Programul sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice
Braşov, 18 decembrie 2015
9.00 - 10.00
Înregistrarea participanţilor
10.00 - 10.15
Deschiderea sesiunii de comunicări anuale
Prezentarea lucrărilor. Moderator Dr. ing. Sorin Claudian Chiru
10.15 - 10.30
Rezultate preliminare privind tulpinile necrotice ale virusului Y al cartofului (PVY)
identificate la unele soiuri cultivate în diferite zone geografice din România în anul 2014
C. L. Bădărău. şi colaboratorii
10.30 - 10.45
Efectul fertilizării de bază NPK şi a unor forme de azot aplicate după înfiinţarea
culturilor, la cartof şi sfeclă de zahăr (comunicare 2)
Nina Bărăscu şi colaboratorii
Conținutul total de pigmenți antocianici și flavonoide din cartofi violeți prelucrați termic10.45 - 11.00
Florentina Damşa şi colaboratorii
Rezultate parţiale privind elementele de tehnologie cu impact asupra manei cartofului 11.00 - 11.15
(Phytophthora infestans)
Manuela Hermeziu şi colaboratorii
11.15 - 11.30
Impactul schimbărilor climatice şi de sol asupra strategiei de cultivare a plantelor
agricole
Gheorghe Olteanu şi colaboratorii
11.30 – 11.45
Pauza de cafea
Prezentarea lucrărilor. Moderator Dr. ing. Sorin Claudian Chiru
11.45 -11.55
Obţinerea de noi soiuri de cartof adaptate modificărilor climatice şi economice cu
randament superior în gestionarea resurselor de apă şi stabilirea pachetelor
tehnologice specifice cerinţelor actuale de piaţă şi solicitării fermierilor (Proiect ADER
2.1.1.), Sorin Chiru
11.55-12.05
Cercetări privind determinarea conţinutului în zahăr şi în substanţe melasigene a
coletului remanent în urma înlocuirii decoletării sfeclei cu desfrunzirea (scalparea)
(Proiect ADER 2.3.1.), Victor Donescu şi colaboratorii
12.05 - 12.15
Menţinerea şi consolidarea patrimoniului genetic la 3 rase grele de curcă (Meleagris
gallopago, Albă mare, Bronzată, Diana), în vederea omologării (Proiect ADER 5.2.1.)
Emil Neacşa
Creşterea eficienţei culturii grâului prin identificarea, crearea şi promovarea de soiuri 12.15 - 12.25
superioare ca productivitate, stabilitate şi adaptabilitate la schimbările climatice, cu
calitate corespunzătoare cerinţelor diverse ale sectorului de prelucrare din cadrul
industriei alimentare (Proiect ADER 1.1.1.), Cornelia Tican
Optimizarea și modernizarea sistemului de producere a cartofului pentru sămânță din 12.25 - 12.35
categorii biologice superioare prin eliminarea riscului de infestare cu organisme
dăunătoare de carantină și identificarea de soiuri/linii noi de cartof rezistente la
nematozii cu chiști ai cartofului „Globodera spp.” (populații europene) (Proiect ADER
2.2.1.), Anca Baciu şi colaboratorii
12.35 - 12.45
Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în contextul schimbărilor
climatice şi elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în România (Proiect ADER
2.2.2.), Mihaela Cioloca
12.45 - 12.55
Menţinerea biodiversităţii la plantele medicinale şi aromatice prin conservarea şi
îmbogăţirea colecţiei de resurse genetice şi producerea de sămânţă din categoriile
biologice superioare pentru speciile reprezentative zonei de deal şi de munte,
Sorina Niţu
12.55 - 13.05
Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind
preţurile de valorificare pentru grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, soia, sfeclă
de zahăr, orez, cânepă, hamei, tutun, cartof pentru agricultura convenţională şi
agricultura ecologică (Proiect ADER 13.1.2.), Gheorghe Olteanu
13.05
Discuţii finale şi masa
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