
 
FISA DE EVIDENTA Nr.1 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Cercetări privind sistemul de agricultură pentru nisipuri şi soluri nisipoase CATEGORIA DE PROIECT  C-D 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR.102 

DATA23.12.1999 

DURATA 

CONTRACT 

36LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

RELANSIN 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)   98000 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

75000LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1. SCCCPN Dăbuleni Sectorul de producţie
3
 

2 

CONFORM  ART…DIN CONTRACTUL 

NR.102/23.12.1999 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Elaborarea principiilor sistemului de agricultură pentru nisipuri şi soluri nisipoase 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   Un sistem de agricultură cu cereale, plante tehnice, plante furajere, 

medicinale, plante legumicole, pomi fructiferi şi viţă de vie pe 

solurile nisipoase trebuie să asigure:- un sortiment de specii de 

plante, soiuri şi hibrizi care să valorifice eficient condiţiile de 

climă şi sol existente; 

- asolamente şi rotaţii de culturi care să menţină solul 

acoperit cu vegetaţie o perioadă cât mai lungă din an, din 

care nu trebuie să lipsească sola amelioratoare de lucernă, 

iar succesiunile de culturi să includă îngrăşămintele verzi 

ca sursă de materie organică; 

- fertilizarea fracţionată, funcţie de specia cultivată şi 

fertilitatea solului, pe fondul utilizării oricărei surse de 

materie organică(gunoi de grajd, îngrăşăminte verzi); 

- irigarea culturilor pentru acoperirea deficitului de apă din 

perioada de vegetaţie, 

- protecţia plantelor prin măsuri nepoluante pentru 

agroecosistem. 

Elaborarea tehnologiilor specifice de cultivare a plantelor pe 

solurile nisipoase este condiţia esenţială a sistemului de 

agricultură practicat pe aceste soluri. Acestea vizează 

deopotrivă obţinerea de profit maxim pe hectarul cultivat cu o 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii X  

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 



anumită specie, dar şi creşterea conţinutului de materie 

organică în sol. 

În ceea ce priveşte sortimentul de plante, amenajarea solurilor 

nisipoase prin măsuri agropedoameliorative şi de îmbunătăţiri 

funciare a creat posibilitatea lărgirii acestuia.Rezultatele 

cercetărilor efectuate în acest sens au scos în evidenţă că pe 

solurile nisipoase cele mai sărace se va utiliza sistemul de 

agricultură în fâşii, lăţimea fâşiilor fiind corelată cu gradul de 

spulberare al nisipului, sistema de maşini, tehnica de 

irigare.Imediat după amenajare se recomandă cultivarea unor 

specii de plante mai puţin pretenţioase faţă de fertilitatea solului, 

cum sunt secara, fasoliţa, sorgul, arahidele, tutunul, ricinul.Din 

structura de culturi nu trebuie să lipsească sola amelioratoare de 

lucernă şi îngrăşăminte verzi în cultură succesivă(lupin, 

secară,mazăre furajeră), ca sursă de sporire a materiei organice din 

sol. 

Pe solurile nisipoase mai fertile sistemul de agricultură urmăreşte 

aceleaşi obiective ca în sistemul precedent, dar se pot cultiva şi alte 

specii ca triticale,cartofi timpurii urmaţi de culturi succesive, 

floarea soarelui. 

Sistemul de agricultură pe solurile nisipoase mai solificate va 

include şi alte specii de plante cum ar fi:soia, grâu,porumb, dar nu 

va lipsi din asolamente sola amelioratoare. 

În horticultură, pe solurile nisipoase cu mai puţin de 0,7% humus 

se vor cultiva pomi fructiferi(piersic, prun, cais, vișin, cireş măr de 

vară), arbuşti fructiferi şi viţă de vie. Pe solurile nisipoase cu un 

conţunut în humus cuprins între 0,71-1,2% se vor cultiva pepeni 

verzi, tomate, ardei gras, morcv, ceapă. 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 



4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă  X 

6.4. tehnologie modernizată         

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,european,internaţional)   

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si animale(naţional,european,internaţional)  

 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Elaborarea principiilor sistemului de agricultură pentru nisipuri şi soluri nisipoase 

NR. 

crt. 

VALOAREA de 

la care începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIAR
17

 IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

   SCDCPN Dăbuleni 

va transfera 

sectorului de 

dezvoltare noile 

   Prin 

implementare 

noilor 

tehnologii 

 



tehnologii agricole 

şi va asigura 

asistenţă tehnică la 

implementarea 

acestora. 

Sectorul de 

dezvoltare va 

dispune de 

producţia realizată 

prin noile 

tehnologii. 

SCDCPN Dăbuleni 

îi revine dreptul de 

valorificare a 

tehnologiilor prin 

difuzarea acestora 

către alţi 

beneficiari. 

sectorul de 

dezvoltare al 

SCDCPN 

Dăbuleni va 

realiza pe 

suprafaţa de 

50 ha un 

profit net 

suplimentar 

de circa 

14000 lei/an. 

În zona de 

influenţă a 

SCDCPN 

Dăbuleni 

noile 

tehnologii se 

vor aplica în 

primii 2 ani 

pe suprafaţa 

de 500 ha cu 

un profit 

suplimentar 

la cultivatori 

de cca 

130000lei/an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr.2 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Obţinerea unor vinuri roşii specifice solurilor nisipoase cu caracteristici 

superioare şi constante an de an 

CATEGORIA DE PROIECT  C-D 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR.77 

DATA 23.12.1999 

DURATA 

CONTRACT 

36LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

RELANSIN 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)  80000 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

65000LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1. SCCCPN Dăbuleni Sectorul de 

producţie 

2. SC Jidvei SRL Alba 

CONFORT ART…DIN CONTRACTUL 

NR.77/23.12.1999 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
  

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   Tehnologia de producere a vinurilor roşii.- Vinurile roşii sunt 

vinuri de maceraţie, operaţie care presupune trecerea unor 

constituenţi din părţile solide ale strugurilor în must şi apoi în vin. 

Vinificaţia în roşu este deci tehnologia folosită pentru producerea 

vinurilor roşii din soiuri cu miezul necolorat şi în scopul extragerii 

culorii şi a altor compuşi.Soiurile care stau la baza preparării 

vinurilor roşii în sudul Olteniei sunt: Sangiovese, Grand noir de la 

Calmette, Roşioară.Vinurile din soiul Sangiovese sunt echilibrate, 

cu o coloraţie roşie-rubinie închisă, strălucitoare, cu buchet 

specific şi foarte plăcut la gust.Soiul Sangiovese dă producţii de 

struguri ridicate. 

Vinurile din soiul Roşioară, la care strugurii se vinifică prin 

macerare pe boştină, sunt slab colorate, uşoare şi de multe ori 

dficitare în aciditate. 

Vinul din soiul Grand noir de la Calmette prezintă o bună 

intensitate colorantă şi un conţinut bun în antociani. 

Studiile efectuate la SCDCPN Dăbuleni au evidenţiat 

superioritatea vinurilor obţinute din amestecuri tehnologice faţă de 

cele obţinute din soiuri pure. Prin amestecuri tehnologice realizate 

din struguri se înlătură unele deficienţe ale vinurilor pure şi se 

păstrează componentele valoroase. 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii X  

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 



Fermentare pe boştină este de mare importanţă în stabilirea calităţii 

viitorului vin.Durata fermentării pe boştină se stabileşte de la caz 

la caz, depinzând de tipul de vin şi de soiurile care se vinifică, 

temperatură şi calitatea recoltei. Pentru vinurile roşii de calitate 

care se obţin din struguri bine maturaţi, ce se pune în consum ca 

vinuri noi, durata de contact pe boştină trebuie să fie de 4-5 zile. 

Vinul se separă de boştină în plină fermentare, adică tragerea lui se 

face la cald, când se înregistrează 6-8 vol.% alcool, respectiv 

densitatea de 1,006-1,010. 

Tehnologia de elaborare a vinurilor roşii pe bază de amestecuri 

tehnologice între soiurile Roşioară, Sangiovese şi Grand noir de la 

Calmette cultivate pe solurile nisipoase. – Pentru obţinerea  

vinurilor pe bază de amestecuri tehnologice strugurii sunt recoltaţi 

în acelaşi timp, proporţionarea făcându-se în bena de 

transport(Roşioară şi Sangiovese 50,70,80% şi Roşioară 

20%+Grand noir de la Calmette 10%+Sangiovese 70%). 

La vinurile roşii se recomandă desciorchinarea deoarece ciorchinii 

fixează parte din substanţa colorantă şi absorb din 

alcool.Macerarea pe boştină se realizează prin contactul mustului 

cu boştina în cisterne rotative metalice cu rotire din 30 în 30 

minute, în ambele sensuri şi în căzi de lemn deschise. 

Însămânţarea cu maia de drojdie se face la suprafaţa mustuielii în 

doze de 3-5%.Desăvârşirea fermentaţiei alcoolice se realizează 

prin asamblarea mustului ravac+mustul de la presa I-a şi asigurând 

golul corespunzător pentru fermentare. Fermentaţia malolactică 

intervine favorabil asupra însuşirilor de calitate şi stabilitate în 

producerea vinurilor roşii de calitate superioară. Se recamandă ca 

fermentaţia malolactică să se realizeze în continuarea fermentaţiei 

alcoolice.    6 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 



4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă     X 

6.4. tehnologie modernizată         

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,european,internaţional)   

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si animale(naţional,european,internaţional)  

 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Obţinerea unor vinuri roşii specifice solurilor nisipoase cu caracteristici superioare şi 

constante an de an 

NR. 

crt. 

VALOAREA de 

la care începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIAR
17

 IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

      SCCCPN 

Dăbuleni 

Prin 

implementare

 



Sectorul de 

producţie și 

SC Jidvei SRL 

Alba 

a rezultatelor 

obţinute, prin 

diminuarea 

pierderilor 

cantitative şi 

calitative 

obţinute în 

urma 

recoltării 

strugurilor 

din soiurile 

Roşioară, 

Sangiovese şi 

Grand noir de 

la Calmette 

se obţin 

sporuri de 

producţie de 

50 vagoane la 

vinul de 

calitate 

superioară 

obţinut din 

amestecuri 

tehnologice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FISA DE EVIDENTA Nr.3 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Creşterea rezistenţei plantelor la factorii de stres şi a nivelului cantitativ şi 

calitativ al producţiei horticole(pepeni verzi, piersic, viţă de vie) prin utilizarea 

compuşilor organici naturali ai borului, ca secvenţă tehnologică eficientă în 

vederea obţinerii de produse ecologice 

CATEGORIA DE PROIECT  PDT 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR.368 

DATA 26.11.2004 

DURATA 

CONTRACT 

23LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

AGRAL 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)   174800LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

150000LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1. SCCCPN Dăbuleni Sectorul de producţie 

2. SC NATURAL RESEARCH SRL Craiova 

CONFORT ART. DIN CONTRACTUL 

NR.368/26.11.2004 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Tehnologii noi de cultivare a pepenilor verzi, piersicului şi viţei de vie pe solurile nisipase 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   Fertilizarea cu bor, provenind din produse complexe naturale, 

influenţează favorabil nivelul cantitativ şi calitativ al producţiei la 

culturile de pepeni verzi, piersic şi viţă de vie de pe solurile 

nisipoase. 

La cultura de pepeni verzi cele mai mari producţii s-au obţinut prin 

aplicarea a patru tratamente cu Bor complex(59,0 t/ha) şi a patru 

tratamente cu Folibor(58,7 t/ha). Rezultatele obţinute au evidenţiat 

rolul fertilizanţilor naturali cu bor în metabolismul plantelor de 

pepeni verzi prin stimularea acumulării unor componente 

biochimice în frunze(clorofilă, caroten), activarea unor 

enzime(catalază), a unor procese fiziologice(fotosinteză, 

transpiraţie), dar şi în îmbunătăţirea calităţii fructelor. S-au obţinut 

fructe cu un conţinut mai mare de substanţă uscată, glucide, 

vitamina C şi mai redus de nitraţi. În acest fel fructele şi legumele 

obţinute în zonele cu soluri nisipoase pot fi competitive cu cele 

obţinute în alte zone de cultură şi să corespundă normelor propuse 

de UE, de securitate alimentară. 

La cultura de piersic, fertilizarea foliară cu produse cu bor 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii X  

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 



provenind din complexe naturale determină obţinerea de sporuri de 

producţie. Pe agrofondul de N150P100K100 aplicarea a patru 

tratamente cu Folibor standard, 5 l/ha, a permis realizarea de 

producţii superioare celorlalte produse pe bază de bor, respectiv 

Cupribor şi Bor complex. Pentru toate produsele cu bor 

experimentate creşterea numărului de tratamente de la două la 

patru determină creşterea nivelului de producţie. Fertilizarea cu 

bor la cultura piersicului permite reducerea nivelului de fertilizare 

radiculară minerală sau organică la jumătate fără a se diminua 

nivelul roducţiei. Prin reducerea dozei de îngrăşăminte chimice de 

la N150P100K100 la N75P50K50 şi administrarea a patru 

tratamente cu Folibor 5 l/ha nu s-a înrgistrat diminuarea producţiei. 

Aplicarea unor produşi pe bază de bor în plantaţiile de piersic a 

influenţat pozitiv acumularea unor componente biochimice în 

frunze(clorofilă şi caroten), activitatea unor enzime(catalază), cât 

şi a unor indici fiziologici. Cele mai bune rezultate s-au obţinut în 

variantele tratate cu Folibor 4 tratamente(4,56-4,13 mg/1g sp.) şi 

Bor complex(3,72-3,87 mg/1g sp.). Glucidele totale din fructele de 

piersic au prezentat valori mai mari în variantele tratate de 4 ori cu 

produse pe bază de bor(8,85% în varianta cu Folibor, 8,61% în 

varianta cu Cupribor şi în varianta cu Bor complex. 

La viţa de vie aplicarea de tratamente cu fertilizanţi pe bază de 

compuşi ai borului a determinat creşterea procentului de viabilitate 

a mugurilor principali la 75 % în variantele fertilizate cu Bor 

complex 5 l/ha şi Folibor standard 5 l/ha, patru tratamente 

comparativ cu varianta martor unde s-a înregistrat 60%. 

Procesul de fotosinteză a prezentat valori maxime în variantele 

fertilizate cu gunoi de grajd 30 t/ha+folibor 5 l/ha, două tratamente 

şi gunoi de grajd 15 t/ha+Folibor 5 l/ha, două tratamente(48,9-51,0 

mg s.u./m
2
/8 ore şi respectiv 46,2-49,2  mg s.u./m

2
/8 ore) 

Sporurile de producţie au fost asigurate statistic ca semnificative în 

variantele fertilizate suplimentar cu Folibor standard 5 l/ha şi 

Cupribor 5 l/ha, câte patru tratamente şi Bor complex 5 l/ha, două 

tratamente şi distinct semnificativ în varianta tratată cu Bor 

complex 5 l/ha, patru tratamente. În această variantă s-a realizat şi 

cel mai mare spor de producţie, 2914 kg/ha comparativ cu varianta 

martor, nefertilizată foliar.  



 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă    X 

6.4. tehnologie modernizată         

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,european,internaţional)   

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si animale(naţional,european,internaţional)  

 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  



8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Tehnologii noi de cultivare a pepenilor verzi, piersicului şi viţei de vie pe solurile 

nisipase ……………………………………………….12 

NR. 

crt. 

VALOAREA de 

la care începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIAR
17

 IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

   Rezultatele 

proiectului s-au 

materializat în 

tehnologii noi de 

cultivare a 

pepenilor verzi, 

piersicului şi viţei 

de vie pe solurile 

nisipoase, 

tehnologii difuzate 

sub forma de 

broşura la 

cultivatorii din 

zona solurilor 

nisipoase. Au fost 

întocmite 8 lucrări 

ştiinţifice 

prezentate în 

sesiuni de referate 

ale SCDCPN 

Dăbuleni şi 

USAMV Cluj 

Napoca. Au fost 

organizate anual 

mese rotunde 

privind fertilizarea 

cu bor la culturile 

horticole pe 

solurile nisipoase. 

  Cultivatorii de 

plante horticole 

în primul rând 

din zonele cu 

soluri nisipoase, 

dar şi cei de pe 

solurile cu 

deficit de 

microelemente. 

Cultivatorii 

de plante 

horticole în 

primul rând 

din zonele cu 

soluri 

nisipoase, dar 

şi cei de pe 

solurile cu 

deficit de 

microelement

e. 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr.4 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Tehnologii de obţinere a pepenilor verzi şi pepenilor galbeni extratimpurii şi 

timpurii în condiţiile ecologice ale solurilor nisipoase 

CATEGORIA DE PROIECT  CP3 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR.892 

DATA 18.09.2000 

DURATA 

CONTRACT 

31LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

RELANSIN 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)   82800 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

70000LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN  1. SCCCPN Dăbuleni Sectorul de producţie 

 

CONFORT ART…DIN CONTRACTUL 

NR.892/18.09.2000 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Tehnologia de cultivare a pepenilor verzi şi a pepenilor galbeni prin răsad, protejare în adăposturi joase tip tunel şi 

mulcire în vederea obţinerii de producţii extratimpurii şi timpurii pe solurile nisipoase din sudul Olteniei 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   Culturile vor fi protejate antideflaţional cu ajutorul benzilor din 

secară cu lăţimea de 3-5 m distanţate la 18-21,4 m. 

Se vor cultiva soiuri sau hibrizi extratimpurii şi timpurii cu 

capacitate de producţie ridicată, rezistente la atacul bolilor. Se 

recomandă hibrizii F1 de pepeni verzi Crisby, Farao, Lady, Red 

Star şi hibrizii de pepeni galbeni Fiata, Corin, Galia 

Cultura se va înfiinţa prin răsad în vârstă de 30 zile în perioada 25-

28 aprilie după trecerea pericolului ultimelor brume de primăvară. 

Terenul se fertilizează cu 30 t/ha gunoi de grajd şi îngrăşăminte 

chimice la nivelul N150P100K100. Înainte de mulcire se 

erbicidează cu Dual 960 EC 1,5 l/ha, Dacthal 50 WP 6 kg/ha sau 

Stomp 330 EC 4 l/ha cu aplicare preemergentă. 

Solul se mulceşte cu folie de polietilenă transparentă cu grosime de 

0,05 mm. Mulciul se instalează pe rândul de plante cu 2-3 zile 

înainte de plantare. Lăţimea suprafeţei mulcite este de 70 cm. 

Plantarea răsadurilor de pepeni verzi se face la distanţa de 180 cm 

între rânduri şi 50-70 cm între plante/rând. 

Pentru creşterea timpurietăţii producţiei de pepeni verzi şi galbeni 

culturile pot fi protejate în adăposturi joase tip tunel. 

Pe parcursul perioadei de vegetaţie se vor face lucrări de 

irigare(2000-2400 m
3
/ha în 6-8 udări), 4-6 tratamente fitosanitare 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii X  

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 

 

 



pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor. 

Producţia va fi de 35-45 t/ha la pepenii verzi şi 20-30 t/ha la 

pepenii galbeni. 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă          X 

6.4. tehnologie modernizată         

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,european,internaţional)   

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si animale(naţional,european,internaţional)  

 



TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE  Tehnologia de cultivare a pepenilor verzi şi a pepenilor galbeni prin răsad, protejare 

în adăposturi joase tip tunel şi mulcire în vederea obţinerii de producţii extratimpurii 

şi timpurii pe solurile nisipoase din sudul Olteniei 

NR. 

crt. 

VALOAREA 

de la care 

începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIA

R
17

 

IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

   Noile tehnologii de 

obţinere a pepenilor 

verzi şi a pepenilor 

galbeni extratimpurii şi 

timpurii se vor aplica în 

zonele cu soluri 

nisipoase pe suprafaţa 

de 2000-2500 ha. În 

vederea implementării 

noilor tehnologii sunt 

necesare sprijinirea 

producătorilor prin 

oficiile judeţene şi 

comunale de 

consultanţă agricolă şi 

de către direcţiile 

agricole judeţene.  

   Prin implementarea 

noilor tehnologii 

sectorul de 

dezvoltare al 

SCDCPN Dăbuleni 

va realiza pe 

suprafaţa de 100 ha 

un profit 

suplimentar de 

70000 lei. În zona 

de influenţă a 

SCDCPN Dăbuleni 

noile tehnologii se 

vor aplica în primii 

2 ani pe suprafaţa 

de 2000 ha cu un 

profit suplimentar 

la cultivatori de 

14000000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr.5 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Valorificarea durabilă a potenţialului agroecologic al solurilor nisipoase prin 

cultura pomilor fructiferi pentru obţinerea de producţii de fructe calitativ 

competitive pe piaţă 

CATEGORIA DE PROIECT  CPD 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR.90 

DATA 18.10.2001 

DURATA 

CONTRACT 

38LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

AGRAL 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)   275000LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

250000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1. SCCCPN Dăbuleni Sectorul de producţie 

 

CONFORT ART…DIN CONTRACTUL 

NR.90/18.10.2001 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Tehnologia de cultură a piersicului pe solurile nisipoase 

Tehnologia de cultură a caisului pe solurile nisipoase 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   1. Tehnologia de cultură a piersicului pe solurile nisipoase . 

Sortimentul de soiuri recomandat:  *piersici pentru masă: 40% 

soiuri extratimpurii ca Springold, NJ265, Cardinal, Collins; 15% 

soiuri cu maturare mijlocie ca:Cresthaven, Jerseyland, Redhaven, 

Southland; 5% soiuri cu maturare târzie ca Jerseyglo, Flacăra, 

Superbă de toamnă. 

*Piersici pentru industrializare: 6% NJC 105, Catherine, NJC 108, 

NJC 89 

*Soiuri de nectarine: 14% Romamer 2, Cora, Delta, ARK 125 

*Soiuri de piersic cu fructul plat:20% Băneasa 1, A164 PN,Stark 

Saturn, ARK 85 t sel.clon 29 N. 

În gospodăriile populaţiei pomii trebuie să se planteze în locuri 

însorite. Se vor planta soiuri autofertile sau 2-3 soiuri cu aceeaşi 

epocă de înflorire pentru ca pomii să poată poleniza. 

Forma de coroană va fi în funcţie de spaţiul de care dispune: 

aplatizată, vas, fus. 

2.Tehnologia de cultură a caisului pe solurile nisipoase. 

Sortimentul de soiuri folosit: *soiuri timpurii: NJA 42, NJA 19, 

Tudor, Traian 

*soiuri cu maturare mijlocie:Mamaia, Callatis 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii      X   

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 

 

 



*soiuri târzii:Selena, Sulmona,Sirena,Comandor, Litoral. 

Plantarea pomilor se va face toamna pentru ca pomii să-şi refacă 

rădăcinile absorbante înainte de dezmugurire, iar pe de altă parte 

perioada pe care o parcurg înainte de a-şi reconstitui rădăcinile 

absorbante este o perioadă rece şi umedă, încât apa nu se pierde 

uşor din ţesuturi şi sol. Forma de coroană va fi aleasă în funcţie de 

spaţiul de care dispune: palmetă liber aplatizată, vas ameliorat. 

 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă 

6.4. tehnologie modernizată        X 

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,european,internaţional)   

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  



 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si animale(naţional,european,internaţional)  

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE  Tehnologia de cultură a piersicului pe solurile nisipoase 

Tehnologia de cultură a caisului pe solurile nisipoase  

NR. 

crt. 

VALOAREA 

de la care 

începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIAR
17

 

IMPACT
18

 PERSOAN

E 

AUTORIZ

ATE
19

 

   Valorificarea 

rezultatelor se vaface  

prin editarea şi 

publicarea 

tehnologiilor 

îmbunătăţite de 

cultivare a pomilor 

fructiferi pe solurile 

nisipoase către 

cultivatorii de pomi 

fructiferi din zonele 

cu soluri nisipoase, 

Oficiile judeţene de 

consultanţă agricolă. 

  

 

 

 

 

cultivatorii de 

pomi fructiferi 

din zonele cu 

soluri 

nisipoase 

Prin alegerea 

sortimentului de 

specii de pomi 

fructiferi cu 

pretabilitate ridicată 

la condiţiile 

ecopedologice 

specifice solurilor 

nisipoase, devine 

realizabile 

valorificarea durabilă 

a celor mai sărace 

soluri nisipoase care 

în prezent nu sunt 

cultivate. 

Elaborarea 

tehnologiilor de 

cultură vor conduce 

la creşterea eficienţei 

economice şi la 

sporirea producţiei de 

fructe. 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr.6 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Proiectarea şi promovarea unui sistem de agricultură durabilă în condiţiile 

solurilor slab productive din sudul Olteniei 

CATEGORIA DE PROIECT  PED 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR.341 

DATA 01.09.2004 

DURATA 

CONTRACT 

25LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

AGRAL 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)   190000LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

170000LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1. CCDCPN Dăbuleni- Sectorul de Dezvoltare CONFORT ART…DIN CONTRACTUL 

NR.341/01.09.2004 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Elaborarea tehnologiilor cadru de cultură a cerealelor şi plantelor tehnice pe solurile nisipoase 

Stabilirea mărimii optime a exploataţiilor agricole pe solurile nisipoase irigate în condiţiile agriculturii private, durabile 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   Condiţiile vitrege întâlnite pe solurile nisipoase(fertilitate naturală 

redusă,capacitate mică de reţinere a apei şi elementelor nutritive la 

nivelul sistemului radicular al plantei,extinderea fenomenului de 

ariditate şi deşertificare)sunt improprii cultivării unor specii de 

cereale şi plante tehnice. 

Obţinerea de producţii economice la cereale şi plante tehnice pe 

aceste tipuri de sol implică practicarea unui sistem specific de 

agricultură. 

Rezultatele de cercetare obţinute s-au materializat în îmbunătăţirea 

unor verigi tehnologice(asolamente şi rotaţia 

culturilor,fertilizare,spaţiul de nutriţie,epoci de aplicare a 

azotului,lucrări de întreţinere) superioare celor existente până în 

prezent. 

Grâul a realizat cele mai mari producţii în cadrul asolamentelor de 

4 ani, cu planta premergătoare soia şi fasolea(1095-1365 kg/ha). 

Secara a înregistrat cele mai mari producţii în cadrul asolamentului 

de 3 ani, cu plantă premergătoare mazăre, arahide şi fasoliţă(1690-

1820 kg/ha). Porumbul a realizat cele mai mari producţii în 

asolamentele de 3-4 ani, la un nivel de fertilizare de 

N160P80(6342-6352 kg/ha). Sorgul a înregistrat cele mai mari 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii    X 1.Elaborarea 

tehnologiilor specifice 

de cultivare pentru 

noile specii luate în 

cultură pe solurile 

nisipoase. 

2.Stabilirea 

asolamentelor 

raţionale şi a mărimii 

optime a 

exploataţiilor agricole 

pe solurile nisipoase. 

 

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  



3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual producţii în cadrul asolamentului de 3 ani(3125-3426 kg/ha). La 

soia, arahide şi fasoliţă producţia nu a fost influenţată de 

asolament, acestea fiind plante leguminoase care-şi sintetizează 

azotul fixat simbiotic. 

Fertilizarea culturilor pe solurile nisipoase reprezintă factorul 

tehnologic esenţial în creşterea şi constanţa producţiei. Cultura 

grâului şi secarei au înregistrat cele mai bune producţii la 

fertilizarea cu N160P80(1185-2260 kg/ha). La porumb şi sorg cel 

mai ridicat nivel al producţiilor s-a înregistrat la un nivel de 

fertilizare de N160P80(5197 kg/ha), respectiv N150P80K80(7184 

kg/ha). La fasoliţă nivelul optim de fertilizare a fost de N30-N45 

kg/ha(1840-1722 kg/ha), iar la arahide N80P60(1325 kg/ha). 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

1.Tehnologia de cultivare a secarei pe solurile nisipoase. 

2. Tehnologia de cultivare a grâului pe solurile nisipoase irigate. 

3. Tehnologia de cultivare a porumbului pentru boabe pe solurile 

nisipoase irigate. 

4. Tehnologia de cultivare a sorgului hibrid pentru boabe pe solurile 

nisipoase irigate. 

5. Tehnologia de cultivare a fasoliţei pentru boabe pe solurile 

nisipoase irigate. 

6. Tehnologia de cultivare a arahidelor pe solurile nisipoase irigate. 

 

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă 

6.4. tehnologie modernizată     X      

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 



 

 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,european,internaţional)   

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si animale(naţional,european,internaţional)  

 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE  Elaborarea tehnologiilor cadru de cultură a cerealelor şi plantelor tehnice pe solurile 

nisipoase 

Stabilirea mărimii optime a exploataţiilor agricole pe solurile nisipoase irigate în 

condiţiile agriculturii private, durabile 

NR. 

crt. 

VALOAREA 

de la care 

începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
1

3
 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-

a realizat 

valorificar

ea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIAR
17

 IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

   -Valorificarea 

rezultatelor în cadrul 

sectorului de 

dezvoltare, 

producătorilor 

individuali şi 

fermelor pilot 

-diseminarea 

rezultatelor prin 

  CCDCPN 

Dăbuleni- Sectorul 

de Dezvoltare, 

Societăţi comerciale 

şi asociaţii cu profil 

agricol din zonele 

cu soluri nisipoase 

din judeţele Dolj, 

Mehedinţi 

În urma 

implementării 

rezultatelor de 

cercetare obţinute 

pe parcursul 

derulării 

proiectului s-au 

obţinut 

următoarele 

 



comunicări şi 

publicaţii 

- recomandări privind 

structura culturilor, 

asolamentele 

specifice şi 

dimensionarea 

optimă a 

exploataţiilor agricole 

pe solurile nisipoase 

în condiţii de irigare. 

rezultate:- 

Promovarea în 

cultură a speciilor 

de cereale, plante 

tehnice şi furajere 

cu adaptabilitate 

ridicată la 

condiţiile 

ecopedologice 

specifice 

nisipurilor şi 

solurilor 

nisipoase, 

tolerante la secetă 

şi arşiţă; 

-Fertilizarea 

raţională, 

echilibrată în 

scopul obţinerii 

de producţii 

economice; 

-Conducerea 

ştiinţifică a 

irigaţiei în funcţie 

de consumul 

specific al 

plantelor în 

contextul 

reducerii 

normelor de 

udare(irigare 

localizată,fertirig

are) 

- Conservarea şi 

îmbunătăţirea 

fertilităţii 

solurilor 



nisipoase prin 

aducerea de azot 

organic provenit 

din îngrăşăminte 

verzi, organo-

minerale şi a 

lucernei folosită 

ca solă 

amelioratoare 

- Realizarea unui 

sistem de 

agricultură 

specific şi a 

asolamentelor 

raţionale pentru 

solurile nisipoase 

cu fertilitate 

naturală redusă 

-Proiectarea şi 

dimensionarea 

exploataţiilor 

agricole şi a unui 

nou sistem 

specific de 

agricultură în 

contextul trecerii 

de la agricultura 

de subzistenţă la 

cea modernă de 

piaţă.   

 

 

 

 

 

 

 



 

FISA DE EVIDENTA Nr.7 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Protecţia integrată a unor culturi agricole în condiţiile ecologice ale solurilor 

nisipoase 

CATEGORIA DE PROIECT  CP3 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR.891 

DATA18.09.2000 

DURATA 

CONTRACT 

30LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

RELANSIN 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)  57000 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

45000 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1. SCCCPN Dăbuleni- Sectorul de Dezvoltare CONFORT ART…DIN CONTRACTUL 

NR. 891/18.09.2000 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Tehnologii de protecţie integrată la culturile de grâu, floarea soarelui, pepeni verzi şi viţă de vie în condiţiile ecologice 

specifice solurilor nisipoase 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   Condiţiile ecologice specifice solurilor nisipoase cu organisme 

tipice climatului arid-semiarid şi agrobiocenoze relativ structurate 

aflate în permanentă schimbare necesită tehnologii specifice pentru 

protecţia integrată a culturilor de grâu, floarea soarelui, pepeni 

verzi şi viţă de vie în condiţii de irigare. 

La grâu respectarea asolamentului de 3-4 ani cu solă amelioratoare 

de lucernă reduce rezerva biologică agenţilor patogeni de sol 

polifagi(Fusarium graminearum, F. roseum, F. oxysporum, 

Rizoctonia solani) alături de cei specifici(Tilletia sp. Şi Ustilago 

tritici). 

Epoca de semănat între 20 septembrie-5 octombrie favorizează 

infecţiile culturilor de grâu cu ciuperca Rrysiphe graminis f. sp. 

tritici şi insecte vectoare de virusuri şi micoplasme(afide, 

cicade)asigurând însă o bună înrădăcinare şi înfrăţire. 

Comportarea soiurilor de grâu la atacul agenţilor patogeni a 

evidenţiat doar soiul Dor ca, fiind rezistent la  

atacul ciupercilor Erysiphe graminis f. sp. tritici şi Puccinia 

recondita. La majoritatea soiurilor extinse în cultură în această 

zonă respectiv, Fundulea 4, Flamura 85, Dropia şi Rapid s-a 

constatat reducerea stabilităţii rezistenţei genetice la ciupercile 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii X  

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 



Erysiphe graminis f. sp. tritici şi Puccinia recondita.  

Prin tratarea seminţelor cu unul din fungicidele Sumi 8- 1kg/t, 

Vitavax200FF- 2,5 l/t, Raxil 060 FS- 0,5 l/t şi prin aplicarea a 2 

tratamente în vegetaţie(T1 la al II-III-lea nod şi T2 la burduf-

înspicare) cu Bumper forte-1l/ha pentru combaterea ciupercii 

Erysiphe graminis f, sp. Tritici s-au redus pierderile cantitative de 

producţie datorate factorilor parazitari cu 433,4-642,4 kg/ha şi 

pierderile calitative de producţie cu 148,7-409,2 kg/ha. 

La floarea soarelui cultivarea într-un asolament de 6-7 ani cu 

obligativitatea evitării monoculturii şi plantelor premergătoare cu 

agenţi patogeni comuni(soia,lucernă,rapiţă) previne atacul 

ciupercilor Plasmopara helianthi şi Sclerotinia sclerotiorum prcum 

şi a dăunătorului Opatrum sabulosum. 

Epoca de semănat tardivă(peste 8-10
0
C în sol) determină 

eşalonarea răsăririi datorită diminuării rapide a umidităţii din sol 

predispunând cultura la atacul dăunătorilor Opatrum sabulosum şi 

Corvus frugilegus frugilegus. 

Cultivarea hibrizilor cu rezistenţă genetică la Plasmopara helianthi, 

imuni în condiţiile anilor 2001-2002 la majoritatea agenţilor 

patogeni rezistenţi la Phoma oleracea respectiv, justin, Hercule, 

Select, Trajano, Splendor şi HS-2525 asigură realizarea 

producţiilor cuprinse între 2307-3016 kg/ha. 

Prin tratarea seminţelor de floarea soarelui cu fungicidul Sumilex 

50 PU-1kg/t asociat cu unul dintre insecticidele Furadan 35 ST-28 

l/t sau Promet 400CS-35l/t s-a asigurat protecţia culturii timp de 30 

de zile de la semănat împotriva atacului dăunătorilor Opatrum 

sabulosum, Corvus frugilegus frugilegus şi a ciupercii Sclerotinia 

sclerotiorum. 

La pepenii verzi- în zona solurilor nisipoase factorii ecologici, 

între aceştia factorii antropici influenţează distribuţia ţi evoluţia 

organismelor dăunătoare pepenilor verzi, în acest context 

semnalându-se concentrarea  şi specializarea unora dintre 

acestea(Fusarium oxysporum,Delia florilega şi Corvus frugilegus 

frugilegus. Respectarea asolamentului de minim 3 ani, evitarea 

monoculturii, rotaţiilor scurte(grâu-pepeni verzi) şi a plantelor 

premergătoare, gazde comune unor organisme dăunătoare previne 

atacul ciupercilor patogene de sol(Fusarium oxzspurum, 



Rhyzoctonia solani, Macrophomina sp., Sclerotinia minor) şi a 

dăunătorului Delia florilega.  

Utilizarea seminţelor neinfectate aparţinând soiurilor 

rezistente/tolerante(Dulce de Dăbuleni şi Crimson sweet) previne 

atacul ciupercilor Fusarium oxysporum f. sp. Niveum şi 

Colletotrichum lagenarium. 

Prin tratarea seminţelor de pepeni verzi cu unul din fungicidele 

Tiramet 60 PTS 3-4 g/kg sau Tachigaren 70WP 6-8 

g/kg(eficacitate bună împotriva ciupercilor Fusarium sp. Şi 

Pythium debarianum) asociat cu unul din insecticidele Promet 400 

CS 30 ml/kg sau Mospilan 70WP 30g/kg se asigură protecţia 

culturii timp de 30 de zile de la semănat, eficacitatea fiind cuprinsă 

între 94-100% plante salvate indiferent de soi sau epoca de 

semănat. 

La viţa de vie, în condiţiile solurilor nisipoase fertilizarea, irigarea 

raţională şi combaterea buruienilor sunt metode preventive 

obligatorii pentru creşterea şi dezvoltarea viţei de vie. Avertizarea 

tratamentelor chimice pentru combaterea ciupercii Plasmopara 

viticola se face pe baza favorabilităţii condiţiilor climatice, 

producerea infecţiilor primare având loc la temperaturi medii ale 

aerului cuprinse între 13-20
0
C şi o durată a persistenţei apei pe 

frunze mai mare de 60 minute/zi. 

Într-un sistem integrat de protecţie a viţei de vie în funcţie de 

favorabilitatea condiţiilor climatice şi evoluţia principalilor agenţi 

patogeni şi dăunători(Plasmopara viticola, Uncinula necator, 

Lobesia botrana, Tetranicus urticae, Eriophyes vitis), se recomandă 

aplicarea a 2-7 tratamente în complex: T1-lăstari 10-15 cm cu 

Shavit 71,5WP 0,2% + Neoron 0,1%; T2-înaintea înfloritului cu 

Dithane m45 0,2%+Dimilin 25WP-0,03%; T3-sfârşitul înfloritului 

cu Folicur M50WP 0,2%; T4- creşterea boabelor cu Bravo 500 SC 

0,2%; T5- compactarea boabelor, zeamă bordeleză 1%+ 150mii 

Trichograma dendrolini/ha; T6- compactarea boabelor, zeamă 

bordeleză 1%; T7- intrarea în pârgă cu Teldor 500 SC(Sumilex 50 

PU) 0,1%+150mii Trichograma dendrolini/ha. 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 



4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă 

6.4. tehnologie modernizată     X   

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,european,internaţional)   

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si animale(naţional,european,internaţional)  

 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE  Tehnologii de protecţie integrată la culturile de grâu, floarea soarelui, pepeni verzi şi 

viţă de vie în condiţiile ecologice specifice solurilor nisipoase  

NR. VALOAREA de PROCES MOD DE ACTUL
15

 VALOAREA BENEFICIAR
17

 IMPACT
18

 PERSOANE 



crt. la care începe 

negocierea 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

VALORIFICARE
14

 prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

NEGOCIATĂ
16

 AUTORIZA

TE
19

 

   Rezultatele directe 

şi cuantificabile ale 

aplicării acestui 

proiect sunt 

reprezentate de: 

- reducerea 

cheltuielilor pentru 

protecţia culturilor 

cu 20-25% prin 

utilizarea 

metodelor de 

prevenire a atacului 

unor agenţi 

patogeni şi 

dăunători(rezistenţa 

soiurilor şi 

hibrizilor, tratarea 

seminţelor) şi 

raţionalizarea 

numărului de 

tratamente chimice 

prin folosirea 

parazitoizilor 

oofagi şi a 

produselor 

microbiologice; 

- creşterea calităţii 

produselor agricole 

prin folosirea 

pesticidelor 

nepoluante. 

  Potenţialii 

beneficiari ai 

rezultatelor de 

cercetare sunt 

partenerii şi 

cofinanţatorii 

actualului 

proiect, agenţii 

economici cu 

capital de stat şi 

privat, 

producătorii 

individuali. 

Impactul 

economic al 

aplicării 

sistemelor de 

protecţie 

integrată 

reprezentat 

prin creşterea 

producţiei 

cantitative şi 

calitative şi 

implicit a 

profitului 

obţinut de 

cultivatorii de 

grâu, floarea 

soarelui, 

pepeni verzi, 

prun, piersic 

şi viţă de vie 

din zonele cu 

soluri 

nisipoase. 

Producţiile 

obţinute în 

urma aplicării 

acestui 

proiect vor 

corespunde 

din punct de 

vedere 

calitativ cu 

standardele 

internaţionale

 



, acestea 

constituindu-

se ca resurse 

pentru 

consumul 

intern al 

populaţiei cât 

şi pentru 

export. 

Va fi 

diminuat 

impactul 

ecologic al 

pesticidelor 

asupra 

sănătăţii 

organismelor 

vii prin 

obţinerea de 

produse 

agricole fără 

reziduuri 

toxice şi 

păstrarea şi 

corectarea 

echilibrului 

biologic al 

agrobiocenoz

elor şi 

implicit al 

zonelor cu 

soluri 

nisipoase din 

România. 

 

 

 



 

FISA DE EVIDENTA Nr.8 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Valorificarea solurilor nisipoase prin cultivarea lor cu plante medicinale şi 

aromatice 

CATEGORIA DE PROIECT  CP 3 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR.1039 

DATA 11.01.2001 

DURATA 

CONTRACT 

28 LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

RELANSIN 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)  50500 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

40000LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1. SCDCPN Dăbuleni-Sectorul de Dezvoltare CONFORT ART…DIN CONTRACTUL 

NR.1039/11.01.2001 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Elaborarea tehnologiei de cultura la specia Momordica charantia. 

Îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură la speciile Calendula officinalis şi Monarda didima 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   Pe baza rezultatelor de producţie obţinute în cei 2 ani  la 

Momordica charantia privind epoca de înfiinţare a culturii, 

stabilirea spaţiului de nutriţie şi materialul folosit la înfiinţarea 

culturii s-a adus o contribuţie la stabilirea câtorva verigi 

tehnologice de cultivare a acestei specii pe solurile nisipoase. 

La cultura de Calendula off. când se aplică potasiu în doză de 40-

80 kg/ha se aduc sporuri de producţie la florile de gălbenele. Prin 

aplicarea împreună cu azot şi fosfor cele mai mari producţii de 

flori de gălbenele  se obţin prin aplicarea a 50-75 kg/ha azot în 2 

etape-la semănat şi în faza de început butonizare+40-80 kg/ha 

potasiu+80 kg/ha fosfor. 

Rezultatele obţinute în cei doi ani de studiu cu privire la calitatea 

nectarului de piersici în combinaţie cu extracte de diferite plante 

medicinale cât şi cu cătină arată unele modificări de compoziţie 

biochimică. 

Cea mai importantă problemă care se urmăreşte în prepararea 

nectarului constă, în a reţine în produsul finit cât mai mult cu 

putinţă din calităţile gustative ale materiei prime folosite în acest 

scop.Nectarul de piersici în proba martor a suferit puţine 

modificări în timp(6 luni de la preparare) menţinând un conţinut 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii X  

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule  Stabilirea unui 

sortiment de suscuri 

obţinut din fructe în 

asociere cu plante 

medicinale şi 

aromatice 

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional X 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 



apropiat în substanţă uscată, glucide, aciditate şi vitamina C. 

Adăugarea extractelor de plante medicinale a condus la o creştere a 

conţinutului în glucide comparative cu proba martor. Creşterea a 

fost şi mai evidentă în variantele în care s-a adăugat fenicul şi 

gălbenele a căror fructe şi flori conţin celuloză, glucide şi proteine. 

De asemenea aciditatea a suferit modificări prezentând valori mai 

mari în variantele cu extracte de plante medicinale fără cătină. 

Adăugarea cătinei a condus la o cantitate mai mare de vitamina C 

în nectar, chiar şi după 6 luni de la fabricare comparativ cu unele 

variante fără cătină. Gustul astringent a nectarului se datoreşte 

unor principii amare pe care le conţin plantele de coada şoricelului, 

gălbenele.  

Prin conţinutul lor în substanţe aromate şi alte componente 

plantele medicinale şi aromate din ţara noastră se dovedesc 

deosebit de valoroase pentru producerea de concentrate aromate 

care poate constitui baza unei industrii de sucuri şi nectaruri ce 

foloseşte numai materii prime indigene.  

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă   X 

6.4. tehnologie modernizată    X   

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 



6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,european,internaţional)   

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si animale(naţional,european,internaţional)  

 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Elaborarea tehnologiei de cultura la specia Momordica charantia. 

Îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură la speciile Calendula officinalis şi Monarda didima  

NR. 

crt. 

VALOAREA 

de la care 

începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
1

3
 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIA

R
17

 

IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

   Noile tehnologii 

agricole vor fi 

transferate Sectorului 

de dezvoltare care va 

dispune de producţia 

realizată prin noile 

tehnilogii. 

Tehnologiile vor fi 

valorificate prin 

difuzarea acestora 

către beneficiari ca: 

Ministerul 

Agriculturii prin 

   Prin alegerea 

sortimentului de plante 

medicinale şi aromatice 

cu pretabilitate ridicată 

la condiţiile 

ecopedologice 

specifice solurilor 

nisipoase devine 

realizabilă valorificarea 

superioară a celor mai 

sărace soluri nisipoase 

care în prezent sunt 

necultivate. Din punct 

 



Direcţiile Agricole 

Judeţene, ANCA şi 

cultivatori particulari, 

Ministerul Sănătăţii 

prin unităţile de 

cercetare medicală şi 

spitale, Ministerul 

Învăţământului prin 

Facultatea de 

Agricultură, 

Facultatea de 

Biologie, Facultatea 

de Medicină şi 

Farmacie. 

de vedere social 

tehnologiile elaborate 

la principalele plante 

medicinale şi aromatice 

pot fi puse la dispoziţia 

deţinătorilor de terenuri 

nisipoase, cei care de 

fapt se constituie în 

potenţiali beneficiari ai 

rezultatelor de 

cercetare din proiect 

rezolvându-se în 

acelaşi timp şi o 

stabilitate a terenului 

prin utilizarea speciilor 

perene de plante 

medicinale şi aromatice 

care asigură o bună 

protecţie împotriva 

deflaţiei, oferind 

condiţii favorabile 

evoluţiei pedogenetice. 

Extinderea în cultură a 

diferitelor specii de 

plante medicinale şi 

aromatice crează 

posibilitatea extinderii 

forţei de muncă pe de o 

parte pe o perioadă 

mare din an, iar pe de 

alta a atragerii unor 

segmente ale populaţiei 

mai puţin 

ocupate(copii, bătrâni). 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr.9 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Soluţii tehnologice noi pentru protecţia cartofului împotriva atacului de 

stolbur(Potato stolbur phytoplasma) 

CATEGORIA DE PROIECT   PED 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR. 329 

DATA 01.09.2004 

DURATA 

CONTRACT 

25 LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

AGRAL 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse) 223500  LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

150000LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1.CCDCPN Dăbuleni- Sectorul de Dezvoltare 

2. INCDCSZ Braşov- Sectorul de Dezvoltare  

CONFORT ART…DIN CONTRACTUL 

NR. 329/01.09.2004 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Soluţii tehnologice noi de combatere a stolburului la cartof 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   Există diferenţă între soiurile de cartof privind comportarea la 

atacul de stolbur. În acest sens soiul Sante este cel mai sensibil. 

Gradul de infecţie este puternic influenţat de prezenţa vectorului. 

Deşi primele simptome ale bolii au apărut la mijlocul lunii iunie 

evoluţia acesteia a fost lentă până la apariţia vectorului Hyalesthes 

obsoletus când gradul de infecţie a crescut brusc. 

Stolburul se transmite într-un procent redus şi prin tuberculi. Prin 

plantarea cartofului în epoca optimă momentul creşterii bruşte a 

gradului de infecţie găseşte plantele cu producţia în cea mai mare 

parte formată, efectele economice ale bolii simţindu-se mai puţin. 

Dacă recoltarea se face până la mijlocul lunii iulie gradul de 

infecţie cu stolbur se menţine la un nivel scăzut.Comparând 

rezultatele care se referă la producţiile obţinute urmărind gradul de 

infecţie cu stolbur în funcţie de soi şi de verigi tehnologice a reieşit 

că: 

*soiurile timpurii Ostara şi Agata au dat cele mai bune rezultate; 

*sortarea atentă a materialului de plantat 

*plantarea cartofului să se facă în epoca optimă 

*încolţirea materialului de plantat este necesară pentru a elimina 

tuberculii cu colţi filoşi sau cu simptome de boală 

*desimea optimă de plantare este de 44000 cuiburi/ha 

*recoltarea să se facă până la mijlocul lunii iulie 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii X  

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional     1 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 



 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă     X 

6.4. tehnologie modernizată         

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,european,internaţional)   

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si animale(naţional,european,internaţional)  

 

 

 

 



TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Soluţii tehnologice noi de combatere a stolburului la cartof 

NR. 

crt. 

VALOAREA de 

la care începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIAR
17

 IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

   Valorificarea 

rezultatelor s-a 

făcut în cadrul 

sectorului de 

dezvoltare, 

diseminarea 

rezultatelor prin 

cominicări 

ştiinţifice şi 

publicaţii, 

recomandări 

privind tehnologia 

de cultivare a 

cartofului în zonele 

mai călduroase cu 

un atac mai mare 

de stolbur. 

  Sectorul de 

Dezvoltare al 

CCDCPN 

Dăbuleni 

 

În urma 

implementări

i rezultatelor 

de cercetare 

obţinute pe 

parcursul 

derulării 

proiectului s-

au obţinut 

următoarele 

rezultate: 

Promovarea 

în cultură a 

noilor soiuri 

tolerante la 

atacul de 

stolbur; 

- combaterea 

buruienilor 

plante gazdă 

pentru 

stolbur; 

- plantarea 

cartofului în 

epoca optimă 

folosind 

tuberculi 

încolţiţi şi 

asigurarea 

 



unei desimi 

de plantare 

de 44000 

cuiburi/ha; 

- recoltarea 

cartofului 

până la 

mijlocul lunii 

iulie pentru 

evitarea 

infecţiei 

ţinând cont 

de curba de 

zbor a 

principalului 

vector, cicada 

Hyalesthus 

Obsoletus 

Sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr.10 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Creşterea randamentului de producţie, a rezistenţei la factorii de stres şi la 

atacul agenţilor patogeni la cultura de pepeni verzi de pe solurile nisipoase, 

prin altoire 

CATEGORIA DE PROIECT  PED 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR. 210 

DATA  05.09.2003     

DURATA 

CONTRACT 

22 LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

AGRAL 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)  154600 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

151600 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1. CCDCPN Dăbuleni- Sectorul de Dezvoltare 

 

CONFORT ART DIN CONTRACTUL 

NR.210/05.09.2003 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Tehnologia de cultivare a pepenilor verzi prin altoire pe solurile nisipoase 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   Altoirea pepenilor verzi în zona solurilor nisipoase determină 

creşterea nivelului cantitativ şi calitativ al producţiei, creşterea 

randamentului de utilizare a îngrăşămintelor organice şi minerale. 

Plantele altoite devin rezistente la atacul de fuzarioză. Ca metodă 

de altoire, altoirea,, cu pană în despicătură,, permite realizarea unui 

procent de prindere a altoiului de peste 95%.Sunt preferaţi pentru 

altoire portaltoii special creaţi(Macis F1), care influenţează pozitiv 

timpurietatea producţiei. 

Se recomandă cultivarea în cultură altoită a hibrizilor Lady F1 şi 

Crisby F1 care au realizat producţia medie de 70,8 t/ha respectiv 

60,6 t/ha. Fructele obţinute la plantele altoite sunt mai mari la 

majoritatea cultivarelor, creşterea în greutate fiind de 4-12%.Prin 

altoire s-a înregistrat o uşoară tendinţă de creştere a grosimii cojii 

fructelor şi a conţinutului în substanţă uscată solubilă. Producţia 

cea mai mare de fructe(59,8 t/ha) s-a obţinut prin fertilizarea cu 

N50P50K50 + N25 la o desime a culturii de 7963plante/ha. 

Culturile altoite valorifică foarte bine îngrăşămintele organice prin 

aplicarea a 30 t/ha gunoi de grajd, la desimea de 5555 plante/ha 

fiind obţinută producţia de 54,4 t/ha. Acest fapt demonstrează că 

pe solurile nisipoase se pot obţine producţii biologice fără a fi 

folosite produse chimice. La culturile protejate prin mulcire sau în 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii Tehnologia de 

cultivare a pepenilor 

verzi prin altoire pe 

solurile nisipoase 

 

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 



adăposturi joase tip tunel, altoirea a determinat creşterea producţiei 

cu 11,6 t/ha(25%). Producţiile cele mai mari(71 t/ha) s-au obţinut 

la cultura altoită, în adăposturi joase tip tunel. Altoirea a 

determinat realizarea unor indici fiziologici mai buni, aceasta 

explicând nivelul cantitativ şi calitativ mai ridicat al producţiilor 

culturilor altoite. La culturile protejate altoirea a determinat 

creşterea greutăţii fructelor cu 0,9-2,5 kg şi a conţinutului în 

glucide. Din punct de vedere al eficienţei economice culturile 

altoite din adăposturile joase tip tunel aduc cultivatorilor profitul 

cel mai mare(202-928 mii lei), cu o rată a profitului de 250%. 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă            X 

6.4. tehnologie modernizată         

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,european,internaţional)   



 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si animale(naţional,european,internaţional)  

 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Tehnologia de cultivare a pepenilor verzi prin altoire pe solurile nisipoase 

NR. 

crt. 

VALOAREA de 

la care începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIAR
17

 IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

   Rezultatele de 

cercetare obţinute 

au fost publicate în 

lucrări ştiinţifice, 

au fost prezentate 

la masa rotundă din 

anul 2005 la care 

au participat 

cultivatori de 

pepeni verzi, 

cercetători de la 

ICDLF Vidra şi 

Işalniţa, cadre 

didactice de la 

Facultatea de 

Horticultură din 

Craiova, specialişti 

de la OJCA Dolj şi 

DADR Dolj. 

Rezultatele au fost 

popularizate pe 

posturile locale de 

  Beneficiarii 

rezultatelor 

obţinute în 

cadrul 

proiectului vor 

fi cultivatorii de 

pepeni verzi din 

zona solurilor 

nisipoase şi în 

special cei care 

realizează 

culturi de 

pepeni verzi în 

adăposturi joase 

tip tunel sau 

mulcite fiind 

estimată o 

suprafaţă de 

4000-6000 ha. 

Prin aplicarea 

tehnologiei de 

cultivare a 

pepenilor 

verzi prin 

altoire s-au 

obţinut 

creşterea 

randamentului 

de producţie 

la pepenii 

verzi cultivaţi 

pe solurile 

nisipoase cu 

30%( 12 t/ha), 

creşterea 

randamentului 

de utilizare a 

îngrăşămintel

or, evitarea 

poluării 

fructelor şi a 

 



televiziune TVR 

Oltenia şi 

Dăbuleni. 

mediului, 

reducerea 

consumului de 

pesticide şi 

obţinerea de 

pepeni verzi 

fără reziduuri 

nocive 

datorate 

acestora, 

posibilitatea 

cultivării 

soiurilor cu 

calităţi 

comerciale şi 

timpurietate 

deosebită, 

creşterea 

suprafeţelor 

de pepeni 

verzi în 

adăposturi 

joase tip tunel, 

sporirea 

profitului 

cultivatorilor 

şi dezvoltarea 

rurală în 

zonele cu 

soluri 

nisipoase. 

 

 

 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr.11 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Măsuri tehnologice pentru limitarea efectului produs de stresul termohidric la 

cartof 

CATEGORIA DE PROIECT  PED 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR. 315 

DATA 01.09.2004 

DURATA 

CONTRACT 

24 LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

AGRAL 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)  276000 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

191000LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1.CCDCPN Dăbuleni-Sectorul de Dezvoltare 

2. INCDCSZ Braşov  

CONFORT ART DIN CONTRACTUL 

NR.315/01.09.2004 

 

1) DENUMIRE REZULTAT
4
 1.Tehnologia de cultivare a cartofului în condiţii de stres termohidric pe sol de tip cernoziom. 

2. Tehnologia de cultivare a cartofului în condiţii de stres termohidric pe soluri nisipoase. 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   1.Tehnologia de cultivare a 

cartofului în condiţii de stres 

termohidric pe sol de tip 

cernoziom. 

Măsuri tehnologice specifice: 

-încolţirea materialului de 

plantare 

-folosirea soiurilor rezistente 

la stresul termohidric: 

Tentant, Amelia, Tâmpa 

-utilizarea irigării prin 

picurare pentru a realiza 

reţionalizarea consumului de 

apă la cartof în funcţie de 

consumul plantei 

-aplicarea îngrăşămintelor 

fracţionat odată cu apa de 

irigat. 

Rezultate obţinute: 

-realizarea unor producţii cu 

 

 

 
 

 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii 1.Tehnologia de 

cultivare a cartofului 

în condiţii de stres 

termohidric pe sol de 

tip cernoziom. 

2. Tehnologia de 

cultivare a cartofului 

în condiţii de stres 

termohidric pe soluri 

nisipoase. 

 

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional 



3.3 prototip 65-85% mai ridicate la 

unitatea de suprafaţă 

comparativ cu tehnologia 

clasică 

-reducerea consumului de 

apă pe unitatea de suprafaţă 

-menţinerea şi îmbunătăţirea 

calităţii solului. 

2. Tehnologia de cultivare a 

cartofului în condiţii de stres 

termohidric pe soluri 

nisipoase. 

Măsuri tehnologice specifice: 

-încolţirea materialului de 

plantare 

-folosirea soiurilor rezistente 

la stresul termohidric: 

Rozana, Amelia, Tâmpa 

-utilizarea irigării prin 

microaspersie pentru a 

realiza raţionalizarea 

consumului de apă la cartof 

în funcţie de consumul 

plantei 

-aplicarea îngrăşămintelor 

fracţionat odată cu apa de 

irigat. 

Rezultate obţinute: 

-realizarea unor producţii cu 

58-68 % mai ridicate la 

unitatea de suprafaţă 

comparativ cu irigarea prin 

metodele tradiţionale 

-reducerea consumului de 

apă pe unitatea de suprafaţă 

-menţinerea şi îmbunătăţirea 

calităţii solului 

 

1.4. instalaţiee pilot sau echivalent 

 

 



-creşterea veniturilor pe 

unitatea de suprafaţă 

 3.5. altele   

4) DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5) DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă 

6.4. tehnologie modernizată      X 

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate 

înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si 

animale(naţional,european,internaţional) 

 



 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE 1.Tehnologia de cultivare a cartofului în condiţii de stres termohidric pe sol de tip 

cernoziom. 

2. Tehnologia de cultivare a cartofului în condiţii de stres termohidric pe soluri 

nisipoase. 

NR. 

crt. 

VALOAREA de 

la care începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIAR
17

 IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

      Societăţi 

agricole cu 

capital privat şi 

de stat, asociaţii 

agricole 

familiale, micii 

fermieri şi 

cultivatorii 

individuali din 

zona de campie 

din sudul ţării 

Efecte 

economice 

ale 

implementări

i rezultatelor 

obţinute. 

În urma 

implementări

i rezultatelor 

de cercetare 

obţinute pe 

parcursul 

derulării 

proiectului s-

au obţinut 

următoarele 

rezultate: 

-promovarea 

în cultură a 

soiurilor de 

cartof 

rezistente la 

stresul 

termohidric 

-fertilizarea 

 



raţională, 

echilibrată în 

scopul 

obţinerii de 

producţii 

economice 

-folosirea 

eficientă a 

azotului prin 

fragmentarea 

dozei în 2-3 

etape 

-reducerea 

cheltuielilor 

cu apa de 

irigat cu cel 

puţin 30%, 

prin folosirea 

soiurilor de 

cartof 

rezistente la 

stresul 

termohidric şi 

cu un 

coeficient 

ridicat de 

valorificare a 

apei de irigat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr.12 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Cercetări privind fundamentarea şi elaborarea tehnologiei de cultivare a 

pepenilor verzi cu plante altoite în vederea obţinerii de producţii biologice în 

zonele cu soluri nisipoase 

CATEGORIA DE PROIECT   CP 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR. 52147 

DATA 30.10.2008 

DURATA 

CONTRACT 

 36 LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

PSN 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)   1 870 000 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN CCDCPN Dăbuleni 

Universitatea din Craiova 

ICDPP Bucureşti 

CONFORT ART 7.1 DIN ACORDUL 

FERM DE COLABORARE 

52147/30.10.2008 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Tehnologie ecologică de cultivare a pepenilor verzi cu plante altoite în vederea obţinerii de producţii biologice în zonele 

cu soluri nisipoase 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

Amenajarea spaţiului şi producerea răsadului altoit 

Producerea răsadului altoit se face în spaţii protejate care dispun de 

instalaţii de dirijare a microclimatului, prevăzute cu tunele de calusare, 

obţine rezultate bune şi în solarii prevăzute cu încălzire biologică. 

Pentru culturile protejate în tunele sau pentru cele mulcite cu folie de 

polietilenă, se seamănă în perioada 5-10 martie, iar portaltoiul se 

seamănă după 4-5 zile, în perioada 10-15 martie. Pentru culturile 

neprotejate se seamănă altoiul în martie, iar portaltoiul după 4-5 zile. 

Metoda de altoire recomandată este prin ,,alipire cu un cotiledon,,. 

Seminţele altoiului se seamănă pe straturi nutritive. Seminţele de 

portaltoi se seamănă în alveole(ghivece, cuburi nutritive). Când 

plantele portaltoiului au 1-3 frunze adevărate, cu o lamă bine ascuţită 

se taie epicotilul şi printr-o tăietură oblică se îndepărtează unul dintre 

cotiledoane. Altoiul se taie oblic la 45
0
 la 1-2 cm sub cotiledoane, se 

alipeşte portaltoiul pe lungimea tăiată şi se prinde o clamă de altoire. 

Ca o variantă a acestei metode este altoirea ,,cu pană între 

cotiledoane. În acest caz, la planta portaltoi se face o tăietură sub 

formă de pană cu cotiledoane pe lungimea de 1-1,5 cm. Planta altoi se 

taie la 1-2 cm sub cotiledoane sub formă de pană, se introduce între 

cotiledoanele portaltoiului şi se fixează cu clipsul de altoire. 

Cultivare( soiuri şi hibrizi) recomandate. Se vor cultiva soiuri şi 



hibrizi recunoscuţi pentru timpurietate, mărimea şi calitatea producţiei, 

rezistenţă la boli şi la stresul datorat condiţiilor de cultură de pe 

solurile nisipoase.În urma testării comportării unor cultivare de pepeni 

verzi în cultură ecologică cu plante altoite se recomandă folosirea 

cultivarelor Audry F1, Crisby F1, Lady F1, Celine F1, Flamingo F1. 

Portaltoiul recomandat este Macis F1 din specia Lagenaria 

siceraria. Rezultate bune s-au obţinut şi atunci când altoirea s-a făcut 

pe portaltoii Shintosa F1 şi Strongtosa F1 care sunt hibrizi 

interspecifici între Cucurbita Maxima şi Cucurbita Moshata. În lipsa 

unor instalaţii performante de control a microclimatului şi a tunelelor 

de calusare sunt de preferat portaltoi din specia Lagenaria siceraria. 

Aceşti portaltoi sunt recomandaţi pentru culturile timpurii portaltoii 

interspecifici imprimând producţiei o tardivitate accentuată. 

Alegerea terenului.  

Pentru culturile ecologice de pepeni verzi sunt recomandate solurile 

nisipoase trecute prin perioada de reconversie, cu un conţinut în humus 

de 1,2%. Terenul trebuie să fie cât mai bine adăpostit natural, apa 

freatică să fie la o adâncime de peste 2 m şi să fie asigurată sursa de 

apă permanentă pentru irigare. În cadrul fermelor ecologice, culturi 

bune premergătoare pentru pepenii verzi sunt cele de mazăre, fasole, 

cartofi, ceapă, tomate. Se pot cultiva cu rezultate bune şi după soia sau 

cereale păioase. Pepenii verzi în cultură biologică vor reveni pe acelaşi 

teren după minim 6 ani. 

Fertilizarea se face folosind 60 t/ha gunoi de grajd bine fermentat. La 

dozele de 30 t/ha gunoi de grajd pentru a asigura necesarul optim de 

elemente este necesară fertilizarea foliară cu produse naturale 

organice(Cropmax, Glutaxim). 

Mulcirea cu folie de polietilenă. Pentru combaterea buruienilor, dar 

şi pentru o mai bună valorificare a apei şi îngrăşămintelor organice 

terenul se mulceşte cu folie fumurie, cu lăţimea de 1,0 m şi grosimea 

de 0,018 mm. Sunt necesare 80 kg folie pentru 1 ha de cultură. 

Plantarea răsadurilor se face în perioada 10-15 aprilie în cazul 

culturilor protejate în tunele şi în perioada 20-30 aprilie în cazul 

culturilor neprotejate şi a celor mulcite cu folie de polietilenă. Se 

plantează în câmp neprotejat când temperatura în sol la adâncimea de 

10 cm se stabilizează la 15
0
C, după ce a trecut pericolul ultimelor 

brume. 



Irigarea culturilor este de preferat să se facă prin picurare. Banda de 

picurare se instalează concomitent cu instalarea foliei de mulci. Pentru 

solurile nisipoase este indicată banda cu distanţa între picurătoare de 

30-40 cm, cu debite de 10-12 l/h/m liniar. Irigarea se poate face şi prin 

aspersiune, fiind necesar 6-8 udări cu norma de udare de 350-

400m
3
/ha. 

Combaterea bolilor şi dăunătorilor . Prin altoire, plantele de pepeni 

verzi nu sunt atacate de agentul patogen Fusarium oxysporum, ca 

urmare fiind eliminate din schema de combatere a bolilor tratamentele 

respective. Altoirea nu are influenţă asupra asupra celorlalte boli care 

atacă părţile aeriene ale plantelor, pentru combaterea acestora fiind 

necesare şi alte tratamente fitosanitare. La semnalarea alternariozei 

plantelor de pepeni verzi(Alternaria cucumerina), 

bacteriozei(Pseudomonas lacrymans), antracnozei(Colletotrichum 

lagenarium), manei(Pseudoperonospora cubensis), se fac tratamente cu 

zeamă bordeleză 0,5%, Alcupral 0,5%, Champion 0,3%. La 

semnalarea petelor de făinare se fac tratamente cu sulf muiabil 0,4%. 

Pentru combaterea afidelor şi a păianjenului roşu(tetranicus urticae) se 

fac tratamente cu potasiu(1,5-2%), făină de bazalt(1-3%), extracte de 

piretrină, rotenonă, quasia sau neem, purin de urzică, soc, ferigă, 

decoct de pelin. 

Recoltarea . Recoltarea culturilor ecologice de pepeni verzi altoite 

începe după cum urmează: 1-5 iulie la culturile protejate în adăposturi 

joase tip tunel ,   iulie la culturile mulcite cu folie de polietilenă, 8-12 

iulie la culturile neprotejate. 

Eficienţa economică. Cultura ecologică a pepenilor verzi cu plante 

altoite pe solurile nisipoase este rentabilă. La o producţie de 60 t/ha, 

cultura mulcită cu folie de polietilenă şi irigată prin picurare realizează 

un profit de 8266 lei/ha, cu o rată a profitului de 38%, iar cultura 

protejată în tunele, mulcită şi irigată prin picurare realizează un profit 

de 13645 lei/ha, cu o rată a profitului de 48%. 

Domeniul de aplicabilitate.  Tehnologia ecologică de cultivare a 

pepenilor verzi cu plante altoite se poate aplica pe solurile nisipoase 

din ţara noastră cu precădere în zona solurilor nisipoase din sudul 

Olteniei. 

Beneficiari potenţiali. Societăţi comerciale, grupuri de producători şi 

fermieri din zonele cu soluri nisipoase din judeţele Dolj, Olt, 



Mehedinţi, Galaţi, Brăila, Buzău, Ialomiţa.  

2.1 documentaţii,studii,lucrari   ………6 …………7 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii X  

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou Solurile nisipoase recomandate cu peste 0,8% humus. Hibrizii 

recomandaţi: Audry F1, Crisby F1 altoite pe portaltoiul Macis F1. 

Fertilizare organică cu 60 t/ha gunoi de grajd. Combatere boli cu 

extracte de plante. 

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă          X 

6.4. tehnologie modernizată         

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 



 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate 

înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si 

animale(naţional,european,internaţional) 

 

 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Tehnologie ecologică de cultivare a pepenilor verzi cu plante altoite în vederea 

obţinerii de producţii biologice în zonele cu soluri nisipoase   

NR. 

crt. 

VALOAREA de 

la care începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIAR
17

 IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

       Beneficii 

estimate în 

urma 

valorificării 

către alţi 

operatori 

economici. 

Cultura 

ecologică a 

pepenilor 

verzi altoiţi 

este rentabilă. 

La o 

 



producţie de 

60 t/ha, 

cultura 

mulcită cu 

folie de 

polietilenă 

prin picurare 

realizează un 

profit de 

8266 lei/ha, 

cu o rată a 

profitului de 

38%, iar 

cultura 

protejată în 

tunele, 

mulcită şi 

irigată prin 

picurare 

realizează 

13645 lei/ha, 

cu rata 

profitului de 

48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr. 13 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Îmbunătățirea ofertei de producție a ecosistemelor pe psamosoluri pentru 

creșterea gradului de securitate alimentară și de calitate a produselor agricole 

primare 

 

CATEGORIA DE PROIECT  C-D 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR. ADER 369 (5.3.3) 

DATA 27.10. 2011 

DURATA 

CONTRACT 

37 LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

ADER  

VALOAREA PROIECTULUI (Include si alte surse)   647 300 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE  (Buget de stat) 

647 300  LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1. Ministerului Agrficulturii și 

Dezvoltării Rurale  

2. SCCCPN Dăbuleni Sectorul de 

producţie 

 

CONFORM  ART…DIN CONTRACTUL 

NR. 369/27.10.2011 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 Îmbunătățirea sortimentului de soiuri și hibrizi și a tehnologiilor de cultură la cereale, plante tehnice, plante legumicole, 

viță de vie, pomi fructiferi. 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari,, 

cărți 

X  Cercetările efectuate au vizat următoarele specii:  
plante legumicole (tomate, ardei gras, pătlăgele vinete, 

morcov, ceapă, pepeni verzi și pepeni galbeni), - plante 

tehnice (arahide, floarea soarelui),  cereale (grâu, porumb, 

sorg, triticale),  leguminoase (fasolița), cartof timpuriu, viță 

de vie, pomi fructiferi. Astfel a fost îmbunătățit sortimentul 

de soiuri și hibrizi la toate speciile de plante analizate. 

Au fost revizuite și îmbunătățite tehnologiile de cultură 

la speciile de plante care fac obiectul nostru de activitate, prin 

îmbunătățirea sortimentului de soiuri și hibrizi, a substanțelor 

de tratare a bolilor și dăunătorilor, a sortimentului de 

erbicide. În total au fost elaborate 20 tehnologii agricole 

pentru solurile nisipoase tehnologice, la culturile de  tomate, 

ardei, vinete, ceapă, morcov, pepeni verzi şi pepeni galbeni,  

triticale, grîu, porumb, sorg, arahide, fasoliţă, floarea 

soarelui, piersic, cais, cireş, vişin şi viţă de vie. 

7 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii X  

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 



S-au organizat loturi demonstrative la fasoliţă, sorg, arahide, 

pepeni verzi, piersic și viță de vie pe suprafeţe cuprinse între 

0,5-0,7 ha la culturile de câmp, 1 ha la piersic și 12 ha la vița 

de vie, în scopul diseminării rezultatelor de cercetare şi 

promovării cultivarelor performante către fermierii din zonă. 

Rezultatele obţinute subliniază eficienţa economică pozitivă a 

tuturor speciilor şi cultivarelor cultivate în cadrul loturolor 

demonstrative. Cea mai mare rată a profitului s-a înregistrat 

la cultivarele de arahide (308-310%), urmate se cultivarele de 

pepeni verzi (121-154%), fasoliţă (126-139%) şi sorg boabe 

(15-17% ).  

Anual, începând cu anul 2012  s-a organizat 

Simpozionul  ,,Îmbunătăţirea ofertei de producţie a 

agroecosistemelor  pe psamosoluri pentru creşterea gradului 

de securitate alimentară şi de calitate a produselor agricole 

primare’’ Dăbuleni “.  Au fost prezentate  referate 

științifice. A participat un  număr mare de  invitați, în special 

specialisti în domeniu. 

Pe baza rezultatelor de cercetare  am elaborat și editat cartea 

cu titlul Oferta de produse agricole primare pe solurile 

nisipoase în perspectiva anilor 2015-2025. ISBN: 978-606-

11-4311-5.  
Cartea cuprinde 227 pagini, din care 23 pagini color, 

structurată în patru capitole și și un capitol cu Bibliografia. 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 



6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă 

6.4. tehnologie modernizată        X   

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate 

înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si 

animale(naţional,european,internaţional) 

 

 
 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE  

NR. 

crt. 

VALOAREA de 

la care începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEF

ICIAR
17

 

IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

   SCDCPN Dăbuleni 

va transfera 

rezultatele de 

cercetare și noile 

tehnologii 

   Prin implementarea 

noilor tehnologii 

sectorul de 

dezvoltare al 

SCDCPN Dăbuleni 

 



Ministerului 

Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale 

şi va asigura 

asistenţă tehnică la 

implementarea 

acestora. 

Sectorul de 

producție va 

dispune de 

producţia realizată 

prin noile 

tehnologii. 

SCDCPN Dăbuleni 

îi revine dreptul de 

valorificare a 

tehnologiilor prin 

difuzarea acestora 

către alţi 

beneficiari. 

și ceilalți producători 

vor realiza un profit 

net suplimentar de 

circa 2000-3000 

lei/ha. În zona de 

influenţă a SCDCPN 

Dăbuleni noile 

tehnologii se vor 

aplica în primii 2 ani 

pe suprafaţa de 1000 

ha cu un profit 

suplimentar la 

cultivatori de cca. 2 

500 000 lei/an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr. 14 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului 

dulce în contextul schimbărilor climatice și 

elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în 

România" 

CATEGORIA DE PROIECT  C-D 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

nr. 2.2.2. / 

22.10.2015 

ADER 2.2.2. 

DURATA 

CONTRACT 

38 LUNI ACRONIM PROGRAM ADER  

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse) : Total: 

862.850 LEI  

 

VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

Total: 862.850 lei 

 

REZULTATELE CERCETARII 

APARTIN 

CCDCPN  

Dăbuleni  

INCDCSZ 

BRAȘOV 

ICDPP București 

ICDIMPH – 

HORTING 

București 

CONFORM ART. 49 DIN CONTRACTUL NR. 222/22.10.2015 

 

 

1)DENUMIRE 

REZULTAT
4
 

- 1. Identificarea şi promovarea în cultură a unor genoipuri de cartof dulce tolerante la factorii de stress termohidric din zona psamosolurilor.  

- 2. Elaborarea de solutii știintifice și tehnologice pentru realizarea de progrese semnificative în cultivarea cartofului dulce într-un sistem de agricultură durabilădin;   

- 3. Promovarea culturii de cartof dulce pe piaţa din România 

2)CATEGORIA 

REZULTATUL

UI(conform 

art.74.OG.57/20

02 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 

documentaţii,stu

dii,lucrari 

14 lucrări 

științifice 

publicate în țară 

4 lucrări științifice 

publicate în 

străinătate 

31 comunicări 

științifice în țară 

. Elaborarea 

procedurilor privind 

tehnologiile de 

cultivare a cartofului 

dulce în contextul 

schimbărilor 

climatice și 

elaborarea unor 

S-a elaborat baza de date  privind resursele ecologice, 

biologice si tehnologice existente în zone cu stress termohidric, în 

corelație cu cerințele plantei de cartof dulce 

Elaborarea unui GHID DE BUNE PRACTICI 

AGRICOLE ȘI DE MEDIU IN DOMENIUL OPTIMIZARII 

TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE A CARTOFULUI DULCE 

Ghidul cuprinde un studiu privind bune practici în aplicarea 

 



2 comunicări 

științifice în 

străinătate 

măsuri de promovare 

a culturii  în România 

Realizarea şi 

testarea de solutii 

stiintifice si 

tehnologice de 

cultivare a cartofului 

dulce în contextul 

schimbărilor 

climatice 

Optimizarea 

tehnologiilor de 

cultivare a cartofului 

dulce in corelaţie cu 

factorii de risc ai 

culturii în contextul 

schimbărilor climatie 

din Romania   

Optimizarea 

tehnologiilor de 

cultivare a cartofului 

dulce in corelaţie cu 

factorii de risc ai 

culturii în contextul 

schimbărilor climatie 

din Romania   

 

tehnologiei de cultivare la cultura de cartof dulce. Cartoful dulce, 

numit și batat (Ipomoea batatas (L), este o plantă dicotiledonată 

care aparține familiei Convolvulaceae, originar din America 

Centrală, care s-a aclimatzat bine în condițiile solurilor nisipoase 

din România 

Principalele caracteristici tehnice: În condițiile din România 

cartoful dulce se înmulțește prin lăstari obținuți în solar. Sunt 

prezentate rezultate privind comportarea  a 5 soiuri de cartof dulce 

de origine coreană, care s-au adaptat foarte bine în Romînia. 

Cultura de cartof dulce nu comportă riscuri majore privimd atacul 

bolilor și dăunătorilor. S-au evidențiat soiurile Juhwangmi și 

Yulmi, prin rezistență la factorii de stres din zona solurilor 

nisipoase,  prin timpurietate, productivitate ridicată și stabilitate în 

realizarea producției.  

Rezultatele cuprinse în ghid permit fermierilor să anticipeze 

rezultatul, prin alegera soiului, a epocii de plantare și epocii de 

recoltare, inputuri care nu generează condum de energie. 

Deasemenea, metodele de pregătire a solului, respectarea unui 

regim optim de nutriție a plantei, în funcție de desimea și calitatea 

solului și realizarea protecției fitosanitare a culturii sunt factori 

tehnologici prezentați în ghid, pe   .baza unei fundamentări științifie 

realizată în cadrul proiectului ADER 2.2.2.  

Efecte socio-economice şi de mediu: 

- Diversificarea sortimentului de specii adaptate solurilor 

nisipoase, prin includerea în asolamente cartofului dulce 

- Aclimatizarea a 5 soiuri de cartof dulce în condițiile dn 

România 

- Reducerea cu 50% a impactului negativ al schimbărilor 

climatice prin implementarea unor măsuri de promovare a 

cartofului dulce în România 

- valorifică eficient condițiile ecologice din zona solurilor 

nisipoase 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. planuri, 

scheme 

2 ghiduri 

1 broșură 

1 pliant 

2.3.tehnologii 3 tehnologii 

îmbunătățite 

2.4. procedee, 

metode 

Ghiduri de bună 

practică agricolă 

şi de mediu, 

dedicate 

fermierilor aflaţi 

în zona solurilor 

nisipoase. 

 

2.5.produse 

informatice 

  

2.6.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Clasa_Dicotiledonate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Convolvulaceae


reţete,formule - este un important aliment antidiabetic, deși în mod natural 

are gust dulce, însă zaharurile naturale sunt eliberate lent 

in sange și nu provoaca creșterea zahărului în sânge; 

- constituie o sursă echilibrată și regulată a energiei 

organismului uman, fără creșteri ale zahărului din sânge, 

diagnostic legat de oboseală și creștere în greutate . 

TEHNOLOGIA DE PRODUCERE A LĂSTARILOR LA 

CARTOFUL DULCE CULTIVAT IN ZONELE 

AFECTATE DE SECETA 

 

Principalele caracteristici tehnice: Răsadul se produce în condiții de 

solar. Plantarea tuberculilor în solar se face în perioada 20-25 

martie, în substrat nutritiv format din  pământ negru, nisip și turbă 

în proporție de 1:1:1, se fertilizează cu N50P50K50. Se plantează 

tuberculi cu diametrul de 3-4. Plantarea tuberculilor se efectuează 

în rigole, în poziție orizontală la distanța de 2-3 cm unul de altul, 

după care se acoperă cu amestecul nutritiv în grosime de cca 2 cm. 

Pe perioada de creștere și dezvoltare a lăstarilor de cartof dulce, se 

urmărește crearea unui microclimat optim în solar, atât pe timpul 

zilei, menținând o  temperatură în aer de cca 25-28 
0
C,  prin aerisire 

și irigare, cât și pe timpul nopții, prin protejare dublă în tunel, 

acoperit cu folie PE, pentru menținerea unei temperaturi minim 12 
0
C. Lăstarii se recoltează la cca 40-45 zile de la plantarea 

tuberculilor în solar, când aceștia au lungimea de 30-35 cm, iar 

planta are 6 -7 noduri.  Recoltarea se realizează prin tăiere la 2-3 

cm de la sol. Un tubercul de cartof dulce formează cca 8-10 lăstari. 

După fiecare recoltare a lăstarilor, se fertilizează cu N50 și se udă 

pentru a crește o nouă generație de lăstari. Numărul de lăstari 

obținuți la generațiile următoare este mai mare cu cca 10-15% 

decât cel obținut la prima recoltare. Se pot obține cca 3-4 generații 

de lăstari în solar, care se plantează în câmp, astfel încât să se 

asigure cca 120 zile perioadă de vegetație a cartofului dulce, de la 

plantarea acestora în câmp până la recoltare. Se păstrează timp de 

24 ore în camere răcoroase, la o temperatură de 20 °C și se 

plantează a 2-a zi, după orele 17-18. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.7. obiecte 

fizice/produse 

  

2.8 brevet 

invenţie/altele 

asemenea 

  

3) STADIUL 

DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual 

3.2. model experimental/funcţional - x 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 



TEHNOLOGIA DE CULTIVARE IN CAMP A 

CARTOFULUI DULCE  IN ZONELE AFECTATE DE 

SECETA 

Principalele caracteristici tehnice: Cartoful dulce se va amplasa 

pe solurile nisipoase în cadrul unui asolament de 4-5 ani, având ca 

premergătoare: plante leguminoase (fasoliță, arahide, mazăre etc), 

cereale (sorg, secară, porumb, etc.), legume (tomate, pepeni verzi, 

etc). Nu se cultivă în monocultură sau după cartof de consum, ca 

urmare a riscului de transmitere a bolilor și dăunătorilor specifici. 

Arătura se va efectua primăvara, la adâncimea de 23 - 25 cm, 

perpendicular pe direcţia vântului dominant, cu asigurarea 

încorporării complete a resturilor vegetale, urmată de o lucrare cu 

grapa cu discuri pentru nivelare.  După lucrarea cu discul se 

fertilizează cu N150P80K80, asigurat din îngrășăminte complexe (400 

kg/ha N20P20K20 + 200 kg/ha Azotat de amoniu). Se recomandă 

plantarea în condiții de trigare prin picurare, în sol bilonat+ 

mulchit. Efectuarea bilonului se face mecanizat cu mașina  MPB – 

430, care execută, concomitant la o singură trecere, 3 biloane + 

întins furtunele pentru picurare sub mulch + întins mulchul din 

folie PE peste bilon. Se urmărește realizarea bilonului cu înălțimea 

de 60-70 cm și lățimea coamei de 35 cm. Distanța dintre biloane 

este 90 cm. La efectuarea lucrării de bilonat se urmărește, ca solul 

să fie umed, pentru a asigura o reușită bună a culturii la plantare. 

Plantarea lăstarilor se va efectua  în poziție „îngenunceat”, pe 

coama bilonului lângă picurătorul furtunului de picurare. Se 

recomandă plantarea a 40000 lăstari/ha, în perioada 10-15 mai. 

Soiurile de cartof dulce recomandate în cultură pe solurile nisipoase 

sunt: KSP 1, KSC 1, Yulmi, Juhwangmi, Hayanmi. Cartoful dulce 

este sensibil la secetă în etapa de inițiere a tuberculilor, 50-60 zile 

după plantare și nu este tolerant la stagnarea apei, deoarece aceasta 

poate provoca putregaiuri ale tuberculilor și poate reduce creșterea 

de rădăcini, din cauza aerației slabe. Lipsa apei determină 

diminuarea producţiei şi a conţinutului în amidon al rădăcinilor. 

 
 

 
 

 
 

 
 



Planta manifestă cerinţe moderate față de umiditatea din sol, mai 

mari la depunerea substanţelor de rezervă în rădăcini, când necesită 

70 - 80  % din capacitatea de câmp. Se recomandă erbicidarea 

culturii cu Dual Gold 960 EC 1,5 l/ha, imediat după plantare, în 

primele 5 zile de la efectuarea lucrării de bilonare, astfel încât 

semințele de buruieni să nu germineze. În vegetație, la apariția 

buruienilor monocotiledonate, se recomandă aplicarea produsului 

Fusilade Forte, în doză de 1,5 l/ha. Pentru prevenirea și 

combaterea bolilor și dăunătorilor din cultura de cartof dulce se 

recomandă aplicarea în vegetație a două tratamente cu Topsin (70% 

tiofanat metil) – 1kg/ha + Calypso (tiacloprid 480 g/l) - 80 ml/ha + 

Bravo 500 SC (clorotalonil 500 g/l) - 1,5 l/ha. Cartoful dulce se 

recoltează la 100-120 zile de la plantare, în funcție de soi 

TEHNOLOGIA DE PASTRARE IN DEPOZIT A 

CARTOFULUI DULCE CULTIVAT IN ZONELE 

AFECTATE DE SECETA 

Principalele caracteristici tehnice: Un element esențial de la care 

pornește calitatea tuberculilor păstrați în depozit îl constituie 

momentul recoltării, care trebuie făcut toamna târziu, dar înaintea 

primei brume. Tuberculii trebuie recoltați cu foarte mare atenție, 

pentru a se evita pe cât posibil vătămarea lor, după care trebuie 

supuși înainte de depozitare unui proces de  “pregatire”, care 

urmărește în principal zvântarea rădăcinilor și cicatrizarea rănilor 

peridermului în vederea îmbunătățirii păstrării. Continuarea 

procesului de pregătire în vederea depozitării se realizează prin 

stocarea rădăcinilor pe o durată de 5…14 zile în depozit la 

temperatura de 29-32 °C și umiditate relativă de 90-95%, în 

condiții de ventilație activă. Principalul aspect privind recoltarea 

batatului destinat depozitării și păstrării este legat de  asigurarea 

integrității rădăcinilor la scoaterea acestora din sol și pe parcursul 

operațiunilor de manipulare, stocare temporară, transport până la 

 
 

 

 
 

 
 

 



locul de depozitare, etc. Sortarea rădăcinilor destinate păstrării 

peste iarna este o operațiune obligatorie și de mare responsabilitate, 

de aceasta depinzând în mare măsură reușita prelungirii stării de 

sănătate  pe o durată cât mai îndelungată (cca. 120 de zile). Pentru 

păstrarea tuberculilor peste iarnă, în depozit trebuie creat un 

microclimat favorabil, prin  menținerea unei temperaturi de 15-17 

°C și la umiditate relativă de 70-75 %. Păstrarea tuberculilor de 

cartof dulce la temperaturi mai scăzute determină deprecierea 

rapidă a rădăcinilor. De asemenea, și o temperatură mai ridicată în 

depozit poate stimula dezvoltarea colților, întărirea sau 

transformarea internă a pulpei într-o masă de consistența plutei, ca 

simptom al unor boli virale.  Un rol important în procesul de 

păstrare îl reprezintă evitarea aglomerării mai multor rădăcini de 

cartof dulce în același ambalaj. Se recomandă așezarea grupat în 

cofraje a tuberculilor, care s-a dovedit a fi cea mai bună alegere 

pentru evitarea răspândirii bolilor și ca urmare pentru diminuarea 

pierderilor prin stricare. Tratamentele cu diferite substanțe 

antifungice, prin îmbăierea   rădăcinilor înainte de depozitare, 

constituie un alt mijloc practic de diminuare a gradului de 

depreciere a cartofului dulce pe durata păstrării. Se recomandă 

îmbăierea tuberculilor timp de 60 de secunde, în  produsele Topsin 

și Zeama bordeleză, care vor avea ca rezultat reducerea pierderilor 

totale cu 20 - 28%. Folosirea fungicidelor menționate necesită 

respectarea cu strictete a tuturor instrucțiunilor referitoare la dozele 

prescrise, perioadele indicate de repaus înainte de darea în consum 

a tuberculilor de cartof dulce și de nivelul de remanență admis la 

fiecare substanță în parte. 

 

 

 
 

 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL 

DE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 



CERCETARE 4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 

4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII 

DE 

APLICABILIT

ATE 

 

6)CARACTER

UL INOVATIV 

6.1. produs nou  x  

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă       x 

6.4. tehnologie modernizată         

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de 

invenţiebînregistrate(naţional,european,int

ernaţional) 

 

 cerere inregistrare modele şi desene 

industriale protejate 

 

 modele şi desene industriale protejate 

înregistrate(naţional,european,internaţional

)  

 

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci 

înregistrate(naţional,european,internaţional

) 

 

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  



 cerere 

înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,spec

ii vegetale si animale 

 

 Înregistrare: reţete, 

dicaţii,geografice,specii vegetale si 

animale(naţional,european,internaţional) 
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8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în contextul schimbărilor 

climatice și elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în România" 

NR. 

crt. 

VALOAREA de 

la care începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIA

R
17

 

IMPACT
18

 PERSOAN

E 

AUTORIZ

ATE
19

 

   SCDCPN Dăbuleni 

va transfera 

sectorului de 

dezvoltare și 

fermierilor din 

zona solurilor 

nisipoase  

 

   Prin promovarea 

cartofului dulce și 

implementarea 

tehnologiilor de 

cultivare a speciei 

va crește profitul 

și rata 

rentabilității 

exploatațiilor 

agricole de pe 

solurile nisipoase. 

La o  producție de 

de 28704,3 

kg/ha,rata 

profitului va fi de 

378%, la un preț 

de valorificare de 

5 lei/kg și cca 

30000 lei 

cheltuieli /ha. 

 

 

 

 

 

 

 



FISA DE EVIDENTA Nr.15 

Tabel NR.1
2 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

Evaluarea efectului încălzirii globale asupra siguranţei producţiei de cartof prin 

monitorizarea reacţiilor fiziologice la nivel de plantă şi cultură 

CATEGORIA DE PROIECT  PC 

CONTRACT DE 

FINANTARE 

NR. 51-097/2007 

DATA 18.09.2007 

DURATA 

CONTRACT 

38 LUNI ACRONIM 

PROGRAM 

PNCDI2-

Parteneriate 

VALOAREA PROIECTULUI(Include si alte surse)   1014786 LEI  VALOAREA CONTRACTULUI DE 

FINANTARE(Buget de stat) 

989960 LEI 

REZULTATELE CERCETARII APARTIN 1. CCDCPN Dăbuleni 

2. INCDCSZ Braşov 

3. USAMV Bucureşti 

CONFORT ART DIN CONTRACTUL 

NR.51-097/2007 

 

1)DENUMIRE REZULTAT
4
 1.Tehnologia specifică de cultivare a cartofului în condiţii de încălzire globală pentru zona de câmpie  

2.Tehnologia specifică de cultivare a cartofului  în condiţii de încălzire globală pentru zona de munte 

2)CATEGORIA 

REZULTATULUI(conform 

art.74.OG.57/2002 

Rezultat final Rezultate
5
 

intermediare 

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL 

2.1 documentaţii,studii,lucrari   1.-Soiuri recomandate: 

Virgo, Tresor, Cosmos, 

Magic, Astral 

-Nivel de fertilizare 

recomandat : N150 P75 K75 

kg s.a./ha 

-Nivelul de aprovizionare cu 

apă optim : 80% din IUA 

(echivalent a 8 udări cu o 

normă de 250 mc/ha 

2.Principalele caracteristici 

tehnice ale tehnologiei 

propuse sunt: 

Rotaţia culturilor în 

asolamentul de cartof precum 

şi lucrările solului, alegerea 

epocii de plantare, şi 

fertilizarea sunt alese pentru 

a economisi şi a creşte 

 

 
 

 

 

 

2.2. planuri, scheme   

2.3.tehnologii      X 1.Tehnologia 

specifică de cultivare 

a cartofului în condiţii 

de încălzire globală 

pentru zona de câmpie  

2.Tehnologia 

specifică de cultivare 

a cartofului  în 

condiţii de încălzire 

globală pentru zona 

de munte 

 

2.4. procedee, metode   

2.5.produse informatice   

2.6. reţete,formule   

2.7. obiecte fizice/produse   

2.8 brevet invenţie/altele 

asemenea 

  



3) STADIUL DE 

DEZVOLTARE 

3.1.soluţie/model conceptual rezerva de apă în sol şi o 

utilizare eficientă a apei în 

ecosistem; 

Soiurile de cartof 

recomandate în tehnologia 

propusă trebui să fie 

rezistente sau tolerante la 

secetă. 

 

 
 

 
 

 

3.2. model experimental/funcţional 

3.3 prototip 

3.4. instalaţiee pilot sau echivalent 

 3.5. altele   

4)DOMENIUL DE 

CERCETARE 

4.1. tehnologiile societăţii informaţionale 

4.2. energie 

4.3. mediu 

4.4. sănătate 

4.5. agricultura, securitatea şi siguranţa 

alimentară  X 

4.6. biotehnologii 

4.7. materiale, procese şi produse inovative 

4.8. spaţiu şi securitate 



4.9. cercetări socio-economice şi umaniste 

5)DOMENII DE 

APLICABILITATE 

 

6)CARACTERUL INOVATIV 6.1. produs nou 1.Prin recomandarea soiurilor cu rata transpiraţiei redusă şi rata 

fotosintezei ridicată se realizează o producţie suplimentară pe unitatea 

de suprafaţă cuprinsă între 10-24 t/ha în funcţie de momentul 

recoltării. 

2.În contextul modificărilor climatice globale perceptibile şi în zonele 

montane tradiţionale culturii cartofului, realizarea unei tehnologii 

modernizate specifică zonei şi condiţiilor modificate  de climă, are 

importanţă economică, socială şi de protecţie a mediului. 

Tehnologia propusă are caracter inovativ la nivel naţional constând în 

alegerea soiurilor tolerante la secetă, stabilirea rotaţiilor adecvate, 

lucrări ale solului, epoca de plantare, fertilizare care să realizeze o 

protecţie rezervei de apă în sol şi o utilizare eficientă a apei în 

ecosistem. 

 

6.2. produs modernizat 

6.3. tehnologie nouă 

6.4. tehnologie modernizată        X 

6.5. serviciu nou 

6.6. serviciu modernizat 

6.7. altele 

 INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

 documentaţie tehnico-economică  

 cerere inregistrare brevet de invenţie  

 brevet de invenţiebînregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere inregistrare modele şi desene industriale protejate  

 modele şi desene industriale protejate 

înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 

 cerere inregistrare marcă înregistrată  

 mărci înregistrate(naţional,european,internaţional)  

 cerere înregistrare copyright  

 înregistrare copyright  

 cerere înregistrare:reţete,indicaţii,geografice,specii vegetale si animale  

 Înregistrare: reţete, dicaţii,geografice,specii vegetale si 

animale(naţional,european,internaţional) 

 

 

 

TABEL NR.
10

 

 

7)
11

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII  



8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE Tehnologia specifică de cultivare a cartofului în condiţii de încălzire globală pentru 

zona de câmpie  

Tehnologia specifică de cultivare a cartofului  în condiţii de încălzire globală pentru 

zona de munte 

NR. 

crt. 

VALOAREA de 

la care începe 

negocierea 

PROCES 

VERBAL
13

 

Nr./Data 

MOD DE 

VALORIFICARE
14

 

ACTUL
15

 

prin care s-a 

realizat 

valorificarea 

VALOAREA 

NEGOCIATĂ
16

 

BENEFICIAR
17

 IMPACT
18

 PERSOANE 

AUTORIZA

TE
19

 

      Beneficii 

estimate prin 

aplicarea 

rezultatelor: 

500 ha x 10 t/ha 

= 5000 t x 200 

euro/t = 

1.000.000 euro 

Tehnologia 

prin proiect 

prezintă un 

impact social 

prin 

eficientizarea 

tehnologiei 

(beneficiul 

realizat pe 

unitatea de 

suprafaţă) şi 

prin 

adaptarea 

acesteia la  

condiţiile 

schimbate de 

climă. 

Verigile 

tehnologice 

propuse prin 

tehnologia 

modernizată 

au impact 

asupra 

mediului prin 

a influenţa pe 

care exercită 

prin 

optimizarea 

 



dozelor de 

îngrăşăminte 

chimice  şi o 

mărirea 

eficienţei de 

utilizare a 

apei prin 

soiuri 

adaptate la 

condiţiile de 

secetă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


