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EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII AGRICOLE 

 

EVENIMENT  ŞTIINŢIFIC  LA   S.C.D.A . LIVADA 
 

             Sesiunea internă de referate şi comunicări ştiinţifice a devenit în ultimii ani un 

eveniment  obişnuit la SCDA Livada. Şi în anul 2018 organizarea acestui eveniment 

a reprezentat o provocare mai ales pentru tinerii cercetători doctoranzi din instituţie . 

     Rezultatele obţinute în câmp, notările şi observaţiile efectuate în câmpurile 

experimentale în anul agricol 2016-2017 sau o pe o perioadă mai îndelugată de timp 

au fost sintetizate în prezentări cu o înaltă ţinută ştiinţifică, s-au formulat concluzii 

dar mai ales propuneri noi de abordare a unor teme de interes pentru zona de nord-

vest a ţării unde ne desfăşurăm activitatea. 

          La aceste întâlniri care s-au desfăşurat în intervalul 20.02-06.03.2018 au 

participat alături de cercetători: directorul instituţiei, Sîrcă Crucita, inginerul şef, 

Bone Alexandru si colegii de la fermele şi sectoarele de dezvoltare. 

          Pentru următorii ani ne propunem sa invităm la această manifestare specialiști 

de la alte staţiuni şi chiar fermieri din zonă. 

         Dintre temele prezentate menţionăm: 

 realizări şi performanţe obţinute la noile soiuri de trifoi roşu; 

 eficacitatea tratamentelor cu erbicide la cultura grâului pe trei tipuri de sol; 

 efectul amendării şi fertilizării îndelungate asupra compoziţiei floristice a 

buruienilor la cultura de porumb în experienţele staţionare; 

 influenţa tratamentelor la sămânţa de grâu asupra atacului speciilor din genul 

Tilletia sp; 

 comportarea unor soiuri şi linii de orz de toamnă în condiţiile pedoclimatice 

specifice zonei ş.a. 

 

         Majoritatea lucrărilor prezentate vor fi publicate în revista proprie a SCDA 

Livada “Cercetare şi performanţă în agricultură “ pentru a ajunge astfel la principalii 

beneficiari ai rezultatelor cercetărilor stațiunii : fermieri şi asociații agricole din zonă. 

 

Secretar ştiinţific SCDA Livada 

Dr.ing. Cecilia Bănăţeanu 

 

 
Miercuri, 7  martie 2018  
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