Prognoza şi identificarea riscurilor fitosanitare emergente în culturile agricole
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Responsabil proiect : dr. Carmen LUPU
Obiectiv general: evaluarea şi determinarea riscurilor specifice activităţii de protecţia plantelor
Obiective specifice
• identificarea particularităţilor biologice ale populaţiilor de noi agenţi de dăunare ai
culturilor din România
• elaborarea modelelor (matematice/fenomenologice sau bazate pe procese) care
corelează dinamicile populaţiilor de agenţi de dăunare în curs de apariţie cu condiţiile
agro-pedo-climatice specifice României
• elaborarea criteriilor pentru selectarea de soft-uri compatibile cu sistemele informatice
existente (staţii meteo automate) pentru prognoza agenţilor de dăunare din culturile
agricole din România
• dezvoltarea unor proceduri de biologie moleculară pentru diagnoza exactă si rapidă a
unor agenţi de dăunare emergenţi majori pentru culturile agricole ale României
Activităţi de cercetare desfăşurate în cadrul proiectului:
• analizarea schimbărilor climatice pe teritoriul României
• realizarea modelelor de răspândire a agenţilor de dăunare (modelarea fenologică şi
cartografierea riscurilor)
• elaborarea unor studii privind influenţa radiaţiei uv în procesul de infecţie naturală cu
agenţi de dăunare
• validarea hărţilor de risc fitosanitar pe baza unui scenariu
• elaborarea hărţilor de risc pentru culturile agricole faţă de agenţii de dăunare emergenţi
• crearea unui sistem de suport al deciziei cu funcţionalitate minimă, găzduit de site-ul
www.prognozaagricola.ro
Forma de finalizare a proiectului: studii, produse, site web, brosura, SSD
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