Răsad de bună calitate

Arundo

Plantă nepretențioasă
Producție economică
Fără riscuri de inginerie genetică,
etică și biosecuritate

NOUA PLANTĂ ECONOMICĂ
PROMIȚĂTOARE A INDUSTRIEI
BIOMASEI
Trestia italiană (Arundo donax L.) este cea
mai promițătoare plantă pentru producerea
biomasei,
indiferent
de
condițiile
climaterice. Planta nu se mai răspândește
pentru că înmulțirea tradițională, prin
despărțirea tufelor sau prin butășire nu
este economică, nici chiar la dimensiuni
industriale.
Drept rezultat al unor cercetări și dezvoltări
de decenii, Universitatea din Carolina
de Sud din SUA a elaborat o tehnologie
pentru înmulțirea trestiei italiene la scară
industrială, pe care a și protejat-o prin
brevete internaționale.
Firma noastră, Arundo Cellulóz Farming
Kft., (Arundo Cellulóz Farming S.r.l.) este
singurul utilizator autorizat, legal și legitim
al pachetului brevetului. Tehnologia se
bazează pe cultura celulară embriogenă
care se reproduce exponențial și la un
preț competitiv este capabilă să pună la
dispoziția industriei biomasei și energiei
verzi răsaduri uniforme, viguroase, lipsite de
virusuri și agenți patogeni, atât la nivel local
cât și global.

Gamă largă de aplicații industriale

DE CE ESTE AVANTAJOASĂ PLANTA
ARUNDO?

CE ESTE PLANTA ARUNDO?
Planta
• Rizogeneză și lăstărire puternice
• Fotosinteză intensivă
• Biomasă enormă în fiecare an
• Nu este invazivă, fără semințe, fără polen
Tehnologia in vitro
• Embrioni somatici
• Lipsită de viruși și agenți patogeni
• Răsaduri Arundo gata să fie plantate
• Soiuri de elită
• Tehnologia de reproducere care poate
crește exponențial satisface pretențiile
plantei oricât de mari

EXPLOATAREA CELULOZEI:
ENERGIE VERDE REGENERABILĂ &
UTILIZARE INDUSTRIALĂ
Domeniile utilizării industriale
Biocombustibil,
etanol din
celuloză

Energia verde

Biopeleți,
brichete bio,
tocătură

Biogas

ARUNDO

Epurarea apelor
reziduale și
reabilitarea
solului

Hârtie, material
fibros și material
de construcție

INFORMAȚII - CONTACT

Gamă largă de aplicații industriale
• Randament ridicat de biomasă, care se menține chiar și 20-30
de ani (în climat temperat: 20-50 tone uscate/ha/an, iar în
condiții mediteraneene/subtropicale/tropicale: 50-100 tone
uscate/ha/an);
• Putere calorică echivalentă cu cea a lemnului: 18 MJ/kg;
• Este singura plantă pentru producerea biomasei, care are o
balanță energetică pozitivă dacă este întrebuințată direct
pentru producerea energiei (emisie negativă de CO2);
• Din ea se pot produce brichete, tocătură și mangal,
• tocătură care poate fi carbonizată și parțial (torefiere), poate
fi arsă în baloturi, respectiv gazificată singură sau în amestec;
• În sine este materia primă a paielor industriale;
• Sursă excelentă de biomasă pentru instalațiile mici, mijlocii
și mari de biogaz;
• Biocharul produs din ea este un eficient ameliorator de sol;
• Este adecvată pentru înlăturarea pagubelor – fitoremediere
- (îndepărtarea metalelor grele, poluărilor cu petrol și
deșeurilor chimice);
• Este adecvată pentru epurarea apelor reziduale și tratarea
nămolurilor apelor reziduale și de excavare;
• Nutreț pentru animale,furaj însilozat, cât este fraged.
Avantajoasă naturii
• Nu necesită noi tehnologii de cultură și recoltare a plantelor
de câmp;
• Nu pretinde anual noi plantări sau lucrări ale solului;
• Nu are dăunători semnificativi cunoscuți (nu necesită
pesticide);
• Nu necesită erbicide deoarece prin creșterea rapidă și
coroana de frunze închisă suprimă buruienile;
• Se poate depozita în picioare, este stabilă, iar din cauza
umidității păstrate în tulpină nu există pericolul de
autoaprindere;
• Crește bine și pe terenuri marginale (saline, sărăturoase,
levigate, suportă bine pH-ul : 3-9)
• Suportă seceta și/sau arșița prelungită, însă este adecvată și
pentru desecarea terenurilor infiltrate;
• Împiedică eroziunea solului terenurilor;
• Bun ascunziș și biotop pentru animalele sălbatice;
• •  Culesul de după încheierea perioadei vegetației nu spoliază
solul, pentru că din tulpinile vechi, substanțele nutritive
organice și anorganice migrează în rizomi, din care anual se
dezvoltă noi tulpini.
Avantaje pentru protecția mediului înconjurător
• Nu este o plantă invazivă – nu are semințe;
• Rizomii nu se târăsc la distanță mare;
• Nu are polen: nu cauzează alergie;
• Fără riscuri de inginerie genetică, etică și biosecuritate,
pentru că este complect sterilă:
Se poate cumpăra material de reproducție de bună calitate
• Materialul de reproducție omogen, viguros și sănătos pregătit
cu tehnologie modernă și eficientă, asigură capacitatea
corespunzătoare executării oricărei pretenții, oricât de
mare ar fi ea. În afară de aceasta vă mai stăm la dispoziție cu
servicii centrate pe client.
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