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Brevet de inventie: RO 122243 / 28.11.2008
o

Nume prenume autori, unitatea: Sanda Velea, Popescu Mariana - Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti;
Florin Oancea, Lupu Carmen - ICDPP Bucureşti;

o

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 202, Bucureşti, sector 6, cod postal: 060021, telefon:
021-3153299, fax: 021-3123493, e-mail: general.manager@icechim.ro;

o
o

Titlul si descrierea invenţiei (in limbile romana si engleza):
„‟Compozitie fungicida‟‟. Invenţia se referă la o compoziţie fungicidă pe bază de
săruri de cupru şi calciu ale acizilor graşi din uleiuri naturale, aditivate cu fosfolipide naturale,
ca alternativă netoxică la produsele agrochimice.
‟‟Fungicidal composition.‟‟ Present invention describes a fungicidal composition
obtained from copper and calcium salts of fatty acids from natural oils, additivated with
natural phospholipids, as nontoxic alternative to agrochemicals.
Prezentare mai amplă a invenţiei:
Invenţia se referă la o compoziţie fungicidă pe bază de săruri de cupru şi calciu ale
acizilor graşi din uleiuri naturale, aditivate cu fosfolipide naturale, ca alternativă netoxică la
produsele agrochimice.
Invenţia prezintă procedeul de obţinere şi formulare a compoziţiei, cât şi avantajele tehnicoeconomice şi de impact asupra agroecosistemelor în perspectiva dezvoltării durabile.
Se propun trei formule de condiţionare: pulbere umectabilă, pastă şi suspensie concentrată
pentru adaptarea tratamentelor în funcţie de soluţia tehnică de aplicare şi pragurile limită ale
condiţiilor agrometeorologice de aplicare. Ingredientele inerte de formulare permit fixarea
cuprului în scopul minimalizării efectelor fitotoxice, obţinîndu-se un sistem bioactiv cu
eliberare controlată.
o






Domenii de utilizare:
Managementul bolilor plantelor cultivate aflate în perioada de vegetaţie: plantaţii
pomicole, viticole, legume de câmp şi seră, plante aromatice şi condimente, arbori şi
arbuşti ornamentali, plante de apartament, flori şi gazon din spaţii publice şi private
Dezvoltarea sistemelor de combatere integrată şi contribuţie la consolidarea agriculturii
durabile
Valorificarea resurselor naturale regenerabile, a subproduselor de la fabricarea
săpunurilor, biodieselului şi deşeurilor grase din industria agro-alimentară în noi
bioproduse cu valoare adăugată
Diversificarea gamei de fungicide agricole “prietenoase”

