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Abstract 

Creșterea populației globului și a cererii de alimente, antrenează necesitatea obținerii de            
randamente ridicate în producția agricolă, cu dorința de a se minimiza efectele negative ale tehnicilor               
agricole asupra mediului. Astfel, tratamentele cu plasmă la temperatură scăzută, reprezintă o soluție             
promițătoare pentru creșterea productivității, menținând în același timp o bună calitate și siguranță a              
semințelor sau alimentelor. De asemenea, pentru a ajuta la păstrarea diferitelor semințe de plante rare               
sau pe cale de dispariție, tratamentele cu plasmă la presiune atmosferică constituie o nouă abordare la                
nivel mondial. 

Pentru tratarea semințelor utilizate în agricultura experimentală există mai multe tehnici, cum            
ar fi utilizarea radiațiilor ionizante, undelor electromagnetice în diverse domenii, a temperaturilor            
înalte, a câmpurilor magnetice, ultrasunetelor. Recent, a fost preluată și metoda tratamentelor cu             
plasmă non-termică, tehnologie aflată la maturitate în știința materialelor polimere. Plasma           
non-termică este folosită cu succes și în alte domenii cum ar fi: medicina, biotehnologia, sterilizare și                
decontaminarea apei, microfabricarea și nanotehnologiile. În studiul “Plasma Agriculture from         
Laboratory to Farm: A Review” este discutat efectul plasmei non-termice și a apei activate cu plasmă                
asupra germinării semințelor și îmbunătățirii creșterii plantelor, rezultatele raportate în literatură din            
2012 până în prezent fiind tabelate. Organismele țintă au fost fie direct expuse la speciile reactive ale                 
oxigenului și azotului produse de plasmă (ROS, RNS) împreună cu radiațiile în domeniul UV și / sau                 
câmpul electric pulsat al plasmei, fie tratate cu un lichid care a fost „activat”, prin introducerea de                 
specii chimice reactive, prin expunerea la acțiunea plasmei [1].   

Tehnologiile cu plasmă în agricultura modernă pot fi implementate atât în perioada de             
pre-recoltare cât și în cea de post-recoltare. Cele mai multe studii sunt făcute până în prezent în cadrul                  
proceselor post-recoltare, cum ar fi în sfera conservării și procesării alimentelor. Recent, pentru             
îmbunătățirea creșterii plantei, sterilizarea sau decontaminarea semințelor și remedierea solului, în           
procesul de pre-recoltare există o serie de studii în desfășurare. Se remarcă astfel atenția crescută               
pentru utilizarea plasmelor de ne-echilibru la presiune atmosferică și potențialul inovativ crescut al             
acestor metode, așa cum se arată în “The 2017 Plasma Roadmap: Low temperature plasma science and                
technology” [2]. Într-un alt studiu recent, intitulat “Plasma agriculture: A rapidly emerging field”, este              
trecut în revistă ciclul alimentar complet, alături de aplicațiile potențiale ale tehnologiile cu plasmă în               
tratamentul semințelor, plantelor și alimentelor [3].  

În cadrul acestei teze de doctorat se propune optimizarea unui procedeu de expunere a              
semințelor cu plasmă în aer la presiune atmosferică, studiile experimentale fiind orientate atât pe              
diagnoza plasmei cât și pe validarea efectelor biologice ale expunerii. Rezultatele vor fi prezentate,              
dezbătute și validate în cadrul unei rețele europene de cercetare, recent constituite, în cadrul              
programului CA19110 - Plasma applications for smart and sustainable agriculture. 
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