Motto: ”Rădăcini durabile pentru producții rentabile”
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Viziune strategică - termen mediu si lung (5 – 10 ani):

“Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa este
un Centru de excelență în cercetarea, dezvoltarea și inovarea pomicolă,
capabil să răspundă provocărilor aduse de schimbările climatice și de
tendin
tendințele pomiculturii moderne”
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1. Introducere
Raportul descrie contextul general și specific, cadrul strategic de funcționare, obiectivele și
activitățile de cercetare – dezvoltare – inovare și transfer tehnologic, pe care SCDP Băneasa le-a
desfășurat în perioada 2018 - 2021.
Raportul prezină exhaustiv principalele realizări ale acestei perioade în ceea ce privește atât
dezvoltarea bazei tehnico – materiale (laboratoarele de cercetare și loturile experimentale), cât
și activitățile de cercetare – dezvoltare – inovare și participările în cadrul în cadrul programelor
și proiectelor de cercetare, lucrările, manifestările științifice, participările la evenimente și
activități conexe, participările la târguri și expoziții, activitățile de diseminare a rezultatelor.
Având în vedere importanța din ce în ce mai mare a colaborărilor și realizarea proiectelor
interdisciplinare, raportul prezintă și colaborările și acțiunile de promovare a inovării în cadrul
SCDP Băneasa precum și perspectivele și proiectele de viitor pe care stațiunea le propune
pentru perioada 2021 – 2027.
În raport se fac și câteva propuneri de cercetări de perspectivă în pomicultură, respective
pentru teme abordabile într-o nouă strategie în domeniul cercetării pomicole.

2. Contextul general privind activitatile de cercetare – dezvoltare
in cadrul SCDP Baneasa
Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Baneasa – București (SCDP Băneasa),
este persoană juridică română, înființată prin Decret 38/1977.
Stațiunea își desfasoară activitatea în baza reglemetărilor cuprinse în Legea 45/2009 modificată
și completată cu Legea 72/2011, cu privire la organizarea și funcționarea ASAS București și a
unităților de cercetare – dezvoltare din agricultură, fără Hotarâre de Guvern de reorganizare,
precum și în baza regulamentelor interne, și a celorlalte prevederi legale în vigoare.
Stațiunea a fost reorganizată prin Hotărârea de Guvern nr.892/22.11.2018 publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr.990 și functionează în subordonarea Academiei de
Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu Sisești’’.
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa este înființată în scopul
desfășurării activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul
pomiculturii, căpșunului, arbuștilor furctiferi și plantelor ornamentale.
De asemenea SCDP Băneasa participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a pomiculturii și
realizarea cu prioritate a obiectivelor științifice și tehnologice ale Programului Național de
cercetare științifică și a altor programe de cercetare pe domeniul său de activitate.
În ceea ce privește obiectul de activitate, acesta este constituit din:
A. Activități de cercetare – dezvoltare și micorporducție cu caracter fundamental și aplicativ
pentru speciile pomicole de arbuști fructiferi și căpșunm respectiv:
- creearea de soiuri noi, încercarea, omologarea și zonarea pomilor;
- stabilirea și dezvoltarea tehnologiilor avansate de înmulțire și producere a materialului
săditor cu înaltă valoare agrobiologică la toate speciile pomicole;
- sisteme de amenajare a terenurilor și ameliorarea soiurilor;
- elaborarea tehnologiilor avansate de cultură;
- elaborarea sistemelor integrate de prevenire și combatere a bolilor și dăunătorilor;
- modernizarea și extinederea tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor în plantațiile
pomicole
- studii și elaborarea de tehnologii privind păstrarea fructelor;
- stabilirea mijloacelor tehnice și de optimizare economică pentru introducerea în
producție a noilor creații destinate progresului genetic și tehnologic în pomicultură;
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B. Activitatea de dezvoltare cu scop de propagare și generalizare a rezultatelor cercetării
științifice, reprezentând:
- producerea și valorificarea de material săditor pomicol cu înaltă valoare agrobiologică;
-

acordarea de asistență tehnică, consultanță și furnizarea de servicii agenților economici
sau oricăror beneficiari interesați pentru dezvoltarea pomiculturii românești, precum și
înființarea de parcuri, grădini și întreținerea acestora pe întreaga perioadă de vegetație;
- elaborarea la cerere și contra cost a unor studii de fezabilitate, marketing în domeniul de
activitate pomicola;
- formarea și specializarea de cercetători, specialiști și fermieri în domeniul culturii
pomilor, arbuștilor furctiferi și căpșunului
- valorificarea bunurilor materiale disponibilizate.
In realizarea obiectului de activitate, statiunea exercita urmatoarele atributii:
a) executa pe baza de plan tematic activitatea de cercetare, dezvoltare experimentală;
b) întreține relații cu organisme naționale și internaționale specializate și poate efectua direct
operațiuni de comerț și cooperare economica în domeniile specifice de activitate;
c) stabilește relații în domeniul sau de activitate cu regii autonome, cu societăți comerciale,
precum și cu terțe persoane juridice și fizice romane sau străine, pentru realizarea în comun
de programe de cercetare, activități productive și comercializarea pe baze contractuale;
d) organizează activități de perfecționare profesionala de specialitate;
e) organizează dezbateri, consfătuiri, expoziții și alte manifestări științifice la nivel zonal;
f) asigura finanțarea lucrărilor necesare pentru desfășurarea procesului de cercetare,
producție și executarea investițiilor destinate dezvoltării activității;
g) organizează comercializarea produselor obținute din activitatea de cercetare,
microproducție și din prestări servicii (fructe și material săditor);
h) realizează toată gama de operațiuni de comerț în vederea valorificării cât mai avantajoasa a
produselor;
i) stabilește norme de consum pentru subunități privind forța de muncă, materialele pe tipuri
de produse, utilaje și reparații;
j) poate închiria, poate intra în asociere cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
k) elaborează norme locale de lucru, cataloage de prețuri și tarife pentru categoriile de lucrări
și produse din profilul de activitate;
l) asigura respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de cercetare și dezvoltare,
respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal;
m) realizează politica de credite și a altor surse de finanțare, programarea și execuția activității
economico-financiare, întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției
acestora și stabilește destinația profitului potrivit legii;
n) urmărește rentabilizarea maxima și obținerea de profit, putând beneficia de credite și de
subvenții de la Bugetul de Stat, poate constitui fonduri proprii potrivit legii;
o) determină, în condițiile legii, prin negociere, salariile personalului din cadrul instituției;
p) pentru rentabilizarea activității, în funcție de posibilități, poate organiza activități anexe
profitabile în prestări de servicii, închirieri, asocieri etc;
q) asigurarea resurselor financiare necesare valorificării obținute din produsele realizate atât
din activitatea proprie cât și cele provenite din asistenta, consultanta, prestări servicii și
altele.
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3. Cadrul strategic și Planurile de cercetare aplicate de SCDP
Băneasa
SCDP Băneasa desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul pomiculturii, fiind
orientată în permanență spre identificarea de soluții eficiente, pentru problemele cu care se
confruntă agenții economici implicați în producția pomicolă.
Cadrul strategic și planurile de cercetare desfășurate de SCDP Băneasa se bazează pe
următoarele documente:
- Strategia pentru cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agroalimentar pe
termen mediu şi lung 2014-2020 / 2020-2030”
- Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani;
- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
- Pactul ecologic european;
- Strategia „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos
și ecologic;
- Strategia Biodiversitate.
SCDP Băneasa, urmărește în întreagă activitate desfășurată obiectivele strategice ale sistemului
de cercetare – dezvoltare – inovare pentru domeniul horticol, menționate în Strategia pentru
cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agroalimentar pe termen mediu şi lung 20142020 / 2020-2030”, respectiv “promovarea unor culture horticole/pomicole cu impact favorabil
asupra mediului înconjurător, creșterea competitivității în procesul de valorificare a produselor
horticole și implicit a creșterii calității și dezvoltării economice durabile”.
Mijloacele ce sunt utilizate de SCDP Băneasa pentru atingerea acestui scop, sunt:
 sprijin în vederea creșterii suprafețelor cu plantații tinere și modernizarea fermelor
pomicole;
 cercetări privind diversificarea activităților în fermele horticole și aplicarea de noi metode
și tehnici inovatoare, care să îmbunătățească fertilitatea solului și creșterea
randamentelor de producție;
 sprijinirea organizării de filiere funcționale a produselor pomicole în vederea stabilizării
veniturilor fermierilor;
 creșterea accesului producătorilor la servicii de instruire, consiliere de specialitate și
participarea la acțiuni de cooperare în vederea inovării;
 prezervarea și valorificarea bazei genetice pomicole autohtone.
Principalele teme de cercetare dezvoltate de către SCDP Băneasa, sunt aferente:
- Planului tematic privind Implementarea „Strategiei ASAS privind Cercetarea – Dezvoltarea
– Inovarea în Pomicultură” - pentru perioada 2021 – 2027 - ICDP Piteşti – Mărăcineni şi reţeaua
de Staţiuni pomicole;
- Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală
al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019 - 2022, Agricultură şi Dezvoltare
Rurală;
- Proiectelor CDI finanțate din bugetul de stat, din veniturile proprii ale UCDI din rețeaua de
cercetare a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- Temelor interne de cercetare inițiate la nivelul SCDP Băneasa.
În cadrul Planului tematic privind Implementarea „Strategiei ASAS privind Cercetarea –
Dezvoltarea – Inovarea în Pomicultură” - pentru perioada 2021 – 2027 - ICDP Piteşti –
Mărăcineni şi reţeaua de Staţiuni pomicole sunt cuprinse următoarele teme:
- Reorganizarea colecțiilor pomologice (specii termofile, goji și dud), aflate în declin,
completarea permanentă a colecţiilor cu specii și soiuri noi din țară și străinătate, evaluarea
genotipurilor și identificarea de genitori pentru programele de ameliorare în funcție de
obiective generale și specifice;
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- Evaluarea însuşirilor speciilor termofile, căpșunului și arbuștilor fructiferi, privind
adaptabilitatea pedo-climatică a unor soiuri și portaltoi de cais, piersic și nectarin, în culturi de
concurs, monitorizarea comportării soiurilor şi portaltoilor în diferite bazine pomicole şi pe
tipuri diferite de sol și stabilirea cerinţelor climatice ale soiurilor din zonele pomicole de
referinţă.
- Testarea în vederea introducerii în sortiment a unor specii (goji, smochin și moșmon),
adaptate condiţiilor pedoclimatice din arealul de influență al SCDP Băneasa;
- Soluții tehnologice pentru amenajarea și pregătirea terenurilor în vederea înființării
plantațiilor pomicole. Sisteme moderne de cultură a pomilor, alegerea combinațiilor soi x
portaltoi și a polenizatorilor. Modernizarea sistemelor de întreținere a solului și testarea
sistemei de mașini și utilaje. Reducerea necesarului de forță de muncă manuală
- Modernizarea sistemelor de susținere a pomilor, a formelor de coroană și a tăierilor de
formare și întreținere. Optimizarea distribuției luminii în coroane pe parcursul întregului sezon
de vegetație. Testarea celor mai moderne mașini și utilaje de întreținere a coroanelor.
Reducerea necesarului de forță de muncă manuală;
- Testarea adaptabilității ecologice a soiurilor străine şi autohtone în loturi
demonstrative, completarea, sistematizarea şi digitizarea bazelor de date fenologice existente şi
corelarea factorilor meteorologici cu procesele de creştere şi fructificare ale speciilor pomicole;
Diagnosticarea intervalelor critice din punct de vedere agrometeorologic pe parcursul perioadei
de vegetație; Aprecierea gradului de favorabilitate pedo-climatică pentru speciile pomicole în
diferite areale de cultură în scopul fundamentării strategiilor privind microzonarea.
- Organizarea de loturi demonstrative pentru verificarea eficienței produselor ecologice
de combatere a bolilor și dăunătorilor și de nutriție
În cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol respective
programul ADER, SCDP Băneasa este partener în proiectul ”Cercetări privind potențialul
agrobiologic al unor soiuri și portaltoi din specii termofile de pomi și arbuști fructiferi în
vederea intensivizării tehnologiilor de cultură” Acronim: ADER 7.1.1
Temele interne de cercetare și activități conexe:
Salvarea fondului de germoplasma existent la SCDP Baneasa
de cultură asupra incidenței apariției de boli și dăunători în culturile de arbuști și
semiarbusti fructiferi, cultivați în sistem ecologic certificat
Cercetări privind influență diferitelor substraturi de cultură asupra incidenței
apariției de boli și dăunători în culturile de arbuști și semiarbusti fructiferi, cultivați
în sistem de producție convențional.
Două din direcțiile strategice avute în vedere în desfășurarea activităților SCDP Băneasa sunt:
protecția mediului și asigurarea eficienței economice.
În sensul promovării direcției strategice de protecție a mediului, SCDP Băneasa a dedicat o
suprafață de teren pentru înființarea de loturi experimentale în sistem de producție
ecologică/BIO. La acest moment în suprafață destinată loturilor experimentale în sistem
ecologic de 0,62 ha, sunt înființate culturi de zmeur, aronia și goji, și piersic, prun și lavandă.
Începând cu anul curent, s-a inițiat studierea în profunzime a bioeconomiei în contextul
abordării strategice a cercetării și inovării în domeniul agriculturii în UE.
În ceea ce privește inovarea în agricultură, SCDP Băneasa este implicată că și partener în
proiectul „REALIZAREA PLATFORMEI MODULARE ROBOTICE AUTONOME “ROBO – FERMIER”
depus în cadrul Sub-Măsurii 16.1a “Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor
operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” din
PNDR (etapă ÎI de evaluare fiind parcursă), proiect prin care se urmărește realizarea unei
platforme robotice autonome, destinate fermelor pomicole ecologice. Platforma va fi capabilă să
monitorizeze plantația și să aplice punctual soluții de tratament, în acest mod realizându-se o
mai bună gestiune a mediului.
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Direcția de asigurare a eficienței economice, este țintită atât pentru actvitățile proprii
stațiunii cât și pentru cele ale fermierilor cu care stațiunea colaborează.
Pentru a sprijini fermierii să atingă un înalt nivel de eficientă economică, SCDP Băneasa oferă o
serie de servicii care acoperă toate etapele dezvoltării unei plantații pomicole: de la proiectul de
înființare a unei plantații pomicole până la comercializarea produselor pomicole.
Având în vedere necesitatea acoperirii unor nevoi foarte largi, serviciile oferite de stațiune
cuprind:
Consultanță generală privind înființarea plantațiilor pomicole și de arbuști fructiferi;
Educație și formare - cursuri în pomicultură;
Elaborare de studii și proiecte de înființare a plantațiilor pomicole
Analize de laborator – carcateristicile de baza ale solului
Consultanță - în pomicultură ecologică
Consultanță generală și specifică - întreținerea plantațiilor pomicole
Suport și lobby în inițierea și dezvoltarea formelor de lucru asociative ce vizează
toate verigile lanțului de producție pomicolă.
Activitatea susținută de Compartimentul de Cercetare a SCDP Băneasa are în permanență în
vedere colaborarea c organizatții de stat și private care prin complementaritate pot adduce plus
valoare rezultatelor stațiunii.
Astfel, prin colaborări cu licee agricole, universități, organizații neguvernamentale și alte forme
de organizații active sau interesate de domeniul pomicol se urmărește atingerea mai multor
obiective: transferul de cunoștințe specifice către elevii și studenții din domeniul agricol,
implicarea în proiecte ce urmăresc promovarea cercetării agricole naționale în rândul maselor
largi, crearea mediului propice pentru dezvoltarea de proiecte și programe de cercetare
multidisciplinare.
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4. Compartimentul de Cercetare – Dezvoltare – Inovare, de la
reorganizare până în 2021
După publicarea Hotărârii nr. 892/2018 privind reorganizarea unor staț iuni de cercetare
dezvoltare agricolă ı̂n domeniul pomiculturii prin des iințarea unor staț iuni de cercetare ș i
producție agricolă din domeniul pomiculturii, Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare Băneasa a
început un amplu proces reorganizare, respective de creare și consolidare atât în ceea ce
privește resursa materială cât și mai ales cea umană.
Au fost demarate acțiuni multiple, care au avut ca scop final crearea și dezvoltarea capacității
de îndeplinire a atribuțiilor de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul
pomiculturii, căpșunului, arbuștilor fructiferi și plantelor ornamentale, conform ROF.
De asemenea, SCDP Băneasa a început implementarea Strategiei de Cercetare – Dezvoltare –
Inovare în domeniul agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-2030 și a „Strategiei ASAS
privind Cercetarea – Dezvoltarea – Inovarea în Pomicultură”.
În ceea ce privește baza tehnico – materială, au fost inițiate o serie de activități ce au vizat:
redresarea, reorganizarea și consolidarea laboratoarelor
continuarea activităților de defrișare a plantațiilor din cadrul Bazei Experimentale
Moara Domnească în vederea organizării terenului pentru înființarea de loturi
experimentale;
înființarea de loturi experimentale și de dezvoltare
dotarea laboratorului de agrochimie cu mobile, dotări cu aparatură secifică;
Resursa umană
Având în vedere faptul că personalul existent în cadrul SCDP Băneasa la momentul publicării HG
892/2018, era implicat preponderent în alte activități specifice unității pentru obținerea de
venituri (activități de întreținere în câmpurile de dezvoltare/producție, participarea la
campanile de recoltare a fructelor, etc.), în vederea reorganizării activității de cercetare, în anul
2019, au fost organizate concursuri de angajare a personalului necesar laboratoarelor de
cercetare.
În urma desfășurării concursurilor de angajare, a fost constituită o echipă tânără de cercetători,
care au demarat organizarea activităților de cercetare – dezvoltare prevăzute în ROF.
 Nota: în evaluarea amplitudinii activității desfășurate în sectorul de cercetare, trebuie
ținut cont de faptul că, pentru fundamentarea din punct de vedere statitstic și științific precum și
pentru prezentarea unor date relevante și a unor lucrări de calitate în publicații de specialitate,
timpul minim de colectare a datelor este de 3 ani.
Baza tehnico - materială
Având în vedere faptul că, plantațiile existente pe terenurile de la Baza Experimentală Băneasa
nu au mai putut fi întreținute corespunzător din lipsa fondurilor precum și din cauza situației
incerte a terenurilor, SCDP Băneasa și-a propus realizarea unei serii de obiective de investiții,
unul dintre acestea fiind reînființarea de loturi experimentale în accord cu Planul tematic
pomicol stabilit de ICDP Pitești Mărăcineni cât și cu temele de cercetare internă, orientând o
mare parte din eforturi către Baza Experimentala Moara Domnească, deoarece aici SCDP
Băneasa deține o suprafață de aproximativ 200 ha iar situația suprafețelor de teren este clară
neexistând litigii pe fond funciar.
Complexul de acțiuni de plantare au fost demarate în anul 2019 și au continuat în anii 2020 și
2021, la acest moment fiind înființată o suprafață totala de 7,2 ha de loturi experimentale cu o
gamă variată de culturi: cais, piersci, nectarin, căpșun, coacăz, aronia, zmeur, mur, dud, prun,
cireș, măr și goji.
Toate câmppurile experimentale au ca și obiectiv implementarea temelor de cercetare
prevăzute atât în Planul tematic pentru perioada 2018 – 2020 ICDP Piteşti – Mărăcineni şi
reţeaua de Staţiuni pomicole Implementarea „Strategiei ASAS privind Cercetarea –
Dezvoltarea – Inovarea în Pomicultură” cât și prin temele interne de cercetare.
În ceea ce privește dotarea laboratoarelor au fost realizate următoarele achiziții:
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Denumire investiție
2019
Multifuncțională KONICA
Echipamente calcul – pc
Echipament periferic
Autoturism Dacia Logan
Rezervor carburant 5mc
Tractor agricol CARRARO vl 95
Atomizor Projet 1100 s/n
Instalatie de erbicidat cu bazin
purtat FLORIDA PID 400 cu bara de
erbicidat ORIZZONTI ARIETE 2
2020
Sistem de fertirigare
Motocultor cu freza tractata cu
remorca

Sursa

Obs./necesitate

Venituri proprii
Venituri proprii
Venituri proprii

Activități de birou
Au fost achiziționate 8 bucăți
Activități de birou
Deplasare personal între sediu și
Bazele Experimentale
Alimentare tractoare pentru
executare lucrări agricole
Asigură puterea motoare pentru
acționarea/deplasarea
echipamentelor agricole.
Lucrări
de
aplicare
a
tratementelor fito-sanitare
Lucrări
de
întreținere
a
plantațiilor existente și de
menținere a solului

Venituri proprii
Venituri proprii
Subvenții
Subvenții
Subvenții

Subvenții
Venituri proprii

Cositoare tractor LISICKI Z178/1

Subvenții

Plug 2+1 BR REVERS BOMET 25-35

Subvenții

Freza cu palpator cf-70 fara cardan

Subvenții

Grapa cu discuri in V angeloni EFV
24-510
Stație meteo digital computerizată
cu stocare date în cloud.
MET 400 litri purtat lisicki p035/1

Subvenții
Subvenții

Necesar realizarii furnizării de
apă
necesară
loturilor
experimentale
Lucrări de întreținere a loturilor
experimentale
Întreținerea spațiilor dintre
rânduri
Lucrări agricole generale
Întreținerea spațiilor dintre pomi
pe rând
Executare lucrări de întreținere
Baze experimentale SCDP
Monitorizarea
evoluției
parametrilor climatici din zonă.

Venituri proprii

Executarea
gropilor
pentru
plantare
Dotări specifice de laborator pentru executarea analizelor de laborator
Subvenții
 Nișă chimică
 Modul sanitar cu uscator
Subvenții
pentru sticlarie
 Masa de lucru in laborator Dotările de laborator sunt
Subvenții
dimensiuni 1200/750/900 mm
necesare
pentru
realizarea
- 3 bucati
activităților specifice de analize
 Corp de depozitare -mobilde sol și determinări biometrice
Subvenții
dimensiuni 1100/510/810mm
ale fructelor și frunzelor, în
- 2 bucati
scopul determinării și observării
 Masă lucru in laborator tip
experiențelor efectuate.
Subvenții
insula
Subvenții
 Dulap cu reactivi
Venituri proprii
 Minitritator
Venituri proprii
 Penetrometru
Burghiu

Venituri proprii
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4.1.
Sinteză activităților specifice de cercetare - 2019 – 2021
În urma reorganizării, au fost puse bazele reinițierii unui nucleu de cercetare în cadrul SCDP
Băneasa care s-a confruntat cu provocările ………………….
Astfel, au fost preluate și în același timp inițiate o serie de activtăți și proiecte de cercetare care
au dus la o dezvoltare continuă a preocupărilor și competențelor de cercetare.
Trebuie avut în vedere faptul că în aprecierea rezultatelor activităților desfășurate din anul
2018 și până în prezent, întregul complex de factori de influență a necesitat în permanență
identificarea și aplicarea de soluții pentru gestionarea nivelului redus de resurse materiale și
umane.
De asemenea, subliniem și faptul că, activitatea de cercetare în pomicultură se desfășoară sub
influența directă a factorilor naturali, extrem de variabili iar timpul pentru un ciclu
experimental este de minim 3 ani, astfel încât variațiile factorilor climatici, precum:
temperatura, umiditatea solului, umiditatea relativă a aerului, indicele de ariditate, durata de
strălucire a soarelui, intensitatea luminii sunt extrem de inconstanți, de la un an la altul,
influențează în așa măsură rezultatele experimentale încât acestea nu pot sta la baza unor
concluzii pertinente.
În sinteză, evoluția plantării loturilor experimentale din cadrul Bazei Moara Domneasca, este:

Anul / Pomi/plante plantați
Specia
Cais
Piersic și nectarin
Prun
Dud
Coacaz
Zmeur
Mur
Goji
Piersic in sector ECO
Prun in sistem ECO
Zmeur in sistem ECO
Aronia in sistem ECO
Goji in sistem ECO
Măr inclusiv cultură de concurs
Subtotal general

2019 2020 2021
469
445
561

85
174

170
157

12
558
998
468
60

40

Total
724
776
561
52
558
998
468
60
25
25
180
60
40
845

25
25
180
60
40
845
1475 3480

417

5372
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4.2.
Descriere succinta a Laboratoarelor de cercetare
Conform Organigramei aplicabile în anul 2021, pentru implementarea Planului de cercetare
multianual și atingerea obiectivelor generale și specifice ale Compartimentului de Cercetare, în
cadrul SCDP Băneasa au fost organizate și își desfășoara activitatea 3 laboratoare,
laboratoare care acoperă
domenile de cercetare prevăzute în cadrul ROF.
Astfel, la nivelul anului 2021, Compartimentul de Cercetare cuprinde următoarele laboratoare:
 Laboratorul de ameliorare specii pomicole, arbuști fructiferi și căpșuni
șuni
În cadrul SCDP Băneasa Bucure
București, funcționează un laborator în care se realizeazaă
determinările specifice asupra fructelor și
frunzelor în vederea caracterizării și
evaluării principalelor caractere calitative
şi cantitative, care se reflectă în
caracteristici fiziologice şi biochimice
exprimate fenotipic, ce determină calitatea
soiurilor.


Laboratorul de agrotehnică și
protecţia plantelor
Laboratorul desfășoară cercetări privind
tehnicile și tehnologiile aplicabile în
cultivarea soiurilor noi din speciile cais, piersic şi nectarin, precum şi comportarea soiurilor de
măr şi cireş în zona Bucureşti.
Activitatea laboratorului acoperă și cercetarea, monitorizarea și identificarea speciilor de
dăunători și agenți patogeni ai pomilor și arbuștilor fructiferi și identificarea soluțiilor de
gestiune eficient economic a acestei provocări importante din plantațiile pomicole.
 Laborator de cercetare/inovare în pomicultură ecologică
Laboratorul este destinat cercetării dedicate tehnicilor de producție pomicolă în sistem ecologic
certificat, conform Regulamentului CE 834/2007 și a Regulamentului 889/2008.
Scopul laboratorului este acela de a răspunde întrebarilor fundamentale privind principiile,
tehnicile și tehnologiile de produc
producție ecologică precum și a introducerii de inovare la nivelul
fermelor pomicole din România.

4.3.

Activități de CDI desfășurate în perioada 2019 - 2021 în cadrul programelor
de cercetare europene și naționale (programe sectoriale, nucleu, PNCD,
programe finanțate de MADR prin subvenții de la buget, programe
autofinantate)., obiectivele proiectelor și rezultatele obținute

Program
/Proiect (Cod)

Titlul
proiectului

Introducerea în
sortiment a
unor soiuri de
căpșun
performante cu
potential
Proiect nr.
productiv
4553/03.10.2018 ridicat,
(PCC) – program rezistente la
propriu
boli și
dăunători,
adaptate
condițiilor
pedoclimatice
din zona de sud
a României

Evaluarea
caracteristicilor
Proiect nr.
calitative la
4554/03.10.2018
unele soiuri de
(PCC 3) –
cais în vederea
program buget
îmbunătățirii
de stat
sortimentului

Proiect nr.
Promovarea
4555/03.10.2018 unor tehnologii
(PCC 5) –
ecologice de

Obiectivele

Introducerea în
cultură a soiurilor
valoroase în
vederea stabilirii
sortimentului
pretabil pentru
zona de sud a
României.

Obiectivul
general:
Dezvoltarea de noi
produse, practici,
procese și
tehnologii
integrate
producției
horticole
Obiectivul
specific:
Conservarea și
gestionarea
biodiversității
horticole pentru
generațiile
viitoare
Identificarea
soiurilor valoroase
în vederea
stabilirii
sortimentului
pretabil pentru
zona de sud a
României.
Realizarea unui
cadru teoretic de
lucru;

Rezultatele
obtinute
pentru fiecare
obiectiv
2019

Rezultatele
obtinute
pentru fiecare
obiectiv
2020

Documentare
privind patru
soiuri de căpșun
(Clery, Roxana,
Asia și Thutop)
ce urmează a fi
introduse în
cultură.

Efectuarea de
observații și
determinări
privind
comportamentul
acestor soirui de
căpșun în
condițiile Bazei
Băneasa.

Fundamentarea
ecopedologică a
zonei în vederea
stabilirii
sortimentului de
cais pentru zona
de sud a
Romaniei.

Determinarea
parametrilor de
creștere,
fructificare a
soiurilor

Realizarea unui
cadru potential
de lucru care să

Măsurători
biometrice
privind
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Program
/Proiect (Cod)
program buget
de stat

Proiect ADER
7.1.1.

Titlul
proiectului
cultură în
vederea
creșterii
nivelului
calitativ al
fructelor, cu
impact favorabil
asupra mediului
înconjurător

Cercetări
privind
potențialul
agrobiologic al
unor soiuri și
portaltoi din
speciile
termofile de
pomi și arbuști
fructiferi în
vederea
intensivizării
tehnologiilor de
cultură

Obiectivele
Realizarea
protocolului de
aplicare a
metodelor de
cercetare.
Obiectivul
general:
Dezvoltarea de noi
produse, practici,
procese și
tehnologii
integrate
producției
horticole
Obiectivul
specific:
Modernizarea
tehnologiilor de
înmulțire și de
cultura a plantelor
horticole pentru
utilizarea cu
maxima eficienta a
resurselor
naturale și
antropice,
diminuarea
impactului negativ
al schimbărilor
climatice și
îmbunătățirea
protecției
mediului
înconjurător
Extinderea
suprafețelor
cultivate cu specii
termofile – cais,
piersic, migdal,
tinând cont de
potențialul
agrobiologic al
acestora respectiv
adaptarea la
condițiile climatic
și edifice,
productivitate,
rezistența sau
toleranța la agenți
patogeni.

Rezultatele
obtinute
pentru fiecare
obiectiv
2019
conducă la
atingerea
obiectivului
proiectului.
Fundamentarea
secventelor
tehnologice care
să contribuie la
stabilirea
protocolului de
cercetare și de
aplicare a
metodelor noi
privind
tehnologiile
ecologice.

Alegerea
genotipurilor
din câmpurile
experimentale
care vor fi
supuse
studiului.
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Rezultatele
obtinute
pentru fiecare
obiectiv
2020
producția și
calitatea
fructelor

Schimb de
material săditor
în vederea
testării noilor
soiuri din
speciile
termofile
studiate.
Diseminare
rezultate
preliminarii
obținute în
cadrul
proiectului
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Program
/Proiect (Cod)

Titlul
proiectului

Obiectivele

Rezultatele
obtinute
pentru fiecare
obiectiv
2019

Rezultatele
obtinute
pentru fiecare
obiectiv
2020

Adaptabilitatea
soiurilor studiate
la condițiile
climatice și edafice
Proiecte finantate din fondurile proprii – teme interne
Nr Denumire proiect

1.

Comportamentul unor soiuri
de căpșun cultivate în câmp pe
biloane protejate cu material
agrotextil, in conditiile pedoclimatice ale Campiei Vlăsiei

2.

Studiu privind influenta
diferitelor substraturi de
cultura asupra incidentei
aparitiei de boli si daunatori in
culturile de arbusti fructiferi,
cultivati in sistem conventional

3.

Studiu privind influenta
diferitelor solutiilor de mulcire
(organic si anorganic) asupra
incidentei aparitiei de boli si
daunatori in culturile de
arbusti si semiarbusti
fructiferi, cultivati in sistem
ecologic certificat

4.

Studiul comportamentului
unor soiuri de căpșuni la
tratamentul cu apa imbogatita
cu Ozon folosita ca irigare

An
incepere

An
finalizare

2019

2024

2020

2023

2020

2020

Observatii
În anul 2019 SCDP Băneasa a
înființat un lot experimental cu
4 soiuri de căpșun, pe biloane,
acestea fiind acoperite cu folie
de agrotextil. Se studiază
multianual, influența schemelor
de cultură asupra
comportamentului soiurilor.
Au fost înființate loturile
experimentale
Studiul se realizează in cadrul
plantatiilor de zmeur si aronia
cultivate in sistem ecologic,
mulcirea se face cu deșeuri
lemnoase și folie agrotextil.

2023

Au fost înființate loturile
experimentale și a fost
executată mulcirea cu deșeuri
lemnoase

2023

Au fost aplicate la scara redusă
irigarea cu apă ozonată și au fost
colectate date primare. Studiul;
va continua in anul 2021.
Este necesară achiziția unui
aparat de ozonare

Proiecte finanțate din diferite Fonduri Europene
Nr

1

Denumire proiect
Partener in cadrul proiectului
Realizarea platformei
modulare robotice autonome
ROBO-FERMIER
Finanțat prin PNDR Submasura 16.1a Sprijin

An incepere

2021

An finalizare

2024

Raport activitate Compartiment Cercetare SCDP Băneasa 2018 - 2021

Observatii
Proiect la care
SCDP Băneasa
este partenerul
științific in
cadrul

14 | P a g

Nr

Denumire proiect
pentru înființarea și
funcționarea grupurilor
operaționale (GO),
dezvoltarea de proiecte pilot,
produse și procese în sectorul
agricol și pomicol

Alte proiecte:
Nr
Denumire proiect

1

Realizarea unei
platforme de cercetare a
produselor in arealul
zona Moara Domneasca,
judeţul Ilfov

2

Testarea pretabilității
cultivarii plantelor de
Goji Lycium barbarum
soiul Kronstadtin
arealul Moara
Domnească

An incepere

An
incepere

2020

2020

An finalizare

An
finalizare

2025

2022

Observatii

Observații
În baza acordului de colaborare
profesională, fără subordonare,
dintre NOROFERT S.A şi SCDP
Băneasa
Obiect:
a) studiul in loturi demontrative a
comportarii plantelor in urma
aplicarii tratamentelor;
b) diseminarea rezultatelor
cercetarii prin realizarea de
activitati comune de promovare;
c) prezentarea si demonstrarea
functionalitatii acordului între
parteneri, în scopul elaborării
unor scheme de aplicare a
produselor Norofert în plantații
pomicole și de arbuști fructiferi
Au fost înființate loturile cu
materialul de plantat furnizat de
NAROM TRADE SRL

4.4.

Lucrări științifice publicate în diferite reviste naționale și internaționale, cu
indicarea numărului de lucrări cotate ISI.

4.5.

Manifestări științifice organizate de unitatea de c-d și participări la
evenimente științifice interne și externe

Nr.
Crt.

Data și locul
desfășurării

Denumirea manifestării

Observatii

2019
1.
2.
3.
4.

Vizită și perfecționare în cadrul ICDP Pitești
Mărăcineni
Participare la masa rotundă: Protecția
plantelor în România – prezent, trecut și viitor
Participare la masa rotundă: Organisme de
carantină, specii invazive, prezent și viito
Participare la sesiunea ştiinţifică ″60 de ani de
cercetare-dezvoltare privind cultura plantelor

ICDP Pitești
Mărăcineni
08.07.2019 –
12.07.2019
ASAS Bucureşti, 25
iulie 2019
ASAS Bucureşti, 12
septembrie 2019
SCDCPN Dăbuleni, 26
septembrie 2019
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Nr.
Crt.

5.

Data și locul
desfășurării

Denumirea manifestării
pe solurile nisipoase din România (19592019)″
Participare la „Jubileul Academiei de Științe
Agricole și Silvice și 92 de ani de cercetare
agricolă instituționalizată în România”

6.

Participare la Sesiunea ştiinţifică anuală a
ICDP Piteşti

7.

Schimb de experienâă în vederea ADER 7.1.1.

Observatii

ASAS Bucureşti, 3-4
octombrie 2019
ICDP Piteşti
Mărăcineni
14 octombrie 2019
SCDP Constanța
15.10.2019

1
4

8.
2020
1.

Dezbatere: MODELUL ROMÂNESC ÎN U.E.
ROMÂNIA ORIZONT 2040. HORTICULTURA

2.

Participare Curs Pomicultor – USAMVB

3.

Participare la Simpozionul Științific organizat
de SCDA Brăila - tema – ”Perspective privind
Cercetarea pentru Agricultura Durabila, în
condițiile schimbărilor climatice actuale”

4.
5.

6.

7.

8.

Participare Workshop – Specii exotice pentru
pomicultura românească – Curmalul
dobrogean
Organizarea sesiunii practice: Activități și
transfer de cunoștințe în cadrul plantației de la
Moara Domnească – USAMVB
Participare la seminarul de instruire:
"Innovation Management", organizat in cadrul
proiectului Danube S3Cluster de SC IPA SA
CIFATT Craiova, in parteneriat cu STEINBEIS
2i GmbH
Participare la evenimentul Agenda strategica
de CDI a clusterului de inovare IND-AGROPOL”, finantat prin Planul National de
Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2015-2020
(PN III), Subprogramul 2
Participare Workshop – Aspecte tehnice și
calitative ale cercetării științifice în seră

ASAS
19.02.2020
USAMVB
09.03.2020

-

SCDA Braila online
21.08.2020

-

USAMV Bucuresti
02.10.2020

-

Baza experimental
Moara Domnească
17 – 19.10.2020

-

Online
26.102020

-

Online
26.10.2020

-

USAMV Bucuresti
21.12.2020

-

-

9.

Prezentare privind utilizarea Bazei de date
CABI

ASAS - online
08.12.2020

10.

Workshop prezentare activitate SCDP Băneasa
- „2 ani de la reorganizare”

SCDP Băneas
17.12.2020

11.

Participare la stagiul de pregătire: ”Tehnologii
moderne în cultura pomilor și arbuștilor
fructiferi”

CCPI – USAMVB
09-13 martie 2020
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4.6.
Nr. crt.

Participări la evenimente și activități conexe dedicate pomiculturii
Denumire manifestare

Data si locul desfăsurării

Nr. participanti

2019
1.
2.
3.
4.

Zilele
horticulturii
Bucureștene, editia a XVI-a
Asociația Proecologic Sistem
Impreuna pentru o Romanie
curata si sanatoasa!
Ziua națională a produselor
agroalimentare românești
Asociația Proecologic Sistem

16-19 mai 2019, USAMV București

3

26 septembrie 2019, Ploiești
2
Sala Europa a Consiliului Judetean
Prahova
9-10 octombrie 2019, Romexpo, 5
București
30 octombrie 2019, Palatul 2
Parlamentului

4.7.

Participari la tărguri și expoziții

4.8.

Activități de diseminare a rezultatelor obținute de unitățile de c-d către
beneficiari

Nr. crt.

Activitatea de diseminare

Data si locul
desfăsurării

Potentiali
beneficiari/ nr.
participanti

2019
Masă rotundă – Protecția plantelor
în România – prezent, trecut și viitor
Masă rotundă – Organisme de
carantină, specii invasive, prezent și
viitor
Masă rotundă – Utilizarea
nanomaterialelor de origine
minerală în agricultură
Sesiunea “60 de ani de cercetaredezvoltare privind cultura plantelor
pe solurile nisipoase din România
(1959-2019)”
Jubileul Academiei de Științe
Agricole și Silvice și 92 de ani de
cercetare Agricolă instituționalizată
în România

5.
6.
7.

8.

9.
10.

Sesiunea științifică Anuală

25 iulie 2019, ASAS

4

12 septembrie 2019,
ASAS

2

19 septembrie 2019,
ASAS

2

26 septembrie 2019,
SCDCPN Dăbuleni

3

3-4 octombrie 2019,
ASAS

7

14-15 noiembrie 2019,
ICDP Pitești Mărăcineni

7

2020 – context pandemie COVID 19

1.

2.

3.

Film prezentare SCDP Băneasa
Publicarea articolului ”SCDP
BĂNEASA priveşte înviitor, dar nu
uită de trecut” salvarea fondului de
germoplasma aparținând stațiunii
Emisiune radio – prezentarea SCDP
Băneasa și activitatea de cercetare –
dezvoltare - inovare

13.12.2020 - TVR 1–
emisiune „In grădina
Danei”, preluată pe
canalul Youtube.
Revista agrimedia
publicație și online
10.01.2020
Emisiunea Viața la țara
– Rado antena Satelor
18.08.2020
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participare largă
audiența postului
TVR1, respectiv
vizitatorii canalului
youtube
– cititorii revistei
publicate și
vizitatorii site-ul
revistei
ascultătorii postului
radio
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Nr. crt.

Data si locul
desfăsurării

Activitatea de diseminare

Potentiali
beneficiari/ nr.
participanti

2021
Participare ”Sustainable production
of mother plants for fruit trees a
Dutch-Romanian pilot project”
Organizat de ASAS (online)

1.

Vizita elevi Liceul Tehnologic V.
Harnaj
Participare în cadrul emisiunii Agro
cultura
Participare in cadrul emisiunii Viața
Satului
Participare in cadrul emisiunii Viața
Satului
Participare în cadrul emisiunii Agro
cultura

2.
3.
4.
5.
6.

4.9.

10.02.2021
online

Informare privind
activitatea de
producție si
dezvoltare a
materialului de
plantat

02.03.2021

Transfer tehnologic

Realitatea Plus
04.04.2021
TVR
11.04.2021
TVR
18.04.2021
Realitatea Plus
04.04.2021

Telespectatorii
postului
Telespectatorii
postului
Telespectatorii
postului
Telespectatorii
postului

Cercetări de perspectivă în domeniul pomiculturii

În cadrul SCDP Băneasa ne propunem următoarele cercetări de perspectivă:
- Studiul fondului de germoplasmă aflat în colecții în vederea identificării de material
biologic cu însușiri de calitate, productivitate și rezistență la factorii biotici și
abiotici;
- Colectarea și menținerea fondului de germoplasmă aflat în colecții în vederea
identificării de material biologic cu însușiri de calitate, productivitate și rezistență la
factorii biotici și abiotici;
- Multiplicarea materialului săditor pomicol din soiurile create la SCDP Băneasa
admise la înmulțire corespunzător standardelor de calitate actuale;
- Zonarea soiurilor din fondul de germoplasmă din speciile cais, piersic, nectarin,
cireș, căpșun și arbuști fructiferi;
- Identificarea unor genotipuri de piersic, nectarin, cais și cireș pretabile la înmulțirea
in vitro;
- Perfectionarea tehnologiilor de cultură a pomilor și arbuștilor fructiferi în sistem
ecologic, precum și identificrea de soluții inovatoare în etapele de condiționare,
procesare și marketing a acestor produse;
- Perfecționarea metodelor de control a punctelor critice de risc privind bolile si
daunatorii in pomicultura ecologica;
- Cercetări privind influența plantelor medicinale cultivate în cultura intercalată în
plantațiile de arbuști și semiarbuști fructiferi – promovarea biodiversității, a
insectelor benefice
- Cercetări privind produsele utilizabile în pomicultura ecologică, măsură de facilitare
a accesului fermierilor la resurse de informare tehnologică verificate și actualizate,
în scopul reducerii riscului de neconformități în fermele ecologice
- Cercetări privind cultura dudului în sistem ecologic în ceea ce privește eficentizarea
în cadrul plantațiilor pomicole dar și posibilitatea utilizării în proiecte
multidisciplinare (ex: piscicultură)
- Cercetări privind identificarea, testarea și dezvoltarea tehnicilor de producție
pomicolă, capabile să eficientizeze activitatea exploatațiilor piscicole
- Monitorizarea, predicția și stabilirea schemelor de tratament pentru dăunători
problema polifagi din plantațiile pomicole si predictia aparitiei daunatorului – Tigrul
Platanului (Corythucha arcuata), in cultura de arbusti fructiferi de zmeur si mur;
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-

Cercetări privind gestionarea avifaunei utile in ecosistemele pomicole ecologice în
scopul asigurării și menținerii biodiversității și a promovării agriculturii durabile

4.10. Elemente și propuneri pentru o nouă strategie în domeniul cercetării, pe
termen mediu și lung
Având în vedere obiectivele generale și specifice din cadrul următoarelor documente strategice:
 Strategia Pactul ecologic european;
 Strategia „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și
ecologic;
 Strategia de Cercetare – Dezvoltare – Inovare în domeniul agroalimentar pe termen
mediu și lung 2020-2030;
 Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani;
 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.
La solicitarea ASAS privind transmiterea de propuneri de proiecte CDI pentru pentru realizarea
Planului Sectorial 2023-2025, SCDP Băneasa a înainta următoarele idei de proiecte, în
următoarele cadre tematice: produsele alimentare, bioeconomia, resursele naturale și mediul ca
parte integrantă din agricultura, pescuit și acvacultura, utilizarea tehnologiilor digitale și a
soluțiilor bazate pe natură în sectorul agroalimentar:
 Identificarea și aplicarea unor biofertilizanti pentru creșterea fertilității solului, calității
și producției de fructe în livezile de pomi fructiferi
 Cercetări privind dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de monitorizare și
control a organismelor dăunătoare din plantațiile de pomi fructiferi ecologice și arbuști
fructiferi din România în contextul Strategiei Green Deal, utilizând tehnologii agricole
inteligente - Internet of Things – IoT (Internetul Obiectelor) și Inteligența artificială (IA);
 Cercetări privind atragerea avifaunei utile in ecosistemele pomicole ecologice;
 Estimarea durabilității în fermele pomicole prin dezvoltarea și implementarea unui
sistem integrat de masurare a performanțelor generale economice, de mediu și sociale
ale fermei;
 Cercetări privind produsele utilizabile în pomicultura ecologică, măsură de facilitare a
accesului fermierilor la resurse de informare tehnologică verificate și actualizate, în
scopul reducerii riscului de neconformități în fermele ecologice;
 Cercetări privind sistemele alimentare urbane;
 Cercetări privind îmbunătățirea performanțelor fermierilor în materie de mediu și
climă, inclusiv cele legate de gestionarea și stocarea carbonului în sol, și care
gestionează mai eficient nutrienții în vederea ameliorării calității apei și a reducerii
emisiilor;
 Măsurarea performanțelor generale economice, de mediu și sociale ale fermelor
pomicole (amprenta de CO2);
 Cercetări realizate în scopul reducerii dependenței de pesticide și de substanțe
antimicrobiene, de a reduce fertilizarea excesivă;
 Dezvoltarea de sisteme inovative pentru asigurarea securității alimentare, a nutriției și a
sănătății publice concomitent cu reducerea amprentei ecologice și climatice și cu
asigurarea unui nivel de venit durabil pentru fermieri;
 Dezvoltarea de sisteme eficiente economic și energetic pentru aplicarea principiilor
bioeconomiei și a economiei circulare în plantațiile pomicole.
 Identificarea de soluții eficiente economic pentru interconectarea durabilă a
sectorarelor de producție agricolă (agricultură-piscicultura-zootehnie).
 Refacerea și conservarea fondului de germoplasmă cu soiuri de plante adaptate la
presiunile exercitate de schimbările climatice;
 Cercetări privind comportarea unei specii, precum dudul, în condițiile din zona de sud a
țării. Această specie va fi introdusă în cultură în vederea testării capacității productive și
de adaptabilitate la condițiile de cultură și pedoclimatice. De asemenea, se vor introduce
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5.












în sortiment și specii noi,adaptate condițiilor pedoclimatice din România (smochin,
moșmon etc.)
Abordarea unor tehnologii noi de cultură la căpșun și arbuști fructiferi și a unor sisteme
de cultură de mare densitate la speciile cais, piersic, nectarin și cireș.
Realizarea unor tehnologii ecologice la arbusti fructiferi în urma demarării procesului
de conversie la agricultură ecologică.
Stabilirea tehnologiilor de cultură pentru speciile nou introduse în cultură și
comportarea soiurilor în zona de sud a țării

Colaborări și acțiuni de promovare a inovării la SCDP Băneasa
În iunie 2020, SCDP Băneasa prin (Laboratorul de cercetare/inovare în pomicultura
ecologică) a perfectat o colaborare cu SC Narom Trade SRL (pepinieră producătoare de
material de plantat din specia Goji). SC Narom Trade SRL – Goji Bio, reprezintă din 2013
cel mai important producator de plante Goji. Colaborarea cu SCDP Băneasa are drept
scop testarea pretabilității cultivării speciei goji Lycium barbarum, respectiv soiul
Kronstadt, în condiţiile pedoclimatice din zona Moara Domneasca, judeţul Ilfov
precum și în sistem ecologic.
În urma acestui acord au fost plantate 60 de plante de goji în lotul experimental
convențional și 40 de plante în lotul ecologic.
În anul 2019, SCDP Băneasa devine membră a Clusterului Bioconcept Valea Prahovei
(http://www.bioconceptvaleaprahovei.ro/), cluster dedicat creșterii competitivității
companiilor membre, prin concentrarea resurselor și dezvoltarea producției de bunuri
inovatoare, rezultate din activitățile CDI, planificate și realizate în cooperare în cadrul
clusterului. In structura clusterului se regasesc alaturi de producatori din agricultura
ecologica si entitati si institutii reprezentand sectorul de cercetare agricola, sectorul de
educatie, sectorul de consultanta Agricola, sectorul IT si robotica Agricola, institutii de
stat. Scopul aderării SCDP Băneasa la acest cluster este o mai bună integrare a
cercetării îm contextul si mediul de desfășurare a activitații IMM-urilor din
domeniul agricol certificate ecologic și de aidentifica nevoile de cercetare –
inovare ale acestora.
Din anul 2020, SCDP Băneasa este Membră a Clusterului Inovativ IND-AGRO-POL.
Clusterul are 134 de membri (inclusiv IMM-uri, întreprinderi mari, Asociații
Profesionale, institute CDI, Universități, Autorități Regionale, Catalizatori) din toate
regiunile din România, legati pe lanțurile de valoare specifice. Principalul sector abordat
este cel agro-industrial (tehnologii și echipamente tehnice pentru agricultură și
industria alimentară) iar sectoarele conexe abordate sunt: Bio-economie, Energie
regenerabila, Mediu și schimbările climatic, Eco-tehnologii și materiale avansate si
Tehnologia informației și comunicațiile. Scopul dezvoltării acestui parteneriat este
acela de a promova cele mai noi tehnologii și metode de producție integrate,
inclusiv bazate pe tehnologii inteligente.
În urma solicitării făcute de SCDP Băneasa, în anul 2020, stațiunea este admisă ca
membru al rețelei BIOEAST în cadrul Grupului tematic ”Agroecologie și recolte
sustenabile”. Rețeaua Bioeast este o inițiativă central-est-europeană pentru agricultură,
acvacultură și silvicultură bazată pe cunoaștere în bioeconomie - BIOEAST - oferă un
angajament politic comun și un cadru strategic comun de cercetare și inovare pentru a
lucra către bioeconomii durabile în țările din Europa Centrală și de Est (CEE).
În anul 2020 SCDP Băneasa se înscrie pe platforma MACSUR SciPol, o platformă de
informare și schimb de experiență în domeniul Modelării agriculturii cu schimbările
climatice pentru securitatea alimentară;
În anul 2021, a fost demarat o colaborare activă cu dezvoltatorii platformei cumsa.ro,
prin care SCDP Băneasa este partener strategic în furnizarea de informații tehnice
specifice pomiculturii.
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6.





Anexe:
Viziunea si directiile strategice de cercetare ale SCDP Băneasa
Schiță plantație – loturi experimentale Moara Domnească (2021)
Baza experimentală Moara Domnească în imagini 2017 – 2021
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6.1.

Viziunea si directiile strategice de cercetare ale SCDP Băneasa

Viziune strategică - termen mediu si lung (5 – 10 ani):
“Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură
Băneasa este un Centru de excelență în cercetarea,
dezvoltarea și inovarea pomicolă, capabil să răspundă
provocărilor aduse de schimbările climatice și de tendințele
pomiculturii moderne”
Principalele direcții și obiective actuale ale Stațiunii de Cercetare –
Dezvoltare pentru Pomicultură – Băneasa, sunt legate de cercetarea pomilor și
arbuștilor fructiferi având la bază obiectivele următoarelor documente,
respectiv:
- Pactul Ecologic European - European Green Deal,
- Strategia „Farm to Fork”
- Strategia Biodiversitate
Principalele direcții de cercetare urmărite de SCDP Băneasa, sunt în strânsă
legătura cu nevoile fermierilor precum și cu noile tendințe generale de
dezvoltare a agriculturii, respectiv:
 introducerea în cultură de specii, soiuri și hibrizi adaptate
schimbărilor climatice,
 identificarea și testarea tehnologiilor sau verigilor tehnologice
sustenabile (pomicultură de precizie, robotică agricolă, irigarea
inteligentă, utilizarea Internet of Thinks (IOT),
 abordarea bioeconomiei în pomicultură, agricultura circulară
 promovarea și dezvoltarea pomiculturii ecologice.
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6.2.

Schiță plantație – loturi experimentale Moara Domnească (2021)
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6.3.

Baza Experimentală Moara Domnească în imagini 2017 – 2021
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Alte activități
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6.4.

Aspecte/fotografii care reprezintă activitatea colectivului de cercetare din cadrul SCDP Băneasa

Descriere poza
Participare
eveniment
”Sarbatoarea
afinelor” la
ICDP Pitesti –
Maracineni

Descriere
poza
Activitati de
cercetare in
campurile
experimentale
de la Moara
Domnească

PitestiMaracineni
15.07.2021

Vizita
ICDP
Pitești
Mărăcineni la
SCDP Băneasa

Executie
lucrări
de
plantare
–
loturi
experimentale
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Descriere poza
Înființare
lot
experimental –
căpșun
la
Moara
Domnească

Determinări
biometrice la
aronia

Descriere
poza
Recoltare
probe mur în
vederea
efectuării
determinărilor
în laborator

Participare la
”Sesiunea
interna
de
comunicari
stiintifice” la
ICDP Pitesti –
Maracineni
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Descriere poza
Actiune
transfer
tehnologic
infiintare
pepiniera

–

Descriere
poza
Actiune
transfer
tehnologic –
plantare pomi
fructiferi

Sedinta comuna
de Plan Tematic
Pomicol 2021 –
2027 la SCDP
Constanta
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Descriere poza

Descriere
poza

Efectuare
determinari de
laborator

Sesiune de
comunicări
științifice –
ICDPP,
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Descriere poza
Stand
eveniment
FoodIntel
Forum

Descriere
poza
Activitate
laborator
agrochimie
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Descriere poza
Stand

Descriere
poza
Stand
INDAGRA
2021
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