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Bine aţi venit!
ECO RURALIS. Asociația Eco Ruralis a fost fondată în 2009. Reunește țărani, grădinari şi
oameni pasionaţi de agricultură din toate colțurile țării. Eco Ruralis luptă pentru drepturile
ţăranilor de a practica o agricultură familială şi durabilă. Acesta include dreptul de a folosi,
înmulţi şi distribui seminţele tradiţionale, acces echitabil la pământ, conservarea suveranităţii
alimentare în România. Eco Ruralis este membră a Confederației Internationale de Țărani, Via
Campesina.
MISIUNE. Prin activităţile noastre, Eco Ruralis dorește să promoveze agricultura țărănească
și agro-ecologică ca forme dominante în agricultură din România. În același timp vrem să
susținem țăranii să se apere împotriva acțiunilor injuste și inechitabile întreprinse de
corporații și guverne. Susținem tinerii ţărani, fermieri și grădinari care practică agricultura
tradițională și își manifestă controlul asupra producției hranei și accesului la pământ.
MULŢUMIM tuturor celor care cred în munca noastră comună de salvare a seminţelor
tradiţionale, ţărăneşti. Finanţarea care a făcut posibilă redactarea acestui catalog provine din
donaţii individuale ale oamenilor.
Pentru realizarea muncilor de cultivare, colectare de seminţe, redactarea catalogului,
descrierea soiurilor vechi de seminţe, distribuirea seminţelor şi promovare, le mulţumim
ţăranilor, activiştilor, 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.
Mulţumim profesorului Aurel Maxim pentru munca de evaluare şi descriere a seminţelor.
Printre ţăranii şi grădinarii cărora le mulţumim pentru că au contribuit direct cu muncă şi
seminţe sunt: Lalu Nicolae, Iulian Duţu, Lavinia şi Willy Schuster, Dan şi Tincuţa Cismaş,
Aurel Bria, Cucu Petru, Maria şi Vasile Duminicioiu, Maria Buta şi bătrânicilor care ne-au
donat seminţe şi pe care nu le cunoaştem pe nume.
Asociaţiile cărora le mulţumim pentru schimb de cunoştinţe şi seminţe, sunt: Irish Seeds
Savers (IR), Kokopelli (FR), European Coordination Via Campesina, Asociaţia pentru
Susţinerea Agriculturii Ţărăneşti - ASAT (RO), Comunitatea Stanciova (RO), Banca de Gene
comunitară din Peliti (GR), Asociaţia Arche Noah (AU), Asociaţia Seedy Sunday (UK), Banca
de Gene Suceava (RO).
CATALOGUL 2014. Suntem mândri să vă prezentăm Catalogul de Seminţe tradiţionale - Eco
Ruralis, ediţia a doua, anul 2014. Anul ăsta echipa Eco Ruralis a pregătit pentru
dumneavoastră în total - 42 de varietăţi de seminţe tradiţionale. Porumb, gălbenele, dovleci,
roşii, castraveţi, floarea soarelui, lobodă, ardei, dovlecel, mărar, şofrănel, salată. Anul trecut,
echipa Eco Ruralis a distribuit seminţe de legume şi cereale la peste 400 de ţărani şi
grădinari, prin comenzi standard, la târguri şi schimburi de seminţe. Interesul pentru seminţele
tradiţionale creşte. Suntem foarte bucuroşi că am primit deja multe mesaje pozitive din partea
oamenilor din toată ţara, dar şi din alte ţări. Împreună cu voi vom salva cât de multe seminţe
tradiţionale este omeneşte posibil! Vă urăm spor la treabă şi grădini rodnice şi sănătoase!
Cu drag,
C O N TA C T:

echipa
s
Eco Rurali

Tel/fax: 0264 599 204
ecoruralis@gmail.com
www.ecoruralis.ro
Cluj Napoca, strada David Francisc
nr. 10, ap. 5, cod poştal 400102, RO
/ ecoruralis
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introducere
Programul Eco Ruralis de colectare, multiplicare și distribuție de semințe tradiționale
În ultimii 4 ani, una dintre activitățile cele mai importante ale asociației Eco Ruralis a fost să colecteze, multiplice și
apoi să distribuie gratuit cât mai multe semințe tradiționale, celor care doresc să cultive varietăți tradiționale de
legume, cereale, plante aromatice și flori.
COLECTAREA. Semințele noastre sunt colectate din întreaga țară, de la ţărani şi grădinari care ne trimit cantități
mici din soiuri vechi, găsite în gospodăriile țăranilor și țărăncilor. Colaborăm cu Banca de gene de la Suceava, de la
care am primit pentru cultură și distribuție varietăți românești de legume și zarzavaturi.
În timp, am dezvoltat legături strânse cu alte organizații și asociații de țărani din Europa, care salvează și distribuie
semințe tradiționale. Avem semințe de la Pelitti (Grecia), Seedy Sunday (Anglia), Irish Seed Savers (Irlanda),
Kokopelli (Franța), Arche Noah (Austria).
MULTIPLICAREA. În ultimii doi ani, echipa Eco Ruralis din Cluj, cu sprijinul domnului profesor Aurel Maxim și cu
ajutor din partea voluntarilor Eco Ruralis și a studenților de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară,
a multiplicat semințe tradiționale pe o bucată de teren din fosta grădină botanică din cadrul universității. Pe durata
întregii perioade de creștere, varietățile locale au fost analizate pentru a afla ce calități specifice au aceastea
(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 și le depozităm la Biroul Eco Ruralis. Începând cu 2014, vom pune la Cluj bazele Gradinii de Semințe
Tradiționale Eco Ruralis. Pe un teren de 29 de ari, vom multiplica semințe tradiționale, dar vom organiza și ateliere la
care oricine poate participa ca să învețe practic despre grădinărit și salvarea semințelor. 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 Gardian al semințelor, scrieți-ne pe adresa asociației ecoruralis@gmail.com sau
bogdan@ecoruralis.ro.
DISTRIBUȚIA. La începutul fiecărui an, înainte să vină primăvara, asociația Eco Ruralis face o distribuție largă de
semințe tradiționale. Pe baza catalogului se poate face o comandă, iar noi o să distribuim GRATUIT semințele, prin
poștă, celor care le doresc. 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”. Dacă e posibil,
cerem înapoi o cantitate mică de semințe, pentru a avea mereu un stoc de semințe disponibil pentru următoarea
distribuție anuală.
PĂSTRAREA SEMINŢELOR. Păstraţi seminţele într-un plic de hârtie, la un loc răcoros, uscat şi protejat de insecte.
Perioada de păstrare variază, în funcţie de tipul plantei:
- 1-2 ani: porumb, ceapă, pătrunjel, păstârnac, ardei
- 3-4 ani: asparagus, fasole, broccoli, morcovi, ţelină, praz, mazăre
- 4-5 ani: sfecla de zahăr, familia de varză (varză de Bruxelles, conopidă), gulie, ridichi, castraveţi, vinete, salată
verde, mosc, pepene galben, dovleac, dovlecel, roşii, pepene verde.
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plante companion
Plante-companion
Publicat de Ecogrădinar pe data de 17 februarie 2011
Metoda obisnuită de a cultiva plante este cea “militarească”: rânduri de plante aliniate frumos, fiecare specie cu
căprăria ei: ardei la ardei, roşii la roşii, fasole la fasole. Între ele, nimic. În agricultura ecologică sau în permacutltură,
cultivarea plantelor urmează modelul natural: nici un metru pătrat nu e acoperit doar cu o singură specie de plantă.
Plantele cresc una lângă alta, în companie, acoperind pământul cu un covor vegetal dens, cât mai aproape de
modelul natural, ca o “pajişte” de plante comestibile şi ormamentale. Mult mai eficient şi mai productiv. Şi mult mai
frumos, trebuie să reconoaştem! De aceea, este bine să ştim care plante se potrivesc între ele şi care nu, ce
combinaţii sunt recomandate şi care trebuie evitate. Redăm mai jos, un tabel cu plantele companion, preluat tot de
pe siteul Deep Green Permaculture - http://deepgreenpermaculture.wordpress.com. Să va fie de folos!
Companioni favorabili

Companioni nefavorabili
Căpşuni

Broccoli
Busuioc

Roşii, Sparanghel, Pătrunjel, Caişi

Caişi

Busuioc, Vetrice, Pelin

Roşii, Salvie

Cartofi

Mazăre, Fasole, Varză, Porumb dulce,
Fasole lată, Coltunaşi (clopoţei), Crăiţe,
Degeţei, Hrean, Vinete

Meri, Cireşi, Castraveţi
(cu excepţia soiurilor timpurii),
Dovleci, Floarea soarelui, Roşii,
Zmeură, Rozmarin

Castraveţi

Cartofi (doar soiurile timpurii), Fasole,
Ţelina de frunze, Salată, Porumb dulce,
Varză creaţă (savoy cabbage), Floarea soarelui,
Colţunaşi (năsturei)

Ceapă

Morcovi, Sfecla roşie, spanac peren (mangold),
Salată, Muşeţel, Gulioare, Cimbru

Ceapă de frunze

Pătrunjel, Meri, Morcovi, Roşii

Cimbru

Fasole, Ceapă

Conopidă

Ţelină de frunza, Fasole, Vetrice,
Colţunaşi (năsturei)

Căpşuni

Coriandru

Mărar, Asmatui, Anason, Varză, Morcovi

Fenicul

Dovlecei

Floarea-soarelui, Colţunaşi (năsturei),
Porumb dulce

Cartofi
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Companioni favorabili

Companioni nefavorabili

Fasole

Morcovi, Castraveţi, Varză, Salată, Mazăre,
Patrunjel, Conopidă, Spanac, Cimbru

Roşii, Salvie

Fasole lată

Cartofi, Porumb dulce

Fasole oloagă

Sfeclă roşie, Cartofi

Gulii

Colţunaşi (năsturei), Mazăre

Hrean

Pomi fructiferi, cartofi

Mărar

Morcovi, Roşii, Varză, Fenicul, Coriandru

Mazăre

Cartofi, Ridichii, Morcovi, Gulii

Ceapă, Arbagic, Usturoi, Gladiole

Meri

Ceapă de frunze, Coada calului, Degeţel,
Micşunele, Colţunaşi (năsturei), Usturoi, Ceapă

Iarbă, Cartofi

Morcovi

Mazăre, Ridichi, Salată, Ceapă de frunze,
Sfecla, Ceapă, Praz

Păstârnac

Mazăre, Cartofi, Ardei, Fasole, Ridichii, Usturoi

Porumb dulce

Fasole lată, Cartofi, Pepeni, Roşii, Castraveţi,
Dovlecei, Vetrice

Praz

Morcovi, Ţelina de frunze

Ridichi

Salată, Mazăre, Asmatui, Colţunaşi (năsturei)

Mure, Cartofi

Roşii

Sparanghel, Ţelină de frunze, Pătrunjel, Busuioc,
Morcovi, Ceapă de frunze, Crăiţe, Degeţel,
Usturoi, Porumb dulce

Rosmarin, Cartofi, Gulioare,
Fenicul, Caişi, Căpşuni, Mărar

Salată

Morcovi, Ceapă, Căpşuni, Sfeclă roşie, Varză,
Ridichi, Crăiţe

Sfecla roşie

Ceapă, Spanac peren (mangold), Gulioare,
Salată, Varză, Fasole oloagă

Spanac

Căpşuni

Ţelina de frunze

Roşii, Mărar, Fasole, Praz, Varză, Conopidă

Usturoi

Trandafiri, Meri, Piersici

Varză

Fasole, Sfecla roşie, Ţelina de frunze, Mentă,
Ruta (vinarnt), Căpşuni, Roşii, Usturoi
Cimbrişor, Salvie, Ceapă, Rosmarin, Mărar,
Cartofi, Oregano, Isop, Pelin, Coltunaşi (năsturei),
Vetrice, Coriandru

Viţa de vie

Năpraznic, Dud, Isop, Busuioc, Vetrice
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tomate
Tomatele sau roșiile tradiționale
Specia: Lycopersicon lycopersicon
(syn. L. esculentum), L. pimpinellifolium
Familia: SOLANACEAE
Semânat şi plantat. Tomatele se cultivă bine după lucernă, trifoi, mazăre, fasole, dar se poate cultiva şi după rădăcinoase,
bulboase şi bostănoase. Revenirea tomatelor pe aceeaşi solă 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 80cm, iar între plante/rând 25cm, 30cm sau 40cm.
Adâncimea de plantare este până la prima frunză adevărată. Dacă răsadul este alungit acesta se plantează culcat de-a
lungul rândului.
Polenizare şi izolare. 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.
Colectarea şi curăţarea seminţelor. 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.
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Tomate tradiţionale Purple Koning
Origine: Varietatea provine din Franţa de la Asociaţia Ţărănească Kokopelli şi este
denumită Purple Koning. A fost recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructele imature sunt de culoare verde / verzuie,
iar cele mature au culoarea roşie. Fructul la maturitatea de consum este de mărime
intermediară (5-8 cm). Fructul este rotund.
Tipul de creştere: În faza de răsad, culoarea hipocotilului este roşiatică şi prezintă
pubescenţă. Plantele au creştere determinată, adică se opresc din creştere la un
moment dat.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 6-7. Numărul fructelor de pe
ciorchinne este de 4 in medie, iar o plantă are în medie 8-10 fructe.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

KP-151-B

.

Tomate tradiţionale Tigerella
Origine: Varietatea provine din Franţa de la Asociaţia Ţărănească Kokopelli, sub
numele de Tigerella. A fost recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Varietatea este precoce. Această informaţie a
fost obţinută de la Asociaţia Kokopelli. Fructele imature sunt de culoare albă-verzuie,
cu striaţiuni de culoare verde închis, iar cele mature au culoarea roşie, cu striaţii
portocalii. Fructul la maturitatea de consum este de mărime medie (3-5 cm) şi
mărime ovală. Gust ușor acid.
Tipul de creştere: În faza de răsad, culoarea hipocotilului este roşiatică şi prezintă
pubescenţă. Plantele au creştere nedeterminată adică pot creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 12-18. Numărul fructelor de
pe ciorchinne este de 4-6, iar o plantă are în medie 30-40 fructe. Aproximativ 4-6
fructe pe ciorchine și în medie 30-40 fructe pe fiecare plantă.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

KP-126

Tomate tradiţionale Burbank
Origine: Varietatea provine din Franţa de la Asociaţia Ţărănească Kokopelli, sub
numele de Burbank. A fost recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructele imature sunt de culoare albă-verzuie.
Fructul la maturitatea de consum este de mărime medie (5-8 cm). Fructul este oval,
uşor aplatizat, de culoare roşie. Gust delicios.
Tipul de creştere: Varietatea este cu coacere mijlocie (Tomate rouge demi-saison),
la mijlocul sezonului. Această informaţie a fost obţinută de la Asociaţia Kokopelli. În
faza de răsad, culoarea hipocotilului este roşiatică şi prezintă pubescenţă. Plantele
au creştere nedeterminată, adică pot creşte în înălţime pe toată durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 6-7. Numărul fructelor de pe
ciorchine este de 4-6. Producție bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:
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KP-159

Tomate tradiţionale Madara
Origine: Varietatea provine din Franţa, de la asociaţia ţărănească Kokopelli, sub
denumirea de Madara. Recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Tip cherry. Fructele imature sunt de culoare
verde, iar cele mature au culoarea galben-portocalie, deşi producătorul numeşte
verietatea „tomato cerise jaune”, adică tomate galbene de tip cherry. Fructul la
maturitatea de consum este de mărime mică (mai mic de 3 cm), formă rotundă.
Pulpă fermă, gust excelent.
Tipul de creştere: În faza de răsad, culoarea hipocotilului este roşiatică şi prezintă
pubescenţă. Plantele au creştere nedeterminată, adică pot creşte în înălţime pe
toata durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 7-12. Numărul fructelor de pe
ciorchine este de 7-10. Producție bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţe obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

KP-105

Tomate tradiţionale Barbaniaka
Origine: Varietatea provine din Franţa, de la Asociația Kokopelli, sub denumirea de
Barbaniaka. Recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Varietatea este de tip cherry. Fructele imature
sunt de culoare verde, iar cele mature au culoarea portocalie. Fructul la maturitatea
de consum este de mărime mică (mai mic de 3 cm). Gust excelent.
Tipul de creştere: Varietatea este timpurie (Tomate cerise rouge précoce). Această
informaţie a fost obţinută de la Asociaţia Kokopelli. În faza de răsad, culoarea
hipocotilului este roşiatică şi prezintă pubescenţă. Plantele au creştere
nedeterminată, adică planta pot creşte în înălţime pe toată durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 16-20, iar numărul de flori pe
inflorescenţă este de 7-11. Numărul fructelor de pe ciorchinne este de 6-7.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţe obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

KP-136

Tomate tradiţionale Nagib Jaune
Origine: Varietatea provine din Franţa de la Confederația țărănească Kokopelli, sub
numele de Nagib Jaune. A fost recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructele imature sunt de culoare verde, iar în
treimea superioară sunt de culoare verde închis. Fructele mature au culoarea
galben-auriu, aşa cum sugerează şi denumirea varietăţii. Fructul la maturitatea de
consum este de mărime medie (5-8 cm), rotund şi uşor aplatizat.
Tipul de creştere: În faza de răsad, culoarea hipocotilului este roşiatică şi prezintă
pubescenţă. Plantele au creştere nedeterminată, adică pot creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 7-8. Numărul fructelor de pe
ciorchine este de 3-5.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt din producţia
Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:
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KP-106

Tomate tradiţionale Dâmbroca 187
Origine: Este o varietate românească de tomate provenită din judeţul Buzău,
localitatea Dâmbroca. Varietate păstrată de Nicolae Lalu, membru Eco Ruralis. Lalu o
denumeşte Roşie albă.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructele imature sunt de culoare verde închis în
primele faze de dezvoltare şi alb-verzui înainte de intrarea în pârgă, iar cele mature
au culoarea galbenă. Fructul la maturitatea de consum este de mărime foarte mare
(mai mari de 10 cm), forme rotunde.
Tipul de creştere: Varietatea este timpurie. În faza de răsad, culoarea hipocotilului
este roşiatică şi prezintă pubescenţă. Plantele au creştere nedeterminată, adică pot
creşte în înălţime pe toată durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 5-8, iar numărul de flori pe
inflorescenţă este de 7-11. Numărul fructelor de pe ciorchinne este de 3-4. Producție
foarte bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

BZ-187

Tomate tradiţionale Dâmbroca 188
Origine: Este o varietate românească de tomate provenită din judeţul Buzău,
localitatea Dâmbroca. Varietate păstrată de Nicolae Lalu, membru Eco Ruralis. Lalu
o denumeşte Roşie inimă de bou.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructele imature sunt de culoare albă-verzuie,
dar înspre zona pedunculară este verde mai închis. Fructul la maturitatea de consum
are culoarea roşie şi este de mărime foarte mare (mai mare de 10 cm). Forma
fructului este de inimă, aşa cum îi spune şi numele (Inimă de bou).
Tipul de creştere: În faza de răsad, culoarea hipocotilului este roşiatică, prezintă
pubescenţă. Plantele au creştere nedeterminată adică pot creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 5-7, iar numărul de flori pe
inflorescenţă este tot de 5-7. Producție foarte bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

BZ-188

Tomate tradiţionale Dâmbroca 190
Origine: Este o varietate românească de tomate provenită din judeţul Buzău,
localitatea Dâmbroca. Varietate păstrată de Nicolae Lalu, membru Eco Ruralis. Lalu o
denumeşte Roşie trandafirie.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructele imature sunt de culoare albă-verzuie, iar
în jumătatea superioară (înspre cavitatea pedunculară) este verde. Fructele mature
au culoarea roşie-trandafirie. Fructul la maturitatea de consum depăşeşte 10 cm în
diametru şi sunt costate.
Tipul de creştere: În faza de răsad, culoarea hipocotilului este roşiatică şi prezintă
pubescenţă. Plantele au creştere nedeterminată, adică pot creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 7-9, iar numărul de flori pe
inflorescenţă este de 5-6. Fructele de pe ciorchine sunt în număr de 3-4. Producție
foarte bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:
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BZ-190

Fructul în fază de coacere

Tomate tradiţionale Coacăz auriu (Golden Currant)
Origine: Varietate locală provine din Germania şi este denumită Golden Currant
(coacăz de aur). A fost recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructele imature sunt de culoare albă-verzuie, iar
cele mature au culoarea roşie. Fructul este rotund, iar la maturitatea de consum este
de mărime medie (5-8 cm).
Tipul de creştere: În faza de răsad, culoarea hipocotilului este roşiatică şi prezintă
pubescenţă. Plantele au creştere determinată, adică se opresc din creştere la un
moment dat.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 8-10, iar numărul de flori pe
inflorescenţă este de 11-13. Fructele de pe ciorchine sunt în număr de 4-6. Planta
este foarte încărcată de fructe. Producție foarte bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

DE-177

Tomate tradiţionale Sasha Altai
Origine: Varietatea provine din Franţa de la Asociaţia Kokopelli, cu denumirea de
Sasha Altai. Recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructele imature sunt de culoare albă-verzuie,
iar cele mature au culoarea roşu-aprins. Fructul la maturitatea de consum este de
mărime medie (3-5 cm). Fructul este uşor aplatizat. Fructele sunt suculente, de tip
beefsteak. Gust foarte dulce.
Tipul de creştere: Varietatea este foarte timpurie. Această informaţie a fost obţinută
de la Asociaţia Kokopelli. În faza de răsad, culoarea hipocotilului este roşiatică şi
prezintă pubescenţă. Plantele au creştere nedeterminată, adică pot creşte în înălţime
pe toată durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul inflorescenţelor pe plantă este de 12-16. Numărul fructelor pe
ciorchine variază între 3 şi 5, iar o plantă are în medie 50-60 fructe. Un fruct
cântărește aproximativ 90-100 grame.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

KP-153

Tomate tradiţionale Uriașe
Origine: Este o varietate românească de tomate provenită din judeţul Neamţ,
localitatea Bălțătești. Varietate păstrată de peste 30 de ani de Cucu Petru, salvator
de seminţe. Cucu o denumeşte Roşie uriaşă.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructe mari, de culoare roșie-rozalie.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Un fruct poate să cântărescă mai mult de un kilogram. Productie foarte
bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia lui Cucu Petru. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:
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NT-302

Tomate tradiţionale Scărișoara 6
Origine: Judeţul Buzău, localitatea Scărişoara
Formă, gust şi culoarea fructului: Varietate de tip cherry, fructe cu diametrul 1,5
cm, coaja subţire. Gust fin, dulce, culoare roşie.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Aprox. 15 fructe pe ciorchine. Aproximativ 170 fructe/kg, 500 ml suc/kg.
Producţie bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

BZ-6

Tomate tradiţionale Râu Alb 3-2
Origine: Varietate colectată de Iulian Duţu, membru Eco Ruralis din satul Râu Alb,
jud. Hunedoara. Recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Culoare roşu-portocalie. Formă rotundă,
diametrul fructului: 6-8 cm.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Aproximativ 28 fructe/kg, 630 ml suc/kg. Producţie foarte bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

HD-3-2

Tomate tradiţionale Râu Alb 3-3
Origine: Varietate colectată de Iulian Duţu, membru Eco Ruralis din satul Râu Alb,
jud. Hunedoara. Recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Culoare roşu-portocalie. Formă turtită, diametrul
fructului: 7-9 cm.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Aproximativ 10 fructe/kg, 680 ml suc consistent/kg. Producţie bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Se
pretează foarte bine pentru consum în stare proaspătă şi pentru suc. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

HD-3-3

Tomate tradiţionale Bistrița 345
Origine: Judeţul Bistrița-Năsăud. Recultivat în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructele au o formă turtită, de dimensiuni mari. Culoarea roşie. Gust deosebit, sunt foarte
suculente şi plăcute la gust.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte în înălţime pe toată durata de vegetaţie.
Producţie: Foarte productive.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă.
Fructele se coc eşalonat, în mai multe trepte. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:
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BN-345-ER

Tomate tradiţionale Homorod 5
Origine: Judeţul Hunedoara, localitatea Homorod. Colectată de la Banca de Gene din
Suceava, recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Tip cherry, are culoare portocalie spre roşie.
Formă rotundă, cu un diametru de 2,5 cm şi o greutate medie de 8,6 grame. Fructele
nu sunt foarte dulci şi au aciditate destul de ridicată. Sunt foarte suculente şi puternic
aromate. Coaja fructelor e de grosime medie, nu se strivesc la recoltare.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul mediu al fructelor pe ciorchine este 7. Aproximativ 117 fructe/kg,
590 ml suc/kg.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Când se coc, fructele se desprind foarte
uşor de plantă. Se pretează foarte bine pentru consum în stare proaspătă şi pentru
suc. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

HD-5

Tomate tradiţionale Dâmboviţa 1
Origine: Judeţul Dâmboviţa. Recultivat în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Varietate locală tip cherry, suculente şi foarte
plăcute la gust. Fructele sunt rotunde, de culoare portocaliu spre roşu.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Numărul mediu al fructelor pe ciorchine este de 7. Greutatea medie a
unui fruct este de 10,9 gr. Aproximativ 90 fructe/kg, 500 ml suc/kg.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Fructele sunt bine fixate pe plantă, se
coc eşalonat, în mai multe trepte. Nu folosiţi chimicale.
Anii de recoltare a seminţelor: 2011, 2012
Cod Eco Ruralis:

DB-1

Tomate tradiţionale Râu Alb 4
Origine: Varietate colectată de Iulian Duţu, membru Eco Ruralis din satul Râu Alb,
jud. Hunedoara. Recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Tip cherry. La maturitate, fructul are culoarea
roşie. Formă rotundă, foarte bune la gust, zemoase. Diametrul fructului: 5-8 cm,
greutate medie a fructului 8 grame.
Tipul de creştere: Nedeterminat, planta poate creşte în înălţime pe tot sezonul.
Producţie: Numărul mediu al fructelor pe ciorchine este 6. Aproximativ 120 fructe/kg,
580 ml suc/kg.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Se
pretează foarte bine pentru consum în stare proaspătă şi pentru suc. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:
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HD-4

Tomate tradiţionale Seedy Sunday 15
Origine: Varietate de la Asociaţia Seedy Sunday, Marea Britanie, recultivată în Cluj
de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Tip cherry, fructe cu diametrul de 3 cm, culoare
roşie.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: 4-5 fructe pe ciorchine. Aproximativ 60 fructe/kg, 600 ml suc/kg. Producţie
bună.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

UK-15

Tomate tradiţionale Arche Noah 12
Origine: Varietate de la Asociaţia Arche Noah, Austria, recultivată în Cluj de Eco
Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Tip cherry, fructe rotunde cu diametrul de 2 cm.
Culoarea exterioară roşu-închis şi roşu-negru în interior. Foarte dulci.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Aproximativ 130 fructe/kg, 700 ml suc/kg.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Excelent pentru un bulion dulce şi de o consistenţă mai
groasă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis: AU-12

Tomate tradiţionale Arche Noah 11
Origine: Varietate de la Asociatia Arche Noah, Austria, recultivată în Cluj de Eco
Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Tip cherry. Fructe de culoare roşiu purpuriu, cu
diametrul de aproximativ 3 cm. Gust foarte plăcut, dulce, cu o aromă deosebită.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte în înălţime pe toată
durata de vegetaţie.
Producţie: Aproximativ 110 fructe/kg, 600 ml suc/kg.
Alte informaţii utile: Trebuie plivită în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Rezistenţă la secetă. Ideal pentru consumul crud sau în
salate. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:
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AU-11

Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

ardei
Ardei tradițional
Specia: Capsicum
Familia: SOLANACEAE

Însămânţare şi cultivare. 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. Semănatul
se realizează după 15 februarie.
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. Florile de ardei și de chilli se autopolenizează. 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 menționați în această lucrare variază între
30 și 200 m.
Păstrarea semințelor. 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. Nu este nevoie de nicio altă curățare.

Ardei gras tradiţional Dâmbroca 75
Origine: Judeţul Buzău, comuna Dâmbroca. Cultivat de Nicolae Lalu, membru Eco
Ruralis.
Alte informaţii utile: Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

BZ-75

Gogoşari uriaşi tradiţionali Dâmbroca 76
Origine: Judeţul Buzău, comuna Dâmbroca. Cultivat de Nicolae Lalu, membru Eco
Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructele sunt de dimensiuni foarte mari, de unde
şi numele de “uriaş”.
Alte informaţii utile: Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:
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BZ-76

seminte
tradiţionale

ecoruralis

Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

castraveţi
Castraveți tradiționali
Specia: Cucumis sativus
Familia: CUCURBITACEAE

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.
Cultivare. 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.
Recoltarea și curățarea semințelor. Atunci când fructul se coace, alegeţi-le pe cele pe care vreți să continuați să le creșteți
pentru semințe: ar trebui să fie tipice soiului după mărime, formă și culoare, să fie sănătoase. Aşteptaţi să treacă de stadiul
de coacere, până încep să se înmoaie și să își schimbe culoarea, apoi le puteți tăia de pe plantă și le puteți ține câteva
săptămâni într-un loc cald și uscat pentru finalizarea procesului de maturare.
Culoarea fructului matur de castravete este specifică soiului: de exemplu, unele soiuri se fac galbene, iar altele portocaliu
închis. În acest stadiu, când tăiați fructul în două, semințele și gelul lichid/zeama ar trebui să se poată îndepărta ușor prin
scobire.
După ce fructul este lăsat să se matureze bine, de obicei gelul se dă jos de pe semințe cu ușurință, iar semințele se pot
curăța doar prin spălarea acestora, într-o strecurătoare. Totuși, în unele cazuri, e nevoie ca acel amestec de semințe cu
zeamă trebuie să fermenteze.
Aşadar, adăugați un volum de apă aproximativ egal cu conţinutul de seminţe şi zeamă, atât cât să plutească un pic
seminţele și lăsați amestecul într-un loc cald timp de o zi sau două. Amestecați din când în când. Se va forma un strat
mucegăios, urât mirositor, la suprafață. La sfârșitul acestei perioade adăugați mai multă apă și amestecați. 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 sau o farfurie (pe orice suprafață lucioasă, ca să nu se lipească) 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.

pagina

14

seminte
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ecoruralis

Castraveţi tradiţionali Ţopa 31
Origine: Judeţul Mureş, satul Ţopa. Cultivat de familia Cismaş, membri Eco Ruralis.
Recultivat în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Când se coc, fructele au culoarea verde cu
porţiuni mai deschise la culoare.
Producţie: Foarte productiv.
Alte informaţii utile: Trebuie plivit în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Soi timpuriu. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

MS-31

Castraveţi tradiţionali Râu Alb 33
Origine: Varietate colectată de Iulian Duţu, membru Eco Ruralis din satul Râu Alb,
jud. Hunedoara. Recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Când se coc, fructele au culoarea verde închis.
Producţie: Foarte productiv.
Alte informaţii utile: Trebuie plivit în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. Avantajul acestui soi constă în faptul că este precoce, are o
producţie foarte bună, iar plantele produc până la începutul lunii octombrie, daca nu
intervin brumele timpurii de toamnă. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

HD-33

Castraveţi tradiţionali Gherla 29
Origine: Gherla, jud. Cluj. Recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Când se coc, fructele au culoarea verdedeschis spre albicios, cu o lungime a fructului de aproximativ 20 cm şi lăţimea de
aproximativ 7 cm.
Alte informaţii utile: Trebuie plivit în timpul creşterii. Seminţele sunt obţinute din
producţia Eco Ruralis. În condiţii de secetă, fructul are gust amărui. De aceea, are
nevoie de condiţii normale de umiditate în sol. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:
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CJ-29

Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

dovleac
Dovleac tradițional
Specia: Cucurbita Maxima
Familia: CUCURBITACEAE

Cultivare. 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.
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.
Combaterea dăunătorilor - lăcustele, gărgăriţele de dovleac, ofilirea, făinarea, puricii şi alţi dăunători pot ataca
dovleacul. De aceea, trebuie pus un strat de fân/iarbă uscată la rădăcină pentru a proteja plantele tinere de dăunători
şi de temperaturile scăzute. Pentru a combate unii dintre dăunătorii dovleacului, o soluţie este aceea de formare a
unor muşuroaie de pământ în jurul tulpinii fiecărei plante, pentru ca aceştia să nu-şi poată depune ouăle. E foarte
importantă plantarea dovlecilor la distanţele recomandate pentru ca aerul să poată circula bine.
Păstrarea seminţelor. Dupa ce ati cules fructul in 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.
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seminte
tradiţionale

ecoruralis

Dovleac tradiţional Gherla 20-B
Origine: Judeţul Cluj, localitatea Gherla. Recultivat în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructul are dimensiuni mari şi are culoarea verdealbicioasă cu dungi verzi.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte pe toată durata de
vegetaţie.
Alte informaţii utile: Seminţele sunt obţinute din producţia Eco Ruralis. Dovleac tipic
pentru plăcintă şi pentru copt ca atare. Planta şi fructul ajung repede la maturitate. Nu
folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

CJ-20-B

Dovleac tradiţional Gherla 20-C
Origine: Judeţul Cluj, localitatea Gherla. Recultivat în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fructul are dimensiuni mari şi are culoarea
verde.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte pe toată durata de
vegetaţie.
Alte informaţii utile: Seminţele sunt obţinute din producţia Eco Ruralis. Dovleac
tipic pentru plăcintă şi pentru copt ca atare. Planta şi fructul ajung repede la
maturitate. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

CJ-20-C

Dovleac tradiţional Moșna-300
Origine: Județul Sibiu, satul Moșna. Cultivat de familia de țărani Schuster.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte pe toată durata de vegetaţie.
Alte informaţii utile: Se poate găti la supe, plăcintă, se poate coace. Seminţele provin din producţia familiei Schuster. Nu folosiţi
chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis: SB-300

Dovleac tradiţional Moșna-301
Origine: Județul Sibiu, satul Moșna. Cultivat de familia de țărani Schuster.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte pe toată durata de
vegetaţie.
Alte informaţii utile: Produce semințe fără coajă. Se poate găti la supe, plăcintă,
se poate coace atât dovleacul cât și seminţele. Seminţele provin din producţia
familiei Schuster. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:
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SB-301

Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

dovlecel
Dovlecel tradițional
Specia: Cucurbita pepo, C. maxima, C. moschata
Familia: CUCURBITACEAE

Se clasifică în mare în dovlecei „de vară“ şi „de iarnă“. Dovleceii de
vară se consumă proaspeţi, când învelişul şi seminţele sunt încă
imature. Aceştia includ dovleceii zucchini, dovleceii tradiţionali şi alte
tipuri cu forme mai ciudate. Dovleceii de iarnă se consumă la
maturitate, după ce şi-au format un înveliş tare şi adesea se pot
depozita până la 6 luni.
Cultivarea. Semănaţi seminţele direct în grădină sau faceţi
răsadurile în ghivece, cât mai timpuriu, deoarece fructele au nevoie
de câteva luni pentru a creşte şi a se maturiza pentru a produce
seminţe coapte. Cât de curând vă permit condiţiile, puneţi plantele
afară, lăsând între ele distanţă suficientă. Este important să creşteţi
cât de multe plante puteţi pentru a face posibilă polenizarea între ele şi pentru igienizare. Pentru păstrarea seminţelor
trebuie să fie minim şase plante pentru a menţine un soi. Cu toate acestea, deşi dovleceii se încrucişează cu alte varietăţi,
nu vor suferi prea mult din cauza consangvinizării. Odată ce plantele au început să crească, îndepărtaţi frunzele sau
plantele care nu arată sănătos.
Polenizarea şi izolarea. Dovlecii au flori masculine şi feminine, separate, pe aceeaşi plantă, iar în general sunt polenizate
de albine. Varietăţile de aceeaşi specie se polenizează încrucişat, cu rapiditate, pe distanţe mari. Celor care multiplică
seminţe li se recomandă să izoleze fiecare varietate de dovlecel, la o distanţă de 1 km sau mai mult. Dacă aveţi o grădină
izolată şi creşteţi doar un soi de dovlecel nu trebuie să vă faceţi griji legat de polenizarea încrucişată. Dacă aveți dovleci
care înfloresc în apropiere, va trebui să ambalaţi şi să polenizaţi manual fiecare floare. Acest procedeu nu este dificil şi nici
nu prea poate da greş, pentru că dovleceii au plante și flori mari.
Păstrarea semințelor. Marcaţi fructele pe care le păstraţi pentru seminţe şi lăsaţi-le pe plantă până când ajung la
maturitate: învelişul devine mai tare şi, de obicei, îşi schimbă culoarea în galben/maro. Acesta este stadiul în care se culeg
dovleceii de iarnă pentru conservare şi consum, însă este cu mult dincolo de stadiul normal de consum al dovleceilor de
vară, precum zucchini sau alţii. Culegeţi fructele şi ţineţi-le într-un spaţiu cald, uscat şi aerisit, pentru ca seminţele să ajungă
la maturitate.
După cel puţin trei sau patru săptămâni, fructele ar trebui să fie suficient de coapte încât să le puteţi tăia în două şi să
scoateţi seminţele – în cazul dovleceilor de iarnă, puteţi aştepta până când îi tăiaţi pentru consum. Spălaţi seminţele şi
îndepărtaţi fibrele. Dacă le frecaţi, într-un bol cu apă, seminţele bune ar trebui să meargă pe fundul vasului, iar cele imature
sau resturile nefolositoare ar trebui să plutească şi se pot turna afară odată cu apa. Scurgeţi seminţele într-o sită şi
împrăştiaţi-le pe o tavă sau pe o farfurie într-un loc cald, uscat şi aerisit, ca să se usuce.
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tradiţionale
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Dovlecel tradiţional Râu Alb 27
Origine: Varietate colectată de Iulian Duţu, membru Eco Ruralis din satul Râu Alb,
jud. Hunedoara. Recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Fruct cilindric de culoare verde-deschis.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte pe toată durata de
vegetaţie.
Producţie: Oferă o producţie bună începând de vara până toamna.
Alte informaţii utile: Seminţele sunt obţinute din producţia Eco Ruralis. Fructele se
coc eşalonat, în mai multe perioade. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

HD-27

Dovlecel tradiţional Groşii Ţibleşului 82
Origine: Judeţul Maramureş, satul Groşii Ţibleşului.
Tipul de creştere: Nedeterminat, adică planta poate creşte pe toată durata de vegetaţie.
Alte informaţii utile: Adaptat pentru condiţii de munte. Rezistenţă la frig. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2011
Cod Eco Ruralis:

pagina

19

MM-82

Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

floarea soarelui
Floarea Soarelui Tradițională
Specia: Helianthus annuus
Familia: COMPOSITAE

Cultivare. Floarea-soarelui este o plantă foarte puțin pretențioasă,
poate fi cultivată pe diferite tipuri de sol, se cultivă direct în câmp, în
perioada aprilie – începutul lui mai. Aceasta consumă multe
substanțe nutritive din sol. Pentru a se dezvolta corespunzător,
floarea-soarelui are nevoie de o bună expunere la soare, de aceea,
se va semăna la o distanță de 45 cm între rânduri, 20 cm între
semințe și la o adâncime de 3-4 cm.
Rotația culturilor. Cele mai bune producții de floarea soarelui se
obțin dacă se cultivă după: porumb, mazăre și grâu. Nu trebuie
cultivată după: fasole, soia și rapiță, deoarece aceste specii sunt
atacate de Slerotinia. La floarea soarelui, ciclul rotației culturii
trebuie să fie de minim 3 ani, pentru a preveni bolile și dăunătorii care se instalează în sol.
Păstrarea semințelor. Floarea soarelui are floarea deschisă și se polenizează foarte ușor. Dacă cultivați mai multe varietăți
tradiționale de floarea soarelui si nu doriți sa se încrucișeze între ele, trebuie să le cultivați la distanțe de minim 1500 m.
Floarea soarelui este coaptă și bună pentru recoltat atunci când capitulele de culoare galben-brună s-au scuturat de pe
semințe și acestea au o consistență mai uscată. Nivelul de umiditate al semințelor trebuie să fie la 25-30%, iar cojile
semințelor să fie tari. Floarea soarelui trebuie recoltată la timp, întârzierea putând duce la uscarea excesivă, scuturarea
semințelor, frângerea plantei, mucegăirea. Curațirea și uscarea semințelor pot fi făcute direct în câmp. Semințele de floarea
soarelui se pot păstra, fără degradări, timp de 6 luni, cu condiția ca umiditatea din semințe să nu depășească 8%; astfel,
ideal este ca semințele să se păstreze într-un spațiu cald (18 grade C), curat și aerisit.
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Floarea soarelui tradiţională Buduş 65-A
Origine: Judeţul Bistriţa Năsăud, satul Buduş.
Formă, gust şi culoarea fructului: Plantele sunt de vigoare mijlocie cu o înălţime
medie de 150 cm. Semințele au culoarea gri-albicios. Forma seminţelor este normală
si au o lungime medie de 12 mm.
Producţie: Numărul capitulelor (denumite popular şi măciulii sau pălării) pe plantă
este de 1-3, iar diametrul mediu este de 26 cm. Masa totală a capitulei este de 500g
din care 200g reprezintă seminţe.
Alte informaţii utile: Seminţele sunt obţinute din producţia Eco Ruralis. Nu folosiţi
chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

BN-65-A

Floarea soarelui tradiţională Suceava 66
Origine: Judeţul Suceava. Colectată de la Banca de Gene din Suceava, recultivată
în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Plantele sunt de vigoare mare cu o înălţime
medie de 170 cm. Seminţele sunt de culoare gri-maronie, au forma normală, iar
lungimea medie este de 12 mm.
Producţie: Numărul capitulelor (denumite popular şi măciulii sau pălării) pe plantă
este de 1-4, iar diametrul mediu este de 21 cm. Capitulele au masa totală medie de
638 g, din care 250 g reprezintă sămânţa.
Alte informaţii utile: Seminţele sunt obţinute din producţia Eco Ruralis. Nu folosiţi
chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

SV-66

Floarea soarelui tradiţională Buduş 65-B
Origine: Judeţul Bistriţa Năsăud, satul Buduş.
Formă, gust şi culoarea fructului: Plantele sunt de vigoare mijlocie cu o înălţime medie de 150 cm. Seminţele au culoarea gri-închis
cu dunguliţe gri-deschis. Forma seminţelor este normală şi au o lungime medie de 15 mm.
Producţie: Numărul capitulelor (denumite popular şi măciulii sau pălării) pe plantă este de 1-3, iar diametrul mediu este de 26 cm.
Masa totală a capitulei este de 800g din care 220g reprezintă seminţe.
Alte informaţii utile: Seminţele sunt obţinute din producţia Eco Ruralis. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:

BN-65-B

Floarea soarelui tradiţională Satu Mare 67-B
Origine: Judeţul Satu Mare. Colectată de la Banca de Gene din Suceava, recultivată în Cluj de Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Plantele sunt de vigoare mare cu o înălţime medie de 220 cm. Seminţele sunt de culoare grimaronie cu dunguliţe albe foarte evidente şi late. Lungimea medie a semințelor este de 11 cm.
Producţie: Numărul capitulelor (denumite popular şi măciulii sau pălării) pe plantă este de 1-7. Capitulele au masa totală medie de
282 g, din care 94 g reprezintă sămânţa.
Alte informaţii utile: Seminţele sunt obţinute din producţia Eco Ruralis. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis:
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SM-67-B

Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

porumb
Porumb tradțional
Specia: Zea mays
Familia: GRAMINAE

Pregătirea terenului. 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 primăvara în locul unde doriți
să cultivați porumb. Primăvara puteți face discuiri şi grăpări pentru curățarea
terenului de buruieni.
Sămânța şi semănatul. Semănați atunci când temperatura afară se stabilizează între 8-10 grade Celsius, la adâncime de
5-8 cm în sol. Păstrați între rânduri cel puțin 70 cm. Este bine să se pună câte 2 semințe la un loc, pe rânduri, păstrând
distanțe suficiente.
Cultivarea. In perioada de vegetație sunt necesare: 3-4 praşile mecanice între rânduri şi 2-3 praşile manuale pe rând.
Adâncimea la care trebuie lucrat pământul trebuie să fie de maxim 12 cm. Primele 2-3 săptămâni după răsărire este faza
critică în îngrijirea porumbului, iar praşilele se fac în funcție de apariția buruienilor, urmărindu-se ca lanul de porumb să fie
menținut curat. Pentru combaterea dăunătorilor, rotația culturilor e cea mai importantă măsură pe care o puteți lua.
Păstrarea semințelor. Înmulțirea porumbului tradițional. 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. Recoltarea se face când semințele de pe ştiulete au încă o umiditate în boabe de aproximativ 20%. 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 dăunătorii de depozit (gărgărița cerealelor, molia cerealelor).

pagina

24

seminte
tradiţionale

ecoruralis

Porumb tradiţional Mexic 37-2
Origine: Mexic – centrul de origine a porumbului. Recultivat în Ionești, judeţul Vâlcea
de unul dintre membri Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Lungimea medie a ştiuleţilor este de 23 cm.
Culoarea boabelor este alb-gălbui cu mov.
Alte informaţii utile: Rezistenţa la frângere şi cădere este foarte bună. Se poate
încerca în condiţii climatice diferite. Bun pentru consum. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

MX-37-2

Porumb tradiţional Mexic 37-1
Origine: Mexic – centrul de origine a porumbului. Recultivat în Ionești, judeţul
Vâlcea, de unul dintre membri Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Porumb cu lungimea medie a ştiuleţilor de 21
cm. Culoarea boabelor este roşie cu dunguliţe portocalii.
Alte informaţii utile: Rezistenţa la frângere şi cădere este foarte bună. Se poate
încerca în condiţii climatice diferite. Bun pentru consum. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:

MX-37-1

Porumb tradiţional Groşii Ţibleşului 71
Origine: Judeţul Maramureş, satul Groşii Ţibleşului.
Formă, gust şi culoarea fructului: Porumb cu 8 rânduri de boabe. Culoarea boabelor este galbenă.
Producţie: Foarte productiv.
Alte informaţii utile: Un porumb de zonă montană, foarte rezistent la secetă şi la frig. Excelent pentru mămăligă. Nu folosiţi
chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2011
Cod Eco Ruralis:

MM-71

Porumb tradiţional Gherla 72
Origine: Judeţul Cluj, localitatea Gherla, colectat de gospodarul Aurel Bria, membru Eco Ruralis.
Formă, gust şi culoarea fructului: Boabele au dimensiuni mari și culoarea albă.
Alte informaţii utile: Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2011
Cod Eco Ruralis:
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Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

gălbenele
Gălbenele
Specia: Calendula officinalis
Familia: ASTERACEAE

Originară din regiunile mediteraneene și vestul Asiei, specia s-a răspândit
aproape în toată Europa ca plantă ornamentală. În Romania se cultivă în toate
zonele agricole. Gălbenelele răsar după 6-12 zile de la semănat. Dupa 20-25
zile de la răsărire apar butoni florali, după 38-50 zile începe înfloritul, iar după
60-75 zile încep să se matureze semințele. Îndepărtarea sistematică a
inflorescențelor condiționează abundența înfloritului, care ia sfârșit odată cu
perioada de vegetație.
Înmulţirea. Gălbenelele se înmulțesc prin semințe. Se seamănă primăvara
devreme în luna martie. 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 distanta de 50 cm între rânduri și la 20 cm între cuiburi
pe rând, cu 2-3 semințe la cuib. Semințele se recoltează la maturitatea
deplină, când au un aspect cafeniu și se desprind cu ușurință din
inflorescență.
Foarte mulți grădinari cu experiență cultivă galbenelele în preajma tomatelor
datorită faptului că florile micuțe și galbenele țin la distanță viermii de tip
Phylum nematoda. Acest lucru se întâmplă datorită mirosului puternic emanat
de gălbenele. După ce se dezvoltă, florile de gălbenele se taie și se împrăștie
pe sol, în preajma plantației de roșii.

Gălbenele Călăţele 305
Origine: satul Călățele, jud. Cluj. Varietate salvată de Sara Meaker și Douglas McFarlane, membri Eco Ruralis.
Alte informaţii utile: Semănați gălbenele lângă cultura de roșii pentru a ține la distanță dăunătorii. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis: CJ-305
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Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

lobodă
Lobodă roșie tradițională
Specia: Atriplex hortense f. rubra
Familia: CHENOPODIACEAE

Înmnulţire. Loboda este o plantă anuală care se înmulțește prin semințe.
Datorită rezistenței la temperaturi reduse se poate semăna atât toamna cât și
primăvara. Foarte puțin pretențioasă, loboda este o plantă perfect adaptată la
conditiile de climă temperată. Ea creste 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 planta ce creste înaltă, putând ajunge la aproape 2 metri înălțime. Frunzele sunt mari, de formă triunghiulară
și usor catifelate la atingere. Florile sunt mici, de culoare verde sau roșie; din ele se dezvolta fructele. Fructele mici
(roșii sau verzi) sunt adesea confundate cu semințele care se găsesc încapsulate în aceste fructe, numite achene.
Semințele 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.
Recoltare. Se recoltează planta întreagă, prin smulgere, când înca este tânară și fragedă (lunile aprilie și mai, chiar
iunie în primăverile reci).

Lobodă Mihai Viteazu 304
Origine: comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj. Varietate salvată în grădina asociației Eco Ruralis din Cluj-Napoca.
Alte informaţii utile: Este lobodă roşie. Folosiți pentru consum frunzele fragede. Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2013
Cod Eco Ruralis:
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Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

mărar
Mărar
Specia: Anethum Graveolens
Familia: APINACEAE

Mărarul poate fi însămânțat direct în
grădină primăvara devreme sau
toamna târziu. După primul an de
cultură, dacă lăsați plantele să
ajungă la maturitate, semințele se
vor scutura şi vor răsări din nou anul
viitor. Mărarul, ca majoritatea
plantelor aromatice, este rezistent la
boli şi dăunători.

Mărar Gherla 78
Origine: Judeţul Cluj, localitatea Gherla.
Alte informaţii utile: Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2011
Cod Eco Ruralis: CJ-78
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Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

şofrănel
Şofrănel tradiţional
Specia: Carthamus tinctorius
Familia: ASTERACEAE

Șofrănelul este o plantă medicinală folosită ca remediu
natural. Uleiul obținut din aceste semințe este ideal
pentru salate. Florile uscate pot fi folosite ca substitut
al şofranului, la condimentarea şi colorarea
preparatelor culinare.

Şofrănel Dâmbroca 81
Origine: Judeţul Buzău, comuna Dâmbroca. Varietatea salvată de Maria Buta, Luduș, jud. Mureș.
Alte informaţii utile: Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis: BZ-81
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Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

salată tradiţională
Salată tradițională
Specia: Lactuca sativa
Familia: COMPOSIATAE

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. Pentru
prevenirea bolilor şi dăunătorilor, cultivați în terenuri
curățate bine de resturi vegetale, lăsați un spațiu pentru
aerisirea plantelor, irigați printre brazde. Pentru a nu se
poleniza cu alte varietăți de salată, izolați-le la distanțe
de 200-300 m. 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 păstra i-le într-un loc
călduros şi aerisit.

Salată tradiţională Ioneşti 303
Origine: Judeţul Vâlcea, satul Ionești. Varietate păstrată de familia Duminicioiu, membri Eco Ruralis.
Alte informaţii utile: Nu folosiţi chimicale.
Anul de recoltare a seminţelor: 2012
Cod Eco Ruralis: VL-303
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Formular de comandă pentru seminţe tradiţionale Eco Ruralis
Vă rugăm să menţionaţi codul seminţelor pe care doriţi să le comandaţi. Comanda este GRATUITĂ.
Asociaţia Eco Ruralis suportă cheltuielile pentru trimiterea poştală a comenzii dumneavoastră.
Fiecare varietate va fi ambalată într-un pliculeţ separat, etichetat cu numele varietăţii şi informaţii utile.
Echipa Eco Ruralis trebuie să onoreze sute de comenzi. Vă rugăm comandaţi maxim 5 varietăţi de seminţe.

Nume şi prenume (numele persoanei care solicită seminţe)

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)

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.

2.

3.

4.

5.
Doriţi să deveniţi membru Eco Ruralis?
DA

NU

Putem să vă contactăm pentru mai multe informaţii în legătură cu seminţele primite?
(e important pentru procesul de monitorizare a creșterii seminţelor și pentru a afla date despre evoluţia lor)

DA

NU

Acest formular se găseşte şi în format electronic pe www.ecoruralis.ro. Puteţi alege să trimiteţi formularul
de comandă electronic, prin e-mail sau prin poştă. Dacă trimiteţi prin poştă, folosiţi adresa Eco Ruralis:
Strada David Francisc, nr. 10, ap. 5, cod poştal 400102, Cluj Napoca, jud. Cluj. Dacă aveţi alte întrebări,
scrieţi un e-mail la: ecoruralis@gmail.com sau sunaţi la 0264 599 204 (de luni până vineri: 10:00 - 18:00).
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tradiţionale

ecoruralis

Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

implică-te!
Cum poţi deveni membru Eco Ruralis
Dacă doriți să deveniți membru al asociației Eco Ruralis, vă rugăm să menționați acest lucru atunci când faceți
comanda pentru semințele tradiționale. Vă rugăm sa luați în considerare faptul că numai țăranii, grădinarii și cei care
practică o agricultură ecologică, tradițională, în respect față de mediu și oameni pot deveni membri cu drepturi
depline ai asociației. Nu percepem taxă de adeziune pentru nici un membru.
Beneficiile membrilor Eco Ruralis:
- informare constantă despre problemele cu care se confruntă țăranii, prin publicații și materiale informative
- acces la semințele tradiționale de care dispunem
- posibilitatea de implicare în programul de voluntariat la ferme WWOOF, coordonat de Eco Ruralis
- fiecare membru va avea putea să intre în contact cu toți ceilalți membri, având acces la lista tuturor memebrilor
- posibilitatea de a participa la toate acțiunile și activitățile întreprinse de asociație
- posibilitatea de participa la adunările generale ale asociației și în luarea deciziilor
- implicarea într-un grup de lucru (semințe tradiționale, acapararea de teren agricol, producători)
- potențial suport legal din partea asociaţiei.
Persoanele care sunt interesate de problemele țăranilor ecologici și tradiționali pot deveni membri susținători,
menționând acest lucru în formularul de comandă pentru semințele tradițiionale. Membri susținători vor fi incluși pe
lista noastră de distribuție a informațiilor, vor putea intra în contact direct cu țăranii și producătorii de hrană.
Deasemenea, susținătorii pot să contribuie cu idei și propuneri legate de activitatea noastră (în cadrul grupurilor de
lucru sau la adunările generale), să participe la acțiuni, să se implice în programul de voluntariat la ferme WWOOF.
Cum poţi deveni voluntar Eco Ruralis
Eco Ruralis are nevoie de VOLUNTARI! Eco Ruralis are nevoie de tine! Implică-te in activităţile pe care le
desfăşuram în sprijinul ţăranilor:
- Grădinărit - în grădinile Eco Ruralis din Cluj
- Distribuție semințe tradiționale - pregătire plicuri cu semințe, colectare semințe
- Ateliere pentru copii despre hrană sănătoasă
- Promovare evenimente - lipit afișe, distribuit flyere, stencil-uri
- Fundraising - strângere formulare pentru campania 2%
- Pregătire merchandise - confecționat mărțișoare, patch-uri, insigne handmade
- Traduceri - în și din Engleză, Franceză sau Germană
- Dezvoltare site web
- Introdus informații în baze de date

Completează formularul de înscriere şi intră în echipa noastră. Împreună, pentru ţărani!
http://tinyurl.com/voluntarecoruralis
Contact: bogdan@ecoruralis.ro
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Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis

Nu folosiţi chimicale

donează

Completaţi cu atenţie formularul de comandă

Când comandaţi, vă rugăm menţionaţi codul

ecoruralis

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 institutii publice sau agentii guvernamentale, nici 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.
Ce ne propunem să facem cu fondurile strânse? Pentru 2014, Eco Ruralis își propune să extindă programul de
colectare, multiplicare și distribuție a semințelor tradiționale, să conștientizeze publicul asupra importanței practicilor
tradiționale de salvare a semințelor tradiționale și să continue munca de advocacy pentru drepturile țăranilor de a
folosi liber semințele tradiționale (drept pus în pericol momentan de noua legislație europeană privind semințele).
Deasemenea, vrem ca în acest an să documentăm, analizăm și să expunem impactul acaparării de teren în România
de către mari investitori din domeniul agricol. Ne vom opune cultivării de noi varietăți modificate genetic în România,
cu o atenție deosebită pentru cultivarea OMG în zonele Natura 2000 și vom continua dezvoltarea programului de
voluntariat la ferme ecologice WWOOF, pe care îl coordonăm.
2% pentru țărani! Direcţionaţi 2% către Eco Ruralis. 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
25 mai 2014, 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 aparții.
Dacă aveţi nevoie de îndrumare sau dacă vreți să coordonați distribuția și strângerea de formulare în orașul vostru,
vă rugăm să ne contactaţi: Persoană de contact: Bogdan Buta. E-mail: bogdan@ecoruralis.ro sau
bogdan@ecoruralis.ro. Str. David Ferenc (Francisc), nr 10, ap. 5, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400102 Romania (ne găsiţi
la sediu în fiecare zi, între orele 10:00 – 19:00).
Datele de identificare fiscală:
Denumire entitate non-profit: Eco Ruralis - în sprijinul fermierilor ecologici şi tradiţionali.
Adresa: Str. David Francisc, nr. 10, ap. 5, cod poştal 400102, Cluj Napoca, jud. Cluj.
Cod de Înregistrare Fiscală (CIF): 25507050
Cod IBAN (cont RON): RO32RZBR0000060011834302
Cod IBAN (cont EURO): RO10RZBR0000060011834310
Banca: Raiffeisen Bank Cluj - Agentia Horea
Adresa Băncii: Str. Cuza Voda, nr. 1, Cluj Napoca
Cod SWIFT: RZBRROBU
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rezistenta e fertila
ecoruralis.ro

