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Rezumatul proiectului:
În etapa actuală şi în perspectiva nu prea îndepărtată, într-o lume bulversată
de competiţia acerbă pentru supremaţie economică, de excese în exploatarea naturii
prin aplicarea abuzivă a tehnologiilor perfecţionate, de dezechilibre ecologice cu
consecinţe imprevizibile pentru existenţa şi sănătatea organismelor, inclusiv a
omului, într-un astfel de complex socio-economic devine imperativă schimbarea
concepţiei privind folosirea resurselor naturale şi artificiale, în general şi ale
agriculturii în special. Provocările la care omenirea trebuie să răspundă odată cu
trecerea în noul mileniu sunt indisolubil legate de creşterea demografică şi
necesitatea asigurării siguranţei alimentare, sănătăţii şi dezvoltării durabile. În
acest context, suprafaţa de teren necesară supravieţuirii fiecărui om este în
continuă scădere, fapt care conduce la necesitatea dezvoltării şi utilizării de
tehnologii intensive, consumatoare de energie, care, în final cresc emisiile de gaze
cu efect de seră (GES), şi duc la schimbări climatice majore. Numai ca urmare a
folosirii combustibililor fosili, din anul 1800 şi până în prezent, concentraţia de
CO2 din atmosfera a crescut cu peste 25%, fapt pentru care oamenii de ştiinţă
estimează o creştere a temperaturii medii globale cu cca. 3ºC în următorii 90-100
de ani. În consecinţă, ecosistemele terestre trebuie să se adapteze rapid la noile
condiţii climatice (Chiimelewski F.M. şi Metz R., 2005).
Urmare a unei serii lungi de întâlniri şi consultări, principala actualizare a
Convenţiei cadru privind Schimbările Climatice, Protocolul de la Kyoto (1997)
semnat de 169 de ţări şi ratificat de 167, impune statelor semnatare, inclusiv
României, ca în perioada 2008-2012, să reducă emisiile GES cu 5,2% faţă de
nivelul existent în anul 1990.
În ţările mari producătoare de fructe din ţările membre ale U.E. (Franţa, Spania,
Italia, Germania, Belgia, Anglia), America de Nord, Australia, optimizarea
tehnologiilor de exploatare, în scopul obţinerii de producţii la un nivel cantitativ şi
calitativ ridicat, în condiţiile reducerii inputurilor de natură industrială, a fost, este
şi va fi un obiectiv de permanentă actualitate.
Ca urmare, proiectul îşi propune optimizarea secvenţială a principalelor
verigi tehnologice (fertilizarea, irigarea şi întreţinerea solului, combaterea
integrată a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor) în sensul reducerii inputurilor
(intrărilor din exterior), mai ales carburanţi, pesticide, fertilizanţi, etc., în scopul
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Tot în acest scop se urmăreşte
realizarea unei tehnologii alternative de stocare a carbonului atmosferic în sol
prin carbonizarea resturilor vegetale (ierburile de pe intervalul dintre rânduri,
buruieni, frunze, lemnul rezultat la tăieri, etc.) şi aplicarea cărbunelui negru, cu rol

multiplu, de amendament, responsabil de adsorbţia şi degradarea reziduurilor de
pesticide din sol şi “rezervor” pentru nutrienţi şi apă.
Obiectivele proiectului şi metodologiile utilizate sunt în concordanţă cu
aquis-ul U.E. în domeniu, Directiva nr.86/278/EEC privind protecţia mediului şi
în special a solurilor, Directiva nr. 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva
poluării cauzate de nitraţii din surse agricole, precum şi Ordinul nr. 344/16.08.2004
al Ministerului Mediului care conţine normele tehnice privind protecţia mediului în
agricultură.
Direcţiile de cercetare abordate prin acest proiect privind optimizarea
tehnologiilor de cultură prin reducerea inputurilor de pesticide, fertilizanţi, apă şi
utilizarea resturilor vegetale sub formă de cărbune negru, au ca scop atât creşterea
competitivităţii tehnico-economice a produselor pomicole, cât şi limitarea emisiilor
de gaze cu efect de seră, cu impact asupra protejării mediului înconjurător, a
calităţii vieţii şi dezvoltării economice durabile, se încadrează în Programul 4 Parteneriate în domeniile prioritare în direcţia de cercetare: 5. Agricultură,
siguranţă şi securitate alimentară.
Obiectivele generale şi specifice ale proiectului:
Obiectivele generale:
1. Promovarea unei agriculturi sustenabile, creşterea calităţi şi siguranţei
alimentare, prin creşterea competitivităţii tehnologiilor de obţinere a produselor
pomicole, cu impact asupra protejării mediului înconjurător, a calităţii vieţii şi
dezvoltării economice durabile;
2. Intensificarea procesului de concentrare şi valorificare superioară a potenţialului
ştiinţific şi tehnologic de înalt nivel prin abordarea multidisciplinară a tematicii
proiectului;
3. Creşterea capacităţii echipelor complexe de cercetători participanţi la realizarea
proiectului, în scopul lărgirii gradului de cunoştinţe în domenii ştiinţifice şi
tehnologice de vârf, acumulării de rezultate şi experienţă, pe care să le difuzeze în
medii socio-economice cât mai largi, interesate în aplicarea rezultatelor proiectului.
Obiectivele specifice:
1. Optimizarea sistemelor de fertilizare, irigare şi întreţinere a solului, prin
reducerea inputurilor şi proceselor care generează emisie de gaze cu efect de sera;
2. Controlul biologic al solului în scopul combaterii integrate a patogenilor,
dăunătorilor şi buruienilor;
3. Proiectarea şi realizarea unei instalaţii de cercetare industrială pentru
carbonizarea resturilor vegetale din livezi;
4. Evaluarea impactului utilizării cărbunelui negru asupra proprietăţilor fizice,
chimice şi biologice ale solului şi asupra stării fiziologice, fitosanitare şi a
potenţialului productiv al pomilor.
5. Determinarea implicaţiilor economice ale optimizării tehnologiilor de cultură
şi utilizării cărbunelui negru în pomicultură.
Prezentarea rezultatelor estimate corespunzătoare activităţilor
prevăzute:
O prima categorie de experienţe va utiliza tipuri diverse de fertilizanti
precum şi materialul vegetal carbonizat, care se vor combina cu diferite tehnici de

pregătire a solului şi metode şi norme de irigare. Ca rezultate se estimează
creşterea conţinutului solului in materie organică (humus) şi reducerea pierderilor
de nutrienţi prin levigare, îmbunătăţirea proprietăţilor fizice şi chimice ale solului.
Experienţele în domeniul controlului biologic al solului vizează,
îmbunătăţirea compoziţiei covorului vegetal ierbaceu concomitent cu reducerea
rezervei de buruieni, creşterea activităţii comunităţii microbiene din rizosferă,
îmbunătăţirea structurii solului şi reducerea ponderii agenţilor patogeni.
Un alt grup de experienţe va urmări estimarea cantităţii şi calităţii 'biomasei
secundare' vegetale şi lemnoase care rezultă în ecosistemele pomicole şi
determinarea randamentului transformării acesteia în cărbune negru şi proiectarea
unei staţii pilot de carbonizare a resturilor vegetale. Se vor stabili indicatorii de
performanţă ai procesului, care vor fi utilizaţi la ajustarea şi controlul parametrilor
funcţionali ai instalaţiei pentru obţinerea cărbunelui negru de calitate.
În ceea ce priveşte impactul utilizării cărbunelui negru în plantaţiile pomicole
asupra proprietăţilor fizice şi chimice ale solului se aşteaptă creşterea
permeabilităţii solului pentru aer şi apă, creşterea capacităţii de înmagazinare a
apei, creşterea capacităţii de adsorbţie a elementelor nutritive, eliberarea lor
treptată în soluţia solului, reducerea pierderilor prin levigare şi stabilirea celor mai
bune variante de fertilizare (doze de optim experimental, momente optime, etc). De
asemenea, prin aplicarea cărbunelui negru se potenţează rolul solului – considerat
ca o „staţie biologică de epurare”, în ceea ce priveşte biodegradarea reziduurilor de
pesticide.
Determinarea efectului aplicării variantelor experimentale asupra stării fiziologice,
fitosanitare şi a potenţialului productiv al pomilor se bazează pe capacitatea
plantelor de a reacţiona la modificările mediului şi agrofondului, asemănător unei
'cutii negre'. Se vor determina direct şi indirect eficienta procesului de fotosinteză,
dinamica creşterii şi rodirii, conţinutul frunzelor în minerale, azot total, asimilate
primare. Din setul de indicatorii sintetici nu vor lipsi, nivelul producţiei şi calitatea
acesteia.
Rezultatele tehnice şi ştiinţifice care vor fi obţinute, vor permite analiza
comparativă a secvenţelor tehnologice actuale şi alternative, care se va finaliza
prin elaborarea unei tehnologii optimizate integrate economic şi ecologic,
orientată către limitarea emisiei de GES prin reducerea inputurilor în
procesul de producţie din pomicultură. Aceasta va fi însoţită de diseminare prin
metode diverse (detaliate la diseminarea rezultatelor), pentru a putea fi puse la
dispoziţia producătorilor autohtoni de fructe pentru creşterea competitivităţii
tehnico-economice a acestora.
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