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Mulțumim de asemenea tuturor voluntarelor și voluntarilor, 
care ne-au sprijinit la împachetarea semințelor țărănești 
și la buna organizare a distribuției de semințe!
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Despre Eco Ruralis
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...................................

Suntem mândri să vă prezentăm cea de-a VIII-a ediție a Catalogului de Semințe Țărănești. 
Ca întotdeauna, acest catalog este realizat prin efortul comun al membrelor țărănci și 

membrilor țărani ai Eco Ruralis alături de stagiari ai asociației și voluntari. În acest an, am 
pregătit pentru dumneavoastră 38 de specii de legume, flori, plante aromatice: 

 
ardei (gras, gogoșari, kapia, iute), busuioc, căldărușe, cârciumari, castraveți, cimbru, 

cireșe de pământ (physalis), cosmos, crăițe, dovleac, dovleac de ceară,  dovlecel, 
dragavei, fenicul, floarea papagal, floarea soarelui, gălbenele, lobodă, lufă (burete 
vegetal), mangold, mărar, morcov, noptițe, ochiul boului, pătrunjel, pepene galben, 
rucola, salată, soia, ștevie, știr, țelină, tomate (roșii, galbene, mari, inimă de bou, 

medii, cherry), tomatillo, tutun, usturoi, vinete și zorele.
 

Anul trecut, asociația Eco Ruralis a distribuit seminţe de legume, flori și plante aromatice  
la peste 4000 de ţărani şi grădinari, prin comenzi poştale, la evenimente şi schimburi de 

seminţe. Interesul pentru seminţele țărănești este în continuă creștere. Mulţumim tuturor 
celor care cred în munca noastră comună de salvare a seminţelor tradiţionale, ţărăneşti. 
Pentru realizarea muncilor de cultivare, recoltare a seminţelor, redactarea catalogului, 

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

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

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

 
 
 

 

Asociaţia Eco Ruralis – în sprijinul agriculturii ţărăneşti a fost înfiinţată în 2009, 
de țărănci și ţărani din diferite regiuni ale României. Eco Ruralis luptă pentru 

drepturile ţăranilor de a practica agricultura neindustrializată şi durabilă. Asta include 
dreptul de a folosi, înmulţi şi distribui seminţe țărănești, dreptul de a acţiona împotriva 

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

 
Viziunea noastră este o societate echilibrată şi durabilă din punct de vedere ecologic, 

etică din punct de vedere economic şi justă din punct de vedere social, în care țărăncile 
și ţăranii sunt în centrul sistemului nostru alimentar.

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

neechitabile întreprinse de corporaţii și de a se reprezenta în fața guvernelor. Dorim să 
sprijinim activ o mişcare a tinerilor ţărani, care va păstra şi va dezvolta practicile 
agricole agroeocologice şi care va impune controlul ţăranilor asupra producţiei de 

hrană şi drepturile asupra pământului.
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ecoruralis dreptul la 
SEMINȚE

Salvăm și colectăm semințe țărănești de 
pretutindeni, de la ţărani şi grădinari care ne 
trimit cantități mici din soiuri vechi, găsite în 
gospodăriile lor. Dacă aveți astfel de semințe, vă 
încurajăm să le trimteți la sediul asociației 
noastre (prin poștă sau personal), împreună cu o 
descriere a acestora (origine, caracteristici, 
denumire). Dacă vreți să deveniți un salvator de 
semințe în propria grădină, luați legătura cu 
biroul asociației.
Distribuim gratuit semințe țărănești. Din anul 
2010, Eco Ruralis distribuie semințe țărănești 
produse de membri aflați pretutindeni în țară. La 
începutul fiecărui an, în martie, asociația Eco 
Ruralis publică un Catalog de Seminţe Țărănești. 
În fiecare an, catalogul este diferit şi conţine 
specii de legume, flori și plante aromatice pe care 
membrii noștri le-au cultivat în anul în curs. 
După publicarea Catalogului, primim comenzi din 
toată ţara, printr-un formular de comandă sau 
prin telefon; urmează o distribuție largă de 
semințe țărănești prin poştă, onorând comenzile 
dumneavoastră. Distribuţia şi seminţele sunt 
GRATUITE. Nu distribuim cantități mari, dar 
suficiente cât acestea să fie multiplicate de țărani 
și grădinari pentru a deveni autonomi mai apoi.
Anul acesta, un grup de 29 de producători țărani 
au muncit și au contribuit voluntar cu semințe 
țărănești, pentru ca această distribuție să fie 
posibilă. 
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Introducere despre Programul de 
seminţe țărănești - Eco Ruralis
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..Seminţele sunt baza hranei şi a agriculturii 

noastre. Termenii de "seminţe tradiţionale /
țărănești / varietăţi locale / populații locale" sunt 
seminţe vechi, moştenite, cultivate și păstrate din 
generație în generație, precum și semințe mai 
nou cultivate și ameliorate de țărani. Semințele 
țărănești au evoluat odată cu mediul natural și în 
urma interacțiunii cu comunitățile rurale. 
Semințele țărănești nu pot fi Organisme 
Modificate Genetic. 
Constant și continuu, țăranii și țărăncile 
conservă, reînnoiesc și selectează varietăți de 
plante chiar din sistemele lor locale în condiții 
variate de climă și inovare țărănească, 
contribuind la biodiversitate. Semințele țărănești 
au calități superioare și diverse și sunt rezistente 
la condiții de mediu vitrege, boli și dăunători. 
Producția obținută din semințe țărănești este de 
calitate superioară, mai nutritivă, mai gustoasă, 
mai ieftină și mai productivă decât ceea ce se 
obține din hibrizi și semințe tehnologice. 
Semințele Eco Ruralis sunt mai mult decât o 
marfă pe piață! Ele sunt liantul viu, care unește 
țăranii și țărăncile, grădinarii, salvatorii de 
semințe, adică producătorii de hrană sănătoasă și 
diversă într-o mișcare socială bazată pe 
principiile agroecologiei și ale suveranității 
alimentare. Totuși, semințele țărănești sunt tot 
mai vulnerabile, din cauza industrializării 
agriculturii.



CUM VOI PRIMI PLICUL CU SEMINȚE 
ȚĂRĂNEȘTI?
a
Plicul dvs. va fi trimis prin Poșta Română la cutia 
poștală, iar costurile sunt acoperite de asociație. 
Nu trimitem prin curier și nici nu primim plicuri 
autoadresate.
a
CÂT COSTĂ SEMINȚELE ȘI TRIMITERILE 
POȘTALE?
 
Semințele sunt gratuite, iar costurile pentru 
trimiterile poștale în România și Republica 
Moldova sunt acoperite de Asociația Eco Ruralis. 
Nu trimitem în alte țări, chiar dacă plătiți dvs. 
transportul.
a
CE CONDIȚII ÎMI ASUM CÂND PRIMESC 
SEMINȚE DE LA ECO RURALIS?
Comandând semințe de la asociația Eco Ruralis, 
sunteți de acord să deveniți membru al Eco 
Ruralis.
 
Împreună cu semințele, veți primi informații utile 
despre grădinărit. Dacă este posibil, vă rugăm să
distribuiți semințele obținute din producție și 
către alți țărani sau grădinari.
a
CE ÎNSEAMNĂ SĂ DEVIN MEMBRU ECO 
RURALIS?
a
Înainte de a comanda semințe de la noi, vă rugăm 
să fiți sigur că vă identificați cu principiile 
noastre. Eco Ruralis luptă pentru drepturile 
țăranilor și ale țărăncilor de a practica o 
agricultură la scară mică, neindustrială, fără 
Organisme Modificate Genetic și cu respect față 
de sănătatea consumatorului și a animalelor. 
Avem 2 grupuri de membri: susținători și cu 
drepturi depline. Membrii susținători beneficiază 
de informații, semințe și pot lua parte la 
activități. Membrii cu drepturi depline sunt cei 
care produc hrana: țăranii și grădinarii. Acestor 
membri le oferim posibilitatea de a se implica mai 
intens în activitățile asociației și de a coopera cu 
țărani din întreaga țară și din Europa, pentru un 
viitor mai bun al agriculturii. Nu percepem taxă 
de membru pentru niciun membru. 

Întrebări frecvente

CARE SUNT PAȘII PENTRU A COMANDA 
SEMINȚE ȚĂRĂNEȘTI? Comandând semințe de 
la asociația Eco Ruralis, sunteți de acord să 
deveniți membru al Eco Ruralis.

1. Consultați noul Catalogul de Semințe 
Țărănești Eco Ruralis 2020.
Catalogul va fi publicat pe website-ul asociației 
Eco Ruralis www.ecoruralis.ro si pe pagina de 
facebook a asociației www.facebook.com/
ecoruralis
a
2. Deschideți și completați formularul pentru 
comandă.
a
Online, prin internet: dacă aveţi Internet, vă 
rugăm să comandaţi seminţele completând 
formularul publicat pe website-ul asociaţiei: 
www.ecoruralis.ro. Preferăm această metodă, 
pentru că ne uşurează munca. 
a
Verbal, prin telefon: sunaţi la numărul asociaţiei 
0736.929.724 (LUNI-VINERI: 09:00 – 17:00). Vă 
vom informa ce varietăți disponibile avem anul 
acesta și vom completa împreună formularul 
pentru comandă. Vă rugăm să aveți răbdare dacă 
sună ocupat.
a
!!! Nu primim comenzi prin intermediul e-mail-
ului sau prin Facebook.

3. Așteptați la adresa dvs. plicul cu semințele 
solicitate. Plicul va ajunge DIRECT în cutia 
poștală, vă rugăm să o verificați constant.

CÂTE SEMINȚE POT SĂ COMAND? 
Puteți comanda ÎN TOTAL MAXIM 5 varietăți 
(practic 5 plicuri) de semințe. Fiecare plic de 
semințe va conține între 4 și 40 de semințe, în 
funcție de specie.

Oferim sămânță de sămânță, adică o cantitate 
suficientă pentru ca un țăran sau grădinar să 
devină mai apoi autonom prin salvarea și 
multiplicarea semințelor primite.

Vă rugăm să faceți O SINGURĂ COMANDĂ DE 
FAMILIE și să permiteți astfel accesul mai multor 
persoane la semințe. 
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..Federația asociațiilor apicole din România – 

ROMAPIS în parteneriat cu Eco Ruralis a lansat 
Inițiativa Cetățenească Europeană “Salvați Albinele 
și Fermierii”. Solicităm astfel Comisiei Europene să 
propună acte juridice pentru eliminarea treptată a 
pesticidelor sintetice până în 2035, pentru 
restabilirea biodiversității și sprijin pentru 
agricultori în trecerea către metode de producție 
curate și sănătoase. Petiția se derulează în 7 țări 
europene, care trebuie să colecteze 1 milion de 
semnături. În România, trebuie să colectăm 
27.000 de semnături.

De ce susținem această inițiativă și vă rugăm să 
o semnați?

În munca noastră zilnică, albinele și celelalte 
insecte polenizatoare sunt ajutoarele cele mai de 
preț, pentru că fără ele nu ar fi rodire și, implicit, 
nici hrană. Conștienți de legătura vitală dintre 
munca noastră de zi cu zi și sănătatea acestor 
viețuitoare, practicăm agroecologia ca model 
țărănesc în care conservarea biodiversității și 
bunăstarea animalelor se îmbină cu producția de 
hrană. Acest model hrănește anual 70% din 
populația planetei, cu doar un sfert din resursele 
folosite de agricultura industrială și cu efecte 
benefice asupra mediului natural, apelor, faunei și 
insectelor. 

Deși interzise la nivelul UE, neonicotinoidele sunt 
încă extrem de dorite de autoritățile române, care 
au votat împotriva interzicerii la nivel UE și, an de 
an, acordă derogări pentru aceste substanțe. 
Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară 
a avertizat Comisia Europeană că aceste derogări nu 
îndeplinesc condițiile de „circumstanțe speciale” 
sau “pericol care nu poate fi soluționat prin măsuri 
rezonabile” (Articolul 53 din  Regulamentul 
Comisiei Europene (EC) No 1107/2009 ). Cu toate 
acestea, Ministerul Agriculturii s-a arătat extrem de 
receptiv la cererile marilor industriași agricoli, care 
vor să își protejeze culturile de porumb și floarea 
soarelui de anumiți dăunători, în detrimentul 
insectelor polenizatoare, inclusiv al albinelor, care 
sunt decimate de neonicotinoide. 

Considerăm că scăderea intenționată a numărului 
de insecte polenizatoare se face în detrimentul 
producței de hrană pentru populație; porumbul și 
floarea soarelui sunt exportate în masă pentru a 
deveni marfă la bursă, bio-combustibili, sau furaje 
inadecvate, nu hrană umană. În acest mod, se pune 
în pericol securitatea alimentară a țării, în prezent și 
pentru viitor.  

Petiția Salvați Fermierii și Albinele 
Inițiativă Europeană pentru reducerea pesticidelor

 

Inițiativa cetățenească europeană Salvați Albinele 
și Fermierii reprezintă de fapt interesul nostru, al 
tuturor, ca cetățeni alarmați, de scăderea drastică a 
populațiilor de albine și alte insecte polenizatoare 
atât de vitale. Considerăm că ea vine nu în 
detrimentul industriei agricole, ci în ajutorul 
siguranței alimentare (hrană sănătoasă), al 
securității alimentare (hrană suficientă) și al 
sustenabilității în toate statele membre. Ca 
organizație de mici producători, care  ne susținem 
drepturile la un model de producție tipic 
tradițional și agroecologic, vom respinge modul 
abuziv în care fermele industriale în complicitate 
cu autoritățile ne pun în pericol continuitatea 
muncii noastre. Facem apel la toți membrii noștri 
și la toți cetățenii români să semneze această 
Inițiativă Cetățenească Europeană în sprijinul 
agroecologiei țărănești și inclusiv în sprijinul 
albinelor! SEMNAȚI pentru eliminarea 
pesticidelor, care ne omoară albinele, solul, apa, 
aerul și mâncarea! 

CUM PROCEDEZ?

1. Completați cu LITERE MARI fiecare căsuță 
solicitată. Pentru ca petiția să fie valabilă, datele 
furnizate trebuie să fie complete și corecte!

2. Pe foaie pot semna maxim 4 persoane. Vă 
încurajăm să găsiți alți 3 membri ai familiei sau 
prieteni, care să completeze și ei cu LITERE MARI 
petiția.

3. Trimiteți petiția prin poștă la următoarea 
adresă: ROMAPIS, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 16, 
sector 1, parter, cod poștal 010052, București

Termenul limită pentru trimiterea petiției este 
luna septembrie. Cu cât o trimiteți mai repede 
cu atât mai bine! 

Dacă aveți nevoie de îndrumare vă rugăm să ne 
contactați: ecoruralis@gmail.com,  0264 599 204, 
–  Str. David Ferenc (Francisc, nr 10, ap. 5, Cluj-
Napoca, Jud. Cluj, 400102 Romania (între orele 
10:00 – 18:00).

FIECARE SEMNĂTURĂ CONTEAZĂ!  



Vă rugăm să trimiteți listele înapoi la: ROMAPIS • Bd. Nicolae Bălcescu nr. 16, parter, sector 1 • Bucureşti 010052

Prenumele complet

Strada, numărul

Codul poștal

Data naşterii

Tipul documentului de identificare personal

Pașaport Buletin de identitate

Numărul documentului de identificare personal 

Cetăţenie Data şi semnătura

Localitatea Țara

Numele

Prenumele complet

Strada, numărul

Codul poștal

Data naşterii

Numărul documentului de identificare personal 

Cetăţenie Data şi semnătura

Localitatea Țara

Numele

Prenumele complet

Strada, numărul

Codul poștal

Data naşterii

Numărul documentului de identificare personal 

Cetăţenie Data şi semnătura

Localitatea Țara

Numele

Prenumele complet

Strada, numărul

Codul poștal

Data naşterii

Numărul documentului de identificare personal 

Cetăţenie Data şi semnătura

Localitatea Țara

Numele

Tipul documentului de identificare personal

Pașaport Buletin de identitate

Tipul documentului de identificare personal

Pașaport Buletin de identitate

Tipul documentului de identificare personal

Pașaport Buletin de identitate

Declarație de confidențialitate: În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în acest formular sunt utilizate exclusiv pentru susținerea inițiativei și sunt puse la dispoziția autorităților naționale competente în scopul verificării și al certificării. Aveți dreptul de a solicita 
organizatorilor acestei inițiative dreptul de a accesa, a rectifica, a șterge și a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră vor fi păstrate de către organizatori pentru o perioadă de păstrare maximă de 18 luni de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească sau pentru o perioadă 
de o lună de la prezentarea inițiativei respective Comisiei, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Datele respective ar putea fi păstrate dincolo de termenele respective în cazul desfășurării unor proceduri administrative sau juridice, pentru o perioadă de maximum o săptămână de la data încheierii procedurilor în cauză. Fără 
a aduce atingere posibilității de a introduce orice alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa în orice moment o plângere unei autorități pentru protecția datelor, în special în statul membru unde vă aveți reședința obișnuită, unde vă desfășurați activitatea profesională sau unde a avut loc presupusa încălcare, 
în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal. Organizatorii inițiativei cetățenești sunt operatori în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și pot fi contactați utilizând datele de contact furnizate în prezentul formular. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (în cazul în 
care există) sunt disponibile la adresa de internet a inițiativei în registrul Comisiei Europene, astfel cum figurează în prezentul formular. Datele de contact ale autorității naționale care va primi și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ale autorităților naționale pentru protecția datelor pot fi consultate la adresa: http://
ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=ro • Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană: ECI(2019)000016 • Data înregistrării: 30/09/2019 • Adresa de internet de inițiativă cetățenească în registrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016  
• Numele și adresele de e-mail ale persoanelor de contact înregistrate: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Numele celorlalți organizatori înregistrați: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU  
• Pagina de internet de inițiativă cetățenească: www.savebeesandfarmers.eu

Iniţiativa cetăţenească europeană:
SALVAȚI ALBINELE ȘI FERMIERII!
Către o agricultură propice albinelor pentru un mediu sănătos

RO

A SE COMPLETA CU MAJUSCULE 

DE CĂTRE SEMNATARI !

OBIECT:
Pentru a proteja albinele și sănătatea oamenilor, facem apel la Comisie, îndemnând-o să propună acte juridice pentru a elimina treptat pesticidele sintetice până 
în 2035, pentru a restabili biodiversitatea și pentru a sprijini fermierii în realizarea tranziției.

OBIECTIVE PRINCIPALE:
Eliminarea treptată, cu 80 %, a pesticidelor sintetice din agricultura UE până în 2030, începând cu cele mai periculoase, pentru ca, până în 2035, în agricultură 
să nu se mai utilizeze pesticide sintetice; refacerea ecosistemelor naturale din zonele agricole, astfel încât agricultura să devină un vector pentru refacerea 
biodiversității; reformarea agriculturii, acordând prioritate agriculturii la scară mică, diversificate și durabile, sprijinind creșterea rapidă a practicilor agroecologice 
și ecologice și permițând formarea fermierilor și cercetarea independentă în domeniul agriculturii în ceea ce privește agricultura fără pesticide și fără OMG-uri.

Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Articolul 38 și următoarele, articolele 43, 114, 191, 192 alineatul (1), 289, 291 și 294 din TFUE
Certific prin prezenta că informațiile prezentate în acest formular sunt corecte și că nu am mai susținut anterior această propunere de inițiativă cetățenească
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..Mă numesc Crina-Monica Stănică-Negrescu. M-am 

născut în Brăila într-o familie bilingvă, din partea 
mamei fiind din greci vechi ai orașului Brăila, un 
oraș pe vremuri cosmopolit. La cinci ani, mi-am 
urmat familia în Grecia, la Atena, unde am trăit cea 
mai mare parte a vieții mele. De la o vârstă fragedă 
am fost fascinată de natură și de mediu. Astfel, am 
decis după licența în Știința producției vegetale, de 
la Universitatea Agricolă din Atena să-mi continui 
studiile cu un master în Agricultură organică și 
agroecologie. Am urmat un program de masterat 
dublu la Wageningen University în Olanda și la 
ISARA-Lyon în Franța. Am realizat stagii, vizitat și 
făcut voluntariat în diverse ferme din aceste două 
țări și am cunoscut o mulțime de oameni cu aceleași 
idealuri: dragostea de pământ, dragostea de natură, 
sustenabilitate, schimbarea pozitivă a societății prin 
agricultură. 

În Wageningen m-am implicat în două grupuri de 
inițiativă: Toekomstboeren și Future Farmers 
Movement. În aceste grupuri am organizat “Atelierul 
de tineret rural și tineri fermieri” european și am 
auzit pentru prima dată despre Eco Ruralis și de 
contribuția lor admirabilă nu doar în România, ci și 
în Europa de Est. De aceea, unul din primele lucruri 
pe care le-am făcut când m-am întors în România în 
2017 a fost să vizitez asociația Eco Ruralis la Cluj-
Napoca și să devin membră Eco Ruralis. 

De când m-am întors la bunicii mei mă gândeam că 
aș vrea să fac ceva cu pământul acela. În 2017, prin 
proiectul Katana al programului Horizon 2020, s-a 
ivit oportunitatea ca gândul să devină realitate. Cu 
mica finanțare a primei etape a proiectului și cu 
bani de la campania de multifinanțare am început 
cultivarea în 2018 pe 2 hectare. Ulterior, contribuția 
pozitivă pe care vrea Agrozen Plus - numele 
înițiativei mei - să aducă comunității brăilene prin 
agricultură a fost apreciată și a obținut premiul 
pentru locul II la categoria Agricultură, la Gala de 
Excelență a Comunității Brăilene - ediția I, în 
noiembrie 2019, organizată de Forumul Tinerilor 
din România - Brăila. 

Mulți mă întreabă de ce am revenit în România și 
îmi zic că pământ există și în alte țări. De ce? 
Fiindcă mă simt conectată cu Romănia și cu Brăila 
în mod special. Când făceam stagiul la ferma De 
Nieuwe Ronde în Olanda cântam câteodată când 
făceam diferite lucrări agricole și cântecul care îmi 
vinea în minte era Hora Unirii. 

Un alt “de ce” pe care poate unii se întreabă este de 
ce am ales să am o contribuție proprie pozitivă în 
lume prin agricultură. Fiindcă cred că schimbarea 
mare va veni prin schimbarea faptelor mici de zi cu 
zi! 

Povestea unei tinere țărănci: Monica Stănică

 

În toamna lui 2018 am participat și am prezentat 
la Târgul internațional al procesatorilor și 
producătorilor din agricultura ecologică ECO-INT 
2018 NATURAL TASTE ediția a ll-a la Bacău. Acolo 
am văzut pentru prima dată un utilaj inovator, 
creat de un agricultor ecologic suedez. Acest utilaj 
este o cositoare selectivă de buruieni care taie în 
cereale și în pajiști (în cultura în creștere) 
buruienile selectiv și lasă plantele culturii 
nevătămate, deci un utilaj pentru combaterea 
mecanică a buruienilor. Doresc să introduc acest 
utilaj și în România și din anul acesta am înființat 
compania Dimitra Utilaje Agricole, care momentan 
are doar utilajul CombCut și sper în viitor să aducă 
și alte utilaje care vor ajuta agricultura României 
să devină mai sustenabilă. 

Petrecerea timpului pe câmp și simțirea solului în 
mâinile mele este ceea ce mă face fericită. Visul 
meu pe tot parcursul vieții este să am propria mea 
fermă ecologică, unde voi putea crește mâncarea 
pe care o mănânc și să o împărtășesc cu alții prin 
modelul de Agricultură Susținută de Comunitate. 
Vizualizez o lume în care țăranii sunt priviți nu 
doar ca producători, ci și ca parte a mediului și 
naturii și în care agricultura este privită ca o 
practică de susținere a vieții și nu ca o industrie de 
producție. 



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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Salvie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cireșe de pământ (physalis) Pot fi cultivate asemănător tomatelor.

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

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

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

Cosmos Cosmosul nu are nevoie de multă grijă. Puteți folosi 
florile excelent ca o decorare comestibilă, pentru a 
condimenta salata cu ea sau produce unt de flori din 
ea.

Mazăre, porumb, ridichi, salată, alune, 
condurași, fasole, gălbenele, hrișcă, mușețel, 
petunii, porumb.

Dovleac Cartofi, varză Despre dovleac: atrage păianjeni, gândaci benefici 
pentru sol; condurașii resping gândacii de dovleci, 
castraveți și pepeni (Diabrotica și Acalymma).

Dovlecel Cartofi Pot fi cultivați asemănător dovlecilor.Floarea-soarelui, coldurași (năsturei), 
porumb dulce.

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

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

Fenicul Fasole, tomate, 
guliipelin, ardei, 
cartofi, chimen, 
vinete

Marar, andive, salata, castravete Feniculul atrage insecte pradatoare (sirfide, 
viespi,buburuze, muste Tachinidae) si respinge afidele, 
purecii. Feniculul inhiba cresterea sau determina 
imbolnavirea sau moartea multor plante vecine



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

Floarea
soarelui

Fasolea 
cățărătoare, 
cartofii. 

Furnicile cresc afide pe floarea soarelui. Floarea 
soarelui respinge Spodoptera frugiperda. Atrage 
Chrysopidae,  viespi și alte insecte benefice. Unele 
plante cultivate lângă floarea-soarelui pot profita de 
umbra. Atrage afidele ca multe plante, dar acestea nu 
produc pre mari daune din cauza tulpini groase a 
florii-soarelui. 

Porumb, tomate, castravete, salată verde, 
pepeni.

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

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

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

Mangold Fasole cățărătoare Poate fi atacat de purici verzi și de limacși.Fasole, mazăre, ceapă, porumb, ardei, pepene.

Lufă
(burete
vegetal)

Se poate extinde foarte repede și prelua grădina.Fasole, mazăre, ceapă, porumb, ardei, 
pepene.

Hrean, ierburi 
aromatice, pepe-
ne, tomate,cartofi.

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

Asparagus, broccoli, castraveți, ceapă, 
coriandru, conopidă, fasole, fenicul, gulie, 
mazăre, morcovi, tomate, salată, varză.

Morcov Mentă, anason, 
păstârnac, sfeclă, 
țelină

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

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

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

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

Ochiul
boului

Fasole cățărătoareVarză, morcovi, salată, ceapă, mazăre, țelină, 
mentă

Are calitatea de a atrage insectele, de la albine la 
viespi, fluturi, molii, gândaci, bondari, muște. Planta 
este foarte rezistentă, atâta vreme cât este puţin 
rărită, pentru că are tendinţa de a se indesi foarte tare, 
ceea ce poate duce la apariţia mucegaiurilor.

Pepene
galben

Fasole, mazăre, porumb, varză Dovleac, castra-
veți, cartofi

Varză, conopidă, 
ridichi, broccoli

Rucola Tomate, ceapă În timpul primăverii, rucola poate fi un bun companion 
pentru ceapa verde, slăbind buruienile. Atunci când 
sunt mărunțite și puse înapoi în sol sau peste grămada 
de compost, în orice sezon, frunzele de rucola devin un 
antibiotic natural, suprimând bolile datorită 
substanței glucozinat pe care îl conține uleiurile sale. 

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

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

.........................................................................................................................................................
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Floarea
soarelui

Fasolea 
cățărătoare, 
cartofii. 

Furnicile cresc afide pe floarea soarelui. Floarea 
soarelui respinge Spodoptera frugiperda. Atrage 
Chrysopidae,  viespi și alte insecte benefice. Unele 
plante cultivate lângă floarea-soarelui pot profita de 
umbra. Atrage afidele ca multe plante, dar acestea nu 
produc pre mari daune din cauza tulpini groase a 
florii-soarelui. 

Porumb, tomate, castravete, salată verde, 
pepeni.

Ștevie Poate fi atacată de afide.

Soia Camelină , cereale, hrișcă Alte leguminoase: 
fasole, mazăre, 
linte, măzăriche.

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

Despre salată: salata plantată alături de pătrunjel
suferă enorm. Nici plantată după pătrunjel, salata nu se
va descurca prea bine ;

Țelină, pătrunjel, 
creson, broccoli.

Știr Este sensibil la umiditate, dar nu la secetă.Rozmarin, salvie, cimbru și alte plante 
medicinale perene.

Mangold, sfeclă 
roșie și spanac.

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

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

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

Vinete Anghinare, ardei iute, arpagic, ceapă,
cimbrişor, fasole, mazăre, mentă,ul
știr roșu, praz, tomate, crăițe, tarhon,
usturoi

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

Broccoli, cartof, 
kale, varză, 
conopidă, fasole 
cățărătoare, nuc, 
fenicul, gulie

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

Morcov, porumb, 
păstârnac, salată, 
pătrunjel

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

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

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

Tutun Plantele de tutun atrag insecte dăunătoare – în special
gândaci și viermele cu corn, îndepărtându-i totodată 
de celelalte plante.

Tomate

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

Usturoi Fasole, mazare, 
varza,capsuni, 
asparagus, 
patrunjel

Usturoiul respinge afidele, gandacul japonez, acarienii, 
daunatorii verzei si ai morcovului, furnicile, iepurii; 
usturoiul actioneaza ca fungicid ecologic in cazul 
merilor si caisilor. 

Castraveti, salata, telina, varza, broccoli, 
conopida, cartofi, morcovii, trandafiri, sfecla, 
rosii, vinete, ceapa, praz, piersic, cais, mar, 
par, arbori fructiferi.

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

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

Zorele Zorelele atrag sirfidele si alte insecte benefice. Zorelele 
pot imbraca garduri.

Porumbul



    1. Ardei (7 varietăți)
    2. Busuioc (4 varietăți)

    3. Căldărușe (1 varietate)
    4. Cârciumari (2 varietăți)
    5. Castraveți  (2 varietăți)

    6. Cimbru (1 varietate)
    7. Cireșe de pământ (1 varietate)

    8. Cosmos (1 varietate)
    9. Crăițe (4 varietăți)

    10. Dovleac (7 varietăți)
    11. Dovleac de ceară (1 varietate)

    12. Dovlecel (4 varietăți)
    13. Dragavei (1 varietate)
    14. Fenicul (1 varietate)

    15. Floarea papagal (1 varietate)
    16. Floarea soarelui (1 varietate)

    17. Gălbenele (2 varietăți)
    18. Lobodă (5 varietăți)

    19. Lufă (1 varietate)
    20. Mangold (3 varietăți)

    21. Mărar (4 varietăți)
    22. Morcov (1 varietate)
    23. Noptițe (1 varietate)

    24. Ochiul boului (1 varietate)
    25. Pătrunjel (2 varietăți)

    26. Pepene galben (1 varietate)
    27. Rucola (1 varietate)
    28. Salată (3 varietăți)
    29. Soia (1 varietate)

    30. Ștevie (3 varietăți)
    31. Știr (1 varietate)

    32. Țelină (1 varietate)
    33. Tomate (30 varietăți)
    34. Tomatillo (2 varietăți)

    35. Tutun (1 varietate)
    36. Usturoi (1 varietate)
    37. Vinete (1 varietate)
    38. Zorele (1 varietate)
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Culegeţi fructele atunci când se află la maturitate 
fiziologică, nu la maturitate de consum. Aşteptaţi până 
când fructele capătă culoarea specifică soiului, de cele 
mai multe ori galben sau roşu intens. Alegeţi cele mai 
frumoase şi mai sănătoase fructe. Recolta se face între 
august - noiembrie, în funcţie de clima din zona 
dumneavoastră. Ardeii sunt ușor de păstrat pentru 
semințe, mai ales atunci când creșteți un singur soi. 
Când scoateţi seminţe de la ardeiul iute folosiţi mănuşi, 
deoarece vă pot cauza senzaţii de usturime cronică, greu 
de înlăturat. Puteți extrage semințele atunci când folosiți 
fructul în bucătărie. Scobiţi seminţele din interiorul 
ardeiului și lăsați-le într-un loc aerisit până sunt complet 
uscate (2-4 zile). Nu este nevoie de nicio altă curățare. 
Seminţele de ardei pot fi păstrate timp de 2-3 ani.  
Foarte important! Nu puneţi seminţele la uscat pe 
hârtie poroasă, cum ar fi şerveţele, ziare sau carton 
moale. Folosiţi farfurii / recipiente  de plastic, ceramică 
sau hârtie cerată, pentru a putea dezlipi uşor seminţele 
după ce s-au uscat. Păstrați semințele la loc răcoros, 
uscat și protejat de insecte, într-un plic sau cornet de 
hârtie pe care veți însemna numele varietății și data la 
care ați colectat semințele. 

ArdeiArdei Specia: Capsicum
Familia: Solanaceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

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 anumită distanţă unele faţă de 
altele, adică în jur de 45 - 60 cm. Ardeii sunt, în cea mai 
mare parte, o cultură care se încrucișează în cadrul 
speciei. Pot avea loc încrucișări nedorite atunci când 
creșteți mai mult de o varietate. Pentru a preveni acest 
lucru, puteți ține diferitele varietăți la depărtare una de 
cealaltă: distanțele recomandate de izolare pentru ardei 
variază între 30 și 200 metri.  Nu folosiţi chimicale şi 
încercaţi să aveţi grijă de sănătatea mediului şi a 
dumneavoastră. 

Cod Eco Ruralis: NT 1003Ardei capia lung
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Foarte 
productivă, planta are o înălțime medie, de 80-100 centimetri în 
câmp și de 2 metri în solar. Este un soi semitardiv cu fructe mari,
cărnoase, de culoare roșie la maturitate și gust dulce. Necesită 
susținere pentru a nu se lăsa pe pământ. Producători: Grupul 
Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău și Dragoș Iordănescu 
din satul Secuieni, jud. Neamț. Anii de recoltare a semințelor: 
2018 și 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1002Ardei gogoșar uriaș Dâmbroca
Această varietate tradițională de ardei provine din Dâmbroca, 
jud. Buzău. Foarte productivă, poate ajunge la producții de 60 de 
tone la hectar. Fructul are culoare roșie la maturitate, pulpă 
cărnoasă și gust dulce, specific. Producător: Grupul Semințe Vii 
din Dâmbroca, jud. Buzău. Ani recoltare semințe: 2017 și 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1712Ardei bulgăresc Ciorbaski
Această varietate provine din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Este 
un soi foarte vechi, din familie. Planta este foarte productivă, iar 
fructele au o lungime de 20 centimetri și culoare spre roșu la 
maturitate. Prezintă un nivel scăzut de iuțime. Producător: 
Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de 
recoltare a semințelor: 2019
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Cod Eco Ruralis: NT 1709Ardei gras galben
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Planta are o 
înălțime medie de 40-60 centimetri și este foarte productivă, 
putând depăși 10-15 fructe pe plantă. Necesită arac pentru 
susținere. Fructele au o mărime medie, de 10-15 centimetri 
lungime și culoare culoare galben ceruit spre roșu la maturitate. 
Se recomandă ruperea primelor două flori pentru o mai bună 
înrădăcinare. Producător: Petru Cucu din satul Balțătești, jud. 
Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019 

Cod Eco Ruralis: NT 1649Ardei gras de Secuieni
Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Rezistentă la 
mană, gândaci, fungi și nu necesită stropire. Preferă un sol gras, 
ușor acid, irigat și bine drenat. Este sensibilă la îngheț și brumă. 
Fructul are formă cilindrică, bine conturată și relativ simetrică, 
de culoare roșu aprins spre rubiniu. Coacerea este târzie, la 
începutul toamnei. Are o textură cărnoasă și gust dulce. 
Producător: Dragoș Iordănescu din satul Secuieni, jud. Neamț. 
Anul de recoltare a semințelor: 2018

Cod Eco Ruralis: NT 1302Ardei roșu uriaș
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Cultivată în 
solar, planta depășește 1m înălțime și în medie produce 5-8 
fructe, necesitând palisare. Înainte de coacere, fructele pot fi 
verzi sau ușor gălbui, iar la maturitate devin roșu aprins. 
Fructele sunt foarte mari, cu greutate de 250-350 g și formă 
neregulată, ajungând la maturitatea de recoltare după 90 -110 
zile de la plantare (în funcție de zonă). Producător: Petru Cucu 
din satul Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 
2019

Cod Eco Ruralis: NT 1729Ardei foarte iuți
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Planta 
poate ajunge până la înălțimea de 1m și este foarte productivă, 
până la 20 - 40 de fructe pe fir. Fructul are culoarea roșu închis la 
maturitate, lungime de 15 -20 cm și grad ridicat de iuțime 
(70.000 pe scara Scoville). Necesită susținere și un sol îngrășat, 
este puțin pretențios. Producător: Petru Cucu din satul 
Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2018

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

BusuiocBusuioc Specia: Ocimum basilicum
Familia: Lamiaceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
În grădină, este o plantă valoroasă, bun companion 
pentru tomate. Este destul de sensibilă la îngheţ sau la 
temperaturi scăzute. Se recomandă creșterea de răsad 
pentru 4-5 săptămâni, înainte de cultivarea sa în grădină, 
după ce temperatura e constant peste 18°C. Distanţa 
între plante va fi de 20 cm, iar între rânduri de 50 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. 
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Florile produc sămânţă, fiecare capsulă din floare 
conținând câteva semințe. Agăţaţi-le la loc uscat şi cald, 
bine ventilat. După ce s-au uscat complet, scuturaţi 
seminţele pe o hârtie sau într-un recipient. Puteți lăsa 
capsulele maturate de semințe pe plantă, în cazul în care 
acestea se pot autoînsămânța în locația lor. 
 

CăldărușeCăldărușe Specia: Aquilegia vulgaris
Familia: Ranunculaceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Din martie până în mai, se însămânțează în sol afânat, 
bine fărâmat, la o distanță bună una de cealaltă și o 
jumătate de centimetru adâncime. De la 15 până la 20 
grade Celsius, semințele vor germina în trei până la patru 
săptămâni. Mai târziu, răriți plantele tinere astfel încât 
să existe o distanță de 25 cm între ele. Vor înflori pentru 
prima dată în anul de după semănat, în mai - iunie.

Cod Eco Ruralis: BZ1018Busuioc tradițional tărcat
Această varietate tradițională de busuioc provine din Dâmbroca, 
jud. Buzău. Planta are o înălțime medie și prezintă flori de 
culoare mov-violet. Gustul frunzelor este intens, foarte savuros, 
specific. Se recomandă cereșterea de răsaduri în interior și 
transplantarea apoi în grădină. Producător: Grupul Semințe Vii 
din Dâmbroca, jud. Buzău. Ani recoltare semințe: 2017 și 2019.

Cod Eco Ruralis: BZ1686Busuioc lămâios
Această varietate provine din Grecia și este cultivată de șase 
sezoane în Dâmbroca, jud. Buzău. Planta are o înălțime de aprox. 
50 – 60 cm și prezintă frunze mari cu gust aromat, nuanțat citric. 
Se recomandă creșterea de răsaduri în interior și transplantarea 
apoi în grădină. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019.

Cod Eco Ruralis: NT1230Busuioc mascat
Această varietate tradițională de busuioc provine din comuna 
Bălțătești, jud. Neamț. Planta are înălțime medie și prezintă 
frunze mari și puțin crețe, cu gust intens și foarte savuros, 
specific. Se recomandă creșterea de răsaduri în interior și 
transplantare în grădină. Producător: Grupul Semințe Vii din 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2018.

Cod Eco Ruralis: NT1232Busuioc tradițional
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Este un soi tradițional, cu aromă puternică și gust specific. Se 
utilizează la gătit. Producător: Petru Cucu din satul Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019.  

Cod Eco Ruralis: NT1714Căldărușe
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Este o 
plantă perenă, ornamentală. Florile au culori roz, mov și 
albastru. Atrag albinele în grădinile cu zarzavaturi. Semințele se 
recoltează toamna, după ce planta înflorește, prin scuturarea 
florilor. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. 
Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019
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Florile produc sămânţă. Salvarea seminţelor de 
cârciumăreasă este foarte uşor de făcut. Aşteptaţi să se 
usuce florile şi colectaţi seminţele. Scuturaţi seminţele 
pe o hârtie sau într-un recipient. Semințele au o 
viabilitate de 4 ani. Foarte important! Păstrați 
semințele într-un loc răcoros, uscat și protejat de 
insecte, într-un plic de hârtie. Notați numele / codul 
varietății și data când ați colectat semințele.  

CârciumăreseCârciumărese Specia: Zinnia elegans
Familia: Asteraceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Această floare iubeşte soarele și nu tolerează îngheţul. 
Poate fi cultivată peste tot în grădină. Se seamănă direct 
în pământ. Are o tulpină viguroasă, cu perișori și 
înălțime cuprinsă între 30 - 100 de centimetri. 
Inflorescenţele pot fi foarte mari, până la 15 centimetri 
în diametru şi pot avea unul sau mai multe rânduri de 
petale, într-o varietate foarte mare de culori. Atrage 
fluturii, albinele şi păsările.

Cod Eco Ruralis: BZ1029Cârciumari
Această varietate de cârciumărese provine din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Este o plantă companion anuală, cu o înălțime între 35 – 
80 cm și tulpină rigidă. Florile sunt mari, de culori multiple, ce 
apar din luna iunie și până toamna târziu. Atrag fluturii pe 
timpul verii. Producător: Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Anii de recoltare a semințelor: 2018 și 2019

Cod Eco Ruralis: GL1746Cârciumărese mozaic
Această varietate de cârciumărese provine din Galați. Este o 
plantă companion anuală, cu înălțime medie de 30-50 
centimetri, ce atrage albinele. Are o inflorescență bogată și flori 
de culori multiple. Necesită expunere la soare și umiditate. Se 
seamănă primăvara. Producător: Dumitru Chirvase, localitatea 
Galați, jud. Galați. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Pentru a păstra semințele, lăsați câteva flori masculine, 
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 de metri. Pentru 
producerea de seminţe este de preferat să se crească mai 
multe plante – în jur de șase dacă este posibil – și să se 
transfere polenul de la o plantă la alta.  

Atunci când fructele se coc, alegeţi-le pe cele mai 
frumoase şi mai sănătoase pe care vreți să continuați să 
le creșteți pentru semințe: ar trebui să fie tipice soiului 
după mărime, formă și culoare. Aşteptaţi să treacă de 
stadiul de coacere, până încep să se înmoaie și să își 
schimbe culoarea. Culoarea fructului matur de castravete 
este  specifică  soiului:  de  exemplu,  unele  soiuri  se  fac 

CastravețiCastraveți Specia: Cucumis sativus
Familia: Cucurbitaceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

Castravetele este una din cele mai populare plante pe 
care le regăsim în grădinile ţărăneşti. Castraveții 
tradiționali sunt scurți și au coaja mai groasă și mai tare, 
uneori prezintă verucozități și spini. La soiurile 
tradiționale de grădină, trebuie să aibă loc polenizarea 
pentru a produce fructe. Castraveţii nu se seamănă direct 
în pământ, ci prin răsădire. Distanţa între rânduri trebuie 
să fie de 1,30-1,50 metri, iar între plante, pe rând, de 
circa 70-80 de centimetri. Au nevoie să fie udați măcar o 
dată la două zile. Pregătiţi răsadurile în luna martie-
aprilie. Răsădiţi în cuiburi în luna aprilie-mai. Totul 
depinde de clima zonei dumneavoastră. În timpul 
creşterii, îndepărtați orice plantă care nu pare sănătoasă;   
frunzele diforme cu pete galbene sunt un semn al 
virusului mozaicului castravetelui, care poate fi transmis 
prin semințe. Castraveții au flori separate de sex feminin 
și masculin, pe aceeași plantă. Primele flori sunt 
masculine și nu fructifică. Cine doreşte să evite prăşirea 
castraveţilor poate să mulcească cultura de castraveţi.    
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Cod Eco Ruralis: BZ1613Castraveți Longo Marketer
Această varietate tradițională de castravete provine din Italia și a 
fost preluată în jud. Buzău. Când se coc, fructele au culoarea 
verde și gust dulce, specific. Prezintă formă cilindrică, alungită, 
uneori ușor curbată; coaja are țepi proeminenți. Producție foarte 
bună. Plantele se pot cultiva palisat sau întinse pe sol. Creștere 
nedeterminată. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Amestecați din când în când. Se va forma un strat 
mucegăios, urât mirositor, la suprafață. Semințele bune 
ar trebui să se ducă la fund, putând astfel să scurgeți cu 
grijă reziduurile și să spălați semințele. Împrăștiați 
semințele curate într-un strat subțire pe o tavă, hârtie 
cerată  sau o farfurie și puneți-le într-un loc cald și 
aerisit. Mișcați-le dintr-o parte în alta în timp ce se 
usucă, pentru a nu se forma bulgări și pentru a le ajuta să 
se usuce uniform. Sunt gata pentru păstrare (complet 
uscate) atunci când se pot rupe în două, nu atunci când 
se îndoaie. Seminţele de castravete îşi păstrează 
viabilitatea timp de 4-5 ani. 

galbene, iar altele portocaliu închis sau chiar maro. În 
acest stadiu, când tăiați fructul în două, semințele și 
gelul lichid/zeama ar trebui să se poată îndepărta ușor 
prin scobire. Semințele ar trebui să fie 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 trei 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.  

Cod Eco Ruralis: BZ1713Castraveți țărănești
Această varietate tradițională provine din satul Dâmbroca, jud. 
Buzău. Soi foarte vechi, cu fructe de culoare verde închis, fără 
țepi, formă alungită, ușor bombată, mai mari decât castravetele 
cornișon. Are gust dulce, specific. Producător: Grupul Semințe 
Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019

Florile produc sămânţă. Salvarea semințelor este foarte 
ușor de făcut. Așteptați să se usuce florile și scuturaţi 
seminţele pe o hârtie sau într-un recipient. Semințele au 
o viabilitate între 3-7 ani. 
Foarte important! Păstrați semințele într-un loc 
răcoros, uscat și protejat de insecte, într-un plic sau 
cornet de hârtie. Notați numele / codul varietății și data 
când ați colectat semințele. 

CimbruCimbru Specia: Satureja hortensis
Familia: Lamiaceae...

...
...

..

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

Cod Eco Ruralis: BZ1019Cimbru tradițional
Această varietate tradițională de cimbru provine din România. 
Planta crește foarte viguros, iar frunzele sale subțiri și alungite 
au un gust savuros și o aromă intensă. Preferă o poziție însorită 
în grădină. Producător: Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2018
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Physalis

Cod Eco Ruralis: ER436Cireșe de pământ de ghiveci
Această varietate provine din România. Planta crește viguros, 
poate atinge înălțimea de 44 de centimetri. Fructele au culoare 
galben-verzuie, formă sferică, cu dimensiuni de 1-2 centimetri. 
Gustul lor este dulce-aromat. Se recoltează când lampioanele 
sunt complet uscate. Producător: echipa Eco Ruralis din Cluj-
Napoca. Anul de recoltare a semințelor: 2015

Pentru a salva semințe, adunați unele fructe, dintre cele 
mai mari și sănătoase, coapte complet și îndepărtați 
coaja. Fructele sunt coapte complet când lampioanele 
care le învelesc sunt uscate. Zdrobiti ușor fructele într-
un bol. Adăugați apă suficientă pentru a dubla amestecul, 
apoi agitați viguros, încât să permiteți așezarea 
semințelor bune la baza bolului. Se toarnă cu grijă 
resturile de semințe goale. Repetați procesul până când 
rămân doar semințe curate. Se toarnă semințele curate 
printr-o sită cu găuri suficient de mici pentru a preveni 
trecerea semințelor. Depozitați semințele într-un vas 
ceramic să se usuce. Foarte important! Păstrați 
semințele într-un loc răcoros, uscat și protejat de 
insecte, într-un plic de hârtie. Notați numele / codul 
varietății și data când ați colectat semințele. 

Cireșe de
pământ
Cireșe de Specia: Physalis peruviana

Familia: Solanaceae...
...

...
..

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

pământ Physalis

optime pentru germinare sunt de 16-18 grade C. Se 
recomandă semănarea grupată, la o densitate optimă 
pentru ca plantele să se susțină între ele. Florile apar 
eșalonat, din iulie și până în octombrie. Salvarea 
semințelor. Florile produc sămânță. Lăsați florile să se 
usuce pe plantă, în mod natural. După ce s-au uscat, 
scuturați semințele pe o hârtie sau într-un recipient. 

CosmosCosmos Specia: Cosmos bipinnatus
Familia: Asteraceae...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere. Cosmosul, cunoscut 
drept și mărărițe este o plantă ornamentală erbacee, 
anuală. Preferă locurile însorite, iubește căldura, însă are 
o rezistență mică la temperaturi joase și are nevoie de un 
sol luto-nisipos, reavăn, bine drenat. Are aspect de tufă, 
cu înălțime de până la 1,5 metri. Se seamănă în grădini 
primăvara, în lunile aprilie-mai, când temperaturile  

Cod Eco Ruralis: HD1688Cosmos
Această varietate de cosmos, zisă și mărărițe, provine din Târsa, 
jud. Hunedoara. Este o plantă anuală cu aspect de tufă, ce rezistă 
la oscilații ale condițiilor de mediu. Tulpina crește viguros până 
la 2 m înălțime, iar frunzele sunt subțiri și fine. Florile au diferite 
culori, de la alb, până la roz pal, intens și chiar mov și apar în 
perioada iulie-octombrie. Se recomandă semănarea grupată, 
astfel încât tufa să susțină florile mai grele. Nu necesită condiții 
anume de îngrijire. Producătoare: Claudia Techirdalian din satul 
Târsa, jud. Hunedoara. Anul de recoltare a semințelor: 2018
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Dacă plantele sunt prea dese, se repică în stadiul de 2-3 
frunze adevărate. Preferă locurile însorite și un sol bine 
drenat, moderat fertil. Au o rezistentă mică la expunere 
îndelungată la secetă. 

Florile produc sămânţă. Lăsați florile să se usuce pe 
plantă, în mod natural. După ce s-au uscat complet, 
scuturaţi seminţele pe o hârtie sau într-un recipient. 
Foarte important! Păstrați semințele într-un loc 
răcoros, uscat și protejat de insecte, într-un plic de 
hârtie. Notați numele / codul varietății și data.

CrăițeCrăițe Specia: Tagetes patula
Familia: Asteraceae...

...
...

..

Salvarea semințelor

Însămânțare, cultivare și creștere
Sunt plante erbacee anuale sau perene, care se pot planta 
prin toată grădina. Rădăcina crăițelor eliberează o 
substanță ce ucide nematodele, respinge afidele, atrage 
sirfidele. Îndepărtează musculițele albe, paraziții 
Circulifer tenellus, purtători de viruși ce atacă tomatele, 
ardeii iuți, vinetele. Resping viermele cu corn de roșii 
(Manduca quinquemaculata), gândacul mexican de fasole 
(Epilachna varivestis). Au efect ierbicid asupra fasolei și 
verzei. Se seamănă în grădină în lunile aprilie-mai, când 
nu mai există riscul căderii brumei. 

Cod Eco Ruralis: BZ1660Crăițe Nanuk
Această varietate de crăițe provine din satul Dâmbroca, jud. 
Buzău. Planta formează tufe compacte, rezistente până toamna 
târziu. Florile sunt duble (bătute) și au culoare portocaliu-închis. 
Crăițele atrag insecte benefice, care combat dăunătorii din 
grădina de legume. Producător: Grupul Semințe Vii din 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anii de recoltare a semințelor: 2018 și 
2019

Cod Eco Ruralis: AB1756Crăițe galbene mari
Această varietate provine din Crăciunelu de Sus, jud. Alba. Florile au tulpină foarte înaltă și petale de culoare 
galben intens. Producătoare: Bianca Mihai din satul Crăciunelu de Sus, jud. Alba. Anul de recoltare a semințelor: 
2019

Cod Eco Ruralis: IF1747Crăițe mixte
Această varietate de crăițe provine din Voluntari, jud. Ilfov. Este 
o plantă companion anuală, cu o înălțime ce variază între 30-50 
cm. Are flori simple și duble și culori de la maro până la galben 
portocaliu. Se seamănă în grădini în martie-aprilie sau mai 
devreme în seră sau în casă. Înfloresc din iunie până în 
decembrie. Rezistă la secetă și frig. Bune de adăugat la varză 
murată pentru gust. Producător: Marius Birsan, comuna 
Voluntari, jud. Ilfov. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: TM1753Crăițe pitice
Această varietate provine din Stanciova, jud. Timiș. Planta face 
parte dintr-un soi pitic cu înălțime de 30 cm, ce crește în tufă. 
Florile sunt duble, în culorile galben și portocaliu. Sunt 
nepretențioase, preferă locurile însorite și sunt rezistente la 
secetă. Producător: Brîndușa Bîrhală din satul Stanciova, jud. 
Timiș. Anul de recoltare a semințelor: 2019
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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. 

Foarte important! Păstrați semințele într-un loc 
răcoros, uscat și protejat de insecte, într-un plic sau 
cornet de hârtie. Notați numele / codul varietății și data 
când ați colectat semințele. 

DovleacDovleac Specia: Cucurbita maxima
Familia: Cucurbitaceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
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 răsaduri, 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 din cauza polenizării, deci dacă aveţi mai 
multe varietăţi, va trebui să le separaţi la câteva sute de 
metri distanţă, pentru a evita polenizarea încrucişată. 

Cod Eco Ruralis: BZ1517Dovleac creț rotund
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Planta este 
rezistentă la secetă. Fructul are dimensiuni mari și poate ajunge 
până la 10 kg în greutate. Forma sa este sferică, aplatizată la 
ambele capete și cu nervuri foarte proeminente. Gustul este dulce, 
specific. Se păstrează peste iarnă în spații aerisite și ferite de 
lumină. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. 
Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1687Dovleac țărănesc
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău și este cunoscută și sub 
denumirea de dovleac porcesc. Plantă cu lujer foarte lung. Fructul este alungit, de 
culoare portocaliu deschis, iar pulpa este consistentă, deloc fibroasă și cu gust 
dulceag. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de 
recoltare a semințelor: 2018 și 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1715Dovleac pară mare
Această varietate tradițională de dovleac plăcintar provine din 
Dâmbroca, jud. Buzău. Fructul are formă de pară, de culoare 
portocaliu închis și cu o lungime de 30-40 de cm. Planta este foarte 
productivă, iar fructele au puține semințe. Bun pentru supă cremă. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: CJ1031Dovleci Piști Mix
Acest amestec de două varietăți tradiționale de dovleac provin din 
jud. Cluj. Fructele au formă sferică, aplatizată și dimensiuni foarte 
mari, de 30-60 de centimetri. La exterior, culoarea fructului este 
portocaliu pal sau albastru-verzui pal, iar pulpa este de culoare 
portocaliu intens. Gust dulce, aromat, specific. Se poate păstra 
peste iarnă în spații aerisite și întunecate. Producători: Eniko și 
Istvan Butyka din Cluj-Napoca, jud. Cluj. An recoltare: 2018 și 2019  



Cod Eco Ruralis: NT1478Dovleac uriaș
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Este un soi de 
dovleac furajer, care preferă locurile însorite și un sol foarte bine 
îngrășat. Fructul are formă sferică, aplatizată la capete, de 
dimensiuni foarte mari, cu coajă de culoare portocalie, prezentând 
nervuri la exterior. Poate ajunge la o greutate de 50 kg. Când apar 
pe vrej muguri de rădăcină, acestea se acoperă cu pământ pentru 
formarea de rădăcini suplimentare. Producător: Petru Cucu din 
com. Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: GL1744Dovleac plăcintar Valea Calicii
Această varietate tradițională provine din Galați. Soi de dovleac plăcintar sub formă de pară, cu semințe foarte puține, 
doar în partea de jos. Se seamănă primăvara timpuriu. Fructul poate avea o greutate între 3-10 kilograme, culoare 
portocaliu intens și dulceață și aromă foarte gustoasă. Preferă locuri însorite și sol bine îngrășat. Producător: Dumitru 
Chirvase din localitatea Galați, jud. Galați. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: TM1691Dovleac Hokkaido
Această varietate provine din jud. Sibiu și a fost cultivată în 
Stanciova, jud. Timiș din anul 2015. Este un soi rezistent, care 
poate fi semănat direct în pământ în luna mai pentru a obține 
recoltă în luna septembrie. Dovlecii au dimensiune mică, cu 
greutate până în 2 kg și formă rotundă. Coaja este dură, de culoare 
portocaliu intens, iar pulpa este mai subțire, cu gust foarte dulce. 
Se păstrează 2-3 luni după recoltare în spații aerisite și întunecate. 
Producătoare: Brîndușa Bîrhală din satul Stanciova, jud. Timiș. 
Anul de recoltare a semințelor: 2018.

Nu a fost inca crescut la noi in Romania dar este foarte 
cultivat in India, China, Filipine, etc. In comparatie cu 
alti dovleci semintele acestui soi sunt mult mai mici si 
delicate. Planta iubeste soarele si nu infloreste la umbra.
Salvarea semințelor. Semințele se salvează ca la 
dovleac.

Dovleac de cearăDovleac de ceară Specia: Benincasa hispida
Familia: Cucurbitaceae...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
Benincasa hispida mai este numit si dovleacul de iarna. 
Este un soi de dovleac pentru placinta, supe. Poate fi 
consumat si fiert, copt etc.  Planta poate ajunge pina la 6 
m lungime. Infloreste incepind cu luna iulie pina in 
septembrie. Diametru lui poate ajunge pina la 80 cm. El 
are  coaja cerata ceea ce face sa reziste bine la 
temperaturile scazute. 

Cod Eco Ruralis: TM1751Dovleac de ceară
Această varietate provine din Cheglevici, jud. Timiș. Planta poate 
ajunge până la 6 m lungime. Fructele au forma alungită, putând 
ajunge până la 40 cm lungime, prezintă coajă de culoare verde, iar 
miezul este alb. La maturitate, coaja este acoperită de un strat alb, 
ceros. Se recomandă producerea de răsad. Fructele tinere se pot 
consuma în stare crudă sau se pot mura, iar la maturitate pot fi 
gătite. Semințele pot fi prăjite. Producătoare: Luminița Poujade din 
satul Cheglevici, jud. Timiș. Anul de recoltare a semințelor: 2019.

20
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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. Culegeţi fructele şi ţineţi-le 3-4 
săptămâni să continue coacerea, pentru ca seminţele să 
ajungă la maturitate. Spălaţi seminţele şi îndepărtaţi 
fibrele, puneți-le într-un loc cald, uscat şi aerisit, să se 
usuce. 

Foarte important! Păstrați semințele într-un loc 
răcoros, uscat și ferit de insecte, într-un plic de hârtie. 
Notați numele / codul varietății pe plic și data când ați 
colectat semințele.

DovlecelDovlecel Specia: Cucurbita pepo,
Lagenaria longissima

Familia: Cucurbitaceae...
...

...
..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
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. Pentru păstrarea 
seminţelor trebuie să fie minim şase plante pentru a 
menţine un soi. Varietăţile de aceeaşi specie se 
polenizează încrucişat, cu rapiditate, pe distanţe mari. Se 
recomandă să se izoleze fiecare varietate de dovlecel, la o 
distanţă de 1 km sau mai mult. Semănarea directă în 
grădină se realizează la o adâncime de 2,5 cm, câte 1-2 
semințe într-un cuib, cu o distanță de 70-80 cm pe rând 
și 80 – 150 cm între rânduri, în funcție de tipul de vrej. 
Preferă locuri însorite și sol reavăn, bine drenat.

Dovlecel la metru
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Planta este 
cățărătoare, ajungând și până la 8-10 metri înălțime. Primele 
flori sunt masculine și nu dau fructe, iar următoarele dau 5-10 
dovlecei pe fir. Fructul poate depăși la maturitate 2 metri 
lungime. Se consumă atunci când are 50-70 de centimetri 
lungime; se taie o bucată, iar ce rămâne se cicatrizează fără să se 
strice. Se recomandă înmuierea semințelor în apă cu 12-24 de 
ore înainte de semănat. Planta preferă locuri însorite și pământ 
afânat. Producători: Petru Cucu din Bălțătești, jud. Neamț  și 
Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, jud. Buzău. Anul: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1498Dovlecel comun
Această varietate provine din Dâmbroca, jud.Buzău. Fruct de 
culoare verde deschis, cu diametru aproape uniform pe toată 
lungimea. Pulpă fragedă, suculentă, cu coajă subțire. La 
maturitate, pulpa devine mai ațoasă, acoperită de coajă groasă. 
Planta preferă un sol bine drenat, cu fertilitate mare sau 
moderată. Se seamănă direct în câmp sau prin răsad. Potrivit 
pentru ciorbe. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1653Dovlecel zucchini
Această varietate provine din Grecia și este cultivată de 6 ani în 
satul Dâmbroca, jud. Buzău. Planta se întinde pe pământ. Fruct 
cu coajă de culoare verde, cu dungi întrerupte de un verde închis. 
Are diametru aproape uniform pe toată lungimea, la maturitate 
ajungând până la 30 cm lungime. Pulpa este mai puțin apoasă și 
poate fi folosită la spaghetare cu aparat special. Producător: 
Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de 
recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1490

Dovlecel zucchini
Această varietate provine din Slimnic, jud. Sibiu. Este un soi de dovlecel tradițional, cu coajă de culoare albă, formă 
tipică, uniformă pe aproape toată lungimea sa și ușor bombat la capăt. Poate ajunge până la 30 cm ca lungime la 
maturitatea de consum. Producătoare: Bianca Mihai din satul Crăciunelu de Sus, jud. Alba. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: SB1757
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DragaveiDragavei
Salvarea semințelor se face când plantele au ajuns la 
maturitate fiziologică (toamna - înainte să se scuture). 

Foarte important! Păstrați semințele într-un loc 
răcoros și uscat, ferit de insecte. Notați numele  / codul 
varietății și data când le-ați recoltat.

Specia: Rumex crispus
Familia: Polygonaceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Denumire populară: ștevie creață, crestățea, hrenuț, 
limba-boului, bronghi, brozdii, măcrișul calului, sceavă, 
stegie. Este o plantă perenă, care pleacă în vegetație 
imediat ce temperatura solului depășește 0 grade C. Nu e 
o plantă pretențioasă. Nu are boli și dăunători care să 
provoace daune majore. Bună în supe și salate. 

Cod Eco Ruralis: VL1525Dragavei
Această varietate provine din Ionești, jud. Vâlcea. Este o plantă 
perenă, ce nu are nevoie de îngrijiri speciale. Este înaltă și 
viguroasă și prezintă frunze mari, de culoare verde-roșiatic 
închis. Gustul lor este acrișor, fiind utilizat în ciorbe și salate. Se 
recomandă consumul frunzelor până când îmbătrânesc. 
Producători: Maria și Vasile Duminicioiu din Ionești, jud. Vâlcea. 
Anul de recoltare a semințelor: 2016 și 2017

Fenicul Fenicul 
Semănatul se face la o adâncime de semănat de 1-1,3 cm, 
câte 3 semințe la cuib. Perioada de vegetație este de 
150-170 zile în anul I și de 120-150 zile în anii următori. 
Ca lucrări de îngrijire se aplică prașile și, pe suprafețe 
mici, plivitul, dacă la răsărit cultura este prea deasă. 
Recoltarea se efectuează când 50-60% din ambele sunt 
coapte. Se recomandă recoltarea în două faze, întrucât se 
scutură ușor. Când cultura se menține 3-4 ani, plantele 
se taie mai sus, la 30-50 cm, ca să rețină zăpada și să le 
protejeze de îngheț. 

Specia: Foeniculum vulgare
Familia: Apiaceae (Umbelliferae)...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
Este o plantă erbacee bianuală sau perenă și se cultivă 
pentru fructul său care conține 3-7% ulei eteric și 
12-18% substanțe grase și gust dulce-aromat. Semințele 
de fenicul au nevoie de temperaturi optime pentru 
germinare situate în intervalul 10…25 ºC (germinează în 
14…10 zile). Distanța de semănat/plantat între rânduri 
este de 60 -90 cm, iar distanța de semănat/plantat între 
plante pe rând este de 25-30 cm. 

Cod Eco Ruralis: AB1752Fenicul sălbatic
Această varietate provine din Crăciunelu de Sus, jud. Alba. Este o varietate de sămânță, nu de bulb, cu tulpină ce 
ajunge până la 2 m. Tufa înflorește bogat și ajunge la un diametru de un metru. Producătoare: Bianca Mihai, sat 
Crăciunelu de Sus, jud. Alba. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Floarea de papagalFloarea de papagal
Fructifică, formând capsule cu seminţe. Acestea au o 
formă ciudată, ca de papagal cu coada în jos, care la 
maturitate crapă şi seminţele cu praf pot fi împrăştiate 
de vânt. Aspectul capsulelor i-a dat şi denumirea de 
floarea de papagal. Se înmulţeşte foarte repede prin 
fracţiuni de rizomi plantaţi toamna, care rezistă foarte 
bine în pământ iarna. Rizomii trebuie să fie plantaţi cât 
mai repede, pentru a nu se deshidrata sau putrezi.

Specia: Asclepias syriaca
Familia: Asclepiadaceae...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
Plantele răsar şi mugurii ies din pământ la jumătatea 
lunii aprilie când solul s-a încălzit bine. Creşte foarte 
repede circa 2 m (specia Syriaca este cea mai înaltă 
dintre toate speciile genului). Inflorescenţele sferice ca 
nişte ciucuraşi se formează la axila frunzelor din partea 
superioară a plantelor şi sunt compuse din flori 
parfumate puternic. 
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Cod Eco Ruralis: IF1749Floarea de papagal
Această varietate este originară din Africa și a fost preluată de 
Marius Birsan din Ilfov. Este o plantă ornamentală perenă, cu o 
înălțime de 1-2 m. Are flori foarte parfumate de culoare lila, care 
se transformă într-un fruct în formă de papagal. Se recomandă 
producerea de răsad și apoi semănarea devreme în mai. 
Înflorește constant din iunie până în octombrie. Producător: 
Marius Birsan, comuna Voluntari, jud. Ilfov. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019

Floarea soareluiFloarea soarelui
Floarea soarelui este bună pentru recoltat când 
capitulele de culoare galben-brun 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. Semințele se pot păstra, fără 
degradări, timp de 6 luni, cu condiția ca umiditatea din 
semințe să nu depășească 8%; ideal este ca semințele să 
se păstreze într-un spațiu cald (18 grade C), curat și 
aerisit. Foarte important! Păstrați semințele la loc 
răcoros, uscat și protejat de insecte, într-un plic sau 
cornet de hârtie pe care veți însemna numele varietății și 
data la care ați colectat semințele. 

Specia: Helianthus annuus
Familia: COMPOSITAE...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
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. Floarea soarelui are floarea 
deschisă și se polenizează foarte ușor. Dacă cultivați mai 
multe varietăți tradiționale de floarea soarelui și nu 
doriți să se încrucișeze între ele, trebuie să le cultivați la 
distanțe de minim 1500 m. Nu folosiți chimicale!

Salvarea semințelor

Cod Eco Ruralis: GL1745Floarea soarelui ornamentală
Această varietate tradițională provine din Galați. Soi de floarea 
soarelui decorativă, nepretențios la tipul de sol. Crește până la 2 
m înălțime. Atrage albine și bondari. Rezistă în vază până la 2-3 
săptămâni. Producător: Dumitru Chirvase, localitatea Galați, jud. 
Galați. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Florile produc sămânţă. Lăsați florile să se usuce pe 
plantă, în mod natural. Semințele se recoltează la 
maturitatea deplină, când au un aspect cafeniu și se 
desprind cu ușurință din inflorescență. Foarte 
important! Păstrați semințele într-un loc răcoros, uscat 
și protejat de insecte, într-un plic de hârtie. Notați 
numele / codul varietății pe plic și data. 

GălbeneleGălbenele Specia: Calendula officinalis
Familia: Asteraceae...

...
...

..

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



Cod Eco Ruralis: BZ1028Gălbenele
Această varietate tradițională de gălbenele provine din 
Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi comun folosit și ca plantă 
medicinală. Atrage insectele benefice, care combat dăunătorii 
grădinii de legume. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

 

Cod Eco Ruralis: GR1033Gălbenele de Giurgiu
Această varietate tradițională provine din comuna Mârșa, jud. 
Giurgiu. Florile au culoare galbenă și pot fi folosite ca plantă 
medicinală. Producător: Bianca Mihai, din satul Crăciunelu de 
Sus, jud. Alba. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Lobodă verde
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Soi 
rezistent la mană și dăunători, care se poate semăna din luna 
martie până în august. Frunzele au culoare verde închis și verde 
deschis. Producător: Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2018

Cod Eco Ruralis: BZ1014

Cod Eco Ruralis: BZ1015Lobodă vânătă
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Frunzele 
sunt  gustoase și au culoare violet. Este un soi foarte rezistent la 
mană și la dăunători, care poate fi semănat din luna martie până 
în luna august pentru o producție eșalonată. Producător: Grupul 
Semințe Vii din Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2018 

Cod Eco Ruralis: AR1754Lobodă roșie
Această varietate provine din Vidra, jud. Arad. Soi tradițional de lobodă cu frunze de culoare roșiatică-vânătă. Se 
seamănă direct în grădină, preferând locurile puțin mai răcoroase și să nu aibă parte de soare direct pe toată 
durata zilei. Producătoare: Iulia Lung, satul Vidra, jud. Arad. Anul de recoltare a semințelor: 2017

Loboda este o plantă anuală care se înmulțește prin 
semințe. Florile sunt mici, de culoare verde sau roșie, iar 
din ele se dezvoltă fructele. Fructele mici (roșii sau verzi) 
sunt adesea confundate cu semințele care se găsesc 
încapsulate în aceste fructe, numite achene. Semințele 
de lobodă își păstrează proprietățile germinative o 
perioadă relativ scurtă, între 1-2 ani. Foarte important! 
Păstrați semințele într-un loc răcoros, uscat și protejat 
de insecte, într-un plic de hârtie. Notați pe plic numele / 
codul varietății și data când ați colectat semințele.

LobodăLobodă Specia: Artiplex hortensis
Familia: Amaranthaceae...

...
...

..
Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

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, este rezistă la secetă și este rar afectată de 
dăunători. Este o plantă ce creşte înaltă, putând ajunge 
la aproape 2 m înălțime. Florile sunt atât masculine, cât 
şi feminine pe aceeaşi plantă. Pentru consum, loboda 
poate fi recoltată la aproximativ 40-60 de zile de la 
însămânţare sau chiar mai devreme.
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Cod Eco Ruralis: MIX-VL1609Lobodă mix roșie și verde
Un amestec de două varietăți de lobodă țărănească: roșie și 
verde. Varietățile provin din Ionești, jud. Vâlcea. Gustul frunzelor 
este tipic. Plantele sunt foarte viguroase și rezistente la boli și 
dăunători. Producătorii semințelor: Maria și Vasile Duminicioiu, 
din comuna Ionești, jud. Vâlcea. Anul de recoltare a semințelor: 
2016

Cod Eco Ruralis: GL1741Lobodă roșie Valea Calicii
Această varietate tradițională provine din Galați. Frunzele sunt de culoare roșu intens. Crește asemeni unei tufe de 
spanac. Poate ajunge până la înălțimea de 2 m. Se seamănă de primăvara devreme până în toamnă. Bună pentru 
salate, borșuri, ciorbe. Producător: Dumitru Chirvase, localitatea Galați, jud. Galați. Anul de recoltare a semințelor: 
2019
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Recoltați semințele asemeni castraveților, din fructe 
aflate la maturitate fiziologică, nu la maturitate de 
consum. Semințele ar trebui să se poată îndepărta ușor 
prin scobire.  Se spală, eventual, într-o strecurătoare. În 
unele cazuri, este nevoie ca acele semințe cu zeamă să 
fermenteze. Adăugați un volum de apă de 3 ori mai mare 
față de conținutul de semințe și zeamă și lăsați 
amestecul în loc cald timp de 2 zile. Amestecați din când 
în când. Semințele bune ar trebui să se ducă la fund, iar 
cele care plutesc sunt seci. După ce le scoateți, 
împrăștiați-le pe o farfurie sau tavă la loc cald și aerisit. 
Sunt gata pentru păstrare atunci când se pot rupe în 
două, nu când se îndoaie. Foarte important! Păstrați 
semințele într-un loc răcoros, uscat și protejat de 
insecte, într-un plic de hârtie. 

LufăLufă Specia: Luffa cylindrica
Familia: Cucurbitaceae...

...
...

..
Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

Lufa, cunoscută și sub numele de burete vegetal, este o 
plantă anuală, cățărătoare, asemeni castravetelui, cu o 
creștere rapidă. Preferă un climat cald, cu temperaturi 
optime cuprinse între 23 și 27 grade Celsius, dar nu cu 
lumină excesivă. Se recomandă cultivarea prin răsaduri 
din semințele anului anterior, fără repicare. Semințele 
germinează la temperaturi de 20-30 grade Celsius, în 
termen de 7-21 de zile. Plantarea în câmp a răsadurilor 
se face la sfârșitul lunii mai, atunci când temperaturile 
exterioare au depășit constant 15 grade Celsius, fiind 
foarte sensibile la îngheț. Se vor lăsa 60-70 centimetri 
între rânduri și 150 centimetri între plante. Culese 
toamna târziu și lăsate să se usuce, se vor usca, interiorul 
devenind un burete ce poate fi folosit în bucătărie sau 
baie. 

Cod Eco Ruralis: NT 1668Lufă
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Plantă cu 
fructe comestibile de forma unui castravete cu lungimea de 
50-70 cm. Fructele se consumă când sunt verzi și nu depășesc 20 
cm lungime. Dacă sunt culese toamna și lăsate să se usuce, 
interiorul lor devine asemenea unui burete care poate fi utilizat 
în bucătărie sau baie, fibrele fiind foarte rezistente și elastice. 
Producători: Petru Cucu din satul Bălțătești, jud. Neamț și 
Brîndușa Bîrhală din satul Stanciova, jud. Timiș. Anul de 
recoltare a semințelor: 2019
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Florile produc sămânță. Recoltați tijele florifere atunci 
când sunt uscate, de preferat în zile însorite și 
călduroase, când umiditatea este scăzută. După recoltare, 
se păstrează într-o încăpere bine aerisită câteva zile, apoi 
se scot semințele. Se aleg manual impuritățile și resturile 
vegetale și apoi se vântură. Foarte important! Păstrați 
semințele într-un loc răcoros, uscat și ferit de insecte, 
într-un plic de hârtie. Notați  numele și data.

MangoldMangold Specia: Beta vulgaris
Familia: Amaranthaceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

Mangold sau sfecla de frunze și pețiol este o plantă 
bienală, ale cărei flori și fructe apar în al doilea an. Are 
frunze mari, cărnoase cu pețiol disponibil în mai multe 
culori: roșu, galben, roz și care se consumă în diferite 
preparate. Tulpina floriferă apare în al doilea an și ajunge 
la o înălțime de 50 – 130 cm. Frunzele se recoltează 
treptat prin tăiere, la aprox. 50-60 de zile de la răsărire, 
când au dimensiunile de consum. 

Mangold
Provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Denumită și sfeclă de frunze 
și pețiol, această varietate de mangold este o plantă bienală cu 
pețiolul de diferite culori: roz, galben și portocaliu. Frunzele 
sunt mari, zemoase și cărnoase și au un gust similar cu cel al 
spanacului. Pot fi culese până toamna târziu. Se plantează din 
răsad la distanță de 10 cm între plante și 40 cm între rânduri sau 
direct în câmp. Nu este pretențios. Producător: Grupul Semințe 
Vii din Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare: 2018

Cod Eco Ruralis: BZ1662

Mangold creț
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Pețiolul 
frunzelor este de culoare roșie, iar frunzele au culoare verde și 
prezintă nervuri roșii. Mari și crețe, frunzele sunt cărnoase și au 
gust dulce-acrișor. Pot fi culese până toamna târziu. Se plantează 
din răsad la distanță de 10 centimetri între plante și 40 de 
centimetri între rânduri sau direct în câmp. Producător: Grupul 
Semințe Vii din Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare: 2018

Cod Eco Ruralis: BZ1680

Mangold 
Această varietate provine din Șardu, jud. Cluj. Pețiolul frunzei 
este de culoare roșie, iar frunzele sunt de culoare verde cu 
nervuri roșii, mari, cărnoase și zemoase, cu gust similar 
spanacului. Se culeg până toamna târziu, până când nu 
îmbătrânesc frunzele. Producător: Alexandru Jurj din Șardu, jud. 
Cluj. Anul de recoltare a semințelor: 2018

Cod Eco Ruralis: CJ1697

În anii următori va crește spontan, în urma scuturării 
semințelor de la plantele mature. Ca majoritatea 
plantelor aromatice, este rezistent la boli şi dăunători. Îşi 
păstrează aroma proaspătă chiar şi uscat. Salvarea 
semințelor. Florile produc sămânţă. Aşteptaţi să se 
usuce florile şi colectaţi seminţele. Scuturaţi şi colectaţi 
seminţele. Păstrați semințele într-un loc răcoros, uscat și 
protejat de insecte, într-un plic de hârtie. Notați 
numele / codul varietății pe plic și data.

MărarMărar
Însămânțare, cultivare și creștere

Mărarul este o plantă anuală aromatică, cu utilizări 
culinare și terapeutice. Preferă locurile însorite și are o 
rezistență mare la temperaturi scăzute, în același timp 
nesuportând excesul de umiditate. Preferă solurile luto-
nisipoase, bogate în humus. Poate fi însămânțat direct în 
pământ, primăvara devreme până la finalul verii, la o 
adâncime de 2-3 cm și o distanță între rânduri de 20 cm. 

Specia: Anethum graveolens
Familia: Apiaceae...

...
...

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

MorcovMorcov
Însămânțare, cultivare și creștere

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 
are nevoie de căldură. Morcovul este plantă bienală şi nu 
produce sămânţă în primul an de semănat. Morcovii 
frumoşi, cu frunzele lăsate neatise se scot cu grijă din 
pământ şi se păstrează în nisip peste iarnă. Se 
replantează în primăvară la 50-70 cm între plante. În 
august veţi obţine seminţe. 

Specia: Daucus carota
Familia: LAMIACEAE...
...

...
..

Mărar țărănesc
Această varietate tradiţională de mărar provine din Dâmbroca, 
jud. Buzău. Este o varietate veche, cu gust aromat, tipic. 
Producător: Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, jud. Buzău. Anul 
de recoltare a semințelor: 2018 

Cod Eco Ruralis: BZ1614
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Mărar
Această varietate provine din Râu Alb, jud. Hunedoara. Este o plantă anuală cu frunze de culoare verde obișnuit. Se 
seamănă toamna sau primăvara foarte devreme, direct în sol, la o adâncime de 2-3 centimetri. Varietate foarte 
productivă cu gust pregnant. Producător: Iulian Duțu din Râu Alb, jud. Hunedoara. Anul de recoltare a semințelor: 2017

Cod Eco Ruralis: HD1669

Mărar
Această varietate provine din Ionești, jud. Vâlcea. Este o plantă anuală, rezistentă la temperaturi scăzute. Se seamănă 
toamna sau primăvara devreme, direct în sol, la o adâncime de 2-3 cm. Recoltarea frunzelor se poate face când planta 
are 10-12 cm înălțime. Producători: Maria și Vasile Duminicioiu din Ionești, jud. Vâlcea. An recoltare semințe: 2017

Cod Eco Ruralis: VL511

Mărar tradițional
Această varietate provine din comuna Secuieni, jud. Neamț. Soi 
tradițional foarte aromat și productiv, cu o capacitate mare de 
regenerare după recoltare. Frunze de culoare verde-albăstrui. 
Recomandat pentru consumul proaspăt, cât și pentru prelucrare, 
conservare și sărare. Se pot și usca sau congela. Se pot consuma 
și semințele care sunt mult mai aromate. Producător: Dragoș 
Iordănescu din satul Secuieni, jud. Neamț. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1736

Salvarea semințelor

Cod Eco Ruralis: NT1020Morcov de toamnă
Această varietate tradiţională de morcov provine din Balțătești, 
jud. Neamţ. Soi târziu, nepretențios, se păstrează bine peste 
iarnă. Recoltarea se face după 120-130 de zile de la semănat. 
Fructul este mare cu greutate de 400 – 500 g, cu formă ascuțită și 
nu este lemnos. Gust dulce, aromat, specific. Producătorul 
semințelor: Petru Cucu din satul Bălțătești, jud. Neamț. Anul de 
recoltare a semințelor: 2019
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Se mai cunoaşte şi sub denumirea de Frumoasa nopţii 
sau Barba-împăratului. În Anglia poartă denumirea de 
Floarea-de-la-ora-patru (four o'clock flower), deoarece 
florile ei se deschid după-masa, la această oră. Plantele 
răsar în 7–10 zile de la semănat. Trebuie udate cu 
măsură, iar solul trebuie să se dreneze foarte bine, 
pentru că are rădăcinile foarte sensibile.

NoptițeNoptițe
Însămânțare, cultivare și creștere

Este o plantă cu tulpină noduroasă, frunze opuse oval-
ascuţite şi flori roşii-violacee, galbene, albe, plăcut 
mirositoare, care se deschid seara. Originară din Mexic şi 
din Peru, se cultivă la noi ca plantă ornamentală. 
Rădăcinile de noptiţă au proprietăţi purgative. 

Specia: Mirabilis jalapa
Familia: Nyctaginaceae...

...
...

..

Noptițe 
Această varietate provine din Voluntari, jud. Ilfov. Este o plantă 
ornamentală anuală, în culori mixte de mov, alb și roșu. În 
general are o înălțime de 40 cm, dar într-un sol bine irigat poate 
ajunge și la 1 m. Se seamănă în martie și înflorește bogat 
noaptea de la sfârșit de iunie până în decembrie, ziua 
închizându-se. Are nevoie de apă la 2 zile. Producător: Marius 
Birsan, localitatea Voluntari, jud. Ilfov. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: IF1748

Florile produc sămânţă. Lăsați florile să se usuce pe 
plantă, în mod natural. Semințele se recoltează la 
maturitatea deplină, când au un aspect cafeniu și se 
desprind cu ușurință din inflorescență. 

Foarte important! Păstrați semințele într-un loc 
răcoros, uscat și protejat de insecte, într-un plic de 
hârtie. Notați numele / codul varietății pe plic și data 
când le-ați colectat. 
 

OchiulOchiul
Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

Ochiul boului este o plantă anuală, cu aspect de tufă, ce 
poate ajunge la înălțimea de 30-80 de centimetri. Florile 
sunt asemenea crizantemelor, simple sau duble (bătute) 
și disponibile în nenumărate culori: albastru, roz, galben, 
alb. Se cultivă din răsaduri. Semănarea semințelor se 
poate face cu 1-2 luni înainte de ultimul îngheț, iar 
germinarea lor are loc la temperaturi cuprinse între 18 și 
21 grade C. Răsadurile se răresc pentru ca plantele să fie 
viguroase. Se plantează la o distanță de 30-50 cm.

Ochiul boului
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este o plantă 
companion anuală, cu aspect de tufă, ce ajunge până la înălțimea 
de 50-60 cm. Florile sunt de culoare mov, asemănătoare 
crizantemei, cu diametru de 7-11 cm și înfloresc de vara până la 
începutul toamnei. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1482

Specia: Callistephus chinensis
Familia: Asteraceae...

...
...

..

bouluiboului
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Pătrunjel țărănesc
Această varietate tradiţională de pătrunjel provine de la Banca de 
Gene din Suceava și a fost preluată în Dâmbroca, jud. Buzău. Aroma 
este foarte savuroasă, intensă. Producător: Grupul Semințe Vii din 
satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1610

Pătrunjelul este plantă bienală. În primul an, produce 
rădăcină şi frunze, iar în al doilea an 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. Foarte 
important! Păstrați semințele într-un loc răcoros, uscat, 
ferit de insecte, într-un plic de hârtie. 

PătrunjelPătrunjel
Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

Pătrunjelul este cea mai răspândită plantă aromatică din 
gospodăriile ţărăneşti, 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 de centimetri între rânduri 
şi o adâncime de 2-3 centimetri. 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.

Specia: Petroselinum crispum
Familia: Apiaceae...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: NT1021Pătrunjel de frunze
Această varietate tradițională de pătrunjel provine din Bălțătești, 
jud. Neamț. Frunze foarte aromate. Planta e foarte rezistentă, 
nepretențioasă. Frunzele se recoltează când au 20-30 cm pentru a 
lăsa alte frunze noi să crească. Producător: Petru Cucu din satul 
Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019

 

Alegeți fructele cele mai frumoase și sănătoase pe care 
vreți să le creșteți pentru semințe. Când au ajuns la 
maturitate deplină, fiziologică și crapă, tăiați fructul în 
două și scobiți din el semințele. Spălați semințele în mai  
multe ape, într-o strecurătoare și îndepărtați eventualele 
resturi vegetale. Asezați-le pe o tavă sau farfurie într-un 
loc cald și aerisit pentru a se usca.

Foarte important! Păstrați semințele într-un loc 
răcoros, uscat și ferit de insecte, într-un plic de hârtie. 
Notați numele / codul varietății pe plic și data când ați 
colectat semințele. 

Pepene galbenPepene galben
Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

Este o plantă erbacee; fructele sunt foarte apreciate în 
timpul verii, conținând multă apă și având un gust dulce. 
Preferă locurile luminoase și temperaturile cuprinse 
între 18 – 30 de grade C, fiind pretențioasă la 
temperaturi joase sau căldură extremă. Are nevoie de sol 
fertil, reavăn si bine drenat, luto-nisipos. Forma fructului 
diferă în funcție de specie, între sferică și elipsoidală. Și 
culoarea epidermei sau a pulpei variază. Se seamănă 
direct în câmp la începutul lunii mai, în cuiburi de câte 
3-4 semințe la o distanță de 150 X 40 cm sau prin 
producerea de răsaduri. Semințele au nevoie de 
temperaturi de 20-25 grade C pentru a germina. 

Specia: Cucumis melo
Familia: Cucurbitaceae...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: NT1728Pepene galben ananas
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Soi de pepene galben lunguieț, cu fructe de 1-1,5 kg. Se 
seamănă în zonele calde. Nu e recomandat să stea pe pământ, trebuie palisat sau semi-palisat. Gust mai aromat 
decât pepenele rotund. Producător: Petru Cucu din satul Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 
2018
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Florile produc sămânţă. Salvarea seminţelor de la florile 
de rucola este foarte uşor de făcut. Aşteptaţi să se usuce 
florile şi colectaţi seminţele. Scuturaţi seminţele pe o 
hârtie sau într-un recipient. 

Foarte important! Păstrați semințele într-un loc 
răcoros, uscat și protejat de insecte, într-un plic de 
hârtie. Notați numele / codul varietății pe plic și data 
când ați colectat semințele. 

RucolaRucola Specia: Eruca sativa
Familia: Brassicaceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere

Nu este o plantă pretențioasă față de condițiile de mediu,  
are o creștere rapidă și este benefică pentru sănătatea 
organismului. Se aseamănă cu păpădia, doar la nivelul 
frunzelor. Este o plantă anuală, care preferă locurile 
însorite sau în semiumbră și temperaturi nu prea 
ridicate. Rucola se însămânțează direct în pământ din 
aprilie și până în septembrie, asigurându-se astfel o 
recoltă constantă. Rucola nu apreciază udările frecvente; 
apa face ca frunzele să devină amare.  

Cod Eco Ruralis: NT1618Rucola
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Este o 
plantă anuală, cu flori late, de culoare alb și verde închis. Crește 
rapid și poate atinge înălțimea de 30 cm. Aroma frunzelor este 
intensă. Se seamănă direct în câmp sau în ghiveci în orice 
perioadă caldă a anului. Producător: Petru Cucu din satul 
Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2016, 
2017, 2018 și 2019

Florile produc seminţe. Lăsați câteva plante să crească 
până la maturitate, când apar tulpinile florale, 
eliminându-se plantele care au emis tulpini florale fără a 
forma căpățâni. Recoltați semințele când 50-60% dintre 
acestea au ajuns la maturitate. Foarte important! 
Păstrați semințele într-un loc răcoros, uscat și protejat 
de insecte, într-un plic de hârtie. Notați numele / codul 
varietății pe plic și data când ați colectat semințele.

SalatăSalată Specia: Lactuca sativa
Familia: Asteraceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Salata se însămânțează direct în câmp, la distanță de 20 
de centimetri între rânduri şi 13-18 centimetri 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 
metri. 

Cod Eco Ruralis: IF1750Salată lăptucă
Această varietate tradițională provine din Voluntari, jud. Ilfov. Este un soi foarte vechi de salată, cu frunze mari cât 
palma, de culoare verde deschis. Se seamănă în martie și se recomandă semănarea într-o margine deoarece atrage 
dăunători. Frunzele sunt bune și pentru ciorbă, cât timp frunzele sunt tinere. Producător: Marius Birsan, comuna 
Voluntari, jud. Ilfov. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis:  NT1474Salată căpățână
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Soi foarte 
productiv ale cărui frunze cresc sub formă de căpățână, ușor 
crețe, precum varza. Poate fi semănat primăvara devreme până 
spre sfârșitul lunii august, lăsând între plante o distanță de 
minim 30 cm. În spații încălzite poate fi semănat în orice 
perioadă a anului. Producătorul semințelor: Vali Cucu din satul 
Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019
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Cod Eco Ruralis: VL1615Salată ca varza
Această varietate de salată provine din Ionești, jud. Vâlcea. Soi cu frunze mari, de culoare verde închis, care face 
capățână. Pot fi recoltate doar frunzele sau planta cu totul. Nu necesită condiții speciale. Producători: Maria și 
Vasile Duminicioiu din Ionești, jud. Vâlcea. Anul de recoltare a semințelor: 2016

de centimetri între plante și 50-70 de centimetri între 
rânduri, precum și la o adâncime de 3-4 centimetri în 
soluri ușoare și 2-3 centimetri în soluri grele, deși mai 
puțin indicat. Preferă solurile luto-nisipoase până la 
lutoase. Recoltarea începe când peste 70% din păstăi 
sunt uscate, nu prea târziu, când puteți pierde semințele, 
nici prea devreme, când riscați să aveți semințe verzi. 

SoiaSoia Specia: Glycine max
Familia: Fabaceae...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere

Soia este o plantă leguminoasă, cu utilizări atât în 
alimentație, cât și cu proprietăți benefice pentru sol, 
îmbogățind solurile sărace. Se seamănă din aprilie și 
până la sfârșitul primăverii, având nevoie de temperaturi 
de 7-8 grade C pentru a germina, la o distanță de 45-50 

Cod Eco Ruralis: BZ1685Soia
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este o 
plantă anuală leguminoasă, cu o înălțime de 30 – 150 cm. Are 
rădăcină pivotantă, lungă de până la 1 m și frunze mari, trifoliate 
și lung pețiolate. Păstăile sunt ușor curbate și au între 1 și 5 
semințe. Preferă locurile însorite și un sol bine drenat și bogat în 
nutrienți. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, 
jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2017

 

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 lăsați-le la uscat într-un 
loc călduros şi aerisit. Foarte important! Păstrați 
semințele într-un loc răcoros, uscat și ferit de insecte, 
într-un plic de hârtie. Notați numele / codul varietății pe 
plic și data când ați colectat semințele. 

ȘtevieȘtevie Specia: Rumex patientia
Familia: Polygonaceae...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere

Ștevia de grădină este o plantă perenă. Cultivarea acestei 
specii se face pe terenuri joase, umede, dar cu o 
fertilitate ridicată. Este o plantă nepretențioasă la 
factorii de mediu. Se seamănă la o adâncime de 1,5 – 2 
centimetri și o distanță între rânduri de 35 de centimetri. 
Când plantele au frunze, se rărește pe rând la o distanță 
de 5-6 centimetri. Tulpina florală apare în culturile 
realizate prin semănarea direct în câmp, numai în anul al 
doilea de cultură. 

Salvarea semințelor

Cod Eco Ruralis: BZ1027Ștevie țărănească
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este o 
plantă perenă, fără pretenții față de sol și mediu și rezistentă la 
temperaturi scăzute. Se consumă în special frunzele tinere, mari, 
verzi și cu gust plăcut, acrișor. Producător: Grupul Semințe Vii 
din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 
2018

Cod Eco Ruralis: GL1742Ștevie Valea Calicii
Această varietate tradițională provine din Galați. Este o plantă perenă, se seamănă în locuri umbroase cu 
umiditate, primăvara foarte devreme și toamna târziu. Are rezistență la secetă și temperaturi scăzute. Bună pentru 
salate, ciorbe, borșuri. Producător: Dumitru Chirvase din localitatea Galați, jud. Galați. An recoltare: 2019
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Cod Eco Ruralis: NT1702Ștevie
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Se seamănă 
primăvara direct în câmp și se înmulțește prin semințe sau prin 
divizarea rădăcinii. Se folosesc doar frunzele, atunci când sunt 
tinere. Producător: Petru Cucu din satul Bălțătești, jud. Neamț. 
Anul de recoltare a semințelor: 2018 și 2019

Florile produc sămânță. Lăsați florile să se usuce pe 
plantă, în mod natural sau recoltați când culoarea 
pălește, devine mai galbenă și se pun într-un recipient la 
loc cald și aerisit pentru a se usca.  Când s-au uscat 
complet, semințele sunt separate cu mâna și sunt 
vânturate, pentru ca resturile vegetale să fie îndepărtate. 
Viabilitatea semințelor durează cel puțin 3 ani. Foarte 
important! Păstrati semințele într-un loc uscat, răcoros 
și ferit de insecte, într-un plic de hârtie. Notați numele / 
codul varietății pe plic și data.

ȘtirȘtir Specia: Amaranthus retroflexus
Familia: Amaranthaceae...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere

Plantă anuală, cunoscută și sub numele de moțul 
curcanului, știrul roșu este cultivat în scopuri alimentare 
sau terapeutice. În funcție de specie, știrul poate fi de 
culoare verde sau roșiatică și cu frunze rotunde sau 
lanceolate, iar florile sunt dispuse în spice în culori de 
roșu, galben sau vișiniu. Preferă locurile însorite, precum 
și semiumbrite și un sol bogat în nutrienți și bine drenat. 
Se seamănă primăvara direct în sol la o distanță de 20-35 
de centimetri și o adâncime de 1-2 centimetri. Va înflori 
de la mijlocul verii și până toamna târziu. 

Cod Eco Ruralis: BZ1708Știr roșu
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este o 
plantă anuală ale cărei frunze sunt comestibile. Are tulpina și 
frunzele de culoare roșu închis și o înălțime de aprox. un metru. 
Frunzele sunt mari, cărnoase și au un gust dulce-acrișor. 
Producător: Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, jud. Buzău. Anul 
de recoltare a semințelor: 2018

Salvarea semințelor

Telina este plantă bienală. După recoltare, alegeți cele 
mai frumoase plante, scoateți-le cu grijă cu rădăcină din 
pământ și păstrați-le în nisip peste iarnă. În primul an, 
produce rădăcină și frunze, iar în anul al doilea, dezvoltă 
tulpina floriferă, care produce flori și sămânță. Înflorirea 
durează din iunie până în august. Lăsați florile să se 
usuce pe plantă, în mod natural. Când s-au uscat, 
scuturați semințele într-un recipient. Semințele își 
păstrează viabilitatea 4-5 ani.  Foarte important! Nu 
puneţi seminţele la uscat pe hârtie poroasă, cum ar fi 
şerveţele, ziare sau carton moale. Folosiţi farfurii / 
recipiente  de plastic, ceramică sau hârtie cerată, pentru 
a putea dezlipi uşor seminţele după ce s-au uscat. 
Păstrați semințele la loc răcoros, uscat și protejat de 
insecte, într-un plic sau cornet de hârtie; însemnați 
numele varietății și data când ați colectat semințele.

ȚelinăȚelină Specia: Apium graveolens
Familia: Apiaceae...

...
...

..

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



Țelină de rădăcină
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Este un soi 
vechi, bogat în frunze și rădăcină, care poate depăși un kilogram 
în greutate, dacă solul este ușor nisipos și umiditatea constantă. 
Se poate recolta la 120-130 de zile de la plantare. Producător: 
Petru Cucu din satul Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1022
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TomateTomate Specia: Solanum lycopersicum
Familia: Solanaceae...

...
...

..

Metoda prin fermentare

Însămânțare, cultivare și creștere
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 
pot cultiva şi după rădăcinoase, bulboase şi bostănoase. 
Revenirea tomatelor pe același 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 începe 
când în sol se realizează temperaturi de 12 grade 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 pe rând la 40  - 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 în 
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 unor tomate din catalogul nostru este 
probabil să se polenizeze încrucişat cu alte tomate.

Alegeti fructele cele mai frumoase și sănătoase, de la 
baza plantei. 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 zemei 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. 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! Păstrați semințele într-un loc 
răcoros, uscat și protejat de insecte, într-un plic de 
hârtie. Notați numele / codul varietății pe plic și data 
când ați colectat semințele. 

Salvarea semințelor
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Tomate cherry
Această varietate tradițională provine din Dâmbroca, jud. Buzău. 
Este un soi tradițional de roșii cherry, extrem de rezistent, cu 
creștere nedeterminată și productivitate mare. Fructele sunt 
gustoase și au circa 2-3 cm în diametru. Producător: Grupul 
Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1259

Cod Eco Ruralis: BZ1672Tomate Grușovska
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Soi cu creștere 
nedeterminată, care poate fi palisat sau cultivat direct pe sol, ca tomatele 
oloage. Fructele au culoare roșie, formă rotundă și aspect neted, iar pulpe este 
zemoasă și are gust dulce. Greutatea medie a fructelor este de 200 g. Producător: 
Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2018

Cod Eco Ruralis: BZ1678Tomate cherry portocalii de Bădârlegi
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi 
tradițional, cu creștere nedeterminată și foarte productiv. 
Fructele sunt de dimensiuni mici, cu diametru de 1-2 cm, 
prezintă o coajă subțire, iar gustul este foarte dulce. Au culoare 
roșu-portocaliu. Se adună în ciorchine pentru a se păstra mai 
bine și un timp mai îndelungat. Producător: Grupul Semințe Vii 
din satul Dâmbroca, județul Buzău. Anii de recoltare a 
semințelor: 2018 și 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1716Tomate prunișoare românești
Această varietate provine din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Este o 
varietate românească tradițională, oloagă, cu creștere 
determinată și foarte productivă. Planta ajunge până la 50 cm 
înălțime, iar fructele sunt de mărime mare, tip prunișoară și 
deosebit de gustoase. Nu se palisează. Sunt foarte bune pentru 
zarzavaturi și bulion. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1717Tomate Rumba
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este o 
varietate oloagă, cu creștere determinată, ce nu se palisează. 
Fructele sunt de mărime medie, dulci și zemoase. Planta are o 
productivitate bună. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Tomate inimă de bou roz
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Soi cu creștere 
nedeterminată. Fructele au formă de inimă, au culoare roz și prezintă o pulpă 
cărnoasă, cu gust dulce acrișor. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1648
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Tomate Inimă de bou Alberna de Ligure
Această varietate este originară din Spania. Este un soi cu 
creștere nedeterminată și foarte productiv. Fructele au formă de 
inimă de bou și dimensiuni mari, de aproape 500 g. Pulpa are 
culoare roz și are o textură cremoasă și mălăiață. Planta este 
rezistentă la boli. Trebuie palisare puternică. Fructele sunt foarte 
gustoase pentru conserve. Producător: Grupul Semințe Vii din 
satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1718

Tomate delicios de Spania 
Această varietate este originară din Spania. Plantele au creștere 
semi-determinată. Fructele sunt de culoare roșie, de dimensiune 
medie, zemoase, cu gust dulce și mălăieț și prezintă pulpă 
subțire. Are rezistență la secetă. Producător: Grupul Semințe Vii 
din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul recoltare: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1719

Tomate Saint Pierre 
Această varietate este originară din Franța. Este un soi de roșii 
foarte productiv, cu creștere semideterminată. Fructele sunt de 
culoare roșie, au gust savuros și prezintă foarte multe semințe. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1720

Tomate timpurii siberiene
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi 
foarte timpuriu, cu creștere determinată. Fructele sunt de 
mărime medie, dulci și parfumate, de culoare roșie. Prezintă 
rezistență la secetă și la temperaturi joase. Producător: Grupul 
Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1721

Tomate Gaudia
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Soi cu 
creștere semi-determinată și fructe de dimensiuni medii spre 
mari, foarte zemoase, cu coajă subțire și gust dulce-acrișor. 
Prezintă rezistență la secetă. Producător: Grupul Semințe Vii din 
satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1722

Tomate mari de Cluj 
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Soi cu 
creștere semi-determinată și foarte productiv. Fructele au 
dimensiuni medii spre mari, culoare roșie, un gust delicios, 
parfumat și foarte puține semințe. Pulpa este foarte cremoasă și 
gustoasă. Prezintă rezistență la secetă. Producător: Grupul 
Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1723
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Tomate galbene mari 
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi 
viguros, cu creștere semideterminată. Fructele au dimensiuni 
mari și culoare galben intens. Pulpa este cărnoasă și puțin 
făinoasă, cu gust dulce. Prezintă rezistență la secetă. Producător: 
Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de 
recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1724

Tomate pară Pearson
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Soi cu cu 
creștere semi-determinată. Fructele sunt mari, în formă de pară, 
de culoare roșie și gustoase. Au foarte puține semințe și sunt 
foarte rezistente la frig. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1725

Tomate țărănești românești 
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi 
foarte vechi, cu creștere nedeterminată și cu productivitate 
bună. Fructele sunt de mărime medie, de culoare roșie, cu gust 
dulce și neacid. Prezintă rezistență la secetă și la boli. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: BZ1726

Tomate hoștezene
Această varietate provine din Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este un soi vechi cu creștere nedeterminată ce poate fi 
cultivată și direct pe pământ. Fructele au dimensiuni medii, formă rotundă și culoare roșie, cu piele subțire și 
pulpă cărnoasă, zemoasă, cu gust specific. Producători: Eniko și Istvan Butyka din Cluj-Napoca, jud. Cluj. Anul de 
recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: CJ1034

Tomate Prințul Negru
Această varietate este originară din Irkutsk, Siberia și a fost 
preluată de Eco Ruralis în 2011. Este un soi de sezon mediu, cu 
creștere nedeterminată, poate atinge un metru înălțime. Fructele 
sunt de culoare maroniu-închis-ciocolatiu, cu diametru de 6-7 
cm și formă sferică-ovală. Fructele sunt foarte zemoase cu gust 
dulce-aromat, specific. Sensibilitate medie la mană pe frunze. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: KP134

Tomate mixt
Acesta este un amestec de peste zece varietăți de semințe din 
satul Dâmbroca, jud. Buzău: buzoiene oloage, țărănești uriașe, 
inimă de bou, cheri, galbene, portocalii etc. Plante cu creștere 
nedeterminată. Producător: Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, 
jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2018

Cod Eco Ruralis: MIX-BZ1670
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Cod Eco Ruralis: NT1704Tomate Aurora
Această varietate provine de la S.C.D.L Buzău și a fost preluată în 
Bălțătești, jud. Neamț. Este un soi cu creștere nedeterminată, 
bine aclimatizat și cu rezistență la boli. Fructele au culoarea roșu 
aprins și sunt foarte gustoase. Se păstrează bine 5-7 zile după 
recoltare. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, 
jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cherry cascadă de ghiveci
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Soi de 
ghiveci cu fructe uniforme de 2-2,5 cm în diametru și culoare 
roșu aprins. Este un soi curgător, care poate coborî și un metru în 
jos, de aceea trebuie suspendate. După ce se termină de recoltat, 
tăiați planta la 5-7 cm de la suprafața solului. Din lăstarii ieșiți, 
într-o lună crește o nouă plantă înflorită și așa se pot consuma 
roșii din recoltă proprie și în decembrie. Producător: Petru Cucu 
din satul Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1229

Tomate Alexandru
Această varietate tradițională provine din Secuieni, jud. Neamț. 
Soi rezistent la mană, gândaci, ciuperci și nu necesită stropit. 
Preferă un sol irigat, dar bine drenat. Fructul are formă sferică 
aplatizată, cu circumferința de până la 10 cm și o greutate medie 
de 400 g. Are culoare roșu aprins și gust dulce-acrișor, ușor 
făinos. Fructele se coc uniform, nu foarte timpuriu. Producătorul 
semințelor: Dragoș Iordănescu din comuna Secuieni, jud. Neamț. 
Anul de recoltare a semințelor: 2017 și 2019

Cod Eco Ruralis: NT1646

Cod Eco Ruralis: NT1650Tomate inimă de bou Secuieni
Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Este 
rezistentă la mană, gândaci, ciuperci și nu necesită stropit, 
preferând un sol irigat, dar bine drenat. Fructele de culoare roșu 
aprins, au o formă simetrică și o greutate medie de 250 g. Gustul 
este dulce, iar pulpa are o textură consistentă, ușor făinoasă. 
Varietate potrivită pentru bulion sau suc de roșii, nu este nevoie 
de îndulcitori. Producător: Dragoș Iordănescu din satul Secuieni, 
jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1657Tomate roz
Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Rezistentă la 
mană, gândaci, ciuperci si nu necesită stropit. Preferă un sol 
irigat, dar bine drenat. Fructele au formă sferică, simetrică, ușor 
aplatizată și culoare roz uniform. Au circumferință de până la 10 
cm si o greutate medie de 450 g. Când sunt crude, prezintă dungi 
de culoare verde închis. Fructele se coc uniform, timpuriu. 
Producătorul semințelor: Dragoș Iordănescu din comuna 
Secuieni, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1661Tomate roz gigant
Această varietate provine din comuna Secuieni, jud. Neamț. Rezistență buna la mană si insecte. Preferă un sol 
irigat, dar bine drenat. Fructele au formă sferică, simetrică, ușor aplatizată și culoare roz uniform. Au 
circumferința de până la 15 cm și o greutate medie cuprinsă între 300 și 500 de grame. Fructele se coc uniform 
semitimpuriu. Creșterea este nedeterminată, iar rugul necesită susținere solidă. Producător: Dragoș Iordănescu 
din satul Secuieni, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2017
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Cod Eco Ruralis: NT1755Tomate gigant
Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Este un soi 
de tomate cu dimensiuni mari, care pot ajunge la greutăți de 
până la 1,2 kg. Plantele sunt înalte și au tulpini solide, viguroase. 
Fructele au gust delicios dulce-făinos și aromă puternică de 
tomată. Producător: Dragoș Iordănescu din satul Secuieni, jud. 
Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1732Cherry de ghiveci 
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Soi de jardinieră sau ghiveci cu fructe de formă sferică, cu 
greutate de 20-30 g, culoare roșie și foarte gustoase. Planta este viguroasă și foarte rezistentă la boli. Se 
recomandă producerea de răsad. Fructifică la 50-55 zile după plantare. Producător: Petru Cucu din satul Bălțătești, 
jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1706Tomate uriașe
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Soi cu o 
vechime de peste 40 de ani, care are o creștere nedeterminată si 
productivitate mare. Fructele sunt de dimensiuni foarte mari, 
având o greutate medie de 500 – 900 de grame. În sezoane cu 
precipitații și temperaturi obișnuite, un fir poate produce 10-15 
fructe. Fructele au pulpă cărnoasă, cu gust specific și puține 
semințe. Plantele au frunza ușor ciuculită, nu este mană. 
Producător: Petru Cucu din Bălțătești, jud. Neamț. Anul de 
recoltare a semințelor: 2018 

Cod Eco Ruralis: NT1707Tomate inimă de bou roșu
Această varietate provine de la Banca de Gene din Suceava și a 
fost preluată în Bălțătești, jud. Neamț. Soi timpuriu, cu creștere 
nedeterminată și foarte productiv, care nu necesită îngrijiri 
speciale. Fructele au formă de inimă și dimensiuni mari, având 
greutate medie de 400-500 de grame, iar culoarea lor este roșu 
aprins. Fructifică la 65-75 de zile de la plantare. Producător: 
Petru Cucu din Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a 
semințelor: 2018

Tomate verzi zebră 
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Soi foarte 
productiv și cu creștere nedeterminată. Fructele sunt verzi cu 
dungi albe, cu greutate medie de 100-130 g și gust plăcut. 
Fructifică la 70-80 zile de la plantare. Producător: Petru Cucu din 
satul Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1730

Tomate cherry mari 
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Soi foarte 
productiv și cu creștere nedeterminată. Fructele sunt de culoare 
roșu aprins și la fel de gustoase ca soiul cherry obișnuit. Se 
recomandă producerea de răsad. Fructifică la 50-55 zile după 
plantare. Producător: Petru Cucu din satul Bălțătești, jud. Neamț. 
Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1731
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TomatilloTomatillo
Se planteaza primavara, dupa inghet si au nevoie de 
caldura, soare, umezeala si de un sol bogat in substante 
nutritive, cu PH 6,5-7. Distanta de plantare este de 70-80 
cm, se recolteaza din iulie-august pana toamna tarziu, o 
singura planta poate rodi pana la 300 de fructe.  Pentru a 
fructifica este de nevoie de minim 2 plante, asigurandu-
se astfel polenizarea, o singura planta rareori face fructe. 
Sunt mult mai rezistente la boli decat rosiile; spre 
deosebire de rosii nu sunt atacate de mană. 

Salvarea semințelor se face ca la Cireșele de Pământ, 
prezentate în acest catalog.

Specia: Physalis ixocarpa
Familia: Solanaceae...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
Tomatillo sau „tomate mexicane” sunt cultivate inca din 
anul 800 î. Hr. de catre azteci si sunt nelipsite in 
bucataria mexicana. Se cultiva 2 specii, Physalis ixocarpa 
care are fructe verzi spre galben pal si  Physalis 
philadelphica cu fructe violet, invelite intr-o pelicula 
subtire ca de matase, din acest motiv se mai numesc  
„lampioane chinezesti”. Fructele dupa ce se dezvelesc de 
pelicula sunt lipicioase.  Gustul este dulce acrisor, usor 
picant. Se consuma crude sau in sosuri. Tomatillo se 
cultiva usor si la noi in tara, cerintele de dezvoltare ale 
plantei sunt similare cu ale rosiilor. 

Cod Eco Ruralis: NT1733Tomatillo mov
Această varietate provine din comuna Secuieni, jud. Neamț. Soi 
cu creștere nedeterminată, care poate ajunge la înălțimi de până 
la 2-3 metri. Necesită susținere din mai multe părți. Planta este 
foarte productivă, ajungând la 5 kg de fructe pe plantă. Fructele 
sunt mov, au mărimi variabile și o greutate medie de 10-20 g și o 
circumferință de 3-4 cm. Ajung la maturitate mai târziu decât 
tomatele clasice. Rezistență la mană. Varietate potrivită pentru 
murături. Producător: Dragoș Iordănescu din satul Secuieni, jud. 
Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019

Cod Eco Ruralis: NT1734Tomatillo verde
Această varietate provine din comuna Secuieni, jud. Neamț. Soi 
cu creștere nedeterminată, care poate ajunge la înălțimi de până 
la 2-3 metri. Necesită susținere din mai multe părți. Planta este 
foarte productivă, ajungând la 5 kg de fructe pe plantă. Fructele 
sunt verzi, au mărimi variabile și o greutate medie de 20-30 g și 
o circumferință de 3-5 cm. Ajung la maturitate mai târziu decât 
tomatele clasice. Rezistență la mană. Varietate potrivită pentru 
murături. Producător: Dragoș Iordănescu din satul Secuieni, jud. 
Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2019

TutunTutun
Rupeți cu atentie păstăile uscate, încercând să pastrati 
restul păstailor mature înca pe plantă. Agitați păstaile 
puțin și semințele vor ieși afară. Unele semințe mai pot 
rămâne în păstaie, dar puteți rupe vârful păstăii și apoi 
restul de semințe va cădea cu ușurință. Prin trecerea 
semințelor printr-o sită, puteți elimina o parte din 
pleavă. Păstrați semințele la loc răcoros, uscat și protejat 
de insecte; într-un plic sau cornet de hartie - pe care veți 
însemna numele varietății și data la care ați colectat 
semințele

Specia: Nicotiana tabacum
Familia: Solanaceae...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
Nicotiana tabacum este un plantă anuală, cu creștere 
până la 1,2 m înaltime. Este sensibilă la înghet. Este în 
floare din luna iulie până în septembrie, iar semințele se 
coc prin august-octombrie. Tutunul  preferă un sol umed, 
profund bogat, bine drenat și o poziție însorită. Plantele 
pot fi cultivate ca bienale în zonele în care temperaturile 
din timpul iernii nu scad sub -5°C. Tutunul este foarte 
larg cultivat pentru frunzele sale. Datorită sensibilității 
mari a plantelor față de temperaturile scăzute, a 
perioadei sale lungi de vegetatie, a semințelor mici, 
tutunul nu se seamanâ direct în camp, ci în răsadnițe. 

Salvarea semințelor
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Cod Eco Ruralis: NT1484Tutun Virginia
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Este un soi 
viguros, cu înăltime de 1,5 - 2 m, cu frunze mari de 30 - 50 cm. 
Necesită producerea de răsad. Prima recoltare se poate face după 
60-70 de zile. Producător: Bogdan Suliman din satul Vadu Pașii, 
jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2019

UsturoiUsturoi
Usturoiul poate sa revina pe acelasi teren dupa minim 
trei ani si nu se cultiva dupa mazare, fasole sau ceapa, 
avand specii de nematozi ca daunatori comuni cu 
acestea. 

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

Specia: Allium sativum
Familia: Alliaceae...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
Pentru plantare alege căței de usturoi sănătoși, bine 
uscați. Adancimea de plantare este de 5-8 centimetri, iar 
distanta recomandată între căței este 4-10 cm. Pana la 
maturizare, uturoiul trebuie afânat și plivit. Afanarea 
trebuie efectuată la suprafața și nu adânc, pentru a nu 
distruge rădăcinile. După ce a răsărit, usturoiul trebuie 
udat cel puțin de câteva ori pe perioadă primăverii, dacă 
nu sunt ploi.Rotatia culturilor. Rezultate bune se obtin 
dupa culturile fertilizate cu gunoi de grajd, care lasa 
terenul curat de buruieni. Exemple de plante bune 
premergatoare: ardei, tomate, vinete, varza timpurie, 
castraveti, dovlecei, pepeni. Usturoiul poate sa revina pe 
acelasi teren dupa minim trei ani si nu se cultiva dupa 
mazare, fasole sau ceapa, avand specii de nematozi ca 
daunatori comuni cu acestea. 

Salvarea semințelor

Cod Eco Ruralis: GL1743Usturoi Valea Calicii
Această varietate tradițională provine din Galați. Este o plantă bianuală. Se poate semăna primăvara sau toamna 
devreme. Are rezistență la frig. Producător: Dumitru Chirvase, localitatea Galați, jud. Galați. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019

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). 
Foarte important! Păstrați semințele într-un loc 
răcoros, uscat și ferit de insecte, într-un plic de hârtie. 
Notați numele / codul varietății pe plic și data când ați 
recoltat semințele.

VineteVinete Specia: Solanum melongena
Familia: Solanaceae...

...
...

..

Salvarea semințelorÎnsămânțare, cultivare și creștere
Vinetele au nevoie de o climă temperat caldă, cu 
primăveri frumoase și veri călduroase. Se seamănă la 
sfârșitul iernii în răsadnițe încălzite utilizând 
aproximativ 2 grame de semințe pentru un metru pătrat 
de răsadniță. După 8-10 săptămâni de la semănat, 
vinetele se pot răsădi în grădină la o distanță de 35-40 de 
centimetri între plante pe rând și 70 de centimetri între 
rânduri. Răsăditul se face în prima jumătate a lunii mai, 
când pericolul brumelor târzii a trecut. Iubește pozițiile 
însorite și are nevoie de udări zilnice mai ales în prima 
săptămână după răsădit, iar pe măsură ce se dezvoltă, pot 
fi irigate și la 4-5 zile. Se poate acoperi pământul de la 
rădăcina vinetelor cu un strat de paie (mulcire). Se 
recoltează toamna când culoarea este intensă și lucioasă, 
iar fructul are elasticitate. 
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ZoreleZorele
Semintele se seamana primavara (aprilie-mai), direct in 
locurile de cultura (gradina) și germineaza in maxim 2-3 
saptamani de la semanat, daca temperaturile trec de 
18˚C.

Salvarea semințelor. Semințele se recoltează atunci 
când florile s-au uscat. Când acestea s-au uscat, scuturați 
semințele înainte să cadă și continuați uscarea 
semințelor la temperatura camerei, pentru încă 2-3 
săptămâni.

Specia: Ipomoea purpurea 
Familia: CONVOLVULACEAE...

...
...

..

Însămânțare, cultivare și creștere
Demumire populara: Zorele, Norele, Zorelele – originare 
din America Centrală - sunt plante agatatoare de gradina 
cu crestere rapida, unele specii ajungand si pana la 10 m 
inaltime. Florile la Zorele au forma de palnie – trompeta, 
colorate diferit in functie de specie: alb, rosu, violet, 
albastru (culori mai inchise pe margine), iar centru de 
culoare alba sau culori deschise. Inmultirea zorelelor se 
face prin seminte. 

Cod Eco Ruralis: BZ1727Zorele
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Soi de flori 
ornamentale anuale, agățătoare, urcătoare, cu înălțime între 2 - 
3 m. Sunt flori de dimineață și au nevoie de soare. Florile au 
culori roz, mov, albastru și pot fi folosite ca perdele verzi, pentru 
mascat garduri, balcoane samd. Înfloresc până toamna târziu. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2019

Vinete coșereni
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Este un soi cu fructe mari în 
diametru, mai proeminente la capăt și cu o lungime de aprox. 15 centimetri. Pulpa este 
cărnoasă, fără prea multe semințe. Plantele nu sunt foarte rezistente la secetă și pot fi 
atacate de păianjenul roșu. Producător: Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2018

Cod Eco Ruralis: NT1233
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Distribuția de semințe țărănești în 2019
eco
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Distribuția comenzilor pe județe

Comenzi onorate:

3231

 

40% bărbați         60% femei

74,1%

Majoritatea (89,5%) persoanelor care au comandat semințe administrează pământ,
prin diferite forme - proprietate, arendă, acces la teren public, primire în folosință. 

Suprafețele pe care le administrează variază:
1 hectar sau mai puțin între 1 și 5 hectare între 5 și 50 de hectare

22,4% 3,5%

În 2019, 61% dintre comenzi au venit de la membri noi.

37 de specii și 88 de varietăți distribuite gratuit:

Dovleac - Dovlecel - Dragavei - Gălbenele - Glicină

 
Cimbru - Cireșe de pământ - Clopoțel - Crăițe 

Leuștean - Lobodă - Lufă - Lupin - Mangold
Mărar - Oregano - Ochiul boului - Pătrunjel - Rucola

Pepene galben - Salată - Soia - Ștevie - Știr roșu
Tomate - Țelină - Vinete

Anason - Armurariu - Busuioc- Ardei - Bame
Castraveți - Castravete amar - Cârciumarese - Ceapă

Cele mai comandate specii au fost:

Tomate

Ardei Castraveți

1

2 3
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Grupuri și inițiative informale pentru
Schimburi de Semințe

De-a lungul anilor, asociația Eco Ruralis împreună cu membrii săi au sprijinit și promovat organizarea 
grupurilor informale de schimburi de semințe gratuite din întreaga țară. Vă prezentăm două dintre cele mai 
cunoscute astfel de grupuri, organizate în principal pe Facebook.

Seminte cu suflet este un spațiu al prieteniei, destinat asigurarii existenței și 
distribuirii gratuite a semințelor reproductibile și a plantelor curate și sănătoase, 
pentru perpetuarea soiurilor de calitate și apărarea biodiversitatii, dar și plantelor 
din grădina noastra, a informațiilor despre agricultura ecologică sub toate formele 
și despre plantele care ne înconjoară. Sunt un grup de pasionați reuniți în jurul unor 
valori comune, care susțin dreptul oricărui cultivator, amator sau cu experiență, de 
a avea acces la semințe reproductibile fără monopol. Acest grup încurajează 
schimbul și darul semințelor tradiționale, înmulțirea și propagarea acestora într-un 
spațiu   convivial,   destinat  circulării  semințelor  curate,  fără  modificări  genetice,

Semințe cu suflet

Seminţe libere este un proiect iniţiat în Ianuarie 2014 şi dezvoltat 
sub umbrela România în Tranziție, este un proiect-rețea de 
promovare, protejare, distribuire & multiplicare a semințelor 
tradiționale, în prezent cu peste 5000 membri  simpatizanti pe 
facebook. Proiectul  doreşte 

Semințe libere

nehibridizate, fără tratamente chimice de sinteză. Oricine este liber să solicite, oricine este liber să ofere, 
fără condiții de schimb. Pentru mai multe informații despre cum este organizat grupul precum și 
calendarul intâlnirilor: www.facebook.com/Seminte-Cu-Suflet

                                                     reconectarea ţesutului social local, învăţarea şi  educaţia ecologică şi preţuirea 
biodiversităţii prin prezervarea şi dăruirea libera – fara beneficii materiale (gratuita) – de seminţe 
tradiţionale, open-pollinated, sau cu sursă de provenienţă cât mai transparentă. Se dăruiesc semințe din 
surplusul propriu, împreună cu pasiunea si iubirea de natură și roade sănătoase. Semințele se pot dărui și 
trimise prin intremediul Poștei sau dăruite direct, la evenimentele “Semințe libere” ce se organizează la 
fiecare început de an în mai multe orașe tară. Pentru mai multe informații despre cum este organizat acest 
proiect precum și calendarul intâlnirilor: www.facebook.com/semintelibere



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

www.ecogospodaria.ro

Comenzi la telefon: 0233 272 934 sau 0766 697 993 (răspunde Dragoș Iordănescu)
e-mail: ecogospodaria@gmail.com

ECO GOSPODĂRIA
Este o gospodărie țărănească din satul Secuieni, județul Neamț, condusă de o familie de tineri țărani. Se 
axează pe promovarea produselor sănătoase și tradiționale. În același timp, luptă pentru protecția mediului 
înconjurător, pentru drepturile naturale ale omului, pentru repopularea satelor din România și promovarea 
agriculturii la scară mică. Unul dintre principalele obiective ale micilor producători de la Eco Gospodăria este 
să conserve, să multiplice și să răspândească semințe tradiționale țărănești și/sau nonhibrid, care să ne 
amintească de gustul autentic al legumelor și, în același timp, să ne ofere toate elementele nutritive de care 
avem nevoie pentru a trăi o viață sănătoasă. Sunt membri activi ai Asociației Eco Ruralis. Prin magazinul 
online al Eco Gospodăria, vă prezentăm produsele din grădina lor. Toate semințele de legume, cereale, 
plantele aromatice și plante medicinale sunt tradiționale, varietăți vechi, gustoase și sănătoase. Vă invităm să 
comandați cu încredere.
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Producători de semințe
Eco Ruralis sprijină țăranii care muncesc și trăiesc din producție de semințe tradiționale.

www.seminteromanestidelegume.ro

Comenzi la: telefon: 0721951095 - 0741382220
e-mail: valicucu2006@yahoo.com

CUCU PETRU sau NEA' VALI
Nea' Vali este din comuna Bălțătești, jud. Neamţ. Nea' Vali se ocupă de aproape 40 de ani de agricultură și 
semințe. Legumele obținute din semințele sale au gust adevărat și rezistență la factori de mediu vitregi. Ţăran 
legumicultor cu experienţă, nea' Vali este dedicat pasiunii sale pentru conservarea soiurilor vechi de legume. 
Cooperarea este cheia pentru viitorul agriculturii țărănești și odată cu aceasta, a semințelor tradiționale. 
Cooperează cu foarte mulți țărani din țară, precum și din afara țării, care se preocupă de salvarea soiurilor 
vechi de semințe.
 
Una dintre cele mai mari mândrii ale sale o reprezintă roșiile uriașe românești pe care le-a salvat în urmă cu 
40 de ani şi pe care le-a răspândit în toată ţara pe cont propriu, dar şi prin asociaţia Eco Ruralis, al cărei 
membru este. Vă recomandăm cu drag şi încredere să comandaţi seminţe pentru grădinile voastre de pe 
magazinul online al lui  nea' Vali.



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

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

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

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

46



47

Agricultura Susținută de Comunitate

Înscrieți-vă pe www.cutiataranului.ro

Cutia Ţăranului este un sistem alternativ de lanț alimentar scurt - un proiect de agricultură susținută 
de comunitate (din engleza CSA – Communitty Supported Agriculture), ce funcționeaza în România 
începând cu 2012. Este un sistem organizat de membri ai Eco Ruralis, țărani și consumatori, prin care 
producători locali își găsesc consumatori din orașe. Prin Cutia Țăranului, consumatori din diferite 
oraşe din România (Arad, Brașov, București, Cluj Napoca, Constanța, Iași, Sibiu, Tg. Mureș, Timișoara 
- lista este în continuă extindere) primesc săptămânal hrană direct de la ţăranii producători, prin 
abonamente de lungă durată. Cutia Țăranului oferă legume, lapte, ouă, carne, brânză, pâine, ulei, 
zacuscă, suc de roșii și multe alte produse. Foarte mulţi dintre producătorii de legume din acest 
sistem de vânzare directă, cultivă varietăți țărănești de legume şi practică agricultura după principii 
conştiente faţă de sănătatea mediului şi a consumatorilor. 
 
Conținutul cutiei se poate schimba din când în când în funcție de sezon și de generozitatea Mamei 
Pământ și schimbările din fiecare anotimp. Cutia țăranului este livrată acasă sau la serviciu, în 
funcție de nevoia consumatorului. Acest sistem se bazează pe încredere reciprocă. Clienții 
consumatori pot oricând vizita gospodăriile țăranilor care le livrează cutiile săptămânale. În același 
timp, așteptăm din partea consumatorului seriozitate și loialitate. Recomandăm cu drag tuturor 
țăranilor și consumatorilor!

CUTIA ȚĂRANULUI

Eco Ruralis sprijină cu semințe tradiționale producători organizați în sisteme 
de vânzare directă. Vă prezentăm:
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În prezent, asociația reprezintă aproximativ 12 000 de membri – reunind în 
majoritate țărani, dar și grădinari și consumatori susținători. Majoritatea 
membrilor dețin o suprafață de pământ și o gospodărie care se află pe pământul 
lucrat sau în vecinătatea acestuia. Majoritatea produce pentru consum propriu, 
iar o parte își vinde produsele în mod direct sau în piețe locale. Un număr redus 
(dar în creștere) al membrilor este implicat în vânzarea produselor prin rețele 
alimentare alternative. Fermele lor susțin o diversitate de culturi, rase de 
animale și majoritatea folosește semințe țărănești, aderând în mod natural la 
principiile agroecologiei. Membrii țărani sunt foarte legați de comunitatea locală 
și sunt mândri de identitatea lor culturală și de rolul lor de păstrători ai tradiției 
unui sistem alimentar sănătos.
 
Ce înseamnă să fiți membru Eco Ruralis?
a) Faceți parte dintr-o rețea de mii de țărani, țărănci și susținători ai agriculturii 
țărănești, cu experiențe și gândire similare. Cu ei puteți avea schimburi de 
informații și de practici agricole sau construi planuri pentru îmbunătățirea 
vieților țăranilor.
b) Puteți participa la reuniunile și activitățile membrilor asociației, unde sunt 
discutate problemele și soluțiile referitoare la drepturile țăranilor la semințe, 
pământ și piețe;
c) Aveți acces la diferite materiale informative sau rapoarte tipărite despre cele 
mai importante subiecte pentru țărani;
d) Puteți avea voluntari în gospodăria dvs. prin programul de Voluntariat 
Internațional la Ferme, administrat de asociație (www.wwoof.ro); 
e) Faceți parte din confederația internațională de țărani, La Via Campesina, care 
militează pentru drepturile țăranilor de pretutindeni. Aveți astfel posibilitatea să 
întâlniți țărani din alte țări și să cooperați cu aceștia.
 
Pentru a deveni membru al asociației, nu percepem nicio cotizație de membru! 
 
Dacă nu doriți să comandați semințe de la noi, dar doriți să vă alăturați mișcării 
țărănești din România, puteți să ne scrieți la adresa de e-mail: 
ecoruralis@gmail.com sau să ne sunați la numărul de telefon: 0264 599 204.
 

Beneficiile de a deveni membru(ă) 

al asociației Eco Ruralis
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Comandând semințe, deveniți membru/ă al/a asociației Eco Ruralis
Procedura - FORMULAR DE COMANDĂ

Ce înseamnă să deveniți membru/ă Eco Ruralis?
Înainte de a comanda semințe de la noi, vă rugăm să fiți sigur că vă identificati cu principiile noastre. Eco 
Ruralis luptă pentru drepturile țăranilor și țărăncilor de a practica o agricultură la scară mică, neindustrială, 
fără organisme modificate genetic și cu respect față de sănătatea consumatorului și a animalelor. Avem 
două grupuri de membri: susținători și cu drepturi depline. Membrii susținători beneficiază de informații, 
semințe și pot lua parte la activități. Membrii cu drepturi depline sunt cei care produc hrana: țăranii și 
grădinarii. Acestor membri le oferim posibilitatea de a se implica mai intens în activitățile asociației și de a 
coopera cu țărani din întreaga țară și din Europa, pentru un viitor mai bun al agriculturii. Împreună cu 
semințele, veți primi informații utile despre grădinărit. Nu percepem taxă de membru/ă.
 
RESPONSABILITATEA ECO RURALIS
Informațiile solicitate prin formularul de comandă a semințelor țărănești vor fi utilizate pentru a transmite 
informații despre misiunea și activitatea asociației Eco Ruralis, pentru a transmite invitații la evenimente și 
acțiuni organizate de Eco Ruralis sau la care participă Eco Ruralis sau notificări specifice legate de 
domeniul de activitate al asociației Eco Ruralis. Informațiile oferite de dumneavoastră nu vor fi folosite în 
nicio activitate comercială și nu vor fi transmise către terțe persoane sau organizații (companii, autorități, 
persoane individuale etc.) fără ca persoana aflată în cauză să fie anunțată în prealabil și să i se ceară 
consimțământul. Mai mult, în cazul în care persoana în cauză nu răspunde în niciun fel solicitării de oferire 
a consimțământului pentru transmitere, vom considera că aceasta refuză transmiterea datelor. Persoanele 
care care ne oferă informații cu caracter personal pot oricând să ceară ștergerea lor completă din bazele 
noastre de date printr-o notificare trimisă către adresa de e-mail a asociației. Depunem toate eforturile 
rezonabile și justificate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în 
domeniu şi, dacă este cazul, le aplicăm în vederea îmbunătățirii securității.
q
Unde găsesc FORMULARUL de comandă și cum îl completez?
Formularul oficial pentru comenzi se găseşte şi în format electronic pe www.ecoruralis.ro. Vă rugăm să 
completaţi formularul online de pe website-ul nostru. Menţionaţi codul seminţelor pe care doriţi să le 
comandaţi. Semințele sunt GRATUITE. Puteţi comanda maxim 5 varietăţi de seminţe. Dacă nu aveți 
internet, sunați la numărul de telefon indicat mai jos sau veniți la sediul asociației de Luni până Vineri 
între orele 10:00 - 18:00. Pentru nelămuriri, scrieți un e-mail la ecoruralis@gmail.com sau sunați la 
0736.929.724 (LUNI-VINERI: 09:00 – 17:00).
 
După ce vă oferiți consimțământul să deveniți membru/ă, în formular vă vom solicita următoarele 
informații:
 
 

 

Nume şi prenume, precum și date complete de contact:

Incluzând adresa completă (strada, număr, localitate, județ), telefon / e-mail 

Întrebări suplimentare:

Cate e situația dumneavoastră? Ce fel de agricultură practicați?

Sunt țăran apicultor / cioban / pescar / legumicultor / viticultor / produc cereale / cultură 

mixtă / practic agricultură țărănească / practic agricultură industrială / am fermă de animale / 

sunt piețar / sunt grădinar urban sau semi-urban.

Ce suprafață de pământ dețineți și/sau lucrați?

De unde vă procurați de obicei semințele și ce fel de semințe folosiți?

Sunteți producător care vinde la piață sau prin alte mijloace?

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

(introduceţi doar codurile seminţelor, fără alte menţiuni; 

puteţi comanda maxim 5 varietăţi de seminţe din cele prezentate în catalog)
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Eco Ruralis multumeşte oamenilor care ne-au susținut activitatea de-a lungul 
timpului prin direcționarea a 2% din impozitul pe venit. Strângerea de fonduri 
nu este o activitate ușoară pentru asociația noastră. Pentru a ne garanta 
independența nu acceptăm finanțări de la companii comerciale multinaționale 
sau de alte dimensiuni, a căror activitate generează poluare, injustiție socială și 
economică. Suntem mândri că suntem sustinuți de membri și de susținători, care 
ne permit să ne continuăm activitatea conform principiilor noastre.
 
Datele fiscale ale asociaţiei Eco Ruralis:
Nume: Asociația Eco Ruralis
Cod de Înregistrare Fiscală (CIF): 25507050
Cod IBAN (cont RON): RO32RZBR0000060011834302
Cod IBAN (cont EURO): RO10RZBR0000060011834310
Banca: Raiffeisen Bank Cluj
Cod SWIFT: RZBRROBU
 
Adresa Eco Ruralis: 
Str. David Ferenc (Francisc), nr 10, ap. 5,
Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400102
 
Contact:
Tel/fax: 0264 599 204
E-mail: ecoruralis@gmail.com
www.ecoruralis.ro

DE 10 ANI SALVĂM ȘI DISTRIBUIM 

GRATUIT SEMINȚE ȚĂRĂNEȘTI

Împreună, pentru DREPTURILE ȚĂRANILOR la semințe!

Zeci de mii de țărani au regăsit legumele cu gust.

Sprijiniți Eco Ruralis printr-o donație
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