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În perioada 4-9 martie 2009 la Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină
Veterinară din Cluj-Napoca are loc vizita de lucru, pentru activităŃi de cercetare,
a domnului profesor doctor David C. Weindorf, doctorand Beatrix Juarice
Haggard şi masterand Stephanie Lynn Johnson, de la Louisiana State University
AgCenter – Baton Rouge, SUA. Vizita are ca scop realizarea în colaborare a
unor activităŃi de cercetare în cadrul FacultăŃii de Agricultură – Centrul de
Cercetare
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(http://www.usamvcluj.ro/SMDT/), respectiv în cadrul Proiectului PNII 52114/2008: Monitorizarea impactului agriculturii asupra schimbărilor climatice
globale, managementul solului, apei şi carbonului prin sisteme conservative minimum tillage şi no-tillage, în Câmpia Transilvaniei, coordonat de profesor
doctor Teodor Rusu.
Colaborarea cu LSU a început din anul 2007 prin vizita profesorului David
Weindorf la USAMV Cluj-Napoca şi a fost concretizată prin semnarea unui
contract de colaborare între cele 2 universităŃi începând cu data de 1.02.2008
care prevede schimburi de cadre universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenŃi,
precum şi proiecte de cercetare comune.

Proiectul de cercetare demarat împreună cu profesorul David Weindorf
este prima lucrare, de mare anvergură, de monitorizare a solurilor
(temperatură, umiditate, precipitaŃii) din Câmpia Transilvaniei ceea ce
constituie o premiera pentru ştiinŃa românească.

Pentru jurnaliştii care nu au reuşit să ajungă la întâlnirea care a avut loc astăzi cu
cercetătorii americani la sediul USAMV , Departamentul de Imagine al
USAMV vă pune la dispoziŃie un scurt briefing de presă.
1. Proiectul derulat din 2008 de USAMV cu cercetătorii de la Louisiana
University se întind pe durata a trei ani. În acest proiectul descris mai
sus nu are rezultate oficiale, cercetarea fiind în derulare. Până în
prezent au fost instalate 10 microstaŃii care monitorizează umiditatea şi
calitatea solului din sudul Câmpiei Transilvane. Aceste microstaŃii au
fost primite de USAMV de la Louisiana University. Alte 10 astfel de
staŃii au fost achiziŃionate de USAMV cu suma de 26.000 lei şi sunt în
curs de instalare în nordul Câmpiei Transilvaniei.
2. Partea de sud a Câmpiei Transilvaniei este afectată de eroziunea
solului şi de fenomenul de deşertificare datorită modificării climei. În
judeŃul Cluj există astfel de zone în comunele Cojocana şi Mociu.
După 3 ani de monitorizări, cercetătorii de la USAMV vor prezenta

rezultatele diseminate din cercetare urmând ca acestea să fie publicate
şi în reviste şi cărŃi de specialitate. Se vor prezenta rezultatele ca
urmare a monitorizării umidităŃii solului, schimbările climei care
afectează solul Câmpiei Transilvaniei.
3. Contractul de colaborare semnat în 1 februarie 2008, prevede şi un
schimb de cadre didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenŃi pe proiecte
de cercetare.
4. Chiar începând de astâzi vom merge în câmp pentru a instala aceste
microstaŃii, care vor monitoriza clima şi temperatura solului Câmpiei
Transilvaniei. Proiectul de cercetare se desfăşoară pe o perioadă de 2-3 ani, iar
la finalul fiecărui an vom avea o analiză a datelor”, a declarat Teodor Rusu,
prodecanul FacultăŃii de Agricultură, coordonatorul activităŃilor de cercetare.
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