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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"
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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 2:
Denumire fază: „Realizarea și testarea modelului
experimental
privind
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”

Activitate 2.1: Identificarea şi promovarea în cultură a unor
genotipuriACTIVITĂȚI
de fasoliță, sorg și secară cu conținut ridicat în
proteină și tolerante la factorii de stres termohidric din zona
solurilor nisipoase
Activitate 2.2: Realizarea unor retete furajere din boabe de
fasoliță, sorg și secară
Activitate 2.3: Monitorizarea relaţiei sol–apă-plantă și
implicațiile acesteea asupra cantității și calităţii producţiei de
fasoliță, sorg și secară în contextul agriculturii durabile
Activitate 2.4: Activități de diseminare
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Activitate 2.1: Identificarea şi promovarea în cultură a unor
genotipuri de fasoliță, sorg și secară cu conținut ridicat în
proteină și tolerante la factorii de stres termohidric din zona
solurilor nisipoase

Costuri planificate : 73731 lei
Costuri realizate 73169,43 Lei
(d.c. 73731 lei de la buget si 0 lei
(d.c. 73169,43 lei de la buget
cofinantare)
si 0 lei cofinantare)
Rezultate obtinute: Crearea unei Baze de date privind
comportarea plantelor studiate în cadrul asolamentului fasolițăsecară-sorg, din punct de vedere al fiziologic, morfologic,
productiv și calitativ; Achiziționare echipamente de C-D
SCDCPN Dăbuleni: Determinări de morfologie, fiziologie,
productivitate și calitate a producției obținută la unele genotipuri
de fasoliță, sorg și secară în condiţii de stres termo-hidric;
Universitatea din Craiova: Identificarea genotipurilor de
fasoliţă, sorg boabe și secară cu toleranță sporită la atacul unor
agenţi de dăunare

FOTOSINTEZA (µmol CO2/m2/s)
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Rezultate de producție obținute la unele genotipuri de
secară, în condițiile solurilor nisipoase

Genotipul

Productia
kg/ha

Prod.
Difere
Semnifica
Relativa
nta
tia
%
kg/ha

Binnto

3887

131,3

926

**

Serafino

4785

161,6

1824

***

Inspector

3730

126

769

**

100

Mt.

Mt

Suceveana
DL 5%
DL 1%
DL 0,1%

2961
460,5 kg/ha
697,3 kg/ha
1120,2 kg/ha

Conductanța stomatală
(mol/m2/s)
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Corelația dintre transpirație și conductanța
stomatală la fasoliță
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Rezultate de producție obținute la unele genotipuri de
fasoliță, în condițiile solurilor nisipoase
Genotipuri
Jiana
Aura 26
Ofelia
Doljana

Producția
kg/ha
1627,0
2738,1
2634,9
2333,3

%
100,0
168,3
162,0
143,4
DL 5%
DL 1%
DL 0.1%

Diferenta
kg/ha

Semnifica
tia

Mt.
1111,1 **
1007,9 *
706,3 *
698,1
1057,1
1698,1
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Semnificația producțiilor înregistrată la unii hibrizi de
sorg pentru boabe cultivați pe soluri nisipoase
Genotipuri
FUEGO
CAPELLO
ALIZE
ALBANUS

Producția
kg/ha
5002,6
3254,0
4859,8
3791,0

%
132,0
85,8
128,2
100,0
DL 5%
DL 1%
DL 0.1%

Diferent
a kg/ha
1211,7
-537,0
1068,8
Mt
969,8
1468,6
2359,3

Semnific
atia
*
*
Mt
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Activitate 2.2: Realizarea unor retete furajere din boabe de
fasoliță, sorg și secară

Costuri planificate : 45395 lei Costuri realizate : 45395 lei
(d.c. 45395 lei de la buget si 0 (d.c. 45395 lei de la buget si 0 lei
lei cofinantare)
cofinantare)
Rezultate obtinute Rezultate privind calitatea nutriţională a
variantelor de recepturi de nutreţ combinat cu participarea
boabelor de fasoliţă, sorg și secară şi influenţa acestora în hrana
păsărilor
INCDBNA Balotești: Monitorizarea evoluției greutății corporale și
a stării de sănătate a loturilor de păsări hrănite cu furaje pe bază
de fasoliță, sorg, secară
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Activitate 2.3: Monitorizarea relaţiei sol–apă-plantă și
implicațiile acesteea asupra cantității și calităţii producţiei
de fasoliță, sorg și secară în contextul agriculturii durabile

Costuri planificate : 86295
Costuri realizate : 86295 lei
lei
(d.c. 86295 lei de la buget si 0 lei
(d.c. 86295 lei de la buget si cofinantare)
0 lei cofinantare)
Rezultate obtinute: Rezultate de producție privind aplicarea
unor produse nepoluante pentru mediu și analize și calitate
fizică și chimică a solului prin încorporarea fasoliței în sol sub
formă de îngrășământ verde; Achiziționare echipamente de C-D
SCDCPN Dăbuleni: Evaluara calităţii plantei şi producției de
fasoliță, sorg și secară prin aplicarea unor produse nepoluante
pentru mediu; Evaluarea stării de fertilitate fizică și chimică a
solului prin încorporarea fasoliței în sol sub formă de
îngrășământ verde în diferite stadii de dezvoltare a plantei
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Activitate 2.4: Activități de diseminare
Costuri planificate : 6421 lei
(d.c. 6421 lei de la buget si 0
lei cofinantare)

Costuri realizate : 6421 lei
(d.c. 6421 lei de la buget si 0 lei
cofinantare))

Rezultate obtinute: Organizare Workshop: “Fasoliţa, sorgul și
secara, culturi alternative în condiţiile de stresului termohidric
din zona solurilor nisipoase”. Participări la diverse manifestări
științifice naționale și internaționale Pulicații științifice în reviste
cotate BDI - 1
Raport activitate de cercetare-dezvoltare; Actualizare pag. Web
SCDCPN Dăbuleni: Workshop: „Fasoliţa, sorgul și secara, culturi
alternative în condiţiile de stresului termohidric din zona solurilor
nisipoase”; Actualizat pagina Web a proiectului; Întocmire raport
annual de activitate C-D pentru faza 2. Participare cu o lucrare la
International Scientific Symposium „HORTICULTURE, FOOD AND
ENVIRONMENT Priorities and perspectives”, Craiova,
29–30
October 2020
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Stadiul realizării obiectivului, concluzii şi
propuneri pentru continuarea proiectului
În cadrul proiectului ADER 1.4.2. s-au desfașurat lucrările din
cadrul obiectivului de lucru al fazei 2/2020, 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 organizat Workshop-ul: „Fasoliţa,
sorgul și secara, culturi alternative în condiţiile de stresului
termohidric din zona solurilor nisipoase”
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Workshop-ului „Fasoliţa, sorgul și secara, culturi alternative în

condiţiile de stresului termohidric din zona solurilor nisipoase”
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CONCLUZII
1. A fost elaborată o bază de date privind comportarea plantelor studiate
în cadrul asolamentului fasoliță-secară-sorg, din punct de vedere al
fiziologic, morfologic, productiv și calitativ
2. Au fost obținute rezultate de producție privind aplicarea unor produse
nepoluante pentru mediu și analize și calitate fizică și chimică a solului,
prin încorporarea fasoliței în sol sub formă de îngrășământ verde
3. S-a realizat calitatea nutriţională a variantelor de recepturi de nutreţ co
mbinat cu participarea boabelor de fasoliţă, sorg și secară şi influenţa
acestora în hrana păsărilor
4. Au fost diseminate rezultatele obținute prin:

organiarea workshop-ului: “Fasoliţa, sorgul și secara, culturi
alternative în condiţiile de stresului termohidric din zona solurilor
nisipoase”.
 Participare cu o lucrare la International Scientific Symposium
„HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT Priorities and perspectives”,
Craiova, 29–30 October 2020
- 1 publicație într-o revistă cotată BDI
- lucrare.accepptată pentru publicare în ANNALS OF THE UNIVERSITY
OF CRAIOVA Series: Biology, Horticulture, Food products processing
technology, Environmental engineering, Vol. XXV (LXI) – 2020:
actualizaarea paginii Web a proiectului: https://www.proiectader.scdcpndabuleni.ro
5. S-a realizat achiziționarea de echipamente de cercetare-dezvoltare;

