ADER: 7.5.7/03.10.2019

„Perfecţionarea metodelor de control al punctelor critice
în viticultura ecologică”

Coordonator proiect: SCDVV MURFATLAR

Obiectiv general 7: Dezvoltarea de noi produse, practice, procese si
tehnologii integrate productiei horticole
Obiectivul specific 7.5: Inovarea și transferul de cunoștințe în horticultură

PARTENERI IMPLICATI IN PROIECT:
COORDONATOR:
SCDVV MURFATLAR

P1:SCDVV BLAJ

P2: SCDVV IASI

P3: USAMV
BUCURESTI

P4: INMA
BUCURESTI

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea de noi produse, practici, produse şi
tehnologii integrate producţiei horticole si consta in proiectarea, testarea si
validarea unui model conceptual de monitorizare a trasabilității producției
ecologice prin identificarea punctelor critice de control, menit să crească
interesul și încrederea consumatorului român în produsele ecologic.
Rezultate preconizate:







Stabilirea punctelor critice din sistemul ecologic aplicat în diferite areale
viticole;
Proceduri de evitare a contaminărilor în lanţul tehnologic de producere a
strugurilor si vinurilor ecologice;
Metode inovative privind managementul buruienilor, controlul bolilor și
dăunătorilor în plantațiile viticole ecologice;
Recomandări asupra modului de organizare a controlului punctelor critice
în sistemul viticol ecologic;
Bază de date privind calitatea strugurilor și vinurilor ecologice obținute în
arealele viticole implicate în proiect;
Proceduri inovative pentru controlul punctelor critice în sistemul ecologic
adaptat fiecarui areal viticol luat în studiu.

Faza 1:Realizarea unui studiu documentar privind
punctele critice in viticultura ecologica”

Nr.

Parteneri

crt
1 CO: SCDVV
Murfatlar
P1: SCDVV Blaj
2
P3: SCDVV Iași

Activităţi realizate

Rezultate obţinute

(cf. Planului de ealizare al proiectului)
Activitatea 1.1.: Documentare privind
aplicarea normelor de trasabilitate in
productia viti-vinicola
Activitatea 1.2.: Studiu privind
evidentierea punctelor critice specifice
viticulturii ecologice

Raport privind aplicarea
normelor de trasabilitate
in productia viti-vinicola
Raport privind punctele
critice specifice viticulturii
ecologice

Faza 2:Proiectarea si testarea modelului conceptual
de monitorizare a trasabilitatii in vederea obtinerii
productiei ecologice cu evidentierea punctelor critice
de control
Nr.
crt

Parteneri

Activităţi realizate
(cf. Planului de ealizare al proiectului)

Rezultate obţinute

CO: SCDVV Murfatlar
P1: SCDVV Blaj
P2: SCDVV Iași
P3: USAMV Bucuresti

Activitatea 2.1.: Identificarea parcelelor reprezentative
Au fost stabilite si amplasate loturile
cultivate in sistem ecologic pe fiecare podgorie; delimitarea
experimentale pentru soiuri de struguri
loturilor experimentale pe soiuri de struguri pentru vinuri pentru vinuri albe si rosii cultivate in sistem
albe si rosii conform directiilor de productie
ecologic
S-au elaborat fise tehnologice diferentiate pe
Activitatea 2.2: Elaborarea fiselor tehnologice cu relevarea
soiuri evidentindu-se punctele critice in lantul
punctelor critice pe fiecare etapa a procesului tehnologic de
tehnologic de obtinere a strugurilor si
producere a strugurilor si vinurilor ecologice
vinurilor ecologice

3.

CO: SCDVV Murfatlar
P1: SCDVV Blaj
P2: SCDVV Iași

Activitatea 2.3.: Analiza riscurilor

S-a efectuat analiza riscurilor care pot aparea
in procesul tehnologic de producere a
strugurilor si vinurilor ecologice

4.

CO: SCDVV Murfatlar
P3: USAMV Bucuresti

Activitatea 2.4.: Elaborarea procedurilor privind
monitorizarea si controlul trasabilitatii pe lantul de
productie ecologic (vie-strugure-vin)

S-au elaborat proceduri privind monitorizarea
si controlul trasabilitatii pe lantul de productie
ecologic (vie-strugure-vin)

5.

CO: SCDVV Murfatlar
P1: SCDVV Blaj
P2: SCDVV Iași

Activitatea 2.5.: Testarea modelului conceptual de
monitorizare a trasabilitatii in vederea obtinerii productiei
ecologice in loturile experimentale

6.

P4:INMA Bucuresti

1

2

CO: SCDVV Murfatlar
P1: SCDVV Blaj
P2: SCDVV Iași

Activitatea 2.6.: Testarea unor metode inovative de
management al buruienilor

S-a realizat un model conceptual de
monitorizare a trasabilitatii in vederea
obtinerii productiei ecologice in loturile
experimentale
S-au aplicat diferite tehnici experimentale de
control al buruienilor in sistemul de cultura
ecologic al vitei de vie

Loturi experimentale
SOIURI DE VITA DE VIE PENTRU VINURI
ROSII
CO: SCDVV
MURFATLAR

P2: SCDVV
BLAJ

P2: SCDVV
IASI

SOIURI DE VITA DE VIE PENTRU VINURI
ALBE

P2: SCDVV
BLAJ

CO: SCDVV
MURFATLAR

P2: SCDVV
IASI

GOLIA

