
ÎNTREBĂRI DESPRE NUMELE SEMINȚEI
Tipul de sămânță 

(de exemplu: rosii, fasole, porumb, puieti de pomi fructiferi etc.)

Denumirea populară:

Codul seminței:

(dacă este o distribuție Eco Ruralis, daca nu, lăsați câmpul necompletat)

ÎNTREBĂRI DESPRE CALITĂȚILE SEMINȚEI TRADIȚIONALE
Rezistenţa la frig

(ați observat dacă sămânța rezistă la frig în perioada de vegetație?)

Rezistenţă la secetă

(ați observat dacă sămânța rezistă la secetă în perioada de vegetație?)

Rezistenţă boli si dăunători

(Ați observat dacă sămânța rezistă la dăunători sau boli în perioada de 
vegetație fără să trebuiască să faceți tratamente? De exemplu dacă 
rezistă la gândaci, viermi, mană, ciuperci și asa mai departe?)

Alte calităţi 

(ce observații în plus mai aveți)

ÎNTREBARI GENERALE DESPRE CALITĂȚILE LEGUMEI SAU FRUCTULUI OBȚINUT DIN SĂMÂNȚA TRADIȚIONALĂ
Calităţi gustative :

(Ce fel de gust au? Descrieți cum credeți de cuviință.)

Capacitate de păstrare:

(cât timp se păstrează și la ce temperatură?)

La ce le folositi?

(Sunt bune preparate în mâncare? Proaspete? Conservate ca muraturi, 
dulcețuri, zacuscă, altfel?)

Ce culoare și formă are fructul?

Alte calităţi 

(ce observaţii în plus mai aveți?)



DESPRE DUMNEAVOASTRĂ:

  1. Nume, prenume și vârsta...............................................................................................................................................................................

  2. Adresa şi nr. de telefon...................................................................................................................................................................................

  3. De unde aveți sămânța? (încercuiți răspunsul dumneavoastră)

a.) din propria recoltă, moștenire din familie
b.) am primit de la vecini din comunitate

c.) am cumpărat de pe piața locală de la alți țărani
d.) distribuție Eco Ruralis

  4. De cât timp aveți sămânța? (încercuiți răspunsul dumneavoastră)
a.) până la 5 ani
b.) 5-15 ani

c.) o generaţie
d.) mai mult de una sau două generaţii

5. Faceți tratamente chimice în timpul cultivării (de exemplu: îngrășăminte, pesticide, ierbicide, fungicide chimice)? 
(încercuiți varianta sau variantele dumneavoastră de răspuns)

DA a) 1 tratament (ce fel de tratament?) .........................................................................................................................................................
b) 2 tratamente (ce fel de tratamente?) .....................................................................................................................................................
c.) mai mult de 2 tratamente (ce fel de tratamente?) ................................................................................................................................

NU d.) nu se fac tratamente chimice; Cum tratați bolile sau dăunătorii în mod natural, tradițional?................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

6. Când faceți selecția pentru semințe, pentru a putea recultiva în anul următor? (încercuiți răspunsul dumneavoastră, dați detalii)
a.) în timpul perioadei de vegetaţie (sub formă de răsaduri?); ce perioadă a anului? …............................................................................
b.) la recoltare (semințe de la plantele mai sănătoase?); ce perioadă a anului? …....................................................................................
c.) sub formă de puieți, ramuri; ce perioadă a anului? …............................................................................................................................

7. Faceți schimburi de semințe? (încercuiți varianta sau variantele dumneavoastră de răspuns)
DA a) cu membrii din aceeaşi familie

b) cu diferiţi agricultori din aceeaşi localitate
c) cu agricultori din alte localităţi

NU

8. ALTE OBSERVAȚII (spuneți orice altceva considerați că este important, în legătură cu sămânța dumneavoastră): ...........................

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

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


