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FINANŢARE ŞI PARTENERIAT



Proiectul este un instrument fezabil şi facil de implementat şi

asigură punerea în practică a solicitărilor CE care încurajează

practici agronomice eficiente – abordări agroecologice și de

diversificare – și gestionarea îmbunătățită și sustenabilă a

resurselor agricole în UE, pentru a reduce costurile de producție

din agricultură și pierderile de substanțe nutritive, pentru a

îmbunătăți transferul de cunoștințe și de inovare, pentru a stimula

utilizarea eficientă a resurselor și pentru a spori diversitatea

culturilor și sustenabilitatea sistemelor agricole;

CONTEXT



OBIECTIV GENERAL SI OBIECTIVE SPECIFICE

Eficientizarea activității beneficiarului prin elaborarea şi

implementarea unei tehnologii eco-inovative de cultivare a speciei

Vigna radiata pentru a asigura:
•creșterea gradului de utilizare rațională a resurselor (genetice, de sol, cu forța

de munca),

•protejarea și îmbunătățirea calității mediului,

•diversificarea sortimentului cultivat cu noi varietăți tolerante și rezistente,

•creșterea potențialului productiv, calitativ și de utilizare,

•reducerea inputurilor culturale. 



▪ Tehnologie nouă prietenoasă mediului cu aplicabilitate în sistemul

ecologic şi convențional pentru cultivarea speciei Vigna radiata.

Tehnologia se distinge prin secvențe pentru optimizarea calitativă şi

cantitativă a recoltei în vederea valorificării diverse.

▪ Avantajul principal al tehnologiei elaborate este capacitatea de a limita

acțiunea negativă a inputurilor agricole asupra mediului şi de a ameliora

calitatea solului prin exploatarea speciilor leguminoase.

▪ Asistenţă tehnică pentru implementarea tehnologiei ecologice moderne la

firma beneficiar;

▪ Publicații

REZULTATE OBŢINUTE



Prin implementarea proiectului sunt asigurate premisele obținerii unor

produse fără remanente chimice, care au un impact major asupra sănătății

umane și asupra mediului pe termen mediu si lung.

Proiectul MUNGTEH are impact economic și social, prin:

•promovarea efectelor pozitive și diminuarea impactului negativ al practicilor

agricole

•dezvoltarea afacerii in domenii conexe: producere, preluclare si

comercializare produselor ecologice;

•furnizarea unei resurse alimentare calitative şi sănătoase;

IN CONCLUZIE...


