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Obiectiv: reducerea dependenţei de pesticide chimice în protecţia produselor agricole 

depozitate, prin implementarea unui sistem integrat de combatere a agenţilor de dăunare din 

depozite, bazat pe metode biologice şi biotehnice. 

 

Activitati de cercetare desfasurate în cadrul proiectului: 

• stabilirea punctelor critice de control în dezvoltarea agenților de dăunare din depozite și 

a măsurilor de menținere a parametrilor specifici pentru limitarea dezvoltării agenților 

de dăunare 

• dezvoltarea unui bioprodus bazat pe spori de bacillus thuringiensis și a procedeului de 

aplicare  

• monitorizarea și limitarea populațiilor de lepidoptere dăunătoare în depozite cu ajutorul 

capcanelor feromonale 

• utilizarea inhibitorilor de sinteză a chitinei pentru limitarea populațiilor de insecte 

dăunătoare în depozite 

• realizarea in situ a unor compoziții gazoase care includ dioxid de carbon și fumiganți 

 

Rezultate 

• sistem integrat de combatere a agenților de dăunare din depozite, bazat pe metode 

biologice şi biotehnice 

• amestec gazos bazat pe formiat de etil și dioxid de carbon, alternativă fumigantă la 

bromura de metil  

• dispozitiv pentru testarea de compozții gazoase destinate protecției cerealelor 

depozitate în silozuri închis 

 

Forma de finalizare a proiectului:   realizare de echipamente 
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