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Proiect ADER 1.4.2.
"Refacerea capacității de producție și protecție a
agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase
prin promovarea în cultură a unor specii de plante
tolerante la stresul termohidric,
fasoliță, sorg, secară“

Proiect finantat de MADR in cadrul Planului sectorial pentru cercetaredezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi
Dezvoltare Rurală - ADER 2022"

ADER 1.4.2., Faza 1
Durata proiectului: 2019-2022
Bugetul proiectului : 700.000 lei
PARTENERI
CO – STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA
PLANTELOR PE NISIPURI DABULENI
http://www.scdcpndabuleni.ro
Director de proiect: Dr. ing. DRĂGHICI Reta
P1 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU
BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ, BALOTEȘTI
https://www.ibna.ro
Responsabil Partener 1: Dr. ing. CIURESCU Georgeta
P2 - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
https://www.ucv.ro / https://agronomie.ucv.ro
Responsabil Partener 2: Conf. univ. Dr. MATEI Gheorghe
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Refacerea capacității de producție și protectie a ecosistemului
natural din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a
unor plante specifice climatului arid (fasoliţă, sorg, secară)

Elaborarea de solutii știintifice și tehnologice pentru realizarea

de progrese semnificative în cultivarea fasoliței, sorgului și
secarei într-un sistem de agricultură durabilă specific zonei
solurilor nisipoase
Elaborarea unor retete furajere din fasoliță, sorg pentru boabe
și secară și testarea acestora în sectorul și zootehnic
Promovarea în cultură pe solurile nisipoase a unor plante
specifice climatului arid: fasoliţă, sorg, secară

ADER 1.4.2., Faza 1:
Denumire fază: Fundamentarea tehnico - ştiinţifică

privind elaborarea procedurilor de refacere a
capacității de producție și protecție a
agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin
promovarea în cultură a unor specii de plante
tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară

ACTIVITĂȚI

Activitate 1.1: Evaluarea resurselor naturale din zona
solurilor nisipoase în raport cu cerințele plantelor de
fasoliță, sorg și secară

Activitate 1.2: Elaborare procedurilor privind sistemul de
agricultură durabilă din zona solurilor nisipoase
Activitate 1.3: Diseminare rezultate obținute în faza 1
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Activitate 1.1: Evaluarea resurselor naturale din zona solurilor nisipoase în
raport cu cerințele plantelor de fasoliță, sorg și secară
Costuri planificate : 39000 lei
(d.c. 39000 lei de la buget si 0 lei
cofinantare)

Costuri realizate 39000 lei
(d.c. 39000 lei de la buget si 0 lei
cofinantare)

Rezultate obtinute: Crearea unei baze de date privind resursele ecologice,
biologice si tehnologice existente în zone cu stress termohidric în raport
cu cerinţele plantelor de fasoliţă, sorg pentru boabe și secară;
Achiziționare echipamente de C-D

SCDCPN Dăbuleni: Evaluarea resurselor ecologice, biologice și
tehnologice pentru culturile fasoliță, sorg, secară în condiţii cu stress
termohidric
Studiu documentar privind resursele ecologice, biologice si tehnologice
existente în zona solurilor nisipoase în raport cu cerinţele plantelor de
fasoliţă, sorg pentru boabe și secară;
INCDBNA Balotești: Evaluarea posibilităților de valorificare a fasoliței,
sorgului boabe și secarei în sectorul zootehnic
- Studiu documentar privind utilizarea fasoliței, sorgului și secarei în
sectorul zootehnic
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Activitate 1.2: Elaborare procedurilor privind sistemul de agricultură durabilă din zona
solurilor nisipoase
Costuri planificate : 64063 lei
Costuri realizate : 62993,26 lei
(d.c. 64063 lei de la buget si 0 lei
(d.c. 62993,26 lei de la buget si 0 lei
cofinantare)
cofinantare)
Rezultate obtinute :
Elaborare dispozitiv experimental. Achiziționare echipamente de C-D
SCDCPN Dăbuleni: Elaborarea dispozitivului privind implicarea unor factori biotici și
abiotici în creșterea proteinei obținută în asolamentul fasoliță-secară-sorg și
conservarea și îmbunătățirea stării de fertilitate a solurilor nisipoase, prin
încorporarea în sol a fasoliței ca îngrășământ verde:
-Implicarea genotipului în cresterea proteinei obținută în asolamentul fasoliță-secarăsorg;
-Implicarea nutriției plantei în asolamentul fasoliță-secară-sorg
-Implicarea fasoliței folosită ca îngrășământ verde în ameliorarea însușirilor solului
nisipos
INCDBNA Balotești: Elaborare buletine de analize fizico-chimica la boabele de
fasoliță, sorg si secară; analize de laborator și stabilire valoare nutritivă pentru
păsări
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA: Elaborarea procedurilor privind prevenirea şi
combaterea agenţilor de dăunare (boli, dăunători) din culturile de fasoliță, sorg și
secară
-Studiu documentar privind identificarea agenților de dăunare, care produc pagube
însemnate în culturile de fasoliță și Elaborare dispozitiv experimental
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Activitate 1.3: Diseminare rezultate obținute în faza 1
Costuri planificate : 2200 lei Costuri realizate : 2200 lei
(d.c. 2.200 lei de la buget si (d.c. 2200 lei de la buget si 0 lei
0 lei cofinantare)
cofinantare)
Rezultate obtinute : Realizare pagina Web a proiectuluii și a
raportului de activitate de cercetare-dezvoltare
SCDCPN Dăbuleni: Întocmire raportul anual de activitate al
fazei 1; Realizat pagina Web a proiectului:
https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/
Prezentare lucrare științifică tip Review: “EVALUAREA RESURSELOR
NATURALE DIN ZONA SOLURILOR NISIPOASE ÎN RAPORT CU CERINȚELE
PLANTEI DE FASOLIȚĂ” la Simpozionul Internațional "ISB-INMA
TEH", 2019, INMA București, 31 octombrie
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Stadiul realizării obiectivului, concluzii şi
propuneri pentru continuarea proiectului
•In cadrul proiectului ADER 1.4.2. s-au desfașurat lucrările din
cadrul obiectivului de lucru al fazei 1/2019, s-au realizat
activitățile proiectate în proporție de 100 % și au fost obținute
rezultatele preconizate și înscrise în Planul de realizare al
proiectului.
În scopul promovării culturilor de fasoliţă, sorg pentru boabe și
secară în România, s-a creat pagina Web a proiectului:
https://www.proiect-ader.scdcpndabuleni.ro/
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Fasolița, sorgul pentru boabe și secara plante tolerante la stresul termohidric,

ADER 1.4.2., Faza 1
CONCLUZII

•A fost elaborată o bază de date privind resursele
ecologice, biologice si tehnologice existente în zone cu
stress termohidric în raport cu cerinţele plantelor de
fasoliţă, sorg pentru boabe și secară;
•Studiu privind asigurarea proteinei în sectorul zootehnic
prin culturile de fasoliță, sorg pentru boabe și secară
•A fost elaborat dispozitivul experimental;
•A fost realizată pagina Web a proiectului;
•S-a realizat achiziționarea de echipamente de cercetaredezvoltare;
•Diseminare rezultate la Simpozionul Internațional "ISBINMA TEH", 2019, INMA București, 31 octombrie;
•Activitatile acestei prime etape s-au desfasurat conform
planului de realizare propus.

