MAI MULTE INFORMAȚII...

EXPERIMENTE

LOCAȚII

Puteți afla mai multe informații despre proiectul
nostru aici: www.promessing.eu sau puteți contacta
echipa PromESSinG!

Pentru a evalua influența diferitelor opțiuni de management viticol asupra biodiversității, vom studia
pe parcursul a trei ani: furnizori de servicii ecosistemice, cum ar fi insecte prădătoare sau microfauna
din sol, caracteristici ale solului cum ar fi materia
organică sau fertilitatea, caracteristici agronomice
cum ar fi cantitatea și calitatea strugurilor.

Proiectul PromESSinG se desfășoară în cinci țări din
Europa Centrală: Germania, Franța, Elveția, Austria și
România. Zonele de studiu reprezintă regiuni viticole
importante și acoperă un gradient climatic de la
maritim la continental. Utilizarea unui design experimental standardizat permite compararea rezultatelor între țări.
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Analize de sol în laborator

Colectare de insecte pe teren

Harta regiunilor incluse în proiectul PromESSinG

Un proiect european pentru viticultură durabilă

CONTEXT

PROIECTUL

Recent, sistemele de producție intensivă și-au lăsat
amprenta asupra peisajelor viticole din numeroase
regiuni ale Europei. Este recunoscut faptul că practicile intensive conduc adesea la costuri de mediu și
socio-economice neprevăzute; perturbarea solului,
pesticidele și fertilizatorii pot compromite biodiversitatea și prin urmare periclitează funcționarea pe termen lung și durabilitatea sistemelor viticole.
Plante spontane

Vrem sa aflăm modul în
care biodiversitatea din
culturile viticole, microorganismele din sol
(bacterii
și
fungi),
meso- și macrofauna
(colembole, râme, insecte,…) și plantele,
contribuie
la
așanumitele servicii ecosistemice, i.e. servicii furnizate de natură în
beneficiul oamenilor.

MANAGEMENTUL SOLULUI

Lucrări ale solului

Studiem, în special, în
ce măsură organismele
considerate folositoare
pot controla dăunători
sau buruieni și pot
menține fertilitatea și
stabilitatea solului.
Peisaj viticol în Saint Emilion, Franța

Gândac prădător

Pentru găsirea unor
alternative ce vizează
promovarea diversității
biologice și a serviciilor
ecosistemice, studiem
trei tipuri diferite de
management al solului
în culturi viticole: i.
ogor negru, ii. covor
vegetal permanent, iii.
ogor negru și covor
vegetal
amenajate
alternativ pe intervalele
dintre rânduri.

PEISAJUL
Structura peisajului înconjurător poate influența
biodiversitatea și indirect serviciile ecosistemice din
culturile agricole. Pentru studiul nostru, am selectat
culturi viticole încadrate în peisaje cu densități
diferite de arbuști, păduri, pășuni și alte așa-numite
habitate semi-naturale, pentru a analiza efectele
asupra biodiversității și serviciilor ecosistemice.

Echipe individuale se
axează pe îngrășăminte
verzi sau amestecuri
variate de semințe ca
tratamente adiționale.
Interval cu covor vegetal

Comparație între peisaje viticole simple și diversificate

