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RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC IN EXTENSO 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 

Obiectivul general al proiectului este: 

Realizarea unei tehnologii avansate de tratare a semintelor de cereale prin utilizarea amestecurilor de pesticide si 

hidrolizate de colagen in vederea cresterii  indicatorilor de calitate a semintelor, reducerii consumului de 

pesticide, cu efecte privind protectia mediului, solului si biodiversitatii; reducerea poluarii mediului inconjurator 

si reducerea costului privind tratamentul semintelor de cereale; reducerea costurilor pentru obtinerea semintelor 

certificate;  identificarea unei cai de valorificare a unei bioresurse, subprodus rezultat din industria de pielarie 

care in prezent polueaza mediul. 

 

Obiectivele specifice Etapei I sunt: 

 

1. Elaborarea modelului conceptual de extractie si purificare a hidrolizatelor de colagen cu proprietati 

bioactive pentru stimularea, nutritia semintelor si plantelor in vederea reducerii utilizarii pesticidelor si 

cresterii indicatorilor de calitate. – responsabil INCDTP-ICPI; 

2. Elaborarea modelului conceptual de modificare chimica a hidrolizatelor de colagen- responabil 

ICECHIM; 

3. Studiu documentar privind amestecurile insectofungicide folosite in tratatrea semintelor de cereale 

(cerinte tehnologice, oportunitati de utilizare), impactul acestor tratamente aupra calitatii semintei si 

ecosistemului- responsabil  USAMVB; 

4. Studiu privind echipamentele de tratare a semintelor – responsabil INMA; 

5. Studiu documentar privind pesticidele utilizate in tratamentul semintelor de cereale – responsabil 

PSRO; 

6. Elaborarea modelului experimental de tehnologie de obtinere a hidrolizatelor de colagen cu proprietati 

bioactive, bioprotectoare, pentru tratarea semintelor si plantelor cerealiere – responsabil INCDTP-ICPI; 

7. Modificarea chimica a hidrolizatelor de colagen si/sau aditivarea naturala- reponsabil ICECHIM. 

 

REZUMATUL ETAPEI 

 

Etapa  I a inceput pe data de 26.07.2012 si s-a incheiat la data de 30.11.2012. 

Obiectivul general al proiectului este formularea unor produse avansate, de tip „multi-materiale”, cu 

efecte superioare produselor clasice, prin utilizarea componentelor de tip proteic, cu functii multiple, mult mai 

complexe, comparativ cu cele de tip fertilizanti anorganici, care permit reducerea unor materiale organice cu 

potential poluant pentru sol (insecto-fungicidele), utilizate in prezent la tratarea semintelor si a plantelor, care 

asigura obtinerea unor efecte economice, ecologice si sociale remarcabile, inscriindu-se in conceptul larg de 

dezvoltare durabila. 

         Obiectivele specifice ale proiectului se refera la realizarea unui produs pe baza de hidrolizat de colagen 

prin procesarea subproduselor proteice din industria de pielarie, elaborarea tehnologiilor de aplicare la tratarea 

semintelor, optimizarea proprietatilor hidrolizatelor de colagen prin modificarea chimica, elaborarea modelelor 

experimentale pentru tratarea semintelor de cereale, aplicarea amestecurilor de insecto-fungicide cu hidrolizate 

de colagen si elaborarea recomandarilor pentru utilizarea la tratarea industriala a semintelor.  

      In cadrul acestei etape au avut activitati toti cei cinci parteneri, INCDTP-ICPI si ICECHIM avand cate doua 

activitati iar ceilalti, PSRO, USAMVB si INMA cate o activitate. Toti partenerii si-au indeplinit obiectivele 

propuse in cadrul etapei. 

      Principalele rezultate ale Etapei I au constat: in modelul conceptual de tehnologie de obtinere a 

hidrolizatelor de colagen cu proprietati bioactive pentru tratarea semintelor de cereale elaborat pe baza datelor 

de literatura si cunostintelor acumulate in aplicatii practice;in modelul experimental de tehnologie de obtinere a 

hidrolizatelor de colagen verificat la nivel laborator; in modelului conceptual de modificare chimica a 

hidrolizatelor de colagen; in modelul experimental pentru modificarea chimica a hidrolizatelor de colagen si/sau 

aditivarea naturala; in studiu documentar privind amestecurile insectofungicide folosite in tratatrea semintelor 

de cereale si impactul acestor tratamente aupra calitatii semintei si ecosistemului; in studiu privind 

echipamentele de tratare a semintelor; si in Studiu documentar privind pesticidele utilizate in tratamentul 

semintelor de cereale. 
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      In etapa I a proiectului au fost achizitionate echipamentele propuse, pentru efectuarea analizelor de 

laborator, au fost efectuate mai multe rapoarte de incercare, au fost diseminate rezulatele obtinute in cadrul 

proiectului in cadrul unei conferinte internationale si au fost realizate doua parteneriate noi internationale. 

Pentru realizarea obiectivelor etapei au fost realocate fonduri in valoare de 17036 lei. 
 

 

DESCRIEREA STIINTIFICA SI TEHNICA CU PUNEREA IN EVIDENTA A 

REZULTATELOR FAZEI SI GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR 

 

OBIECTIV 1: Elaborarea modelului conceptual de extractie si purificare a hidrolizatelor de colagen cu 

proprietati bioactive pentru stimularea, nutritia semintelor si plantelor in vederea reducerii utilizarii 

pesticidelor si cresterii indicatorilor de calitate 

 

      Industria de pielarie este industria care prelucreaza un subprodus al industriei carnii, pielea animala. 

Randamentul de transformare al pieilor brute in piei finite este foarte redus, se situeaza la nivelul de 20-50%, 

datorita cantitatii mari de substante neutilizabile, proteine solubile, par, grasimi, sange  etc.  

     Procesarea pielii animale prin reactii de hidroliza conduce la hidrolizate de colagen cu diverse  mase  

moleculare, de  la  300000 Da, masa moleculara  a  colagenului  nativ,     pana la  

3000 Da, masa peptidelor utilizate in cosmetica. 

Hidroliza proteinelor poate avea loc in mediu apos neutru, acid sau alcalin, la presiune si temperatura de 

120
0
C sau la presiunea atmosferica in procese asistate de enzime. 

Avantajul proceselor enzimatice de hidroliza consta in posibilitatea utilizarii temperaturilor mai mici 

(consumul de energie este redus), obtinerii de hidrolizate cu miros si culoare mai placute comparativ cu 

hidrolizatele chimice, controlul mai bun al stereospecificitatii (aminoacizi neracemizati), continutului mai mic in 

saruri si randamentelor mai bune de separare (75%). 

      Literatura de specialitate consemneaza preocupari intense privind cercetarea unor procedee noi, eco-

eficiente de hidroliza a deseurilor de piele cromata. 

      Proiectul are in vedere abordarea proceselor de tip chimico-enzimatic, care permit obtinerea unor produse cu 

caracteristici controlate, in conditii blande de reactie si obtinerea unor componente proteice fito-compatibile, 

bioactive, cu continut in aminoacizi esentiali. 

      In vederea elaborarii modelului conceptual de hidrolizat de colagen cu proprietati bioactive pentru tratarea 

semintelor de cereale s-au selectat acele procese de hidroliza chimico-enzimatica care asigura separarea 

avansata a proteinei de sarea bazica de crom, asigura o masa moleculara medie suficient de mica pentru a genera 

aminoacizi liberi, dar si  un produs cu proprietati peliculogene care sa permita acoperirea semintelor de cereale.    

      Modelul conceptual de tehnologie de obtinere a hidrolizatelor de colagen consta in hidroliza chimico-

enzimatica a subproduselor din industria de pielarie la presiune atmosferica si temperatura sub 100
0
C, timp de 6 

ore, urmata de prelucrarea produsului obtinut prin decantare si filtrare. Principalele caracteristici ale 

hidrolizatului de colagen destinat utilizarii la tratarea semintelor de cereale, pe care modelul conceptual le-a 

proiectat sunt: concentratia de min. 8%, pH=7-9, azot aminic min. 1,2%, masa moleculara < 17000 Da, 

concentatia in aminoacizi: 4-12%, oxid de crom: lipsa. 
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OBIECTIV 2: Elaborarea modelului conceptual de modificare chimica a hidrolizatelor de colagen 

 

1. Prezentare generala 

 Bolile semințelor se numara printre factorii care determina reducerea procentului de germinare. Este 

posibil controlul acestor boli prin acoperirea semințelor cu pesticide. 

 Acoperirea semințelor in general, este o tehnica in care compusi chimici de tipul îngrașamintelor, 

elementelor nutritive, agenților care atrag sau resping umiditatea, regulatorilor de creștere a plantelor, sau 

pesticidelor, se fixeaza pe semințe cu ajutorul unor adezivi.  

 Un caz particular este acoperirea cu film, prin care se aplica o pelicula subțire de polimer peste semințe. 

Un exemplu clasic descrie un film de acoperire format din polimeri polizaharidici de tipul amidonului, eventual 

aditivati cu polimeri organici de sinteza si ingredienti biologic activi ca insecticide, erbicide, surfactanti, 

nutrienti, regulatori de crestere, etc. (Seedbiotics L.L.C., 1999).  

 Pentru elaborarea modelului conceptual de modificare chimica a hidrolizatelor de colagen s-au analizat 

si selectat informatii din 137 publicatii de tipul articolelor din reviste de specialitate si brevete de inventie. 

Informatiile valoroase au fost sistematizate in cadrul unei lucrari, ale carei concluzii au stat la baza orientarii 

cercetarilor in cadrul proiectului. 

 In acest context, cercetarile s-au axat pe tratarea semintelor cu hidrolizate de colagen ca agent generator 

de film. S-au cautat solutii privind reducerea cantitatii de pesticide de sinteza. O varianta interesanta este 

microincapsularea uleiurilor esentiale, produse naturale extrase din plante, in vederea eliberarii controlate a 

acestora. Uleiurile esentiale poseda proprietati pesticide foarte variate, de tipul erbicid, insecticid sau fungicid. 

Microcapsulele se vor realiza din hidrolizate de colagen reticulate cu diferiti compusi chimici. Hidrolizatele 

proteinice sunt complet netoxice si biodegradabile, contribuind la marirea rezervei de macronutrienti cu azot din 

sol.  

 

2. Sisteme cu eliberare controlata a pesticidelor 

 Principala problema a utilizarii in timp a pesticidelor este legata de cantitațile mult prea mari fata de 

necesarul optim, ceea ce poate dauna culturilor și contamineaza mediul (Bajpai et al, 2003).  

 Sistemele cu eliberare controlata (SCL) reprezinta o alternativa la sistemele conventionale de aplicare a 

pesticidelor. Acestea au la baza "o tehnica sau o metoda prin care agentul activ este disponibil la o viteza si o 

durata astfel alese incat sa se obțina efectul dorit" (Scher, 1999) 

 Una dintre cele mai importante modalitati de eliberare controlata se realizeaza prin microincapsularea 

pesticidelor.  Microcapsulele sunt picaturi foarte mici de lichid sau particule solide care conțin pesticide si care 

sunt delimitate de un strat care controleaza transportul de pesticide din picaturi sau particule în mediul aplicației. 

Microcapsulele pot fi formate prin procedee diferite, procedee reprezentative fiind  descrise de catre Sliwka, 

1975 si Sparks 1999.    

 Metodele mai frecvent utilizate în microîncapsularea pesticidelor pot fi grupate în trei categorii 

(Arshady, 1999): 

 1. Metode chimice, bazate pe policondensare si polimerizare interfaciala.  

Un numar mare de pesticide au fost încapsulate într-o mare varietate de polimeri utilizand astfel de tehnologii 

(Markus, 1996), în special insecticide (Kawada et al, 1993; Scher et al, 1998; Paik, 2006). Cu toate acestea, 

exista probleme de toxicitate asociate cu utilizarea unor monomeri și reducerea stabilitații formularilor ca 

urmare a reactiilor chimice dintre pesticide și monomeri în timpul depozitarii (Wilkins, 1990). 

 2. Metode fizico-chimice.  

Se disting urmatoarele metode: coacervarea, extracție evaporare solvent și reticularea in suspensie. Coacervarea 

permite încapsularea de lichide și materiale solide, fiind des folosita pentru obținerea microcapsulelor. Recent, 

coacervarea a fost folosita la încapsularea unor feromoni (Chen et al, 2007). Reticularea in suspensie este 

tehnica cel mai frecvent utilizata la derivatii agrochimici.  O mare varietate de pesticide au fost încapsulate în 

diferite materiale, cum ar fi alginat, gelatina, derivati de celuloza (ex. carboximetilceluloza) și amidon 

(Fernández-Pérez et al, 2007; Mathew & Kalyanasundaram, 2004; Garrido-Herrrera et al, 2006). 

 3. Metode fizice, bazate pe extrudare, acoperire in strat fluidizat și prin atomizare.  

Aceste tipuri de metodele fizice au fost utilizate la încapsularea a numeroase pesticide (Tefft et al, 1993; 

Beestman, 2003) și biopesticide (Tamez-Gerra et al, 2000; Ghorbani et al, 2005). 

 Wilkins (1990) a clasificat pentru prima data materialele utilizate în încapsulare in functie de gradul lor 

de biodegradabilitate: (1) amidon și sisteme bazate pe amiloza; (2) alte polizaharide (celuloza și derivați, 

chitina, chitosan, dextran, alginat); (3) proteine (caseina, albumina, gelatina); (4) materiale lipofile (cauciuc și 

ceara); (5) polimeri sintetici (alcool polivinilic, polilactat, poliglicolat, poliesteri etc., poliamine, poliamide, 
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poliacrilamida); (6) altele (polihidroxibutirat, taninuri, polihidroxivalerat) lignine, rașini și biopolimerilor 

modificati prin substitutie, "reticulare" sau "grefare".   

 

3. Procese complexe de coacervare utilizand hidrolizate de colagen 

 Coacervarea complexa este un proces de separare de faze de tip lichid-lichid, care are loc atunci cand 

doi sau mai multi polielectroliti cu sarcini opuse sunt amestecati in anumite conditii. Se formeaza doua faze: 

faza de coacervat  si supernatantul sau faza lichida la echilibru. Faza de coacervat este o solutie relativ 

concentrata de polimer, care participa la formarea sistemului complex de coacervare incapsulare. Este faza in 

care se formeaza coaja capsulei. Dilutia favorizeaza coacervarea complexa, aceasta fiind o proprietate care o 

diferentiaza de alte fenomene de separare de faze ale polimerilor. Numerosi cercetatori au abordat aspecte 

teoretice ale procesului de coacervare, aplicand principiile termodinamicii solutiilor polimerice (Burgess, 1990; 

Veis, 1970; Schmitt et al, 1998). Desi aceste informatii reprezinta un ghid pentru studiul proceselor de 

coacervare microincapsulare complexa, trebuie recunoscut ca parametrii care optimizeaza gradul de coacervare 

sunt specifici fiecarui sistem. 

 Unul dintre polielectrolitii naturali frecvent utilizati in procedeele de coacervare microincapsulare 

complexa este gelatina. Aceasta are structura de poliamfolit, deoarece poseda grupe aminice primare de tip 

cationic si grupe carboxilice de tip anionic. Gradul de ionizare si respectiv sarcina neta a moleculei de gelatina, 

variaza cu pH-ul. 

 Gelatina care se formeaza prin hidroliza acida a colagenului se mai numeste si gelatina A, iar cea 

provenita din hidroliza alcalina, gelatina B. Punctul izoelectric (pI) al gelatinei A este 8-9 iar al gelatinei B, 4-5. 

Desi ambele tipuri de gelatina produc coacervate complexa potrivite pentru formarea de microcapsule, tipul A 

este istoric, cel mai utilizat. Semnificativ pentru ca gelatina sa aiba o incarcatura net cationica, este conditia ca 

pH-ul sa fie mai mic decat pI-ul propriu.  

 Gelatina implicata in formarea de coacervate complexe utilizate in procesele de microincapsulare, se 

utilizeaza se utilizeaza impreuna cu numerosi polianioni. Acestia sunt de obicei polimeri naturali, de tipul gumei 

arabice (GA), si a alginatului, doua polizaharide cu caracter anionic datorita grupelor carboxilice distribuite de-a 

lungul lantului polimeric. Gradul de ionizare al grupelor carboxilice e dependent de pH, descrescand cu 

descresterea pH-ului. Polifosfatul este un polianion anorganic. Carrageenanul e un polizaharid cu lant liniar pe 

care sunt grefate grupe sulfat.  
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Figura 1. Schema flux a procesului complex de coacervare incapsulare a gelatinei cu guma arabica  

  

4. Reticularea invelisului capsulelor coacervate pe baza de gelatina 

 Reticularea invelisului capsulelor  pe baza de gelatina se poate face apeland la reactia cu aldehide sau 

taninuri. Metoda de tratarea  cu aldehide este cea mai folosita. Formaldehida si glutaraldehida sunt cele mai 

utilizate in acest scop. In ultimul timp se prefera glutaraldehida, ca fiind mai putin toxica. Aceasta reticuleaza 

complexul coacervat gelatinos facandu-l insolubil. Reactia glutaraldehidei are loc la 4
o
C, cu geluri precursoare 

de gelatina acide sau bazice cu continut in gelatina intre 0,9 si 1,4 mM/g. Gelurile GGA formate din ambele 

tipuri de gelatine au un consum de glutaraldehida de 0,54-0,65 mM/g gelatina la o temperatura de reactie de 
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4
o
C. Cantitatea de glutaraldehida ce reactioneaza cu gelatina in gelurile GGA la un pH acid nu depaseste 

continutul titrabil de grupe aminice din gelatina.  

 Una din metodele alternative de stabilizare este post-tratarea capsulelor coacervate complex cu solutii 

de acid tanic. Acidul tanic are un efect de strangere asupra invelisului capsulelor, prin aceasta reducandu-se 

continutul de apa din invelis, conducand astfel la impermeabilizarea si uscarea capsulei.  

 Xiang et al (2004) au tratat cu succes capsulele de GGA cu taninuri. Capsulele GGA au fost preparate 

in prezenta de hidroxietilceluloza (HEC), sau alcool polivinilic (PVA), apoi au fost imersate timp de 10h intr-un 

mediu apos cu pH 8-9, ce continea taninuri in proportie de 2,4%. Capsulele astfel tratate contin dupa uscare 

19% material de miez, mult mai putin decat capsulele obtinute prin coacervare complexa clasica. Materialul de 

miez a fost tratat cu ultrasunete intr-o solutie de GA/HEC, 30 minute inainte de adaugarea gelatinei si inducerea 

coacervarii. Aceasta sugereaza ca, microcapsulele au o structura multi miez si nu o structura continua de tip 

miez/coaja. 

 Strauss & Gibson (2004) au raportat ca prin tratarea coacervatelor din gelatina si gelatin-pectina cu 

derivati polifenolici din plante creste rezistenta mecanica si stabilitatea termica reducandu-se gonflarea. Ei au 

interpretat aceasta ca fiind rezultatul reticularii ca urmare a reactiei polifenolilor cu gelatina.  

 O alta metoda non-aldehidica de reticulare a complexului  de capsule coacervate bazat pe gelatina 

implica utilizarea transglutaminazei (TG), o enzima obtinuta prin fermentatia unor medii de cultura a 

Steptoverticillium mobaraense.  TG induce reticularea intre moleculele de proteina deoarece ea catalizeaza 

reactia de transfer a grupelor acil intre grupele γ-carboxamidice ale componentei glutaminice a proteinei si 

grupul ɛ-aminic al  componentei lizinice a proteinei (Folk & Finlayson, 1977). 

 

5. Utilizarea uleiurilor esentiale ca biopesticide   

 Uleiurile esentiale extrase din: Cinnamomum zeylanicum, Cymbopogon citratus, Lavandula angustifolia 

syn., L. officinalis, Tanacetum vulgare, Rabdosia melissoides, Acorus calamus, Eugenia caryophyllata, Ocimum 

spp., Gaultheria procumbens, Cuminum cymium, Bunium persicum, Trachyspermum ammi, Foeniculum 

vulgare, Abelmoschus moschatus, Cedrus spp. si speciile Piper sunt cunoscute pentru proprietatile lor de control 

al daunatorilor agricoli, fiind denumite si "pesticide verzi" (Koul et al, 2008).  

 Ele sunt lichide volatile naturale, metaboliți secundari complecsi ai plantelor, caracterizate de un miros 

puternic specific si o densitate, in general, mai mica decat cea a apei (Bruneton, 1999; Bakkali et al, 2008).  

 Exista peste 17.500 specii de plante aromatice (Bruneton, 1999) intre plantele superioare si aproximativ 

3.000 de uleiuri esentiale sunt cunoscute din care 300 au valoare de intrebuintare pentru produse farmaceutice, 

cosmetice si parfumuri (Bakkali et al., 2008) si in plus au un potential important ca pesticide alternative 

(Franzios et al, 1997;. Chang & Cheng, 2002). Uleiurile esentiale au caracter lipofil si interfera cu functiile 

biochimice si fiziologice ale metabolismului de baza al insectelor (Brattsten, 1983). Tipurile de plante capabile 

sa produca compusi cu proprietati de uleiuri esentiale, sunt distribuite intr-un numar limitat de familii, cum ar fi: 

Myrtaceae, Lauraceae, Rutaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae, Cupressaceae, Poaceae, Zingiberaceae si 

Piperaceae.  

 Uleiurile esentiale si derivatele lor sunt considerate a fi o modalitate alternativa de control pentru multe 

insecte daunatoare, avand o biodegradabilitate rapida in mediul ambiant si o specificitate sporita, care 

favorizeaza insectele benefice (Pillmoor et al., 1993). Cercetari recente au demonstrat activitatea lor larvicida si 

de impiedicare a hranirii insectelor (Gbolade, 2001; Adebayo et al, 1999;. Larocque et al,. 1999; Dolui & 

Debnath, 2010; Ebadollahi, 2011; Sbeghen-Loss, 2011), capacitatea de a intarzia dezvoltarea si aparitia 

daunatorilor adulti, inhibarea fertilitatii (Marimuth et al., 1997), efecte de descurajare asupra depunerii oualor 

(Naumann et al, 1995;.. Oyedele et al, 2000), si actiuni repelente (Landolt et al., 1999). 

 Uleiul de A. Foeniculum poate fi utilizat pentru protectia cerealelor la depozitare, în scopul de a reduce 

efectele negative si riscul legat de insecticide sintetice. Metil chavicolul a fost componentul principal al uleiului. 

Activitatea insecticida din uleiul esential respectiv a fost evaluata impotriva daunatorilor E. kuehniella si P. 

interpunctella. P. interpunctella (LC50 = 16,535 μlL
-1

) a fost mai sensibila decat E. kuehniella (LD50 = 23,075 

μlL
-1

) la 24 h dupa tratament. (Ebadollahi et al, 2010) 

 Combinatii de uleiuri esențiale, de tipul uleiului de cimbru, de anason, de sofran au actiune sinergica 

asupra unor daunatori agricoli (Youssef, 1997). Hummelbrunner & Isman (2001), au raportat ca amestecuri de 

diferite monoterpene din plante au produs un efect sinergic asupra mortalitatii unor insecte, si au brevetat aceste 

compozitii. 

 Au fost analizate un numar de 37 compozitii biopesticide continand uleiuri esentiale - marci inregistrate, 

existente pe piata mondiala, iar concluziile au contribuit la orientarea cercetarilor in cadrul proiectului. 
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 Mycotech Corporation produce Cinnamite
TM

, compozitii afidicide / miticide / fungicide pentru sere si 

culturi horticole si Valero
TM

, o compozitie miticida / fungicida pentru utilizare in viticultura, pomicultura  

(citrice, nuci), ambele produse bazandu-se pe uleiul de scortisoara, cu continut de aldehida cinamaldehida (30%) 

ca ingredient activ. Tehnologiile EcoSMART mai sus mentionate,  tind sa devina lider mondial in formularile 

pesticide pe baza de uleiuri esentiale. Ingredientele active primare din produsele EcoSMART sunt scutite de 

inregistrare la Agenția de Protecția Mediului (Koul et al, 2008). Aspectul cel mai atractiv care favorizeaza 

folosirea uleiurilor esențiale si/sau a constituentilor acestora, ca agenti de protectie a culturilor impotriva 

daunatorilor, este faptul ca sunt complet lipsiti de toxicitate fata de mamifere, multe dintre uleiurile esentiale 

fiind utilizate ca plante culinare sau condimente.  

 In ciuda acestor proprietati benefice, apar probleme legate de volatilitatea lor, solubilitatea scazuta in 

apa, sensibilitatea la oxidare, care trebuie sa fie rezolvate inainte de a fi utilizate ca un sistem de control 

alternativ al daunatorilor (Moretti et al., 2002).  

 

6. Microincapsularea uleiurilor esentiale cu actiune insecticida si fungicida, impreuna cu hidrolizate de 

colagen si derivate ale acestora    

 S-a incercat rezolvarea problemelor legate de volatilitate si de sensibilitate la oxidare prin 

microincapsulare. Pe aceasta cale se poate realiza si eliberarea controlata a acestor biopesticide.  

 Se prezinta cateva metode reprezentative de microincapsulare a uleiurilor esentiale, in special cu referire 

la utilizarea  hidrolizatelor de colagen, ca agent de incapsulare.  

 Au fost obtinute microcapsule care au ca miez central o picatura de esenta de parfum, și care mai conțin 

etilceluloza într-o cantitate suficienta pentru a furniza matricea acesteia, picatura fiind învelita cu o coaja 

formata din material polimeric de tip gelatina și o faza care induce coacervarea continand un agent de felul 

gumei arabice sau a polifosfatilor. Metoda de microincapsulare se realizeaza prin dizolvarea etilcelulozei in apa, 

introducerea gelatinei si emulsionarea esentei de parfum in aceasta solutie. Emulsia se combina cu agentul 

coacervant si in final este reticulata cu glutaraldehida (Whitaker & Douglas, 1991) 

 Microcapsule care elibereaza substanta inglobata la o anumita temperatura, sunt formate din gelatina 

sau un amestec de gelatina cu guma arabica, carboximetilceluloza si/sau copolimeri anionici, obtinuti spre 

exemplu prin copolimerizarea acrilamidei cu anhidrida maleica.  Gelatina a fost intarita cu un agent tanant 

natural si/sau sintetic sau un compus carbonilic, de tipul glutaraldehidei. (Schnoring et al, 1983). Un procedeu 

similar, aplicabil la toate produsele volatile termolabile sau termosensibile, cu particularizare la uleiurile 

esentiale, recomanda microincapsularea prin coacervare complexa utilizand gelatina, la temperatura ambianta 

(Arneodo, 1996). 

 Limonenul a fost microcapsulat într-un înveliș hidrocoloid conform unui proces complex de coacervare. 

Gelatina din peste și guma arabica au fost folosite ca hidrocoloizi. S-a preparat intai o solutie apoasa de gelatina 

la 40
o
C (solutia A); apoi o solutie de  de guma arabica a fost pregatita tot la 40

o
C (soluția B). In d-limonen a fost 

dizolvata etilceluloza rezultand (soluție C). Soluția A fost amestecata cu soluția B, si s-a ajustat pH-ul la 

valoarea 4,6. Soluție C a fost adaugata încet la acest amestec și totul a fost omogenizat cu un agitator la 150 

rpm, pentru a ajunge la o dimensiune medie a picaturii între 1000 și 1500 μm. Sistemul a fost apoi diluat cu apa 

deionizata calda, rezultand o concentratie a hidrocoloidului de 3,4%. S-a ajustat pH-ul la 4,5 și s-a adaugat 

transglutaminaza. In urma reticularii, a rezultat o suspensie apoasa de capsule mari coacervate (Dardelle, 2010). 

  

OBIECTIV 3: Studiu documentar privind amestecurile insectofungicide folosite in tratatrea semintelor 

de cereale (cerinte tehnologice, oportunitati de utilizare), impactul acestor tratamente aupra calitatii 

semintei si ecosistemului 

  

Tratarea semintelor constituie una dintre masurile de baza, în multe cazuri singura, eficace, economica si putin 

poluanta de asigurare a protejarii, în cazul de fata, a cerealelor paioase de toamna fata de organismele care le 

afecteaza. 

Prin "tratamentul semințelor" se înțelege orice proces la care sunt supuse semințele înainte de semanat, cu 

scopul obținerii unor producții mari și stabile. 

Dupa rol, tratamentele la samânța se diferențiaza în tratamente de: 

- dezinfectare –operațiune aplicata pentru eliminarea unui agent patogen care a patruns în semințe, 

- dezinfestație pentru distrugerea sporilor sau altor forme ale organismelor patogene care se gasesc pe 

tegumentul semințelor; 

- de protecție care au rolul de a proteja semințele de microorganismele din sol. 

Dupa modul de acțiune tratamentele se împart în tratamente de contact și tratamente sistemice  
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Dupa natura lor se diferențiaza: 

-tratamente fizice care constau în supunerea semințelor unor procese fizice, respectiv fierbere, radiații 

ultraviolete, scarificarea tegumentului, șocuri termice pentru dezinfecția semințelor și a solului, inactivarea 

virusurilor, radiații ionizante; 

-tratamente biologice care constau în tratarea semințelor cu amestecuri de microorganisme sau cu extracte 

biologic active, care au rolul de a proteja semințele de acțiunea unor microorganisme sau agenți patogeni. 

- tratamente chimice – reprezentate de imersia sau amestecarea masei de semințe pentru semanat cu substanțe 

chimice; insecticide, bactericide, fungicide, stimulenți de creștere și germinare, nutrienți sau amestecuri ale 

acestora, la care se adauga diferiți pigmențipentru creșterea eficienței tratamentelor aplicate la 

samînța.Substantele  chimice au in momentul de fața un rol de baza în protecția plantelor si pe viitor vor juca un 

rol important, urmarindu-se reducerea dozelor , creșterea selectivitații, reducerii persistenței și controlul 

persistenței, fiind necesara o atenție permanenta , deoarece permanent se produc schimbari în evoluția 

organismelor daunatoare, apar rase rezistente etc., fiind  necesar ca sortimentul de produse pesticide sa conțina 

tot mai puține produse toxice. 

 

Produs Substanta activa  Doza1, expira 

DIVIDEND M 030 

FS 

difenoconazol 30g/l Malura comuna, fuzarioza, mucegai de zapada 1-1,5kg/t 2017 

DIVIDEND 

EXTREME 

Difenoconazol 92g/l 

mefenoxam23 g/l 

Malura comuna, fuzarioza 0,3l/t 2014 

MYSTIC PRO Tebuconazol 200g/l Boli foliare si ale spicului,fainarea, septorioza, 

rugina, sfasierea frunzelor,rincosporioza, 

helmintosporioza, fuzarioza 

1-1,25l/l 2017 

ARMADA Tebuconazol 225g/l Boli foliare si ale spicului (fainarea, rugina, 

septorioza, fuzarioza, helmintosporioza) 

0,5l/t 2017 

CELEST STAR Ciproconazol 6,3g/l 

fludioxonil18/,8g/l 

Malura comuna, Fuzarioza, Sfasierea 

frunzelor, Taciunele zburator 

1-1,5l/t 2013 

AMIRAL PROFFY 6 

FS 

Tebuconazol 60g/l Malura comuna, Fuzarioza, Sfasierea 

frunzelor, Taciunele zburator  

0,5l/t 2013 

PROTECTOR 

SUPER 250 EC 

Tebuconazol 250g/l fainarea, patarea bruna a frunzelor, arsura 

frunzelor, helmintosporioza 

0,5l/t 2013 

VONDOZEB Mancozeb 80g/l Malura comuna,  2,5kg/t 2013 

LAMARDOR 400 FS Tebuconazol 150g/l 

protioconazol 250g/l 

Fuzarioza, malura, sfasierea frunzelor, taciune 

zburator al orzului 

0,15g/t 2015 

VITAVAX 2000 Carboxina200g/l tiram 

200g/l 

Malura comuna, fuzarioza, helmintosporioza, 

taciune zburator al orzului 

2,5-3l/t 2013 

RANCONA 15 ME Ipconazol 1l/t Malura comuna, fuzarioza, sfasierea frunzelor, 

taciune zburator al orzului 

1-1,3l/t 2013 

KINTO DUO Procloraz60g/l, 

triticonazol20g/l 

Malura comuna, fuzarioza, sfasierea frunzelor, 

taciune zburator al orzului 

1,5l/t 2013 

BIOSILD TOP Tetraconazol 20g/l 

tiofanat metil 350g/l 

Malura comuna, Fuzarioza 1 l,/t 2014 

SEMNAL 500 FS Tiram 500g/l Malura comuna, Fuzarioza,  2,5l/t 2014 

KRIPTO 2 WS Tebuconazol 2% malura, fuzarioza 1,5kg/ha 2014 

PREMISE Tebuconazol100g/l malura comuna, fuzarioza, taciunele zburator, 

sfasierea frunzelor 

0,3l/t 2013 

ARTEMIS Tebuconazol 6% malura, fuzarioza, taciunele zburator al 

orzului, sfasierea frunzelor 

0,5l/t 2015 

DALILA 

NUPRID 600 FS 

IMIDASEED 70 WS 

PALISADE 600 FS 

SENTINEL 70 WS 

TOREADOR 600 FS 

Imidacloprid 600g/l 

Imidacloprid 600g/l 

Imidacloprid 70% 

Imidacloprid 600g/l 

Imidacloprid 70% 

Imidacloprid 600g/l 

viermi sarma, afidele cerealelor (in vederea 

prevenirii aparitiei fenomenului de 

ingalbenire, piticire si aspermie a graului 

0,6-1l/t 

0,6-1l/t 

0,6-1l/t 

0,6-1l/t 

0,6-1l/t 

0,6-1l/t 

2015 

2013 

2013 

2015 

2012 

2016 
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Faptul ca masurile de combatere a bolilor și daunatorilor prin metode agrofitotehnice, biologice, fizice 

au o deosebita importanta în prevenirea aparitiei si evolutiei diferitelor boli si daunatori nu exclude necesitatea 

efectuarii tratamentului chimic al semintelor. 

În România omologarea si autorizarea substantelor care pot fi utilizate în agricultura, se realizata de 

Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor din cadrul Ministerul Agriculturii, 

Padurilor ti Dezvoltarii rurale. Dupa aderarea la Uniunea Europeana - România a adoptat prin HG 95-2005, 

Anexa I la Directiva 91/414-CEE prin decizia nr 934-2008 a Comisiei Europene. Pentru tratamentul semințelor 

de cereale sunt aprobate urmatoarele substante pesticide: 

Tratamentele aplicate pot fi sub forma de praf, pulberi umectabile sau lichide (soluții concentrate, 

concentrate emulsionabile). O importanța deosebita o au formulele de condiționare cu cedare controlata și cu 

posibilitați de acțiune selectiva. Unele formule de condiționare permit aplicarea de doze mai mari la samânța, 

astfel încât aplicarea unor astfel de tratamente la samânța pot conduce la renunțarea sau limitarea tratamentelor 

generalizate în cultura. 

 Astfel, pentru culturile de toamna, masurile de prevenire si de combatere a patogenilor transmisi prin 

samânta si sol (malura, fuzarioza, taciune etc.), precum si a daunatorilor de sol (gândac ghebos, viermi sârma 

etc.) reprezinta garantia obtinerii unor recolte corespunzatoare calitativ valorii soiurilor cultivate si agrotehnicii 

aplicate. 

Acest lucru ar trebui sa fie foarte bine înteles de catre toti producatorii agricoli care cultiva cereale paioase de 

toamna. Cu cât se cunoaste mai bine si în timp util rolul masurilor prin care se asigura protectia culturilor, cu 

atât se creaza premisele realizarii, în conditii optime, a unor culturi fara probleme majore din punct de vedere 

fitosanitar. 

În alegerea produsului de tratat semintele, un rol important îl au amplasarea culturii si epoca de 

semanat. Astfel, se are în vedere protejarea culturilor prin utilizarea unui sistem de masuri de prevenire si 

combatere integrata, în cadrul caruia, alaturi de masurile agrofitotehnice se impune tratamentul chimic al 

semintelor. 

Alegerea produsului chimic pentru tratarea semintelor constituie prima etapa, deosebit de importanta, în 

realizarea unei eficacitati corespunzatoare, care trebuie sa tina seama de agentii patogeni si de insectele 

daunatoare care urmeaza a fi combatute, diferentiat pe plante de cultura, precum si de agrotehnica avuta în 

vedere (asolament, procurarea produselor trebuie sa se faca numai de la unitati specializate, acreditate, care pot 

garanta originea si calitatea produsului, cu respectarea tuturor datelor privind compozitia si termenul de 

valabilitate. 

Alaturi de stabilirea produsului, respectarea dozei recomandate si aplicarea corecta a tehnologiei de 

tratare reprezinta alti factori importanti de care depinde reusita actiunii, calitatea executarii tratamentului 

conditionând în mare masura eficacitatea produsului utilizat. Din aceasta cauza, operatiunea trebuie sa se 

efectueze cu masini de tratare corespunzatoare, bine reglate, care sa asigure atât respectarea dozei, cât si o 

acoperire uniforma a semintelor cu produsul chimic respectiv. La unele produse, în timpul operatiunii de tratare, 

se poate adauga apa, conform indicatiilor specificate pe eticheta (de regula 6-12 l/t samânta). 

 

Caracteristicile unor fungicide utilizate: 

Dividend Star 036 FS este fungicidul pentru tratamentul semintelor care combate bolile cu transmitere 

prin samânta si sol, si asigura un start foarte bun al culturilor de grâu si orz. Dividend Star 036 FS este bine 

tolerat de culturile de cereale paioase. 

Dividend Star 036 FS contine doua substante active ce asigura un control de lunga durata a bolilor 

transmisibile prin samânta si sol, cum ar fi: Tilletia sp., Fusarium, Ustilago sp., Helminthosporium gramineum, 

Cochliobolus sativus. 

S-a demonstrat ca Vitavax 200 FF îmbunatateste în general puterea de germinatie si desimea plantarii si 

asigura uniformitatea dimensiunilor plantutelor. El ajuta producerea unor recolte mai mari prin combinarea 

combaterii bolilor, stimularea germinatiei si cresterea plantutelor în stadiul initial. 

Vitavaxul este patentat ca regulator de crestere la fel ca si fungicid. Aplicarea produsului duce la 

alungirea coleoptilelor plantutelor de cereale, asigurând iesirea rapida a acestora la suprafata solului si 

înradacinarea buna chiar în cazul în care conditiile din sol sunt departe de a fi ideale. 

Vitavaxul constituie cheia de deschidere spre utilizarea maxima a potentialului fiecarei seminte. 

Grâul este cea mai importanta cultura de cereale cu boabe mici pentru conditii temperate datorita 

adaptabilitatii sale genetice: totusi, aproape peste tot grâul este supus bolilor transmise prin seminte si bolilor 

timpurii transmise prin sol. Aceste boli exista totdeauna si se vor raspândi pe scara larga daca nu vor fi luate 

masuri efective de combatere. 
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Malura grâului (Tilletia caries) creeaza probleme în toata lumea datorita marii viteze de înmultire si de 

raspândire a agentului; spicele afectate nu dau boabe sanatoase, iar inventarul agricol devine infectat cu spori. 

Taciunele zburator al grâului (Ustilago tritici) de asemenea, se transmite prin seminte (germeni) si poate fi 

distrus numai prin aplicarea unui fungicid cu actiune sistemica, asemanator ci Vitavax. Putregaiul semintelor si 

plantutelor (Fusarium spp.) se transmite prin seminte si prin sol; aceste boli duc la reducerea puterii de 

germinatie, a desimii plantelor cultivate si vigorii culturii de grâu în regiuni cu clima rece si umeda. 

 

Rezultatele unor cercetari 

În conditiile din zona centrala a Moldovei, se înregistreaza pierderi cantitative si calitative la grâu din 

cauza patogenilor Fusarium sp. si Tilletia triciti, dar si a daunatorilor de câmp ai semintei. Prevenirea sau 

diminuarea pierderilor a fost realizata în experientele Statiunii de Cercetare si Dezvoltare Agricola Secuieni-

judetul Neamt prin tratamentul chimic al semintelor folosind o gama larga de insectofungicide (Yunta 246 FS, 

Nuprid Max, Austral Plus Lamardor net, unta Quatrro, Yunta succesorul, Alios 30 FS. 

Frecventa gandacului ghebos a fost de 6,37% în variantele netratate, iar în variantele tratate de numai 

0,77%-1,42%.  

Diferente de productie asigurate statistic fata de atacul de Fusarium sp. si Tilletia triciti s-au înregistrat, 

de asemenea, între productiile din variantele tratate cu insectofungicide si cele netratate.  

Tratarea semintelor cu insectofungicide a influentat în mod pozitiv germinarea semintelor, cresterea 

plantelor, dezvoltarea sistemului radicular, precum si înfratirea. Pe lânga buna protectie asigurata de 

insectofungicide, tratamentul semintelor a contribuit si la cresterea productiei de grâu/hectar, aceasta variind de 

la 4852 kg/ha în varianta netratata la 5225-5930 kg/ha în variantele tratate. Diferentele de productie între 

variantele tratate si varianta netratata au fost asigurate statistic (Trotus Elena Si colab., 2011)   

La culturile de grâu, pentru combaterea simultana a gândacului ghebos (Z. tenebrioides), dar si a 

malurei comune (Tilletia caries, T. foetida) si a fuzariozei coletului si a plantutelor (Fusarium spp.), se 

recomanda amestecurile insec-tofungicide Austral Plus (5,0 l/t); Nuprid Max (2,5 l/t), Tonic Plus (5,0 l/t) si 

Yunta 246 FS (2,250 l/t);  

La culturile de orz, pentru combaterea simultana a gândacului ghebos (Z. tenebrioides), dar si a 

taciunelui zburator (Ustilago nuda) si a sfâsierii frunzelor (Pyrenophora graminea), se recomanda amestecurile 

insectofungicide Austral Plus (5,0 l/t), Nuprid Max (2,5 l/t) si Yunta 246 FS (2,250 l/t) (Barbulescu A., Popov 

C., 2001). 

Experiente privind protectia culturilor de grâu si orz de toamna împotriva patogenilor transmisi prin 

samânta si sol s-au executat în câmp, în conditii de monocultura si infectie artificiala, în anii 2008 si 2009, la 

Fundulea, Turda, Livada si Marculesti. S-a urmarit efectul de combatere a atacului unor boli cheie la grâu 

(Tilletia carries) si orz (Ustilago nuda, Pyrenophora graminea), cu transmitere prin samânta si sol, prin 

tratamentul chimic al semintelor cu un sortiment diversificat de fungicide sau amestecuri insectofungicide. 

Productiile de grâu si orz, obtinute în variantele experimentale cu tratament depasesc semnificativ nivelul de 

productie al variantelor netratate, cu diferente cuprinse între 10-22% la grâu si 20% la orz. Analiza influentei 

tratamentului asupra unor parametri de productie ilustreaza si o evidenta crestere a MMB la variantele tratate în 

toate cele patru localitati cu pâna la 6%. În privinta masei hectolitrice diferentele între variante nu au depasit 

granitele semnificatiei statistice. Prevenirea atacului de mǎlurǎ (Tilletia sp.) se realizeazǎ prin tratarea 

semintelor de grâu cu produsele de protectia plantelor: Amiral 3FS, Amiral Prophy 6 FS, Celest Star, Orius 6 

FS, Nuprid Max Al 222 FS, Savage 5 FS, Yunta 246 FS, Vitavax 200 FS, Kinto Duo. Prevenirea atacului de 

tǎciune (Ustilago nuda) si sfâsierea frunzelor de orz (Pyrenophora graminea) se realizeazǎ prin tratarea 

semintelor de orz cu produsele de protectia plantelor: Orius 6 FS, Vitavax 200 FS, Amiral Prophy 6 FS, Amiral 

3FS, Celest Star, Savage 5 FS, Nuprid Max Al 222 FS, Yunta 246FS (Cana Lidia si colab., 2010).  

Reusita culturilor de cereale, este frecvent conditionata de aparitia diferitelor boli care, prin atacul 

produs, contribuie la reducerea potentialului de productie al soiurilor sub nivelul conditiilor agrotehnice 

asigurate. Dintre bolile care afecteaza samânta de grâu, cea mai pagubitoare, în ultima perioada de timp, a fost 

malura comuna (Tilletia carries (D.C.) Tul, T. Foetida (Wall) Liro), semnalata îndeosebi în culturile provenite 

din samânta netratata sau tratata necorespunzator. Atacul de malura pitica (Tilletia controversa Kühn), 

înregistrat în unele zone, a fost favorizat de monocultura de grâu, frecvent practicata în special de producatorii 

individuali (Barbulescu si colab., 1990). Pentru stabilirea proportiei existente în diferite zone din tara, între 

malura comuna si malura pitica, s-au analizat numeroase probe, constatându-se extinderea arealului de 

raspândire si a nivelului de aparitie a speciei Tilletia controversa Kühn. Printre metodele de combatere cât mai 

putin poluante se remarca tratamentele cu preparate biologice. In aceasta privinta, s-a efectuat un experiment în 

care samânta de grâu, infectata artificial cu Fusarium spp., a fost tratata cu produse biologice pe baza de 
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patogeni antagonisti acestei ciuperci:Trichoderma spp. si mai multe amestecuri de tulpini de Pseudomonas spp. 

Rezultatele privind densitatea culturilor la rasarirea plantelor au aratat o buna eficacitate, mai ales a produsului 

Trichoderma spp. (Barbulescu si colab., 1994). În cazul unui atac puternic al patogenului Tilletia spp., frecventa 

spicelor malurate a fost mai mica în culturile rezultate din samânta tratata cu preparate biologice decât în 

culturile rezultate din samânta netratata; eficacitatea tratamentului biologic a fost însa mult mai mica decât 

eficacitatea tratamentului chimic al semintei (Barbulescu si Popov, 1995). Urmarindu-se influenta provenientei 

semintei de grâu (din culturi tratate sau netratate împotriva bolilor foliare si ale spicului), precum si influenta 

aplicarii sau neaplicarii tratamentului la samânta folosita asupra densitatii plantelor în cultura, s-a constatat ca: 

tratamentul semintei a asigurat o densitate superioara comparativ cu variantele netratate înainte de semanat; în 

variantele în care s-a ale spicului, densitatea a fost în toate cazurile mai mare decât în variantele în care s-a 

utilizat samânta provenita din culturile netratate (Barbulescu si Popov, 1995; Popov si colab., 1996; 2006 c). De 

asemenea, a fost acordata atentie influentei unor fungicide utilizate la tratamentul semintelor de grâu, dar si de 

orz, asupra germinatiei, în functie de durata depozitarii, constatându-se ca respectivele produse nu au influentat 

negativ germinatia semintelor (Stan si Popov, 1995). Taciunele zburator al grâului produs de ciuperca Ustilago 

tritici (Pers.) Jensen a reprezentat obiectul anumitor cercetari datorita pagubelor semnalate în unii ani. S-a 

cercetat rezistenta soiurilor (Tusa si colab., 1969, 1987, 1988), specializarea patogenului si epidemiologia bolii 

(Tusa si Radulescu, 1975; Rugina si Lobontiu, 1985). Aceste sinteze apartin autorilor Constantin Popov, 

Alexandru Barbulescu, 2007). 

În tarile dezvoltate, scaderea preturilor cerealelor pe piata mondiala nu încurajeaza agricultorii sa 

produca grâu. Mai mult decât atât, nu au existat focare de boli larg raspândite, care sa necesite tratamentul 

semintelor (si, astfel, achizitionarea de seminte certificate) necesare. Tarile din Europa si Statele Unite ale 

Americii încearca sa reduca subventiile, fapt care va duce la refuzul agricultorilor de a investi în continuare 

(FAO).   

Sanatatea semintelor este un atribut imoportant al calitatii, motiv pentru care semintele utilizate la 

semanat trebuie sa fie lipsite de paraziti. Infectia semintelor poate duce la o germinare redusa, pierderea 

randamentului sau esecul total al culturii. Spre exemplu, boabele de brâu infectate cu malura nu sunt capabile sa 

germineze sau produc un procent mare de plante anormal dezvoltate (Singh si Krishna, 1982; Singh, 1980, 

1982). La grâu, ciupercile Fusarium spp., Tilletia spp., Drechslera spp., Septoria spp. Si Ustilago spp., sunt cei 

mai importanti patogeni transmisi prin intermediul semintelor, care produc boli raspândite în întreaga lume si 

care cauzeaza pierderi importante plantelor de cultura (Mamluk si van Leur, 1986; Diekmann, 1996a).  

Tratarea chimica a semintelor este una dintre cele mai eficiente masuri de protectie a plantelor din punct 

de vedere practic si economic si poate fi folosita pentru a controla atât infectia externa a semintei, cât si infectia 

interna. Aceasta masura protejeaza tinerele plantule sau plantele adulte împotriva atacurilor de paraziti ai 

semintelor. Contribuie la dezinfectarea semintelor, limiteaza raspândirea organismelor daunatoare, contribuie la 

o buna rasarire, la îmbunatatirea calitatii semintelor sau minimalizarea pierderilor de productie. Alegerea 

produsului chimic se face în functie de organismele entomopatogene tinta. O gama larga de produse chimice 

(Diekmann, 1993) si echipamente (Jeffs si Tuppen, 1986) sunt acum disponibile pentru astfel de scopuri. În 

literatura de specialitate sunt informatii detaliate cu privire la gestionarea malurilor si taciunilor cerealelor 

paioase (Wilcoxson si Saari, 1996). Meisner si colab., au aratat ca aplicarea fungicidului Vitavax 200 (37,5% 

carboxina + 37,5% tiram) reprezinta un mod eficient de a lupta cu patogenii aflati atât la exteriorul cât si la 

interiorul semintelor de grâu. Mai mult decât atât, o aplicare foliara înainte de recoltare cu substante chimice 

contribuie la reducerea continutului de ciuperci în interiorul semintelor, masura care pe lânga aplicarea 

tratamentului la samânta contribuie la obtinerea de seminte sanatoase în urmatorul ciclu de cultura. Siclair 

(1983) arata ca tratamentele foliare la grâu cu benomil, metil carbamat de benzimidazol sau benomil+mancozeb,  

contribuie la reducerea atacului de fusarioza, iar captafol si mancozeb contribuie la reducerea atacului de 

septorioze. 

Pe lânga combaterea bolilor, tratamentul semintelor are, de asemenea, un efect pozitiv asupra cresterii 

productiilor. Ahmed (1996) a raportat ca tratamentul semintelor de grâu cu fungicide sistemice: Baytan, raxil si 

Vitavax, contribuie la un start mai bun în crestere a culturilor, cresc productiile si indicii calitativi ai boabelor. 

Meisner si colaboratorii (1994) au raportat o crstere de 10% a productiilor de grâu datorita tratamentului 

semintelor cu Vitavax 200 împotriva taciunelui. 

Producerea semintelor în arealele cu boli impune masuri efective de control care contin diferite scheme 

de tratament în vederea obtinerii de seminte sanatoase. Astfel, întelegerea epidemiologiei bolilor, rata de 

transmitere si pragul economic, combinate cu testarea sanatatii semintelor, ar putea contribui la definirea 

necesitatii tratamentului semintelor.  
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 Tratamentul semintelor asigura un control foarte eficient împotriva potentialului devastator al malurii si 

taciunelui grâului. Desi tratamentul semintelor a controlat în mod eficient taciunele în ultimii 40 ani, boala este 

înca prezenta în Montana, iar producatorii trebuie sa ia în serios acest risc. Cruiser Maxx a fost eficace în 

controlul malurii comune si pitice a grâului; la fel si Dividend Extrem, în timp ce fungicidele Raxil MD si Raxil 

XT au fost eficace doar în ceea ce priveste prevenirea atacului de malura comuna, dar au manifestat eficacitate 

fata de taciunii orzului (Alan Dyer, 2012). 

 Sitton si colaboratorii, cercetatori americani, au publicat rezultatele favorabile ale tratamentelor chimice 

asupra semintelor de grâu în ceea ce priveste protejarea acestora fata de malura pitica. Tratamentele au fost 

facute cu fungicidele: Dividende 3FS, Mertect LSP, baytan 30F si Vitavax 200. 

 Eficacitatea fungicidului Mertect în combaterii malurilor comune a grâului a fost demonstrata de catre 

cercetatorul Hoffmann (1971), în timp ce substanta activa a fungicidului, reprezentata de tiabendazol a 

determinat o scadere a incidentei atacului de malura comuna de la 70% în varianta fara tratament la 20% în 

variantele cu tratament. 

 Pe parcursul anilor 1976-1980, tot sub conducerea lui Hoffman (Hoffmann si colab., 1983) au fost 

testate douazeci si doua de formulari, cunoscute sau suspecte de activitate sistemica, în tratarea semintelor de 

grâu în vederea combaterii malurii pitice. Multe produse au redus incidenta malurii pitice, în special la doze 

mari de aplicare. Câteva dintre formulari au redus startul culturii si vigoarea tinerelor plantule. Dintre 

substantele testate, tiabendazolul (Mertect LSP) a prezentat cel mai bun control cu cele mai putine efecte 

adverse. Utilizarea unor solventi adjutanti nu a reusit sa creasca eficacitatea tratamentului semintelor. 

 Keener si colaboratorii (1995) arata ca efectul tratamentului semintelor fata de malura pitica cu 

tiabendazol contribuie cu o crestere de 23% a productiilor la unele cultivare. Prezinta si un mod de calcul prin 

care arata ca se justifica aplicarea tratamentului semintelor (la o productie de 5000 kg/ha, pagubele ar fi de peste 

25 dolari, în timp ce tratamntul costa 7,41 dolari).  

 Ample informatii privind biologia si controlul bolilor transmisibile prin samânta se regasesc în cartea lui 

Maude (1996). Sunt prezentate procesele de infectie în seminte, locatia si supravietuirea inoculului, precum si 

aspecte legate de transmiterea si diseminarea agentilor patogeni ai semintei. Sunt trecute în revista si strategiile 

si metodele dezvoltate si utilizate la nivel national (Regatul Unit al Marii Britanii) si international pentru 

excluderea si eradicarea bolilor transmise de seminte. 

 

OBIECTIV 4: Studiu privind echipamentele de tratare a semintelor 

 

 Din analiza ultimelor realizari ale firmelor straine s-a constatat ca treptat s-a renuntat la ,,sistemul 

gospodaresc” de conditionare a semintelor care este organizat secvential pe operatii tehnologice astfel: 

dezaristare; precuratire; curatirea pe site si în curenti de aer; triorare; separare densimetrica; tratare chimica, în 

favoarea ,,sistemului modulat”. 

 Sistemul  modulat se bazeaza pe o tehnologie de conditionare ce presupune efectuarea mai multor 

operatii pe acelasi modul functional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Modulul de conditionare HS 40:  

 

1- pâlnie  alimentare; 2 - evacuarea decantarii I; 3 - refuz 

grosier; 4 - refuzul sitei a II-a; 5 - canal de aspiratie; 6 - 

evacuarea decantarii II; 7 - ventilator; 8 - centrul sitei 

inferioare; 9 - sparturi + neghina 10 - seminte curate 
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 De asemenea normele europene prevad tratarea cu pesticide lichide si semilichide interzicând din 

considerente ecologice utilizarea celor pulverulente. Cele mai cunoscute firme pe plan mondial în constructia de 

sisteme de conditionat si tratat seminte sunt firmele: WESTRUP – DANEMARCA; HEID – AUSTRIA; DENIS 

– FRANTA, DAGUET – FRANTA,  etc. 

 Modulul de conditionare HS 40 (fig. 1) realizat de firma HEID - Austria se autoalimenteaza pneumatic si 

realizeaza operatii de: precuratire; curatire pe site de cernere; curatire în curenti de aer; triorare. Acest modul poate 

functiona si fara trior prin detasarea acestuia  pentru anumite specii care nu necesita operatia de triorare. 

 Pentru tratarea semintelor firma HEID utilizeaza o gama variata de instalatii. În figura 2 este prezentata 

o astfel de instalatie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2. Instalatie de tratat CC 50 

 

 

 

 

 

 Utilizarea unei astfel de instalatii asigura o serie de avantaje fata de instalatiile traditionale: 

 forta de centrifugare în camera de mixare permite acoperirea semintelor cu un strat subtire si uniform; 

 asigura o aderare foarte buna  a substantei la suprafata semintei ceea ce conduce la utilizarea unei cantitati 

scazute de substanta chimica; 

 precizie ridicata de distribuire a a substantei chimice cu peste 33% fata de cele traditionale; 

 camera de amestec este cu autocuratire pentru orice fel de samânta sau substanta chimica; 

 substantele chimice sunt dozate individual în camera de amestec eliminându-se astfel necesitatea premixarii 

în tancuri; 

 asigura flexibilitate operationala în procesul de tratare.  

Modulul de conditionare D101 (fig. 3) realizat de firma DENIS – Franta  este prevazut cu alimentare 

mecanica sau pneumatica, iar samânta conditionata ajunge prin cadere libera în modulul de tratare. Modulul  de 

conditionare realizeaza urmatoarele operatii: curatirea pe site de cernere; curatirea în curenti. Acest modul nu este 

prevazut cu trior. 

 

 

 

Fig. 3. Modulul de conditionare D101: 

 

 

 1- pâlnie  alimentare;  

 2 - uniformizator;  

 3 - evacuarea decantarii I;  

 4 - carucior cu perii;  

 5 - sita;  

 6 - cernutul sitei inferioare;  

 7 - seminte curate;  

 8 - refuz grosier;  

 9 - evacuarea decantarii II; 

 10 - refulare ventilator 
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 Ca modul de tratare chimica a semintelor cu pesticide lichide sau semilichide utilizate în fermele agricole  

se pot folosi instalatii furnizate de firma respectiva ca de exemplu Modulul S30 – figura  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Modulul de tratare chimica S30:  

1 - cadru;2 - buncar alimentare;3 - camera de 

tratare; 4 - dozator lichid;5 - transportor omogenizator; 6 - 

rezervor cu lichid 

 

  

 

 Modulul de conditionare S600 (fig. 5) realizat de firma WESTRUP – DANEMARCA trebuie 

alimentat cu samânta bruta prin transport mecanic sau pneumatic si realizeaza operatiile urmatoare: dezaristare 

(fara ocolire); precuratire; curatire pe site de evacuare; curatire în curenti de aer; triorare. 

 

Fig. 5. Modulul de condiţionare S 600: 

 

1- pâlnie alimentare;  

2 - dezaristator; 

3 - uniformizator;  

4 - canal de aspiraţie anterior; 

5 -  sită pentru grosiere;  

6 - sită mijlocie;  

7- sită inferioară;  

8 - refuz grosier;  

9 - cernutul sitei inferioare;  

10 - produs de pe manta;  

11 - seminţe sparte+neghină;  

12 - pietre şi alte deşeuri;  

13 - seminţe bune;  

14 - impurităţi uşoare;  

15 - ecluză specială;  

16 - canal de aspiraţie final;  

17- refulare 

  
  

 De remarcat ca samânta la evacuarea pe sita inferioara este aspirata în camera  de decantare conceputa 

astfel încât sa asigure separarea fractionata a componentelor. 

 Modulul de tratare BV 2590 (fig. 6) realizat de firma DAGUET - Franta reprezinta un concept nou de 

tratare a semintelor cu produse lichide sau pulberi solubile care asigura urmatoarele facilitati: corelare perfecta 

între cantitatea de seminte si  cea de lichid; mecanism inovativ (patent Daguet) pentru reglarea miscarii de 

rotatie coroborat cu volumul riguros al cupelor asigurând astfel o dozare precisa a produsului de tratat în raport 

cu cantitatea de samânta; protectie pentru semintele delicate prin formarea unui pat pe fundul bazinului; 

componentele care sunt în contact cu produsul chimic sunt realizate din otel inoxidabil; posibilitate de deplasare 

datorita fixarii pe un cadru cu roti. 



Str. Siriului 20 cod 014354 sector 1 Bucuresti 

 

Probstdorfer Saatzucht Romania SRL 

Tel: 0040-021-2080-314/352/341/361  Fax 0040-021-2080-333 

 

Reg.Com. J40/8400/2000                                                                       

CIF/UID NR. RO13362550    

Capital Social 14.400 lei 

16                                                            

  

 

BLOM BANK FRANCE SA PARIS ROMANIA – AG. VICTORIA                      
IBAN LEI RO74BLOM3400008946260016                                                                                                                             

IBAN EUR RO64BLOM3400008978260011                                                                                                                                 

VOLKSBANK ROMANIA – SUCURSALA SIBIU                                       

IBAN LEI RO27VBBU2511SI4011572701                                                                                                                             

IBAN EUR RO62VBBU2511SI4011571101                                                                                                                               

 

 

Fig. 6. Modulul de tratare BV 2590 

 

 

În continuare în figurile 7 si 8 sunt prezentate alte doua modele 

realizate tot de firma DAGUET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fig.7. Masina de tratat seminte  AD 3067   Fig. 8.  Masina de  tratat seminte  AD 3002 

 

Utilajele din figurile 7 si 8 sunt simple, eficiente, economice si au urmatorul principiu de functionare: 

- alimentarea cu produs în pâlnia de receptie ; 

- aplicarea substantei de tratat din distribuitorul de substanta montat pe utilaj asupra semintelor care trec din pâlnia 

de receptie în piciorul transportorului cu spira  continua; 

- descarcarea semintelor tratate din transportor, prin pâlnia dubla de evacuare  în saci. 

 Utilajele asigura o tratare uscata cu pulberi dar si o tratare umeda. Amestecul substantei solide cu apa se 

realizeaza direct în pâlnia de alimentare, accesul apei în pâlnie se face sub presiune prin intermediul unor duze.   

   

Instalatia mobila de tratat seminte cu substante lichide - IMTS 2 (fig. 9) realizata de ICSITMUA 

Bucuresti este destinata tratarii semintelor de cereale si plante tehnice pe cale umeda, cu insectofungicide, 

înainte de ambalare. Poate fi utilizata pe platforme sau în magazii, atât de catre fermele agricole producatoare de 

samânta, cât si de centrele de conditionare a semintelor. 

 

  
Fig. 9. Instalatia mobila de tratat seminte cu substante lichide - IMTS 2 
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 Instalatia mobila de tratat seminte cu substante lichide - IMTS 2 se compune din (fig. 10): cadrul 1; 

buncarul de alimentare 2 prevazut la partea inferioara cu un sibar care asigura uniformitatea curgerii semintelor; 

toba cu pulverizator 3, în interiorul careia este montat discul de împrastiere; dozatorul de lichid 4; transportorul 

omogenizator 5; rezervorul cu lichid 6 si instalatia electrica de forta si comanda 7. 

 
Fig.10 Schema constructiv - functionala a instalatiei mobile de tratat seminte IMTS 2 

 

 Boabele curatate, sortate sau calibrate ajung prin cadere libera în buncarul de alimentare. Sub buncarul 

de alimentare este montat un alimentator vibrator cu rol de mentinere constanta a capacitatii de lucru a 

instalatiei. Samânta de tratat, la iesire din alimentatorul vibrator, este dispersata pe suprafata exterioara a conului 

interior al tobei cu pulverizator. Din interiorul conului, lichidul este fin pulverizat cu ajutorul unui disc de 

împrastiere, având o turatie de 3000 rot/min. Lichidul folosit pentru tratarea semintelor este trimis de pompa în 

vasul cu nivel reglabil, de unde cu ajutorul unui dozator special ajunge în toba de pulverizare. Surplusul de 

lichid din dozator este returnat în rezervorul de lichid de unde este preluat din nou de pompa si recirculat. 

Actionarea pompei este simultana cu actionarea melcului transportor cu perii.. Aceste perii din fire de relor au 

rolul de a uniformiza pelicula de lichid de tratat, formata pe suprafata bobului si de a transporza produsul spre 

capatul superior al jgheabului unde, este evacuat prin doua guri de sac care lucreaza alternativ. 

 Principalele caracteristici tehnice ale instalatiei mobile de tratat seminte IMTS 2 sunt: 

- capacitatea de prelucrare,                                        kg/h (grâu)                          2000 

- consumul specific de lichide la grâu,                       l/t                                         10 

- doza de lichid asigurata,    l/t         5-20 

- capacitatea rezervorului de lichid,   l    30 

- masa instalatiei,     kg    235 

- tensiunea,      V    220/380 

 

OBIECTIV 5: Studiu documentar privind pesticidele utilizate in tratamentul semintelor de cereale  
 

 Tratarea semintelor utilizand substantele pesticide constituie una dintre masurile de baza, de asigurare a 

protejarii, a semintelor cerealelor paioase fata de organismele care le afecteaza. 

Prin "tratamentul semințelor" se înțelege orice proces la care sunt supuse semințele înainte de semanat,  

sau in timpul semanatului. 

 Dupa rol, tratamentele la samânța se diferențiaza în tratamente de: 

- dezinfectare –operațiune aplicata pentru eliminarea unui agent patogen care a patruns în semințe, 

- repelente – alungarea daunatorilor datorita culorii specifice, sau a mirosului; 

- de protecție care au rolul de a proteja semințele de microorganismele din sol; 

- nutritive- au rolul de a asigura un start bun al noii plante in procesul de germinatie-rasarire. 

 Dupa modul de acțiune tratamentele se împart în: 

- tratamente de contact : tratamentele care au rolul de a dezinfecta semintele in momentul contactului dintre 

pesticid si samanta; 

- tratamente sistemice: au rolul de a proteja planta in primele faze de crestere de atacul unor agenti patogeni din 

sol, apa sau aer; se absorb prin scutelum-ul semintei si se transloca in hipocotil, epicotil, frunze, tulpini si 

radacini asigurand protectia un timp indelungat. 
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 Dupa modul de aplicare se împart în: 

- tratamente aplicate pe seminte inainte de semanat ( inainte de ambalare); acestea se subinpart in: 

 a) tratamente in flux continuu ( amestecul pesticid este pulverizat/introdus in camera de amestec cu 

semintele de cereale ) 

 b) tratamente in sarja (atat semintele cat si pesticidul sunt introduse in camera de amestec in cantitati 

bine determinate, iar timpul de amestec este controlat) 

- tratamente aplicate la semanat cu ajutorul masinii de semanat direct pe samanta sau la o anumita distanta de 

randul de seminte. 

 Dupa modul de formulare a pesticidelor tratamentele se grupeaza in: 

- tratamente sub forma de pulberi  

- tratamente sub forma lichida. 

 In functie de actiunea avuta tratamentele se clasifica in: 

- tratamente fungicide; 

- tratamente bactericide; 

- tratamente insecticide; 

- tratamente cu actiune combinata (insecto-fungicida) : 

 In functie de modul de conditionare a pesticidelor utilizate in tratamentul produselor de cereale acestea 

se clasifica in: 

- WG- granule dispersabile in apa; 

- WS – pulbere dispersabila in apa; 

- T – tablete; 

- SC – solutie concentrata; 

- PUS – pulbere muiabila pentru tratarea semintelor; 

- PS – pulbere solubila in apa; 

- PP – pulbere de prafuit; 

- LS – solutie lichida pentru tratarea semintelor; 

- GS – granule solubile in apa; 

- GR – granule; 

- FS – suspensie pentru tratamentul semintei; 

- ES – emulsie pentru tratamentul semintei; 

- EC – concentrat emulsionabil; 

- DS – pulbere pentru tratare uscata a semintei; 

- CA – concentrat pentru aplicarea sub forma de aerosoli. 

 In prezent pe piata romaneasca peste 80% din pesticidele comercializate pentru tratarea semintelor de 

cereale sunt conditionate sub forma FS ( suspensie) si ES ( emulsie). 

 Anumite formulari au fost restrictionate pe piata Uniunii Europene datorita potentialului de poluare a 

mediului sau pentru protectia personalului manipulant. Astfel au fost restrictionate formularile  PP si DS precum 

si formulare GR. In functie de particularitatile semintelor de cereale (Triburile Triticum, Hordeum Avena si 

Secale precum si linia hibrida amfidiploida Triticosecale) se recomanda diverse forme de conditionare. In 

functie de substanta activa utilizata pentru realizarea pesticidelor necesare tratarii semintelor de cereale acestea 

se clasifica in: 

a) Fungicide:  

   - anorganice; 

- ditocarbamati si derivati ai tiuramului; 

- derivati ai acidului carbamic si bezimidazoli; 

- chinone; 

- derivati ai benzenului si fenolului; 

- dicarboximide; 

- amine si amide; 

- diazine si heterocicli diversi; 

- triazoli si imidazoli; 

- produse biologice; 

- amestecuri. 

b) Insecticide:  

   -  organoclorurate; 

- organofosforice; 



Str. Siriului 20 cod 014354 sector 1 Bucuresti 

 

Probstdorfer Saatzucht Romania SRL 

Tel: 0040-021-2080-314/352/341/361  Fax 0040-021-2080-333 

 

Reg.Com. J40/8400/2000                                                                       

CIF/UID NR. RO13362550    

Capital Social 14.400 lei 

19                                                            

  

 

BLOM BANK FRANCE SA PARIS ROMANIA – AG. VICTORIA                      
IBAN LEI RO74BLOM3400008946260016                                                                                                                             

IBAN EUR RO64BLOM3400008978260011                                                                                                                                 

VOLKSBANK ROMANIA – SUCURSALA SIBIU                                       

IBAN LEI RO27VBBU2511SI4011572701                                                                                                                             

IBAN EUR RO62VBBU2511SI4011571101                                                                                                                               

- carbamati; 

- piretroizi de sinteza; 

- biologice; 

- amestecuri; 

c) Insectofungicide:  

   - amestecuri. 

 

In conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, samanta de cereale se comercializeaza tratata cu 

fungicid cu exeptia semintelor pentru agricultura biologica. In functie de conditiile pedo-climatice ale fermei 

unde urmeaza a fi utilizata samanta aceasta se trateaza si cu insecticid sau se poate trata cu insectofungicid. 

Conditiile specifice din Romania inpun ca in procent de peste 40% din samanta de cereale sa fie tratata si cu o 

substanta insecticida (insectofungicid). 

Semintele de cereale sunt organisme vii, si au un permanent schimb de materie si energie cu mediul 

inconjurator. Aplicarea unor tratamente pe suprafata semintelor actioneaza ca o bariera intre schimbul de 

substante dintre samanta si mediul inconjurator ducand la pierderea viabilitatii seminteri (reducerea energiei 

germinative si a puterii germinative a acesteia). Prin urmare cantitatea de pesticide aplicata pe suprafata 

semintei trebuie sa fie cat mai mica, in asa fel incat sa nu influenteze negativ germinatia semintei, si sa nu 

produca influente majore in poluare mediului. Din punct de vedere economic costul tratamentului trebuie sa fie 

cat mai mic, iar raportul cost-beneficiu cat mai bun.  

O substanta chimica activa poate sa fie formulata in mai multe feluri in functie de scopul utilizarii. De 

regula pentru tratarea semintelor de cereale pentru boli cu transmitere prin samanta ( Fusarium spp, Ustilago 

spp, Pyrenophora spp.) se utilizeaza formulari sub forma de SC, FS, LS, PUS iar pentru tratamentul impotriva 

bolilor cu transmitere prin sol (Tilletia spp.) se utilizeaza produse formulate sub forma ES sau EC. 

Substantele formulate sub forma ES sau EC asigura imbracare uniforma a semintei sub forma unei 

pelicule continue cu efecte pozitive asupra protectiei impotriva atacului bolilor, dar cu efecte negative asupra 

viabilitatii semintei, ducand la pierderea germinatiei semintelor. Se recomanda aplicarea tratamentelor frmulate 

sub forma de ES sau EC cu cel mult 90 de zile inainte de semanat. 

Produsele sistemice utilizate pentru tratarea semintelor sunt formulate de regula sub forma de SC, FS, 

LS pentru a putea fi mai usor absorbite in samanta si apoi translocate in planta.  

 Produsele biologice sunt utilizate in masura mai mica, in tratarea semintelor de cereale, in special sub 

forma unor uleiuri esentiale obtinute din plante, cu actiune insecticida sau repelenta. 

 Din punct al modului de aplicare a tratamentelor semintelor de cereale peste 99% sunt facute sub forma 

de tratament si doar 1% sub forma de drajare. Drajarea semintelor presupune aplicarea unui strat mai gros de 

produs chimic, de regula cu substante nutritive, cu un control al eliberarii substantelor active pe un timp mai 

indelungat si care asigura o permeabilitate pentru apa si aer intre samanta si mediul ambiant, si o bariera de 

protectie impotriva bolilor si daunatorilor in imediata apropiere a semintei. Aplicarea unor aminoacizi sub forma 

unor hidrolizate de colagen ar putea fi utilizate in tratarea semintelor de cereale fie sub forma drajarii semintelor 

(vector al substantelor pesticide active), fie sub forma unor amestecuri cu substantele insecto fungicide active, in 

diverse proportii si sub diverse formulari. 

 

 

OBIECTIV 6: Elaborarea modelului experimental de tehnologie de obtinere a hidrolizatelor de colagen 

cu proprietati bioactive, bioprotectoare, pentru tratarea semintelor si plantelor cerealiere 

 

Modelul conceptual de tehnologie a fost verificat prin experimentarea la nivel laborator a tehnologiei de 

hidroliza chimico-enzimatica la presiune atmosferica si temperatura de 70
0
C, in doua etape de hidroliza, in 

mediu alcalin timp de 3 ore, urmata de etapa finala de hidroliza enzimatica, cu o enzima proteolitia de origine 

bacteriana (bacteria Bacillus licheniforrnis), activa in mediu alcalin si la temperatura ridicata.  

     Analizele fizico-chimice au demonstrat ca modelul elaborat are potential de a fi utilizat la tratarea semintelor 

de cereale deoarece hidrolizatul de colagen obtinut prezinta masa moleculara sub 17000Da, are un continut de 

aminoacizi de 9-11%, particule cu marimea medie cuprinsa intre 1,5-3,1 μm in pondere mai mare de 75%, nu 

prezinta urme de tananti de crom si sunt compatibile cu suspensoemulsiile de insecto-fungicide cu care 

formeaza solutii cu proprietati peliculogene.  

 

 



Str. Siriului 20 cod 014354 sector 1 Bucuresti 

 

Probstdorfer Saatzucht Romania SRL 

Tel: 0040-021-2080-314/352/341/361  Fax 0040-021-2080-333 

 

Reg.Com. J40/8400/2000                                                                       

CIF/UID NR. RO13362550    

Capital Social 14.400 lei 

20                                                            

  

 

BLOM BANK FRANCE SA PARIS ROMANIA – AG. VICTORIA                      
IBAN LEI RO74BLOM3400008946260016                                                                                                                             

IBAN EUR RO64BLOM3400008978260011                                                                                                                                 

VOLKSBANK ROMANIA – SUCURSALA SIBIU                                       

IBAN LEI RO27VBBU2511SI4011572701                                                                                                                             

IBAN EUR RO62VBBU2511SI4011571101                                                                                                                               

 

                  

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

g aminoacizi/100 ml 

hidrolizat de 

colagen

GS 1D GS 1F GS 1DC

     

    Hidrolizate de colagen cu mase moleculare               Cantitatea de aminoacizi din hidrolizatele de colagen 

mai mici de 17kDa (2-GS1D, 3- GS1F si  4-GS1DC) 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Su Cenusa Azot total pH

GS 1D

GS 1F

GS 1DC

    

70nm

3um

35nm

3,1um

32nm

1,5um

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7

marime particula

% GS1D

GS1F

GS1DC

      

Caracteristicile chimice ale hidrolizatelor de colagen           Marimea particulelor in solutiile de hidrolizate 

         de colagen 

 

     Cele 2 rezultate planificate ale proiectului, elaborarea modelului conceptual si a modelului experimental de 

hidrolizate de colagen bioactive pentru tratarea semintelor de cereale au fost indeplinite integral. 

        In Etapa I a proiectului s-au atins urmatorii indicatori de rezultat: s-au diseminat rezultatele proiectului in 

cadrul unei lucrari publicate (Conferinta ICAMS 2012), s-au format 2 noi parteneriate internationale si s-a 

achizitionat un echipament de cercetare nou.  

 

 

 

  

     

 

 

 

 

                                                       

 

 

Hidrolizate de colagen:     GS 1D                        GS 1F                        GS 1DC 
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                           a                                                     b                                                    c  

Figura 7- Seminte de grau acoperite cu amestec de hidrolizat de colagen si produse insecto-fungicide 

a) samanta de grau neacoperita; b) samanta acoperita cu  AMIRAL PROFFY 6 FS  si 

                c) samanta de grau acoperita cu amestec compatibil de  hidrolizat de colagen si insecto-fungicide  

 

 

OBIECTIV 7: Modificarea chimica a hidrolizatelor de colagen si/sau aditivarea naturala 

1. Prezentare generala 

 S-au efectuat experimentari preliminare in vederea conturarii liniei tehnologice de modificare chimica a 

hidrolizatelor de colagen, in cadrul procesului de microincapsulare a unor biopesticide de tipul uleiurilor 

esentiale, in vederea protejarii si a eliberarii controlate a acestora. S-a investigat baza de materii prime 

disponibile, hidrolizate de colagen si uleiuri esentiale. S-au efectuat experimentari preliminare vizand 

microincapsularea unor uleiuri esentiale 

 

2. Materii prime 

 S-au utilizat urmatoarele tipuri de materii prime; 

 (1) Hidrolizate de colagen, care au fost furnizate de Partenerul 1 in proiect - INCDTP-ICPI impreuna cu 

caracteristicile lor  fizico-chimice.  

 (2) Uleiuri esentiale: ulei de cimbru; de rozmarin; de scortisoara; de menta; de busuioc; de marar; de 

anason. 

 Uleiurile esentiale au fost procurate de la SC Cozac Plant Bucuresti, iar compozitia chimica a acestora a 

fost determinata la ICECHIM, utilizand un cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masa, GC-MS-MS, 

Agilent.  

 Se prezinta mai jos, o cromatograma a uleiului de cimbru, inregistrata la ICECHIM  
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 (3) Agenti de coacervare: tripolifosfat de sodiu, Na5P3O10 

 (4) Agent de reticulare: glutaraldehida 50% 

 (5) Agent de reglare a pH-ului: acid citric 

 

3. Experimentari preliminare vizand microincapsularea uleiurilor esentiale 

 Modul de lucru general 

 Intr-o instalatie formata dintr-un balon cu 3 gaturi avand capacitatea de 1 L, prevazut cu agitare de tip 

turbina actionata electric avand turatie variabila, termometru, calota incalzita electric si baie de racire se 

introduce hidrolizat de colagen. Se porneste agitare si incalzirea si se introduce treptat ulei de scortisoara si ulei 

de rozmarin. Se porneste agitarea la 1000 rpm si incalzirea. Emulsia formata se mentine sub agitare la 50
o
C, 15 

minute, dupa care se dilueaza cu apa distilata continand 0,5% ascorbat de sodiu. Separat se prepara o solutie 

formata din tripolifosfat de sodiu si ascorbat de sodiu dizolvate in apa distilata si se incalzeste la 50
o
C. Se 

introduce sub agitare solutia de tripolifosfat peste emulsia din balon si se regleaza pH-ul la valoarea 4,5 cu o 

solutie concentrata de acid citric. Se cupleaza baia de racire iar amestecul din balon se raceste sub agitare 

intensa de la 50
o
C la 5

o
C, mentinandu-se la aceasta temperatura timp o ora. Are loc procesul de coacervare. Se 

trateaza amestecul din balon cu glutaraldehida, sub agitare, mentinandu-se temperatura la 5
o
C timp de o ora, 

apoi se regleaza pH-ul la valoarea 8 prin tratare cu bicarbonat de sodiu si se indeparteaza baia de racire, 

temperatura amestecului din balon ajungand la temperatura ambianta. se mentine sub agitare la aceasta 

temperatura timp de 12 ore. Rezulta o suspensie diluata de microcapsule continand uleiul de scortisoara si 

rozmarin ca miez si hidrolizatul de colagen reticulat cu glutaraldehida sub forma de coaja.  Se filtreaza la vid 

suspensia rezultand o turta de microcapsule. Aceasta se poate utiliza in 3 moduri:  

 ca atare, la obtinerea unui biopesticid sub forma de suspensie concentrata, dupa aditivarea cu substante 

tensioactive 

 ca atare, in amestec cu suspensii concentrate de pesticide de sinteza, eventual dupa aditivarea cu substante 

tensioactive suplimentare 

  se poate usca in scopul unei stocari indelungate si utilizari ca mai sus.  

 

 

 

CONCLUZII 

 

1. Toate obiectivele etapei I a proiectului Germostim au fost realizate conform planului de 

realizare a proiectului si a acordului ferm de colaborare.  

2. Bugetul alocat proiectului in etapa I a fost 405000 lei din care 385000 lei de la buget, ; 

3. Cele 5 rezultate planificate ale proiectului: modelul conceptual de tehnologie de obtinere a 

hidrolizatelor de colagen cu proprietati bioactive pentru tratarea semintelor de cereale; modelul 

experimental de tehnologie de obtinere a hidrolizatelor de colagen; modelul conceptual de 

modificare chimica a hidrolizatelor de colagen; modelul experimental pentru modificarea 

chimica a hidrolizatelor de colagen si/sau aditivarea naturala; studiul documentar privind 

amestecurile insectofungicide folosite in tratatrea semintelor de cereale si impactul acestor 

tratamente aupra calitatii semintei si ecosistemului; studiul privind echipamentele de tratare a 

semintelor; si realizarea studiu documentar privind pesticidele utilizate in tratamentul 

semintelor de cereale; au fost realizate integral si avizate cu procese verbale de avizare interne 

la toti partenerii. 

4. In cadrul etapei au fost diseminate rezultatele obtinute in cadrul unei conferinte internationale( 

Conferinta ICAMS 2012) si s-au format 2 noi parteneriate internationale . 
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Indicatori de proces si de rezultat 
 

 

Denumirea indicatorilor UM/an 

Indicatori de 

proces 

Numarul de proiecte realizate în parteneriat international  No.  2 

Mobilitati interne 
Luna x om                               

0 

Mobilitati internationale 
Luna x om                               

0  

Valoarea investitiilor în echipamente pentru proiecte Mii lei                                       

Numarul de întreprinderi participante No.  1 

Numarul de IMM participante No.  1 

Indicatori de 

rezultat 

Numarul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul 

stiintific principal international  
No.  1 

Number of articles published in journals indexed AHCI or ERIH 

Category A or B (appliesto the Humanities only) 
No.  0 

Number of chapters published in collective editions, in major foreign 

languages, at prestigious foreign publishing houses (applies only to 

Social Sciences and Humanities) 

No.  0 

Number of books authored in major foreign languages at prestigious 

foreign publishing houses (applies only to Social Sciences and 

Humanities) 

No.  0 

Number of books edited in major foreign languages at prestigious foreign 

publishing houses (applies only to Social Sciences and Humanities) 
No.  0 

Factorul de impact relativ cumulat al publicatiilor publicate sau acceptate 

spre publicare 
 

Numarul de citari normalizat la domeniu al publicatiilor No.  0 

Numarul de cereri de brevetede inventie inregistrate (registered patent 

application), în urma proiectelor, din care: 
No.  0 

- nationale (în România sau în alta tara); No.  0 

La nivelul unei organizatii internationale (EPO/ PCT/ EAPO/ ARIPO/ 

etc.)* 
No.  0 

Numarul de brevetede inventieacordat (granted patent), în urma 

proiectelor, din care: 
No.  0 

- nationale (în România sau în alta tara); No.  0   

La nivelul unei organizatii internationale (EPO/ PCT/ EAPO/ ARIPO/ 

etc.)* 
No.  0 

Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor si a altor titluri de 

proprietate intelectuala 
0 Mii lei                                         

Veniturile rezultate în urma exploatarii produselor, serviciilor si 

tehnologiilor dezvoltate 
0 Mii lei                                          

Ponderea contributiei financiare private la proiecte %    4.94 

Valoarea contributiei financiare private la proiecte Mii lei  20 

 
Nota:  
La completarea acestor indicatori se va tine seama de domeniul de cercetare si de obiectivele proiectului. Acesti indicatori 

se vor completa acolo unde este cazul. 


