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Raportul de activitate
al membrului corespondent al A M Vronschih Mihail pentru anul 2008

1.  Activitatea tiin ific

Conduc tor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor
independente (institu ionale, granturi, de transfer tehnologic, interna ionale)

2. Rezultatele tiin ifice principale

Num rul de publica ii tiin ifice total: 1

inclusiv

Articole în reviste locale 1

Participarea la foruri tiin ifice 2

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)

S-a continuat cercet rile experimentale privind aprecierea nivelului de influen a a elementelor
tehnologice de cre tere a culturilor de cîmp asupra dezvolt rii d un torilor i bolilor
infec ioase, test rile unui grup (62 preparate) de preparate chimice noi, cît i testarea
genotipurilor noi la rezisten  la patogenii nocivi (6,8 mii). Este finisat  analiza factorilor de
risc în agricultura Moldovei (meteo, biologice i antropogene) pentru perioada a.a.1945-2007.
Prin calcularea unui grup de indicatori (cum este coeficientul de corelare, coef.de regresie,
coef de dispersie etc.) a fost stabilit nivelul de influen  a temperaturilor (anuale i sezoniere),
precipita iilor (anuale i sezoniere), CGT anual i sezonier), coef.de stabilitate a temperaturilor
i umidit ii (pentru ultimii 62 de ani agricoli, cît i a factorilor antropagene (volumul de

pesticide, de fertilizan i utilizate, cît i nivelul de mecanizare a lucr rilor agricole). În final au
fost selectate factorii cu nivelul de influen  major  pentru recolta la 6 culturi (grîu, porumb,
floarea-soarelui, sfecla pentru zah r, vi a de vie i fructele). Se preg te te manuscrisul pentru
publicare.

4. Activitatea didactic

Num rul cursurilor inute 1

Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de
doctorat

1

5. Activitatea managerial

ef laboratorului tiin ific, Director Centrului businessului agrar i Consulta ii

6. Alte activit i
Pre edintele Asocia iei produc torilor agricole (reg.B i) vice-pre .Patronatului CAI al Moldovei,
membru comisiei regionale „Giliotina”


