
SISTEM INTEGRAT DE EXTRACȚIE SUBSTANȚE BIOACTIVE CU ROL DE 
BIOFERTILIZATOR/BIOINSECTICID FOLIAR  

Domeniul de aplicare: Agricultură ecologică 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Realizarea sistemului integrat de extractie a substantelor bioactive cu rol de 

bioinsecticid/biofertilizant foliar din plantele medicinale si aromatice cultivate sau din flora 

spontana a permis realizare unor extracte valoroase cu aplicabilitate practică imediată în 

cultura plantelor bio din cadrul agriculturii ecologice. 

PREZENTARE GENERALĂ 

Sistemul integrat de extracție a substantelor bioactive cu rol de 

bioinsecticid/biofertilizant foliar - EXTBIO functioneaza pe principiul extragerii substanțelor 

bioactive sub acțiunea presiunii hidrostatice variabile din vasul de extractie, cu controlul 

temperaturii solventului. În scopul controlului optim al procesului de extractie se foloseste 

un microPLC cu interfata grafica, prin intermediul caruia se pot programa parametrii de 

lucru. Presiunea hidrostatica din camera de extractie se obtine prin intermediul unui 



cilindru pneumatic alimentat cu aer comprimat provenit de la un compresor parte din 

sistemul integrat de extracție. 

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

Lungime model experimental mm 1000 

Lăţime model experimental mm 970 
Înălţime model experimental mm 1600 

Masă model experimental kg 100 

Presiune maximă de extracție bar 10 

Volum util vas de extracție l 35 

 

UTILIZATORI 

Principalele grupuri ţintă cărora le sunt adresate rezultatele cercetării sunt: 

 în exploatare: consumatorii din mediul rural (fermele agricole ecologice cultivatoare 

de plante legumicole, livezi de pomi fructiferi,etc), 

 în producție: agenţi economici constructori care vor fi interesaţi să-şi dezvolte 

echipamentele tehnice destinate acestei concept de agricultură pentru a-şi mări 

profitul. 

 

EFECTE ECONOMICE, SOCIALE ȘI DE MEDIU 

 

 Efect economic: 

 Reducerea consumului de energie prin folosirea unui sistem de extracție ușor ce 

permite obținerea de extracte  cu rol de biofertilizator/bioinsectid foliar optim pentru 

înlocuirea îngrăşămintelor/insecticidelor sintetice produse prin procese intensive din 

punct de vedere energetic.  

 

 Efect social: 

 Favorizarea de noi investiţii în mediul rural şi implicit crearea de noi locuri de muncă. 

 Crearea oportunităţii de studiu, perfecţionare şi disertaţie pentru studenţi; 

 

 Efect de mediu: 

 Realizarea unor extracte vegetale cu substanțe bioactive ecologice. 

 Conservarea vegetaţiei indigene şi a vegetaţiei în general prin folosirea acestor 

extracte în agricultură. 

 Reţinerea carbonului în materia organică a solului, deoarece agricultura ecologică 

încearcă să mărească conţinutul de humus al solului. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


