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Proiectul INCREASE testează o abordare
descentralizată a conservării resurselor

genetice inclusiv prin derularea unui
experiment cu participarea largă a

cetățenilor.



Ameliorarea speciilor legumicole, floricole și a
plantelor cu multiple întrebuințări, selecția
conservativă a acestora, tehnologii de protecție
și cultură, furnizarea de consultanță în
domeniul legumiculturii sunt activitățile de
cercetare principale ale SCDL Bacău.

Rol în cadrul INCREASE
SCDL Bacau este implicată in șase pachete de
lucru, in sarcini stiintifice, comunicare,

diseminare și exploatare. Unitatea generează
materiale și date cu accent special pe năut,
linte și fasole.

Proiectul INCREASE este ghidat de principiile Comisiei Europene „știință deschisă, inovare deschisă și deschidere către lume” și
profită de tehnologiile digitale pentru a face știința și inovarea mai colaborative și globale. Scopul este de a răspândi
cunoștințele despre biodiversitatea leguminoaselor și de a implica cetățenii în activități de evaluare și conservare, precum și în
partajarea și schimbul de semințe prin intermediul unei aplicații mobile INCREASE dezvoltată special.

Puteți descărca gratuit aplicația INCREASE CSA din Google Play Store sau App Store:
https://www.pulsesincrease.eu/experiment/app

Scopul proiectului INCREASE: îmbunătățirea utilizării resurselor genetice vegetale a patru specii

leguminoase alimentare importante: năut, fasole comună, linte, lupin.

Viziunea consorțiului: dezvoltarea de instrumente și metode eficiente de conservare pentru a promova

biodiversitatea agricolă în Europa, pentru a asigura implementarea unei agriculturi durabile și obținerea
unor produse alimentare sănătoase. 

Îmbunătățirea gestionării și distribuirii datelor
despre resursele genetice ale leguminoaselor
alimentare prin baze de date optimizate și
instrumente ușor accesibile
Generarea de noi cunoștințe privind diversitatea
genetică, prin producerea masivă a unei cantități de
date genotipice și fenotipice de înaltă calitate 

Dezvoltarea unor colecții inteligente pentru
explorarea diversității resurselor genetice și
proiectarea unor abordări inovatoare de
management al conservării 
Realizarea unui experiment științific participativ care
se adresează tuturor cetățenilor 
Dezvoltarea de noi cunoștințe, cum ar fi descoperirea
genelor sau predicția genomică, puse la dispoziție cu
ușurință printr-un instrument web de căutare,

vizualizare și identificare a surselor valoroase de
germoplasmă 

Dezvoltarea, testarea și diseminarea celor mai bune
practici pentru gestionarea dinamică a resurselor
genetice în cadrul instituțiilor și inițiativelor (non)-

europene
Dezvoltarea unei tehnologii informaționale
descentralizate pentru schimbul de date și
conservarea germoplasmei 

INCREASE își propune să promoveze agro-biodiversitatea și
utilizarea ei în Europa și nu numai, prin următoarele obiective
specifice: 

Pagina de web 
SCDL BACĂU:  https://legumebac.ro/

Proiect INCREASE: https://www.pulsesincrease.eu

Aportul de proteine vegetale pentru
consumul uman este în creștere în multe
regiuni ale UE, iar piața surselor proteice
alternative înregistrează rate anuale de
creștere de 14%, pentru carne și 11% pentru
lactate. Pentru a face față cererii tot mai
mari de produse inovatoare și pentru a
respecta cerințele cetățenilor pentru
produse alimentare sănătoase și ecologice
sunt necesare soiuri noi, iar resursele
genetice existente, utilizate în ameliorare
trebuie exploatate în mod corespunzător.
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