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INTRODUCTION

in the current context of the cultivated agricultural
surfaces expanding in an ecological system, organic
strategies for crops fertilization/herbicides alterna-

tives and pathogens plant management by biological
means [1], represents the most important direction as
a friendly alternative environment strategy for sus-
tainable agriculture. this global direction is extreme-
ly important because about one-third of produced
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ABSTRACT – REZUMAT

Vegetable culture vs. climate change
Innovative solutions

Part 1. Research on the chemical analysis of Buzau white onion bulbs
cultivated using diatomite and Trichoderma

In the context of intense and forced industrialization, agricultural overexploitation and pesticide pollution, attempts are 
being made to find organic alternatives for fertilizing and herbicide crops and products with an insecticidal effect that 
does not give bio-resistance over time. Given the desire of people to consume organic products, there is an increasing 
need to expand ecologically grown areas in order to make them available to consumers. For this purpose, it was decided 
to carry out research on the chemical analysis of Buzau white onion bulbs, treated with diatomite and Trichoderma, 
correlating them with the impact on the plants under study. Among the experimental variants, the best polyphenol 
content was found in variant V2 treated with 52.5 g of diatomite/repetition, compared to the untreated control. The 
experiments took place within S.C.D.L. Buzau, in the pedoclimatic conditions of the area, the results being available for 
informing growers and consumers. The paper is part of a complex research project in which these are solutions to 
reduce the negative climate impact in agriculture, especially in vegetable crops. Conventional and unconventional, but 
as much as possible sustainable solutions, including textile structures, organic diatomite, eco-friendly equipment 
generates an innovative instrument vs. climate change effects in vegetable crops. Part 2 of this research presents the 
textile solution in the context of the approached topic.
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Culturi legumicole vs. schimbări climatice
Soluții inovative 

Partea 1. Cercetări privind analiza chimică a bulbilor de ceapă albă de Buzău
cultivată utilizând diatomită și Trichoderma

În contextul industrializării intense și forțate, a supraexploatării agricole și a poluării cu pesticide, se încearcă găsirea
unor alternative organice pentru fertilizarea și erbicidarea culturilor și a produselor cu efect insecticid care să nu
genereze bio-rezistență în timp. Având în vedere dorința oamenilor de a consuma produse ecologice, este din ce în ce
o mai mare nevoia de a extinde suprafețele cultivate ecologic pentru a le pune la dispoziția consumatorilor. În acest
scop, s-a decis efectuarea de cercetări privind analiza chimică a bulbilor de ceapă albă de Buzău, tratați cu diatomită și
Trichoderma, corelându-i cu impactul asupra plantelor studiate. Dintre variantele experimentale, cel mai bun conţinut în
polifenoli a fost găsit în varianta V2 tratată cu 52,5 g de diatomită/repetiţie, comparativ cu martorul netratat.
Experimentele au avut loc în cadrul S.C.D.L. Buzău, în condițiile pedoclimatice din zonă, rezultatele fiind disponibile
pentru informarea cultivatorilor și a consumatorilor. Lucrarea face parte dintr-un proiect complex de cercetare în care
acestea sunt soluţii pentru diminuarea impactului climatic negativ în agricultură, în special în culturile de legume.
Soluțiile convenționale și neconvenționale, pe cât posibil soluţii durabile, incluzând structuri textile, diatomită organică,
echipamente ecologice, generează un instrument inovator față de efectele schimbărilor climatice în culturile de legume.
Partea a 2-a acestei cercetări prezintă soluția textilă în contextul subiectului abordat.

Cuvinte-cheie: diatomită, bulbi de ceapă, Trichoderma spp., analize chimice, plase textile pentru protejarea legumelor
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