
Noi tratamente pentru seminte pe baza de hidrolizat de colagen, 

pentru a mari rezistenta la seceta, la rasarirea plantelor de rapita.”  
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OBIECTIVE GENERALE 

Obiectivul general al proiectului este implementarea pe piață a unor noi produse si 

tehnologii pentru granularea semintelor de rapița, pe baza de hidrolizate de colagen, 

pentru a creste rezistența la secetă si daunatori in timpul germinarii semințelor si 

aparitia rasadurilor. Capacitatea de formare a peliculei din extracte de colagen este 

legata de greutatea medie sau mare a moleculelor de colagen. Bioactivitatea 

hidrolizatului de colagen este legata de continutul de aminoacizi.  

 

 

OBIECTIVE ETAPEI DE EXECUTIE 

In cadrul Etapei nr. 1- au fost realizate activitatile: 

I.1. Studii pentru elaborarea modelelor experimentale; 

I.2. Elaborarea de noi formule de tratare a suprafetei semintelor de rapita in  

vederea pregatirii pentru germinatie; 

I.3. Realizarea de noi formule de tratare a suprafetei semintelor de rapita in vederea 

pregatirii pentru insamantare; 

I.4. Experimentarea noilor formule multifunctionale pentru tratare a suprafetei semintelor 

de rapita;.  

 

 

REZUMATUL ETAPEI 

Etapa I: Cercetare industriala pentru elaborarea de noi aditivi bio-activi pe baza de 

colagen pentru aplicatii in tratarea suprafetelor semintelor de rapita. 

Etapa a inceput pe data de 09.08.2017 si s-a incheiat la data de 31.12.2017. 

In cadrul etapei au fost realizate urmatoarele obiective: Studiu pentru elaborarea de 

modele de extracte colagenice cu proprietati bio-active cu aplicatii in agricultura pentru 

tratarea semintelor.de rapita; Studiu pentru elaborarea de modele de aditivi pentru 

configurarea straturilor de acoperire a semintelor de rapita; Studiu pentru elaborarea de 

modele de aplicare a straturilor superficiale bio-active pe semintele de rapita; Studiu 

pentru elaborarea de modele de testare a proprietatilor straturilor de acoperire a 



semintelor de rapita; Intalnire de lucru deschidere proiect international; Elaborarea de 

noi tehnologii de realizarea a extractelor colagenice pentru tratarea semintelor de rapita; 

Elaborarea de noi modele pentru formule multifunctionale (stimularea germinatiei, 

protectia impotriva fungilor si insectelor, conservarea tratamentelor) de drajare a 

semintelor de rapita; Realizarea de noi modele de compozitii bio-active pentru drajarea 

semintelor de rapita; Experimentarea germinatiei semintelor de rapita cu suprafata 

modificata; Evaluarea rezultatelor experimentale si selectarea formulei optime de 

modificare a suprafetei semintelor de rapita. 

 

Intalnire de lucru - deschidere proiect international 

 

In perioada 16-20 septembrie 2017 a avut loc prima intalnire de lucru organizata 

in cadrul proiectului „Nou tratament pentru seminte pe baza de hidrolizat de colagen, 

pentru a mari rezistenta la seceta la rasarirea plantelor de rapita  COLL-RAPE”, 

implementat incepand cu data de 09.08.2017 de catre SC Probstdorfer Saatzucht 

Romania SRL in calitate de Coordonator Proiect, in parteneriat cu Institutul National de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie - I.C.P.I. Bucuresti, Universitatea de 

Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara – USAMV – Bucuresti, Institutul National de 

Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM - Bucuresti si partenerii 

din Polonia, Institutul National de Pielarie – IPS Lodz, si Societatea Comerciala Pestila. 

Scopul proiectului COLL-RAPE este acela de a realiza noi produse si tehnologii 

pentru peletizarea semintelor de rapita, pe baza de hidrolizat de colagen, in scopul de a 

creste rezistenta la seceta si la daunatori a semintelor, in timpul germinarii si a rasaririi 

plantelor.  

Prima intalnire de lucru a fost organizata de catre partenerii din Polonia – Lodz, si 

a avut ca obiective cunoasterea reciproca a reprezentantilor celor 6 institutii partenere si 

prezentarea intitutiilor de provenienta. S-a prezentat planul de lucru cu stabilirea 

activitatilor aferente fiecarui partener. Au fost prezentate, analizate si clarificate unele 

aspecte referitoare la principalele elemente ale proiectului: obiectivele parteneriatului, 

distributia sarcinilor intre parteneri, metode de comunicare, monitorizare, evaluarea si 

diseminarea rezultatelor proiectului. 



S-a creat astfel un cadru favorabil schimbului de experienta, colaborarii si lucrului 

in comun intre reprezentantii institutiilor partenere. Prezentarile realizate de catre cei 

partenerii din proiect au facilitat cunoasterea reciproca atat la nivel personal cat si la 

nivel institutional. 

 

 
 

 

In cadrul intalnirilor avute fiecare partener si-a prezentat activitatile asumate prin 

planul de lucru, conform obiectivelor specifice, logistica necesara  si s-au corelat 

prioritatile nationale in raport cu proiectul international. 

 

 



    

    

   

 


