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Despre Eco Ruralis
........................................................................................

...................................

Suntem mândri să vă prezentăm cea de-a V-a ediție a Catalogului de Semințe Țărănești. 
Ca întotdeauna, acest catalog este realizat prin efortul comun al echipei Eco Ruralis, ce 

include ţărani, studenți, stagiari ai asociației și voluntari. În acest an, am pregătit pentru 
dumneavoastră în total – 23 de specii de legume, flori, plante aromatice: 

ardei (iute, gras, gogoșari), busuioc, castraveți, cârciumărese, ceapă, cimbru, crăițe, 
dragavei, gălbenele, isop, leuștean, lobodă, mărar, morcov, pătrunjel, physalis (cireșe 
de pământ), roiniță, rucola, salată, spanac, tomate (roșii, negre, galbene, mari, inimă 

de bou, medii, cherry), țelină și vinete. 

Anul trecut, echipa Eco Ruralis a distribuit seminţe de legume şi cereale la peste 3000 
de ţărani şi grădinari, prin comenzi poştale, la târguri şi schimburi de seminţe. Interesul 
pentru seminţele țărănești este în continuă creștere. Mulţumim tuturor celor care cred în 
munca noastră comună de salvare a seminţelor tradiţionale, ţărăneşti. Pentru realizarea 
muncilor de cultivare, colectare de seminţe, redactarea catalogului, descrierea soiurilor 

vechi de seminţe, distribuirea seminţelor şi promovare, le mulţumim ţăranilor și stagiarilor 
asociației care s-au implicat. Le mulţumim în mod special voluntarilor care au muncit cot 

la cot cu noi și au împachetat mii de plicuri de semințe. 

Împreună cu voi vom salva cât de multe seminţe țărănești este omeneşte posibil! 
Spor la treabă şi grădini rodnice şi sănătoase!

Asociaţia Eco Ruralis – în sprijinul agriculturii ţărăneşti a fost înfiinţată în 2009, 
de ţărani din diferite regiuni ale României. Eco Ruralis luptă pentru drepturile ţăranilor 
de a practica agricultura ne-industrializată şi durabilă. Asta include dreptul de a folosi, 
înmulţi şi distribui seminţe tradiţionale, dreptul de a acţiona împotriva organismelor 

modificate genetic şi dreptul de a proteja suveranitatea alimentară şi sănătatea 
consumatorilor.

Viziunea noastră este o societate echilibrată şi durabilă din punct de vedere ecologic, 
etică din punct de vedere economic şi justă din punct de vedere social, în care ţăranii 

sunt în centrul sistemului nostru alimentar.

Misiunea noastră este de a sprijini agroecologia si de a promova agricultura familială 
la scară mică, drept modelul ideal de agricultură în România. Vom întări capacitatea 
ţăranilor de a se apăra în mod colectiv împotriva acţiunilor abuzive/inechitabile 

întreprinse de corporaţii şi guverne. Dorim să sprijinim activ o mişcare a tinerilor 
ţărani, care va păstra şi va dezvolta practicile agricole tradiţionale 
şi care va impune controlul ţăranilor asupra producţiei de hrană şi 

drepturile asupra pământului.
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Introducere despre Programul de 
seminţe țărănești - Eco Ruralis
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...
.. Întrebări frecvente despre distribuție

*Cum pot să comand seminţe tradiţionale?
Online, prin internet: dacă aveţi internet, vă 
rugăm să comandaţi seminţele completând 
formularul publicat pe website-ul asociaţiei: 
www.ecoruralis.ro. Preferăm această metodă, 
pentru că ne uşurează munca. 
Verbal, prin telefon: sunaţi la numărul asociaţiei 
0264599204 (Luni-Vineri, între 12:00 - 18:00). Vă 
vom informa despre catalog, ne veţi da datele 
dumneavoastră şi veţi alege ce seminţe doriţi, în 
limita stocului disponibil. 
Direct, la sediul asociaţiei: dacă locuiţi lângă Cluj 
şi puteţi veni la noi, vă aşteptăm la sediu: strada 
David Francisc (Ferenc), nr. 10, ap. 5, în apropiere 
de Piaţa Mihai Viteazu.

*Câte seminţe pot să comand? 
Puteţi comanda maxim 5 varietăţi (practic 5 
plicuri) de seminţe.

*Cât costă seminţele şi trimiterile poştale?
Seminţele sunt gratuite iar costurile pentru 
trimiteri poştale în România și Republica 
Moldova sunt suportate de asociaţia EcoRuralis.

*Câte seminţe sunt într-un plic? 
Numărul de semințe dintr-un plic variază de la 
specie la specie, după cum urmează: ardei 
(20-25), busuioc (20-30), castraveți (20-25), 
cârciumărese (20-30), ceapă (15-20), cimbru 
(20-30), crăițe (20-30), dragavei (30-40), 
gălbenele (15-30), isop (20), leuștean (20-30), 
lobodă (20-30), mărar (30-40), morcov (30-40), 
pătrunjel (30-40), physalis cireșe de pământ 
(30-40), roiniță (20-30), rucola (15-20), salată 
(20-30), spanac (20-30), tomate (20-30), țelină 
(20-30), vinete (20-25).

Seminţele sunt baza hranei şi a agriculturii 
noastre. Termenii de "seminţe tradiţionale /
țărănești / varietăţi locale" se referă la seminţe 
vechi moştenite din bătrâni. Seminţele sunt mai 
mult decât o marfă, ele reprezintă identitatea 
culturală a ţăranilor şi sufletul societăţii rurale 
agricole. Seminţele țărănești sunt rezistente la 
condiţii de mediu vitrege (exemplu: secetă), boli 
şi dăunători. Producţia obţinută din seminţele 
țărănești este de calitate superioară, mult mai 
nutritivă, mai ieftină şi mai productivă decât ce se 
obţine din hibrizi şi seminţe tehnologice. Totuși, 
semințele țărănești sunt pe cale de dispariție, 
datorită industrializării agriculturii.
Colectăm semințe țărănești de pretutindeni, 
de la ţărani şi grădinari care ne trimit cantități 
mici din soiuri vechi, găsite în gospodăriile lor. 
Dacă aveți astfel de semințe, vă încurajăm să le 
trimteți la sediul asociației noastre (prin poștă 
sau personal), împreună cu o descriere a acestora 
(origine, caracteristici, denumire).
Înmulțim semințe țărănești împreună cu 
membrii asociației. Din anul 2010, Eco Ruralis 
multiplică semințe tradiționale, în grădina 
asociației de la Cluj, precum și cu ajutorul 
membrilor, în grădinile acestora, pretutindeni în 
țară. Daca vrei să devii un salvator de semințe în 
propria grădină, ia legătura cu echipa asociației.
Distribuim gratuit semințe țărănești. La 
începutul fiecărui an, înainte să vină primăvara, 
asociația Eco Ruralis publică un Catalog de 
Seminţe Tradiţionale. În fiecare an, catalogul este 
diferit şi conţine soiuri şi specii de legume şi 
cereale pe care asociaţia noastră le-a cultivat în 
anul în curs. După publicarea Catalogului, primim 
comenzi din toată ţara, prin poştă, telefon sau e-
mail; urmează o distribuție largă de semințe 
tradiționale prin poştă, onorând comenzile 
dumneavoastră. Distribuţia şi seminţele sunt 
GRATUITE. Nu distribuim cantități mari, dar 
suficiente cât acestea să fie multiplicate de țărani 
și grădinari pentru a deveni autonomi.







resursele genetice ale plantelor pe care le cultivă. 
Semințele produse pe terenurile lor, precum și 
schimburile informale de semințe sunt chiar 
miezul contribuției lor. 

Drepturile țăranilor sunt opusul drepturilor 
individuale de proprietate și se referă la mult mai 
mult de atât! Drepturile țăranilor și ale țărăncilor 
sunt parte a drepturilor omului și decurg direct 
din dreptul la hrană. Ele sunt colective prin 
natura lor și formează baza agriculturii în 
general, precum și baza producerii de hrană și a 
diferitelor forme de agricultură, în particular.

Autonomia semințelor țărănești, suveranitatea 
alimentară și autonomia comunităților sunt 
drepturi care nu pot fi înstrăinate; drepturile lor 
nu o piață de nișă, iar semințele nu sunt o marfă. 

  Deși practicile țărănești îndelungat folosite 
sunt acum interzise în multe țări sau se află la 
limita legalității din cauza regulilor 
internaționale restrictive, noi, țăranii și 
țărăncile, continuăm să luptăm pentru 
drepturile noastre! 

Vrem ca dreptul de a ne folosi și schimba 
semințele să fie recunoscut și respectat, iar 
semințele să fie protejate ca o parte a moștenirii 
noastre comune! 

Vrem interzicerea imediată a cultivării și 
importului de organisme modificate genetic în 
România și nu numai. Vrem o țară fără 
organisme modificate genetic și reconstruirea 
unui sistem agricol și alimentar bazat pe 
diversitatea oferită de semințele țăranilor.

92,4% din români simt la fel și consideră că 
ţăranii români ar trebui să aibă dreptul de a 
folosi (înmulţi, salva, schimba) şi de a vinde 
seminţe tradiţionale, adică seminţe naturale, 
nemodificate genetic, non-hibrid. 

Suntem solidari dincolo de orice granițe și uniți 
pentru a construi strategii la nivel local, național 
și mondial care să ne permită accesul real în 
procesele pentru definirea și punerea în practică 
a reglementărilor al căror subiect suntem!
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   Biodiversitatea agricolă este rezultatul a mii de 
ani de interacțiune între natură și comunitățile 
rurale care produc hrana de care umanitatea are 
nevoie ca să supraviețuiască.

 Țăranii și țărăncile sunt principalii care 
contribuie la biodiversitate. Constant și continuu, 
ei conservă, reînnoiesc și selecționează varietăți 
de plante și rase de animale chiar din sistemele 
lor locale  - culturale, sociale, economice - unde 
își dezvoltă producția. 

 Țăranii și țărăncile nu se consideră stăpânii sau 
proprietarii lucrurilor vii. Drepturile lor implică 
toate schimburile care au loc între pământ, apă, 
animale și cunoștințele țăranilor, și nu doar 
resursele genetice ale plantelor. Aceste drepturi 
colective de administrare a accesului la resurse și 
a folosinței lor au fost recunoscute ca atare până 
în anii ‘50, când agricultura industrială a fost 
impusă drept model de referință. 

 Semințele produse de industrie provin – direct 
și indirect – din semințe tradiționale selecționate 
și păstrate de sute de generații de țărani. O dată 
ce genele lor au fost modificate sau pur simplu 
descrise, semințelor li se pune drept de autor, 
ceea ce privatizează și împiedică distribuirea lor. 
Sistemul semincer industrial funcționează prin 
condamnarea drepturilor colective ale țăranilor 
de a folosi, schimba, vinde sau proteja propriile 
lor semințe și prin confiscarea semințelor 
tradiționale în beneficiul noilor varietăți 
industriale. 

Sistemul semincer industrial conduce către 
dependență față de fertilizanți chimici și 
combustibili fosili și către vulnerabilitate în fața 
crizelor economice sau de mediu. 

Însă, semințele țărănești selecționate și 
conservate la fermă, adică în condiții variate de 
climă și inovare țărănească, oferă o bază 
rezistentă și diversă la schimbările de mediu și o 
resursă la îndemână în situații de criză.  
Cu toate acestea, țăranii și țărăncile nu pot să își 

continue contribuția imensă la conservarea și 
reînnoirea biodiversității dacă drepturile lor la 
recultivare, conservare, protejare, schimb și 
vânzare de semințe nu este recunoscut și 
respectat. Ei și ele trebuie să aibă acces liber la 

Semințele și autonomia țăranilor și țărăncilor
Manifest pentru dreptul la semințe



Roșiile Trandaf sunt viguroase și ajung la 
înălțimea de 130 – 200 cm. Fiind rezistente, au 
nevoie doar de o “stropeală cu apă” după fiecare 
ploaie rea, după cum spune nea Vasile. Fructele 
au o greutate record de chiar 1kg, așa că nea 
Vasile leagă plantele ca să poată susține așa 
producție. Gustul lor este dulce-acrișor, iar pulpa 
foarte zemoasă, numai potrivită pentru suc de 
roșii. Pot fi găsite în Catalogul de Semințe 
Țărănești 2017 la pagina 33, în secțiunea Tomate 
sub codul VL 1565 și au fost deja cultivate în 
ultimii ani de mii de țărani. 
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În comuna Ionești, județul Vâlcea, sunt multe 
inundații în ultimii 8 ani, mai multe decât au fost 
în trecut.

În 2012, eu (Vasile Duminicioiu) și nevastă-mea 
Maria ne pregătiserăm ca în fiecare an pentru o 
grădină îmbelșugată. Ca toți țăranii, nu ne-am 
ferit de munca grea a pământului, dimpotrivă. La 
loc de cinste în grădină erau răsadurile de roșii 
din semințele moștenite ale familiei, pe care le-
am păstrat an de an. 

La primul potop de primăvară, toate grădinile 
noastre, ăștia care locuim “în vale” au fost 
acoperite de apă. Roșiile erau sub apă cu totul. 
Am încercat să le salvăm dar a fost zadarnic. Apa 
a stat 2-3 zile, timp în care toate s-au putrezit. 
Numai mărarul a rezistat singur singurel. După ce 
am repus grădina pe picioare, când începuseră din 
nou să răsară toate cele, la câteva săptămâni a 
venit un nou val de inundații. Nevastă-mea a avut 
atunci o mică depresie. Dar țăranii au trecut și 
prin mai rele de-atât.

Și de unde ghiciți ne-a venit ajutorul? De la 
prietenul meu din copilărie, Ion Bibicu, zis 
Trandaf, care locuiește în deal. Ne-am trezit cu el 
la poartă cu 30 de răsaduri de roșii și alte legume, 
într-un coș. 'Poftim vere, am auzit că a venit iar 
apa la voi și am roșiile astea de când era mama. 
Or să se ridice repede și la gust nu le-ntrece nici 
una.' Trandaf avea semințele astea de roșii de 
peste 50 de ani, de la părinți și mai departe de la 
bunici. Roșiile astea ne-au readus bucuria în anul 
ăla. Roșii puse târziu în vară, după două inundații, 
înalte până la umăr și grele de fructe. Au crescut 
așa frumos că ne era mai mare dragul și mie și 
nevesti-mii. Cine venea pe la noi, îi duceam în 
grădină și se minunau, cereau roșii să-și păstreze 
semințe. La toți am dat.

De vreun an, am adus semințele astea la Eco 
Ruralis. Să ajungă la cât mai mulți oameni e 
omenește posibil. Trandaf al nostru a făcut un 
atac cerebral între timp. S-ar bucura tare mult să 
știe în câte case au ajuns roșiile lui. Am dat 
numele lui roșiilor, parcă a fost făcut pentru 
fructele rotofei și trandafirii, cu gustul copilăriei. 

Povestea tomatelor Trandaf 
spusă de țăranul Vasile

Vasile și Maria Duminicioiu lângă tomatele Trandaf, 
în grădina lor din comuna Ionești, jud. Vâlcea. 2015

Bulion și roșii în suc propriu, din varietatea Trandaf, după 
rețetele Mariei Duminicioiu.
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Cimbru Fasole, ceapă, castraveţi, cartof. Despre cimbru: cimbrul respinge gândacul mexican de 
fasole (Epilachna varivestis) şi alungă purecii fasolei.

Dragavei Tomate. Dragaveiul aduce fierul mai aproape de suprafață, și il 
face mai disponibil în sol în jurul său.

Castraveți Mărar, busuioc, ţelină, varză, spanac, fenicul, 
fasole căţărătoare, salată, ceapă, cartofi
(soiurile timpurii), porumb, floarea soarelui, 
colţunaşi, ardei, broccoli, cimbru, conduraşi, 
galbenele, gulie, limba mielului, mazăre, 
mărar, morcov, musetel, petunii, 
ridichi, sfecla, tagete, ţelină, usturoi.

Despre castravete: conduraşii resping gândacul de 
castravete, atrag păianjeni şi gândaci benefici de 
pământ; ridichiile resping gândacul de castravete; dau 
recoltă mai bună şi sunt mai uşor de cules, dacă se 
sprijină pe araci.

Ridiche, hrean, 
ierburi aromatice, 
pepene, tomate, 
salvie, spanac, 
cartofi.

Busuioc Tomate, sparanghel, pătrunjel, caişi, anason, 
ardei, asparagus, fasole, gălebenele, museţel, 
oregano, petunia, patrunjel, sfeclă, tagete, 
varză.

Despre busuioc: anasonul şi muşeţelul cresc cantitatea 
uleiurilor esenţiale produse de busuioc; busuiocul atrage 
fluturi, respinge gândacul de asparagus, ţânţari, muşte; 
busuiocul roşu respinge viermele cu corn de rosii 
(Manduca quinquemaculata).

Salvie.

Ardei Busuioc, castraveţi, ceapă, dafin, dovleac, 
dovlecei, gălbenele, leuştean, mazăre, 
măghiran, morcovi, muşcate, oregano, 
pătrunjel, petunia, praz, roşii, rozmarin, 
sfeclă, usturoi, vinete.

Despre ardei: o ciupercă a ardeiului se poate transmite 
la cais; ardeii iuţi eliberează o substanţă care previne 
putrezirea rădăcinilor şi bolile provocate de fusarium 
(boala foarte periculoasă pentru grâu, ovăz şi triticale); 
ceaiul din ardei iute este folosit ca insecticid ecologic; 
muşcatele şi petuniile atrag (cultură capcană) paraziţii 
Circulifer tenellus, care sunt purtători de viruşi ce ataca 
ardeii.

Broccoli, fasole, 
fenicul, conopidă, 
gulie, nuc, varză, 
cais.

.........................................................................................................................................................
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Observații
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Ceapă Ceapa respinge melcii, afidele, musca morcovului, 
ardeii iuți eliberează o substanță care previne 
putrezirea rădăcinilor și bolile provocate de fusarium,  
moțul curcanului atrage insecte prădătoare (gândaci 
de sol - Carabidae). E protejată de mușețel. Morcovul 
şi ceapa merg foarte bine împreună - morcovul alungă 
musca cepei, ceapa alungă musca morcovului.

Asparagus, praz, 
fasole, mazăre, 
usturoi, vazră.  

Ardei, broccoli, cais, cartof, castraveți, 
cimbru, conopida, collard, gulia, mărar, 
mărul, morcov, moțul curcanului, mușețel, 
pătrunjel, praz, tomate, salata, sfecla, 
spanac, țelina,  vinete.

.........................................................................................................................................................

Crăițe Se recomandă plantarea prin toata gradina.  Rădăcina 
eliberează o substanță ce ucide nematodele; 
îndepartează musculițele albe, parazitii Circulifer 
tenellus, purtători de viruși ce atacă roșiile, ardeii iuți, 
vinetele resping viermele cu corn de rosii ( Manduca 
uinquemaculata) gândacul mexican de fasole 
(Epilachna varivestis); emană un miros care respinge 
afidele și atrage sirfide; atrage diverse insecte 
prădătoare benefice (Syrphidae); are efect ierbicid 
asupra fasolei și verzei.

FasoleAsparagus, busuioc, cartofi, castraveți, 
fasole, tomate, salată, trandafiri, varza, 
vinete.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Cârciumărese Cârciumăresele se pot planta prin toată grădina. 
Atrag insecte benefice, sunt cultura capcană pentru 
gândacul japonez, atrag păsări ce se hrănesc cu muște

Gălbenele Aproape toate plantele, în special ardei,
asparagus, broccoli, busuioc, cartofi,
castraveţi, dovleac, roşii, varză.

Despre gălbenele: gălbenelele resping viermele cu corn
de roşii (Manduca quinquemaculata), gândacul de
asparagus (Crioceris asparagi), paraziţii Circulifer
tenellus, care sunt purtători de viruşi ce atacă tomatele,
ardeii iuţi, vinetele; resping nematodele; atrag insecte
benefice.



Isop Ridichii.Broccoli, conopida, gulia, varza, varza de 
Bruxelles, vita de vie.

Isopul atrage albinele, fluturii, respinge fluturii de 
varză, gândacii Alticinae (atacă varza, broccoli, gulia, 
conopida) atrage insecte prădătoare (sirfide, viespi) 
stimulează creșterea viței; este o plantă extrem de 
rezistentă, fiind capabilă să acopere și să purifice 
terenuri poluate.

Roiniță Aproape toate plantele, în special tomate, 
familia verzei. 

Despre roiniță: din frunze uscate se poate face un 
amestec ca o pulbere și se distribuite în toată grădina 
pentru a descuraja multe insecte. Roinita protejeaza 
begoniile. Roinita este repulsiva deci lupta eficient contra 
puricilor și ține țânțarii la distanță.

Leuștean Aproape toate plantele, în special asparagus,
fasole.

Rubarbăr. Despre leuştean: leuşteanul este considerat unul din
companionii ideali pentru aproape toate plantele;
îmbunătăţeşte sănătatea aproape tuturor plantelor
învecinate; atrage insecte benefice.
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Mărar Asparagus, broccoli, castraveţi, ceapă, 
collard, coriandru, conopidă, fasole, fenicul, 
gulie, mazăre, morcovi, tomate, salată, varză.

Angelica, chimen. Despre mărar: florile mărarului atrag insecte 
prădatoare, albine; respinge afidele, acarienii roşii, 
gândacii dovlecilor, fluturii de varză; protejează varza; 
plantati mărar în mijlocul straturilor de broccoli şi 
varză; protejează morcovul; atrage viermele cu corn de 
roşii ( Manduca quinquemaculata).

Specie Asocieri
favorabile

Asocieri
nefavorabile

Observații

Morcov Usturoi, mărar, varză, arpagic, andive, ceapă, 
praz, mazăre, ridiche, salată, tomate, sfeclă; 
alune, ardei, castraveti, cartofi, chervil, 
degetar, fasole, in, pătrunjel, rozmarin, 
salvie, spanac, ţelina.

Despre morcov: morcovii înfloriţi atrag insectele 
prădătoare; plantele aromatice resping musca 
morcovului; ceapa derutează musca morcovului: 
morcovul şi ceapa merg foarte bine împreună, morcovul 
alungă musca cepei, ceapa alungă musca morcovului; 
inul produce un ulei care poate apăra morcovii; ceapa, 
prazul, salvia sau rozmarinul plantate alături de morcov 
vor alunga prin mirosul lor muştele care fac 
ravagii; morcovii nu cresc bine după ei înşişi.

Mentă, anason, 
păstârnac, sfeclă, 
țelină.

Pătrunjel Ardei, asparagus, mazăre, morcov, porumb, 
tomate, sfeclă, trandafir, varză.

Despre pătrunjel: florile pătrunjelului atrag insecte 
prădătoare; pătrunjelul îmbunătaţeşte mireasma 
trandafirilor.

Lobodă Cartofi. Loboda este imună față de cei mai mulți dăunători și are
rezistență la boli. Pentru a valorifica bine conținutul
bogat de vitamina C,este recomandat să folosiți loboda
mai mult în salate și mai puțin la ciorbe.

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Physalis (cireșe de pământ) Poate fi cultivat asemanator tomatelor.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Varză, conopidă, 
ridichi, broccoli.

Rucola Roșii, ceapă. Despre roiniță: din frunze uscate se poate face un 
amestec ca o pulbere și se distribuite în toată grădina 
pentru a descuraja multe insecte. Roinita protejeaza 
begoniile. Roinita este repulsiva deci lupta eficient contra 
puricilor și ține țânțarii la distanță.

Salată Mărar, sfeclă roşie, limba mielului,
castravete, varză, gulie, spanac, fasole,
mazăre, ridiche, tomate, morcovi, ceapă,
căpşuni, crăiţe, chervil, măr, porumb,
sparanghel, usturoi.

Despre salată: salata plantată alături de pătrunjel
suferă enorm. Nici plantată după pătrunjel, salata nu se
va descurca prea binel; chervilul îmbunătăţeşte creşterea
salatei, ţine la distanţă afidele .

Țelină, pătrunjel,
creson, broccoli.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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Specie Asocieri
favorabile

Asocieri
nefavorabile

Observații

..........................................................................................................

Spanac Fasolea, mazărea, ridichiile, salata, căpșunile,
țelina, varza, vinetele.

Cartofii, sfecla. Despre spanac: fasolea și mazărea îi oferă umbră.
Ridichiile pot fi folosite drept cultură capcană pentru
minerii frunzei.

Sfeclă, varză roșie 
fenicul, mazăre, 
rozmarin, cartofi, 
gulioare, porumb, 
căpșuni, mărar, 
broccoli, collard, 
castraveți, nepeta, 
conopidă, nuc, 
fasole cățărătoare, 
caiși. 

Tomate Limba mielului, morcovi, ţelină, varză,
spanac, ceapă, arpagic, păstârnac, pătrunjel,
praz, salată, sparanghel, busuioc, crăiţe,
degeţel, usturoi, porumb dulce, asparagus,
broccoli, conduraşi, fasole, floarea soarelui,
gălbenele, mentă, muşcate, oregano, petunii,
ridichi, salvie, crăițe.

Despre tomate: resping gândacul de asparagus; nucul şi
nepeta le inhibă creşterea; gălbenelele şi limba mielului
resping viermele cu corn de roşii (Manduca
quinquemaculata); petuniile şi muşcatele atrag (cultură
capcană) paraziţii Circulifer tenellus, purtatori de viruşi
ce atacă tomatele; conduraşii atrag insecte prădătoare,
resping musculiţele albe; conduraşii atrag afide şi omizi
(cultură capcană) putând fi plantaţi în jurul roşiilor.
Florile de pătrunjel şi oregano atrag diverse insecte
benefice; busuiocul îmbunătăţeşte gustul tomatelor;
ceapa, arpagicul şi usturoiul îndepărtează afidele;
tomatele pot fi cultivate după alte tomate; morcovul
menţine umiditatea de la piciorul tomatei şi-i alungă
purecii.

.........................................................................................................................................................

Țelină Broccoli, cartofi, castraveți, ceapa, conopida, 
cosmos, fasole, gura leului, margarete, 
mărar, mazăre, praz, tomate,  spanac, 
usturoi, varză.

Țelina respinge fluturii de varză, florile țelinei atrag 
insecte benefice, gura leului, margaretele, cosmosul 
atrag insecte benefice, țelina şi conopida o duc de 
minune împreună.

Morcov, porumb, 
păstârnac, salată, 
patrunjel.

.........................................................................................................................................................

Vinete Anghinare, ardei iute, arpagic, ceapă,
cimbrişor, fasole, mazăre, mentă, moţul
curcanului, praz, tomate, tagete, tarhon,
usturoi.

Despre vinete: trifoiul creste fertilitatea solului necesar
pentru vinete; arpagicul îndepartează afidele; vânăta
poate sta sub ulm sau dud.

Broccoli, cartof, 
collard, conopidă, 
fasole cățărătoare 
fenicul, gulie, nuc, 
nepeta, varză.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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75 VARIETĂȚI

G
Semințe ărăneștiŢ

23 SPECII

1. Ardei (10 varietăți)
2. Busuioc (2 varietăți)

3. Castraveți (1 varietate)
4. Cârciumărese (1 varietate)

5. Ceapă (1 varietate)
6. Cimbru (3 varietăți)
7. Crăițe (2 varietăți)

8. Dragavei (1 varietate)
9. Gălbenele (1 varietate)

10. Isop (1 varietate)
11. Leuștean (2 varietăți)
12. Lobodă (2 varietăți)
13. Mărar (2 varietăți)

14. Morcov (2 varietăți)
15. Pătrunjel (2 varietăți)
16. Physalis (3 varietăți)
17. Roiniță (1 varietate)
18. Rucola (1 varietate)
19. Salată (2 varietăți)

20. Spanac (1 varietate)
21. Tomate (29 varietăți)
22. Țelină (1 varietate)
23. Vinete (4 varietăți)



ArdeiArdei Specia: Capsicum
Familia: SOLANACEAE...

...
...

..
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Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Culegeţi fructele atunci când se află la maturitate 
fiziologică, nu la maturitate de consum. Aşteptaţi până 
când fructele capătă culoarea specifică soiului, de cele 
mai multe ori galben sau roşu intens. Alegeţi cele mai 
frumoase şi mai sănătoase fructe. Recolta se face între 
august - noiembrie, în funcţie de clima din zona 
dumneavoastră. Ardeii sunt ușor de păstrat pentru 
semințe, mai ales atunci când creșteți un singur soi. 
Când scoateţi seminţe de la ardeiul iute, folosiţi 
mănuşi, deoarece vă pot cauza senzaţii de usturime 
cronică, greu de înlăturat. Puteți extrage semințele 
atunci când folosiți fructul în bucătărie. Scobiţi 
seminţele din interiorul ardeiului și lăsați-le într-un 
loc aerisit până sunt complet uscate (2-4 zile). Nu este 
nevoie de nici o altă curățare. Seminţele de ardei pot fi 
păstrate timp de 2-3 ani. 

Foarte important! Nu puneţi seminţele la uscat pe 
hârtie poroasă, cum ar fi şerveţele, ziare sau carton 
moale. Folosiţi farfurii / recipiente  de plastic, 
ceramică sau hârtie cerată, pentru a putea dezlipi uşor 
seminţele după ce s-au uscat. Păstrați semintele la loc 
răcoros, uscat și protejat de insecte; într-un plic sau 
cornet de hartie - pe care veți însemna numele 
varietății și data la care ați colectat semințele. 

Ardeii sunt printre cele mai populare plante din 
grădinile ţăranilor. În comparație cu ceea ce vedeți în 
magazine, varietatea de ardei tradiţionali pe care îi 
puteți crește și dumneavoastră este foarte diversă. 
Varietățile variază cel mai remarcabil în forma și 
culoarea fructului, însă există și alte diferențe care țin 
de aspectul plantei, al frunzișului și al culorii florilor. 
Se cultivă bine după lucernă, trifoi, mazăre, fasole, dar 
se poate cultiva şi după rădăcinoase, bulboase şi 
bostănoase. 

Ardeiul se cultivă prin producerea prealabilă a 
răsadurilor. Este o plantă foarte iubitoare de lumină. 
Semănatul se realizează după 15 februarie. Răsadurile 
de ardei trebuie plantate la o anumita distanţă unul 
faţă de altul, adică în jur de 45 - 60 cm. 

Ardeii sunt, în cea mai mare parte, o cultură care se 
încrucișează în cadrul speciei. Pot avea loc încrucișări 
nedorite atunci când creșteți mai mult de o varietate. 
Pentru a preveni acest lucru, puteți ține diferitele 
varietăți la depărtare una de cealaltă: distanțele 
recomandate de izolare pentru ardei variază între 30 și 
200 metri.  Nu folosiţi chimicale şi încercaţi să aveţi 
grijă de sănătatea mediului şi a dumneavoastră.

Cod Eco Ruralis: BZ253Ardei iute Bucureștean
Această varietate tradiţională de ardei provine din Dâmbroca, 
jud. Buzău. Este un ardei iute, de lungime medie, până la 10 cm. 
La coacere are culoarea roșie intensă. Pulpa fructului este destul 
de consistentă. Se servește la ciorbe sau se murează, după 
obiceiurile culinare ale zonei. Producători: grupul Semințe Vii din 
satul Dâmbroca, jud. Buzău. An de recoltare semințe: 2015. 

Cod Eco Ruralis: BZ1002Ardei gogoșar uriaș Dâmbroca
Această varietate tradiţională de ardei provine din Dâmbroca, 
jud. Buzău. Este un gogoșar ce poate ajunge la producții 
incredibile de 60 de tone la hectar, numai fructe coapte, fără a 
pune la socoteală pierderile. La coacere are culoarea roșie. 
Fructul are pulpă consistentă, gust dulce, specific. Producătorii 
semințelor: grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Ardei iute
Această varietate tradiţională de ardei provine din Dâmbroca, 
jud. Buzău. Este un ardei iute, care înainte de a ajunge la 
maturitate, are culoarea mov închis spre negru. Producătorii 
semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a 
semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: ER426B
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Cod Eco Ruralis: ER426AArdei iute în trei culori
Varietate tradiţională de ardei ce provine din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Denumirea vine de la variația culorilor fructelor în 
perioada de coacere - de la violet - la galben - la roșu. Fructele 
sunt mici, ca niste mini, mini ardei grași dar iuți. Poate fi crescut 
și în interior sau pe balcon. Producătorii semințelor: echipa Eco 
Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: ER429AArdei gras Pardon
Varietate tradiţională de ardei ce provine din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Soi de ardei gras dar de dimensiuni mici, atât ca plantă, 
cât și ca fruct. Planta ajunge la 40 cm, fructifică abundent iar 
fructele ajung la dimensiuni de 3-5 cm, cu forma ca a ardeiului 
gras în patru muchii, numai că mult mai mici. Producători 
semințe: echipa Eco Ruralis Cluj. An recoltare semințe: 2015. 

Cod Eco Ruralis: NT1003Ardei capia Urechi de Elefant
Varietate tradiţională de ardei ce provine din Bălțătești, jud. 
Neamț. Foarte productivă. Înălțime plantă medie-înaltă, 80-100 
cm (în câmp); în seră/solar, poate depăşi 2 m. Soi semitârziu; 
fructe mari, cărnoase şi dulci, roşii la maturitate. Necesită 
susținere pt. a nu se lăsa pe pământ. Producător semințe: Vali 
Cucu din Bălțătești, jud. Neamț. An recoltare semințe: 2015. 

Cod Eco Ruralis: NT1004Ardei gogoșar de Bălțătești
Varietate tradiţională de ardei ce provine din Bălțătești, jud. 
Neamț. Soi vechi, forma tradiţională, destul de productiv. Planta 
- înălțime medie 50-80 cm, cu fructe mari, cărnoase, de 2-300 
gr / fruct și 7-10 fructe pe plantă. Foarte rezistent, dar datorită 
greutăţii fructelor, are nevoie de susţinere. Producător semințe: 
Vali Cucu din Bălțătești, jud. Neamț. An recoltare semințe: 2015.

Cod Eco Ruralis: NT1302Ardei roșu uriaș
Varietate tradiţională de ardei ce provine din Bălțătești, jud. 
Neamț. Planta - talie medie 60-80 cm înălțime (în solar pot 
depăși 1,5m), fructe mari ce pot depăși 250 gr/fruct, culoare roșu 
aprins. 5-8 fructe pe plantă. Fructele se coc după 100-110 zile. 
Datorită greutăţii fructelor, are nevoie de susţinere. Producător: 
Vali Cucu din Bălțătești, jud. Neamț. An recoltare semințe: 2015.

Cod Eco Ruralis: PH1041Ardei iute din Bătrâni
Varietate tradiţională de ardei ce provine din comuna Bătrâni, 
jud. Prahova. A fost preluată în 2012 de Eco Ruralis, de la Banca 
de Gene din Suceava. În medie, lungime fruct 10 cm, înălțime 
plantă 40 cm. Gust foarte iute. La maturitate fructele au culoarea 
roșie aprinsă. Plantă productivă. Producători semințe: echipa 
Eco Ruralis de la Cluj. An recoltare semințe: 2015.

Cod Eco Ruralis: VL341Ardei iute de Vâlcea 1
Varietate tradiţională de ardei - provine din jud. Vâlcea; preluată 
în 2013 de Eco Ruralis. Înălțime plantă 40 cm. Lungime fruct 
8-10 cm, culoare roșu aprins, după coacere. Gust foarte iute. 
Plantă foarte productivă ~ 45 de fructe pe plantă. Datorită 
iuțimii fructelor, purtați mănuși când colectați semințele. 
Producători semințe: echipa Eco Ruralis Cluj. An recoltare: 2014.



Specia: Ocimum basilicum
Familia: LAMIACEAE...

...
...

..
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Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Florile produc sămânţă. Fiecare capsulă din floare 
conține patru semințe. Se pot tăia lăstari de pe planţă, 
odată ce florile s-au maturizat, căpătând culoare maro. 
Agăţaţi-le la loc uscat şi cald, bine ventilat. După ce s-
au uscat complet, scuturaţi seminţele pe o hârtie sau 
într-un recipient. Un gram de capsule de flori uscate 
conține aproximativ 600 de semințe. Semințele au o 
viabilitate de 8 ani, deși ele pot germina şi după o 
păstrare în condiţii bune de peste 10 ani. 

Foarte important! Păstrați semintele la loc răcoros, 
uscat și protejat de insecte; într-un plic sau cornet de 
hartie - pe care veți însemna numele varietății și data 
la care ați colectat semințele. 

Utilizarea culinară şi medicinală a busuiocului este 
răspândită pe mai multe continente. În grădină, este o 
plantă valoroasă, bun companion pentru tomate. Este 
o plantă destul de sensibilă la îngheţ sau temperaturi 
scăzute. Preferă soarele și un sol bogat în humus şi 
bine drenat. Se recomandă creșterea de răsad pentru 
4-5 săptămâni, înainte de cultivarea în grădină, după 
ce temperatura rămâne constantă peste 18°C. Distanţa 
între plante să fie de 20 de cm iar între rânduri 50 de 
cm. Se poate încrucişa uşor cu alte varietăţi datorită 
polenizării, deci dacă aveţi mai multe varietăţi, va 
trebui să le separaţi la cel puțin 50-100 de metri 
distanţă. Nu folosiţi chimicale şi încercaţi să aveţi grijă 
de sănătatea mediului şi a dumneavoastră.

BusuiocBusuioc

Cod Eco Ruralis: NT1230Busuioc Mascat
Această varietate tradiţională de busuioc provine din comuna Bălțătești, jud. 
Neamț și a fost preluată în jud. Buzău. Soi cu frunze mari și puțin crețe. Înălțimea 
plantelor este medie. Gustul frunzelor este intens, foarte savuros, specific. Se 
recomandă creșterea de răsaduri în interior și transplantare în grădină. 
Producătorii semințelor: grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul 
de recoltare a semințelor: 2016.

Busuioc Tărcat
Această varietate tradiţională de busuioc provine din comuna Dâmbroca, jud. 
Buzău. Soi cu flori mov-violet. Înălțimea plantelor este medie. Gustul frunzelor 
este intens, foarte savuros, specific. Se recomandă creșterea de răsaduri în interior 
și transplantare în grădină. Producătorii semințelor: grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2016.

Cod Eco Ruralis: BZ1018

CastravețiCastraveți Specia: Cucumis sativus
Familia: CUCURBITACEAE...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere Pregătiţi răsadurile în luna martie-aprilie. Răsădiţi în 
cuiburi în luna aprilie-mai. Totul depinde de clima 
zonei dumneavoastră. În timpul creşterii, îndepărtați 
orice plantă care nu pare sănătoasă;   frunzele diforme 
cu pete galbene sunt un semn al virusului mozaicului 
castravetelui, care poate fi transmis prin semințe. 
Castraveții au flori separate de sex feminin și 
masculin, pe aceeași plantă. Primele flori sint 
masculine si nu fructifica. Cine doreşte să evite 
prăşirea castraveţilor poate ca alternativă eficientă sa 
mulcească cultura de castraveţi.  

Castravetele este una din cele mai populare plante pe 
care le regăsim în grădinile ţărăneşti. Castraveții 
tradiționali sunt scurți și au coaja mai groasă și mai 
tare, uneori prezintă verucozități și spini. La soiurile 
tradiționale de grădină, trebuie să aibă loc polenizarea 
pentru a produce fructe. Castraveţii nu se seamănă 
direct în pământ, ci prin răsădire. Distanţa între 
rânduri trebuie să fie de 1,30-1,50 metri iar între 
plante pe rând de circa 70-80 de centimetri. Au nevoie 
să fie udați măcar o dată la două zile.  



Castraveți Longo Marketer
Această varietate tradiţională de castravete provine din Italia și 
a fost preluată în jud. Buzău. Când se coc, fructele au culoarea 
verde. Gust dulce, specific. Forma cilindrică, alungită, uneori 
uşor curbată; coaja are ţepi proeminenți. Producţie foarte bună. 
Se pot cultiva palisat sau întinşi pe sol. Creştere nedeterminată. 
Producătorii semințelor: grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, 
jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2016.

.........................................................................................................................................................

Salvarea semințelor galben deschis la culoare şi ferme, iar gelul se dă jos de 
pe semințe cu ușurință, semințele putând fi curăţate 
doar prin spălare, într-o strecurătoare. În unele cazuri, 
e nevoie ca acel amestec de semințe cu zeamă trebuie 
să fermenteze. Aşadar, adăugați un volum de apă de 3 
ori mai mare faţă de conţinutul de seminţe şi zeamă, 
cât să plutească seminţele și lăsați amestecul într-un 
loc cald timp de 2-3 zile. Amestecați din când în când. 
Se va forma un strat mucegăios, urât mirositor, la 
suprafață. Semințele bune ar trebui să se ducă la fund, 
putând astfel să scurgeți cu grijă reziduurile și să 
spălați semințele. Împrăștiați semințele curate într-un 
strat subțire pe o tavă, hârtie cerată  sau o farfurie și 
puneți-le într-un loc cald și aerisit. Mișcați-le dintr-o 
parte în alta în timp ce se usucă, pentru a nu se forma 
bulgări și pentru a le ajuta să se usuce uniform. Sunt 
gata pentru păstrare (complet uscate) atunci când se 
pot rupe în două, nu atunci când se îndoaie. Seminţele 
de castratete îşi păstrează viabilitatea timp de 4-5 ani. 
Foarte important! Păstrați semintele la loc răcoros, 
uscat și protejat de insecte; într-un plic sau cornet de 
hartie - pe care veți însemna numele varietății și data 
la care ați colectat semințele. 

Pentru a păstra semințele, lăsați câteva flori masculine 
și să permiteți insectelor să polenizeze florile feminine 
care sunt deschise în același timp. De asemenea, puteți 
folosi izolarea și polenizarea manuală și pentru a evita 
polenizarea încrucișată dacă dumneavoastră sau 
vecinii dumneavoastră creșteți alte soiuri. 
Producătorilor de semințe li se recomandă să izoleze 
soiurile diferite de castraveți la o distanță de cel puțin 
1000 m. Pentru producerea de seminţe este de preferat 
să se crească mai multe plante – în jur de șase dacă 
este posibil – și să se transfere polenul de la o plantă la 
alta. Atunci când fructele se coc, alegeţi-le pe cele mai 
frumoase şi mai sănătoase, pe care vreți să continuați 
să le creșteți pentru semințe: ar trebui să fie tipice 
soiului după mărime, formă și culoare. Aşteptaţi să 
treacă de stadiul de coacere, până încep să se înmoaie 
și să își schimbe culoarea. Culoarea fructului matur de 
castravete este specifică soiului: de exemplu, unele 
soiuri se fac galbene, iar altele portocaliu închis sau 
chiar maro. În acest stadiu, când tăiați fructul în două, 
semințele și gelul lichid/zeama ar trebui să se poată 
îndepărta ușor prin scobire. Semințele ar trebui să fie    

Cod Eco Ruralis: BZ1613

CârciumăreseCârciumărese Specia: Zinnia elegans
Familia: ASTERACEAE...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
Florile produc sămânţă. Salvarea seminţelor de 
cârciumăreasă este foarte uşor de făcut. Aşteptaţi să se 
usuce florile şi colectaţi seminţele. Scuturaţi seminţele 
pe o hârtie sau într-un recipient. Semințele au o 
viabilitate de 4 ani. Foarte important! Păstrați 
semintele la loc răcoros, uscat și protejat de insecte; 
într-un plic sau cornet de hartie..  

Această floare iubeşte soarele. Nu tolerează îngheţul. 
Poate fi cultivată peste tot în grădină. Se seamănă 
direct în pământ. Are o tulpină viguroasă, păroasă, 
înaltă, între 30 -100 cm. Inflorescenţele pot fi foarte 
mari, pana la 15 cm diametru şi pot avea unul sau mai 
multe rânduri de petale, într-o varietate foarte mare de 
culori. Atrage fluturii, albinele şi păsările.

Salvarea semințelor
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Cod Eco Ruralis: BZ1029Cârciumari
Această varietate de cârciumărese provine din comuna 
Dâmbroca, jud. Buzău. Poate fi folosită ca plantă companion ce 
atrage fluturi pe timpul verii. (iul - oct). Producătorii semințelor: 
grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de 
recoltare a semințelor: 2016.



Specia: Allium cepa
Familia: ALIACEAE...

...
...

..
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Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Ne vom referi aici la ceapa de tip ceaclama. Fiind 
plantă bienală, necesită un efort mai mare decât 
plantele anuale. După recoltarea de toamnă, păstrați 
bulbii de ceapă uscați pe timpul iernii, apoi plantați-i 
primăvara devreme. După creșterea de primăvara, se 
formează tijele florifere care au în vârf capetele de 
semințe. Când acestea s-au uscat, scuturați semințele 
înainte să cadă și continuați uscarea semințelor la 
temperatura camerei, pentru încă 2-3 săptămâni. 
Semințele de ceapă au o valabilitate de 1-2 ani.

Foarte important! Păstrați semintele la loc răcoros, 
uscat și protejat de insecte; într-un plic sau cornet de 
hartie - pe care veți însemna numele varietății și data 
la care ați colectat semințele. 

În țara noastră soiurile de ceapa ceaclama (semănată 
direct în câmp) și ceapa de apă (obținută prin răsad) 
sunt bienale iar soiurile de ceapă din arpagic sunt 
trienale. În primul an de cultură, ceapa formează 
bulbul și frunzele iar în anul II emite tije florifere (la 
ceapa de apă și ceapa ceaclama), respectiv în anul III 
(la ceapa din arpagic). Ceapa ceaclama se seamănă 
direct în câmp, toamna târziu în ultima decadă a lunii 
noiembrie, sau primăvara devreme între 1-10 martie, 
la o adâncime de 2-3 cm. Dacă ați semănat toamna, 
luați măsuri de reținere a zăpezii (parazăpezi) iar apa 
care băltește în zonele joase să o evacuați. Primăvara 
pregătiți terenul prin prășire. Se aplică 6 – 8 udări cu 
cantități mari de apă la 10 – 12 zile. Cu 3-5 săptămâni 
înainte de recoltare nu mai udați.

CeapăCeapă

Cod Eco Ruralis: BZ1469Ceapă de Buzău (ceaclama)
Această varietate tradiţională de ceapă provine din comuna Dâmbroca, jud. 
Buzău. Se cultivă direct din sămânță; soi deosebit de gustos și productiv (gust 
dulce, tipic). Se poate consuma și crudă, nefiind iute, decât dacă duce o lipsă 
acută de apă. Are exteriorul de un galben spre maron deschis iar miezul este alb. 
Se păstrează în condiții excelente pe timpul iernii. Producătorii semințelor: 
grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. An recoltare semințe: 2016.

Însămânțare, cultivare și creștere
Florile produc sămânţă. Salvarea semințelor este 
foarte ușor de făcut. Așteptați să se usuce florile și 
scuturaţi seminţele pe o hârtie sau într-un recipient. 
Semințele au o viabilitate între 3-7 ani Foarte 
important! Păstrați semintele la loc răcoros, uscat și 
protejat de insecte; într-un plic sau cornet de hartie - 
pe care veți însemna numele varietății și data la care 
ați colectat semințele. 

Cimbrul este o plantă perenă și versatilă, cu utilizări 
culinare și medicinale (uleiul esențial de cimbru, 
timolul). Cimbrul are nevoie de soare și un sol uscat, 
nisipos. Se semănă direct în pământ. Este rezistent la 
frig. Când răriți cimbrul, păstrați 20-30 cm între 
plante. Dacă aveți mai multe varietăți de cimbru, ar 
trebui să le separați la câteva sute de metri distanță 
pentru a evita polenizarea încrucișată.

Salvarea semințelor

CimbruCimbru Specia: Satureja hortensis
Familia: LAMIACEAE...

...
...

..

.........................................................................................................................................................

Cod Eco Ruralis: BZ1019Cimbru tradițional
Această varietate tradiţională de cimbru provine din România. Plantă aromatică 
ce crește foarte viguros. Este cimbrul țărănesc din moși strămoși, folosit la 
mâncare, cârnați, ceai și câte și mai câte. Aroma este foarte savuroasă, intensă. 
Planta preferă o poziție însorită în grădină. Producătorii semințelor: grupul 
Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. An recoltare semințe: 2016.
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Cod Eco Ruralis: ER642Cimbru peren
Această varietate tradiţională de cimbru provine din România. 
Varietate perenă. Plantă aromatică ce crește foarte viguros. 
Frunzulițele și tulpina sunt verzi, iar florile liliachii. Aroma este 
foarte savuroasă, intensă, specifică varietăților perene. Planta 
preferă o poziție însorită în grădină. Producătorii semințelor: 
echipa Eco Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 
2015. 

Cod Eco Ruralis: KP643Cimbru comun
Această varietate tradiţională de cimbru provine din Franța; 
preluată de Eco Ruralis în 2010. Varietate anuală ce crește 
viguros. Frunzulițele sunt verzi cu tentă violacee, tulpina 
violacee, iar florile liliachii. Aroma este savuroasă, specifică. 
Gustul este mai puțin aromat decât varietățile de cimbru peren. 
Preferă o poziție însorită în grădină. Producătorii semințelor: 
echipa Eco Ruralis de la Cluj. An recoltare semințe: 2015. 

CrăițeCrăițe Specia: Tagete erecta
Familia: ASTERACEAE...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
Florile produc sămânţă. Lăsați florile să se usuce pe 
plantă, în mod natural. După ce s-au uscat complet, 
scuturaţi seminţele pe o hârtie sau într-un recipient. 
Foarte important! Păstrați semintele la loc răcoros, 
uscat și protejat de insecte; într-un plic sau cornet de 
hartie - pe care veți însemna numele varietății și data 
la care ați colectat semințele. Dacă aţi avut o cultură 
de succes, nu uitaţi să salvați semințele și să le 
împărțiți cu familia, vecinii și prietenii 
dumneavoastră!

Se recomandă plantarea prin toată grădina. Rădăcina 
crăițelor eliberează o substanță ce ucide nematodele, 
respinge afidele, atrage sirfidele. Îndepărtează 
musculițele albe, paraziții Circulifer tenellus, purtatori 
de viruși ce atacă tomatele, ardeii iuți, vinetele. 
Resping viermele cu corn de roșii (Manduca 
quinquemaculata), gandacul mexican de fasole 
(Epilachna varivestis). Crăițele atrag diverse insecte 
prădătoare benefice (Syrphidae). Au efect ierbicid 
asupra fasolei și verzei. 

Salvarea semințelor

.........................................................................................................................................................

Cod Eco Ruralis: ER1124Crăițe
Această varietate tradiţională de crăițe provine din România. Se 
seamănă în grădină la sfârșitul lui aprilie. Florile înfloresc de la 
începutul verii până toamna târziu. Cresc sub formă de tufe, 
Florile au culoarea portocalie. Florile uscate se colectează în 
mod regulat, pentru a lăsa planta să înflorească mai mult timp. 
Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis din Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: GR807Crăițe Tall Yella
Această varietate tradiţională de crăițe provine din Franța; a fost 
preluată de Eco Ruralis în 2011. Se seamănă în grădină la 
sfârșitul lui aprilie. Florile înfloresc de la începutul verii până 
toamna târziu. Cresc sub formă de tufe, Florile au culoarea 
galbenă. Florile uscate se colectează în mod regulat, pentru a 
lăsa planta să înflorească mai mult timp.  Producătorii 
semințelor: echipa Eco Ruralis din Cluj. Anul de recoltare a 
semințelor: 2015. 



Specia: Rumex crispus
Familia: POLYGONACEAE...

...
...

..
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Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Salvarea semințelor se face când plantele au ajuns la 
maturitate fiziologică (toamna - înainte să se scuture). 
Foarte important! Păstrați semintele la loc răcoros și 
uscat și etichetați-le. Dacă aţi avut o cultură de succes, 
nu uitaţi să le împărțiți cu familia, vecinii și prietenii 
dumneavoastră!

Denumire populară: ștevie creață, crestățea, hrenuț, 
limba-boului, bronghi, brozdii, hrenuț, măcrișul 
calului, sceava, stegie. Imediat ce temperatura solului 
depășește 0 grade, planta pleacă în vegetatie. Nu e o 
plantă pretențioasă. Nu are boli și dăunători care să 
provoace daune majore. Bună în supe și salate. 

DragaveiDragavei

Cod Eco Ruralis: VL1525Dragavei
Această varietate tradiţională de dragavei provine din Ionești, 
jud. Vâlcea. Plantă perenă, nu necesită îngrijiri speciale. Plantă 
înaltă și viguroasă, cu frunze mari, de culoare verde roșiatic 
închis. Frunzele au gust acrișor, ca de lămâie. Poate fi folosit la 
ciorbe și la salate. Producătorii semințelor: Maria și Vasile 
Duminicioiu din Ionești, jud. Vâlcea. Anul de recoltare a 
semințelor: 2016. 

GălbeneleGălbenele
Însămânțare, cultivare și creștere

Florile produc sămânţă. Lăsați florile să se usuce pe 
plantă, în mod natural. Semințele se recoltează la 
maturitatea deplină, când au un aspect cafeniu și se 
desprind cu ușurință din inflorescență. Foarte 
important! Păstrați semintele la loc răcoros, uscat și 
protejat de insecte. Dacă aţi avut o cultură de succes, 
nu uitaţi să salvați semințele și să le împărțiți cu 
familia, vecinii și prietenii dumneavoastră!

Plantă medicinală şi decorativă, foarte răspândită în 
Romania. Se seamănă în martie. Gălbenelele răsar 
după 6-12 zile de la semănat. După 38-50 zile începe 
înfloritul, iar după 60-75 zile încep să se matureze 
semințele. Distanța de semănat este de 50 cm între 
rânduri, iar adâncimea de 2-3 cm. Nu folosiţi chimicale 
şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi a 
dumneavoastră.

Salvarea semințelor

Specia: Calendula officinalis
Familia: ASTERACEAE...

...
...

..

.........................................................................................................................................................

Cod Eco Ruralis: GR1033Gălbenele de Giurgiu 
Această varietate tradiţională de gălbenele provine din jud. 
Giurgiu. Florile au culoare galbenă. Florile pot fi folosite ca 
plantă medicinală. Producătorul semințelor: Bolintiru Ionel - 
jud. Giurgiu. An de recoltare a semințelor: 2014. 
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Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

Florile produc sămânţă. Lăsați florile să se usuce pe 
plantă, în mod natural. Scuturați apoi semințele și 
păstrați-le la loc răcoros și uscat. Dacă aţi avut o 
cultură de succes, nu uitaţi să le împărțiți cu familia, 
vecinii și prietenii dumneavoastră!

Plantă perenă comestibilă, folosită drept condiment în 
mâncare, ca plantă medicinală sau la producerea de 
uleiuri esențiale aromatice. Este o excelentă plantă 
companion. Are un miros plăcut și un gust aromatic, 
datorită uleiului volatil pe care îl conține. 

Cod Eco Ruralis: BZ1501Isop
Această varietate tradiţională de isop provine din comuna 
Dâmbroca, jud. Buzău. Florile au culoare albastră și un miros 
puternic aromat, specific. Producătorii semințelor: grupul 
Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. An recoltare 
semințe: 2016. 

IsopIsop Specia: Hyssopus officinalis
Familia: LAMIACEAE...

...
...

..

LeușteanLeuștean Specia: Levisticum officinale
Familia: APIACEAE...

...
...

..

.........................................................................................................................................................

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Florile produc sămânţă. Lăsați florile să se usuce pe 
plantă, în mod natural. Scuturați apoi semințele și 
păstrați-le la loc răcoros și uscat. Dacă aţi avut o 
cultură de succes, nu uitaţi să le împărțiți cu familia, 
vecinii și prietenii dumneavoastră!

Plantă perenă comestibilă, folosită drept condiment în 
supe și în alte feluri de mâncare. Foarte iubită de 
țărani și grădinari. Frunzele uscare își pierd din 
intensitatea gustului. Planta rezistentă, poate crește 
până la înălțimi de 2 metri și are flori galbene.

Cod Eco Ruralis: NT1025Leuștean de Bălțătești
Această varietate tradiţională de leuștean provine din Bălțătești, 
jud. Neamț. Leuștean pentru frunze - coloare verde închis. 
Răsare la 15-20 de zile de la semănat. Producător semințe: Vali 
Cucu din Bălțătești, jud. Neamț. An recoltare semințe: 2015. 

Cod Eco Ruralis: BZ1612Leuștean de Dâmbroca
Această varietate tradiţională de leuștean provine din comuna 
Dâmbroca, jud. Buzău. Leuștean pentru frunze - coloare verde 
închis. Răsare la 15-20 de zile de la semănat. Producătorii 
semințelor: grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
An recoltare semințe: 2016. 
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Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

Loboda este o plantă anuală care se înmulțește prin 
semințe. Florile sunt mici, de culoare verde sau roșie; 
din ele se dezvolta fructele. Fructele mici (roșii sau 
verzi) sunt adesea confundate cu semințele care se 
găsesc încapsulate în aceste fructe, numite achene. 
Semințele de lobodă își păstrează proprietățile 
germinative o perioadă relativ scurtă, între 1-2 ani. 
Foarte important! Păstrați semintele la loc răcoros, 
uscat și protejat de insecte; într-un plic sau cornet de 
hartie - pe care veți însemna numele varietății și data 
la care ați colectat semințele. Dacă aţi avut o cultură 
de succes, nu uitaţi să salvați semințele și să le 
împărțiți cu familia, vecinii și prietenii 
dumneavoastră!

Datorită rezistenței la temperaturi reduse se poate 
semăna atât toamna cât și primăvara. Foarte puțin 
pretențioasă, loboda este o plantă perfect adaptată la 
condiţiile de climă temperată. Ea creşte și la umbră și 
la soare, rezistă la secetă și este rar afectată de 
dăunători. Plantele cultivate în soluri bogate și bine 
umezite dau frunze mai mari. Solul nu trebuie pregătit 
special pentru cultura de lobodă roșie. Este o plantă ce 
creşte înaltă, putând ajunge la aproape 2 metri 
înălțime. Florile sunt atat masculine cât şi feminine pe 
aceeaşi plantă. Acestea cresc în varful plantei sub 
forma de ciorchine şi au aceeasi culoare cu cea a 
frunzelor. Pentru consum, loboda poate fi recoltata la 
aproximativ 40-60 de zile de la însămânţare, uneori 
chiar mai devreme.

Cod Eco Ruralis: ER570Lobodă roșie
Această varietate tradiţională de lobodă roşie provine din jud. 
Cluj. Este un soi de lobodă tipic românesc. Culoarea frunzelor 
este roșie-violet, foarte intensă. Gustul frunzelor este tipic. 
Foarte rezistentă la boli și dăunători. Se poate semăna din 
martie până în august, pentru a avea producție tot timpul. 
Producătorii seminţelor: echipa Eco Ruralis din Cluj. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2015.

LobodăLobodă

MărarMărar
Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Florile produc sămânţă. Aşteptaţi să se usuce florile şi 
colectaţi seminţele. Scuturaţi şi colectaţi seminţele.ă. 
Foarte important! Păstrați semintele la loc răcoros, 
uscat și protejat de insecte.

Poate fi însămânțat direct în pământ. Ca majoritatea 
plantelor aromatice, este rezistent la boli şi dăunători. 
Se poate cultiva în orice perioadă, dacă temperatura 
depăşeşte 18 grade. Îşi păstrează aroma proaspăt cât şi 
uscat.

Specia: Atriplex hortensis
Familia: AMARANTHACEAE...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: MIX-VL1609Lobodă mix roșie și verde
Un amestec de două varietăți de lobodă țărănească: roșie și 
verde. Varietățile provin din Ionești, jud. Vâlcea. Gustul frunzelor 
este tipic. Plantele sunt foarte viguroase și rezistente la boli și 
dăunători. Producătorii semințelor: Maria și Vasile Duminicioiu, 
din comuna Ionești, jud. Vâlcea. Anul de recoltare a semințelor: 
2016.

Specia: Anethum graveolens
Familia: APIACEAE...

...
...

..
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Cod Eco Ruralis: ER653Mărar
Această varietate tradiţională de mărar provine din România. Se 
poate recolta planta cu totul, iar florile se pot folosi la murături. 
Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis din Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: BZ1614Mărar țărănesc
Această varietate tradiţională de mărar provine din Dâmbroca, 
jud. Buzău. E o varietate veche, cu gust aromat, tipic. 
Producătorii semințelor: grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, 
jud. Buzău. An recoltare semințe: 2016. 

MorcovMorcov
Însămânțare, cultivare și creștere

Florile produc sămânţă. Salvarea seminţelor de la 
florile de morcov este foarte uşor de făcut. Aşteptaţi să 
se usuce florile şi colectaţi seminţele. Scuturaţi 
seminţele pe o hârtie sau într-un recipient. Semințele 
de morcov au o viabilitate între 3-4 ani. Florile produc 
sămânţă. Lăsați florile să se usuce pe plantă, în mod 
natural. Păstrați semintele la loc răcoros și uscat.  Dacă 
aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să le împărțiți cu 
familia, vecinii și prietenii dumneavoastră!

Morcovul este una din cele mai răspândite plante din 
grădinile ţărăneşti. Are nevoie de soare. Se seamănă 
direct în pământ, la suprafaţă, de obicei în mai, pentru 
că au nevoie de căldură. Morcovul este plantă bienală 
şi nu produce sămânţă în primul an de semănat. 
Morcovii frumoşi, cu frunzele lăsate neatise se scot cu 
grijă din pământ şi se păstrează în nisip peste iarnă. Se 
replantează în primăvară la 50-70 cm între plante. În 
august veţi obţine seminţe. 

Salvarea semințelor

.........................................................................................................................................................

Cod Eco Ruralis: NT1020Morcov de toamnă
Această varietate tradiţională de morcov provine din jud. Neamţ. 
Soi târziu, nepretenţios, se păstrează bine peste iarna. 
Recoltarea se face după 120-130 de zile de la semănat. Fructul 
este mare (400-500gr), de formă ascuţită şi nu este lemnos. Gust 
dulce, aromat, specific.Producătorul semințelor: Vali Cucu din 
Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: BZ1616Morcov de grădină
Această varietate tradiţională de morcov provine din Dâmbroca, 
jud. Buzău. Se păstrează foarte bine pe iarna. Gust dulce aromat, 
tipic. Producătorii semințelor: grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. An recoltare semințe: 2016. 

Specia: Daucus carota
Familia: LAMIACEAE...

...
...

..
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Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Pătrunjelul este plantă bienală. În primul an produce 
rădăcină şi frunze iar în anul doi dezvoltă tulpina 
floriferă, care produce flori şi sămânţă. Alegeţi cele mai 
frumoase plante, scoateţi-le cu grijă cu rădăcină din 
pământ şi păstraţi-le în nisip peste iarnă. Se 
replantează în primăvară. În august veţi obţine 
seminţe. Florile produc sămânţă. Aşteptaţi să se usuce 
florile şi colectaţi seminţele. Scuturaţi şi colectaţi 
seminţele. Păstrați semintele la loc răcoros și uscat.  
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să le 
împărțiți cu familia, vecinii și prietenii!

Pătrunjelul este cea mai răspândită plantă aromatică 
din gospodăriile ţărăneşti din ţara noastră, specific 
bucătăriei româneşti. Se poate cultiva pe orice tip de 
sol. Este rezistent la frig şi umbră. Se cunosc două 
tipuri de pătrunjel: de rădăcină şi de frunze. Poate fi 
însămânțat primăvara devreme, direct în pământ, la 
distanţă de 25 cm. între rânduri şi o adâncime de 2-3 
cm. Germinaţia seminţelor durează chiar şi 3-4 
săptămâni. Trebuie ştiut că pătrunjelul nu suportă 
monocultura, deci nu puteţi semăna de două ori în 
acelaşi loc.

PătrunjelPătrunjel

Cod Eco Ruralis: NT1021Pătrunjel de frunze
Această varietate tradiţională de pătrunjel provine din Bălțătești, 
jud. Neamţ. Frunze foarte aromate. Planta e foarte rezistentă, 
nepretențioasă.  Frunzele se recolteaza cind au 20-30 cm pentru a 
lasa alte frunze noi sa creasca. Producătorul semințelor: Vali Cucu 
din Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Însămânțare, cultivare și creștere
Pentru a salva semințe, adunati unele fructe coapte 
complet și îndepartati coaja. Zdrobiti ușor fructele 
într-un bol. Adaugati apă suficientă pentru a dubla 
amestecul, apoi agitați viguros încat să permiteți 
așezarea semințelor bune la baza bolului. Se toarnă cu 
grijă resturile de semințe goale. Repetați procesul până 
când rămân doar semințe curate. Se toarnă semințele 
curate printr-o sită cu găuri suficient de mici pentru a 
preveni trecerea semințelor. Depozitați semințele într-
un vas ceramic să se usuce. Foarte important! 
Păstrați semintele la loc răcoros, uscat și protejat de 
insecte; într-un plic sau cornet de hartie - pe care veți 
însemna numele varietății și data la care ați colectat 
semințele. Salvați semințele și să le împărțiți cu 
familia, vecinii și prietenii dumneavoastră!

Physalis este o plantă erbacee care crește de la 0,4 
până la 3 m înalțime, similară cu roșiile comune. Este 
o plantă din aceeași familie, dar de obicei cu o tulpină 
mai rigidă si mai înaltă. Acestea pot fi anuale sau 
perene. Productivitatea cireșelor de pământ este 
uimitoare, aprope la fiecare frunză din tufă se dezvoltă 
câte un fruct. Se plantează la 1,5 metri distanță între 
plante și are nevoie de susținere. Nu are nevoie de 
îngrijiri speciale, dar este important să le fie legate 
ramurile, pentru că dacă ajung pe pământ, fructele 
putrezesc. Pentru plantare este indicat să îți faci 
răsaduri, pe care să le plantezi, pe la sfărșitul lunii 
aprilie, sau chiar în mai, dacă temperaturile sunt 
destul de mici. În general coacerea fructelor are loc 
după 80 de zile de la plantare.  

Salvarea semințelor

Specia: Petroselinum crispum
Familia: APIACEAE...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: BZ1610Pătrunjel țărănesc
Această varietate tradiţională de pătrunjel provine de la Banca de 
Gene din Suceava și a fost preluată în Dâmbroca, jud. Buzău. 
Aroma este foarte savuroasă, intensă. Producătorii semințelor: 
grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. An recoltare 
semințe: 2016.

PhysalisPhysalis
Cireșe de pământCireșe de pământ

Specia: Physalis peruviana
Familia: SOLANACEAE...

...
...

..
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Cod Eco Ruralis: ER436Cireșe de pământ de ghiveci
Varietate originară din România. Planta crește viguros, poate 
atinge în jur de 44 cm înălțime. Fructele au culoare galben-
verzuie. Gustul lor este dulce-aromat; forma fructelor este sferică, 
de dimensiune mica -1,2 cm. Se recoltează când lampionanele 
sunt complet uscate. Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis 
din Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP438Cireșe de pământ Cisneros
Varietate originară din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Planta crește viguros, atinge în jur de 60 cm. Fructele au culoare 
galben-verzui-portocalie. Gustul este aromat, dulce-acrișor. 
Forma fructelor e sferică, ușor aplatizată, dimensiune uriașă de 
5-6 cm. Se recoltează când lampioanele sunt complet uscate. 
Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis din Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP439Cireșe de pământ aurii
Varietate originară din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Planta crește viguros. Fructele au culoare portocalie. Gustul este 
foarte aromat, asemănător pepenelui galben. Forma fructelor e 
sferică, mică, de 2 cm. Se recoltează când lampioanele sunt 
complet uscate. Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis din 
Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

RoinițăRoiniță Specia: Melissa officinalis
Familia: LAMINACEAE...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
Florile produc sămânţă. Salvarea seminţelor de la 
florile de roiniță este foarte uşor de făcut. Aşteptaţi să 
se usuce florile şi colectaţi seminţele. Scuturaţi 
seminţele pe o hârtie sau într-un recipient. Foarte 
important! Păstrați semintele la loc răcoros, uscat și 
protejat de insecte; într-un plic sau cornet de hartie - 
pe care veți însemna numele varietății și data la care 
ați colectat semințele. Dacă aţi avut o cultură de 
succes, nu uitaţi să salvați semințele și să le împărțiți 
cu familia, vecinii și prietenii dumneavoastră!

Roinița crește în tufe dense care nu depășesc înălțimea 
de 90–100 cm. Se poate însămânța direct în pământ (1 
cm adâncime) în luna mai-iunie, sau prin răsaduri. 
Fiind perenă, frunzele se veștejesc și cad spre sfârșitul 
toamnei; apar din nou în aprilie. Se aseamănă la 
frunze cu urzica. Frunzele roiniței sunt însă de un 
verde mai pronunțat, aproape închis la culoare și ele 
au o aromă plăcut mirositoare asemănătoare lămâii 
când sunt presate între degete. Roinița e o plantă 
medicinală cunoscută pentru efectele ei terapeutice.  

Salvarea semințelor

.........................................................................................................................................................

Cod Eco Ruralis: ER1441Roiniță
Această varietate tradiţională de roiniță provine din jud. Cluj. 
Frunze foarte aromate. Producătorul semințelor: echipa Eco 
Ruralis din Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 
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Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Florile produc sămânţă. Salvarea seminţelor de la 
florile de rucola este foarte uşor de făcut. Aşteptaţi să 
se usuce florile şi colectaţi seminţele. Scuturaţi 
seminţele pe o hârtie sau într-un recipient. Foarte 
important! Păstrați semințele la loc răcoros, uscat și 
protejat de insecte; într-un plic sau cornet de hartie - 
pe care veți însemna numele varietății și data la care 
ați colectat semințele. Dacă aţi avut o cultură de 
succes, nu uitaţi să salvați semințele și să le împărțiți 
cu familia, vecinii și prietenii dumneavoastră!

Avantajele unei culturi de rucola sunt multiple: nu 
este o plantă pretențioasă față de condițiile de mediu,  
are o creștere rapidă și este benefică pentru sănătatea 
organismului tau. Rucola este adesea confundata cu 
păpădia, însă cele două plante nu sunt identice, ci doar 
se aseamănă la nivelul frunzelor. Rucola se 
însămânțează direct în pământ de la începutul lunii 
aprilie până la final și chiar și în prima parte a lunii 
mai. Este plantă anuală. Rucola nu apreciază udarile 
frecvente; apa face ca frunzele să devina amare.  

Cod Eco Ruralis: BZ1471Rucola
Această varietate de rucola e foarte rezistentă, nepretențioasă.  Aroma este 
foarte savuroasă, intensă, iute, ușor amăruie cu gust de nucă. Semințele se 
seamănă rar și la adâncime de 1 cm și 30 cm distanță între rânduri. 
Producătorii semințelor: grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. An 
recoltare semințe: 2016.

Însămânțare, cultivare și creștere
Florile produc seminţe. Lăsați câteva plante să crească 
până la maturitate, când apar tulpinile florale, 
eliminându-se plantele care au emis tulpini florale 
fără a forma căpățâni. Recoltați semințele când 
50-60% dintre acestea au ajuns la maturitate. Foarte 
important! Păstrați semințele la loc răcoros, uscat și 
protejat de insecte; într-un plic sau cornet de hartie. 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să salvați 
semințele și să le împărțiți cu familia și prietenii!

Salata se însămânțează direct în câmp, la distanța de 
20 cm între rânduri şi 13-18 cm pe rând. Adâncimea de 
semănat este de 1-2 cm până la 3 cm, în funcție de 
umiditatea solului. Se poate semăna în 2-3 etape, 
începând din martie până în septembrie. Înainte de 
semănare curăţaţi solul. Pentru a nu se poleniza cu 
alte varietăți de salată, izolați-le la distanțe de 
200-300 m. Nu folosiţi chimicale şi încercaţi să aveţi
grijă de sănătatea mediului şi a dumneavoastră.

Salvarea semințelor

RucolaRucola Specia: Eruca sativa
Familia: BRASSICACEAE...

...
...

..

Specia: Lactuca sativa
Familia: ASTERACEAE...

...
...

..SalatăSalată

.........................................................................................................................................................

Cod Eco Ruralis: MIX-BZ1024Salată mix 3 soiuri țărănești
Aceste varietăți de salată provin din Dâmbroca, jud. Buzău. Mix de trei soiuri de 
salată: salată creață, lăptucă și salată dreaptă. Toate cele trei varietăți de salată 
sunt soiuri vechi, foarte apreciate de țărani și adaptate la vreme vitregă. Nu 
necesită condiții speciale pentru cultivare. Producătorii semințelor: grupul 
Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. An recoltare semințe: 2016.

Cod Eco Ruralis: VL1615Salată ca varza
Această varietate de salată provine din Ionești, jud. Vâlcea. Soi cu frunze mari, de culoare verde închis, care face 
căpățână. Pot fi recoltate doar frunzele sau planta cu totul. Nu necesită condiții speciale. Producători: Maria și 
Vasile Duminicioiu din comuna Ionești, jud. Vâlcea. An recoltare semințe: 2016.



.........................................................................................................................................................

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Florile produc seminţe. Pentru sămânță se 
lasă nesmulse câteva fire de spanac care se vor 
dezvolta, vor creşte şi vor produce sămânța. Se vor tăia 
trunchiurile cu sămânță, se vor usca bine la umbră şi 
se vor bate, sămânța păstrându-se timp de 3-4 ani. 
Aveți grijă ca plantele de sămânță să fie apărate de 
păsări. Foarte important! Păstrați semințele la loc 
răcoros, uscat și protejat de insecte. Dacă aţi avut o 
cultură de succes, nu uitaţi să salvați semințele și să le 
împărțiți cu familia și prietenii dumneavoastră!

Spanacul nu este o plantă sensibilă, așa că poate fi 
recoltat de la începutul primăverii, până toamna 
târziu. Temperatura optimă de creștere, însă, este de 
15-17 C, iar semințele germinează de la temperaturi 
cuprinse între 3-5 C. Culturile de spanac au nevoie de 
foarte multă apă, așa că, atunci când este secetă, 
plantele formează o rozetă mică și au o calitate net 
inferioară. În cazul în care lipsa de umiditate este 
însoțită și de temperaturi ridicate, plantele emit 
repede tulpini florale.

Cod Eco Ruralis: BE1459Spanac comun
Această varietate tradiţională de spanac provine din Belgia; a fost preluată de Eco Ruralis în 2014. Soi foarte vechi 
cu frunze verzi, mari, și cărnoase. Gust dulce, specific. Suporta bine seceta cât și diferențele de temperatură. Nu 
necesită condiții speciale pentru a fi cultivate. Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis din Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 

SpanacSpanac Specia: Spinacia oleracea
Familia: AMARANTHACEAE / CHENOPODIACEAE...

...
...

..
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Roșii uscate
..............................................................................

Ca să ne putem bucura de savoarea roşiilor, cele mai îndrăgite legume, şi în timpul iernii, vă prezentăm o 
metodă veche din bătrâni: uscarea naturală la soare - o variantă delicioasă și foarte sănătoasă.

Ingrediente:
     roșii
     sare grunjoasă
     plante aromatice uscate
Mod de preparare: Se aleg roşii cărnoase, sănătoase - cele mai bune sunt varietățile lunguiețe sau cele 
cu puține semințe. Se spală, se scurg, se pun la scurs în strecurătoare şi apoi se şterg chiar cu un prosop. 
Se taie mai întâi cotorul, apoi se taie în patru, în două, în trei sau se taie rondele, depinde de mărimea 
roşiei. Se aşează pe o lădiţă cu plasă sau cu găurele, bine spălată şi dezinfectată, fiindcă le ia aerul din 
toate părţile. Dacă nu aveți o lădiță vă puteți meșteri o ramă de lemn pe care prindeți bine cu piuneze o 
plasă de țânțari. După ce le-ați așezat frumos se presară sare pe ele, având grijă să împrăştiem prin toate 
ungherele. Nu ne mai rămâne decât să le ducem în bătaia soarelui, într-un loc ferit de praf şi să le lăsăm 
ziua la soare, noaptea să le aducem la adapost, pentru a nu le scălda roua şi gata, aşteptăm să se usuce! 
Acest lucru durează între cinci şi sapte zile, în funcţie de puterea arşitei. Când se constată că s-au 
deshidratat suficient, se aşează în borcane bine uscate, presărând printre ele ce planta aromată uscată vă 
place. Puteți folosi busuioc sau cimbru sau amândouă. Se completează apoi cu ulei de floarea soarelui 
presat la rece şi se păstrează foarte bine câteva luni. Se pot păstra și fără ulei, în săculeți de pânză sau 
pungi de hârtie.  Poftă bună!



TomateTomate Specia: Solanum lycopersicum
Familia: SOLANACEAE...

...
...

..
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Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Tăiaţi fructul copt de-a lungul, pe mijloc, şi stoarceţi 
sau scobiţi seminţele şi zeama/ gelul în care stau 
acestea, într-un borcan sau într-un bol. Nu uitaţi că 
unele soiuri conţin mult mai multe seminţe decât 
altele – iar dimensiunea fructului nu este un indicator 
al cantităţii de seminţe. Tomatele, odată curăţate de 
seminţe, se mai pot folosi pentru consum. În cazul 
cantităţilor mari de tomate mici, cherry sau de genul 
coacăzelor, poate fi mai uşor să zdrobiţi fructul în 
întregime. Fructele mici se pot pune într-o pungă de 
plastic ce se poate sigila, pe cât este posibil se scoate 
aerul, iar conţinutul este zdrobit cu un făcăleţ. Apoi 
pulpa şi pielea se îndepărtează spălând conţinutul 
printr-o sită de câte ori e nevoie. Este bine să curăţaţi 
seminţele în întregime şi să îndepărtaţi nu numai 
orice bucăţi de pulpă, ci şi stratul de zeamă în care 
stau (acesta conţine un încetinitor de germinare care 
le împiedică să se dezvolte). Îndepărtarea acestei 
zeme/gel nu numai că împiedică seminţele să se 
lipească în timp ce se usucă, dar uneori poate şi să 
împiedice transmiterea anumitor boli prin intermediul 
seminţelor. Puteţi să îndepărtaţi zeama de roşii prin 
metoda fermentării.

Metoda prin fermentare. Puneţi seminţele şi zeama 
într-un bol (dacă nu este suficientă, adăugaţi un volum 
dublu de apă – nu mai mult – suficient încât seminţele 
să plutească). Acoperiţi bolul cu un material textil sau 
cu un capac care să permită să intre aer. Amestecul va 
începe să fermenteze şi să arate urât, dar va produce şi 
un miros neplăcut. Trebuie să îl lăsaţi suficient de mult 
încât să se descompună gelul, dar nu mai mult – altfel 
seminţele pot începe să germineze. Verificaţi 
amestecul zilnic, să vedeţi dacă zeama din jurul 
seminţelor a fermentat de tot. La o temperatură între 
20-25oC probabil procesul va dura în jur de 10 zile; la 
temperaturi mai mici va dura mai mult. Când procesul 
este complet, luaţi cu o lingură resturile şi mucegaiul 
care s-a format deasupra amestecului. Adăugaţi apă 
pentru a limpezi seminţele, apoi turnaţi apa, cât de 
mult puteţi, fără să pierdeţi nicio sămânţă. Repetaţi 
procedeul până când apa rămâne curată, iar seminţele 
pe fundul vasului. Turnaţi seminţele într-o sită, 
spălaţi-le bine cu apă şi scoateţi sau apăsaţi, să treacă 
prin sită, orice rămăşiţă de pulpă. Apoi lăsaţi-le să se 
scurgă. Împrăştiaţi-le, într-un strat subţire, pe o tavă 
sau pe o farfurie şi puneţi-le într-un loc cald, aerisit. 
Risipiţi seminţele cu mâna, în timp ce se usucă, să 
spargeţi cocoloaşele şi să se poată usca uniform. 
Păstrați semintele la loc răcoros, uscat și protejat de 
insecte; într-un plic sau cornet de hartie - pe care veți 
însemna numele varietății și data la care ați colectat 
semințele. Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi 
să le împărțiți cu familia și vecinii!

Probabil cele mai întâlnite plante din grădinile 
ţărăneşti. Există o multitudine de tomate: roşii, 
galbene, verzi, negre, rotunde, alungite, mici, dolofane. 
Tomatele se cultivă bine după lucernă, trifoi, mazăre, 
fasole, dar se poate cultiva şi după rădăcinoase, 
bulboase şi bostănoase. Revenirea tomatelor pe 
aceeaşi teren se face după 3-4 ani. 

Tomatele se cultivă prin producerea prealabilă a 
răsadurilor. Semănatul se realizează după 20 februarie. 
Sămânţa se seamănă în rânduri distanţate la 8-10 cm 
şi la 2-3 cm/rând. La începutul formării primelor două 
frunze adevărate, după 10-15 zile de la răsărire, 
răsadul se poate repica în pahare de unică folosinţă, 
care au fost umplute, în prealabil, cu pământ şi 
îngrăşământ natural. Adâncimea de repicat este de 
2-2,5 cm. Plantarea se începe când în sol se realizează 
temperaturi de 12 0 C la 10-12 cm. Răsadurile se 
plantează pe strat înălţat, plantându-se câte două 
rânduri la 60, 70 sau 80 cm, iar între plante / rând 40 
cm, sau 50 cm. Adâncimea de plantare este până la 
prima frunză adevărată. 

Nu uitaţi să pregătiţi ţăruşi / araci pentru susţinerea 
tomatelor care nu au creştere determinată (cresc 
foarte mult în înălţime). Tomatele pot creşte 2,5 metri 
înălţime sau chiar mai mult. Răsfăţaţi-vă tomatele cu 
îngrăşământ şi udaţi-le de 2-3 ori pe săptămână.  Nu 
folosiţi chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de 
sănătatea mediului şi a dumneavoastră.Polenizarea și 
izolareaAnumite soiuri mai vechi de tomate, mai puţin 
ameliorate – mai ales tomatele mici, cum e cazul 
multor tomate din catalogul nostru este probabil să se 
polenizeze încrucişat cu alte tomate. Cultivatorilor si 
multiplicatorilor de roşii pentru seminţe li se 
recomandă să separe soiurile de tomate la o distanţă 
de cel puţin 30 m. Nu uitaţi să notaţi observaţiile 
dumneavoastră despreevoluţia plantelor în formularul 
Eco Ruralis. 
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Cod Eco Ruralis: AB343Tomate de Alba
Varietatea provine din județul Alba. Plantele au creștere 
nedeterminată, atingând aproximativ 70 cm înalțime. Fructele 
mature au culoare roz spre roșu. Forma fructelor este rotundă, 
aplatizată. Fructul este dulce-aromat; fructe suculente. La 
maturitatea de consum, fructele sunt de mărime foarte mare, cu 
un diametru mai mare de 10 cm. Producătorii semințelor: echipa 
Eco Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: BZ189Tomate gogoșar
Varietatea provine din județul Buzău. Plantele au creștere 
nedeterminată, atingând aproximativ 70 cm înalțime. Fructele 
sunt de culoare roșie, sub formă de gogoșar. Mărimea fructului 
este în medie de 6 cm, iar diametrul în jur de 4 cm. Fructul este 
dulce-aromat, specific. Fructele nu sunt zemoase, au pulpă 
consistentă, goale pe interior. Producătorii semințelor: echipa 
Eco Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: BZ190Tomate tradiționale Dâmbroca
Varietatea provine din județul Buzău. Plantele au creștere 
nedeterminată, atingând aproximativ 60 cm înalțime. Este un soi 
tardiv, cu fructe mari, de 10-11 cm. Fructele au culoare roșie-
cărămizie, cu formă neregulată – inimă de bou. Fructele sunt 
foarte zemoase. Gustul este dulce, ușor acid, foarte aromat, 
specific. Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. 
Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: BZ314Tomate tradiționale
Varietatea provine din județul Buzău. Plantele au creștere 
nedeterminată, atingând aproximativ 60-70 cm înalțime. 
Fructele sunt de culoare roșu-închis, de mărime medie-mare 
(6-8 cm), cu formă inimă de bou. Fructele sunt foarte zemoase. 
Gustul este dulce, ușor acid, foarte aromat, specific. Producătorii 
semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a 
semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: CJ2Tomate tradiționale Sara Soos
Varietatea provine din Gherla, județul Cluj, de la țăranca Sara 
Soos, de unde provine și numele roșiilor. Creștere 
nedeterminată, 80-90 cm înălțime. Fructele roșii-portocalii, 
formă sferică, ușor aplatizată, mărime mare - medie 8 cm. Gustul 
dulce-ușor acid, specific, foarte plăcut. Fructe foarte suculente. 
Sunt rezistente la secetă, cu sensibilitate medie la mană. 
Producători semințe: echipa Eco Ruralis Cluj. An recoltare 2015. 

Cod Eco Ruralis: CJ1526Tomate tradiționale de Hida
Sunt tomate țărănești vechi, care au fost păstrate într-o familie 
de țărani din județul Cluj, de aproximativ 20-25 de ani. Tomate 
clasice, de grădină, bune pentru bulion. Plante cu o creștere 
nedeterminată. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 



Cod Eco Ruralis: DE177Tomate Coacăz Auriu
Varietatea provine din Germania. Plantele au o creștere 
determinată, ajung pâna la 50 cm înalțime. Fructele mature au 
culoarea roșie cu tentă portocalie. Fruct de formă sferică, ușor 
ovală, de marime mică-medie 3-4 cm. Gustul este dulce-aromat, 
specific. Sunt foarte zemoase. Planta este foarte încărcată de 
fructe. Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. 
Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: HR7Tomate tradiționale Harghita
Varietate originară din județul Harghita. Plante cu creștere 
nedeterminată. Fructele au culoare roșie, verzuie în zona 
pedunculară. Formă de inimă de bou. Fructele sunt mari, între 
7-10 cm. Gustul este dulce-aromat, specific. Fructele sunt 
zemoase și pulpa este consistenă. Sunt excelente pentru bulion. 
Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP100Tomate Albă ca Zăpada
Acest soi provine din SUA; preluat de Eco Ruralis în 2011. Este o 
varietate de roșii cherry de culoarea fildeșului, pal-translucid. 
Plantele au o creștere nedeterminată, ajungând pâna la 80 cm 
înalțime. Fructele au formă sferică, cu gust dulce-acid-aromat, 
specific. Fructele sunt zemoase. Sunt excelente pentr salate. 
Rezistență ridicată la mană. Producătorii semințelor: echipa Eco 
Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP104Tomate 
Varietate cu creștere nedeterminată, plantele pot atinge cam 70 
cm înălțime. Fructele sunt de culoare roșu-închis, de mărime 
mare (7-9 cm), formă neregulată, tip inimă de bou. Fructele sunt 
zemoase, cu pulpă consistentă. Excelente pentru bulion. 
Sensibilitate  medie spre mare la mană pe frunze. Gustul este 
dulce, aromat, specific. Producătorii semințelor: echipa Eco 
Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP104ATomate Ruby Rakes Yellow
Varietate originară din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Creștere nedeterminată. Fructele sunt de culoare portocalie, de 
mărime mare, în jur de 8-9 cm, cu formă neregulată, tip inimă de 
bou. Au un gust ușor acid-aromat, specific. Fructele sunt mari, 
pot atinge 5-7 cm. Excelente pentru un bulion portocaliu. 
Fructele sunt foarte zemoase. Producătorii semințelor: echipa 
Eco Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP105Tomate Madara
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Fructele au culoare galben-portocalie cu tentă roșiatică. Plantele 
au creștere nedeterminată, pot ajunge la 80-90 cm înălțime. 
Fructele au formă sferică, ușor ovală, mărime mică - 3 cm. Gustul 
lor este dulce, acid-aromat, specific. Fructele sunt foarte 
zemoase. Frunzele au o sensibilitate medie la mană. Plante cu o 
creștere nedeterminată. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 
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Cod Eco Ruralis: KP106Tomate Nagib Jaune
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Plantele au creștere determinată, ajungând pâna la 40-50 cm 
înălțime. Fructele mature au culoare galben-aurie, formă 
rotundă aplatizată, ușor costată, mărime mare 8-9 cm. Gustul 
dulce-acid, foarte aromat, specific. Fructele - foarte zemoase. 
Rezistența frunzelor la mană e medie-mare. Producători 
semințe: echipa Eco Ruralis Cluj. An recoltare semințe: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP113Tomate Ananas Hawaian
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Soi târziu. Plantele au creștere nedeterminată. Fructele sunt de 
culoare galbenă, cu striații portocalii, de mărime mare 8-9 cm, 
formă inimă de bou. Gustul este dulce, ușor acid, foarte aromat, 
specific. Fructele sunt foarte zemoase. Excelente pentru bulion. 
Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP127Tomate Cherry negre
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Creștere nedeterminată, cu o înălțime de aprox. 80 cm înălțime. 
Fructele sunt de culoare mov-violacee-verzui, tip cherry, de 
mărime 2,5 cm, de formă sferică. Gustul lor este dulce-aromat, 
specific. Fructele sunt zemoase. Frunzele au o sensibilate mică 
spre mare la mană. Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis 
de la Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP134Tomate Prințul Negru
Varietatea este originară din Irkutsk, Siberia; preluată de Eco 
Ruralis în 2011. Soi de sezon mediu. Creștere nedeterminată, 
poate atinge un metru înălțime. Fructele sunt de culoare 
maroniu-închis-ciocolatie, de mărime 6-7 cm, formă sferică-
ovală. Gustul dulce-aromat, specific. Fructele sunt foarte 
zemoase. Sensibilitate medie la mană pe frunze. Producători 
semințe: echipa Eco Ruralis Cluj. An recoltare semințe: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP136Tomate Barbaniaka
Acest soi este originar din Tapioszele – Ungaria; preluat de Eco 
Ruralis în 2011. Plantele au creștere nedeterminată, pot ajunge 
până la 70 cm înalțime. Fructele sunt de culoare roșie, au formă 
sferică, de tip micro-cherry, de mărime de 1cm. Gustul lor este 
dulce, acid, foarte aromatic, specific. Fructele foarte zemoase. 
Rezistență mare pe frunze la mană. Producătorii semințelor: 
echipa Eco Ruralis de la Cluj. An recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP147Tomate Miere de Mexic
Acest soi este originar din Mexic; preluat de Eco Ruralis în 201. 
Plantele au o creștere nedeterminată, pot ajunge până la 70 cm 
înălțime. Fructele sunt de culoare roșie, tip cherry, mărime 2-3 
cm, formă sferică. Gustul este dulce-aromat, specific. Fructele 
sunt foarte zemoase. Un soi târziu, productivitate bună, rezistent 
la crăpare și la secetă. Sensibilitate medie la mană pe frunze. An 
recoltare a semințelor: 2015. 
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Cod Eco Ruralis: KP151Tomate Purple Konig
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Este o varietate cu creștere nedeterminată, plantele pot ajunge 
până la 70-90 cm înălțime. Fructele sunt de culoare roșie de 
mărime medie-mare (5-7 cm), cu formă sferică ușor aplatizată. 
Gustul este dulce, ușor acid-aromat, specific. Fructele sunt foarte 
zemoase. Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. 
An de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP151BTomate Purple Konig B
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Plantele au creștere determinată, ce ating o înălțime de 60-70 
cm. Fructele au culoare roșie, de mărime medie-mare (4-7 cm), 
au formă neregulată rotunda-ușor aplatizată. Mărimea fructului 
este de 4-7 cm. Gustul lor este dulce, ușor acid, aromat, specific. 
Fructele sunt foarte zemoase. Producătorii semințelor: echipa 
Eco Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP152Tomate Santiam
Acest soi a fost dezvoltat în SUA; preluat de Eco Ruralis în 2011. 
Creștere determinată și viguroasă, foarte precoce. Pot atinge o 
înălțime de aprox. 40 cm. Fructele au culoare roșie, de mărime 
medie-mare (6 cm), cu formă sferică ușor aplatizată. Gust dulce, 
ușor acid, specific. Fructele sunt zemoase. Nu necesită araci. 
Rezistentă la Fusarium și Verticilium. Producătorii semințelor: 
echipa Eco Ruralis de la Cluj. An recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP154Tomate Spițe
Soi originar din România. Plante cu o creștere nedeterminată. 
Fructele sunt de culoare roșie, de mărime mare (8-10 cm 
lungime), cu formă foarte alungită, conică ușor curbată. Gustul 
lor este dulce-aromat, specific. Fructele sunt zemoase, cu pulpă 
foarte consistentă. Sensibilitate medie la mană pe frunze. 
Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP158Tomate Brin de Muguet
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Plantele au creștere nedeterminată. Pot atinge o înălțime de 
60-70 cm. Fructele sunt de culoare roșie, tip cherry, de mărime 
2-4 cm, au formă sferică, ușor țuguiate. Gustul lor este dulce, 
foarte plăcut. Fructele sunt zemoase.  Sensibilitate medie spre 
mare la mană pe frunze. Producătorii semințelor: echipa Eco 
Ruralis de la Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP159Tomate Burbank
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Plantele au creștere determinată. Varietatea este cu coacere 
mijlocie, la mijlocul sezonului. Fructele sunt de culoare roșie, de 
mărime medie (6-8 cm), formă sferică – ușor aplatizată. Gustul 
lor este dulce-aromat, specific. Fructele sunt zemoase. 
Sensibilitate mica spre medie la mană pe frunze.  Producători 
semințe: echipa Eco Ruralis Cluj. An recoltare semințe: 2015. 
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Cod Eco Ruralis: KP411Tomate Mission Dike
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Plantele au creștere nedeterminată. Fructele sunt destul de mari 
(10-13 cm) foarte costate, au culoare roșie-roz, și o formă 
aplatizată. Gustul lor este dulce, specific. Fructele sunt foarte 
suculente. Prezintă rezistență bună la boli și dăunători. 
Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. An de 
recoltare a semințelor: 2015. 

Tomate Marin
Varietatea provine din satul Marin, Județul Sălaj. Tipul de 
creștere al plantei este nedeterminat. Fructele mature au 
culoarea roșie, sunt de mărime medie (5-7 cm), au formă sferică-
ușor aplatizată. Gustul lor este ușor-acid spre dulce, foarte 
plăcut. Sunt foarte suculente. Excelente pentru bulion. 
Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: SV9Tomate de Suceava
Această varietate este originară din Județul Suceava. Plantele au 
creștere semi-determinată. La maturitate, fructele au culoare 
galbenă, cu reflexe verzui pe zona pedunculară. Au formă sferică, 
ușor alungită, de mărime medie (6 cm). Gustul este dulce-
aromat, specific. Fructele sunt zemoase. Sensibilitate medie la 
mană. Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. An 
recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: SV415Tomate Inimă de bou de Suceava
Această varietate este originară din Județul Suceava. Plantele au 
creștere nedeterminată. Pot atinge o înălțime de aproximativ 70 
cm. Fructele au culoare roșie, de mărime medie (4-6 cm). Gustul 
lor este dulce-acid-aromat, specific. Fructele sunt zemoase, cu o 
coajă groasă. Sensibilitate medie spre mare la mană. 
Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: VL1565Tomate Trandaf
Varietatea provine din Ionești, jud. Vâlcea de la Ion Bibicu, zis 
Trandaf, de unde vine și numele varietății. Plantele au creștere 
nedeterminată. Pot atinge o înălțime de 120-140 cm. Fructele 
sunt de culoare roșie, de mărime mare, putând atinge greutăți 
record de 1 kg / fruct. Forma este rotundă, ușor aplatizată. Gustul 
lor este dulce-acrișor, foarte plăcut, tipic. Fructele sunt foarte 
zemoase.  Excelente pentru bulion. Producătorii semințelor: 
Maria și Vasile Duminicioiu din Ionești, jud. Vâlcea. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 
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Cod Eco Ruralis: SJ373
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Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Țelina este plantă bienală. După recoltare, alegeţi cele 
mai frumoase plante, scoateţi-le cu grijă cu rădăcină 
din pământ şi păstraţi-le în nisip peste iarnă. Se 
replantează în primăvară. În primul an produce 
rădăcină şi frunze iar în anul doi dezvoltă tulpina 
floriferă, care produce flori şi sămânţă. Tulpina 
floriferă are o înalțime de 80-100 cm, este foarte 
ramificată, goală în interior și striata. Florile sunt mici, 
alb-verzui, grupate în inflorescențe. Înflorirea durează 
din iunie până în august. Lăsați florile să se usuce pe 
plantă, în mod natural. Semințele își păstrează 
viabilitatea timp de 4-5 ani. Păstrați semintele la loc 
răcoros și uscat într-un săculeț de pânză sau într-o 
pungă de hârtie. Dacă aţi avut o cultură de succes, nu 
uitaţi să le împărțiți cu familia, vecinii și prietenii 
dumneavoastră! 

Țelina este o plantă foarte apreciată în grădinile 
țăranilor. Țelina se cultivă pentru rădăcina îngroșata și 
frunzele utilizate la prepararea unor salate, mâncăruri, 
aromatizarea murăturilor și în conservele de legume. 
Spre deosebire de alte rădăcinoase precum morcovul 
sau păstârnacul, țelina se cultivă prin răsad, din 
pricina semințelor mici și a duratei lungi de 
germinație. Semănarea în răsaduri se face în luna 
februarie-martie iar plantarea în grădină a acestora se 
face în mai-iunie. Țelina de rădăcină este o plantă 
bienală cu perioadă lungă de vegetație (180-200 zile). 
În primul an de cultură, formează o rozetă mare de 
frunze și rădăcină îngroșată. Rădăcina îngroșată 
începe să se formeze când plantele au 3-4 frunze, este 
de culoare alb-galbuie, fragedă și suculentă. Se 
recoltează târziu, înainte de venirea înghețului.

ȚelinăȚelină

Cod Eco Ruralis: BZ1611Țelină de Buzău
Această varietate tradiţională de țelină de rădăcină este din comuna Dâmbroca, 
jud. Buzău. Are o greutate medie de 400-500 gr. și poate ajunge până la 1 kg dacă 
se copilește. Preferă un sol afânat, nisipos. Producătorii semințelor: grupul 
Semințe Vii din Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2016. 

Însămânțare, cultivare și creștere
Culegeţi fructele la sfârşitul toamnei, atunci când se 
află la maturitate fiziologică, nu la maturitate de 
consum. Aşteptaţi până când fructele se strică efectiv 
pe plantă. Dacă e prea frig şi este pericol de îngheţ, 
atunci culegeţi fructele cu tot cu plantă şi puneţi-le la 
un loc răcoros şi uscat şi aşteptaţi 1-2 săptămâni, ca 
fructele să intre în stare de putrefacţie. Spălaţi apoi 
într-o găleată fructele şi strecuraţi seminţele. 
Seminţele trebuie să aibe culoarea gălbenicioasă şi 
consistenţă foarte fermă. Lăsaţi apoi seminţele la uscat 
într-un loc cald și aerisit până sunt complet uscate 
(2-4 zile). Pastrati semintele intr-un plic sau cornet de 
hartie, la un loc racoros, uscat si protejat de insecte. 
Este recomandabil ca pe fiecare plic cu seminte sa fie 
insemnate numele plantei, data la care au fost culese 
semintele. 

Au nevoie de o climă temperat caldă, cu primăveri 
frumoase și veri călduroase. Se seamănă la sfârșitul 
iernii în răsadnițe încălzite utilizând aproximativ 2 
grame de semințe pentru un metru pătrat de răsadniță. 
După 8-10 săptămâni de la semănat vinetele se pot 
răsădi în grădină la o distanță de 35-40 de centimetri 
între plante pe rând și 70 de centimetri între rânduri. 
Răsăditul se face în prima jumătate a lunii mai când 
pericolul brumelor târzii a trecut. Iubește pozițiile 
însorite și are nevoie de udări zilnice mai ales în prima 
săptămâna după răsădit, pe măsură ce se dezvoltă pot 
fi irigate și la 4-5 zile. Se poate acoperi pământul de la 
rădăcina vinetelor cu un strat de paie sau cu o folie de 
polietilenă (mulcire). Se recoltează toamna când 
culoarea este intensă și lucioasă iar fructul are 
elasticitate. 

Salvarea semințelor

Specia: Apium graveolens
Familia: APIACEAE...

...
...

..

VineteVinete Specia: Solanum melongena
Familia: SOLANACEAE...

...
...

..



Cod Eco Ruralis: KP354Vinete Longue Violette Hative
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Fruct lunguieț (20-30 cm), de culoare mov închis. Planta are 
înălțime medie de până la 1 metru, dezvoltare puternică. 
Varietate timpurie care poate fi cultivată și în regiunile mai 
vechi. Gustul este tipic. Producătorii semințelor: echipa Eco 
Ruralis de la Cluj.  An de recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: NT1489Vinete Pana Corbului
Această varietate tradițională de vinete provine din Bălțătești, 
jud. Neamț. Soi vechi, foarte productiv, cu fructe de culoare 
negru-violet, cu o greutate cuprinsă între 3-400 grame/fruct. 
Face fructe la 75-85 zile de la plantare. Gustul este tipic, dulceag, 
delicios. Producătorul semințelor: Vali Cucu din Bălțătești, jud. 
Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2015. 
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Cod Eco Ruralis: KP357Vinete Rouge de Chine
Varietatea provine din Franța; preluată de Eco Ruralis în 2011. 
Înălţimea medie a plantei este de 48 cm. Fructele au formă de 
gogoşar, de culoare roşie. Înălţimea medie a fructelor este de 2 
cm, iar lăţimea de 4,5 cm. Fructele se desprind foarte greu de pe 
tulpină. Foarte productiv. Gustul vinetelor este amărui. 
Producătorii semințelor: echipa cele coapte.Eco Ruralis de la 
Cluj. An recoltare a semințelor: 2015. 

Vinete Purple Cluster
Varietatea tradițională de vinete provine din Franța; preluată de 
Eco Ruralis în 2011. Fructul este lung, de culoare vineție. 
Mărimea medie a fructului este de 15-20 cm. Planta are înălțime 
medie de 60 cm, cu frunze de culoare mov. Este o varietate 
destul de productivă. Gustul este tipic, dulceag, delicios. 
Producătorii semințelor: echipa Eco Ruralis de la Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2015. 

Cod Eco Ruralis: KP355



Producători de semințe
Eco Ruralis sprijină țăranii care muncesc și trăiesc din producție de semințe tradiționale. 

www.valicucu2006.sunphoto.ro
www.seminte-romanesti.shopmania.biz

www.seminteromanestidelegume.ro

Comenzi la: telefon: 0721951095 - 0741382220 - 0233244057 (fix) 
e-mail: valicucu2006@yahoo.com 

CUCU PETRU sau NEA' VALI

Nea' Vali este din comuna Bălțătești, jud. Neamţ. Nea' Vali are peste 60 de ani și se ocupă de semințe de 
aproape 30 de ani. Legumele obținute din semințele sale au gust adevărat și rezistență la factori de mediu 
vitregi. Ţăran legumicultor cu experienţă, nea' Vali este dedicat pasiunii sale pentru conservarea soiurilor 
vechi de legume. Cooperarea este cheia pentru viitorul agriculturii țărănești și odată cu asta, a semințelor 
tradiționale. Cooperează cu foarte mulți țărani din țară, precum și din afata țării, care se preocupă de salvarea 
soiurilor vechi de semințe.

Una dintre cele mai mari mândrii ale sale o reprezintă roșiile uriașe românești pe care le-a salvat în urmă cu 
30 de ani şi pe care le-a răspândit în toată ţara pe cont propriu dar şi prin asociaţia Eco Ruralis, al căreia este 
membru. Va recomandăm cu drag şi încredere să comandaţi seminţe pentru grădinile voastre, de pe magazinul 
online al domnului Cucu Petru.
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Producători de semințe
Eco Ruralis sprijină țăranii care muncesc și trăiesc din producție de semințe tradiționale. 

www.seminte-vii.ro
www.semintevii-nemodificate.ro

Comenzi la telefon: 0767 893 239 (răspunde Stela Zămoiu)
e-mail: freddyjeff@yahoo.com / stela_zamoiu53@yahoo.com

SEMINȚE VII

Semințe Vii este formată din 4 familii de mici producători de semințe tradiționale din satul Dâmbroca, județul 
Buzău. Sunt membri ai asociației Eco Ruralis - în sprijinul agriculturii țărănești. Conclucrează cu mulți alți 
țărani din toate colțurile țării care au aceeași pasiune. Iubesc semințele țărănești, soiurile vechi din bătrâni, 
hrana sănătoasă și gustoasă. Producția de semințe este pentru aceste familii un mod de viață, o pasiune și o 
sursă de venit. Sunt norocoși să muncească în aer liber, într-un mediu frumos și curat, la ei în sat. Munca de 
salvare a semințelor e o moștenire din tată în fiu. În grupul Semințe Vii sunt 3 generații de țărani (bunici, 
părinți, nepoți), care aduc laolaltă experiența, energia și speranța că vor continua această ocupație foarte mult 
timp de aici înainte.Prin magazinul online Semințe Vii, vă prezentăm produsele din grădinile Semințelor Vii. 
Toate, absolut toate semințele de legume, cereale, plantele aromatice și plante medicinale sunt 
tradiționale,varietăți vechi, gustoase și sănătoase. Pentru cei mai în vârstă, vă garantăm că veți reîntâlni 
gustul copilăriei. Pentru cei tineri, pregătiți-vă să experimentați gusturi magice. Vă oferim astfel și vouă 
posibilitatea de a obține legumele, cerealele, plantele aromatice și florile cultivate de noi, cumpărând semințe 
din magazinul online Semințe Vii.
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Eco Ruralis sprijină cu semințe tradiționale producători organizați în sisteme de vânzare directă. 
Vă prezentăm Cutia țăranului și ASAT:

Înscrieți-vă la www.cutiataranului.ro

CUTIA ȚĂRANULUI

Cutia Ţăranului este un sistem alternativ de lanț alimentar scurt, organizat de membri ai Eco Ruralis, țărani și 
consumatori. Prin Cutia Țăranului, consumatori din diferite oraşe din România (Cluj Napoca, București - lista 
este în continuă extindere) primesc hrană direct de la ţăranii producători, prin abonamente permanente. 
Cutia țăranului oferă legume, lapte, ouă, carne, brânză, pâine, ulei, zacuscă, suc de roșii și multe alte produse. 
Foarte mulţi dintre producătorii de legume din acest sistem de vânzare directă, cultivă varietăți țărănești de 
legume şi practică agricultura după principii conştiente faţă de sănătatea mediului şi a consumatorilor. 

Conținutul cutiei se poate schimba din când în când în funcție de sezon și de generozitatea Mamei Pământ și 
schimbările din fiecare anotimp. Cutia țăranului este livrată acasă sau la serviciu, în funcție de nevoia 
consumatorului. Acest sistem se bazează pe încredere reciprocă. Clienții consumatori pot oricând vizita 
gospodăriile țăranilor care le livrează cutiile săptămânale. În același timp, așteptăm din parteaconsumatorului 
seriozitate și loialitate. 

Recomandăm cu drag!
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Eco Ruralis sprijină cu semințe tradiționale producători organizați în sisteme de vânzare directă. 
Vă prezentăm Cutia țăranului și ASAT:

Înscrieți-vă la www.asatromania.ro

ASAT – Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești

ASAT a fost creat de asociația CRIES Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare. Sistemul ASAT 
susține o formă de dezvoltare alternativă pentru gospodăriile de semi-subzistență din țară, care pot oferi 
produse de o calitate net superioară, în condițiile unui parteneriat mutual avantajos, orientat către o 
agricultură naturală, o plată echitabilă, copartajarea riscurilor și beneficiilor agriculturii calitative și relații de 
solidaritate între grupurile de consumatori urbani și micii producători de proximitate. Cu alte cuvinte, ASAT 
este un model de vânzare directă, care stabilește un parteneriat solid între consumator și producător, 
implicând ambele părți. 

Foarte mulți dintre producătorii de legume din acest sistem, cultivă varietăți țărănești de legume. Unul dintre 
scopurile principale ale ASAT este creşterea implicării cetăţenilor în promovarea, dezvoltarea şi consolidarea 
iniţiativelor etice şi solidare din domeniul finanţării etice şi solidare, a consumului responsabil și comerţului 
echitabil.

Recomandăm cu drag!
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Procedura - FORMULAR DE COMANDĂ

Formularul oficial pentru comenzi se găseşte şi în format electronic pe www.ecoruralis.ro. Vă rugăm să 
completaţi formularul online de pe website-ul nostru. Menţionaţi codul seminţelor pe care doriţi să le 
comandaţi. Semințele sunt GRATUITE. Puteţi comanda maxim 5 varietăţi de seminţe. Prin comanda 
dumneavoastră de semințe tradiționale Eco Ruralis, faceti primul pas în a deveni un membru în 
comunitatea noastră. 

Asociaţia Eco Ruralis: 
Strada David Francisc, nr. 10, ap. 5, cod poştal 400104, Cluj Napoca.
Tel/Fax: 0264 599 204. 
E-mail: ecoruralis@gmail.com. 
Website: www.ecoruralis.ro.

.........................................................................................................................................................

Când faceți comandă de semințe, vă vom solicita următoarele informații:

Nume şi prenume

(dacă faceţi comandă în numele alte persoane, scrieţi datele de contact ale persoanei respective)

Date de contact:

Adresa completă (strada, număr, localitate, județ)

Telefon / E-mail / Facebook

Întrebări suplimentare:

Doriți să aflați mai multe sau să vă implicați în alte activități ale asociației?

WWOOF România (voluntariat la gospodării ecologice și tradiționale)

Voluntariat (ajutor la grădină, salvare șau împachetare de semințe, traduceri)

Grupuri de lucru pentru țărani (dreptul la semințe, dreptul la pământ, dreptul la piață)

Prin această comandă veţi deveni membru în comunitatea Eco Ruralis.

Ce fel de membru vă consideraţi?

Țăran

Grădinar

Consumator

Aveţi o gospodărie la ţară?

DA / NU

Dimensiunea grădinii sau a gospodăriei unde urmează să se cultive seminţele?

(hectare - exemplu: 0,2 ha sau 2 ha)

 Ce fel de seminţe doriţi să comandaţi din Catalogul Eco Ruralis?

(introduceţi doar codurile seminţelor, fără alte menţiuni; 

puteţi comanda maxim 5 varietăţi de seminţe din cele prezentate în catalog)
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În prezent asociația reprezintă peste 3300 de membri 
– reunind țărani, grădinari și consumatori susținători. 
Majoritatea membrilor dețin o suprafață de pământ și 
o gospodărie care se află pe pământul lucrat, sau în 
vecinătatea acestuia. Majoritatea produc pentru 
consum propriu, iar o parte își vând produsele în mod 
direct sau în piețe locale. Un număr redus (dar în 
creștere) al membrilor sunt implicați în vânzarea 
produselor prin rețele alimentare alternative. Fermele 
lor susțin o diversitate de culturi, rase de animale și 
majoritatea folosesc semințe țărănești, aderând în 
mod natural la principiile agroecologiei. Membri 
țărani sunt foarte legați de comunitatea locală și sunt 
mândri de identitatea lor culturală și de rolul lor de 
păstrători ai tradiției unui sistem alimentar sănătos

Ce înseamnă să fiți membru Eco Ruralis?
a) Faceți parte dintr-o rețea de mii de țărani, țărănci 
și susținători ai agriculturii țărănești, cu experiențe 
și gândire similare. Cu ei puteți avea schimburi de 
informații și de practici agricole sau construi 
planuri pentru îmbunătățirea vieților țăranilor.
b) Puteți participa la reuniunile si activitățile 
membrilor asociației, unde sunt discutate 
problemele și soluțiile referitoare la drepturile 
țăranilor la semințe, pământ și piețe;
c) Aveți acces la diferite materiale informative sau 
rapoarte tipărite despre cele mai importante 
subiecte pentru țărani;
d) Puteți avea voluntari în gospodăria dvs., prin 
programul de Voluntariat Internațional la Ferme 
administrat de asociație (www.wwoof.ro); 
e) Faceți parte confederația internațională de țărani, 
La Via Campesina, care militează pentru drepturile 
țăranilor de pretutindeni. Aveți astfel posibilitatea 
să întâlniți țărani din alte țări și să cooperați cu 
aceștia.

Pentru a deveni membru al asociației, nu percepem 
nicio cotizație de membru! 

Dacă nu doriți să comandați semințe de la noi, dar 
doriți să vă alăturați mișcării țărănești din România, 
puteți să ne scrieți la adresa de e-mail: 
ecoruralis@gmail.com sau să ne sunați la numărul 
de telefon: 0264 599 204.

Toți pentru unul și unul pentru toți. Pentru că, până 
când nu vom fi toți liberi, nimeni nu este liber!.

Beneficiile de a deveni
membru(ă) asociației
Eco Ruralis

Despre Via Campsina
Mișcarea Internațională 
a țăranilor și țărăncilor

Eco Ruralis este membră a confederației Via 
Campesina Europa încă din 2011 - www.eurovia.org. 
În Europa suntem 28 de organizații regionale și 
naționale din 19 țări de pe întregul continent 
reunite. La nivel inter- național, Via Campesina este 
cea mai mare mișcare socială din lume, reunind 164 
organizații regionale și naționale din 73 țări de pe 6 
continente. 

Înființată în 1993, în prezent Via Campesina 
reprezintă vocea a 200 milioane de țărani și țărănci, 
oameni fără pământ, indigeni, migranți, muncitori 
agricoli, fermieri mici și mijlocii. Este o mișcare 
autonomă, pluralistă și multiculturală care apără 
agricultura durabilă la scară redusă și o promovează 
ca o cale spre justiție socială și demnitate. Via 
Campesina se opune controlului agroindustrial și 
corporatist care distrug viața oamenilor și natura.

Via Campesina face parte din mecanisme de 
consultare în instituții europene sau globale, 
precum Organizația pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO) sau Consiliul pentru Drepturile 
Omului al Națiunilor Unite. Prioritățile sunt:
- Politici și Producție ce implică dezbaterile Politicii 
Agricolă Comună (PAC) și alte Politici Publice, 
Guvernare Globală, Comerț și Alimentație.
- Agroecologia Țărănească ce tratează problema 
semințelor și al Organismelor Modificate Genetic 
(OMG), agroecologia, clima și problema 
agrocombustibililor, cercetare și inovații țărănești.
- Axa pe Drepturile Țăranilor cuprinde teme ca 
reforme agricole, dreptul la pământ, drepturile 
țăranilor și țărăncilor, tinerilor și muncitori și 
migranți agricoli.

În urma alegerilor adunării generale din Paris din 
martie 2016, asociația noastră, Eco Ruralis face 
parte din Comitetul de Coordonării Europene Via 
Campesina prin reprezentanta Ramona 
Duminicioiu, care are responsabilitatea de a susține 
drepturile țăranilor și țărăncilor din Europa, în 
procesele politicilor publice europene și globale.
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În septembrie 2016, IMAS a realizat pentru asociația 
Eco Ruralis un sondaj național de opinie, cu scopul 
de a evalua percepția oamenilor despre drepturile 
țăranilor în câteva domenii esențiale: semințe, 
piață, fondul funciar și Politica Agricolă Comună.

Sondaj național de opinie OMNIBUS:
Românii susțin cu tărie drepturile țăranilor

Pentru realizarea acestui sondaj au fost intervievate 
1010 persoane adulte, din toate județele. 
Răspunsurile înregistrate arată că cetățenii din 
România cred în drepturile țăranilor, într-o 
proporție covârșitoare. Vă prezentăm rezultatele: 

Utilizarea și comercializarea de semințe 
tradiționale
Q1. Consideraţi că ţăranii români ar trebui să aibă 
dreptul de a folosi (înmulţi, salva, schimba) şi de a 
vinde seminţe tradiţionale, adică seminţe naturale, 
nemodificate genetic, non-hibrid?
Da: 92.4%               Nu: 5.5%               Nu știu: 2.1%

Da

Nu

Nu ştiu
92.4

5.5

2.1

Statutul piețelor țărănești

Q2.  In opinia dumneavoastră, pieţele ţărăneşti ar 
trebui să fie recunoscute drept servicii publice şi 
protejate prin lege?
Da: 97.2%               Nu: 2.1%               Nu știu: 0.7%

0.7
Da

Nu

Nu ştiu

97.2

2.1

Politici publice pentru garantarea dreptului la 
pământ

Q3. Consideraţi că Guvernul României ar trebui să 
implementeze politici publice care să garanteze şi să 
protejeze dreptul la pământ pentru comunităţile 
locale, pentru ţăranii şi tinerii producători 
agroecologici?
Da: 98%                 Nu: 1.3%                Nu știu: 0.7%

0.7
Da

Nu

Nu ştiu

98

1.3

Implementarea Politicii Agricole Comune

Q4. Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă un set 
de reguli şi măsuri cu rolul de a reglementa 
producerea, procesarea şi comercializarea de produse 
agricole în Statele Uniunii Europene. Consideraţi că 
Guvernul României ar trebui să implementeze Politica 
Agricolă Comună pentru a susţine drepturile ţăranilor 
şi micilor fermieri în ceea ce priveşte accesul pe piață, 
accesul la semințe și la pământ?
Da: 95.6%                Nu: 2.3%              Nu știu: 2.1%

2.1
Da

Nu

Nu ştiu
95.6

2.3



Donaţi 2% pentru Eco Ruralis

39

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.

Sprijinul tău e sămânța acțiunii noastre!
Eco Ruralis multumeşte oamenilor care ne-au sustinut activitatea de-a lungul 
timpului prin direcționarea a 2% din impozitul pe venit. Strângerea de fonduri 
nu este o activitate ușoară pentru asociația noastră. Pentru a ne garanta 
independența nu acceptăm finanțări de la companii comerciale multinaționale 
sau de alte dimensiuni, a căror activitate genereaza poluare, injustiție socială și 
economică. Suntem mândri ca suntem sustinuți de membri și de susținători, care 
ne permit să ne continuăm activitatea conform principiilor noastre.

La fel ca în anii trecuţi, prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, 
contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul 
pe venit către o asociaţie neguvernamentală (entitate nonprofit). Vă invităm să 
susțineți asociaţia Eco Ruralis completând și depunând, până în mai 2015, 
formularul 230 (în cazul impozitului pentru salarii) sau formularul 200 (daca ați 
avut alte venituri). Formularele pot fi găsite precompletate cu datele Asociației 
Eco Ruralis pe website-ul asociaţiei Eco Ruralis www.ecoruralis.ro - secţiunea 
Donează.

Instrucțiuni de depunere / expediere a formularelor 230 sau 200:
1. Declaraţia se depune personal la registratura organului fiscal unde 
aidomiciliul stabil.
2. Declarația se poate trimite și prin poștă, prin scrisoare recomandată, către 
Administrația Financiară de care aparțineti.

Dacă aveţi nevoie de îndrumare sau dacă vreți să coordonați distribuția 
șistrângerea de formulare 2% în localitatea voastră, vă rugăm să ne contactaţi.

Datele fiscale ale asociaţiei Eco Ruralis:
Cod de Înregistrare Fiscală (CIF): 25507050
Cod IBAN (cont RON): RO32RZBR0000060011834302
Cod IBAN (cont EURO): RO10RZBR0000060011834310
Banca: Raiffeisen Bank Cluj

Adresa Eco Ruralis: 
Str. David Ferenc (Francisc), nr 10, ap. 5, 
Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cod poștal 400102.

Donaţi 2% pentru Eco Ruralis

Contact:
Tel/fax: 0264 599 204
E-mail: ecoruralis@gmail.com
www.ecoruralis.ro



Agricultura
e acțiune directă
Rezistența e fertilă

www.ecorural i s .ro

Agricultura
e acțiune directă
Rezistența e fertilă

www.ecorural i s .ro


