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REZUMAT

Teza de abilitare intitulată CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE PRIVINDPRODUCEREA ȘI CALITATEA LEGUMELOR ȘI A ALTOR PRODUSE HORTICOLE afost elaborată în acord atât cu cerin legislacu reglementările IOSUD a USAMV Cluj-Napoca privind susabilitare, aprobate pentru anul 2017.Prezenta teză de abilitare redă, într-o prezentare sintetică și documentată,activitatea de cercetare -o în domeniulHORTICULTURII, după conferirea în anul 2003 a titlului de doctor în domeniulHORTICULTURĂ, precuma acestui demers ştiinţific şi profesional. Con este structuratastfel: rezumatul tezei în limbile română și engleză; o primă secprezentate principalele tematici precum și rezultatele șirealizările ştiinţifice şi profesionale pe care le-am obcercetare în cadrul diferitelor echipe de cercetători, la nivelul cărora am ocupatfunc de director de proiect sau/și membru al echipei de cercetare ; o a douasec emice, ştiinţifice şiprofesionale; referin .Principalele direc derulate au abordat temeprecum:
 managementul unor inputuri tehnologice la producerea legumelor înspa în diferite sisteme de cultură;
 calitatea produselor legumicole și a altor produse horticole;
 importan al bioconservării înproducerea legumelor.Temele de cercetare au avut atât caracter disciplinar din domeniullegumiculturii, cât și interdisciplinar, abordare ce a presupus colaborări cu colegiși specialiști din domenii precum agrochimia, ecologia, biochimia, tehnologiaproduselor horticole, din cadrul USAMV Cluj-Napoca și a altor universităprofil din (USAMV București, Universită Craiova și Pitești) și dincadrul unor Institute de cercetare cu profil horticol (Institutului Naţional deCercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură – Ştefăneşti Argeş).Relevan elor de cercetaremen , după caz, atât prin raportarea la realizărileexistente la momentul efectuării cercetărilor, cât și prin posibilitatea și impactultranspunerii rezultatelor cercetărilor în practică. Rezultatele prezentate pentrufiecare direc cercetare sunt documentate prin rezultate relevantecercetărilor reunite în cadrul acesteia, selectate și sintetizate din lucrările ce au



Teză de abilitare Sima Rodica Maria

3

fost publicate în diferite buletine teinterna , lucrări mencare le-am publicat.În cadrul primei teme de cercetare privind managementul unor inputuri
tehnologice la producerea legumelor în spații protejate, în diferite sisteme de
cultură, am abordat subiecte de actualitate în cercetarea legumicolă naţională şiinternaţională, ce au vizat utilizarea durabilă a resurselor de sol prin stabilireaunor tehnologii de cultură ce să permită obţinerea unor producţii, care să asigurerentabilizarea acestor spaţii, dar şi a unor produse de calitate în condirespectării normelor de siguran alimentară. Astfel, cercetările au vizat speciilegumicole importante, atât în ceea ce prive , cât șicerin consum (tomate, castrave și varză), cultivate însere și solarii, în diferite sisteme de cultură (conven pe substrat organic)sub influen inputuri cu influencalită (substrat de cultură, cultivar, densitate, fertilizare și dirijareafructificării).Considerând că valoarea nutritivă reprezintă un criteriu important înselectarea cultivarurilor de legume cu efecte benefice asupra sănătă în cadrulcelei de a doua direc i tematice de cercetare, ce a vizat calitatea produselor
legumicole și a altor produse horticole, au fost prezentate rezultatele unor cercetăricu privire la compoziunor cultivaruri de tomate, precum și cu privire la unele caracteristici de calitateimportante pentru castrave recomandaCercetări privind calitatea produselor legumicole sub influentehnologici au fost prezentate și la salată și varză.În cadrul direc ei tematice privind calitatea produselor legumicole și a
altor produse horticole au fost prezentate și rezultatele unor cercetăriinterdisciplinare referitoare la posibilităprecum trandafirii și crizantemele (soiuri indigene și/sau de import) ca flori tăiate,în diferite solu , prin aprecierea modificărilor estetico-morfologice ce seeviden ui florii/inflorescen i și alaparatului foliar. Un ultim subiect abordat în cadrul acelea afost cel legat de prelucrarea-conservarea sub formă de suc limpede a unuisortiment de soiuri de măr, cunoscute fiind problemele de valorificare a fructelor,utilizând trei metode de conservare (dioxid de sulf, benzoat de sodiu şipasteurizare).Cea de a treia tematică de cercetare conturată în portofoliul activită

importanța și impactul agrobiodiversității și al
bioconservării în producerea de legume. Această orientare a fost rezultatul uneicolaborări trans-disciplinare complexe în cadrul unui proiect, în care am fost
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implicată ca membru în echipa grantului cu responsabilitălegumicultură. Proiectul a avut ca obiective specifice evidenlocale la morcov, pătrunjel, salată și tomate, ce prezintă caractere agronomice șiorganoleptice valoroaseprecum și selectarea și promovarea celor mai valoroase varietălocale de legume recomandate pentru agricultura ecologică.Studiile asupra tomatelor au fost aprofundate cu sprijinul și colaborareamembrilor colectivului disciplinei de Legumicultură prin realizarea unorcercetări, în cadrul unui program de doctorantură, ce au vizat reacția unor
populaţii locale de tomate la cultura în condiţii de solar. Cercetările au pornit de lapremisa că variabilitatea genetică ridicată a varietă –agrobiodiversitatea speciei, asociată cu calităsuperioare hibrizilor din culturile comerciale conven cu rezistenmare la boli și dăunători, precum și cu mai buna adaptabilitate și posibilitate devalorificare a condi lor ecopedologice dintr-o anumită zonă a , poatereprezenta punct de plecare pentru perfectarea și punerea în practică a unui desistem de cultură ecologic. Acesta vine să răspundă atât cerinconsumatorilor, cât em decultură sustenabil, mai ales în condi extinderii sezonuluiproduc de tomate, prin cultura în solar.În partea a treia a tezei este prezentată evoluţia carierei profesionale,ştiinţifice şi academice şi direcţiile principale de dezvoltare a acesteia. Înactivitatea de cercetare am coordonat 2 granturi ca director și am participat încalitate de membru în echipele de cercetare la 11 granturi na Rezultatelecercetărilor efectuate s-au materializat în publicarea a 156 articole/lucrăridin care 14 în reviste cotate/indexate ISI, 67 în reviste indexate BDI și47 în volumele unor conferin na internaÎn activitatea didactică am publicat ca unic/prim/coautor 2 căr i , 6 capitole încăr Rezultatele obcompletarea mulând experienactivită precum cea de coordonare a unor echipe de cercetare, în calitatea dedirector de grant, respectiv în activitămembrii echipelor de cercetare ale granturilor în cadrul cărora am activat. Toateaceste acumulări mi-au servit drept bune practici și mi-au conferit o mai bunăcapacitate de organizareimplicată. Totodată, rezultatele cercetărilor mi-au permis facilitarea procesului deînvă studen tere pe baza rezultatelor unorcercetări inter- și trans-diciplinare pe care le-am întreprins.


