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OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui produs de reducere a 
derivei prin pulverizare. 

Obiectivele tehnice asociate etapei sunt urmatoarele: 

→ cercetare documentară privind produsele anti-drift - piata/formulari/tehnologii de aplicare; 

→ dezvoltare experimente; 

→ identificare materii prime și testări formulări în laborator; 

→ testări de compatibilitate cu diferite produse; 

→ evaluarea în câmp a impactului negativ al produselor chimice asupra plantelor din zona de drift 
prin metode specifice;  

→ testare prototip agent anti-drift în câmp  

→ evaluarea eficacității aplicarii produselor in combinatie cu prototip anti-drift. 

 

Rezultatele asteptate ale etapei constau în: 

→ cercetare documentară privind produsele anti-drift – piață/formulări/tehnologii de aplicare 

→ cel putin 5 compoziții/formulări identificate și testate în laborator 

 

REZUMAT ETAPĂ 

Adjuvanții sunt definiți în literatura de specialitate ca fiind substanțe fără activitate biologică 
primară, dar capabile să îmbunătățească eficacitatea biologică a ingredientelor active. În acest context, 
pot fi, de asemenea, substanțe care măresc vâscozitatea soluției de pulverizare și care acționează astfel 
ca agenți de reducere a derivei. 
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PRODUSELE ANTI-DRIFT: PIATA/FORMULARI/TEHNOLOGII 
 

CERCETARE DOCUMENTARĂ PRIVIND PRODUSELE ANTI-DRIFT - 
PIATA/FORMULARI/TEHNOLOGII DE APLICARE. DEZVOLTARE EXPERIMENTE 

 
A fost efectuată o cercetare documentară de către  partenerul Universitatea din Craiova și au avut 

loc întâlniri online pentru discuții privind cercetarea documentară cu partenerii externi din cadrul 
proiectului, iar rezultatele au fost prezentate coordonatorului proiectului.  

În toată lumea obiectivele oricărei pulverizări aplicate în agricultură sunt reprezentate de 
echilibrarea producției, eficacitatea pulverizării și prevenirea derivei generate de aplicarea pesticidelor 
pentru protejarea mediului înconjurător.  

Marea provocare este aceea de a găsi un echilibru funcțional între controlarea derivei și păstrarea 
eficacității și a gradului de acoperire al pesticidelor aplicate culturilor. Unul dintre aspectele considerate 
a fi de mare folos în atingerea acestui echilibru este folosirea produselor anti-derivă sau antidrift. 
Frecvent, produse cu efect anti-drift sunt încorporate în produsele pesticide preambalate și poartă 
denumirea de adjuvanți ”built-in” sau ”in-formulation”. 

Adjuvanții antidrift reduc riscul derivei și maximizează performanța prin legarea după pulverizare 
a particulelor ultra-mici în picături mai mari, care sunt mai puțin expuse fenomenului de derivă. Este deja 
de comun acord asumat faptul că particulele pulverizate cu diametrul mai mic de 100 μm pot fi 
considerate ca fiind susceptibile la derivă (Heidary și colab., 2014).  

De-a lungul timpului, cercetările efectuate au arătat că pentru o pulverizare optimă dimensiunea 
picăturilor trebuie să se încadreze între 150-400 μm (Hilz și Vermeer, 2013). 

Fără utilizarea agenților antidrift, aplicarea fertilizanților foliari, a erbicidelor și a pesticidelor, în 
general, ar fi ineficientă, în primul rând din cauza modului inadecvat de tratare al culturilor, iar în al doilea 
rând din cauza efectelor nedorite asupra altor culturi colaterale, asupra solului și a apelor. Testele 
efectuate au indicat faptul că, în unele cazuri, agenții antidrift au determinat diminuarea efectului de 
derivă cu valori cuprinse între 50-80%. 

Actualmente produsele disponibile utilizate pentru diminuarea fenomenului de derivă pot fi 
clasificate astfel: emulsii, agenți de îngroșare, agenți care determină formarea de particule și agenți de 
spumare.  

Emulsiile sunt vâscoase, albe, miscibile cu apa, având o consistenta cremoasă asemeni unei 
maioneze tabelul 1). Aceste emulsii, formulate cu precădere în cazul erbicidelor, sunt folosite pe scară 
largă pentru a reduce deriva. În cazul emulsiilor, picăturile mici de apă sunt dispersate într-o fază uleioasă 
omogenă. În contrast, cele mai comune emulsii formează în apă particule uleioase dispersate, 
neomogene. Majoritatea erbicidelor fenoxiacetice sunt sub forma esterilor greu volatili, amine solubile în 
uleiuri ori acizi solubili. Efectul de derivă nu este eliminat în totalitate si unele picături mici sunt produse 
in timpul pulverizării.  

Folosind mașini de stropit convenționale, procentul de picături mici produse in cazul folosirii 
emulsiilor este afectat de factori precum tipul duzei, dimensiunea orificiilor, orientarea duzelor in timpul 
pulverizării, toate acestea influențând calitatea pulverizării. 

Vâscozitatea emulsiei afectează de asemenea gradul de control al fenomenului de derivă. 
Emulsiile subțiri produc picături mult mai mici, susceptibile a fi expuse fenomenului de derivă in timpul 
aplicării pulverizărilor. Vâscozitatea emulsiilor depinde de raportul apă/ulei și de dimensiunea picăturilor 
produse prin agitare. Unele formulări de emulsii devin mai vâscoase pe măsura ce sunt agitate si pompate, 
iar numărul de picături mici crește. În câmp, vâscozitatea poate fi ajustată prin variația raportului apă/ulei, 
pe măsură ce este adăugat mai mult ulei. Emulsia devine mai subțire și mai fluidă. 

Agenții de îngroșare sunt polimeri sintetici care sunt solubili în apă. Ei cresc vâscozitatea fracției 
de apă a soluției de pulverizat, crescând astfel dimensiunea picăturilor în timpul pulverizării.  

Mulți agenți de îngroșare acționează ca adezivi, crescând aderența substanței pulverizate la 
frunzele și tulpinilor plantelor și reducând alunecarea de pe acestea în timpul pulverizării. 
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Diferite produse cu efect anti-drift sunt cunoscute ca având în compoziție o varietate largă de 

formulări chimice. Astfel, este foarte dificil de identificat noi agenți anti-drift sau să se optimizeze noi 
formulări ale acestora.   

Agenții anti-drift sunt prezentați în literatura de specialitate ca fiind o clasă specifică de adjuvanți 
chimici care nu ar trebui confundați cu produse precum surfactanții, agenții de umectare, împrăștiere sau 
cu adezivii. Acești agenți sunt în mod normal polimeri cu lanțul lung ori gume care cresc vâscozitatea 
amestecului de stropit ceea ce duce la o pulverizare mai eficientă.  

Polimerii folosiți ca agenți de control anti-drift sunt cel mai comun tip de adjuvanți și funcționează 
prin creșterea dimensiunii picăturilor în timpul pulverizării. Adjuvanții folosiți ca agenți anti-drift urmăresc 
creșterea fracției grosiere a amestecului de stropit în timp ce reduc fracția fină.  

Majoritatea agenților anti-drift menționați în literatură se bazează pe polimeri cu greutate 
moleculară mare și care posedă o bună vâscozitate. Frecvent, poliacrilamidele (PAM), polietileneoxidele 
(PEO), polivinilpirolidona (PVP) au fost utilizați de-a lungul timpului ca agenți anti-drift (Spanoghe et al., 
2007; Lewis et al., 2016). Chiar la o diluție ridicată, de obicei la 100-100 ppm (Lewis et al., 2016), acești 
polimeri sunt eficienți în întârzierea spargerii amestecului de stropit și reducerea formării picăturilor 
izolate (Harrison et al., 1999). 

Este evident că elasticitatea dobândită a fluidelor care conțin agenți anti-drift rezultă într-o 
generație de picături mai mari ca dimensiune (Lewis et al., 2016; Dempsey et al., 2018). Astfel de agenți 
anti-drift sunt expuși degradării mecanice în timpul stropirii, fapt ce le afectează performanța și datorita 
formării picăturilor mai mari reduc eficacitatea stropirii. In concluzie, poliacrilamidele ca agenți anti-drift 
au câteva dezavantaje precum: hidratare scăzută, sensibilitate la calitatea apei si cel mai important, 
degradarea prin forfecare.  

Rezultatele obținute în cadrul unui studiu efectuat la USDA-ARS Texas au arătat că tipul de polimer 
influențează semnificativ dimensiunii picăturilor care se formează in amestecul de stropit (Fritz et al., 
2010). Spre exemplu, polivinilul si poliacrilamidele sunt mult mai eficiente decât alkilepoxidele sau 
copolimerii in creșterea diametrului particulelor si reducerea volumului soluției de stropit compus din 
particule mici. Alte studii au indicat că acești polimeri au tendința de a se forfeca atunci când trec prin 
pompa de stropit, fapt ce arată că agenții anti-drift pot să își piardă abilitatea de a crește dimensiunea 
picăturilor pe măsură ce se golește tank-ul mașinii de stropit.  

De Oliveira și colab. (2013) au experimentat ca agenți anti-drift câteva formulări chimice precum 
rășinile sintetice emulsificabile, polimerii vegetali, latexul sintetic sau organosiliconul fluid,  fosfatidilcolina 
si acidul propionic, dodecilbenzensulfonatul de sodiu și carboximetilceluloza, nonilfenoxi polietanolul și 
nonilfenolul etoxilat. Rezultatele au arătat că grupul uleiurilor minerale și a agenților anti-drift au 
determinat au controlat mai bine driftul decât surfactanții și apa. 

Potrivit Agricultural Adjuvants Market Report (2020) este estimat ca piața mondială de adjuvanți 
sa ajungă la 4,4 miliarde USD in 2026, înregistrând o rata anuala de creștere de 6,1% intre 2020 si 2026.  

Actualmente, piața de adjuvanți este relativ mică pe segmentul ocupat de pesticide la nivel 
mondial. In orice caz, piața adjuvanților a înregistrat o creștere semnificativă datorită creșterii nevoii de a 
controla organismele dăunătoare din agricultura, în special în țările dezvoltate.  

Direcționarea de fonduri pentru cercetare de către companii în vederea dezvoltării de astfel de 
produse cu efect anti-drift si agenți anti-spumanți va duce la creșterea pieței adjuvanților in următorii 7 
ani. În plus, odată cu sporirea utilizării dronelor pentru aplicarea pesticidelor, companiile se vor focusa pe 
obținerea de adjuvanți compatibili aplicării cu ajutorul dronelor.   

Piața adjuvanților este dominată la nivel mondial de către America de Nord unde se aplică 
tehnologii moderne in agricultură si unde se practică un management integrat al organismelor dăunătoare 
din culturi. Companii cheie pe piața adjuvanților sunt Corteva (US), AkzoNobel (Netherlands), Evonik 
Industries (Germany), Nufarm (Australia), Croda International (UK), BASF (Germany), Solvay (Belgium), 
Huntsman International (US), Helena Agri-Enterprises (US), Wilbur-Ellis (US), Stepan Company (US), 
Clariant (Switzerland), Plant Health Technologies (US) și BRANDT (US). 

Nu au fost identificate pe piața din România produse competitoare cu utilizare dedicată ca și agent 
anti-drift. 
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IDENTIFICARE MATERII PRIME ȘI TESTĂRI FORMULĂRI ÎN LABORATOR 
TESTĂRI DE COMPATIBILITATE CU DIFERITE PRODUSE 

 
Identificarea materiilor prime pentru produse antiderivă/agenții anti-drift:  au fost efectuate 

cercetări documentare de către  partenerul Universitatea din Craiova iar rezultatele au fost prezentate 
coordonatorului proiectului.  

CICh SRL a identificat și stabilit cinci agenți anti-drift: SC, SO, LAD, EM 260, AD PT (codificați 
intern) ca fiind de interes pentru cercetările ulterioare și pentru dezvoltarea noului prototip de agent anti-
drift în cadrul proiectului. Au fost efectuate testele de compatibilitate și stabilitate cu cei cinci agenți anti-
derivă în laboratorul CICh SRL. 
 

 În urma testelor de compatibilitate și stabilitate derulate în laboratorul CICh SRL, au fost selectați 
și reținuți pentru testele în câmp efectuate de partenerul P1 Universitatea din Craiova, trei dintre cei cinci 
agenți identificați – EM260, SC și respectiv SO. 
 

TESTARE PROTOTIP AGENT ANTI-DRIFT ÎN CÂMP 
EVALUAREA ÎN CÂMP A IMPACTULUI NEGATIV AL PRODUSELOR CHIMICE ASUPRA PLANTELOR 

DIN ZONA DE DRIFT PRIN METODE SPECIFICE; 
EVALUAREA EFICACITĂȚII APLICARII PRODUSELOR IN COMBINATIE CU PROTOTIP ANTI-DRIFT 

  

 Cercetările în câmpul experimental al Universității din Craiova au urmărit eficacitatea agenților 
anti-drift prin determinarea parametrilor derivei din cauza vântului, fiind măsurate atât procentajele 
derivei pe hârtii hidrosensibile cât și impactul negativ al derivei prin numărul de plante afectate, utilizând 
rama metrică. 

 Cercetarea efectuată de echipa Universității din Craiova a produs primul set de date privind 
deriva/driftul asupra culturilor de câmp în scenariul utilizării erbicidelor (glifosat) cu sau fără agenți anti-
drift. Rezultatele arată cantități semnificative de depuneri ale derivei atunci când erbicidul este utilizat 
fără agenți anti-derivă, la toate măsurătorile efectuate la distanțele de măsurare stabilite. În toate 
variantele de experimentare, cele mai mari depuneri au fost măsurate în primul metru din suprafața de 
măsurare a derivei.  

 Cum însă evaluarea depunerilor de produse din cauza derivei și a impactului negativ asupra 
culturilor în condițiile necontrolabile de mediu este dificilă, studiul privind agenții anti-derivă trebuie 
continuat și în cazul altor culturi și situații climatice.  

 Cel mai bun efect anti-drift a fost obținut în cadrul cercetărilor efectuate în primul an prin 
utilizarea în combinație a agentului EM260, urmat la mica distanță de agentul SO.  

 Rezultatele etapei vor fi disponibile pe pagina web dedicată activităților proiectului.  

 Este evident faptul că există necesitatea de a fi dezvoltate și implementate măsuri pentru 
reducerea derivei. Condițiile climatice din perioada tratamentelor cu pesticide au un impact semnificativ 
asupra depunerilor și deplasărilor pe orizontală și verticală ale driftului.   

 Prin adaptarea aplicărilor de produse foliare la condițiile climatice și utilizarea de agenți anti-drift, 
fermierii au posibilitatea să-și optimizeze administrarea de pesticide și fertilizanți foliari atât din punct de 
vedere cantitativ cât și calitativ pentru eficientizarea utilizării, maximizarea impactului și, în mod evident, 
pentru protecția mediului înconjurător. 
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DESCRIEREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNICĂ 

A. IDENTIFICARE MATERII PRIME ȘI TESTĂRI DE COMPATIBILITATE 

 
În cazul aplicării în câmp a produselor de protecția plantelor/pesticidelor, deoarece fiecare produs 

utilizat ca partener în tank-mixt crește probabilitatea/potențialul de incompatibilitate fizică sau chimică, 
este necesară efectuarea de teste de compatibilitate, la început la scară mică apoi, la scară mare în tank 
(rezervor). 

 Pentru îndeplinirea obiectivelor etapei proiectului respectiv identificarea materiilor prime și a 
unui număr de minim cinci agenți anti-derivă și testarea compatibilității fizice si chimice a amestecurilor 
de produse cu produsele antiderivă, reprezentanții coordonatorului CICh SRL au efectuat teste la scară 
mică în laboratorul propriu.  

Proporția de produse în amestec la scară mică s-a calculat luând în considerare cantitățile utilizate 
în mod frecvent la amestecurile din rezervor pentru un hectar (cantitatea de apă demineralizată din 
practica fermierilor, dozările recomandate în fișa tehnică a produselor CICh si cantitatea de produs 
antiderivă recomandată).  

S-a folosit apă demineralizată pentru a înlătura factorul de influență a calității apei asupra 
compatibilității amestecurilor efectuate și a testa compatibilitatea directă a produselor CICh cu produsul 
antiderivă. 
 Incompatibilitatea fizică  constă în utilizarea de produse care nu se amestecă bine sau care sunt 
incompatibile fizic, rezultând astfel blocarea instalațiilor de aplicare și o eficacitate redusă a tratamentelor 
foliare.  

 

Exemplu de situații frecvent întâlnite la incompatibilitatea fizică: 
 

- produse care nu dispersează, nu rămân în suspensie și/sau care se aglomerează fizic sau se 
sedimentează în rezervor 

- produse care nu se dizolvă complet și înfundă sitele 
- apar reziduuri uleioase în rezervor, site conducte 
- produsele se separă în straturi 
- soluția face spumă în exces. 

 
Produsele CICh utilizate în cadrul testului au fost îngrășămintele lichide/biostimulatorii cu aplicare 

la sol și/sau foliară din Gama Nutrifolium - Nutrifolium UPPER, Nutrifolium MISTER X, Nutrifolium  P MAX, 
Nutrifolium MEGA N si cei din Gama Terram - Terram  NUMBER ONE, Terram  WELFARE, Terram Top Cal, 
Terram FACTOR.  

Acestea au fost amestecate cu apă demineralizată conform dozei prestabilite. 
 
Aparate și ustensile utilizate:  
Balanță analitică; cilindru gradat de 100 ml; cilindru gradat de 10 ml; baghete din sticla; pahare 

Berzelius 500 ml; pahare Berzelius 50 ml; pahare Berzelius 100 ml; flacoane pet transparent, rotunde cu 
capac de 250ml; termometru, cameră foto, laptop. 
  

  
 Procedura de lucru în laborator: 
 

- se măsoară cu cilindrul 100 ml apă demineralizată și se toarnă în pahar Berzelius de 500 ml; 

- se măsoară cu cilindru 3 ml îngrășământ lichid CICh și se toarnă in paharul cu apă agitând cu bagheta 

pentru omogenizare; 
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- se determina densitatea la produsele antiderivă prin cântărire (deoarece unele din ele sunt foarte 

vâscoase și sunt greu de pipetat); 

-  se cântărește  câte 0,2 ml produs antiderivă studiat în pahar Berzelius de 100 ml; 

- se măsoară cu cilindru 100 ml apă demineralizată și se toarnă circa 50 ml în paharul cu produs 

antiderivă,  pentru diluare agitând cu bagheta (produsele vâscoase la început se diluează cu apă,  apoi 

se toarnă în amestec, nu se pun direct în amestec deoarece se amestecă greu) 

- se trece conținutul diluat din paharul de 100 ml în paharul Berzelius de 500 ml cu soluția de produs 

CICh clătind cu diferența de apă rămasă în cilindru prin amestecare continuă cu bagheta; 

-  se toarnă amestecul obținut în flacon pet transparent, rotund de 250ml și se astupă cu capac; 

-  se fac observații asupra compatibilității, se înregistrează observațiile și se fac poze; 

- se fac observații asupra stabilității în timp (după 24 ore) și s-au înregistrat observațiile. 

  Notă: Pentru fiecare amestec în parte s-a făcut câte o mostră fără produsul antiderivă pentru 
comparare cu amestecul final. 

 
  În urma testelor de compatibilitate și stabilitate derulate în laboratorul CICh SRL, au fost selectate 

și reținute pentru testele în câmp efectuate de partenerul Universitatea din Craiova, trei dintre cele 
cinci compoziții / formulări identificate respectiv agenții EM260, SC și SO. 

B. TESTAREA PRODUSELOR CU PROTOTIPUL ANTI-DRIFT 

EVALUAREA DRIFTULUI/DERIVEI DIRECTE A PICĂTURILOR DE PESTICIDE ÎN CONDIȚII DE CÂMP 

 Deriva directă a picăturilor de pesticide pulverizate este acea parte din cantitatea de substanța 
activă aplicată care, datorită condițiilor atmosferice (mișcărilor aerului), este purtată dincolo de zona 
tratată. Orice pierdere de substanță activă din cauza evaporării sau a levigării, nu poate fi considerată o 
derivă directă a picăturilor de pesticide pulverizate. Conform standardului ISO 22866:2005, deriva/driftul 
este cantitatea de produse de protecție a plantelor care nu este aplicată în zona vizată din cauza vântului 
transversal și care este transportată din imediata vecinătate a suprafeței tratate într-o altă zonă, sub 
acțiunea curenților de aer, în timpul procesului de aplicare. 

 Conform mențiunilor din Ghidul de bune practici pentru reducerea fenomenului de derivă la 
aplicarea substanțelor fitosanitare (proiecte TOPPS), consecința derivei este că o parte din volumul de 
soluție aplicată este transportat de către curenții de aer și poate conduce la contaminarea cursurilor de 
apă, a zonelor sensibile (de exemplu, parcuri naturale, terenuri de joacă ale copiilor, zone umede etc.), 
mediul urban sau depunerea neintenționată de soluție pe culturile învecinate. Acest ultim fapt poate 
conduce la apariția reziduurilor de substanță activă, care nu sunt permise sau producerea de pagube 
directe (fitotoxicitate) asupra culturilor învecinate. 

 Conform aceluiași ghid, pentru a reduce fenomenul de derivă se pot aplica metode directe și 
indirecte:  

 1. Măsuri directe, care au ca scop să reducă deriva la sursă (formarea și direcția picăturilor 
rezultate în urma pulverizării). Aceste măsuri sunt abordate în principal prin intermediul tehnologiilor de 
aplicare, a dispozitivelor destinate reducerii derivei și reglarea corectă a echipamentelor și mașinilor.  

 În mai multe țări din UE unele duze și unele mașini sunt încadrate oficial în clasele de reducere a 
derivei în conformitate cu standardul ISO 22369-1. 
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 2. Măsuri indirecte, care au ca scop să reducă deriva prin măsuri de „reținere a derivei“, cum sunt 
zonele tampon, zonele netratate sau barierele (de exemplu: perdele forestiere, plase antigrindină). Este 
foarte important să se respecte recomandările privind condițiile meteo și de mediu optime pentru 
aplicare. 

 În ceea ce privește metodologia de evaluare a derivei la sursă în cazul culturilor de câmp, literatura 
de specialitate menționează că metodologiile standardizate fac referire la metode indirecte de evaluare 
și respectiv directe (în câmp).  

 Compararea rezultatelor obținute la evaluarea derivei indirecte și a derivei directe pentru a evalua 
potențialul acestor diferite mijloace de evaluare a derivei, arătă faptul că prin evaluarea indirectă a riscului 
(măsurarea în tunelul de vânt și/sau laser PDPA), se pot face experimente asupra driftului cu diferite 
sisteme de pulverizare în condiții direct comparabile și repetabile dar și faptul că ambele metode sunt 
potrivite pentru efectuarea de  studii relative ale riscului de derivă (Nuyttens et al., 2008). 

EVALUAREA EFICACITĂȚII AGENȚILOR ANTI-DERIVĂ ÎN CÂMPUL EXPERIMENTAL 

ZONA DE TESTARE 

 Pentru îndeplinirea obiectivelor etapei, respectiv pentru evaluarea derivei directe a pesticidelor 
asupra culturilor de câmp, cercetările au fost efectuate în câmpul experimental înființat la S.C.D.A. Caracal 
din cadrul Universității din Craiova la cultura de grâu și a cuprins patru variante de testare folosind soluții 
de erbicid glifosat singur precum și în combinație cu agenți anti-drift.  

 În urma testelor de compatibilitate și stabilitate derulate în laboratorul coordonatorului 
proiectului, au fost selectați și reținuți pentru testele în câmp efectuate de partenerul P1, trei dintre cei 
cinci agenți identificați – EM260, SC și respectiv SO. 

 Fiecare dintre variantele testate a fost formată dintr-o zona de tratare și o zonă de măsurare, 
adiacentă zonei de tratare. În conformitate cu standardul ISO 22866, zona pulverizată direct trebuie să 
aibă o lățime de cel puțin 20 m față de marginea zonei de aplicare iar lungimea pistei de pulverizare de 
cel puțin două ori mai mare decât distanța de eșantionare în direcție transversală vântului și trebuie să fie 
simetrică față de axa zonei de măsurători.  

 Prin urmare, fiecare testare a fost efectuată pe o distanță de pulverizare de 40 m, pentru a trata 
o suprafață de 800 m2 (40 × 20 m) (Figurile 1 și 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 și 2. Suprafața de testare pe fiecare variantă 
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METODOLOGIE EXPERIMENTE 

 Toate variantele au fost tratate cu soluție de glifosat (3 l/ha) în 200 litri de apă, în care s-au 
adăugat agenții anti-drift EM260, SC și SO, iar varianta martor APG a fost stabilită fără niciun agent anti-
drift. Au fost efectuate câte trei repetiții pentru fiecare dintre variante.  

 Experiențele au fost amenajate pentru câte trei repetiții pentru fiecare variantă.  

 Distanța de amplasare a punctelor de măsurare a fost stabilită începând cu jumătatea spațiului 
dintre duze față de ultima duză a instalației de aplicare. 

În acest studiu, pentru evaluarea riscului derivei în câmp / teren, un singur tip de duză cu 
jeturi aplatizate Lechler ST 110-04 a fost testat, la o presiune de 3,0 bari cu un flux de 1,6 
l/min. Pentru testele ce vor fi efectuate în următorul an va fi folosit și tipul Lechler IDK 120-
04 cu injecție aer. utilizând aceiași parametri. Pentru asigurarea normei de aplicare de 200 
l/ha, deplasarea s-a realizat cu o viteză de 10 km/h. 

 Aplicarea de referință/martor APG a fost stabilită ca fiind aplicarea cu instalația de pulverizare cu 
rampe orizontale cu duze cu jeturi aplatizate standard ISO 04, fără suport/inducție de aer, cu o înălțime a 
rampei de pulverizare și distanță a duzei de 0,50 m, la o presiune de 3,0 bar și o viteză de deplasare de 10 
km/h, rezultând o doză de aplicare de aproximativ 200 l/ha.  

 Această aplicare de referință a fost utilizată pentru o evaluare comparativă a diferitelor aplicări 
cu agenți anti-drift. Măsurătorile au fost efectuate conform standardului ISO 28666 (2005). 

 Nuyttens et al., 2007, prezintă într-un studiu privind eficacitatea diferitelor tipuri de duze la 
presiunea de 3 bari asupra potențialului total de reducere a derivei PRDt  

 

Eficacitatea diferitelor tipuri de duze (Nuyttens et al., 2007) 

 În timpul testelor, următoarele date au fost înregistrate (în zona din spatele zonei de teste, la 2 
metri înălțime de sol): direcția vântului (1 valoare măsurată pe secundă); viteza vântului (1 valoare 
măsurată pe secundă);  temperatura aerului (1 valoare măsurată pe deplasare); umiditatea relativă (1 
valoare măsurată pe deplasare). 

 Înregistrările au fost efectuate cu aparat de măsură digital multimetru Habotest HT625B și 
corelate cu datele obținute de la stația meteo din cadrul SCDA Caracal. 

 



SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SRL 
Str. Principala NR. 1 

905700 NAVODARI (CT) ROMANIA 
 

METODA DE EVALUARE A DERIVEI / DRIFTULUI 

 Pentru această fază de derulare a proiectului, în fiecare variantă de testare, s-au măsurat 
depunerile picăturilor derivei depozitate pe colectori amplasați orizontal la sol la distanțe diferite față de 
marginea suprafeței de aplicare, respectiv 1; 3; 5 m. Experiențele au fost amenajate pentru câte trei 
repetiții pentru fiecare variantă. Colectorii au constat în bucăți de lemn pe care s-au amplasat hârtii 
hidrosensibile de dimensiune 52 x 76 mm (o suprafață de 39,5 cm2). Hârtia hidrosensibilă este o hârtie 
specială, de diferite dimensiuni, tratată cu o substanță care în contact cu apa își schimbă culoarea. Este 
folosită pentru a evalua gradul de acoperire cu substanță a suprafeței țintă la efectuarea tratamentelor 
fitosanitare. Hârtiile speciale au fost scanate și procesate ulterior utilizând programul DepositScan / 
ImageJ.  

 

Grafic derivă pesticide pe hârtie hidrosensibilă la diferite distanțe, cu glifosat singur și cu agenți anti-drift 

 

EVALUAREA ÎN CÂMP A IMPACTULUI NEGATIV AL DERIVEI ASUPRA CULTURILOR 

 În vederea stabilirii impactului negativ al derivei asupra plantelor de cultură, au fost efectuate 
determinări ale numărului de plante afectate de erbicidul total, utilizând rama metrică.  

 

Grafic impact negativ al derivei pesticidelor asupra culturii de grâu, la diferite distanțe,  

cu glifosat singur și în combinație cu agenți anti-drift 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

APG APG + EM260 APG + SC APG + SO

Evaluare derivă erbicid cu agenți anti-drift

1m 3m 5m

0

20

40

60

80

100

APG APG + EM260 APG + SC APG + SO

Evaluare impact agenți anti-drift

1m 3m 5m



SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SRL 
Str. Principala NR. 1 

905700 NAVODARI (CT) ROMANIA 
 

 

CONCLUZII FINALE 

  

Obiectivul proiectului “CERCETARE DEZVOLTARE DE NOI FORMULARI DE AGENTI ANTI-DRIFT - NEW ANTI-
DRIFT” este reprezentat de dezvoltarea unui produs de reducere a derivei prin pulverizare. 

Obiectivele specifice ale etapei I au fost in totalitate realizate, astfel: 

1. s-a efectuat cercetarea documentară privind  produsele anti-drift - piata/formulari/tehnologii 
de aplicare și au fost dezvoltate experimentele pentru efectuarea testelor necesare – documentul a fost 
prezentat coordonatorului proiectului pentru identificarea materiilor prime necesare formulărilor de 
agenți anti-derivă; 

2. au fost identificare materiile prime și respectiv au fost identificate și testate pentru 
compatibilitate și stabilitate în laborator cu produse cu aplicare foliară și/sau la sol cinci 
compoziții/formulări de agenți anti-derivă; 

3. s-au elaborat metodologiile specifice și s-a efectuat testarea agenților anti-drift selectați în 
câmp pentru evaluarea eficacității aplicarii produselor în combinație cu aceștia și s-a efectuat evaluarea 
în câmp a impactului negativ al produselor chimice (eribicid total) asupra plantelor din zona de drift. 

 4. Rezultatele cantitative și calitative obținute în laborator și câmp stau la baza deciziei comune 
a partenerilor de continuare în 2022 a testelor cu agenții  selectați / prototipul de agent anti-derivă. 

 

Director Proiect,  

CEZARA VIȘAN 


