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CUVÂNT INTRODUCTIV
Daniela TRIFAN
BRAICOOP Cooperativa Agricolă
Proiectul BIOSTIM a început în Octombrie 2016, în
cadrul Departamentului de Cercetare al Cooperativei Agricole
BRAICOOP, la propunerea cercetătorului ştiinţific Daniela
Trifan, în colaborare cu Staţiunea de Cercetare Dezvoltare
Agricolă Brăila şi Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi.
Capitolele prezentului ghid au reprezentat lucrările ştiinţifice
prezentate în cadrul Simpozionului Ştiinţific Naţional ”Produse
şi tehnologii inovative de creştere a producţiilor agricole şi
horticole”, care a avut loc la Brăila, în data de 15.02.2018,
organizat de Coordonatorul proiectului BRAICOOP
Cooperativa Agricolă în parteneriat cu ADAMA Agricultural
Solution.
Obiectivul principal al proiectului BIOSTIM a fost
dezvoltarea de biostimulatori vegetali noi, pornind de la
deşeuri organice provenite după recoltarea culturilor agricole şi
horticole, care să reintre astfel în circuitul natural al
elementelor minerale prin asimilaţia de către plante, conferind
în acelaşi timp rezistenţă la atacul de boli şi dăunători datorită
principiilor active provenite de la plante medicinale. Această
idee, bazată pe principiul economiei circulare în agricultură, a
pornit cu mai mulţi ani în urmă, când s-au făcut studii
aprofundate privind potenţialul de obţinere a unor
biofertilizanţi din masa vegetală reziduală după recoltarea
culturilor agricole. Atunci au fost obţinute produse
experimentale bogate în nutrienţi, însă instabile din punct de
vedere al microorganismelor existente. Însă acest aspect nu
este un lucru nou, deoarece organismele vii se adaptează în
mod continuu la condiţiile de mediu, iar acest lucru poate fi
9

observat de fermieri în mod continuu când tratează o cultură
corect, dar efectul scontat al tratamentului este nul.
Tocmai de aceea, s-au realizat ulterior studii de obţinere
a unor biofungicide din plante medicinale, astfel încât, s-au
putut concluziona următoarele aspecte:
- materia vegetală reziduală după recoltarea culturilor agricole
este o resursă foarte bogată în nutrienţi minerali, care pot fi
obţinuţi prin biodegradare, sub influenţa microorganismelor
lignocelulozolitice ce pot fi recoltate din solurile de pădure
- plantele medicinale (care reprezintă uneori buruieni în
culturile agricole) sunt, pe de altă parte, o resursă bogată de
antibiotice naturale, numite fitoncide, care poate fi utilizată
pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor din culturile agricole
şi horticole
- prin introducerea extractelor vegetale cu efect fungicid
obţinute din plante medicinale, în biofertilizanţii obţinuti prin
degradarea materiei vegetale post-recoltare, se pot obţine
diverşi biostimulatori vegetali cu efect nutritiv şi fitosanitar
asupra culturilor agricole şi horticole;
- prin parteneriatul cu Universitatea ”Dunărea de Jos” din
Galaţi – Facultatea de Inginerie şi Agronomie Brăila, s-a
urmărit proiectarea şi stabilirea celei mai eficiente tehnologii
de obţinere a acestor biostimulatori vegetali, precum şi
monitorizarea efectului fluxului tehnologic asupra mediului,
- prin parteneriatul cu S.C.D.A. Brăila s-au testat
biostimulatorii vegetali obţinuţi în condiţii experimentale după
metodele de tehnică experimentală ştiinţifică, în experienţe de
câmp şi în seră, pentru a stabili efectul asupra producţiei şi
dozele corecte de aplicare a biostimulatorului experimental
(BIOSTIM) şi substratului organic solid (BRAISOL).
- prin implementarea proiectului se vor putea breveta atât
tehnologia de obţinere a biostimulatorilor (platforma de
biodegradare), cât şi produsele biologice obţinute.
10

- coordonatorul proiectului, BRAICOOP Cooperativa Agricolă
are capacitatea de a facilita obţinerea unei pieţe de desfacere
sigure, prin membrii cooperatori, care sunt în număr tot mai
mare de la un an la altul, precum şi prin faptul că în 2017 s-a
înfiinţat la nivel naţional o asociaţie a cooperativelor „Uniunea
de ramura naţională a cooperativelor din sectorul vegetal U.N.C.S.V.”
- dorim ca promovarea produselor să se poată face şi online, la
nivel internaţional, prin înfiinţarea unui magazin virtual, dar
acest lucru se va putea întâmpla după omologarea produselor.
REZULTATELE OBŢINUTE până în prezent constau în
faptul că s-a proiectat şi s-a construit platforma de
biodegradare a deşeurilor agricole, fluxul tehnologic de
obţinere a biostimulatorilor vegetali şi evaluarea impactului
asupra mediului a produselor noi, de la fabricare, până la
utilizatorul final, testarea biopreparatelor în condiţii
experimentale; elaborarea recomandărilor de utilizare a
platformei de biodegradare, a biostimulatorilor vegetali şi a
substratului organic pentru culturi în ghivece sau aplicare pe
sol, diseminarea rezultatelor prin participarea la conferinţe
internaţionale şi publicarea de articole şi studii pe tema
proiectului. Toate aceste rezultate sunt incluse în acest ghid de
bune practici pentru fermieri.
CARE SUNT PAŞII URMĂTORI?
Finalizarea proiectului va aduce mari beneficii membrilor
cooperatori din BRAICOOP Cooperativa Agricolă, prin
brevetarea prototipului şi a tehnologiei de producere a
biostimulatorilor vegetali, utilizarea deşeurilor agricole pentru
obţinerea biopreparatelor şi folosirea acestora într-un sistem de
economie circulantă efectivă, comercializarea produselor la
terţi, precum şi organizarea şi derularea unor stagii de pregătire
practică a studenţilor / masteranzilor / doctoranzilor, cu scopul
instruirii adecvate a acestora şi a integrării ulterioare, ca
angajaţi în cadrul fermelor membre BRAICOOP.
11

CAPITOLUL 1
Prezentarea generală a proiectului BIOSTIM
PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0073 şi a produselor biologice
rezultate
Daniela TRIFAN, Constantin MOCANU
BRAICOOP Cooperativa Agricolă
Parteneriatul dintre Braicoop Cooperativa Agricolă şi
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost iniţiat pentru
proiectarea platformei pilot de biodegradare a deşeurilor
agricole şi realizarea fluxului tehnologic de obţinere a
biostimulatorilor şi biofertilizanţilor vegetali, iar parteneriatul
dintre Braicoop şi Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă
Brăila a fost iniţiat pentru testarea biopreparatelor obţinute, în
condiţii de câmp şi în sistem protejat.
Autoritatea contractantă de la care s-au primit fondurile
bugetare pentru implementarea proiectului este Unitatea
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), iar competiţia
în care a fost depusă cererea de finanţare face parte din
programul P2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti
prin CDI, care are ca scop Creşterea competitivităţii mediului
economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizaţiilor de
cercetare şi transferul acestor rezultate către piaţă.
Valoarea bugetară totală pentru tot proiectul, respectiv
pentru cei trei parteneri implicaţi a fost de 1648141 lei, iar
valoarea cofinanţării de la Braicoop Cooperativa Agricolă a
depăşit suma de 234593 lei propusă iniţial, astfel încât,
valoarea de implementare a proiectului de cercetare va depăşi
în finalul derulării valoarea totală a contractului, care a fost de
12

1882734 lei. Cu toate acestea, prin managementul acestui
proiect se urmăreşte dezvoltarea infrastructurii de cercetare a
celor trei parteneri, dar mai ales focusarea activităţilor
ulterioare pe nevoia fermierilor de a avea acces liber la servicii
de analize agrochimice şi consultanţă de specialitate, de a putea
dezvolta în propriile ferme o economie circulară prin folosirea
deşeurilor agricole în următoarele culturi programate, care duce
nu numai la creşterea producţiilor, dar şi la protecţia mediului
şi menţinerea fertilităţii solului.
La o primă vedere, ar
părea că această idee concurează cu metodele convenţionale de
tehnologii agricole, însă nu este deloc aşa. Biofertilizanţii şi
biostimulatorii obţinuţi din deşeuri agricole şi plante
medicinale pot fi folosiţi împreună cu metodele chimice de
fertilizare şi tratare a culturilor, aşa cum au fost testate până în
prezent, dar în acelaşi timp, ei pot fi utilizaţi în culturi
ecologice, atunci când deşeurile organice provin din culturi
biologice.
Folosirea biopreparatelor obţinute de noi aduce numai
avantaje, de la utilizarea eficientă a deşeurilor agricole, până la
creşterea producţiilor agricole şi horticole, atragerea şi
introducerea de noi specialişti pe piaţa muncii şi colaborarea cu
instituţii de cercetare. Produsele obţinute au o valoare nutritivă
foarte crescută pentru biostimulatorul lichid, concentraţia de
substanţe active fiind de 15,25g/l, constând în macro-, mezo- şi
microelemente, la care se adaugă principiile active din plantele
medicinale, iar substratul organic solid are o concentraţie de
58,97 % substanţe minerale, care au fost determinate în cenuşă.
Analizele efectuate sunt trecute în figura 1 pentru
BIOSTIM si respectiv în figura 2 pentru BRAISOL.
Ideea proiectului a pornit de la faptul că fiecare cultură
agricolă are nevoie de o masă foliară bogată pentru producerea
fotosintezei, astfel încât raportul medie între producţia
obţinută şi masa vegetativă reziduală după recoltare este
13

cu
uprins între 1: 1 şi 1: 3, ceea
c
ce înseam
mnă că deşeu
urile
agricole sunt în cantităţi
c
foarte mari.

Maacroelemente
Mezzoelemente
Microelementee
g/l
g/l
mg/l
N total
t
= 0.91
Ca = 4
Fe = 34,6
P mobil
m
= 1.32
Mg = 0.2
Mn = 1,2
K mobil
m
= 8.8
S = 0.1
Zn = 7,6
Fig
g. 1. Determinări privind chimismu
ul biostimulatoru
ului BIOSTIM obţţinut
în platforma de
d biodegradare

Fig
g. 2. Compoziţia procentuală în eleemente minerale a substratului org
ganic
solid (BR
RAISOL) obţinut în
î platforma de biiodegradare
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Prin man
nagementul acestui
a
proiect se urmăăreşte
dezvoltarea infraastructurii de cercetare a celo
or trei partenerii, dar
maai ales focusarrea activităţilorr ulterioare pe nevoia fermieerilor
de a avea acces liber la serrvicii de analiize agrochimicce şi
consultanţă de specialitate,
s
d a putea dezzvolta în prop
de
priile
ferrme o economiie circulară priin folosirea deşeurilor agrico
ole în
urm
mătoarele cultu
uri programatee, care duce nu
u numai la creşterea
pro
oducţiilor, daar şi la prottecţia mediullui şi menţin
nerea
ferrtilităţii soluluii.
Scchema generalăă experimentală este reprezen
ntată în figura 3.

Fig. 3. Schem
ma generală experrimentală a proiecctului BIOSTIM

Pentru bio
odegradarea rapidă
r
a deşeeurilor, se ad
daugă
miicroorganisme de genul Sacharomyces cerrevisiae, alătu
uri de
altte microorganisme existente pe resturile vegetale şi în sollurile
de pădure, preccum Aspergilllus niger, Tricchoderma viridae,
Ba
acillus lichenifo
formis şi Bacilllus globigii.
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Aceste miccroorganisme au fost însămâânţate pe un mediu
m
de cultură biolog
gic, realizat diin amidon de porumb alimeentar,
apă distilată şi zahăr
z
din sfeclăă. Culturile au
u fost incubate apoi
la 20°C timp de
d 30 zile, iarr amestecul de
d microorgan
nisme
lig
gnocelulozoliticce a fost fo
olosit pentru biodegradareaa în
condiţii de laborrator a unor tiipuri diferite de
d deşeuri agrricole
po
ost-recoltare, urmărindu-se viteza de biodegradaree şi
rezzultatul acesteiia.
Produsele obţinute prin biodegradarea
b
lignocelulozollitică
în condiţii de lab
borator au avu
ut o reacţie de la neutră spre slab
alccalină, valorilee pH-ului fiind evidenţiate în figura 4.

Fig. 4. Valorile pH
H-ului biostimulattorilor obţinuţi în condiţii de laboraator,
din diferite sursee de deşeuri agrico
ole

S-au reallizat analize dee laborator priivind conţinutu
ul de
nerale, atât din
maacro-, mezo-- şi microeelemente min
bio
ostimulatorul experimental
e
o
obţinut
în laborrator (BIOSTIM
M 1)
şi în fluxul teh
hnologic (BIO
OSTIM 2), câtt şi din substtratul
org
ganic solid (BRAISOL). Din punctt de vederee al
maacroelementelo
or existente în biopreparatele obţinutee în
lab
borator, valorrile înregistratte sunt evideenţiate sintetic în
graaficul din figurra 5.
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Fig. 5. Conţin
nutul de macroeleemente minerale din
d produsele de
biodegradare ob
bţinute în laborato
or

După deru
ularea primul flux
f
tehnologicc din platform
ma de
bio
odegradare co
onstruită în cadrul
c
Bazei BRAICOOP,, s-a
staabilit că, în fun
ncţie de cantittatea de deşeurri agricole utillizată
pentru biodegraadare, se va aplica
a
o cantitate de bioin
nocul
lig
gnocelulozoliticc în procent de 1,25% din
n masa deşeu
urilor
toccate.
De asemen
nea, în CE Ch
hiscani a fost înfiinţat un câmp
c
experimental cu plante mediciinale (fig. 6), în
î culturi biolo
ogice
mbrişor, busuiioc, busuioc roşu,
r
de menta, crăiţee, cimbru, cim
n, ardei iute, coriandru si lavanda. Stu
udiile
oreegano, tarhon
reaalizate în cad
drul laboratoru
ului SCDA Brăila
B
şi în caadrul
lab
boratorului BR
RAICOOP, pe culturi de ag
genţi patogeni care
pro
oduc boli la plantele agriccole şi horticole, au identiificat
efeecte antifungicce şi antibacteriene ale exttractelor de plante
meedicinale stud
diate la nivel microscopic. Pe baza stud
diilor
miicroscopice reaalizate la tulp
pini de patogen
ni prelevate de
d pe
plaantele afectatee din câmp, s-a ales com
mbinaţia cea mai
efiicientă, respecctiv utilizarea unei infuzii concentrate
c
din
n opt
speecii de plante medicinale, concentraţia
c
reecomandată peentru
am
mestecul biodeg
gradabil de deeşeuri agricole fiind de 2,15%
%, în
pro
ocentele următtoare:
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1)
2)
3)
4)

Crăiţe (Tagetes patula
a) – 544g – 0,3
3%
Menta (Mentha
(
piperiita) – 230g – 0,13%
0
Tarhon (Artemisia dra
acunculus) – 468g – 0,26%
Busuiocc verde şi roşu
u (Ocimum ba
asilicum) – 310g –
0,17%
5) Cimbru
u (Thymus vulg
garis) – 477g – 0,27%
6) Ardei iu
ute (Capsicum annuum) – 750g – 0,4%
7) Lavandăă (Lavandula angustifolia)
a
– 620 g – 0,35%
%
8) Coriand
dru (Coriandru
um sativum) – 477g
4
– 0,27%..
S-a stabiliit realizarea infuziei conccentrate de plante
meedicinale într-u
un recipient cu
c capacitatea de 100 l, cu
u apă
fieerbinte adusă la 70°C, la
l începerea fazei a dou
ua a
bio
odegradării deeşeurilor vegetale, moment în
î care este turrnată
apă fierbinte îm
mpreună cu infuzia concentrate de plante
meedicinale, penttru oprirea ferm
mentaţiei.

Fig. 6. Aspeccte din câmpul ex
xperimental cu plaante medicinale,
din cadrul SCDA Brăila
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CAPITOLUL 2
Utilizarea platformei pilot de biodegradare a deşeurilor
agricole cu scopul obţinerii de biofertilizanti şi
biostimulatori pentru culturile agricole şi horticole
Diana ANGHELACHE, Ioana DIACONESCU,
Adrian LEOPA, Nicoleta AXINTI
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi
2.1. Introducere
Factori precum revoluţia industrială, prin descoperirile
tehnice aduse în viaţa omului, sau marile descoperiri din
domeniul medicinei, au constituit catalizatori ai creşterii
demografice la nivel mondial. În acest sens, trebuie precizat că
dacă populaţia lumii era de la 1 miliard în anul 1804 [1], în
prezent, acesta a ajuns la aproximativ 7,6 miliarde [2].
Susţinerea acestei populaţii în creştere, din punct de vedere
alimentar, reclamă o agricultură performantă, capabilă să
asigure necesităţile întregii omeniri, dar în acelaşi timp să fie în
deplin acord cu mediul. Una dintre soluţiile viabile, care
respectă ambele condiţii menţionate anterior, o reprezintă
utilizarea biostimulatorilor atât pentru culturile agricole cât şi
horticole.
Având în vedere aceste aspecte, proiectarea şi realizarea
unei staţii pilot cu scopul obţinerii de biofertilizanţi şi
biostimulatori este pe deplin justificată atât din punct de vedere
economic cât şi ecologic.
2.2. Procesul tehnologic de producere a biostimulatorilor
vegetali
În cadrul proiectului, Cercetări privind obţinerea de
biostimulatori vegetali din deşeuri agricole post-recoltare şi
19

plante medicinale, pentru creşterea calităţii produselor
agricole şi horticole - BIOSTIM, a fost calculată, proiectată şi
realizată o staţie pilot destinată producerii biofertilizanţilor şi
biostimulatorilor pentru culturile agricole şi horticole [8].
Conform schemei prezentată în fig. 7, se observă că
fluxul tehnologic cuprinde 13 etape de lucru, după cum
urmează:
Etapa 1: alimentarea depozitului de materiale cu deşeuri
organice (biomasă), în principal sub formă de paie şi frunze;
Etapa 2: transportul biomasei din depozit la instalaţia
experimentală;
Etapa 3: cântărirea şi aşezarea biomasei pe banda
transportoare a tocătorului;
Etapa 4: tocarea a deşeurilor organice la dimensiuni
convenabile
procesului biodegradării;
Etapa 5: transportarea compostului (tocăturii) într-un bazin de
amestec;
Etapa 6: amestecarea tocăturii cu apă rece, care reprezintă
20% din cantitatea totală de apă ce se adaugă pe parcursul
procesului tehnologic, în vederea obţinerii unui compost cu
umiditate ridicată;
Etapa 7: adăugarea de micro-organisme lignocelulozolitice,
omogenizarea şi biodegradarea amestecului rezultat timp de o
săptămână;
Etapa 8: adăugarea de extracte de plante medicinale şi
umplerea bazinului cu apă fierbinte, care reprezintă 80% din
cantitatea totală de apă ce se adaugă pe parcursul procesului
tehnologic, în vederea umidificării amestecului la valoarea
impusă de tehnologie. În acest mod se obţine compostul final,
care se amestecă periodic, în vederea omogenizării şi
biodegradării, timp de o săptămână;
Etapa 9: evacuarea şi transportarea compostului;
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