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Asociaţia Eco Ruralis - în sprijinul agriculturii 
ţărăneşti, a fost înființată în aprilie 2009, în Cluj 
Napoca, reunind țărani din toate colțurile țării.

Eco Ruralis este membră a confederaţiei internaţionale 
de ţărani Via Campesina.  

Eco Ruralis luptă pentru drepturile ţăranilor de a practica 
o agricultură la scară mică, neindustrială. Acesta include 
dreptul de a folosi, înmulţi şi distribui seminţe 
tradiţionale, reglementarea strictă a biosecurităţii (fără 
organisme modificate genetic); păstrarea suveranităţii 
alimentare și respectul pentru sănătatea consumatorului.

În prezent, Eco Ruralis numără peste 1000 de membri.

Suntem mândri să vă prezentăm Catalogul de Seminţe Tradiţionale - Eco Ruralis, ediţia a III-a. Acest catalog este realizat 
prin efortul comun al echipei Eco Ruralis, ce include ţărani, cercetători, studenţi şi facilitatori comunitari. În acest an, am 
pregătit pentru dumneavoastră în total - 108 varietăţi de seminţe tradiţionale. Roşii, ardei, castraveţi, porumb, gălbenele, 
dovleci, lobodă, mărar, salată, lori facelia, echinaceea, cârcuimărese, vinete, dovlecei, fasole, busuioc, cimbru, morcovi, 
patrunjel, ţelină, ştevie, leuştean. Anul trecut, echipa Eco Ruralis a distribuit seminţe de legume şi cereale la peste1000 de 
ţărani şi grădinari, prin comenzi poştale, la târguri şi schimburi de seminţe. Interesul pentru seminţele tradiţionale creşte. 
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, studenţilor şi profesorilor care s-au implicat. Le mulţumim 
voluntarilor care au muncit cot la cot cu noi şi care continuă şi acum să ne ajute. Împreună cu voi vom salva cât de multe 
seminţe tradiţionale este omeneşte posibil! Spor la treabă şi grădini rodnice şi sănătoase!

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.

Obiectivele Campaniei pentru Agrobiodiversitate - 2015:
*   Extinderea programului de înmulţire, colectare şi distribuire de seminţe tradiţionale.
*   Activităţi de educare/formare a publicului interesat despre practici de salvare a seminţelor.
*   Crearea unui program de cercetare participativă în domeniul semințelor tradiționale, în parteneriat cu 
Universitatea de Științe Agricole (USAMV) din Cluj-Napoca, România.
*  Continuarea activităţilor de advocacy pentru drepturile ţăranilor de a folosi seminţe tradiţionale, împreună cu 
Coordonarea Europeană Via Campesina.
*  Activităţi de advocacy împotriva autorizării de noi organisme modificate genetic în Uniunea Europeană.
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Introducere
despre Programul de 
seminţe tradiţionale - Eco Ruralis

Seminţele sunt baza agriculturii şi a hranei noastre. În 
ultimii 5 ani, Eco Ruralis a colectat, multiplicat și a 
distribuit gratuit semințe tradiționale, celor care doresc să 
cultive varietăți tradiționale de legume, cereale, plante 
aromatice și lori. 

“Seminţe tradiţionale” sau “seminţe ţărăneşti” sau “populaţii 
locale” - se referă la seminţe vechi, moştenite din bătrâni, 
care nu au fost cumpărate la plic, de la magazinele de pe 
piaţă în ultimii cel puţin 30-40 de ani. Seminţele 
tradiţionale nu pot i hibrizi sau seminţe modiicate genetic. 

Colectarea
Semințele noastre sunt colectate din întreaga țară, de 
la gospodăriile țăranilor și țărăncilor. Colaborăm cu 
numeroase asociaţii de ţărani şi grădinari din Europa; 
de asemenea, de la Banca de gene de la Suceava, am 
primit şi multiplicat varietăți locale de legume. Pentru 
a continua această luptă și pentru a extinde rețeaua 
celor care salvează semințe, facem un apel la 
implicare. Trimiteţi-ne semințe tradiționale prin 
poștă, împreună cu o scurtă descriere (origine și 
caracteristici speciale), sau aduceţi-le la biroul nostru.

Multiplicarea
Timp de 4 ani, echipa Eco Ruralis din Cluj, cu 
sprijinul domnului profesor Aurel Maxim și cu ajutor 
din partea stagiarilor şi voluntarilor Eco Ruralis și a 
studenților de la Universitatea de Științe Agricole din 
Cluj Napoca, a multiplicat semințe tradiționale pe o 
bucată de teren din fosta grădină botanică din 
campusul universității. Pe toată durata de creștere 
varietățile locale au fost observate şi analizate 
(producție, gust, rezistența la boli și dăunători, 
rezistența la secetă, etc.). Pe baza acestor observații se 
întocmește în fiecare an catalogul Eco Ruralis de 
semințe tradiționale. La finalul sezonului, adunăm 
semințele pentru fiecare varietate, le selectăm, 
ambalăm şi ne pregătim pentru distribuţie.

Începând cu 2014, am pus la Cluj bazele unei noi 
Gradini de Semințe Tradiționale Eco Ruralis, care în 
anul 2015 se va dezvolta într-o grădină comunitară. 

Multiplicarea semințelor nu se întâmplă doar la Cluj. 
O parte din membri noștri, țărani și grădinari dedicați 
salvării de semințe tradiționale, produc pentru 
asociație cantități mai mari de semințe, pe care le 
descriu şi ni le trimit să le distribuim. Dacă doriți să 
deveniți și dumneavoastră un Salvator al semințelor, 
scrieți-ne pe adresa asociației ecoruralis@gmail.com.

Distribuţia
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 pe care asociaţia noastră le-a 
cultivat în anul respectiv. După publicarea 
Catalogului, primim comenzi din toată ţara; urmează 
o distribuție de semințe prin poştă sau direct la sediul 
asociaţiei. 

Nu distribuim cantități mari de semințe, dar suficiente 
cât acestea să fie multiplicate de tărani și grădinari 
pentru a deveni autonomi în anii următori. Practic 
dăm sămânţă “de sămânţă”. Astfel o să vă asiguraţi un 
stoc suficient pentru anul care urmează. Cheia unei 
agriculturi bazate pe principiul suveranităţii şi 
autonomiei alimentare, este practica ţărănească de a 
salva o parte din seminţele cultivate. 

Întrebări frecvente despre distribuţie
*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. Această 
metodă este de preferat, pentru că ne uşurează munca.
Verbal, prin telefon: sunaţi la numărul asociaţiei 
0264599204 (Luni-Vineri, între 12:00 - 18:00). Vă 
vom informa ce varietăţi avem disponibile în catalog, 
ne veţi da datele dumneavoastră şi veţi alege ce 
seminţe doriţi. 
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. Fiecare plic de seminţe va conţine între 
3-40 seminţe, în funcţie de specie, după cum urmează: 
roşii - 25 seminţe/plic; castraveţi - 20; ardei - 25; 
vinete - 20; dovleac - 10; porumb: 30; fasole - 15; 
gălbenele - 6; mărar, phacelia, busuioc, cimbru, morcov, 
ţelină, pătrunjel, ştevie - între 30-40; lobodă, salată, 
leuştean, cârciumărese, echinaceea, păstârnac - între 
20-30.

*Cât costă seminţele şi trimiterile poştale?
Seminţele sunt gratuite iar costurile pentru trimiteri 
poştale în România sunt suportate de asociaţia Eco 
Ruralis.
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Sfaturi practice pentru grădină
Plante companion

De Lalu Nicolae, membru Eco Ruralis, ţăran salvator de 
seminţe tradiţionale. 

Cum să porneşti o grădină cu 
culturi asociate?
Planificarea cu grijă este cheia. După ce s-au cules 
ultimele legume, se recomanda folosirea unui 
îngrăşământ verde: muştarul. Acesta dispare aproape 
de la sine în timpul iernii, fără nici un efort din partea 
grădinarului.
 

Important este ca terenul să fie tot timpul acoperit, fie 
cu legume, fie cu îngrăşăminte verzi. Cărările pot fi 
semănate cu trifoi. 
 

Este bine de făcut un plan pe hârtie al grădinii de 
zarzavat, cu fiecare strat în parte. De răspuns la 
întrebările următoare : 
a) Care va fi talia legumelor ? 
b) Câte plante vor fi necesare? 
c) În funcţie de dimensiunile legumelor, trebuie 
prevăzut un singur rând sau mai multe?
d) Ce se va semăna în stratul din stânga şi în cel din 
dreapta? 
e) Noile culturi le vor suporta pe cele precedente ? 
f) Vor fi ele într-o vecinătate bună?
Grădina culturilor asociate se sprijină pe principiile de 
bază următoare: 
a) grădina este întotdeauna verde; 
b) lucrul solului nu presupune niciodată săparea lui în 
profunzime, ci doar o greblare;
c) îngrăşăminte verzi şi compost.

Câteva trucuri pentru a avea o 
grădină reuşită
Semănarea directă are câteva avantaje importante:
a) avem o mai mare alegere de varietăţi şi seminţele 
costă mai puţin decât plantele;
b) seminţele pot fi reînnoite după plac; 
c) plantele se dezvoltă fără să fie perturbate de 
transplantare; 
d) plantele semănate direct sunt mai puţin sensibile la 
boli şi sunt mai rar atacate de limacşi şi alţi dăunători ; 
e) adesea legumele semănate direct sunt mai avansate 
decât cele repicate.
 

Principiul care stă la baza preparatelor din plante este 
acelaşi cu cel care e la baza mulciului: dăm solului ceea 
ce el ne-a dat. Purinul (maceratul) din aromate (de 
exemplu : purinul de urzici) fortifică plantele şi 
îndepărtează dăunătorii. Numai că trebuie să ştim 
exact cum să lucrăm cu ele, purinul de urzici fiind 
foarte concentrat, deci prea puternic atunci când este 
în contact direct cu plantele.

Un purin (macerat) se prepară foarte uşor: 
a) se umple un recipient din lemn, lut sau plastic, pe 
jumătate cu plante, apoi se completează cu apă rece 
(de preferinţă apă de ploaie); 
b) este recomandabil să adăugăm câţiva pumni de 
argilă pentru a atenua mirosul care se degajă în cursul 
fermentării; 
c) procesul de fermentare începe, în funcţie de 
temperatură, după câteva zile sau o săptămână; se 
amestecă la fiecare câteva zile; 
d) după trei sau patru săptămâni, fermentarea este 
terminată şi purinul poate fi utilizat.
Se face purin din următoarele plante:
- brânca ursului (Heracleum sphondilyum); frunzele 
de varză; frunzele, florile şi fructele de soc; tătăneasă; 
urzică;  păpădie; pătlagină; muşeţel.
Aceste macerate, purinuri, nu trebuiesc folosite decât 
diluate în proporţie de 1/10 până la 1/5 în funcţie de 
cât de concentrat l-aţi făcut. La 1 kg plante tinere cu 
10 kg apă lăsat în plin soare, se macerează în 7 zile şi 
trebuie diluat de 1/ 10 dacă daţi pe frunze şi 1/5 dacă 
daţi pe sol. Deasemenea se repetă tratamentul de 3 ori 
la 3 zile ca sa fie eficace.
Pentru mana roşiilor, soluţia este zeama bordeleză. 
Puteti face combinaţii de macerate de plante care se 
folosesc pentru aceeaşi afecţiune. Toate maceratele se 
fac în principiu la fel, o să vedeţi când s-au făcut - 
după mirosul îngrozitor, dar sănătatea din legume e 
mai importantă.
 

E un pic mai complicat cu îngrăşămintele verzi şi 
asta din mai multe motive: 
-eliberarea terenului  şi prelucrarea solului; 
-însămânţarea culturii de acoperire care este de fapt 
îngrăşământul natural şi care trebuie să aibă timp să se 
dezvolte şi să devină măcar plantă tânără înainte de 
îngheţ. 
Cea mai buna cale este pentru terenurile care se 
eliberează cel mult la sfârşit de septembrie ca de 
exemplu dupa grâu dai un disc şi însămânţezi secară, 
pe care primavara o bagi sub brazdă sau, ma rog, o 
întorci şi o redai solului devenind hrană pentru 
cultura de bază care poate fi de exemplu porumbul sau 
floarea soarelui, fasolea, etc. 
În cazul unei grădini de legume se poate face pe 
brazdele care s-au trecut până la sfârşit de septembrie. 
Se lucrează superficial şi se însămânţează cât mai la 
suprafaţă cu muştar sau alte plante care cresc repede şi 
pe care le lăsăm până dă îngheţul, acesta topindu-le şi 
redându-le solului, care va fi suficient de hrănit ca să 
vă dea o nouă recoltă minunată.
Plantele dvs vor face munca pentru dvs. Nu le plantaţi prea 
înghesuite, respectaţi cât de cât însoţirea lor şi cât mai 
plante aromatice printre ele şi totul va i ok. 
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Sursa: Nicolae Lalu, Ecogrădinar (2011) şi Vasile Rosciuc via Deep Green Permaculture şi Vegetal Shapes.
Acest material cuprinde plantele companion şi cele nefavorabile speciilor din acest catalog.  

Între plante există atracţii şi repulsii naturale. Pentru această ştiinţă a interrelaţionării plantelor s-a propus numele de 
alelopatie. Pentru a evita ca anumite plante să nu-şi dăuneze reciproc, trebuie o bună rotaţie şi vecini adecvaţi. Plantele 
aromatice din grădină contribuie la protejarea legumelor împotriva bolilor şi le permite o creştere sănătoasă. Anumite 
plante se iubesc, altele nu. Bacteriile şi ciupercile dăunătoare se înmulţesc foarte uşor în monoculturi. În cazul culturilor 
asociate, se lovesc de o limită: o altă plantă, pe care n-o pot invada.
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Denumirea 
plantei

Asocieri 
favorabile

Asocieri 
nefavorabile

Observaţii

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

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

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.

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

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

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

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

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

Cârciumărese Pot fi cultivate peste tot în 
grădină, în special lângă 
conopidă.

- Despre cârciumărese: se pot planta prin toată 
grădina; cârciumaresele atrag insecte beneice, 
sunt cultură capcană pentru gândacul japonez, 
atrag păsări care se hrănesc cu muşte.

Cimbru Fasole, ceapă, castraveţi, cartof. - Despre cimbru: cimbrul respinge gândacul 
mexican de fasole (Epilachna varivestis)  
şi alungă purecii fasolei.

Dovleac Mazăre, porumb, ridichi, salată, 
alune, conduraşi, fasole,  
gălbenele, hrişca, museţel, 
petunii, porumb.

Cartofi, varză. Despre dovleac:  dovleacul atrage păianjeni, 
gândaci beneici de sol; conduraşii resping 
gândacii de dovleci, castraveţi şi pepeni 
(Diabrotica si Acalymma).

Fasolea Fasole căţărătoare + sfeclă, 
castravete, salată, spanac, porumb 
dulce, morcovi, varză, conopidă.
Fasole pitică + mărar, sfeclă roşie, 
limba mielului, ţelină, varză, 
castravete, căpşun, mazăre, cartof, 
sfeclă, tomate, morcovi, pătrunjel, 
conopidă, spanac, cimbru.
Fasolea + anason, asparagus, 
broccoli, busuioc, căpşuni, cartofi, 
castraveţi, cimbru, conduraşi, 
conopidă, collard, coriandru, 
dovleac, dovlecel, gulie, leuştean, 
limba mielului, mărar, morcov, 
petunia, porumb, ridichi, rozmarin, 
roşii, salată, sfeclă, spanac, varză, 
varză de Bruxelles, vinete, ţelină.

Fasolea căţărătoare – 
usturoi, fasole pitică, 
ceapă, praz, mazăre, 
tomate, salvie.
Fasolea pitică – fenicul, 
fasole căţărătoare, 
ceapă, usturoi, tomate, 
salvie.
Fasolea - ardeii iuţi, 
ceapa, fenicul, floarea 
soarelui, gladiole, 
mazăre, praz, salvie, 
tagete, usturoi.

Despre fasole: ixează azotul în sol; fasolea 
respinge gândacul de California; fasolea 
căţărătoare şi sfecla îşi inhibă reciproc 
creşterea; fasolea şi vinetele protejeaza cartoii 
de gândacii de Colorado; cimbrul alungă 
purecii fasolei; ridichea roşie se dezvoltă foarte 
bine la rădăcina fasolei.
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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 beneice.

Leuştean 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 
beneice.

Mărar Asparagus, broccoli, 
castraveţi, ceapă, collard, 
coriandru, conopidă, fasole, 
fenicul, gulie, mazăre, morcovi, 
tomate, salată, varză.

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

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.

Mentă. anason, 
păstârnac, sfeclă, ţelină.

Despre morcov: morcovii înloriţi 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; tomatele alungă şi ele musca 
morcovului iar morcovul menţine umiditatea 
de la piciorul tomatei şi-i alungă purecii.

Păstârnac Ardei, cartofi, fasole, mazăre, 
ridichi, tomate, usturoi.

Chimen, morcov, ţelină. Despre păstârnac: lorile păstârnacului atrag 
diverse insecte beneice.

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

Chimen, morcov, 
ţelină.Mentă, ţelină, 
salată, usturoi.

Despre pătrunjel:  lorile pătrunjelului atrag 
insecte prădatoare; pătrunjelul îmbunătaţeşte 
mireasma trandairilor.

Porumb Fasole lată / căţărătoare, dovleci, 
dovlecei, floarea soarelui, 
cartofi, pepeni, castraveţi, 
vetrice, alune, măr, mazare, 
moţul curcanului, muşcate, 
pătrunjel, salată, sfeclă, spanac, 
soia, vetrice, zorele.

Ţelină. Despre porumb: fasolea atrage insecte ce se 
hrănesc cu lăcuste şi diverşi alţi dăunători; 
fasolea şi alunele ixeaza azotul în sol pentru 
porumb, care este un mare consumator de azot; 
porumbul oferă suport de căţărare fasolei; 
porumbul este protejat de uscăciune de către 
pepeni şi castraveţi.

Porumb Fasole lată / căţărătoare, dovleci, 
dovlecei, floarea soarelui, 
cartofi, pepeni, castraveţi, 
vetrice, alune, măr, mazare, 
moţul curcanului, muşcate, 
pătrunjel, salată, sfeclă, spanac, 
soia, vetrice, zorele.

Ţelină. Despre porumb: fasolea atrage insecte ce se 
hrănesc cu lăcuste şi diverşi alţi dăunători; 
fasolea şi alunele ixeaza azotul în sol pentru 
porumb, care este un mare consumator de azot; 
porumbul oferă suport de căţărare fasolei; 
porumbul este protejat de uscăciune de către 
pepeni şi castraveţi.

Tomate /
roşii

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, 
tagete.

Sfeclă, varză roşie, 
fenicul, mazăre, 
rozmarin, cartofi, 
gulioare, caişi, căpşuni, 
mărar, broccoli, 
castraveti, conopidă, 
collardul, fasole 
căţăratoare, nepeta, 
nuc, porumb.

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 aide şi omizi (cultură capcană) putând 
i plantaţi în jurul roşiilor; continuare...
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Tomate / 
roşii

... continuare. Florile de pătrunjel şi oregano 
atrag diverse insecte beneice; busuiocul 
îmbunătăţeşte gustul tomatelor; ceapa, 
arpagicul şi usturoiul îndepărtează aidele; 
tomatele pot i cultivate după alte tomate; 
morcovul menţine umiditatea de la piciorul 
tomatei şi-i alungă purecii.

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

Ţelină, creson, 
pătrunjel, broccoli.

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 aidele .

Ţelină Varză, spanac, fasole, praz, 
mazăre, tomate, mărar, 
conopidă, broccoli, cartofi, 
castraveti, ceapa, flori cosmos, 
gura leului, margarete, usturoi.

Morcov, păstârnac, 
pătrunjel, porumb, 
salată.

Despre ţelină: respinge luturii de varză; 
lorile ţelinei atrag insecte beneice; gura 
leului, margaretele, cosmosul atrag insecte 
beneice.

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

Broccoli, cartof, collard, 
conopidă, fasolea 
căţărătoare, fenicul, 
gulie, nepeta, nucul, 
varză.

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



Catalog seminţe tradiţionale

Ardei (17 varietăţi)
Busuioc (3 varietăţi)
Castraveţi (12 varietăţi)
Cârciumărese (1 varietate)
Cimbru (1 varietate)
Dovleac (2 varietăţi)
Echinaceea (1 varietate)
Facelia (1 varietate)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fasole (2 varietăţi)
Gălbenele (2 varietăţi)
Leuştean (1 varietate)
Lobodă (4 varietăţi)
Mărar (2 varietăţi)
Morcov (1 varietate)
Păstârnac (1 varietate)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pătrunjel (1 varietate)
Porumb (1 varietate)
Salată (3 varietăţi)
Ştevie (1 varietate)
Tomate/Roşii (44 varietăţi)
Ţelină (1 varietate)
Vinete (6 varietăţi)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

22 specii 108 varietăţi
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Ardei
Însămânţare şi cultivare
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.  

Creșterea și igienizarea 
Ardeii sunt, în cea mai mare parte, o cultură care se 
încrucișează în cadrul speciei, așa că este preferabil să 
cultivaţi mai multe plante pentru seminţe din fiecare 
varietate. 

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 m. 

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis, trimise de 
asociaţia noastră prin distribuţia anuală.

Nu folosiţi chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea 
mediului şi a dumneavoastră. 
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Specia: Capsicum

Familia: SOLANACEAE

Salvarea semințelor
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 destul de ușor de păstrat 
pentru semințe, mai ales atunci când creșteți un singur soi. 
Ocupă foarte puțin spațiu și deseori puteți extrage 
semințele atunci când folosiți fructul în bucătărie. Scobiţi 
seminţele din interiorul ardeiului și lăsați-le într-un loc 
cald și aerisit până sunt complet uscate (2-4 zile). Nu este 
nevoie de nicio altă curățare. Pastrati semintele inntr-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. Seminţele de ardei pot fi păstrate timp de 2-3 
ani.

Foarte important! 
Atunci când scoateţi seminţe de la ardeiul iute, folosiţi 
mănuşi, deoarece vă pot cauza senzaţii de usturime 
cronică, greu de înlăturat.  Substanţa care dă iuţeală 
ardeiilor este capsaicina.

Nu puneţi seminţele la uscat pe hârtie poroasă, cum ar fi 
şerveţele, ziare sau carton moale. Seminţele se vor îmbiba 
în hârtie afectându-le calitatea şi făcând dificilă folosirea 
pentru reînsămânţare. Folosiţi farfurii / recipiente  de 
plastic sau ceramică întinse; puteţi folosi de asemenea 
hârtie cerată pentru a putea dezlipi uşor seminţele după ce 
s-au uscat.

Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Ardei gras BZ75
Această varietate tradiţională de ardei a fost obţinută de asociaţia 
ţărănească Kokopelli din Franţa. În 2011 a fost preluată de asociaţia Eco 
Ruralis. Este un soi foarte productiv şi robust. Fructele au formă alungită, 
sunt mari şi cărnoase, cu lungimea între 18-25 cm. La maturitate, culoarea 
fructelor este galben-verzui. Gust aromat, dulce, specific ardeiului gras. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. În condiţiile anului 2014, 
nu s-a semnalat atac semnificativ de boli sau dăunători. Anul de recoltare 
a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ75
Ardei gras BZ318
Varietatea provine din judeţul Buzău. Înălţimea medie a plantei este de 64 
cm. Fructul este de formă cilindrică. Plantele au în medie 5 fructe, iar 
greutatea medie a fructului este de 63 grame. De aici rezultă o medie de 
0,31 kg/plantă. Fructul este de formă cilindrică cu 4 coaste mari în zona 
calicială. La maturitate, culoarea fructelor este galben-portocaliu. Gustul 
fructelor este dulce, specific. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac 
semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  BZ318
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Ardei gogoşar CJ319
Varietatea provine din judeţul Cluj. Înălţimea medie a plantei este de 40 
cm. La jumatatea lunii septembrie fructul matur este de culoare roşie 
închisă, iar pe circa 1/3 până la 1/2 din suprafaţa fructului este de culoare 
verde închis. Forma este turtită, tipică, iar fructul este costat în zona 
calicială. Plantele au în medie 5-6 fructe, iar greutatea medie a fructului 
este de 230 grame. De aici rezultă o medie de 1,27 kg/plantă. Gustul 
fructului este excelent, tipic. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac 
semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  CJ319
Ardei iute VL341
Varietatea provine din judeţul Vâlcea. Înălţimea medie a plantei este de 41 
cm. Fructul matur este de formă alungită, cu lungimea de 8,5 cm şi lăţimea 
de 1,2 cm. La jumătatea lunii septembrie, 80% din fructe au ajuns la 
maturitate, având culoare roşie. Plantele au în medie 45 fructe, iar 
greutatea medie a fructului este de 6 grame. De aici rezultă o medie de 0,27 
kg/plantă. Varietate foarte productivă. Gustul fructului este foarte iute. În 
condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli sau 
dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  VL341
Ardei iute VL342
Varietatea provine din judeţul Vâlcea. Înălţimea medie a plantei este de 55 
cm. Fructul matur este de formă alungită, cu o lungime de 12 cm şi lăţime 
de 2,2 cm. La maturitate regăsim pe aceeaşi plantă atât fructe de culoare 
galbenă-oranj, cât şi fructe de culoare galbenă cu pete vineţii pe partea 
însorită. Plantele au în medie 30 fructe, iar greutatea medie a fructului este 
de 16 grame. De aici rezultă o medie de 0,48 kg/plantă. Varietate foarte 
productivă. Iuţimea fructului este medie spre puternică. În condiţiile 
anului 2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli sau dăunători. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  VL342
Ardei iute KP325
Această varietate tradiţională de ardei provine din Franţa şi a fost 
obţinută de asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia 
Eco Ruralis. Înălţimea medie a plantei este de 44 cm. Fructul este de 
formă conică-alungită, ascuţită în zona calicială, având o lungime de circa 
7 cm şi o lăţime de 2 cm în zona pedunculară. La maturitate, fructele sunt 
de culoare roşie, având pe partea umbrită culoare verde. Plantele au în 
medie 38 fructe, iar greutatea medie a fructului este de 22 grame. De aici 
rezultă o medie de 0,83 kg/plantă. Varietate foarte productivă. Gustul 
fructului este uşor iute. La jumătatea lunii septembrie doar jumătate 
dintre fructe erau ajunse la maturitatea de consum, de unde rezultă că 
soiul este semi-tardiv. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac 
semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP325
Ardei gogoşar KP329
Această varietate tradiţională de ardei provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Înălţimea plantei este de ~53 cm. Fructul matur are culoare roşie închisă. 
Forma este tipică de gogoşar, cu lungimea de 4,5 cm, iar lăţimea de 10 cm. 
Plantele au în medie 6 fructe, iar greutatea fructului este de ~104 grame. 
De aici rezultă o medie de 0,62 kg/plantă. Varietate productivă. Gustul 
fructului este foarte bun, dulce, tipic. În condiţiile anului 2014, nu s-a 
semnalat atac semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: 
asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP329
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Ardei iute Ciuperca Roşie.
Această varietate tradiţională de ardei este originară din Caraibe; preluată 
de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2011. Varietatea este cunoscută sub 
denumirea de Cheese Pepper în zona de origine, iar francezii au redenumit-
o Mushroom Red. Înălţimea plantei este de ~48 cm. Fructul are formă de 
„ciupercă”, cu o lungime şi lăţime de 5/5 cm. La maturitate este de culoare 
roşie. Plantele au ~22 fructe, iar greutatea fructului este de ~10 grame. De 
aici rezultă o medie de 0,22 kg/plantă. Varietate foarte productivă. Gustul 
fructului este foarte picant, aromat. În condiţiile anului 2014, nu s-a 
semnalat atac semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: 
asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP326
Ardei iute Tabasco Scurt Galben.
Această varietate tradiţională de ardei este originară din Sud-Estul 
Mexicului, o zonă fierbinte de mlaştini şi junglă; preluată de la asociaţia 
ţărănească Kokopelli în 2011. Cunoscută sub denumirea de Tabasco Short 
Yellow. În condiţiile de cultură din 2014 de la Cluj, înălţimea plantelor a 
fost de ~44 cm, în timp ce, asociaţia Kokopelli a înregistrat înălţimi între 
60 cm - 1 m. Fructul matur are formă conică cu vârful bont, lungimea 3 
cm şi lăţimea 1,1 cm. La maturitate, culoarea fructelor este galbenă-oranj. 
Plantele au în medie 140 fructe; greutatea fructului este de ~2 grame. 
Rezultă o medie de 0,28 kg/plantă. Varietate foarte productivă. Iuţimea 
fructelor este scăzută. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac 
semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP331
Ardei iute Balon.
Varietate tradiţională de ardei originară din Caraibe cu denumirea Baloon; 
a fost preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2011. În condiţiile de 
cultură din 2014 de la Cluj, înălţimea plantelor a fost de ~65 cm, dar 
conform asociaţiei Kokopelli poate atinge 1,5 metri. Fructul are formă de 
„clopoţel”, prezentând 3-4 aripioare, cu înălţimea de 4 cm şi lăţimea de 6 
cm la baza „clopoţelului”. Culoarea fructelor necoapte e verde deschis, în 
pârgă culoarea virează spre galben; fructele mature au culoare roşie. 
Plantele au ~34 fructe, iar greutatea medie a fructului este de 28 grame. 
De aici rezultă o medie de 0,95 kg/plantă. Plantă foarte productivă. 
Miezul fructului este iute, iar aripioarele sunt dulci. Kokopelli raportează 
un gust foarte iute al miezului. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat 
atac semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia 
Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP332
Ardei gras KP333.
Această varietate tradiţională de ardei provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Înălţimea medie a plantei este de 40 cm. Fructul matur este de formă 
conică, curbat în zona calicială, de culoare roşie închisă la maturitatea 
fiziologică. Plantele au în medie 9 fructe, iar greutatea medie a fructului 
este de 74 grame. De aici rezultă o medie de 0,6 kg/plantă. Gustul 
fructului este foarte dulce, plăcut, tipic. În condiţiile anului 2014, nu s-a 
semnalat atac semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: 
asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP333
Ardei capia Urechi de Elefant.
Această varietate tradiţională de ardei provine din Bălțătești, judeţul 
Neamţ. Productivitate foarte mare. Planta este de talie medie-înaltă, 
80-100 cm înaltime (în câmp); dar în condiţii de seră sau solar, dirijată pe 
1-2 ramuri, poate depăşi 2 m înălţime. Este un soi semitârziu cu fructe 
mari, cărnoase şi dulci, verzi la început şi roşii la maturitate. Obligatoriu 
necesită sustinere pentru a nu se lăsa pe pămint. Fructele se culeg când 
peste 50% din suprafaţa lor devine roşie, pentru a grăbi coacerea celorlalte 
verzi rămase. Producătorul seminţelor: Cucu Valentin. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: NT1003
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Ardei iute KP336.
Această varietate tradiţională de ardei provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Fructul matur este de formă alungită, cu o lungime de 60 mm. La 
maturitate regăsim pe aceeaşi plantă atât atât fructe de culoare galbenă 
aurie, cât şi fructe de culoare verde cu pete vineţii pe partea însorită.  
Plantele au în medie 60 fructe, iar greutatea medie a fructului este de 6 
grame. De aici rezultă o medie de 0,36 kg/plantă. Plantă foarte 
productivă. Gustul iute fructului este moderat. Înălţimea medie a plantei 
este de 50 cm. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac semnificativ 
de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. 
Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP336
Ardei iute Bile Colorate.
Această varietate tradiţională de ardei este originară din SUA, Statul 
Oregon; preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2011. Cunoscută 
sub denumirea de Marbles. În condiţiile de cultură din 2014 de la Cluj 
înălţimea medie a plantelor a fost de 12 cm; conform asociaţiei Kokopelli, 
planta poate atinge ~30 cm. Fructul are formă conică, rotunjită în zona 
calicială, cu lungimea de ~2,5 cm. Culoarea fructelor la maturitate este 
roşie-oranj. Plantele au în medie 41 fructe, iar greutatea medie a fructului 
este de 3 grame. De aici rezultă o medie de 0,12 kg/plantă. Plantă foarte 
productivă. Gustul iute al fructului este moderat. În condiţiile anului 
2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli sau dăunători. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP338-B

Ardei gogoşar Uriaş de Dâmbroca.
Această varietate tradiţională de ardei provine din Dâmbroca, jud. Buzău. 
Localnicii au ameliorat de multi ani acest soi, alegând cele mai frumoase şi 
mai productive fructe. Fructele sunt de dimensiuni foarte mari, de unde şi 
numele de “uriaş”. Unii localnici raportează producţii record de 60 tone la 
hectar, numai de fructe coapte. Gustul fructului este dulce, foarte plăcut, 
tipic. Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ1002

Ardei iute Bile Colorate C.
Această varietate tradiţională de ardei este originară din SUA, Statul 
Oregon; preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2011. Cunoscută 
sub denumirea de Marbles. În condiţiile de cultură din 2014 de la Cluj 
înălţimea medie a plantelor a fost de 14 cm; conform asociaţiei Kokopelli, 
planta poate atinge ~30 cm. Fructul este de mărimea cireşelor, având 
formă globuloasă. Coloritul fructelor este foarte divers. Pe aceeaşi plantă 
găsim fructe de diverse culori şi combinaţii de culori: roşu, portocaliu, 
gălbui cu pete vineţii, verde închis cu pete cărămizii, albe verzui. Plantele 
au în medie 130 fructe, iar greutatea medie a fructului este de 3 grame. De 
aici rezultă o medie de 0,39 kg/plantă. Plantă foarte productivă. Gustul 
iute fructului este de intensitate medie. În condiţiile anului 2014, nu s-a 
semnalat atac semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: 
asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP338-C

Ardei gogoşar de Băltăţeşti.
Această varietate tradiţională de ardei provine din Bălțătești, judeţul 
Neamţ. Soi vechi, cu forma tradiţională şi destul de productiv. Accidental, 
datorită polenizarii, poate lua şi forme care seamănă cu un ardei roşu. 
Planta e de talie medie 50-80 cm, cu fructe mari cărnoase şi foarte 
gustoase. Nu necesită îngrijiri speciale, dar pentru a nu se îndoi din cauza 
greutăţii fructelor, are nevoie de susţinere. Producătorul seminţelor: Cucu 
Valentin. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: NT1004
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Busuioc
Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
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. 
Pentru o cultură reuşită, este nevoie să le asiguraţi 
suficientă apă. Se însămânţează direct în pământ, la maxim 
1 cm adâncime, primăvara (aprilie-mai), când temperatura 
nu scade sub 18°C. Poate fi însămânţat şi în interior cu 4-5 
săptămâni înainte de plantare în exterior. După ce cresc, 
răriţi-le. 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, 
pentru a evita polenizarea încrucişată.

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi 
a dumneavoastră. 

Specia: Ocimum basilicum

Familia: LAMIACEAE

Salvarea semințelor
Florile produc sămânţă. Fiecare capsulă din floare conține 
patru semințe. Salvarea seminţelor de busuioc este foarte 
uşor de făcut. 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 
seminţe. 

Păstraţi seminţele într-un plic sau cornet de hartie, la un 
loc răcoros, uscat şi protejat de insecte. Este recomandabil 
ca pe fiecare plic cu seminţe să fie însemnate numele 
plantei şi data la care au fost culese seminţele. Semințele 
au o viabilitate de 8 ani, deși ele pot germina şi după o 
păstrare în condiţii bune de peste 10 ani. 

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Busuioc tărcat.
Această varietate tradiţională de busuioc provine din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Este un soi de busuioc cu flori mov. Înălţimea plantei este între 
40-60 de cm. Gustul frunzelor este foarte aromat, tipic. Plantă foarte 
productivă. Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ1018

Busuioc tradiţional Eco Ruralis A.
Această varietate tradiţională de busuioc provine din jud. Cluj. Este un soi 
de busuioc tipic românesc. Înălţimea plantei este între 40-60 de cm. 
Gustul frunzelor este foarte aromat, tipic. Plantă foarte productivă. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014.
Cod Eco Ruralis: ER1017

Busuioc tradiţional Eco Ruralis B.
Această varietate tradiţională de busuioc provine din jud. Cluj. Este un soi de busuioc tipic românesc, foarte 
asemănător cu Busuiocul tradiţional Eco Ruralis A. Înălţimea plantei este între 40-60 de cm. Gustul frunzelor 
este foarte aromat, tipic. Plantă foarte productivă. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014.
Cod Eco Ruralis: ER1016



Castraveţi
Cultivare
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. Spre deosebire de castraveții 
de seră, aceștia au nevoie de polenizare pentru producerea 
fructelor și trebuie să fie culeși devreme dacă sunt destinați 
consumului, înainte ca semințele să devină tari.

Castraveţii nu se seamănă direct în pământ, ci prin 
răsădire. 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. Bune premergătoare pentru castraveţi sunt 
lucerna, fasolea, cartoful, tomatele, ardeiul, varza, 
usturoiul.

Polenizarea și izolarea
Castraveții au flori separate de sex feminin și masculin; 
ambele există pe aceeași plantă. La soiurile tradiționale de 
grădină, trebuie să aibă loc polenizarea pentru a produce 
fructe. Pentru a păstra semințele trebuie să 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.

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. 

Nu folosiţi chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea 
mediului şi a dumneavoastră.

Specia: Cucumis sativus

Familia: CURCUBITACEAE

Salvarea semințelor
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. Seminţele ar 
trebui să fie 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. Pastrati 
semintele inntr-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. Seminţele de 
castratete îşi păstrează viabilitatea timp de 4-5 ani. 

Foarte important! 
Nu puneţi seminţele la uscat pe hârtie poroasă, cum ar fi 
şerveţele, ziare sau carton moale. Seminţele se vor îmbiba 
în hârtie afectându-le calitatea şi făcând dificilă folosirea 
pentru reînsămânţare. Folosiţi farfurii / recipiente  de 
plastic sau ceramică întinse; puteţi folosi de asemenea 
hârtie cerată pentru a putea dezlipi uşor seminţele după ce 
s-au uscat.

Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  
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Castraveţi BZ350.
Această varietate tradiţională de castravete provine din judeţul Buzau. 
Este un soi foarte productiv şi robust. Forma fructului copt este cilindric 
şi bombat. Prezintă asperităţi pe coajă. Culoare fructului este verde iar la 
maturitate galben-maroniu. Dimensiunea fructului este între 10-13 cm. 
Plantele sunt foarte viguroase. La maturitate, fructele au lungimea între 
18-25 cm. Gust dulce, specific. Creştere nedeterminată. Producătorul 
seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. În condiţiile anului 2014, nu s-a 
semnalat atac semnificativ de boli sau dăunători. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ350
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Castraveţi Thai Cinci Stele.
Această varietate tradiţională de castravete este originară din Thailanda; 
preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2013. Cunoscută sub 
denumirea Thai Five Stars. Varietate productivă. Fructul are culoare verde. 
Forma fructului este cilindrică, bombată, cu dimensiunea de ~ 12 cm 
lungime. Gustul este dulce, excelent (de 5 stele). Are nevoie de multă apă 
şi spaţiu. Creştere nedeterminată. În condiţiile anului 2014, nu s-a 
semnalat atac semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: 
asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP205

Castravete KP314.
Această varietate tradiţională de castravete provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Forma fructului este cilindrică, bombată. Dimensiunea fructului este 
10-12 cm. iar culoarea este verzuie. Coaja este goasă şi are asperităţi. 
Plante sunt viguroase. Producţie medie. Creştere nedeterminată. Are 
nevoie de multă apă şi spaţiu. Fructul este foarte zemos şi are gust dulce, 
specific. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli 
sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP314

Castraveţi Thai verde.
Această varietate tradiţională de castravete este originară din Thailanda; 
preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2013. Cunoscută sub 
denumirea Thai Green. Fructele au culoare verde, formă foarte alungită, 
cilindrică, fără asperităţi. În condiţiile de cultură din 2014 de la Cluj, 
dimensiunea fructelor a fost de fost de ~7 cm lăţime şi ~35 cm lungime, în 
timp ce, asociaţia Kokopelli a înregistrat o lăţime de 12 cm şi o lungime de 
45 cm. Gust dulce, specific. Creştere nedeterminată. În condiţiile anului 
2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli sau dăunători. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP203

Castrateţi Generoşi.
Această varietate tradiţională de castravete provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Cunoscută sub denumirea Le Généreux. Forma fructului este cilindrică, 
bombată. Dimensiunea fructului este 10-15 cm. iar culoarea este verde. 
Coaja are asperităţi. Plante sunt viguroase. Producţie foarte mare. Creştere 
nedeterminată. Are nevoie de multă apă şi spaţiu. Fructul are gust dulce, 
specific. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli 
sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP345
Castravetele Lung Verde Englezesc.
Această varietate tradiţională de castravete este foarte veche (1787), 
originară din Anglia; preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2011. 
Este cunoscută în zona de origine sub mai multe denumiri: Long Prickly / 
Long Green Ridge /  Bedfordshire Prize Ridge iar francezii au denumit-o Long 
Vert Anglais. Fructele sunt de culoare verzuie. Forma este aproape 
cilindrică, bombată, uneori uşor curbată, iar coaja are asperităţi. 
Dimensiunea fructelor variază între 5-15 cm. Producţie medie. Gustul 
fructelor este dulce, specific. Creştere nedeterminată. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP346
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Castraveţi Hmong Roşu.
Această varietate tradiţională de castravete este originară din Vietnam; 
preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2013. Cunoscută sub 
denumirea Hmong Red. La maturitate de consum fructele au culoare alb-
verzui pal. La maturitate deplină capătă culoarea galbenă. Forma fructelor 
este cilindrică, bombată, groasă. Coaja este foarte subţire cu asperităţi 
foarte fine. Dimensiunea fructelor este între 10-15 cm iar la maturitate 
deplină atinge între 20-25 cm. Gust excelent, dulce, specific. Poate fi 
consumat şi la maturitate. Creştere nedeterminată. Foarte productiv, are 
nevoie de spaţiu şi apă. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac 
semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP347

Castravetele Micul Verde de Paris.
Această varietate tradiţională de castravete provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Forma fructului este cilindrică, foarte bombată iar culoarea este galben-
verzui. Dimensiunea fructelor variază între 5-12 cm. Pentru consum, se 
culeg atunci când fructele au 5 cm. lungime. Fructele cresc la 60 de zile de 
la răsădire/replantare. Producţie mare. Are nevoie de multă apă şi spaţiu. 
Creştere nedeterminată. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac 
semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP348

Castraveţi Palestinieni.
Această varietate tradiţională de castravete este originară din Palestina, 
preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. Forma fructului este cilindrică, 
subţire, uşor bombată. Dimensiunea fructului este 10-12 cm., iar culoarea 
este verzuie cu uşoare dungi albicioase verticale. Coaja este subţire, ca la 
dovlecel. Producţie mică. Creştere nedeterminată. Are nevoie de multă apă 
şi spaţiu. Fructul are gust delicios, dulce, specific. Fotografia prezintă 
fructul foarte tânăr. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul 
de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP349

Castrateţi SP1.
Varietate tradiţională de castravete. Culoarea fructului este în nuanţe de 
alb-verzui-verde. Forma fructului nu este cilindrică ci pătrăţoasă, alungită 
şi bombată. Dimensiunea fructelor este între 10-12 cm iar la maturitate 
deplină atinge între 17-18 cm. Plantă viguroasă. Producţie foarte mare. 
Creştere nedeterminată. Are nevoie de multă apă şi spaţiu. Fructul are 
gust dulce, specific. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac 
semnificativ de boli sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  SP1

Castravetele Cornişon de Bălțătești.
Această varietate tradiţională provine din judeţul Neamţ. Soi vechi. 
Dimensiunea fructelor variază între 5-15 cm. Fructele se culeg când ajung 
la 15-20 cm. Un surplus de apă măreşte productivitatea şi scurtează durata 
între 2 recoltari. Fructele sunt de culoare verzuie. Forma este cilindrică, 
bombată, uneori uşor curbată, iar coaja are asperităţi - ţepi minusculi. 
Producţie foarte mare. Se pot cultiva palisat sau întinşi pe sol. Gustul 
fructelor este dulce, specific. Creştere nedeterminată. Producătorul 
seminţelor: Cucu Valentin. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: NT1000
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Castraveţi Africani Kiwano
Această varietate tradiţională de castravete este originară din deşertul 
Kalahari din Africa. Recultivată în România în judeţul Neamţ. I se mai 
spunele şi Castravete Ţepos. Soi foarte bine adaptat condiţiilor de climă din 
România, cu un gust puţin mai aparte faţă de castravetele obişnuit, 
asemănător cu pepenele. Forma fructelor este bombată, spectaculoasă, 
prezintă ţepi proeminenţi. Coaja este foarte subţinere iar pulpa fructului 
este suculentă, gelatinoasă ca la rodie şi plină de seminţe. Culoarea 
fructului are nuanţe de verde şi galben iar la maturitate se transformă în 
roşu-arămiu. Rezistenţă crescută faţă de boli, faţă de castravetele clasic. 
Extrem de rezistent la secetă. Pentru a nu provoca tulburari digestive, se 
recomandă a fi consumat înainte ca seminţele să ajungă la maturitate. 
Seminţele sunt comestibile, ca la rodie. Nu necesita îngrijiri speciale. 
Creştere nedeterminată. Foarte productiv, are nevoie de spaţiu. 
Producătorul seminţelor: Cucu Valentin. Anul de recoltare a seminţelor: 
2014. 
Cod Eco Ruralis:  NT1001

Murături de castraveţi de vară
Ingrediente: 
1 kg castraveţi
câteva crenguţe de mărar în floare
4-5 caţei de usturoi
2-3 crenguţe de cimbru
2 litru de apă
2 linguri de sare

Castraveţii se pun în borcane. Dacă doriţi să vă bucuraţi mai repede de murături, e mai bine să tăiaţi capetele 
castraveţilor, pentru ca aceştia să se facă mai repede. Tocaţi usturoiul şi pune bucăţelele printre castraveţi. 
Deasupra puneţi câte o crenguţă de mărar şi puţin cimbru. Într-o oală puneţi apa cu sare să fiarbă. Dupa ce dă în 
clocot, daţi oala deoparte şi lăsaţi să se răcească şi să se liniştească. Puneţi apoi apa peste castraveţi aşa încât să îi 
acopere complet şi puneţi bine capacele borcanelor. Depozitaţi borcanele într-un loc răcoros şi uscat, cu capacul 
în jos ca să nu pătrundă aerul. După nici 2 săptămâni, murăturile sunt bune de mâncat. Poftă mare!
Reţetă de la tanti Lenuţa, membră Eco Ruralis.



Cârciumărese
Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Această floare este deosebit de apreciată de grădinari ca 
plantă companion. 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. Această plantă există într-o varietate foarte mare 
de culori. Inflorescenţele pot fi foarte mari, pana la 15 cm 
diametru şi pot avea unul sau mai multe rânduri de petale. 
Atrage fluturii, albinele şi păsările.

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi 
a dumneavoastră. 
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Specia: Zinnia elegans

Familia: ASTERACEAE

Salvarea semințelor
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.  Păstraţi seminţele într-un plic sau cornet de hartie, la 
un loc răcoros, uscat şi protejat de insecte. Este 
recomandabil ca pe fiecare plic cu seminţe să fie însemnate 
numele plantei şi data la care au fost culese seminţele.  

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Cârciumărese BZ1029.
Această varietate tradiţională de cârciumărese provine din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ1029

Cimbru
Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Cimbrul este o plantă perenă și versatiă, cu utilizări 
culinare și medicinale (uleiul esențial de cimbru, timolul). 
Cimbrul are nevoie de soare și un sol uscat, nisipos. Se 
seamănă direct în pământ. Este rezistentă la frig. Când 
răriţi cimbrul, păstraţi 20-30 cm. între plante. Florile se 
auto-polenizează. Dacă aveţi mai multe varietăţi de 
cimbru, ar trebui să le separaţi la câteva sute de metri 
distanţă pentru a evita polenizarea încrucişată. 

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi 
a dumneavoastră. 

Specia: Zinnia elegans

Familia: ASTERACEAE

Salvarea semințelor 
Florile produc sămânţă. Salvarea seminţelor de cimbru 
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 între 3-7 ani.  
Păstraţi seminţele într-un plic sau cornet de hartie, la un 
loc răcoros, uscat şi protejat de insecte. Este recomandabil 
ca pe fiecare plic cu seminţe să fie însemnate numele 
plantei şi data la care au fost culese seminţele.  

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Cimbru BZ1019.
Această varietate tradiţională de cimbru provine din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Are între 30-50 cm. înălţime. Aromat, specific. Producătorul 
seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ1019



Dovleac
Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Seminţele se seamănă direct, la 2-3 săptămâni după 
ultimul îngheţ, când pământul nu mai este îngheţat sau 
rece. Se fac muşuroaie din pământ la 90 cm distanţă unul 
de altul și se lasă 1,2 - 1,8 m între rânduri. Seminţele se 
seamănă câte 5-6 în fiecare muşuroi. În interior se pot 
pregăti şi răsadniţe, cu 3 săptămâni înainte ca plantele să 
fie mutate în câmp sau grădină. Perioada de la plantare 
până când germinează seminţele este de 7-10 zile. După ce 
apar plantele, acestea trebuie rărite până când vor rămâne 
1-2 pe fiecare muşuroi. Se poate încrucişa uşor cu alte 
varietăţi datorită polenizării, deci dacă aveţi mai multe 
varietăţi, va trebui să le separaţi la câteva sute de metri 
distanţă, pentru a evita polenizarea încrucişată.

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi 
a dumneavoastră. 
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Specia: Cucurbita maxima

Familia: CURCUBITACEAE

Salvarea semințelor
După recoltare, dovlecii trebuie lăsaţi într-un loc cald din 
grădină timp de o săptămână. După aceea, dovlecii pot fi 
depozitaţi într-un beci sau într-o altă cameră răcoroasă 
(7-10 grade) timp de mai multe luni. După ce aţi cules 
fructul în totalitate copt, tăiaţi dovleacul în două, scobiţi 
seminţele şi separaţi-le de pulpa fructului. Spălaţi-le şi 
treceţi-le printr-o sită şi lăsaţi-le să se usuce la 
temperatura camerei.

Păstraţi seminţele într-un plic sau cornet de hartie, la un 
loc răcoros, uscat şi protejat de insecte. Este recomandabil 
ca pe fiecare plic cu seminţe să fie însemnate numele 
plantei şi data la care au fost culese seminţele. 

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Dovleac VL21
Această varietate tradiţională de dovleac provine din jud. Vâlcea, preluată 
în 2013 de asociaţia Eco Ruralis. Este un soi robust. Coaja şi mezul au 
culoare portocalie. Fructele au dimensiunea între 25-45 cm. lungime. 
Gustul fructului este dulce, aromat, tipic. Plantă foarte productivă. În 
condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli sau 
dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: VL21

Mix Dovleac MIX-CJ1031
Aceaste varietăţi tradiţionale de dovleac provin din jud. Cluj. Sunt soiuri 
vechi, robuste şi foarte productive şi se aseamănă între ele. Gustul 
fructului este dulce, aromat, tipic. Foarte bun pentru plăcintă. La exterior 
varietăţile diferă prin culori: una este portocaliu deschis, iar cealaltă 
albastru pal. Miezul are culoare portocalie la ambele varietăţi. Fructele pot 
atinge 70-80 cm. lungime/lăţime. Producătorii seminţelor: Istvan şi Eniko 
Butyka. Anul de recoltare a seminţelor: 2014.
Cod Eco Ruralis: MIX-CJ1031



Echinaceea
Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Este o plantă decorativă şi medicinală. Seminţele se 
seamănă direct în pământ sau prin răsaduri. Nu e deloc 
pretenţioasă la cultivare, adaptându-se foarte bine 
condiţiilor de climă din România. Este rezistentă la secetă 
şi la temperaturi scăzute. Înfloreşte de la începutul verii şi 
până toamna. Se poate încrucişa uşor cu alte varietăţi 
datorită polenizării, deci dacă aveţi mai multe varietăţi, va 
trebui să le separaţi la sute de metri distanţă, pentru a evita 
polenizarea încrucişată.

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi 
a dumneavoastră. 
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Specia: Echinaceea Purpurea

Familia: ASTERACEAE

Salvarea semințelor
Florile produc sămânţă. Salvarea seminţelor de echinaceea 
este foarte uşor de făcut. Aşteptaţi să se usuce florile şi 
colectaţi seminţele. Scuturaţi seminţele pe o hârtie sau 
într-un recipient. Păstraţi seminţele într-un plic sau 
cornet de hartie, la un loc răcoros, uscat şi protejat de 
insecte. Este recomandabil ca pe fiecare plic cu seminţe să 
fie însemnate numele plantei şi data la care au fost culese 
seminţele.

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Echinaceea purpureea
Această varietate de echinaceea provine din jud. Dolj. Pentru că planta 
crește destul de mare, se pun în pământ straturi între care se lasă circa 50 
de centrimetri distanță. Totodată, fiecare cuib (răsad) se plantează la 
25-30 de centimetri de celălalt. Producții bune. Planta înflorește constant 
din iunie până în august. Florile au culoarea violet. Florescențele se culeg 
după ora 9 dimineața și până spre după-amiază. Din 5 kg. de flori obţinem 
1 kg. de ceai. Producătorul seminţelor: Ferma Ecologică Maria. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: DJ1030

Facelia
Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Aceste flori au un efect nematocid (ţin viermii 
microscopici departe de grădina dumneavoastră), 
îmbogăţesc solul cu notrogen şi descurajează creşterea 
buruienilor, prin sistemul lor de rădăcini fine. 
Seminţele se seamănă direct în pământ, primăvara, la 
0.5 cm. adâncime şi densitate de 1 gram de seminţe pe 
metru pătrat. 

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu 
folosiţi chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea 
mediului şi a dumneavoastră. 

Specia: Phacelia tanacetifolia 

Familia: BORAGINACEAE

Salvarea semințelor
Florile produc sămânţă. Salvarea seminţelor de facelia este 
foarte uşor de făcut. Aşteptaţi să se usuce florile şi colectaţi 
seminţele. Scuturaţi seminţele pe o hârtie sau într-un 
recipient. Păstraţi seminţele într-un plic sau cornet de 
hartie, la un loc răcoros, uscat şi protejat de insecte. Este 
recomandabil ca pe fiecare plic cu seminţe să fie însemnate 
numele plantei şi data la care au fost culese seminţele.

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Facelia KP766
Această varietate tradiţională de facelia provine din Franţa. Culoarea florilor este albastră. Planta îşi menţine 
florile câteva luni. Producătorul seminţelor: asociaţia Kokopelli. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP766



Fasole
Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Fasolea este una dintre speciile cu cea mai mare 
diversitate. Originară din America, unde nativii au 
dezvoltat un sistem o asociere între fasole, dovleac şi 
porumb, capabilă să îmbogăţească fertilitatea solului. 
Fasolea este responsabilă cu fixarea azotului în sol. 
Fasolea este foarte sensibilă la îngheţ, trebuie plantată 
într-o zonă însorită, în sol bogat, bine drenat. 
Semănaţi semințele direct în pământ, după pericolul 
de îngheţ a trecut. Recoltaţi progresiv pentru a creşte 
producţia. Susţineţi fasolea cu haraci. Florile de fasole 
se autopolenizează si aproape niciodată nu se 
polenizează încrucişat. Ca o formă de precauţie, dacă 
vreţi să salvaţi seminţele de la două varietăţi diferite, 
păstraţi 15 metri distanţă între ele. 

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu 
folosiţi chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea 
mediului şi a dumneavoastră. 
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Specia: Phaseolus vulgaris

Familia: FABACEAE

Salvarea semințelor
Seminţele de fasole trebuie recoltate când teaca este 
complet uscată. Pentru seminţe, recoltaţi cele mai 
sănătoase, frumoase şi primele teci de fasole care s-au 
copt. Seminţele de fasole se scot uşor din teaca uscată, 
prin sfărâmare şi scuturare într-un sac.

Păstraţi seminţele într-un plic sau cornet de hartie, la 
un loc răcoros, uscat şi protejat de insecte. Este 
recomandabil ca pe fiecare plic cu seminţe să fie 
însemnate numele plantei şi data la care au fost culese 
seminţele. 

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Fasole Grasă de Dâmbroca
Această varietate tradiţională de fasole provine din Dâmbroca, jud. Buzău. 
Un soi de fasole grasă căţărătoare de culoare galben deschis, ameliorat de 
ani şi ani de localnicii din Dâmbroca. Soi timpuriu, productiv, robust, fără 
aţe şi foarte pretabil pentru uscat si conservat. Boabele au culoare maro. 
Tecile sunt foarte mari, de culoare galbenă. Plantă foarte productivă. 
Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de recoltare a seminţelor: 
2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ1010

Fasole Ţărănească
Această varietate tradiţională de fasole provine din Stânceşti, jud. Buzău. 
Soi foarte vechi. Se pretează foarte bine la cultura printre rândurile de 
porumb, planta fiind iubitoare de semiumbră dar şi în cultura solitară. 
Boabele au culoare albă. Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014.
Cod Eco Ruralis: BZ1011
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Gălbenele
Specia: Calendula oicinalis
Familia: ASTERACEAE
Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
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. Pe suprafețele mici semănatul se 
poate efectua manual, în cuiburi, la distanţă de 50 cm între 
rânduri și la 20 cm între cuiburi pe rând. 

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi 
a dumneavoastră. 

Salvarea semințelor 
Gălbenelele se înmulțesc prin semințele produse de flori. 
Semințele se recoltează la maturitatea deplină, când au un 
aspect cafeniu și se desprind cu ușurință din inflorescență.

Păstraţi seminţele într-un plic sau cornet de hartie, la un 
loc răcoros, uscat şi protejat de insecte. Este recomandabil 
ca pe fiecare plic cu seminţe să fie însemnate numele 
plantei şi data la care au fost culese seminţele. 

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Gălbenele GR1028
Această varietate tradiţională de gălbenele provine din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Soi comun. Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ1028
Gălbenele GR1033
Această varietate tradiţională de gălbenele provine din jud. Giurgiu. Soi 
comun. Producătorul seminţelor: Bolintiru Ionel. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014.
Cod Eco Ruralis: GR1033

Leuştean Specia: Levisticum oicinale

Familia: APIACEAE

Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Plantă perenă, aromatică, medicinală, foarte apreciată în 
Romania. Se seamănă direct în pământ. Din al doilea an 
apare tulpina florală. Iubeşte soarele. Distanța de semănat 
este de 50 cm între rânduri, şi la 40 cm între cuiburi iar 
adâncimea de 1-2 cm. 

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi 
a dumneavoastră. 

Salvarea semințelor 
Leuşteanul se înmulțesc prin semințele produse de flori, 
după al doilea an de cultivare. Păstraţi seminţele într-un 
plic sau cornet de hartie, la un loc răcoros, uscat şi protejat 
de insecte. Pe fiecare plic cu seminţe să fie însemnate 
numele plantei şi data la care au fost culese seminţele. 

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Leuştean NT1025
Această varietate tradiţională de leuştean provine din jud. Neamţ. Soi 
comun, ţărănesc. Producătorul seminţelor: Cucu Valentin. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: NT1025



Lobodă
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Specia: Atriplex hortensis 

Familia: AMARANTHACEAE

Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
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.

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu 
folosiţi chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea 
mediului şi a dumneavoastră. 

Salvarea semințelor
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. 

Păstraţi seminţele într-un plic sau cornet de hartie, la 
un loc răcoros, uscat şi protejat de insecte. Este 
recomandabil ca pe fiecare plic cu seminţe să fie 
însemnate numele plantei şi data la care au fost culese 
seminţele. Semințele își păstrează proprietățile 
germinative o perioadă scurtă, de 1 sau 2 ani, de aceea 
nu pot fi folosite decât pentru inițierea culturii din 
anul următor.

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Lobodă Roşie Cluj
Această varietate tradiţională de lobodă roşie provine din jud. Cluj. Este un soi de lobodă tipic românesc. Gustul 
frunzelor este tipic. Plantă foarte productivă. Producătorul seminţelor: Istvan şi Eniko Guryka. Anul de recoltare 
a seminţelor: 2014.
Cod Eco Ruralis: CJ1032

Lobodă roşie Dâmbroca
Această varietate tradiţională de lobodă roşie provine din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Soi vechi, comun. Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ1013

Lobodă verde Dâmbroca
Această varietate tradiţională de lobodă verde provine din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Soi vechi, comun. Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014.
Cod Eco Ruralis: BZ1014

Lobodă vânătă Dâmbroca
Această varietate tradiţională de lobodă vânătă provine din Dâmbroca, 
jud. Buzău. Soi vechi, comun. Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. 
Anul de recoltare a seminţelor: 2014.
Cod Eco Ruralis: BZ1015
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Specia: Anethum graveolens

Familia: APIACEAE

Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Mărarul este o plantă aromatică extrem de răspândită în 
gospodăriile ţărăneşti. Poate fi însămânțat direct în 
pământ. Ca majoritatea plantelor aromatice, este rezistent 
la boli şi dăunători. Se poate cultiva în orice perioadă a 
anului, dacă temperatura depăşeşte 18 grade Celsius. Un 
surplus de apă şi căldură îl face să crească mai repede. Îşi 
păstrează aroma proaspăt cât şi uscat.
Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi 
a dumneavoastră. 

Salvarea semințelor
Florile produc sămânţă. Aşteptaţi să se usuce florile şi 
colectaţi seminţele. Scuturaţi şi colectaţi seminţele. După 
primul an de cultură, dacă lăsați plantele să ajungă la 
maturitate, semințele se vor scutura şi vor răsări din nou 
anul viitor. Păstraţi seminţele într-un plic sau cornet de 
hartie, la un loc răcoros, uscat şi protejat de insecte. Pe 
fiecare plic cu seminţe însemnaţi numele plantei şi data la 
care au fost culese seminţele.  Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Morcov
Specia: Daucus carota

Familia: LAMIACEAE

Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
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. Udaţi cu regularitate. 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.  
Notaţi observaţiile dumneavoastră despre evoluţia 
plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi chimicale, 
aveţi grijă de sănătate.

Salvarea semințelor
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. Păstraţi seminţele într-un plic sau 
cornet de hartie, la un loc răcoros, uscat şi protejat de 
insecte. Este recomandabil ca pe fiecare plic cu seminţe să 
fie însemnate numele plantei şi data la care au fost culese 
seminţele.  Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Mărar NT1006
Această varietate tradiţională de mărar provine din jud. Neamţ. Varietate 
specific românească. Gust aromat, specific. Producătorul seminţelor: Cucu 
Valentin. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: NT1006
Mărar VL1005
Această varietate tradiţională de mărar provine din jud. Vâlcea. Soi vechi, excepţional prin rezistenţa la condiţii de mediu 
vitrege. În anul 2014, acest soi de mărar a rezistat cu succes la două inundaţii care au distrus complet grădina de legume în 
care era cultivat, fiind singura plantă care a rămas în picioare, de fiecare dată. Gust foarte aromat, specific. Producătorii 
seminţelor: Maria şi Vasile Duminicioiu. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: VL1005

Morcov de toamnă
Această varietate tradiţională de morcov provine din jud. Neamţ. Soi târziu, 
nepretenţios, se păstrează bine peste iarna. Se seamănă în luna mai şi se 
recoltează toamna târziu când frunzele încep să se îngălbenească. La recoltare 
frunzele se rup cu mâna, nu se taie cu cuţitul. Fructul este mare (400-500gr), de 
formă ascuţită şi nu este lemnos. Producătorul recomandă cultivarea bilonată. 
Gust dulce, aromat, specific. Producătorul seminţelor: Cucu Valentin. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: NT1020
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Pătrunjel
Specia: Petroselinum crispum

Familia: APIACEAE

Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
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.  
Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi 
a dumneavoastră. 

Salvarea semințelor 
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. Păstraţi seminţele într-un 
plic sau cornet de hartie, la un loc răcoros, uscat şi protejat 
de insecte. Pe fiecare plic cu seminţe însemnaţi numele 
plantei şi data la care au fost culese seminţele.  Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Pătrunjel de frunze
Această varietate tradiţională de pătrunjel provine din jud. Neamţ. Varietate 
specific românească. Timpul de răsărire dupa ce este semănat este mai mare (40 
de zile, spun bătrânii). Frunzele se recoltează când au 20-30 cm pentru a creşte 
alte frunze. În vreme de secetă prelungită trebuie udat. Gust aromat, specific. 
Producătorul seminţelor: Cucu Valentin. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: NT1021

Păstârnac
Specia: Pastinaca sativa

Familia: APIACEAE

Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Păstârnacul este o plantă bianuală care se consumă pentru 
rădăcină. Se seamănă direct în pământ, primăvara 
devreme sau toamna târziu, în rânduri la distanţă de 30-35 
cm. Rezistent la îngheţ, ba chiar temperaturile scăzute 
favorizează acumularea de zahăr în rădăcină şi îi 
îmbunătăţesc gustul. Pentru că este plantă bienală, nu 
produce sămânţă în primul an de semănat. Plantele 
frumoase se scot cu rădăcină din pământ, cu grijă, şi se 
păstrează în nisip peste iarnă. Se replantează în primăvară. 
Notaţi observaţiile dumneavoastră despre evoluţia 
plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi chimicale, 
aveţi grijă de sănătate.

Salvarea semințelor
Florile produc sămânţă. Salvarea seminţelor de la florile de 
păstârnac este foarte uşor de făcut. Aşteptaţi să se usuce 
florile şi colectaţi seminţele. Scuturaţi seminţele pe o 
hârtie sau într-un recipient. Semințele de păstârnac au o 
viabilitate între 1-2 ani. Păstraţi seminţele într-un plic sau 
cornet de hartie, la un loc răcoros, uscat şi protejat de 
insecte. Este recomandabil ca pe fiecare plic cu seminţe să 
fie însemnate numele plantei şi data la care au fost culese 
seminţele.  Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Păstârnac tradiţional ţărănesc
Această varietate tradiţională de păstârnac provine din Dâmbroca, jud. Buzău. 
Rădăcinile sunt mari, peste 20 cm. lungime. Gust dulce, aromat, specific. 
Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ1026
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Porumb
Specia: Zea mays

Familia: POACEAE

Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Porumbul se cultivă direct în câmp, pe diferite tipuri de 
sol. Nu este indicată cultivarea acestuia mai mult de 2-3 
ani pe acelaşi teren, tocmai pentru a evita să se instaleze 
boli şi dăunători specifici porumbului. Porumbul consumă 
cantități mari de substanțe nutritive. Pentru pregătirea 
pământului, e bună arătura de toamnă, nefiind indicată 
arătura de primăvară. Primăvara puteți face discuiri şi 
grăpări pentru curățarea terenului de buruieni. Semănați 
atunci când temperatura afară se stabilizează, la adâncime 
de 5-8 cm în sol. Păstrați între rânduri cel puțin 70 cm. 
Este bine să se pună câte 2-3 semințe la un loc, pe rânduri, 
păstrând distanțe suficiente.  
Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale, aveţi grijă de sănătate.

Salvarea semințelor
Dacă doriți să păstrați o varietate de porumb curată, 
trebuie să o cultivați izolat de alte varietăți, la cel puțin 
700 m distanță. Altfel, porumbul tradițional se polenizează 
cu celelalte varietăți şi se va corci. Se aleg ştiuleții cei mai 
mari, care au forma şi culoarea varietății tradiționale 
originale. Se pun la uscat în podul casei, iar primăvara, 
înainte de semănat se desfac de pe ciucălău/ştiulete. Se 
îndepărtează semințele de la vârful şi de la baza ştiuletelui. 
Semințele alese trebuie să fie sănătoase, neatacate de 
dăunători. Păstraţi seminţele sau ştiuleţii pentru seminţe la 
un loc răcoros, uscat şi protejat de insecte.  

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Porumb de Bădârlegi
Această varietate tradiţională de porumb provine din zona Nehoiu, jud. 
Buzău. Soiul este menţinut de peste 50 de ani de câteva familii din sat. 
Ştiuleţii sunt mari şi robuşti iar boabele sticloase şi mari. Un porumb ce se 
pretează nemaipomenit la mălai pentru mămăligă. Producătorul 
seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ1009 

Salată
Specia: Lactuca sativa

Familia: ASTERACEAE

Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
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 uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale, aveţi grijă de sănătate.

Salvarea semințelor.
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 şi păstraţi-le într-un loc călduros şi 
aerisit.  

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Salată Marole
Această varietate tradiţională de salată provine din jud. Neamţ. Soi foarte vechi cu frunze verzi, mari, care nu face 
căpăţână. Pentru consum se pot recolta numai frunzele sau planta cu totul. Suporta bine atât seceta cât şi 
diferenţele de temperatură. Nu necesită condiţii speciale pentru a fi cultivate. Producătorul seminţelor: Cucu 
Valentin. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: NT1023 
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Ştevie
Specia: Rumex patientia

Familia: POLYGONACEAE

Însămânţare, cultivare, creştere şi igienizare
Stevia de grădină este o plantă perenă. Cultivarea acestei 
specii în zonele prezentate anterior se face pe terenuri 
joase, umede, dar cu o fertilitate ridicată. Tulpina florală 
apare în culturile făcute prin semănarea direct în câmp 
numai în anul al doilea de cultură. La un număr redus de 
plante, tulpinile florale apar la sfârșitul perioadei de 
vegetație a primului an de cultură. 

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi 
chimicale, aveţi grijă de sănătate.

Salvarea semințelor.
Florile produc seminţe. Salvarea seminţelor este un proces 
foarte uşor. 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 şi păstraţi-le într-un loc călduros şi 
aerisit.   

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Salată Creaţă de Cluj
Această varietate tradiţională de salată provine din jud. Cluj. Soi vechi cu frunze creţe, verzi, mari, care face 
căpăţână. Gust dulce, răcoritor, specific. Nu necesită condiţii speciale pentru a fi cultivate. Producătorii 
seminţelor: Laszlo Guryka şi soţia sa. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: CJ1035 

Salată Mix 3 soiuri ţărăneşti
Aceste varietăţi tradiţionale de salate provine din jud. Buzău. Cele trei 
soiuri sunt: salată romanească verzişoară, salată lungă creaţă şi salată 
creaţă verzişoară. Nu necesită condiţii speciale pentru a fi cultivate. 
Producătorul seminţelor: Lalu Nicolae. Anul de recoltare a seminţelor: 
2014. 
Cod Eco Ruralis: MIX-BZ1024  

Ştevie ţărănească
Această varietate tradiţională de ştevie provine din jud. Buzău. Nu 
necesită condiţii speciale pentru a fi cultivate. Producătorul seminţelor: 
Lalu Nicolae. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: BZ1027  



Tomate / Roşii
Cultivare
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.  
 Polenizarea și izolarea
Anumite 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 despre
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis. 

Nu folosiţi chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea 
mediului şi a dumneavoastră.

Specia: Solanum lycopersicum

Familia: SOLANACEAE

Salvarea semințelor
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.

Foarte important!
Nu puneţi seminţele la uscat pe hârtie poroasă, cum ar fi 
şerveţele, ziare sau carton moale. Seminţele se vor îmbiba 
în hârtie afectându-le calitatea şi făcând dificilă folosirea 
pentru reînsămânţare. Folosiţi farfurii / recipiente  de 
plastic sau ceramică întinse; puteţi folosi de asemenea 
hârtie cerată pentru a putea dezlipi uşor seminţele după ce 
s-au uscat.

Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  
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Tomate AB343 
Varietatea provine din Sebeş, jud. Alba. În faza de răsad, culoarea 
hipocotilului este roşiatică şi prezintă pubescenţă. Plantele au creştere 
nedeterminată. Numărul fructelor pe ciorchine variază între 2 şi 3, iar o 
plantă are în medie 9 fructe. Fructele imature sunt de culoare albă-verzuie, 
iar cele mature au culoarea roșie. Forma fructelor este aplatizată. La 
maturitatea de consum, fructele sunt de mărime foarte mare, diametru 
este mai mare de 10 cm. Densitatea crăpăturilor radiale ale fructului este 
intermediară. Greutatea medie a fructului este de 380 g, de unde rezultă o 
producţie de 3,42 kg/plantă. Desprinderea fructului de pe peduncul se face 
relativ ușor. Zona pendunculară a fructului este moderat adâncită. În 
jumătatea superioară, fructul este costat. Varietatea se remarcă printr-o 
uniformitate foarte mare a fructelor. Randamentul în suc al fructelor este 
de 77%. Sensibilitatea la mană (Phytophtora infestans) este foarte mare pe 
frunze și mare pe fructe. În câmp nu s-a observat un atac de afide 
(Macrosiphum euphorbiae). Gustul fructului este dulce, tipic. Producătorul 
seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  AB343
Tomate Albe 
Varietatea provine din jud. Buzău. Plantă cu creştere nedeterminată. 
Fructele sunt parfumate, neacide, dulci şi gustoase. Din 1500 gr de fructe 
s-au obţinut 1180 ml de suc, de unde deducem că sunt foarte zemoase. 
Fructul are culoare galbenă. Dimensiunea fructului este între 6-9 cm. 
Forma fructelor este aplatizată. În jumătatea superioară, fructul este costat.  
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  BZ307
Tomate Soos Sara 
Varietatea provine din Gherla, jud. Cluj, de la ţăranca Soos Sara, de unde 
vine şi numele tomatelor. Plantă cu creştere nedeterminată. Numărul 
fructelor pe ciorchine este în medie 3. Din 239 gr de fructe s-au obţinut 
155 ml de suc, de unde deducem că sunt foarte suculente. La maturitate 
culoarea fructelor este roşu rozaliu. În jumătatea superioară, fructul este 
costat. Gustul fructului este aparte, dulce, uşor acid, delicios. Povestea 
acestor tomate este una specială şi este prezentată în acest catalog. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  CJ2

Tomate CJ358 
Varietatea provine din jud. Cluj. Plantă cu creştere nedeterminată. 
Fructele sunt foarte suculente. Din 1051 gr de fructe s-au obţinut 840 ml 
de suc, de unde deducem că sunt foarte suculente. Dimensiunea fructelor 
este mare între 5-9 cm. Fructele au formă de inimă de bou. La maturitate 
fructele au culoarea roşie. Gustul este dulce, specific. Producătorul 
seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  CJ358

Tomate sălbatice
Varietatea provine din jud. Cluj. Plantă cu creştere nedeterminată. 
Fructele sunt foarte suculente. Din 241 gr de fructe s-au obţinut 130 ml de 
suc, de unde deducem că sunt foarte suculente. Dimensiunea fructelor este 
foarte mică, între 1-3 cm. Fructele au formă sferică. La maturitate fructele 
au culoarea roşie. Gustul este dulce, specific. Plantă foarte productivă. În 
condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli sau 
dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  CJ360
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Tomate Hoştezene
Varietatea provine din jud. Cluj. Soi foarte vechi, păstrat din generaţii de faimoaşii grădinari hoştezeni. Fructele 
sunt aplatizate, de dimensiuni mari, cu pulpă zemoasă. La maturitate, fructele au culoarea roşu intens. Foarte bune 
pentru bulion sau pentru consum proaspăt. Plantele au creştere nedeterminată. Gustul fructului este dulce, aromat, 
tipic. Producătorii seminţelor: Istvan şi Eniko Butyka. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  CJ1034

Tomate Apollo 2 Roşu
Varietatea provine din Germania. Dimensiunea este între 3,5-4,5 cm. 
Tomate tip cherry. Din 436 gr de fructe s-au obţinut 240 ml, de unde 
deducem că suculenţa este un pic peste medie. Forma fructelor este sferică. 
La maturitate, fructele au culoarea roşu intens. Plantele au creştere 
nedeterminată. Gustul fructului este dulce, tipic. Producătorul seminţelor: 
asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  DE306

Tomate Doni
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Culoarea fructelor este galben aprins spre portocaliu iar forma este foarte 
uşor aplatizată, aproape sferică. Dimensiunea unui fruct este între 4-6 cm. 
Din 434 gr de fructe obţinem 310 ml de suc, de unde deducem că sunt 
foarte zemoase. Un fruct cântăreşte în medie între 100-125 gr. Conform 
asociaţiei Kokopelli planta are creştere determinată iar fructul este 
rezistent la crăpare. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul 
de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP102

Tomate Jaune à farcir - Yellow
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Se remarcă un număr mare de fructe pe ciorchine, iar o plantă are în 
medie 6 fructe. Fructele mature au culoarea galbenă. Forma este uşor 
aplatizată şi seamănă cu un ardei gras. La maturitatea de consum, fructele 
sunt mărime medie (7-12 cm). Greutatea medie a fructului este de 102 g, 
de unde rezultă o producţie de  0,612 kg/plantă. Gustul fructului este 
neuniform. Astfel, interiorul pulpei este dulce-acrișor, gustos, iar în partea 
exterioară este fad. Desprinderea fructului de pe peduncul se face uşor. 
Randamentul ȋn suc al fructelor este de 71%. Sensibilitatea la mană 
(Phytophtora infestans) este mică spre mijlocie pe frunze, în schimb fructele 
au o sensibilitate mare. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. 
Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP103

Tomate Verna Orange
Această varietate tradiţională de tomate este originară din Indiana (SUA); 
preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli, în 2011. Fructul are culoare 
portocaliu deschis spre auriu. Forma fructelor nu este uniformă, variind 
de la inimă de bou la o formă aplatizată, costată în zona superioară. 
Fructele sunt foarte cărnoase şi conţin puţine seminţe. Dimensiunea 
fructelor este foarte mare, unele putând cântări peste 500 gr. Gustul este 
savuros, fructos, dulce. Din 1999 gr de fructe se obţin 1450 ml de suc, de 
unde deducem că sunt foarte zemoase. Producătorul seminţelor: asociaţia 
Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP108
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Tomate Inimă de Bou Portocalie
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Numărul fructelor pe ciorchine variază între 1-2, iar o plantă are în medie 
4 fructe. Fructele mature au culoarea portocalie și sunt în formă de inimă. 
În condiţiile de cultură de la Cluj, fructele au avut dimensiuni mici, variind 
între 3-10 cm. Conform asociaţiei Kokopelli, fructele pot creşte la 
dimensiuni foarte mari, cu dreutate de peste 500 gr./fruct. Forma fructului 
este în formă de inimă. Greutatea medie a fructului este de 94 g, de unde 
rezultă o producţie de 0,376 kg/plantă. Fructul are 10 loje seminale, 
acestea diferențiindu-se greu, iar gustul este dulce cu aciditate scăzută. 
Fructul este cărnos şi conţine puţine seminţe. Desprinderea fructului de pe 
peduncul se face uşor.  Randamentul în suc este de 0,72 %. Rezistenţa la 
mană  (Phytophtora infestans) este medie spre mare la frunze.  Producătorul 
seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP112

Tomate Charlie Green
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Fructele au dimensiuni mari. La maturitate, fructele au culoarea portocalie 
închis cu dungi verzi la exterior şi iar miezul are nuanţe verzi. Pulpa este 
fermă. Din 594 gr de fructe obţinem 450 ml de suc, de unde deducem că 
este foarte zemoasă. Gustul este dulce, tipic. Planta are creştere 
nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP117

Tomate Evergreen
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
La maturitate, fructele au culoarea portocalie deschis cu dungi verzi la 
exterior iar miezul este verde. Pulpa este fermă. Planta are creştere 
nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP118

Tomate Big Rainbow
Această varietate tradiţională de tomate este originară din Minnesota, 
SUA; a fost preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli, în 2011. Atât la 
exterior cât şi miezul în interior, fructul are culoarea în nuanţe de galben, 
portocaliu şi roşu închis, de unde vine şi numele Marele Curcubeu. Fructele 
sunt mari. Gust dulce, tipic. Planta are creştere nedeterminată. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP121

Tomate Mennonite German Gold
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Fructul are culoare portocalie şi dimensiuni mari, putând depăşi 200 gr./
fruct. Conform Kokopelli, planta poate creşte şi la temperaturi. Din 760gr 
de fructe obţinem 650ml de suc, de unde deducem că sunt foarte zemoase. 
Gust dulce, tipic. Planta are creştere semi-determinată. Producătorul 
seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP122
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Tomate Copia
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Numărul fructelor pe ciorchine variază între 1 şi 2, iar o plantă are în 
medie 2 fructe. Fructele mature au culoarea portocalie cu vagi dungi verzi 
la exterior şi portocalie la interior. Fructele sunt de mărime mare (peste 
8-10 cm). Forma fructului este aplatizată. Greutatea medie a fructului este 
de 190 g, de unde rezultă o producţie de 0,38 kg/plantă. Gustul este ușor 
acid, aromat, foarte bun. Randamentul ȋn suc al fructelor este de 86%. 
Sensibilitatea la mană (Phytophtora infestans) este foarte mare pe frunze. În 
câmp atacul de afide (Macrosiphum euphorbiae) a fost de intensitate medie. 
Plantă cu creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP123

Tomate Black Sea Man
Această varietate tradiţională de tomate este originară din Rusia; a fost 
preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli, în 2011. Frunzele plantei 
sunt asemănătoare cartofului. Numărul fructelor pe ciorchine variază între 
2 şi 3, iar o plantă are în medie 6 fructe. Fructele mature au culoarea roșie-
verzuie închisă. Fructele sunt de mărime medie (3-5 cm), de formă sferică. 
Greutatea medie a fructului este de 50 g, de unde rezultă o producţie de  
0,3 kg/plantă. Fructul are 3 loje seminale, iar gustul este puțin dulce, ușor 
acid. Seminţele sunt de formă globulară, de culoare galbenă luminoasă. 
Varietatea se remarcă printr-o uniformitatea foarte mare a fructelor. 
Randamentul în suc este de 0,86 %. Sensibilitatea la mană (Phytophtora 
infestans) pe frunze este foarte mare. Fructele au manifestat  rezistență 
mare. Plantă cu creştere determinată. Producătorul seminţelor: asociaţia 
Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP128

Tomate Southern nights
Această varietate tradiţională de tomate este originară din Rusia; a fost 
preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli, în 2011. Culoarea fructelor 
este roşu-verzui foarte închis. Forma este aplatizată. Fructele sunt de 
dimensiuni mari. Gustul fructelor este foarte bogat, dulce şi totuşi acid. 
Din 629 gr de fructe obţinem 510 ml de suc, de unde deducem că sunt 
foarte zemoase. Plantă cu creştere nedeterminată. Producătorul 
seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP130

Tomate Paul Robeson
Această varietate tradiţională de tomate este originară din Rusia; a fost 
preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli, în 2011. Numele tomatei este 
în onoarea lui Paul Robeson, cântăreţ de operă care pleda pentru 
drepturile oamenilor de culoare. Numărul fructelor pe ciorchine variază 
între 1 şi 2, iar o plantă are în medie 4 fructe. Fructele sunt de culoare roşu 
închis-maroniu-verzui. La maturitatea de consum, fructele sunt de 
mărime intermediară  (5-8 cm). Forma fructului este aplatizată. Greutatea 
medie a fructului este de 130 g, de unde rezultă o producţie de  0,52 kg/
plantă. Fructul are 13 loje seminale, iar gustul este ușor acid, foarte plăcut, 
tipic. Randamentul în suc este de 0,78 %. Rezistenţa la mană (Phytophtora 
infestans) este foarte mică la frunze și medie pe fructe. În câmp s-a observat 
un atac sporadic de afide (Macrosiphum euphorbiae). Plantă cu creştere 
nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP131
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Tomate Purple Calabash
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Numărul fructelor pe ciorchine este 2, iar o plantă are în medie 6 fructe. 
Fructele mature au culoarea roşie-verzuie închis, iar la maturitatea de consum, 
fructele au între 5-7 cm. Forma fructului este rotundă, atât în ansamblu, cât și în 
secțiune longitudinală și transversală. Greutatea medie a fructului este de 114 g, 
de unde rezultă o producţie medie de 0,684 kg/plantă. Gustul este dulce, 
specific. Randamentul ȋn suc al fructelor este de 76%. Sensibilitatea la mană 
(Phytophtora infestans) este foarte mare. În câmp, atacul de afide (Macrosiphum 
euphorbiae) a fost de intensitate medie. Creştere nedeterminată. Producătorul 
seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP132

Tomate Negre de Crimeea / Noire de Crimée
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Numărul fructelor pe ciorchine este 2, iar o plantă are în medie 6 fructe. 
Fructele mature au culoarea roşie-verzuie, iar la maturitatea de consum, fructele 
au între 5-8 cm. Forma fructului este rotundă. Greutatea medie a fructului este 
de 114 g, de unde rezultă o producţie medie de 0,684 kg/plantă. Fructul are 8 loji 
seminale, iar gustul este dulce. Randamentul ȋn suc al fructelor este de 76%. 
Sensibilitatea la mană (Phytophtora infestans) este foarte mare. În câmp, atacul de 
afide (Macrosiphum euphorbiae) a fost de intensitate medie. Plantă cu creştere 
nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare 
a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP133

Tomate Cherockee Red
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Numărul fructelor pe ciorchine variază între 4 şi 5, iar o plantă are în medie 10 
fructe. Fructele mature au culoarea roşie. Roşii tip cherry, cu dimensiunea de 
3-5 cm. Forma fructului este sferică. Greutatea medie a fructului este de 83 g, de 
unde rezultă o producţie de  0,83 kg/plantă. Gustul este ușor acid, foarte aromat. 
Randamentul în suc este de 0,68 %. Sensibilitatea la mană (Phytophtora infestans) 
este foarte mică, atât la frunze cât şi la fructe. În câmp s-a observat un atac 
sporadic de afide (Macrosiphum euphorbiae). Plantă cu creştere nedeterminată. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 
2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP138

Tomate Cosmonaut Volkov Red
Această varietate tradiţională de tomate este originară din Ucraina şi a fost 
numită după Volkov, un cosmonaut care a murit în spaţiu în 1971. Varietatea a 
fost preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2011. Fruct cu dimensiunea 
mică-medie, între 5-7 cm. Forma este uşor aplatizată. Gustul este aromat, dulce, 
specific. Culoarea fructelor este roşie. Din 511 gr de fructe obţinem 350 ml. de 
suc, de unde deducem că sunt zemoase. Plantă cu creştere nedeterminată. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 
2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP140

Tomate De Berao
Numărul fructelor pe ciorchine variază între 2 şi 3, iar o plantă are în medie 6 
fructe. Fructele mature au culoarea roşie la exterior şi roz-portocalie la interior. 
Dimensiunea fructelor este mică (3,5-4,5 cm). Forma fructului este elipsoidală, 
ovală. Greutatea medie a fructului este de 33 g, de unde rezultă o producţie de  
0,198 kg/plantă. Gustul este usor acid, foarte plăcut. Randamentul în suc este de 
0,63 %. Sensibilitatea  la mană (Phytophtora infestans) este medie spre mare la 
frunze, fructele sunt foarte rezistente . În câmp s-a observat un atac sporadic de 
afide (Macrosiphum euphorbiae). Plantă cu creştere nedeterminată. Producătorul 
seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP141
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Tomate Grégori Altai
Această varietate tradiţională de tomate este originară din munţii Altai, din 
Siberia şi fost preluată de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2011. Numărul 
fructelor pe ciorchine variază între 2 şi 3, iar o plantă are în medie 6 fructe. 
Fructele mature au culoarea portocalie spre roșie. La maturitatea de consum, 
fructele sunt de mărime mică (3-5 cm). Forma fructului este uşor aplatizată, 
specifică formei inimă de bou. Greutatea medie a fructului este de 93 g, de unde 
rezultă o producţie de  0,558 kg/plantă. Gustul este uşor acid, aromat, foarte 
zemos şi foarte bun. Randamentul în suc al fructelor este de 85%. Sensibilitatea 
la mană (Phytophtora infestans) este medie spre mare pe frunze. În câmp s-a 
observat un atac sporadic de afide (Macrosiphum euphorbiae). Creştere 
nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare 
a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP157

Tomate Coeur de Boeuf Nice
Această varietate tradiţională de tomate provine din regiunea Nisei, din Franţa, 
obţinută de asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco 
Ruralis. Prezintă cute foarte adânci de-a lungul fructului. Forma fructului este 
asemănătoare formei inimă de bou. Culoarea fructelor este roşie. Dimensiunea 
fructelor este ~5-7cm./fruct. Din 638gr de fructe obţinem 250 ml. de suc, de 
unde putem deduce că suculenţa este sub medie. Gust dulce, specific. Creştere 
nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare 
a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP160

Tomate Coeur de Boeuf Géante - Reif Red
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Varietate cu formă specifică inimei de bou. Gust dulce, specific. Culoarea 
fructelor este roşie. Pulpa fructelor este fermă. Din 654 gr de fructe obţinem 470 
ml. de suc, de unde putem deduce că sunt suculente. Creştere nedeterminată. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 
2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP161

Tomate Coeur de Boeuf Géante - Shilling Giant
Această varietate tradiţională de tomate este originară din SUA; a fost preluată 
de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2011. Forma fructului este alungită. 
Culoarea fructelor este roşie. Dimensiunea fructelor este între 5-6 cm. Din 
590gr de fructe obţinem 450 ml. de suc, de unde putem deduce că sunt 
suculente. Creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP162

Tomate Des Andes - Red Tomato
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Numărul fructelor pe ciorchine variază între 2 şi 3 iar o plantă are în medie 6 
fructe. Fructele mature au culoarea roşie.  La maturitatea de consum, fructele 
sunt de mărime medie, cu o lungime de 9 cm. Forma fructului este conică 
specifică ardeiului, curbat în zona calicială. Greutatea medie a fructului este de 
100 g, de unde rezultă o producţie de  0,6 kg/plantă. Gustul este ușor acid, foarte 
plăcut, tipic. Randamentul în suc este de 0,71 %. Sensibilitatea la mană 
(Phytophtora infestans) este mare la frunze, iar fructele au manifestat rezistență 
mare. În câmp s-a observat un atac sporadic de afide (Macrosiphum euphorbiae). 
Creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP163
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Tomate Fuzzy Peche Rose
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Numărul fructelor pe ciorchine variază între 2 şi 3, iar o plantă are în medie 6 
fructe. Fructele mature au culoarea roşie.  La maturitatea de consum, fructele 
sunt de mărime mică (2,5-4 cm). Forma fructului este ovală. Greutatea medie a 
fructului este de 18 g, de unde rezultă o producţie de 0,108 kg/plantă. Gustul 
este ușor acid, aromat, excelent. Randamentul în suc este de 0,64 %. Rezistenţa 
la mană (Phytophtora infestans) este bună la frunze şi foarte mare la fructe. În 
câmp s-a observat un atac sporadic de afide (Macrosiphum euphorbiae). Creştere 
nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare 
a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP310

Tomate Marmande
Această varietate tradiţională de tomate provine din localitatea Marmande, din 
Franţa, obţinută de asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia 
Eco Ruralis. Numărul fructelor pe ciorchine variază între 4 şi 5, iar o plantă are 
în medie 10 fructe. Fructele sunt cărnoase, ferme și au un gust delicios. La 
maturitate sunt de culoare roşie.  La maturitate fructele sunt de mărime medie 
(5-7 cm). Forma este uşor aplatizată, iar fructul este puţin costat în zona 
pedunculară. Greutatea medie a fructului este de 106 g, de unde rezultă o 
producţie de 1,06 kg/plantă. Randamentul în suc este de 0,83 %. Rezistenţa la 
mană (Phytophtora infestans) este mică la frunze, în timp ce fructele sunt 
rezistente.Creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP166

Tomate Sainte Lucie
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Numărul fructelor pe ciorchine variază între 1 şi 2, iar o plantă are în medie 4 
fructe. Fructele mature au culoarea roșie. La maturitatea de consum, fructele 
sunt de mărime intermediară (5-9 cm), de formă aplatizată. Greutatea medie a 
fructului este de 166 g, de unde rezultă o producţie de  0,664 kg/plantă. Gustul 
este puțin dulce, ușor acid. Randamentul în suc al fructelor este de 81%. 
Sensibilitatea la mană (Phytophtora infestans) este medie spre mare pe frunze. În 
câmp s-a observat un atac sporadic de afide (Macrosiphum euphorbiae). Creştere 
nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare 
a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP171
Tomate San Marzano Retorta- Red
Această varietate tradiţională de tomate este originară din Italia şi a fost preluată 
de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2011. Numărul fructelor pe ciorchine 2, 
iar o plantă are în medie 6 fructe. Fructele mature au culoarea roşie. La 
maturitatea de consum, fructele sunt de mărime intermediară/mare (7-10 cm). 
Are formă conică, asemănător cu ardeiul iute. Greutatea medie a fructului este 
de 58 g, de unde rezultă o producţie de 0,348 kg/plantă. Gustul este ușor acid. 
Randamentul ȋîn suc al fructelor este de 73%. Sensibilitatea la mană (Phytophtora 
infestans) este medie. În câmp s-a observat un atac sporadic de afide 
(Macrosiphum euphorbiae).Creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: 
asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP173

Tomate Red Brandywine
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. Forma 
fructului este uşor aplatizată, puţin costată în zona pedunculară. Dimensiunea 
fructelor variază între 4-9 cm. Culoarea fructelor este roşie. Gustul este dulce, 
specific. Din 1295 gr de fructe obţinem 840 ml de suc, de unde putem deduce că 
sunt zemoase. Creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP169



36

Tomate Labe de Urs / Bear Claw
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de 
asociaţia Eco Ruralis. O tomată cu fructe mari, de culoare roz; dimensiunile variază dar poate atinge şi peste 700 gr./fruct. 
Gustul are o savoare deosebită. Din 585 gr de fructe obţinem 450 ml de suc, de unde putem deduce că sunt foarte zemoase. 
Creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP313
Tomate Caro Rich
Varietatea este originară din Peliti (Grecia), iar sămânța a fost obținută de la o 
federație de bioagricultori Biau Germe – din Franța. Numărul fructelor pe 
ciorchine variază între 2 şi 3, iar o plantă are în medie 6 fructe. Fructele mature 
au culoarea galben-portocalie. Fructele sunt de mărime mică (3-5 cm). Forma 
fructului este sferică. Greutatea medie a fructului este de 70 g, de unde rezultă o 
producţie de  0,42 kg/plantă. Gustul este ușor acid înspre dulce. Randamentul în 
suc este de 0,77 %. Rezistenţa la mană (Phytophtora infestans) este medie la frunze 
şi foarte mare la fructe. În câmp s-a observat un atac sporadic de afide 
(Macrosiphum euphorbiae). Creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: 
asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  PT308

Tomate Thai Pink
Această varietate tradiţională de tomate este originară din Thailanda, obţinută 
de la asociaţia ţărănească Kokopelli în 2011 de asociaţia Eco Ruralis.  Numărul 
fructelor pe ciorchine variază între 4 şi 5, iar o plantă are în medie 6 fructe. 
Fructele au culoarea roz spre roşie și au formă ovală. Fructele sunt mici (3-5 
cm). Greutatea medie a fructului este de 23 g, de unde rezultă o producţie de 
0,138 kg/plantă. Fructul are gustul  uşor acid, aromat, foarte bun. Randamentul 
în suc al fructelor este de 79%. Sensibilitatea la mană (Phytophtora infestans) este 
foarte mare pe frunze, în schimb fructele s-au dovedit a fi foarte rezistente. 
Creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP311
Tomate Purple Perfect
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa, obţinută de 
asociaţia ţărănească Kokopelli, preluată în 2011 de asociaţia Eco Ruralis. 
Fructele au culoare roşie-roz şi sunt rotunde, uşor ovale. Dimensiunea fructelor 
este între 4-7 cm. Din 307gr de fructe obţinem 280ml de suc, de unde rezultă că 
sunt foarte zemoase. Gust dulce, placut, uşor acid, specific. Creştere 
nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare 
a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP312

Tomate SJ371ER
Această varietate tradiţională de tomate provine satul Marin, jud. Sălaj. 
Dimensiunile fructului sunt între 4-6 cm. Din 764 gr de fructe obţinem 550 ml 
de suc, de unde putem deduce că sunt suculente. Culoarea fructelor este roşie iar 
gustul dulce, specific. Forma este uşor aplatizată. Creştere nedeterminată. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 
2014. 
Cod Eco Ruralis:  SJ371ER

Tomate SJ373ER
Această varietate tradiţională de tomate provine din satul Marin, jud. Sălaj. O 
plantă are în medie 4 fructe. Dimensiunile fructului sunt foarte mari între 10-12 
cm. Din 726 gr de fructe obţinem 550 ml de suc, de unde putem deduce că sunt 
suculente. Culoarea fructelor este roşie iar gustul dulce, specific. Forma este 
uşor aplatizată. Greutatea medie a fructului este de 373 g, de unde rezultă o 
producţie de  1,92 kg/plantă. Sensibilitatea la mană (Phytophtora infestans) este 
foarte mare. În câmp s-a observat un atac sporadic de afide (Macrosiphum 
euphorbiae). Creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  SJ373ER



37

Tomate SJ502
Această varietate tradiţională de tomate provine din jud. Sălaj.  Dimensiunea fructelor este între 5-8 cm. Din 528 gr 
de fructe obţinem 300 ml de suc, de unde putem deduce că sunt zemoase. Fructul are gustul  uşor acid, aromat, 
foarte bun şi are culoarea roşie. Rezistenţă la mană (Phytophtora infestans). Creştere nedeterminată. Producătorul 
seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  SJ502
Tomate SM340
Această varietate tradiţională de tomate provine din jud. Satu Mare. Gust 
dulce, plăcut, specific. Fructele au culoarea roşie. Creştere nedeterminată. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  SM340
Tomate Gogoşar
Această varietate tradiţională de tomate provine din jud. Buzău. Gust 
dulce, plăcut, specific. Fructele au culoarea roşie. Forma fructelor este 
neregulată, se aseamănă cu gogoşarul. În interior fructul este gol, foarte 
asemănător cu gogoşarul. Din 945 gr de fructe obţinem 100 ml, de unde 
putem deduce că nu sunt suculente. Fructele pot fi folosite la gătit, pentru 
umplut. Creştere nedeterminată. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco 
Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  BZ315

Ţelină
Specia: Apium graveolens

Familia: APIACEAE

Notaţi observaţiile dumneavoastră despre evoluţia 
plantelor în formularul Eco Ruralis. Nu folosiţi chimicale, 
aveţi grijă de sănătate.

Foarte important! 
Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Ţelină tradiţională de rădăcină
Această varietate tradiţională de păstârnac provine din jud. Neamţ. Gust 
aromat, specific. Soi vechi de ţelină pentru rădăcină dar foarte bogat şi în 
frunze, cu bulb mare 500-700 gr, cu putine radacini laterale. Preferă un sol 
afânat, locuri însorite şi destul de multa apa. Toamna la recoltare frunzele mari 
se rup cu mâna, nu se taie cu cuţitul, asta pentru a putea fi păstrata peste iarna. 
Producătorul seminţelor: Cucu Valentin. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: NT1022

Tomate Inimă de bou Japonez
Această varietate tradiţională de tomate provine din Franţa şi a fost 
obţinut de asociaţia ţărănească Kokopelli. A fost preluat de asociaţia Eco 
Ruralis în 2011.  Fruct roşu-roz, mare, cărnos şi cu puţine seminte. Forma 
inima de bou. Dimensiunea medie a fructelor este intermediară: 5-8 cm. 
Din 623 gr. de fructe obţinem 500 ml de suc, de unde putem deduce că 
sunt foarte zemoase. Crestere nedeterminata. Gust dulce, plăcut, specific. 
Din Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis:  KP309
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Bulion de la ţară
Ingrediente: 
5 kg de roşii coapte bine (roşiile trebuie să fie soiuri tradiţionale, coapte bine; nu puteţi face bulion din roşiile de 
la supermarket)
1 linguriţă de sare, 
¼ litru de ulei, 
5-6 foi de dafin, 
10-15 boabe de piper. 

Se opăresc roşiile în apă fierbinte timp de 5 minute, pentru a se dezlipi cu uşurinţă pieliţa de pe roşii. După aceea, 
roşiile se curăţă şi se storc de seminţe şi de zeamă, printr-o sită. Apoi se dau prin maşina de tocat pentru a obţine 
o pastă. Se pune la fiert până scade nivelul pastei de roşii cu 1-2 degete şi capătă o consistenţă mai groasă, ca 
gemul. Către final adăugaţi uleiul, sarea, foile de dafin şi piperul. După ce aţi adăugat ingredientele, mai lăsaţi să 
fiarbă 15 minute. După ce aţi stins focul, lăsaţi să se răcească 20-30 de minute. Se pune bulionul în borcanele 
curate şi perfect uscate. Închideţi bine capacele şi sterilizaţi-le. Veţi obţine cam 6-7 borcane de câte 400 de grame 
sau 3-4 borcane de 800 de grame.
Reţetă primită de la Maria Duminicioiu, ţărancă, membră a asociaţiei Eco Ruralis

Zacuscă de la ţară
Ingrediente: 
5 kg. de vinete, 
5 kg. de ardei gogoşari (preferabil) sau kapia, 
1 kg de bulion, 
1 kg de ceapă, 
¼ litru de ulei, 
o jumătate de ceşcută de oţet,
 sare după gust.. 

Se coc ardeii şi vinetele, după care se curăţă de pieliţă. Vinetele se scurg bine de zeamă (e amăruie). Ardeiul şi 
vinetele se toacă mărunt cu un cuţit de lemn (nu folosiţi metal). Se toacă ceapa foarte mărunt, preferabil prin 
maşina de tocat sau se dă pe răzătoare. Se căleşte ceapa în ulei la foc mediu, 2-3 minute, după care se adaugă 
ardeiul şi vinetele. La vreo 5-10 minute după, adăugaţi bulionul. După alte 10 minute se adaugă rând pe rând 
piper, sare după gust şi  foi de dafin. La final adăugaţi oţetul. Mai lăsaţi ingredientele să fiarbă 5 minute şi opriţi 
focul. După ce aţi stins focul, lăsaţi să se răcească 20-30 de minute. Se pune zacusca în borcanele curate şi perfect 
uscate. Închideţi bine capacele şi sterilizaţi-le. Veţi obţine cam 10-12 borcane de câte 400 de grame.
Reţetă primită de la Maria Duminicioiu, ţărancă, membră a asociaţiei Eco Ruralis

Cum se sterilizează borcanele de bulion sau zacuscă? 
Într-un vas mai mare aşezaţi nişte prosoape, peste care aşezaţi borcanele cu capacul în sus. Deasupra borcanelor mai puneţi 
încă un prosop care să acopere complet borcanele. Vasul trebuie să ie mai înalt, cel puţin la nivelul borcanelor. Turnaţi 
peste ele apă rece şi porniţi focul mediu. După ce apa începe să clocotească, lăsaţi focul să continuie înca 20 de minute. După 
ce aţi terminat procesul, daţi deoparte vasul, nu scoateţi borcanele. Lăsaţi-le la căldură în apa din vas până a doua zi. În 
ziua următoare scoateţi borcanele şi depozitaţi în cămară.



Vinete
Însămânţare şi cultivare
Dacă aţi decis să cultivaţi vinete în grădină e bine să ştiţi că 
au nevoie de o climă temperat caldă, cu primăveri 
frumoase și veri călduroase, un teren bogat în substanțe 
nutritive, fertil. Nu se adaptează terenurilor compacte. 
Vânata poate fi considerată plantă de înnoire, adică, 
leguma cu care se începe un nou asolament. 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. Vânăta preferă temperaturi cuprinse între 
22-26 de grade ziua și 15-18 grade pe timpul nopții, 
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.

Pentru a elimina pierderile de apă și pentru a evita apariția 
buruienilor se poate acoperi pământul de la rădăcina 
vinetelor cu un strat de paie sau cu o folie de polietilenă 
(mulcire). Vinetele se recoltează când culoarea este intensă 
și lucioasă iar fructul are elasticitate. 

Nu uitaţi să notaţi observaţiile dumneavoastră despre 
evoluţia plantelor în formularul Eco Ruralis, trimise de 
asociaţia noastră prin distribuţia anuală. Nu folosiţi 
chimicale şi încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi 
a dumneavoastră. 
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Specia: Solanum melongena

Familia: SOLANACEAE

Salvarea semințelor
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. 

Foarte important! 
Nu puneţi seminţele la uscat pe hârtie poroasă, cum ar fi 
şerveţele, ziare sau carton moale. Seminţele se vor îmbiba 
în hârtie afectându-le calitatea şi făcând dificilă folosirea 
pentru reînsămânţare. Folosiţi farfurii / recipiente  de 
plastic sau ceramică întinse; puteţi folosi de asemenea 
hârtie cerată pentru a putea dezlipi uşor seminţele după ce 
s-au uscat.

Dacă aţi avut o cultură de succes, nu uitaţi să trimiteţi 
câteva seminţe după recoltare, asociaţiei Eco Ruralis.  

Vinete Chinese White Sword
Această varietate tradiţională de vinete provine din Franţa şi a fost 
obţinută de asociaţia ţărănească Kokopelli. În 2011 a fost preluată de 
asociaţia Eco Ruralis. Înălţimea medie a plantei este de 33 cm. Fructele au 
formă alungită, specifică, de culoare albă. Lungimea medie a fructelor este 
de 14 cm, iar lăţimea de 4,8 cm şi vârful uşor ascuţit. Greutatea medie a 
fructelor este de 180 grame. Cu un număr de 4 fructe per plantă, producţia 
de fructe per plantă este de 0,72 kg. Gustul vinetelor este unul normal, 
tipic. În condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli 
sau dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP351
Vinete Diamond
Această varietate tradiţională de vinete este originară din Ucraina şi a fost 
obţinută de asociaţia ţărănească Kokopelli. În 2011 a fost preluată de 
asociaţia Eco Ruralis. Din descrierea făcută de Kokopelli reţinem că 
aceasta este foarte timpurie. Înălţime medie a plantei este de 48 cm. 
Fructele au formă alungită, specifică, de culoare vineţie. Lungimea medie a 
fructelor este de 15 cm, iar lăţimea de 3,8 cm. Greutatea medie a fructelor 
este de 105 grame. Cu un număr de 4 fructe per plantă, producţia de fructe 
per plantă este de 0,42 kg. Gustul vinetelor este unul normal, tipic. În 
condiţiile anului 2014, s-a semnalat un atac de putregai cu o frecvenţă de 
35% şi intensitate de 40%. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. 
Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP352
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Vinete Lao White
Această varietate tradiţională de vinete este originară din Laos şi a fost 
obţinută de asociaţia ţărănească Kokopelli, din Franţa. În 2011 a fost 
preluată de asociaţia Eco Ruralis. Înălţimea medie a plantei este de 45 cm. 
Florile au o poziţie descendentă şi sunt colorate în mov foarte intens. 
Fructele au formă globuloasă, de culoare albă cu tentă gălbuie.  Diametrul 
mediu al fructelor este de 5 cm, aşa cum le descrie şi deţinătorul varietăţii.  
Greutatea medie a fructelor este de 80 grame. Cu un număr de 5 fructe per 
plantă, producţia de fructe per plantă este de 0,4 kg. În secţiune 
longitudinală, seminţele fructului sunt dispuse pe un singur rând în 
jumătatea calicială sub forma a două inimi fără sămânţă în partea 
inferioară. În secţiune transversală, seminţele descriu o formă aproximativ 
globuloasă, dublă. În condiţiile anului 2014, s-a semnalat atac de putregai 
la 20% din fructe cu o intensitate de 15%. Producătorul seminţelor: 
asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP353

Vinete Purple Cluster
Această varietate tradiţională de vinete provine din Franţa şi a fost 
obţinută de asociaţia ţărănească Kokopelli. În 2011 a fost preluată de 
asociaţia Eco Ruralis. Înălţimea medie a plantei este de 60 cm. Fructele au 
formă alungită, specifică, de culoare vineţie. Poziţia lor pe plantă este uşor 
descendentă. Lungimea medie a fructelor este de 14 cm, iar lăţimea de 3,5 
cm. Greutatea medie a fructelor este de 63 grame. Cu un număr de 5 
fructe per plantă, producţia de fructe per plantă este de 0,315 kg. Gustul 
vinetelor este tipic, atât coapte, cât şi în stare crudă. În condiţiile anului 
2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli criptogamice sau 
dăunători. Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de 
recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP355

Vinete Violette Pale de Florence
Această varietate tradiţională de vinete provine din Franţa şi a fost 
obţinută de asociaţia ţărănească Kokopelli. În 2011 a fost preluată de 
asociaţia Eco Ruralis. Înălţimea medie a plantei este de 55 cm. Fructele au 
formă globuloasă alungită, de culoare vineţie. Lungimea medie a fructelor 
este de 10 cm, iar lăţimea de 6 cm. Greutatea medie a fructelor este de 157 
grame. Cu un număr de 5 fructe per plantă, producţia de fructe per plantă 
este de 0,785 kg. Gustul vinetelor este unul tipic, foarte plăcut. În 
condiţiile anului 2014, nu s-a semnalat atac semnificativ de boli 
criptogamice sau dăunători, fiind rezistent la gândacul de Colorado. 
Producătorul seminţelor: asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a 
seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP356
Vinete Rouge de Chine
Această varietate tradiţională de vinete provine din Franţa şi a fost 
obţinută de asociaţia ţărănească Kokopelli. În 2011 a fost preluată de 
asociaţia Eco Ruralis. Înălţimea medie a plantei este de 48 cm. Fructele au 
formă de gogoşar, de culoare roşie. Poziţia lor pe plantă este descendentă. 
Înălţimea medie a fructelor este de  2 cm, iar lăţimea de 4,5 cm. Greutatea 
medie a fructelor este de 35 grame. Cu un număr de 15 fructe per plantă, 
rezultă o producţie de fructe per plantă de 0,525 kg. Fructele se desprind 
foarte greu de pe tulpină. În secţiune longitudinală, seminţele sunt 
răspândite în toată masa pulpei, cu excepţia zonei centrale.  În secţiunea 
transversală fructul prezintă şase loji seminale şi foarte foarte multe 
seminţe. Gustul vinetelor este amărui, atât la fructele proaspete, cât şi la 
cele coapte. În condiţiile anului 2014 de la Cluj, varietatea s-a dovedit a fi 
foarte preferată de gândacul de Colorado. Producătorul seminţelor: 
asociaţia Eco Ruralis. Anul de recoltare a seminţelor: 2014. 
Cod Eco Ruralis: KP357



Povestea seminţelor Sarei
Cea mai importantă zi din viaţa a doi tineri ţărani din Nordul 
Transilvaniei, a început cu o dimineaţă ceţoasă din 1958. Era 
ziua nunţii Sarei şi lui Marton, traită cu emoţie de familiile lor 
de ţărani modeşti, împreună cu tot satul. Zestrea Sarei consta în 
perne, haine de sărbătoare, pături şi ţesături cusute chiar de ea, 
încă de când era o copilă. Moştenirea lui Marton era o bucată de 
pământ şi câteva animale primite de la păriţi, dar mai ales 
cunoştinţe despre cum să îşi gospodărească pământul. Cel mai 
preţios dar de nuntă a venit de la mama Sarei, “darul speranţei”, 
după obiceiul locului: o traistă plină cu seminţe de roşii 
tradiţionale. 

Nepotul ei, Attila, vorbeşte cu emoţie de Sara. Bunica mea a 
preţuit acele seminţe tot restul vieţii ei, salvându-le an de an, 
adaptându-le schimbărilor vitrege ale climei. Mi-a spus povestea 
roşiilor care au trecut prin mânile muncite ale mamei sale şi 
care înaine au ţinut de foame bunicii ei în timpul războaielor 
din prima parte a secolului. Întotdeauna povestea seminţelor de 
roşii dezvăluia noi informaţii despre istoria familiei noastre. 
Aceste roşii sunt un liant între generaţii, prin rolul lor ca sursă 
de hrană şi prin modul în care s-au adaptat vremii. 

“E un soi robust”, mi-a zis ea într-o zi. “Îmi aduc aminte, chiar 
după ce a căzut Ceauşescu, am avut o secetă grozavă. A fost cel 
mai rău an. Nimeni nu ştia ce o să se aleagă de noi, veneau 
schimbări mari. Un lucru rămânea la fel: trebuia să mâncăm. 
Toate terenurile fostelor cooperative erau arse de secetă, nu mai 
vedeai verdeaţă. Numai roşiile mele au înlorit în grădină... 
seminţele bătrâneşti ne-au salvat”, a oftat bunica.

Dacă seminţele salvează oamenii, de ce să nu salveze şi oamenii 
seminţele? Prin asociaţia Eco Ruralis, ne dedicăm sprijinirii 
ţăranilor. Împreună cu colegii mei, ne-am luat angajamentul să 
im păstrători de seminţe, aşa cum a fost bunica mea, simplu şi 
demn. Să im conectaţi cu pământul, să nu îl exploatăm şi să nu 
luăm mai mult decât poate să ne ofere. Să onorăm agro-
biodiversitatea.

În noiembrie, 2011, mă pregăteam pentru o călătorie în Senegal, 
Africa, unde urma să particip la un Schimb Internaţiponal de  
Seminţe. Chiar atunci, bunica mea a căzut la pat, bătrână şi 
obosită. Dându-mi seama că nu pot pierde timpul, mi-am 

Povestea seminţelor de roşii ale Sarei spusă de nepotul ei,  Attila
Scrisă de asociaţia Eco Ruralis

petrecut zile şi nopţi lângă patul ei de suferinţă, sorbindu-i 
şoaptele prin care îmi explica metodele şi practicile ei de 
cultivare, copilire, selecţie a roşiilor, salvarea seminţelor. Am 
luat cu mine lecţiile învăţate, împreună cu o trăistuţă de seminţe 
şi m-am pornit la drum. În timpul petrecut în Senegal, am avut 
şansa să mă întâlnesc cu mulţi ţărani din vestul Africii, am 
învăţat despre cum se organizează în comunităţi şi le-am alat 
poveştile de rezistenţă. Unul dintre ţăranii ăştia se numeşte 
Markoto Kamara, este administrator al UCEM, o asociaţie mică 
de ţărani, pe care l-am întâlnit în satul Djimini din regiunea 
Kolda, la 15 ore de Dakar, capitala Senegalului. A ascultat cu 
mult interes povestea seminţelor de roşii ale bunicii şi mi-a 
împărtăşit respectul pentru soiurile rezistente la secetă, 
marturisindu-mi că datorită condiţiilor climatice, nu au putut 
cultiva niciodată roşii, necunoscând aceste plante decât din 
auzite. Am descoperit că ţăranii senegalezi au aceeaşi dedicaţie 
ca ţăranii români, pentru seminţele tradiţionale şi pentru hrana 
sănătoasă şi bogată în diversitate. Am ăcut schimb de seminţe, 
roşiile bunicii găsindu-şi un nou cămin, în grădina ţăranilor 
din Djimini. De atunci păstrăm legătura cu greutate, pentru că 
în Djimini nu există electricitate. Totuşi, prin corespondenţa 
noastra am reuşit să alu că seminţele bunicii au rodit şi în 
ultimii ani s-au împrăşitat în satele vecine, în grădini botezate 
de senegalezi “Ecorurali'”.

Inima Sarei s-a oprit într-o dimineaţă friguroasă de februarie, 
în 2012, ără a apuca să ştie că seminţele ei au adus speranţă în 
atâtea colţuri îndepărtate de lume. Cunoştinţele acumulate şi 
lecţiile ei de viaţă nu au fost scrise, pentru că datorită 
greutăţilor materiale nu a învăţat niciodată să scrie şi să 
citească. Însă spiritul ei înloreşte în iecare primăvară în 
grădini din lumea întreagă, începând cu grădinile Eco Ruralis 
din Cluj, urmate de numeroase gospodării ţărăneşti ţară şi din 
Europa, până sub soarele saharian, unde femeile senegaleze din 
satele regiunii Djimini Kolda cultivă pe un sol arid seminţele 
speranţei pentru generaţiile viitoare.

Schimbul de seminţe din Senegal nu e singurul la care a 
participat asociaţia noastră. Organizăm şi noi de câte ori putem, 
astfel de schimburi la noi în ţară sau mergem la invitaţia altor 
asociaţii în afara ţării. 
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Producători de seminţe,
grupuri şi asociaţii
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Valentin Cucu
Ţăran legumicultor cu experienţă, domnul Cucu este dedicat pasiunii sale pentru 
conservarea soiurilor vechi de legume. 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 cărei este 
membru. Domnul Cucu este din comuna Bălțătești, jud. Neamţ. Va recomandăm cu 
drag şi încredere să comandaţi seminţe pentru grădinile voastre de pe magazinul 
online al domnului Cucu: http://valicucu2006.sunphoto.ro/

Lalu Nicolae
Un pasionat al soiurilor tradiţionale, ţăranul Lalu este din satul Dâmbroca, jud. 
Neamţ. De câţiva ani, participă la reuniuni internaţionale ale salvatorilor de seminţe, 
unde a distribuit şi primit sute de soiuri de seminţe vechi. Anul trecut a participat la o 
Caravană Europeană a Seminţelor iar anul acesta va coordona traseul celei de-a doua 
ediţii prin ţara noastră. Domnul Lalu este membru Eco Ruralis de câţiva ani şi se 
implică generos în activităţile asociaţiei. Va recomandăm cu drag şi încredere să 
comandaţi seminţe pentru grădinile voastre de pe magazinul online al domnului Cucu: 
http://semintevii.shopmania.biz/

ASAT România (Agricultura Susţinută de Comunitate)
ASAT promovează parteneriatele de solidaritate între consumatori din orașe și mici 
agricultori din satele din apropiere (pe o rază de cca 50 de km). Cu alte cuvinte, 
parteneriatele solidare între orășenii conștienți de diminuarea continuă a 
alternativelor de alimentație sănătoasă și țăranii care fac agricultură organică. 
Recomandăm cu drag! www.asatromania.ro

Cutia Ţăranului
Cutia Ţăranului este un sistem organizat de câţiva membri ai Eco Ruralis, prin care 
consumatori din diferite oraşe din România primesc hrană direct de la ţăranii 
producători, printr-un abonament permanent. Foarte mulţi dintre producătorii de 
legume din acest proiect, cultivă soiuri tradiţionale şi practică agricultura după 
principii conştiente faţă de sănătatea mediului şi a consumatorilor. Recomandăm cu 
drag! www.cutiataranului.ro

Gustare de la Călata
O iniţiativă a doi membri Eco Ruralis, prin care consumatori din Cluj Napoca primesc produse alimentare direct de la 
ţăranii din piaţa Huedin şi din câteva sate alăturate. Pentru a intra în contact cu coordonatorii acestui proiect, contactaţi-i 
prin e-mail. douglasmcfarlane@hotmail.com

Seminţe Libere
O iniţiativă de schimb liber şi nemijlocit de bani a seminţelor. Cei care doresc să facă 
schimb de seminţe şi sfaturi, se pot înscrie pe grupul Faceboom "Seminte Libere". Este 
un grup dinamic, cu mii de membri din întreaga ţară. facebook.com/groups/
seminte.libere
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FORMULAR DE COMANDĂ
Acest formular se găseşte şi în format electronic pe www.ecoruralis.ro. Este preferabil să completaţi formularul online de pe 
website-ul nostru. Menţionaţi codul seminţelor pe care doriţi să le comandaţi. Comanda este GRATUITĂ. 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

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

Adresa completă (strada, număr, localitate, judeţ, ţară, cod poştal)

Detalii de contact (numărul dumneavoastră de telefon şi adresa de e-mail)

Zonă urbană sau rurală? (unde o să cultivaţi seminţele?)

Dimensiunea gospodăriei unde urmează să se cultive seminţele tradiţionale (hectare - exemplu: 0,2 ha sau 2 ha)

Aveţi o gospodărie la ţară? 

DA NU

Prin această comandă veţi deveni membru în comunitatea Eco Ruralis. Ce fel de membru vă consideraţi?

Producător de hrană. Ţăran / grădinar. Susţinător. Consumator.

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)

1.

3.

5.

2.

4.



Donaţi 2% pentru Eco Ruralis
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Sprijinul tău e sămânța acțiunii noastre! 
Eco Ruralis multumeşte fundaţiilor, organizatiilor si oamenilor care ne-au sustinut activitatea de-a 
lungul timpului. Strangerea de fonduri nu este o activitate usoara pentru asociatia noastra. Pentru a 
ne garanta independenta nu acceptam finantari de la companii comerciale multinationale sau de alte 
dimensiuni a caror activitate genereaza poluare, injustitie sociala si economica. Suntem mandri ca 
suntem sustinuti de fundatii mici prin proiecte care ne permit sa ne continuam 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 ai domiciliul 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 și strângerea de formulare în 
orașul vostru, 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 postal 400102.

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

www.ecoruralis.ro









Agricultura e acţiune directă
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