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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. 2 au fost realizate activitatile: 

II.1. Realizarea de noi formule de tratare a suprafetei semintelor de rapita in vederea 

pregatirii pentru insamantare; 

II.2. Experimentarea noilor formule multifunctionale pentru tratare a suprafetei 

semintelor de rapita; 

II.3. Elaborarea referentialului initial pentru drajarea semintelor de rapita; 

II.4. Demonstrarea functionalitătii tratamentelor inovative pentru modificarea suprafetei 

semintelor de rapita; 

II.5. Diseminarea pe scara larga a rezultatelor cercetarii; 

II.6. Elaborarea documenta2iei tehnice de realizare a stratului protector si bio-stimulator 

al semintelor de rapita; 

II.7. Realizarea culturilor de rapita cu utilizarea semintelor tratate prin noile tehnologii, 

pentru reducerea pierderilor la insamantare si sporirea recoltei 

 

REZUMATUL ETAPEI 

Etapa II: Cercetare industriala pentru demonstrarea functionalitatii si utilitatii folosirii 

extractelor de colagen ca aditivi proteici in modificarea suprafetei semintelor de rapita. 

Etapa a inceput pe data de 01.01.2018 si s-a incheiat la data de 31.12.2018. 

Proiectul COLL-RAPE propune valorificarea subproduselor din industria de prelucrare a 



pieilor, pentru a crea un nou produs pentru agricultura, cu aplicatii in peletizarea 

semintelor de rapita, care sa manifeste efecte in stimularea germinatiei, nutritia si 

protectia plantelor in diverse etape de vegetatie. 

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

extracte de colagen cu proprietati bio-active, pentru tratarea semintelor de rapita.; 

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

Studiu pentru experimentarea noilor tehnologii de realizarea a extractelor de colagen cu 

aplicatii in tratarea semintelor de rapita; Studiu pentru elaborarea specificatiei tehnice a 

extractului de colagen si demonstrarea functionalitătii tehnologiei de realizare; Studiu 

pentru Elaborarea specificatiei tehnice a stratului protector al semintelor de rapita si 

demonstrarea functionalitătii extractului de colagen ca aditiv pentru modificare a 

suprafetei semintelor de rapita prin drajare; Studiu privind evaluarea randamentelor de 

crestere a productiei si selectarea formulei optime pentru modificare a suprafetei 

semintelor de rapita; Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a noii tehnologii de 

drajare a semintelor de rapita; Proiectarea prototipului de cultura de rapita folosind noul 

tip de seminte; Experimentarea insamantarii cu noul tip de seminte de rapita; 

Diseminarea pe scara larga a rezultatelor cercetarii. 

- Crearea aditivului bioactiv pe bază de colagen pentru aplicații in tratarea suprafetei 

semintelor; 

- Monitorizarea indicatorilor de calitate pentru aditivul bioactiv pe baza de colagen; 

- Dezvoltarea de noi compozitii pe baza de colagen bioactiv pentru dezvoltarea 

straturilor 

multifuncționale care acopera seminte de rapita; 

- Implementarea tratamentelor pentru seminte de rapita cu straturi de acoperire 

multifuncționale, completate cu materiale pe baza de colagen; 

- Dezvoltarea culturilor de rapița cu seminte cu acoperiri multifuncționale suplimentate 

cu 

hidrolizate de colagen. 

Rezultatele asteptate pe termen scurt constau in realizarea unui nou produs pentru 

peletizarea semintelor de rapita, dezvoltat de consorțiul de proiect. 

Rezultatele pe termen mediu preconizate sunt urmatoarele: 



- Un nou produs inregistrat pentru peletizarea semintelor pentru culturile de rapita; 

- Reducarea cantitatii pentru insamantarea semintelor de rapita pe ha; 

- Reducarea riscului la rasarire a recoltei de rapita din cauza secetei din timpul 

sezonului de insamantare; 

- Cresterea randamentului recoltei de rapita; 

- Creșterea vizibilității partenerilor prin publicarea articolelor, prezentarea documentelor 

și brevetarea; 

- Creșterea veniturilor și creșterea cotei de piață. 

 

DISEMINAREA REZULTATELOR proiectului COLL-RAPE in cadrul etapei 2 s-a 

realizat prin: 

 publicarea unui articol ISI / M. D. Niculescu, C. Gaidau, D.-G. Epure, M. Gidea, 

Experimental Observations About Improving the Properties of Collagen Extracts for 

Applications in Agriculture, Rev. Chim. Bucharest, 69(2), 2018, 379-385. 

 

 participarea cu un poster si publicarea unei lucrari in extenso in Proceedings la o 

conferinta internationala / Mihaela-Doina Niculescu, Edyta Grzesiak, Carmen 

Gaidau, Doru Gabriel Epure, Claudiu Sendrea, Mihai Gidea, New compositions with 

crosslinked and uncrosslinked collagen polydispersions for systemic treatments in 



agriculture, October 2018, Proceedings of ICAMS 2018 – 7th International 

Conference on Advanced Materials and Systems, Bucharest, Romania, pp. 135-

140, 

DOI: 10.24264/icams-2018.I.20. 

 

 participarea cu un poster si publicarea unui abstract in Proceedings la o conferinta 

internationala / „New models for rape seeds pelleting”, avand ca autori: ENĂŞCUŢĂ 

Cristina-Emanuela, OPRESCU Elena-Emilia, RADU Elena, STOICA Rusandica, 

CAPRĂ Luiza, EPURE Doru-Gabriel, GIDEA Mihai, NICULESCU Mihaela, GAIDAU 

Carmen, la Simpozionul International „PRIOCHEM” Editia a XIV-a, 10-12 octombrie, 

Bucuresti. 



 

 

 participarea cu un poster si publicarea unui abstract tlucrari in extenso in 

Proceedings la o conferinta internationala / Mihai Gidea, Cristina Enascuta, Mihaela 

Doina Niculescu, Doru Gabriel Epure, Emilia Oprescu and Carmen Gaidau, 

Research on the testing of products with biostimulatory effect based on amino acid 

with potential in the treatment of rape seed, October 11-12.2018, 21st European 

Biotechnology Congress, Moscova, Rusia, J Biotechnol Biomater 2018, Volume 8, 

DOI: 10.4172/2155-952X-C5-100. 

 

 

 participarea cu un poster si publicarea unui abstract/lucrari in extenso in Journal of 

Biotechnology la o conferinta internationala / Mihai Gidea, Emil Stepan, Cristina 



Enascuta, Mihaela Doina Niculescu, Doru Gabriel Epure, Emilia Oprescu, Carmen 

Gaidau and Cristian Cioineag, Researches regarding the treatment of the rape 

seeds with the biostimulator compounds based on amino acid extract, European 

Biotechnology Congress 2018, Aprilie, Atena, Grecia. 

 

 prezentarea orala a unei lucrari si promovarea proiectului COLL-RAPE la o intalnire 

bilaterala cu tematica complementara / Mihaela Niculescu, Demetra Simion, 

Carmen Gaidau, Doru-Gabriel Epure, Daniela Berchet, Extraction of proteins from 

by-products for valorisation as bio-composite with low environmental impact, 

October 2018, Shaanxi University of Science and Technology, Xi’an, China. 



 

 

 

CONCLUZII 

Obiectivele specifice ale etapei II a proiectului au fost in totalitate realizate: 

Toate rezulatele prognozate ale etpei II au fost realizate: Rapoarte de demonstrare; 

Loturi test de aditivi bio-activi pentru compozitii de drajare a semintelor de rapita; Loturi 

test de compozitii bioactive de drajare a semintelor de rapita; Loturi de test de seminte 

tratate; Loturi de test de seminte pentru determinarea germinatiei; Buletine de incercari; 

Buletine de analize; Rapoarte de incercare; Modele experimentale compozitii de drajare 

cu aditivi proteici; Rapoarte de testare compozitii de drajare; Specificatii tehnice initiale ; 

Articol ISI trimis spre publicare; Comunicari stiintifice. 

- S-au realizat noi extracte de colagen cu proprietati bio-active, pentru tratarea 

semintelor de rapita din subproduse de piele din industria pielariei; 

- S-au experimentat noile tehnologii de realizarea a extractelor de colagen cu aplicatii in 

tratarea semintelor de rapita si s-au realizat loturi pilot de extracte colagenice care s-au 

caracterizat prin analize chimice, fizice si teste de biodegradare si au fost transmise 

pentru testare la partenerii din Polonia si Romania. 

- S-a elaborat specificatia tehnica a extractului de colagen si s-a demonstrat 

functionalitatea. 

- S-a publicat un articol in revista cotata ISI. 

- S-a publicat in Proceedings o lucrare prezentata ca poster la o conferinta 

internationala. 



- Proiectul COLL-RAPE, a fost promovat in cadrul unui eveniment international, 

organizat de Shaanxi University of Science and Technology, Xi’an, China. 

Activitatile desfasurate se inscriu deopotrivă cerintelor si tendintelor tehnico-sociale de 

dezvoltare sustinuta a economiei si de pastrare a mediului mai putin poluat cu deseuri- 

A fost realizata intalirea de lucru cu partenerii din Polonia pentru evaluarea progreselor 

proiectului international facute de ambele parti si a avut loc schimbul de rezultate ( 

produse si informatii); 

- Proiectul COLL-RAPE, aflat in faza de debut a cercetarii, a fost promovat in cadrul 

unor evenimente international, organizate de Sichuan University China si The 

International Society for Engineers and Researchers (ISER). 


