Acest soft este disponibil gratuit pe Internet şi
funcţionează doar în sistem de coordonate UTM;
 identificarea poziţiei şi a înălţimii arborilor se poate realiza prin procedee
automate utilizând modelul digital al coronamentului (CHM) și algoritmul
canopymaxima specific softului în care se definesc parametrii unei ecuaţii de
regresie a diametrului coroanei în funcţie de înălţimea arborelui, parametrii care
pot fi determinați local prin măsurători în suprafețe de probă sau ar putea fi
obţinuți la nivel naţional pentru diferite grupe de specii;
 algoritmul poate identifica automat arborii vizibili, predominanţi, dominanţi şi
eventual codominanţi din plafonul superior al arboretului – clasele Kraft I, II şi III,
care reprezintă de fapt cea mai mare parte din volumul arboretului (80-90% din
volum);
 volumul arborilor individuali vizibili identificați pe datele LiDAR este calculat pe
baza unei ecuaţii de determinare a volumului arborelui individual pornind de la
înălţimea estimată pe baza datelor LiDAR aeropurtat, ecuație rezultată prin
corelarea volumelor rezultate din măsurători de teren cu înălțimile estimate pe
date LiDAR;
 pentru estimarea volumului arborilor neidentificaţi pe datele LiDAR s-a pornit de
la corelaţia diametru de bază măsurat pe teren şi înălţimea determinată prin
metoda automată pe baza datelor LiDAR, rezultând volumul arborilor invizibili,
dominați și deperisați, determinați pe teren (clasele IV și V Kraft);
 volumul total al arboretului estimat pe baza datelor LiDAR este calculat prin
însumarea volumelor arborilor identificaţi şi a arborilor neidentificaţi pe date
LiDAR.

Eficienţa economică:
 eficienţa economică este ridicată deoarece metoda poate înlocui sisteme de
lucru terestre prin măsurători cu aparatura clasică, mari consumatoare de timp şi
dificil de realizat mai ales în zone accidentate;
 sistemul permite verificarea uşoară a suprafeţelor experimentale existente şi
actualizarea lor rapidă, precum și estimarea expeditivă a volumului arboretelor
pe arii extinse;
 datele sunt în format digital şi georeferenţiate (au coordonate) ceea ce le face
uşor de manevrat pentru calcule, corecţii, vizualizare 3D, actualizare sau export.
Domeniul de aplicabilitate:
 amenajarea pădurilor, cadastru forestier, inventar forestier, silvicultură de
precizie, ecologie forestieră, măsurători biometrice ale arborilor şi arboretelor,
determinări de biomasă, stocarea carbonului.
Beneficiari potenţiali:
 Inventarul Forestier Naţional;
 Instituţii cu specific de cercetare-dezvoltare din domeniul silviculturii ;
 Regia Naţională a Pădurilor cu subunităţile sale;
 Ministerul Mediului şi Pădurilor;
 Administraţiile ariilor protejate;
 Proprietari şi administratori de păduri.

METODOLOGIE PRIVIND DETERMINAREA VOLUMULUI ARBORILOR
EXPLOATAŢI (EXTRAŞI) ÎN RAPORT CU DIAMETRUL MĂSURAT LA
CIOATĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE
BUCUREŞTI
Autori: O. Badea, I. C. Iacob, Diana Silaghi
Principalele caracteristici:
 determinarea volumului arborilor în funcţie de diametrul de bază stabilit în raport
cu diametrul cioatei, pe baza coeficienţilor de regresie locali, presupune
parcurgerea următoarelor etape:
 inventarierea în teren a cioatelor rezultate în urma extragerii arborilor puşi
în valoare sau extraşi ilegal, precum şi în urma doborâturilor produse de
vânt;
 analiza posibilităţii de identificare a unui arboret similar cu cel exploatat
(arboret cu caracteristici dendrometrice şi de vegetaţie similare arboretului
extras);
 realizarea repartiţiei provizorie a numărului de arbori pe categorii de
diametre (de bază), cu ajutorul coeficienţilor de regresie cu caracter
general, în vederea determinării numărului de arbori de probă;
 stabilirea numărului de arbori de probă pe categorii de diametre (arbori ce
vor fi selectaţi pentru măsurarea diametrului de bază şi a diametrului
cioatei) din arboretul similar;
 consultarea amenajamentelor silvice pentru identificarea în teren a
arboretului similar, stabilirea conformităţii elementelor similare cu cele ale
colectivităţii arborilor extraşi;
 măsurarea parametrilor dendrometrici ai arborilor de probă (diametrul la
cioata, diametrul de bază la 100 (150) de arbori, respectiv 15-20 de
înălţimi la arborii cu diametrul mediu);
 stabilirea coeficienţilor dreptei de regresie locale, privind diametrul de
bază în funcţie de diametrul cioatei, la arborii de probă;
 reconstituirea diametrelor de bază şi a distribuţiei acestora pe categorii de
diametre corespunzătoare colectivităţii arborilor extraşi, pe baza
coeficienţilor de regresie locali;
 determinarea diametrului central al suprafeţei de bază, pentru
colectivitatea de arbori extrasă şi reconstituită;
 recalcularea volumului arborilor extraşi, pe baza distribuţiei reconstituite a
numărului de arbori pe categorii de diametre de bază, a diametrului
central şi a înălţimii corespunzătoare acestuia.

Eficienţa economică:
 procedeul, fundamentat statistico-matematic, vizează determinarea mai exactă a
volumului arborilor extraşi dintr-un arboret, în vederea utilizării acestuia la lucrări
de precizie, cum sunt cele specifice expertizelor, în vederea recuperării (pe cale
juridică) a contravalorii masei lemnoase extrase ilegal.
Domeniul de aplicatibilitate:
 fondul forestier naţional şi vegetaţia forestieră din afara acestuia.
Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;
 Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare;
 proprietarii privaţi de păduri.

METODOLOGIE DE DETERMINARE A POZIŢIEI ŞI ÎNĂLŢIMII
ARBORILOR DE MOLID PRIN PROCEDEE AUTOMATE CU SOFTUL
FUSION UTILIZÂND DATE PRELUATE PRIN SCANAREA CU LIDAR
AEROPURTAT ŞI CALIBRATE PRIN MĂSURĂTORI TERESTRE
INTENSIVE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE
BUCUREŞTI
Autori: B. Apostol , M.Petrila , A.Lorent , V. Gancz
Principalele caracteristici:
 pentru identificarea automată a poziţiei şi a înălţimii arborilor individuali din datele
LiDAR poate fi utilizat softul FUSION, dezvoltat de Serviciul Forestier al
Departamentului Agriculturii al Statelor Unite ale Americii şi dedicat exploatării
datelor LiDAR în scopuri forestiere. Acest soft este disponibil gratuit pe Internet şi
funcţionează doar în sistem de coordonate UTM;
 pentru obţinerea datelor de referinţă în suprafeţele de probă este necesară
determinarea pe teren a poziţiei (coordonatelor), înălţimii şi a diametrului
coroanei arborilor;
 identificarea numărului, poziţiei şi a înălţimii arborilor se poate realiza prin
procedee automate utilizând un algoritm specific softului şi a unei ecuaţii de
regresie locale a diametrului coroanei în funcţie de înălţimea arborelui. Astfel de
ecuaţii de regresie ar putea fi obţinute la nivel naţional pentru diferite grupe de
specii;
 menţionăm că prin utilizarea metodei pot fi identificaţi doar arborii predominanţi,
dominanţi sau codominanţi (deci din plafonul superior al coronamentului –
clasele Kraft I, II şi III) deoarece aceştia au vârfurile şi coroana distinct
separabile. Arborii dominaţi nu se pot identifica pe datele LiDAR, arborii mici ca
înălţime putând fi recunoscuţi doar dacă se află amplasaţi într-o zonă cu
consistenţă redusă (în goluri de arboret);
 se calculează un coeficient de corelaţie pentru cele două seturi de valori ale
înălţimilor care permite extinderea calculului şi pentru ariile din afara suprafeţelor
experimentale. Acurateţea rezultatelor este limitată de exactitatea ecuaţiilor
determinate cât şi de acurateţea modelul digital al terenului disponibil.
Eficienţa economică:
 eficienţa economică este ridicată deoarece metoda poate înlocui sisteme de
lucru terestre prin măsurători cu aparatura clasică, mari consumatoare de timp şi
dificil de realizat mai ales în zone accidentate;
 sistemul permite verificarea uşoară a suprafeţelor experimentale existente şi
actualizarea lor rapidă;



datele sunt în format digital şi georeferenţiate (au coordonate) ceea ce le face
uşor de manevrat pentru calcule, corecţii, vizualizare 3D, actualizare sau export.

Domeniul de aplicabilitate:
 amenajarea pădurilor, cadastru forestier, inventar forestier, silvicultură de
precizie, ecologie forestieră, măsurători biometrice ale arborilor şi arboretelor.
Beneficiari potenţiali:
 Inventarul Forestier Naţional;
 Instituţii cu specific de cercetare-dezvoltare din domeniul silviculturii ;
 Regia Naţională a Pădurilor cu subunităţile sale;
 Ministerul Mediului şi Pădurilor;
 Administraţiile ariilor protejate;
 Proprietari şi administratori de păduri.

BAZĂ DE DATE CARTOGRAFICĂ DIGITALĂ A HĂRŢILOR
AMENAJISTICE A UNITĂŢILOR DE PRODUCŢIE PENTRU FONDUL
FORESTIER NAŢIONAL PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE
BUCUREŞTI
Autori: A .Lorenţ , B . Apostol , C .Marcu , S .Farcaş , J .Apostol , V .Gancz , M.
Petrila
Principalele caracteristici:
 baza de date cartografică cuprinde hărţile amenajistice georeferenţiate ale
Unităţilor de Producţie ale ocoalelor silvice de stat (la scara 1:20.000 sau
1:10.000, după caz) pentru aproape întreg teritoriul ţării. Hărţile amenajistice sunt
corespunzătoare amenajamentelor silvice în vigoare (până în anul 2012, inclusiv)
iar pentru o parte din hărţi (cca. 30%) există şi versiunile anterioare
(corespunzătoare penultimului amenajament) ;
 hărţile au fost obţinute prin scanarea, asamblarea şi georeferenţierea foilor
volante format A3 (la scara 1:10.000 sau 1:20.000, după caz) sau, în lipsa
acestora, s-au utilizat hărţile de U.P. deja asamblate (cele care sunt anexate
Amenjamentelor Silvice) având formate de la A1 la A0;
 georeferenţierea s-a realizat după imagini aeriene (ortofotoplanuri) cu data de
achiziţie 2004-2006 cu o rezoluţie spaţială de 0,5 m. Eroarea de georeferenţiere
(punere în coordonate a hărţilor) este de maxim 50 m;
 hărţile sunt disponibile în format raster georeferenţiat (GeoTIFF), pretabile a fi
utilizate în mediu GIS; alternativ hărţile pot fi puse la dispoziţie în format PDF.
s-au utilizat hărţile amenajistice generale sau hărţile arboretelor.
Eficienţa economică:
 hărţile amenajistice digitale georeferenţiate permit localizarea spaţială a oricărei
unităţi amenajistice din fondul forestier naţional proprietate publică a statului
(pentru pădurile retrocedate hărţile prezintă doar conturul parcelelor);
 utilitatea acestora este dată de acoperirea naţională şi, fiind puse în coordonate,
pot fi suprapuse în mediu GIS cu diverse straturi tematice (limite administrativ
teritoriale, limite de arii protejate ca parcuri naţionale, parcuri naturale, situri de
importanţă comunitară, arii speciale de conservare avifaunistică, rezervaţii
naturale etc.) pentru a se afla distribuţia u.a.-urilor în zonele respective;
 hărţile pot fi importate în dispozitive de navigare (GPS-uri) şi utilizate ca orientare
în teren în activitatea de amenajare, inventar forestier, sau orice domeniu de
cercetare şi proiectare silvică ;



pot fi utilizate ca suport pentru cartarea habitatelor forestiere cât şi pentru
cartarea distribuţiei altor tipuri de habitate sau specii de importanţă comunitară
şi/sau naţională.

Domeniul de aplicabilitate:
 amenajarea pădurilor, biodiversitate (cartarea distribuţiei habitatelor şi
sau/speciilor), ecologie forestieră, silvicultură, genetică forestieră, inventar
forestier ş.a.m.d.
Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor cu subunităţile sale;
 Ministerul Mediului şi Pădurilor;
 Administraţiile ariilor protejate;
 Agenţiile pentru Protecţia Mediului;
 Inventarul Forestier Naţional;
 Instituţii ( instituţie publică sau privată )cu activităţi de cercetare-dezvoltare din
domeniul silviculturii, amenajării pădurilor, ecologiei forestiere, biodiversităţii şi
proiectării de investiţii în silvicultură, proprietari şi administratori de păduri.

METODOLOGIE PENTRU UTILIZAREA MODELULUI DIGITAL AL
TERENULUI (DTM) DETERMINAT CU SCANNER LIDAR
AEROPURTAT (ALS) PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR DE
AMENAJARE A BAZINELOR HIDROGRAFICE TORENŢIALE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE
BUCUREŞTI
Autori: V.Gancz , Corina Gancz , B. Apostol , A. Adoriani , C.Ungurean ,
M. Petrila , A.Lorent
Principalele caracteristici:
 metodologia utilizează modelui digital al terenului (DTM) extras din datele
obţinute cu ajutorul unui scanner LIDAR aeropurtat (ALS) în proiectarea lucrărilor
de amenajare a bazinelor hidrografice cu caracter torenţial. Modelul digital al
terenului obţinut prin utilizarea scanerelor LIDAR aeropurtat este cel mai acurat
model al terenului posibil de obţinut la ora actuală. Alte modele cum este SRTM
(interferometrie radar obţinut de naveta spaţială americană) SPOT (bazat pe
exploatare stereoscopică a imaginilor satelitare SPOT) au rezoluţii spaţiale
reduse (30-100m) în timp ce modelul digital obţinut pe baza LIDAR are rezoluţia
spaţială de ordinul unui metru sau mai mare. Această rezoluţie se datoreaza
posibilităţii ALS de a trimite spre sol o densitate mare de raze LASER care poate
ajunge la 20-25 puncte pe mp. Dispozitivele moderne pot ajunge, în funcţie de
altitudinea de zbor până la 50 puncte pe mp. Datele existente în acest moment
pe majoritatea văilor din România nu depăşesc 8 puncte pe mp;
 pe baza acestui DTM, cu ajutorul soft-ului GIS adecvat (ArcGIS), se identifică
văile cu potenţial torenţial, din zona de studiu, se studiază caracteristicile
hidrologice a văilor respective, se aleg poziţiile optime pentru lucrările de
amenajare, se determină grafic şi numeric profilele văilor, atât transversale cât şi
longitudinale. Aceste operaţiuni se efectuează cu funcţii specifice şi/sau module
specializate ale soft-urilor de GIS (analiză 3D). Profilele extrase din DTM pot fi
vizualizate şi măsurate şi de asemenea, pot fi imprimate la scară la diverse
dimensiuni;
 datele astfel extrase se utilizează în studiile de prefezabilitate şi fezabilitate
precum şi, după verificări în teren, în proiectarea lucrărilor transversale şi
longitudinale de corectare a torenţilor. Datele sunt exportate într-un soft pentru
proiectare asistată (CAD) unde sunt utilizate pentru proiectarea pieselor
necesare şi pentru calcularea cantităţii materialelor şi lucrărilor necesare şi, în
consecinţă, a preţurilor de execuţie.
Eficienţa economică:
 metoda are la bază determinări în birou, cu minimum de deplasări în teren;



minimizarea lucrărilor de teren conduce la reducerea cheltuielilor şi reducerea
timpului de realizare a lucrărilor de proiectare.

Domeniul de aplicabilitate:
 proiectarea de lucrări de investiţii pentru amenajarea de bazine hidrografice
torenţiale.
Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor cu subunităţile sale;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Proiectanţii de lucrări de investiţii pentru amenajarea de bazine hidrografice
torenţiale .

METODOLOGIE DE ESTIMARE A ACURATEŢEI MODELELOR
DIGITALE A TERENULUI (DTM) CU AJUTORUL MĂSURĂTORILOR
ÎN SITU

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE
BUCUREŞTI
Autori: V. Gancz , B. Apostol , Corina Gancz , A . Adoriani , C.Ungurean ,
M.Petrila , A. Lorent
Principalele caracteristici:
 metodologia permite estimarea acurateţei DTM pentru determinarea posibilităţilor
de utilizare a acestuia în diverse scopuri (amenajarea pădurilor, proiectarea de
investiţii etc.). În funcţie de parametrii unui DTM se poate utiliza de la
determinarea pantei, a expoziţiei şi/sau a treptelor de altitudine (acurateţe mai
redusă) până la faze din proiectarea lucrărilor pentru corectarea de bazine
hidrografice torenţiale (acurateţe ridicată);
 DTM poate proveni din diverse surse şi poate avea diverse rezoluţii spaţiale
(mărimea suprafeţei de teren la care se referă altitudinea). Acurateţea (respectiv
eroarea) cotei acestor DTM nu este cunoscută, adesea fiind variabilă în funcţie
de zona geografică;
 metoda se bazează pe măsurarea în teren a cotei relative şi poziţiei (x,y) a unor
puncte de control în zona de interes, cu ajutorul unui receptor GNSS (poziţionare
globală bazată pe sateliţi) de precizie submetrică şi a unui tahimetru electronic
(staţie totală);
 determinarea poziţiei în plan (x,y) se realizează prin utilizarea unui receptor
GNSS de cel puţin precizie submetrică şi prin folosirea metodei de măsurare
diferenţială bazată pe staţii terestre care furnizează datele necesare. Se
recomandă utilizarea receptoarelor GNSS care recepţionează simultan sateliţii
GPS şi GLONASS (eventual şi viitorii sateliţi Galileo) precum şi utilizarea staţiilor
terestre de referinţă care furnizează datele necesare pentru corecţie diferenţială
pentru ambele sisteme (GPS şi GLONASS). Timpul de staţionare pe punctul de
măsurare trebuie să asigure acurateţea urmărită;
 metoda de măsurare în teren este drumuirea sau drumuirea cu radieri cu sprijin
în cel puţin două puncte, obligatoriu la capetele drumuirii. Se recomandă şi
puncte intermediare de sprijin. Drumuirea se efectuează faţă de un centru de
coordonate local, cu ajutorul tahimetrului electronic. Diferenţele de cotă faţa de
centrul de coordonate local se obţin prin nivelment trigonometric. Coordonatele
în plan (x,y) absolute ale centrului de coordonate local şi ale punctelor de sprijin
se obţin cu ajutorul receptorului GNSS. Coordonata relativă z (cota relativă) se
foloseşte ca atare (nu se trece la un sistem standard); Se recomandă
determinarea, în primă fază, a coordonatelor geografice (longitudine, latitudine)
cu ajutorul receptorului GNSS şi transcalcului ulterior în coordonate plane (x, y)



în sistemul de proiecţie Stereografic 1970 prin utilizarea programului TransDat
pus la dispoziţie gratuit de ANCPI, pe site-ul instituţiei;
datele obţinute se importă în mediu Gis (ArcGIS) şi se suprapun cu DTM-ul care
urmează a fi verificat. Cu ajutorul funcţiilor de analiză spaţială se colectează
automat cota DTM pentru fiecare punct determinat şi se calculează apoi cota
relativă faţă de punctul luat ca centru de coordonate local. Din acest moment
calculele se pot exporta în fişiere dbf şi apoi xls care permit calcul tabelar în
afara mediului GIS. Cota relativă astfel obţinută se compară cu cotele relative
măsurate în teren prin efectuarea diferenţei aritmetice, care reprezintă eroarea
relativă. Erorile relative astfel obţinute se utilizează pentru estimarea acurateţei
fie prin determinarea erorii relative maxime în valoare absolută, fie prin
calcularea erorii medii pătratice, în funcţie de scopul urmărit.

Eficienţa economică:
 metoda are la bază măsurători de teren rapide care nu necesită transmiterea
coordonatelor de la puncte de coordonate cunoscute, materializate în teren
(puncte de triangulaţie de diverse ordine şi/sau de îndesire preexistente în zonă);
 efortul de teren fiind minim, asigură şi un cost relativ scăzut;
 cunoaşterea acurateţei DTM permite utilizarea adecvată a acestuia şi evitarea
utilizării în scopuri pentru care nu corespunde, evitându-se costuri ulterioare,
necunoscute, cauzate de erori.
Domeniul de aplicabilitate:
 proiectarea de lucrări de investiţii cum ar fi amenajarea de bazine hidrografice
torenţiale, construcţii de drumuri, construcţii instalaţii de transport pe cablu,
diverse construcţii, reconstrucţie ecologică etc.;
 amenajarea pădurilor;
 orice aplicaţii care utilizează DTM ca date de intrare şi trebuie să se cunoască
acurateţea/eroare acestuia (de ex. modelare hidrologică).
Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor cu subunităţile sale;
 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 Proiectanţii de lucrări de investiţii cum ar fi amenajarea bazine hidrografice
torenţiale, construcţii de drumuri, construcţii instalaţii de transport pe cablu,
diverse construcţii etc.

CONDIŢII STAŢIONALE PENTRU PLANTAREA PLOPILOR ALBI ŞI
NEGRI HIBRIZI ÎN SCHEME LARGI (DESIMI REDUSE )

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE,
BUCUREŞTI
Autori: Liliana Mihăilă, L. Popovici
Principalele caracteristici:
 din considerente preponderent economice, legate de costul materialului de
împădurire, de cel al lucrărilor de instalare şi al lucrărilor ulterioare de întreţinere
a plantaţiilor, de insuficienţa forţei de muncă etc. dar şi tehnice, de exemplu
dimensiunea utilajelor folosite la realizarea lucrărilor de întreţinere, în prezent, se
urmăreşte reducerea numărului de puieţi plantaţi pe unitatea de suprafaţă,
modificându-se astfel şi distanţele de plantare;
 luând în considerare ansamblul condiţiilor staţionale (relief - sol - hidrologie hidrogeologie) favorabil realizării plantaţiilor de plopi hibrizi (puieţi înrădăcinaţi
sau sade), se recomandă instalarea culturilor cu rol de producţie la scheme
de plantare de 5 x 5 m, 5 x 6 m şi 6 x 6 m, numai în staţiuni de bonitate
mijlocie şi superioară, după cum urmează:
 staţiuni de grinduri mijlociu înalte - înalte, cu protosoluri aluviale sau
soluri aluviale (stratificate) gleizate, predominant nisipo-lutoase, cel puţin
slab humifere, cu aprovizionare bună de apă din freatic;
 staţiuni de grinduri mijlociu înalte, cu soluri aluviale molice, lutoase,
moderat humifere ± gleizate;
 staţiuni de întinsuri de grind, cu soluri aluviale molice, gleizate, uneori
slab salinizate, lutoase, moderat humifere;
 staţiuni de intergrinduri sau întinsuri de grind, cu soluri gleice, lutoargiloase, intens humifere.
 în concluzie, se recomandă instalarea culturilor de plopi hibrizi cu rol de
producţie şi desimi mai reduse în special în zonele de luncă inundabile din
zona dig-mal (fără depăşirea perioadei de suportabilitate la inundare prevăzută
prin norme), cu soluri lutoase şi luto-nisipoase, moderat până la intens humifere,
umezite freatic. În spatele digului se recomandă instalarea unor astfel de culturi
numai pe soluri cu textură mijlocie sau mijlocie-fină (lutoasă, luto-argiloasă, mai
puţin luto-nisipoasă), care asigură o capacitate cel puţin medie de reţinere şi
înmagazinare a apei din precipitaţii, şi cu umezire freatică cel puţin profundă;
 în ceea ce priveşte schemele mai largi de 6x6 m, ele sunt recomandate
momentan în culturile de plopi hibrizi cu rol de producţie, numai în staţiuni de
bonitate superioară, fără risc de apariţie a factorilor destabilizatori.

Eficienţa economică:
 prin aplicarea soluţiilor tehnice propuse se vor scădea cheltuielile de instalare şi
întreţinere a plantaţiilor cu cel puţin o treime.
Domeniul de aplicabilitate:
 plantaţii forestiere.
Beneficiari potenţiali:
 Regia Naţională a Pădurilor;
 administratori privaţi de culturi silvice şi prestatori de servicii de împăduriri.

CAPITOLUL X
Management şi eficienţă în producţia agricolă

SISTEM ȘI METODĂ DE AVERTIZARE A ÎNGHEȚURILOR TÂRZII
ÎN PLANTAȚIILE POMICOLE PRIN SIMULARE FENO-CLIMATICĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
POMICULTURĂ, PITEȘTI, MĂRĂCINENI
Autor: E. Chiţu
Principalele caracteristici:
 sistemul și metoda originală de avertizare a pagubelor provocate de îngheţurile
târzii în plantaţiile pomicole prin simulare feno-climatică, este destinată a fi
aplicată în domeniul agriculturii în general şi în particular în cadrul plantaţiilor
pomicole în scopul evitării sau diminuării pagubelor generate de îngheţarea
organelor florale aflate în diferite stadii fenologice. Se calculează pentadal în
mediul de operare Microsoft Office Excel, probabilitatea apariţiei simultane a
fenofazelor (simulator bazat pe 4 intervale de temperaturi orare cu efect biologic
constant) şi a temperaturilor minime sub pragul critic asociat fenofazei
respective. Problema tehnică pe care o rezolvă sistemul constă în realizarea unei
metode de avertizare a efectelor îngheţurilor târzii în plantaţiile pomicole prin
simulare feno-climatică, ce permite un grad ridicat de precizie al predicţiilor în
ceea ce priveşte apariţia temperaturilor critice specifice fiecărei fenofaze a
organelor florale, cât şi crearea unui mecanism ştiinţific extrem de util în decizia
de amplasare o noilor culturi pomicole;
 pentru alcătuirea programului cu care operează modulul de calcul şi prelucrare
MCPI (figura 1) pentru speciile măr, păr, prun, cireş şi vişin, s-au utilizat, în afară
de date meteorologice şi bazele de date fenologice de lungă durată (1969-1976
şi 1982-2010) culese de cercetătorii de la Institutul de Cercetare – Dezvoltare
pentru Pomicultură Piteşti, Mărăcineni. Pentru speciile cais şi piersic s-au utilizat
date fenologice de la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură
Constanţa, din perioada 1982-2008;
 metoda stochează informaţia provenită din corelaţia existentă între evoluţia
temperaturilor medii, maxime şi minime zilnice ale aerului, care sunt transformate
ulterior în sume ale temperaturilor orare acumulate în intervalul de la 1 februarie
până la data declanşării celor patru faze fenologice specifice mugurilor de rod,
respectiv, data umflării mugurilor, dezmuguririi, începutul înfloririi şi sfârşitul
acestuia. De asemenea, metoda poate simula cu mare precizie data producerii
fenofazelor la 7 soiuri/specii pomicole (cele mai răspândite din România), pentru
fiecare pentadă din intervalul 5 februarie - 31 mai, permiţând şi calculul
probabilităţii de apariţie a temperaturilor minime sub anumite valori critice,
specifice fiecărei fenofaze;
 sistemul generează în final persoanelor fizice şi juridice interesate, avertizări fie
prin internet sau prin alte căi de telecomunicaţii, cât şi cartograme geografice cu
izolinii ale probabilităţii de vătămare a organelor florale aflate în diferite fenofaze.

Eficienţa economică:
 prin cultivarea speciilor pomicole în zonele cele mai favorabile de cultură, cu cel
mai redus risc climatic la pornirea în vegetație a pomilor, se preconizează o
creştere a profitului la hectar de cca. 20-30 %, prin aportul suplimentar cantitativ
şi calitativ al fructelor;
 fructele se vor putea valorifica la preţuri cu peste 50 % mai mari, având un
conţinut substanţial mai redus în reziduuri de substanțe fito-farmaceutice şi fiind
mai bogate în vitamine, datorită tehnologiilor durabile care se vor putea aplica;
 se estimează creşterea atractivităţii investiţionale a sectorului pomicol, datorită
posibilităţii cuantificării factorilor de risc climatic.
Domeniul de aplicabilitate:
 simulatoarele fenologice utilizate permit elaborarea unei prognoze în timp real,
pentru avertizare şi luarea de măsuri de protecţie a plantaţiilor contra îngheţurilor
târzii;
 avertizările în teritoriu pot fi transmise în timp real, prin multiple mijloace de
telecomunicaţii (internet, radio, televiziune, etc.);
 metodologia permite emiterea de cartograme cu izoliniile de risc al afectării
organelor generative prin acţiunea îngheţurilor târzii la nivelul întregii ţări;
 emiterea cartogramelor cu izolinii de risc la îngheţurile târzii permite o analiză
utilă în vederea amplasării viitoarelor culturi pomicole.
Beneficiari potenţiali:
 Tehnologia este brevetată (Brevet nr. 127444 B1 înregistrat la OSIM în
28.12.2012) cu titlul: „Sistem și metodă de avertizare a efectelor înghețurilor
târzii în plantațiile pomicole prin simulare feno-climatică” şi va putea fi
utilizată numai cu acordul titularului de brevet (ICDP Piteşti, Mărăcineni).

Schema logică a sistemului de avertizare a pagubelor provocate de îngheţurile
târzii în plantaţiile pomicole

MODEL PRIVIND CARACTERIZAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A
PRINCIPALELOR AREALE VITICOLE ROMÂNEŞTI

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Autori: Laura Fotescu, Aurelia Tudorache, Elena Brinduse
Principalele caracteristici:
 gestionarea pieţei vitivinicole comune este reglementată la nivelul Uniunii
Europene prin înregistrarea informaţiilor în declaraţii ale producătorilor de
struguri şi vinuri ;

modelelul a fost conceput pentru a prelucra informaţia primară şi a prezenta
uniform indicatorii tehnico-economici vitivinicoli la nivel de areal viticol cu
Denumire de Origine Controlată. Studiul se realizeaza la nivel naţional şi este
specific arealului viticol şi soiului;
 înregistrarea informaţiilor se face sub formă de liste în sheet-uri ale programului
Excel, urmată de interogarea uşoară din liste;
 Informaţia este structurată pe următoarele capitole:
 Potenţialul viticol. Informaţia se organizează într-o bază de date,
structurată pe 4 componente şi anume: exploataţii vitivinicole, suprafaţa
viticolă, mărimea exploataţiilor viticole şi sortimentul viticol;
 Producţia de struguri. Componentele bazei de date sunt următoarele:
structura calitativă a producţiei de struguri, structura sortimentală a
producţiei de struguri, evaluarea calităţii producţiei de struguri, prin
utilizarea coeficientului mediu generalizat pentru întreaga producţie de
struguri (Kg) şi stabilirea destinaţiei de valorificare a producţiei de struguri;
 Producţia de vin. Informaţia se organizează într-o bază de date,
structurată astfel: evoluţia producţiei de vinuri pe ani de recoltă; evaluarea
producţiei de vinuri pe soiuri în principalele areale viticole; ponderea
soiurilor pentru obţinerea vinurilor de calitate, pe ani de recoltă; evoluţia
calitativă a producţiei de vinuri pe grupe de calitate;
 Indicatorii tehnico-economici ai producţiei de vin sunt următorii:
randamentul viticol, coeficientul mediu de calitate generalizat, privind
producţia de vinuri şi cost de producţie.
Eficienţa economică:
 modelul privind caracterizarea tehnico-economică a principalelor areale viticole
româneşti are un rol major în gestionarea şi controlul pieţei vitivinicole naţionale
(controlul calităţii, controlul autenticităţii, combaterea fraudelor, marketingul
vinurilor).

Domeniul de aplicabilitate:
 viticultură şi vinificaţie.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR);
 Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (ONVPV);
 unităţile de cercetare cu profil vitivinicol, micii producători.

PROGRAM DE CALCUL AL PRODUCŢIEI DE LAPTE PENTRU
RUMEGĂTOARELE MICI

Unitatea elaboratoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR POPĂUŢI,
BOTOŞANI
Autori: M. Groza, Ghe. Hrincă, I. Nechifor, Al. M. Florea
Principalele caracteristici:
 metodologia propune utilizarea unui produs software pentru evaluarea rapidă a
producţiei de lapte la ovine şi caprine şi a potenţialului lactogen, definirea curbei
de lactaţie (pe luni şi perioadă totală);
 furnizarea acestor informaţii prin acest procedeu reprezintă o bază importantă
pentru demararea selecţiei în cadrul rumegătoarelor mici a plus-variantelor în
vederea ameliorării producţiei de lapte prin izolarea acestora într-un nucleu de
selecţie, de unde vor fi reţinuţi reproducători masculi performanţi;
 metoda de calcul foloseşte interpolarea liniară prin polinoamele de interpolare
Hermite. Polinoamele de interpolare Hermite sunt expresii algebrice ale
interpolării geometrice şi corespund unirii a două puncte experimentale prin
constante (interpolare constantă), prin linii (interpolare liniară) şi prin curbe
(interpolare spline). Din punct de vedere matematic, metoda Nica corespunde
polinoamelor de interpolare Hermite constante. Metoda de interpolare liniară
este superioară metodei de interpolare constantă, dar este inferioară metodei
interpolării curbilinii (spline);
 Programul de calcul este structurat pe mai multe forme:
 date generale intrare: numerele matricole tatălui şi mamei, data fătării,
datele controalelor de lactaţie, factorii de corecţie. Factorul de corecţie
se calculează ca raportul dintre cantitatea totală de lapte mulsă în ziua
controlului lactaţiei şi cantitatea totală de lapte de la momentul
controlului lactaţiei (de regulă, controlul de dimineaţă);
 date control lactaţie: număr matricol, cantitate de lapte (ml);
 introducere date: ordinea de introducere a datelor este aleatorie (nu este
necesară o anumită ordine, ci datele sunt introduse în ordinea în care
sunt citite în momentul controlului lactaţiei);
 parametrii calculaţi: producţia de lapte, producţia de lapte muls,
cantitatea maximă de lapte, ziua cu lactaţia maximă, asimetria şi excesul
curbei de lactaţie. Parametrii curbei de lactaţie oferă informaţii
suplimentare despre potenţialul lactogen al oii. Cu cât cantitatea zilnică
maximă este mai mare cu atât potenţialul lactogen este mai mare. Cu
cât ziua de lactaţie este mai mare cu atât producţia de lapte este mai
mare. Cu cât curba de lactaţie este mai simetrică cu atât producţia de
lapte este mai mare. Cu cât excesul (boltirea) este mai mic (oile au





curba de lactaţie aplatizată) cu atât producţia lor de lapte este mai mare;
viteza calcul: circa 1000 curbe de lactaţie/minut;
program: executabil (rulează independent de alte programe);
restricţii: restricţiile se referă la numărul de animale aflate în observaţie;
nu sunt restricţii pentru femele, dar pentru masculi se impune o limitare
a numărului lor (circa 50 masculi). Restricţia apare din metoda de
rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare. La un anumit nivel (peste 50
masculi), eroarea de calcul se propagă şi apare denaturarea
rezultatelor. La sisteme de ecuaţii de grad superior (peste 50 masculi),
se preferă metode de calcul iterativ.

Eficienţa economică :
 programul permite efectuarea selecţiei pentru lapte la rumegătoarele mici; la
efective de animale mari nu se poate face practic în timp util un calcul al
parametrilor curbei de lactaţie (producţia de lapte) şi un calcul al valorii de
ameliorare a masculilor;
 creşterea producţiei de lapte: deoarece metodologia presupune un minim de
prelucrări de date, atunci este mult mai uşor să se efectueze selecţia pentru
producţia de lapte cu ajutorul soft-ului realizat (mai ales atunci când efectivele de
animale sunt mari numeric);
 reducerea timpului de prelucrare a datelor referitoare la potenţialul lactogen al
animalelor;
 eficienţa produsului soft nu este limitativă sub aspectul numărului de articole
(exemplare de analizat); în cazul unui număr mare de rumegătoare (mai mare
de1000), nu se poate face calculul producţiei de lapte în lipsa unui soft adecvat;
 acurateţea produsului soft face posibilă eliminarea erorilor de prelucrare a
datelor.
Domeniul de aplicabilitate:
 creşterea şi exploatarea rumegătoarelor mici;
 informatică aplicativă.
Beneficiari potenţiali:
 crescătorii de ovine şi caprine;
 asociaţii agricole private;
 asociaţiile profesionale ale crescătorilor de ovine;
 oficiile de ameliorare şi reproducţie în zootehnie;
 unităţi de cercetare şi învăţământ superior cu profil zootehnic şi informatic.

DETERMINAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI
TEHNOLOGIILOR DE PRODUCŢIE LA PRODUSELE ANIMALE
APLICATE ÎN VEDEREA CREŞTERII PERFORMANŢELOR DE MEDIU

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA
AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARE RURALĂ, BUCUREŞTI
Autori: L. Iurchevici, R. Chetroiu
Principalele caracteristici:
 indicatorii tehnico-economici ai tehnologiilor de producţie la produsele animale
(costuri, productivitate, rentabilitate, marjă brută) sunt instrumente de
monitorizare, evaluare, prognozare şi suport decizional;
 descriu legăturile între natura sistemului de producţie şi caracteristicile acestuia,
sub aspectul sustenabilităţii;
 costul de producţie este unul dintre cei mai sintetici indicatori ai activităţii
economice, care reflectă, prin structura, mărimea şi evoluţia sa, gradul de
eficienţă a activităţii unei unităţi;
 costul pe unitatea de produs se identifică cu cheltuiala pentru produsul principal,
iar preţul de valorificare trebuie să permită obţinerea de profit, astfel încât ferma
să devină rentabilă;
 rentabilitatea se determină prin raportul dintre rezultatele şi mijloacele utilizate
pentru obţinerea lor şi constituie un instrument al mecanismului economiei de
piaţă, atât în orientarea activităţii de producţie, cât şi în orientarea utilizării
resurselor materiale, umane şi financiare ale fermei;
 marja brută standard dă posibilitatea comparării eficienţei economice a diferitelor
activităţi între ferme de producţie, ajută la stabilirea orientării tehnico-economice
a fermelor de producţie, la încadrarea fermei într-o clasă de mărime tehnicoeconomică, la stabilirea măsurilor compensatorii naţionale şi comunitare pentru
fiecare activitate;
 studiul este corelat cu următoarele cerinţe: respectarea normelor de calitate,
protejarea mediului înconjurător şi reducerea costurilor de producţie în contextul
aplicării unor noi soluţii tehnologice.
Eficienţa economică:
 criterii de fundamentare ştiinţifică a adoptării deciziilor în activitatea de producţie
animală;
 efectele economice sunt evidenţiate prin rezultate economice ușor de cuantificat;
 rentabilitatea exprimă eficiența cu care au fost utilizați și combinați factorii de
producție - deşi preţurile la input-uri au crescut continuu, s-a estimat o rată a
rentabilităţii cuprinsă între 8,8-28,6%, însemnând obţinerea de profit;




marja brută standard (MBS) asigură orientarea tehnico-economică a activității de
producție - pentru a avea profit pe fermă, marja brută trebuie să fie mai mare
decât cheltuielile fixe;
ponderea marjei brute standard din produsul brut este cuprinsă între 22-36% la
lapte şi între 26-32% la carne.

Domeniul de aplicabilitate:
 date de referinţă în negocierea preţurilor între producătorii agricoli şi agenţii
economici, inclusiv asociaţiile profesionale;
 suport decizional pentru aplicarea politicilor agricole pe produse.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Direcţii Agricole, Camere agricole;
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

MODEL INFORMATIC NECESAR ASIGURĂRII UNUI MANAGEMENT
EFICIENT LA NIVELUL EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA
AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Autori: Rozi Liliana Berevoianu , Mihaela Cristina Vlad
Principalele caracteristici :
Modelul informatic cuprinde 3 grupe de elemente:
 baza științifică și metodologică de fundamentare a documentaţiilor tehnicoeconomice de evaluare şi planificare la nivelul exploataţiilor agricole vegetale;
 baza informaţională: sistem de indicatori tehnico-economici necesari asigurării
unui management eficient la nivelul exploataţiilor agricole vegetale;
 tehnici de relaţionare a indicatorilor în cadrul instrumentelor specifice analizei
pentru calcularea rentabilităţii şi a riscului economic funcţie de dimensiunile şi
particularităţile productive ale exploataţiilor agricole.
Eficienţa economică:
 creşterea capacităţii de calcul sub aspectul volumului de date prelucrate şi a
operaţiilor efectuate, completitudinea analizei exploatației agricole asupra
situaţiei de risc economic etc.;
 sporirea operativităţii - asigurarea selectivă şi în timp util cu informaţii necesare şi
reale pentru fundamentarea şi elaborarea operativă a deciziilor cu privire la
desfăşurarea cât mai eficientă a întregii activităţi din exploatație agricolă;
 cuantificarea efectului financiar la nivel analitic, care va avea o influenţă pozitivă
asupra deciziilor necesare pentru viitorul ciclu de producţie din cadrul
exploataţiilor agricole;
 creşterea exactităţii informaţiilor - gestionarea informaţiilor în ceea ce privește
eficiența proceselor de producție, de utilizare a resurselor, va permite diminuarea
impactului negativ cauzat prin diferitele forme de poluare a mediului;
 creșterea productivității muncii, prin utilizarea rațională a forței de muncă.
Domeniul de aplicabilitate:
 management şi marketing agricol.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 Direcțiile pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală;
 Explotatațiile agricole individuale și cu personalitate juridică.

ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE ÎN ACTIVITATEA
DE PRODUCȚIE VEGETALĂ

Unitatea elaboratoare: INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA
AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARE RURALĂ, BUCUREŞTI
Autori: Ana Ursu, V.Dragomir
Principalele caracteristici:
 set de tehnici de rezolvare a unor probleme bazate pe costuri în raport cu
producția vândută;
 model de activitate economică generală în activitatea de conducere, prin
adoptarea deciziilor pe termen scurt, în activitatea de productie și desfacere;
 metodă de calcul care presupune determinarea nivelului minim de producţie care
acoperă totalul cheltuielilor (fixe și variabile) iar rezultatul este nul (RE=0);
 metodă de analiză utilă pentru calcule de previziune, permiţând obținerea unor
informații cum sunt: producția vândută (cifra de afaceri (CA)) pentru care
rezultatul este nul (pragul de rentabilitate sau punctul critic); mărimea profitului
realizabil la o creştere dată a cifrei de afaceri; mărimea cifrei de afaceri care să
conducă la obţinerea unui profit dorit; mărimea cifrei de afaceri necesară pentru
menţinerea unui anumit profit în condiţiile în care cresc cheltuielile fixe;
 analiza se axează pe cercetarea și determinarea pragului de rentabilitate
(punctului de echilibru), a relațiilor dintre prețurile produselor vegetale, volumul
activității, costurile variabile și costurile fixe;
 pentru efectuarea analizei, costurile sunt clasificate în: cheltuieli variabile (sunt
direct proporționale cu nivelul de producție - materii prime, materiale directe,
salariile personalului direct productiv) și cheltuieli fixe (independente de nivelul
activității, sunt considerate cheltuieli ale anului de producţie).
Eficienţa economică:
 analiza permite atât controlul asupra rentabilității produselor cât și calculul
indirect al prețului de vânzare ca ofertă de preț, ceea ce reprezintă un avantaj
pentru adoptarea deciziilor în politica de vânzare;
 prin calculul contribuției brute la profit, al punctului de echilibru și al cheltuielilor
fixe, metoda oferă primele informații necesare conducerii pentru a adopta decizii
pe termen scurt în politica de producție și desfacere, optimizându-se profitul întro optică previzională;
 aprecierea riscului de exploatare pentru producţia vegetală are la bază marja de
securitate a culturii şi intervalul de siguranţă , care reflectă poziţia cifrei de afaceri
pentru fiecare cultură faţă de pragul de rentabilitate.,,Un interval de siguranţă de
până la 10 % arată o situaţie instabilă, unul de 20 % caracterizează situaţia

relativ stabilă , iar peste 20 % arată o situaţie confortabilă în raport cu pragul de
rentabilitate ”
Domeniul de aplicabilitate:
 management și marketing în agricultură.
Beneficiari potenţiali:
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Direcţii Agricole, Camere agricole;
 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
 Producătorii agricoli.

