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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!



Despre Eco Ruralis

  

  

  

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

Suntem mândri să vă prezentăm cea de-a X-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 58 de specii și 129 de varietăți de 
legume, flori, plante aromatice: 

 
amaranth, anghinare, ardei, busuioc, calomfir, castraveți, căldărușe, cârciumărese, 

ceapă, coriandru, cosmos, crăițe, creasta cocoșului, creson, dovleac, dovlecel, 
echinaceea, fenicul, floarea soarelui, flori, gălbenele, lobodă, lofantus, lufă, 

lumânărele, lunaria, mac, mangold, margarete, măcriș, mărar, mătăciune, mentă, 
nalbă, negrilică, nemțișori, păstârnac, pelin, pepene, ridiche, rubarbă, rucola, salată, 
salvie, schinduf, sfeclă, siminicie, sulfină galbenă, șofrănel, ștevie, știr, teișor, tomate, 

tutun, țelină, vărzoase, vinete și zorele.
 

Anul trecut, asociația Eco Ruralis a distribuit seminţe de legume, flori și plante aromatice  
la aproape 5000 de ţărani şi grădinari din România și Republica Moldova, 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 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! 

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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Introducere despre programul de salvare a semințelor Eco Ruralis
Să cunoaștem Dreptul la Semințe
Asocierile plantelor  

CATALOG (în ordine alfabetică)
1. Amaranth (2 varietăți)
2. Anghinare (1 varietate)
3. Ardei (3 varietăți)
4. Busuioc (6 varietăți)
5. Calomfir (1 varietate)
6. Castraveți (3 varietăți)
7. Căldărușe (1 varietate)
8. Cârciumărese (1 varietate)
9. Ceapă (2 varietăți)
10. Coriandru (1 varietate)
11. Cosmos (1 varietate)
12. Crăițe (4 varietăți)
13. Creasta Cocoșului (1 varietate)
14. Creson (1 varietate)
15. Dovleac (6 varietăți)
16. Dovlecel (6 varietăți)
17. Echinaceea (1 varietate)
18. Fenicul (1 varietate)
19. Floarea Soarelui (3 varietăți)
20. Flori (1 varietate)
21. Gălbenele (3 varietăți)
22. Lobodă (2 varietăți)
23. Lofantus (1 varietate)
24. Lufă (1 varietate)
25. Lumânărele (2 varietăți)
26. Lunaria (1 varietate)
27. Mac (1 varietate)
28. Mangold (2 varietăți)
29. Margarete  (1 varietate)
30. Măcriș (1 varietate)
31. Mărar (3 varietăți)
32. Mătăciune (1 varietate)
33. Mentă (1 varietate)
34. Nalbă (1 varietate)
35. Negrilică (2 varietăți)
36. Nemțișori (1 varietate)
37. Păstârnac (2 varietăți)
38. Pelin (1 varietate)
39. Pepene (1 varietate)
40. Ridiche (1 varietate)
41. Rubarbă (1 varietate)
42. Rucola (3 varietăți)
43. Salată (6 varietăți)
44. Salvie (1 varietate)
45. Schinduf (1 varietate)
46. Sfeclă (1 varietate)
47. Siminicie (1 varietate)
48. Sulfină Galbenă (1 varietate)
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49. Șofrănel (1 varietate)
50. Ștevie (4 varietăți)
51. Știr (1 varietate)
52. Teișor (1 varietate)
53. Tomate (22 varietăți)
54. Tutun (1 varietate)
55. Țelină (3 varietăți)
56. Vărzoase (3 varietăți)
57. Vinete (2 varietăți)
58. Zorele (1 varietate)
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Dâmbroca, întâlnirea grupului de lucru pentru dreptul la semințe, 2021



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 23 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.
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CUM VOI PRIMI PLICUL CU SEMINȚE 
ȚĂRĂNEȘTI?
 
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.
 
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.
 
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.
 
CE ÎNSEAMNĂ SĂ DEVIN MEMBRU ECO 
RURALIS?
 
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/ă. 

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.
 
Consultați noul Catalogul de Semințe 
Țărănești Eco Ruralis 2022. Catalogul va fi 
publicat pe website-ul asociației Eco Ruralis 
www.ecoruralis.ro si pe pagina de facebook 
www.facebook.com/ecoruralis.
 
Deschideți și completați formularul pentru 
comandă:
- Online, prin internet: dacă aveţi Internet, vă 
rugăm să comandaţi seminţele completând 
formularul publicat pe website-ul asociaţiei: 
www.ecoruralis.ro. Preferăm această metodă, 
pentru că ne uşurează munca. 
- Verbal, prin telefon: sunaţi la numărul 
asociaţiei 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.
- Nu primim comenzi prin intermediul e-mail-
ului sau prin Facebook.
 
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 5 și 50 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.
 
Stocul de semințe este limitat. Vă rugăm să faceți 
O SINGURĂ COMANDĂ DE FAMILIE și să 
permiteți astfel accesul mai multor persoane la 
semințe. Încurajăm solodaritatea între țărani, mai 
ales în aceste vremuri dificile. 

...
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..În Decembrie 2018, Adunarea Generală ONU de la 

New York a adoptat Declarația Națiunilor Unite 
privind drepturile țăranilor, țărăncilor, și a altor 
persoane care lucrează în mediul rural, care 
reglementează în mod specific dreptul la semințe și 
la cunoștințe tradiționale, respectiv:

Articolul 19 - Dreptul la Semințe 

1. Țăranii și alte persoane care lucrează în zonele 
rurale au dreptul la semințe, în conformitate cu 
articolul 28 din prezenta declarație, inclusiv:

(a) Dreptul la protecția cunoștințelor tradiționale 
referitoare la pentru resursele genetice ale plantelor 
pentru alimente și agricultură;

(b) Dreptul de a participa în mod echitabil la 
împărtășirea beneficiilor care decurg din utilizarea 
resurselor genetice vegetale pentru alimente și 
agricultură;

(c) Dreptul de a participa la luarea deciziilor cu 
privire la aspectele legate de conservarea și 
utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale 
pentru alimente și agricultură;

(d) Dreptul de a păstra, utiliza, schimba și vinde 
semințele sau materialul de înmulțire salvate în 
fermă.
 
2. Țăranii și alte persoane care lucrează în mediul 
rural au dreptul de a-și menține, controla, proteja și 
dezvolta propriile semințe și cunoștințele 
tradiționale.

3. Statele vor lua măsuri pentru respectarea, 
protejarea și îndeplinirea dreptului la semințe ale 
țăranilor și al altor persoane care lucrează în zonele 
rurale.

4. Statele trebuie să se asigure că semințele de 
calitate și cantitate suficientă sunt disponibile 
țăranilor în cel mai oportun moment pentru 
plantare și la un preț accesibil.

5. Statele vor recunoaște drepturile țăranilor de a 
folosi propriile semințe sau alte semințe disponibile 
la nivel local și de a decide asupra culturilor și 
speciilor pe care doresc să le cultive.

6. Statele vor lua măsurile necesare pentru a sprijini 
sistemele de semințe ale țăranilor și pentru a 
promova utilizarea acestor semințe și a 
agrobiodiversității.

Să cunoaștem Dreptul la Semințe
Reglementate de Declarația Națiunilor Unite privind 
drepturile țăranilor, țărăncilor și a altor persoane care 
lucrează în mediul rural

7. Statele vor lua măsurile necesare pentru a se 
asigura că cercetarea și dezvoltarea agricolă 
integrează nevoile țăranilor și a altor persoane 
care lucrează în zonele rurale și pentru a asigura 
participarea activă la stabilirea priorităților și la 
desfășurarea de cercetare și dezvoltare, ținând 
cont de experiența lor și vor crește investițiile în 
cercetarea și dezvoltarea culturilor și semințelor 
orfane (regionale) care răspund nevoilor țăranilor 
și altor persoane care lucrează în zonele rurale.

8. Statele trebuie să se asigure că politicile privind 
semințele, protecția soiurilor de plante și alte legi 
privind proprietatea intelectuală, schemele de 
certificare și legile privind comercializarea 
semințelor respectă și iau în considerare 
drepturile, nevoile și realitățile țăranilor și altor 
persoane care lucrează în mediul rural.

Articolul 20 - Dreptul la cunoștințe 
tradiționale:            

1. Statele vor lua măsurile corespunzătoare, în 
conformitate cu obligațiile lor internaționale 
relevante, pentru a preveni epuizarea și pentru a 
asigura conservarea și utilizarea durabilă a 
biodiversității, pentru a promova și proteja deplina 
desfășurare a drepturilor țăranilor și a altor 
persoane care lucrează în mediul rural.
 
2. Statele vor lua măsurile adecvate pentru 
promovarea și protejarea cunoștințelor, inovațiilor 
și practicilor tradiționale ale țăranilor și a altor 
persoane care lucrează în zonele rurale, inclusiv 
sistemele tradiționale de agricultură, pășune, 
silvicultură, pescuit, creșterea animalelor și 
agroecologice care ar prezenta interes pentru 
conservarea și utilizarea durabilă a diversității 
biologice.

3. Statele vor preveni riscurile de încălcare a 
drepturilor țăranilor și a altor persoane care 
lucrează în zonele rurale care decurg din 
dezvoltarea, manipularea, transportul, utilizarea, 
transferul sau eliberarea oricărui organism viu 
modificat.

Drepturile omului sunt mai
importante ca oricând!



Asocieri favorabile sau nefavorabile ale plantelor de cultură  
însoțite de observații practice
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Anghinare. Asocieri favorabile: dovlecei cu coaja verde, tomate, vinete, fasole. 
 
Ardei. Asocieri favorabile: busuioc, castraveţi, ceapă, dafin, dovleac, dovlecei, gălbenele, leuştean, mazăre, 
măghiran, morcovi, muşcate, oregano, pătrunjel, petunia, praz, roşii, rozmarin, sfeclă, usturoi, vinete. 
Asocieri nefavorabile: broccoli, fasole, fenicul, conopidă, gulie, nuc, varză, cais. Observații practice: 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, purtători de viruși ce atacă ardeii.
 
Busuioc. Asocieri favorabile: tomate sparanghel, pătrunjel, caiși, anason, ardei, asparagus, fasole, 
gălbenele, mușețel, oregano, petunia, pătrunjel, sfeclă, tagete, varză. Asocieri nefavorabile: salvie. 
Observații practice: anasonul şi muşeţelul cresc cantitatea uleiurilor esenţiale produse de busuioc; 
busuiocul atrage fluturi, respinge gândacul de asparagus, ţânţari, muşte; busuiocul roşu respinge vie.
 
Castraveți. Asocieri favorabile: 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. Asocieri nefavorabile: ridiche, hrean, ierburi aromatice, pepene, tomate, salvie, spanac, cartofi. 
Observații practice:  condurașii 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.
 
Cârciumărese. Observații practice: Cârciumăresele se pot planta prin toată grădina. Atrag insecte benefice, 
sunt cultura capcană pentru gândacul japonez, atrag păsări ce se hrănesc cu muște.
 
Cosmos. Asocieri favorabile: țelină, fasole. Observații practice: îndepărtează gândacul mexican de fasole 
(Epilachna vari-vestis) și atrage diverse insecte prădătoare.
 
Crăițe. Asocieri favorabile: asparagus, busuioc, cartofi, castraveți, fasole, tomate, salată, trandafiri, varză, 
vinete. Asocieri nefavorabile: fasole. Observații practice: 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.
 
Dovleac. Asocieri favorabile: mazăre, porumb, ridichi, salată, alune, condurași, fasole, gălbenele, hrișcă, 
mușețel, petunii, porumb. Asocieri nefavorabile: cartofi, varză. Observații practice: atrage păianjeni, 
gândaci benefici pentru sol; condurașii resping gândacii de dovleci, castraveți și pepeni (Diabrotica și 
Acalymma).
 
Dovlecel. Asocieri favorabile: floarea-soarelui, condurași, porumb dulce. 
 
Dragavei. Asocieri favorabile: tomate. Observații practice: dragaveiul aduce fierul mai aproape de 
suprafață și îl face mai disponibil în sol în jurul său.  
 
Fenicul. Asocieri favorabile: mărar, andive, salată, castravete. Asocieri nefavorabile: fasole, tomate, gulii, 
pelin, ardei, cartofi, chimen, vinete. Observații practice: fenicului atrage insecte prădătoare, (sirfide, viespi, 
buburuze, muște Tachinidae) și respinge afidele, purecii. Feniculul inhibă creșterea sau determină 
îmbolnăvirea sau moartea multor plante vecine.
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Floarea soarelui. Asocieri favorabile: porumb, tomate, castravete, salată, pepeni. Asocieri nefavorabile: 
fasolea cățărătoare, cartofii. Observații practice: 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.
 
Gălbenele. Asocieri favorabile: Aproape toate plantele, în special ardei, asparagus, broccoli, busuioc, 
castraveţi, dovleac, roşii, varză. Observații practice: 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. 
 
Leuștean. Asocieri favorabile: aproape toate plantele, în special asparagus, fasole. Asocieri nefavorabile: 
mărar, fenicul, hasmațuchi, chimen, morcov, păstăi, pătrunjel, țelină, rubarbăr. Observații practice: este 
considerat unul din companionii ideali pentru aproape toate plantele; îmbunătăţeşte sănătatea aproape a 
tuturor or plantelor învecinate; atrage insecte benefice.
 
Limba mielului. Asocieri favorabile: broccoli, căpșuni, castraveți, collard, conopidă, fasole, gulia roșie, 
varză. Observații practice: atrage insecte prădătoare și albine; respinge viermele cu corn de roșii (Manduca 
quinquemaculata) este considerată una dintre companionii ideali pentru aproape toate plantele, protejează 
foarte bine varza de limacsi. 
 
Lobodă. Asocieri nefavorabile: cartofi. Observații practice: loboda are o imunitate ridicată față de cei mai 
mulți dăunători și o mare rezistență la boli.
 
Lufă. Asocieri favorabile: fasole, mazăre, ceapă, porumb, ardei, pepene. Asocieri nefavorabile: hran, ierburi 
aromatice, pepene, tomate, cartofi. 
 
Mangold. Asocieri favorabile: fasole, mazăre, ceapă, porumb, ardei, pepene. Asocieri nefavorabile: fasole 
cățărătoare. Observații practice: poate fi atacat de purici verzi și de limacși. 
 
Margarete. Asocieri favorabile: asparagus, țelina. Observații practice: atrag insecte benefice.
 
Măcriș. Asocieri favorabile: rozmarin, salvie, cimbru și alte plante mediciale perene. Observații practice: 
poate fi atacat de afide.  
 
Mărar. Asocieri favorabile: asparagus, broccoli, castraveți, ceapă, coriandru, conopidă, fasole, fenicul, gulie, 
mazăre, morcovi, tomate, salată, varză. Asocieri nefavorabile: angelica, chimen. Observații practice: florile 
mărarului atrag insecte prădatoare, albine; respinge afidele, acarienii roşii, gândacii dovlecilor, fluturii de 
varză; protejează varza; plantați mărar în mijlocul straturilor de broccoli şi varză; protejează morcovul; 
atrage viermele cu corn de roşii (Manduca quinquemaculata).  
 
Ochiul boului. Asocieri favorabile: varză, morcovi, salată, ceapă, mazăre, țelină, mentă. Asocieri 
nefavorabile: fasole cățărătoare. Observații practice: 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 îndesi foarte tare, ceea ce poate duce la apariţia mucegaiurilor.
 
Pătrunjel. Asocieri favorabile: ardei, asparagus, mazăre, morcov, porumb, tomate, sfeclă, trandafir, varză. 
Observații practice: florile pătrunjelului atrag insecte prădătoare; pătrunjelul îmbunătățește mireasma 
trandafirilor.  
 
Păstârnac. Asocieri favorabile: ardei, cartofi, fasole, mazare, ridichi, tomate, usturoi. Asocieri nefavorabile: 
chimen, morcov, țelină. Observații practice: florile păstârnacului atrag diverse insecte benefice.  
 
Pepene galben. Asocieri favorabile: fasole, mazăre, porumb, varză. Asocieri nefavorabile: dovleac, 
castraveți, cartofi.
 
.
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Rubarbă. Asocieri nefavorabile: leuștean. 
  
Rucola. Asocieri favorabile: tomate, ceapă. Asocieri nefavorabile: varză, conopidă, ridichi, broccoli. 
Observații practice: in 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.   
 
Salată. Asocieri favorabile: mărar, sfeclă roșie, limba mielului, castravete, varză, gulie, spanac, fasole, 
mazăre, ridiche, tomate, morcovi, ceapă, căpşuni, crăiţe, chervil, măr, porumb, sparanghel, usturoi. Asocieri 
nefavorabile: țelină, pătrunjel, creson, broccoli. Observații practice: salata plantată alături de pătrunjel 
suferă enorm. Nici plantată după pătrunjel, salata nu se va descurca prea bine.
 
Sfeclă roșie. Asocieri favorabile: ardei, arpagic, busuioc, ceapa, gulie, menta, nepeta, praz, salata, usturoi. 
Asocieri nefavorabile: fasole cățărătoare, muștar, tomate, spanac. Observații practice: sfecla și fasolea 
cățărătoare își inhibă reciproc creșterea; usturoiul îmbunătățește creșterea și aroma sfeclei.
 
Spanac. Asocieri favorabile: căpșune, fasole, mazăre, morcov, lavandă, praz, ridichi, tomate, salată, țelină, 
varză, vinete. Asocieri nefavorabile: cartofi, castravete, ceapă, sfeclă. Observații practice: fasolea și 
mazărea oferă umbră; ridichiile pot fi folosite drept cultură capcană pentru minerii frunzei.  
 
Ștevie. Observații practice: poate fi atacată de afide.
 
Știr. Asocieri favorabile: rozmarin, salvie, cimbru și alte plante medicinale perene. Asocieri nefavorabile: 
mangold, sfeclă roșie. Observații practice: sensibil la umiditate dar nu la secetă. 
 
Tomate. Asocieri favorabile: limba mielului, morcovi, țelină, 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. 
Asocieri nefavorabile: sfeclă, varză roșie, fenicul, mazăre, rozmarin, cartofi, gulioare, porumb, căpșuni, 
mărar, broccoli, vărzoase, castraveți, nepeta, conopidă, nuc, fasole cățărătoare, caiși. Observații practice: 
resping gândacul de asparagus; nucul și 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.  
 
Tutun. Asocieri favorabile: tomate. Observații practice: plantele de tutun atrag insecte dăunătoare – în 
special gândaci și viermele cu corn, îndepărtându-i totodată de celelalte plante.
 
Țelină. Asocieri favorabile: broccoli, cartofi, castraveți, ceapă, conopidă, cosmos, fasole, gura leului, 
margarete, mărar, mazare, praz, tomate, spanac. usturoi, varză. Asocieri nefavorabile: morcov, păstârnac, 
pătrunjel, porumb, salată. Observații practice: țelina respinge fluturii de varză; florile țelinei atrag insecte 
benefice; gura leului, margaretele, cosmosul atrag insecte benefice; țelina şi conopida o duc de minune 
împreună.  
 
Vinete. Asocieri favorabile: anghinare, ardei iute, arpagic, ceapă, cimbrişor, fasole, mazăre, mentă, știr 
roșu, praz, tomate, crăițe, tarhon, usturoi. Observații practice: trifoiul crește fertilitatea solului necesar 
pentru vinete; arpagicul îndepartează afidele; vânăta poate sta sub ulm sau dud.   
 
Zorele. Asocieri favorabile: porumbul. Asocieri nefavorabile: broccoli, cartof, kale, varză, conopidă, fasole 
cățărătoare, nuc, fenicul, gulie. Observații practice: atrag sirfidele si alte insecte benefice.  



129 VARIETĂȚI 

58 SPECII

Semințe ărăneștiŢ
GG

Semințe ărăneștiŢ

1. Amaranth (2 varietăți)
2. Anghinare (1 varietate)
3. Ardei (3 varietăți)
4. Busuioc (6 varietăți)
5. Calomfir (1 varietate)
6. Castraveți(3 varietăți)
7. Căldărușe (1 varietate)
8. Cârciumărese (1 varietate)
9. Ceapă(2 varietăți)
10. Coriandru (1 varietate)
11. Cosmos (1 varietate)
12. Crăițe (4 varietăți)
13. Creasta Cocoșului (1 varietate)
14. Creson (1 varietate)
15. Dovleac (6 varietăți)
16. Dovlecel (6 varietăți)
17. Echinaceea (1 varietate)
18. Fenicul (1 varietate)
19. Floarea Soarelui(3 varietăți)
20. Flori (1 varietate)
21. Gălbenele (3 varietăți)
22. Lobodă (2 varietăți)
23. Lofantus (1 varietate)
24. Lufă (1 varietate)
25. Lumânărele (2 varietăți)
26. Lunaria (1 varietate)
27. Mac (1 varietate)
28. Mangold(2 varietăți)
29. Margarete (1 varietate)

30. Măcriș(1 varietate)
31. Mărar (3 varietăți)
32. Mătăciune (1 varietate)
33. Mentă(1 varietate)
34. Nalbă (1 varietate)
35. Negrilică(2 varietăți)
36. Nemțișori (1 varietate)
37. Păstârnac (2 varietăți)
38. Pelin (1 varietate)
39. Pepene (1 varietate)
40. Ridiche (1 varietate)
41. Rubarbă (1 varietate)
42. Rucola (3 varietăți)
43. Salată (6 varietăți)
44. Salvie (1 varietate)
45. Schinduf (1 varietate)
46. Sfeclă (1 varietate)
47. Siminicie (1 varietate)
48. Sulfină Galbenă (1 varietate)
49. Șofrănel (1 varietate)
50. Ștevie (4 varietăți)
51. Știr (1 varietate)
52. Teișor (1 varietate)
53. Tomate (22 varietăți)
54. Tutun (1 varietate)
55. Țelină (3 varietăți)
56. Vărzoase (3 varietăți)
57. Vinete (2 varietăți)
58. Zorele (1 varietate)
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AmaranthAmaranth Familia: AMARANTHACEAE...
...

...
..

Cod Eco Ruralis: GJ 1822Amaranth Cherala cu Frunze Roșii
Această varietate provine din Marea Britanie, preluată în satul 
Văianu, jud. Gorj. Este o pseudo cereală. Planta crește înaltă de 
aproximativ 1,5 metri. Tulpina, frunzele și florile au o culoare 
roșu-intens. Se consumă atât frunzele (crude când sunt tinere 
sau gătite când ajung la maturitate) cât și semințele (gătite – la 
fierbere emană o gelatină, se pot folosi la îngroșarea 
mâncărurilor). Gustul frunzelor mature e asemănător știrului. 
Poate fi folosită și ca plantă furajeră. Planta nu e pretențioasă, 
rezistență mare la secetă.  Producători: Grupul Matca Văianu din 
satul Văianu, jud. Gorj. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1833MIX Amaranth Caudatus și Dreadlocks
Amaranth Caudatus & Amaranthus caudatus gibbosus 
(Dreadlocks). Aceste varietăți provin din comuna Vadu Pașii, jud. 
Buzău. Amaranth-ul este o pseudo cereală. La ambele varietăți 
planta crește înaltă de aproximativ 1,5 metri. Tulpina și frunzele 
sunt verzi. În cazul varietății Amaranth Caudatus inflorescențele 
sub formă de ciucuri au o culoare vișinie și pot ajunge la 30 cm 
lungime. La varietatea Amaranth Dreadlocks inflorescențele au o 
culoare vișinie – mov aprinsă, sunt spectaculoase la vedere, se 
prezintă sub formă de ciucuri cu textură lânoasă, ce cad în 
cascadă. Se consumă atât frunzele (crude când sunt tinere sau 
gătite când ajung la maturitate) cât și semințele (gătite – la 
fierbere emană o gelatină, se pot folosi la îngroșarea 
mâncărurilor). Planta nu e pretențioasă, rezistență mare la 
secetă și la îngheț.  Producător: Bogdan Suliman din comuna 
Vadu Pașii, jud, Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

AnghinareAnghinare Specia: Cynara scolymus
Familia: COMPOSITAE...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: BZ 1774Anghinare
Această varietate provine din satul Dâmbroca, județul Buzău. 
Înaltă de aproximativ 2 metri, se cultivă din semințe sau răsad și 
prezintă o tulpină dreaptă și viguroasă cu frunze lungi flori de 
culoare albastru-violaceu. Se consumă solzii cărnoși și 
receptaculul floral din al doilea an de la înființarea culturii. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2020. 

Amaranthus caudatus gibbosus (Dreadlocks)

Amaranth Caudatus 



Cod Eco Ruralis: BZ 1018Busuioc 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 satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 
2017 și 2019
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ArdeiArdei
Cod Eco Ruralis: BZ 1002Ardei gogoșar uriaș de Dâmbroca

Această varietate tradițională de ardei provine din Dâmbroca, 
jud. Buzău. Este foarte productivă și poate ajunge la producții de 
60 de tone la hectar. Fructul are culoare roșie la maturitate, 
pulpă cărnoasă și gust dulce, specific. Excelent pentru producția 
de zacuscă sau murături. Producători: Grupul Semințe Vii din 
satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 
2021.

Specia: Capsicum
Familia: SOLANACEAE...

...
...

..

BusuiocBusuioc

Cod Eco Ruralis: BZ 1810Ardei Kapia Lung
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. 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. Anul de recoltare a 
semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: IF 1836Ardei Iute
Această varietate provine din comuna Domnești, județul Argeș. Soi vechi, cu productivitate mare,  crește în tufă și 
nu are nevoie de susținere. Fructul are o lungime mică de 4-5 cm, grosime medie, are culoare roșie la maturitate 
iar gustul este foarte iute. Producătoare: Mariana Duran din comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov. Anul de recoltare a 
semințelor: 2021.

Specia: Ocimum basilicum
Familia: Lamiaceae...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: NT 1232Busuioc 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: SJ 1829Calomfir sau Calapăr
Această varietate provine din satul Petrinzel, jud. Sălaj. Plantă 
medicinală perenă, utilizată în fitoterapie. Se înmulțește 
vegetativ (din muguri adventivi) dar și generativ (prin semințe, 
în aprilie). Producătoare: Andrea Tasnadi - Asztalos din com. 
Almaș, sat Petrinzel, jud. Sălaj. Ande recoltare a semințelor: 
2021.
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CalomfirCalomfir Specia: Tanacetum Balsamita
Familia: ASTERACEAE...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: BZ 1686Busuioc 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. Anii de recoltare: 2019 și 2020.

Cod Eco Ruralis: BZ 1765Busuioc pentru Salată
Această varietate provine din satul Dâmbroca, județul Buzău. 
Prezintă frunze late, ușor încrețite și de dimensiuni mari. Gustul 
este specific și ușor usturoiat. Producător: Grupul Semințe Vii 
din satul Dâmbroca, județul Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2020. 

Cod Eco Ruralis: BZ 1766Busuioc Scorțișoară
Această varietate provine din satul Dâmbroca, județul Buzău. 
Crește la înălțimea de aproximativ un metru și prezintă frunze 
de dimensiuni medii, cu aromă puternică și gust de scorțișoară. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, județul 
Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Cod Eco Ruralis: NT 1844Busuioc Tradițional
Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Plantă 
aromatică și medicinală anuală, ușor de crescut, nepretențioasă, 
ce se poate cultiva atât în gradină, cât și în ghivece pe balcon. 
Aroma frunzelor este puternică, specifică busuiocului. 
Producător: Dragoș Iordănescu, sat Secuieni, jud. Neamț. Anul 
de recoltare a semințelor: 2021.
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Specia: Cucumis sativus
Familia: CUCURBITACEAE...

...
...

..CastravețiCastraveți
Cod Eco Ruralis: BZ 1613Castraveți 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: 2021

Cod Eco Ruralis: BZ 1713Castraveți 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: 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1802Castraveți Kiwano
Castravetele țepos sau kiwano este cultivat atât ca legumă, cât și 
ca fruct. Kiwano este lung, cu dimensiunea de 10-15 centimetri, 
ușor bombat și acoperit cu țepi. Miezul său este gelatinos cu 
semințe albe și cu gust răcoritor, o combinație de kiwi, castravete 
și banane. Cel mai adesea, se consumă crud, verde (atenție, nu 
când a îmbătrânit și a căpătat o culoare galben-maronie) în 
salate, deserturi. Cultivarea este similară castraveților cornișon. 
Producători: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Specia: Aquilegia vulgaris
Familia: Ranunculaceae...

...
...

..CăldărușeCăldărușe
Cod Eco Ruralis: BZ 1808Căldărușe

Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este o 
plantă perenă, ornamentală. Florile au culorile 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: 2021.



Cod Eco Ruralis: BZ 1029Cârciumari
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. Producători: Radinca Negrescu din satul Pădureni, 
județul Timiș și Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. 
Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020 și 2021.

CârciumăreseCârciumărese Specia: Zinnia elegans
Familia: Compositae...

...
...

..

Specia: Allium Fistulosum
Familia: Amaryllidaceae...

...
...

..CeapăCeapă
Cod Eco Ruralis: SJ 1826Ceapă Ciorească

Această varietate provine din satul Petrinzel, jud. Sălaj. Plantă 
perenă cu frunze lungi și cărnoase la suprafață și bulbi foarte 
mici în sol. Plantele nu au nevoie de îngrijire specială, florile 
sunt albe. Gust specific cepei verzi. Are și proprietăți medicinale. 
Aveți grijă să nu smulgeți bulbii din pământ la recoltare, pentru 
a continua producția în anul următor. Producătoare: Andrea 
Tasnadi - Asztalos din com. Almaș, sat Petrinzel, jud. Sălaj. Anul 
de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: AB 1834Chives 
Denumită și Ceapă Chinezească, această varietate provine din 
comuna Crăciunelu, jud. Alba. Plantă perenă, crește înaltă până 
la 25 cm, cu frunze ca ceapa verde, subțiri, grupate sub formă de 
rozetă. Se consumă frunzele, care se pot recolta începând cu al 
doilea an (aveți grijă să nu smulgeți rădăcinile). Gustul acestora 
e un amestec între ceapă și usturoi. Înmulțirea se face prin 
semințe / răsad și despărțirea tufei în primăvară. Producătoare: 
Bianca Mihai din comuna Crăciunelu, jud. Alba. Anul de 
recoltare a semințelor: 2021.
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Specia: Coriandrum sativum
Familia: Apiaceae...

...
...

..CoriandruCoriandru
Cod Eco Ruralis: NT 1848Coriandru

Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Plantă 
anuală aromatică cu aromă suavă, care se folosește și în scop 
medicinal (semințele și fructele). Ajunge până la o înălțime mai 
mică de jumătate de metru și dezvoltă flori albe. Crește în zone 
cu primăveri reci. Producător: Dragoș Iordănescu, sat Secuieni, 
jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2021.



Cod Eco Ruralis: HD 1688Cosmos
Această varietate de cosmos, zis 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

CosmosCosmos
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Specia: Cosmos bipinnatus
Familia: ASTERACEAE...

...
...

..

CrăițeCrăițe Specia: Tagetes patula
Familia: ASTERACEAE...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: AB 1777Crăițe pitice
Această varietate provine din Crăciunelu de Sus, jud. Alba. Este de talie mică, cu înălțime de aprox. 30 cm, cu flori 
de culoare galben-oranj. Producătoare: Bianca Mihai din Crăciunelu de Sus, jud. Alba. Anul de recoltare: 2020

Cod Eco Ruralis: BZ 1660Crăițe 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. Producători: Grupul Semințe Vii din 
Dâmbroca, jud. Buzău. An recoltare a semințelor: 2019.

Cod Eco Ruralis: TM 1753Crăițe 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.

Cod Eco Ruralis: BV 1796Crăițe
Această varietate provine din satul Viscri, județul Brașov. Crește în tufe compacte, cu flori de culoare portocaliu. 
Atrage insecte benefice în grădină. Producătoare: Tanța Lupu din satul Viscri, jud. Brașov. Anul de recoltare: 2020.
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Creasta Creasta Specia: Celosia spp.
Familia: AMARANTHACEAE...

...
...

..

cocoșuluicocoșului
Cod Eco Ruralis: BZ 1771Creasta cocoșului

Această varietate provine din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Plantă 
decorativă extraordinară pentru grădina oricui, atinge o înălțime 
de aprox. 1,5 metri și prezintă flori în formă de evantai sau de 
creastă, în culoarea roșu aprins. Înflorește din luna aprilie și 
până în octombrie. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020 

CresonCreson Specia: Barbarea verna
Familia: Brassicaceae...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: GJ 1821Cresonul de Câmp (Land Cress)
Această varietate provine din Marea Britanie, preluată în satul 
Văianu, jud. Gorj. Plantă foarte rezistentă la frig, trece iarna 
lejer, folosită în culturile de toamnă-iarnă-primăvară. Frunzele 
au un gust picant de muștar accentuat. Soi foarte productiv, se 
autoînsămânțează cu succes. Se însămânțează la distanță mică 
între plante. În aprilie – mai înflorește. Producători: Grupul 
Matca Văianu din satul Văianu, jud. Gorj. Anul de recoltare a 
semințelor: 2021.

DovleacDovleac Specia: Cucurbita maxima
Familia: CUCURBITACEAE...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: BZ 1517Dovleac 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: 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1687Dovleac Țărănesc Porcesc
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, 2019, 2020 și 2021.



Cod Eco Ruralis: BZ 1270Dovlecel Ornamental Tărtăcuțe
Cunoscută și sub numele popular de tărtăcuțe, această varietate 
provine din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Prezintă diferite forme 
(ovoidale, eliptice, turban) și culori deosebit de atrăgătoare, 
potrivite pentru decorarea grădinilor, teraselor, camerelor. Au 
vrej cățărător, ce poate ajunge până la 4 metri în condiții optime 
de creștere. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, 
jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Cod Eco Ruralis: BZ 1794Dovleac pară mică
Această varietate provine din satul Dâmbroca, județul Buzău. 
Este un dovleac plăcintar în formă de pară și cu dimensiune mică 
spre medie. Are o coajă și pulpă de culoare portocaliu, fiind plin 
la interior și cu putine semințe. Gustul e foarte dulce, bun pentru 
plăcinte. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, 
jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020 și 2021.
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DovlecelDovlecel

Cod Eco Ruralis: BZ 1803Tivgă Ornamentală
Se numește popular Tivgă sau Tragă. Planta din familia 
cucurbitaceelor, cățărătoare, cu lujeri mari. Fructe mari de un 
verde mat cu pete gălbui, în formă de pară, rotundă și uniformă 
la bază și cilindrică în prelungire. La maturitate fructele devin
lemnoase și se folosesc în special cu scop decorativ ca vaze, 
instrumente muzicale sau altele. Semănatul are loc în aprilie-
mai, în sol fertil, umed, care va garanta o productivitate ridicată 
de două ori pe an, în ianuarie-aprilie, respectiv septembrie-
decembrie. Producători: Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2021

Cod Eco Ruralis: GJ 1818Dovleac Hokaido
Această varietate provine din Franța, preluate în satul Văianu, jud. Gorj. Această varietate provine din satul 
Văianu, jud. Gorj. Este un soi rezistent, care poate fi semănat direct în pământ în luna mai pentru a obține recoltă 
în luna septembrie. Planta are lujeri foarte lungi, cățărători, pot fi cultivați și pe verticală. Dovlecii au dimensiune 
mică, cu greutate între 1-1,5 kg și formă rotundă. Coaja este dură, foarte subțire, 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. 
Producători: Grupul Matca Văianu din satul Văianu, jud. Gorj. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: HD 1838Dovleac Rotund de Copt
Această varietate provine din satul Stăuini, jud. Hunedoara. Fructul are dimensiuni mari și poate să depășească 10 
kg în greutate. Forma sa este sferică, aplatizată, are coajă de culoare albicioasă și miez portocaliu. Gustul este 
dulce, specific, excelent pentru copt. Se păstrează peste iarnă în spații aerisite și ferite de lumină. 
Producătoare: Drăgan Loredana din satul Stăuini, jud. Hunedoara. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Specia: Cucurbita pepo,
Lagenaria longissima

Familia: CUCURBITACEAE...
...

...
...

...
.
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Cod Eco Ruralis: NT 1490Dovlecel 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: Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, jud. 
Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1498Dovlecel 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. 
Se seamănă direct în câmp sau prin răsad. Potrivit pentru ciorbe. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anii de recoltare: 2019, 2020 și 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1653Dovlecel Zucchini
Această varietate provine din Grecia și este cultivată de 8 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 folosit la spaghetare cu aparat special. Producător: 
Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de 
recoltare a semințelor: 2021

Cod Eco Ruralis: BZ 1764Dovlecel Italia
Această varietate este originară din Italia și preluată în anul 
2017 în satul Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi cu vrej mic și 
foarte productiv. Fructul are coajă de culoare galbenă și prezintă 
protuberanțe, iar pulpa sa este tot de culoare galbenă și foarte 
gustoasă. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, 
județul Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020

Cod Eco Ruralis: TM 1842Dovlecel 
Această varietate este veche și provine din comuna Pădureni, 
jud. Timiș. Este foarte productivă. Fruct de culoare albicioasă-
crem, formă alungită, ușor bombată la capăt. Pulpă fragedă, 
suculentă, cu coajă subțire. La maturitate, pulpa devine mai 
ațoasă, acoperită de coajă groasă. Se seamănă direct în câmp, în 
cuiburi. Potrivit atât pentru ciorbe cât și pentru deserturi. 
Extrem de rezistent la secetă, la boli și dăunători. Producătoare: 
Radinca Negrescu din comuna Pădureni, jud. Timiș. Anul de 
recoltare a semințelor: 2021.
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EchinaceeaEchinaceea
Cod Eco Ruralis: BZ1807Echinaceea

Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Plantă 
medicinală, perenă, are și rol de plantă companion. Florile sunt 
bogate, au culoare roz. Nu înflorește din primul an. Pentru 
producție de uleiuri, ceaiuri, infuzii de flori. Producător: Grupul 
Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2021.

Specia: Capsicum
Familia: SOLANACEAE...

...
...

..

FeniculFenicul
Cod Eco Ruralis: NT 1850Fenicul

Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Plantă 
perenă, se aseamănă cu mărarul, cu care se poate poleniza 
încrucișat, rezultând semințe lipsite de aromă. În vederea 
cultivării pentru bulb, planta va fi tăiată la înălțimi de maximum 
60 cm și va fi lăsată să se dezvolte liber dacă se urmărește 
obținerea de fructe (semințe). Producător: Dragoș Iordănescu, 
sat Secuieni, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Specia: Foeniculum vulgare
Familia: Apiaceae...

...
...

..

Cod Eco Ruralis: GL 1745Floarea 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: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, 
jud. Buzău și Dumitru Chirvase din Galați. Anul de recoltare a 
semințelor: 2020 și 2021.

FloareaFloarea Specia: Helianthus annuus
Familia: COMPOSITAE...

...
...

..

soareluisoarelui

Cod Eco Ruralis: GL 1786Floarea soarelui gigant
Această varietate provine din localitatea Galați, jud. Galați. Are o 
tulpină viguroasă cu înălțime de 5-6 metri, ideală ca planță 
companion pentru alte plante cățărătoare. Produce o pălărie 
mare, cu semințe striate în culori alb și negru și rezistentă. 
Producător: Dumitru Chirvase din localitatea Galați, jud. Galați. 
Anul de recoltare a semințelor: 2020 și 2021.



Specia: Calendula officinalis
Familia: ASTERACEAE...

...
...

..
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FloriFlori
Cod Eco Ruralis: BZ 1813Flori Roz de Chișinău

Această plantă provine din Republica Moldova. Este o plantă 
bianuală de mărime medie,  înflorește toată vara cu flori roz 
deosebite foarte frumos mirositoare. Atrage albine și bondari. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1801Floarea Soarelui Bătută
Această varietate tradițională provine din satul Dâmbroca, jud. 
Buzău. Soi de floarea soarelui decorativă, ornamentală, 
nepretențios la tipul de sol. Crește până la 2 m înălțime. Atrage 
albine și bondari. Rezistă în vază până la 2-3 săptămâni. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2021.

GălbeneleGălbenele
Cod Eco Ruralis: BZ 1028Gălbenele

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: GR 1033Gălbenele
Această varietate provine din județul Giurgiu și a fost preluată în 
comuna Slimnic, jud. Sibiu. Plantă medicinală, un companion 
excelent în grădina de legume, crește sub forma unor tufe mici și 
dezvoltă flori galben-portocalii, cu miros balsamic puternic. 
Florile sunt folosite în special în scop medicinal sub formă de 
infuzie (ceai), unguent, tincturi. Plantă nepretențioasă la 
condiții vitrege. Producător: Mihai Susana din comuna Slimnic, 
jud. Sibiu. Anul de recoltare a semințelor: 2021.         

Cod Eco Ruralis: NT 1851Gălbenele de Secuieni
Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Plantă anuală medicinală și companion în grădina de legume. 
Crește sub formă de tufe, are flori portocalii cu miros balsamic puternic. Iubește lumina și este totodată rezistentă 
la frig. Din flori se pot prepara infuzii, unguente, tincturi. Producător: Dragoș Iordănescu, sat Secuieni, jud. Neamț. 
Anul de recoltare a semințelor: 2021.         
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Specia: Artiplex Hortensis
Familia: AMARANTHACEAE...

...
...

..LobodăLobodă
Cod Eco Ruralis: GL 1741Lobodă Roșie din Valea Calicii

Această varietate tradițională provine din Valea Valicii, jud, 
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 din Galați. 
Anul de recoltare a semințelor: 2019, 2020 și 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1800Lobodă Roșie
Această varietate provine din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 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. 
Producători: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2021

Cod Eco Ruralis: TM 1787Lofantus
Această varietate provine din Stanciova, jud. Timiș. Se plantează din răsad în lunile martie-aprilie. Înflorește timp 
de 5-6 luni și prezintă miros și gust între anason și fenicul. Producătoare: Brîndușa Bîrhală din satul Stanciova, 
jud. Timiș. Anul de recoltare a semințelor: 2020

Specia: Lophantus anisatus
Familia: LAMIACEAE...

...
...

..LofantusLofantus

Specia: Luffa aegyptica
Familia: Cucurbitaceae...

...
...

..LufăLufă
Cod Eco Ruralis: BZ 1799Lufă

Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. 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: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2021.
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Specia: Verbascum Densiflorum
Familia: Scrophulariaceae...

...
...

..LumânăreleLumânărele
Cod Eco Ruralis: BZ 1809Lumânărele

Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este o 
plantă perenă și bianuală, ornamentală, medicinală și 
companion. Florile au culorile mov și roz, cu multe petale - ‘flori 
bătute’ și au miros foarte plăcut. 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: 2021.

Cod Eco Ruralis: SJ 1825Lumânărică
Această varietate provine din satul Petrinzel, jud. Sălaj. Este o 
plantă perenă și bianuală, ornamentală, medicinală și companion 
de înălțime mare, aproximativ 1 metru. Florile au culoare 
galbenă. Atrag albinele în grădinile cu zarzavaturi. Semințele se 
recoltează toamna, după ce planta înflorește, prin scuturarea 
florilor. Florile se folosesc în special pentru proprietățile 
medicinale preparată ca sirop. În trecut se folosea ca lumânare, 
tulpina (care are fibre dense) trasă prin ceară. Producătoare: 
Andrea Tasnadi - Asztalos din com. Almaș, sat Petrinzel, jud. 
Sălaj. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Specia: Lunaria annua
Familia: BRASSICACEAE...

...
...

..LunariaLunaria
Cod Eco Ruralis: BZ 1773Lopățea - Banul lui Iov

Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Cunoscută 
și sub numele de Banul lui Iov, planta are o înălțime de până la 
70 de cm. Florile sunt de culoare purpurie, cu 4 petale mici și 
inflorescențe sidefate la maturitate. Fiind o plantă bienală, face 
flori în al doilea an. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Specia: Papaver spp.
Familia: PAPAVERACEAE...

...
...

..MacMac
Cod Eco Ruralis: BZ 1772Mac de Grădină

Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este un mix 
de maci cu diferite înălțimi. Florile sunt mari cât palma și au 
diferite culori (roșii, roz, mov). Producător: Grupul Semințe Vii 
din satul Dâmbroca, jud. Buzău.Anul de recoltare a semințelor: 
2020.
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Specia: Beta vulgaris
Familia: CHENOPODIACEAE...

...
...

..MangoldMangold
Cod Eco Ruralis: BZ 1680Mangold creț

Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Pețiolul 
frunzelor este de culoare rosie, 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 cm între plante și 40 de cm între 
rânduri sau direct în câmp. Producător: Grupul Semințe Vii din 
satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2021

Cod Eco Ruralis: TM 1791Mangold verde
Această varietate provine din Pădureni, jud. Timiș. Plantă bienală ce are frunze mari, cărnoase și zemoase, cu gust 
similar spanacului și pețiol de culoare verde deschis. Se culege până toamna târziu, până când nu îmbătrânesc 
frunzele. Producătoare: Radinca Negrescu din comuna Pădureni, jud. Timiș. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Specia: Leucanthemum vulgare
Familia: ASTERACEAE...

...
...

..MargareteMargarete
Cod Eco Ruralis: BZ 1769Margarete

Această varietate provine din Pădureni, jud. Timiș. Plantă bienală ce are frunze mari, cărnoase și zemoase, cu gust 
similar spanacului și pețiol de culoare verde deschis. Se culege până toamna târziu, până când nu îmbătrânesc 
frunzele. Producătoare: Radinca Negrescu din comuna Pădureni, jud. Timiș. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Specia: Rumex acetosa
Familia: POLYGONACEAE...

...
...

..MăcrișMăcriș
Cod Eco Ruralis: GL 1788Măcriș Valea Calicii

Această varietate provine din Galați. Frunzele alungite prezintă gust acrișor, numai bun pentru salate sau ciorbe. 
Măcrișul se poate tunde constant pe parcursul anului, tufa crescând continuu. Producător: Dumitru Chirvase din 
localitatea Galați, jud. Galați. Anul de recoltare a semințelor: 2020.
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Specia: Anethum graveolens
Familia: APIACEAE...

...
...

..MărarMărar

Cod Eco Ruralis: NT 1736Mărar 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: BZ 1614Mărar 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, 2020 și 2021.

Cod Eco Ruralis: BV 1795Mărar Tradițional
Această varietate tradițională provine din Viscri, jud. Brașov. Este un soi vechi, cu gust specific, aromat. Se cultivă 
în orice perioadă a anului, cât timp sunt 18° C. Un surplus de apă și de căldură ajută la creștere mai rapidă. 
Producătoare: Tanța Lupu din satul Viscri, jud. Brașov. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Specia: Dracocephalum 
moldavica...

...
...

..MătăciuneMătăciune    
Cod Eco Ruralis: NT 1846Mătăciune

Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Este o plantă 
anuală, cu tulpina dreaptă, înaltă de 30-70 de cm, ramificată de 
la bază, acoperită cu peri mici, adesea roșiatică. Florile sunt 
albastre-violacee sau albe, grupate câte 5-10 în verticile. Specia 
se utilizează la fabricarea parfumurilor şi săpunurilor, datorită 
conţinutului ridicat de citral şi genariol, la aromatizarea 
compoturilor şi dulceţurilor, a băuturilor spirtoase, siropurilor şi 
a conservelor de peşte. Producător: Dragoș Iordănescu, sat 
Secuieni, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

MentăMentă
Cod Eco Ruralis: GJ 1816Mentă Coreană

Această varietate provine din Marea Britanie, preluată în satul 
Văianu, jud. Gorj. Denumită și Mentă Licorice, este o plantă 
perenă, medicinală, meliferă. Florile sunt mov mari, atrag 
albinele și bondarii, înfloresc în iulie-august și au miros și gust 
de anason. Se consumă întreaga plantă în ceaiuri, cu scop 
medicinal. Este foarte productivă în semințe iar planta crește 
înaltă de 1 metru. Nu e pretențioasă. Producători: Grupul Matca 
Văianu din satul Văianu, jud. Gorj. Anul recoltare semințe: 2021.
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Specia: Alcea rosea
Familia: MALVACEAE...

...
...

..NalbăNalbă
Cod Eco Ruralis: BZ 1776Nalbă Bătută

Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este o 
plantă bienală, care se comportă ca una perenă după 
autoînsămânțare. Tulpina este înaltă de până la 2 metri, cu flori 
mari, cu petale bătute, de culoare roșu închis. Înflorește 
abundent în mijlocul verii. Producător: Grupul Semințe Vii din 
satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 
2020.

Specia: Nigella sativa
Familia: Ranunculaceae...

...
...

..NegrilicăNegrilică
Cod Eco Ruralis: BZ 1812Negrilică de Dâmbroca

Denumită și Chimenul Negru, această plantă provine din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Este o plantă bianuală, aromatică și 
medicinală. Are flori albastre cu aroma foarte plăcută, Semințele 
cresc în capsule. Se consumă semințele, in special cu scop 
medicinal și pentru condimentarea produselor lactate. Atrage 
albine și bondari. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: NT 1845Negrilică de Secuieni
Denumită și Chimen Negru, această varietate provine din 
Secuieni, jud. Neamț. Plantă anuală, aromatică și medicinală. Are 
flori albastre cu miros plăcut. Semințele mature, care se 
colectează în perioada septembrie-octombrie, sunt utilizate în 
scop medicinal și alimentar. Producător: Dragoș Iordănescu, sat 
Secuieni, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Specia: Delphinium elatum
Familia: Ranunculaceae...

...
...

..NemțișoriNemțișori
Cod Eco Ruralis: BZ 1775Nemțisori

Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Tulpina are 
o înălțime de 90-140 cm cu flori decorative, grupate și lungi de 
25-30 cm, de culoare albastru, lila sau alb. Înflorește până 
toamna târziu. Se plantează toamna târziu sau primăvara. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2020.
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Specia: Cucumis melo
Familia: CUCURBITACEAE...

...
...

..PepenePepene
Cod Eco Ruralis: MIX-GL 1789Pepene Galben MIX

Această varietate provine din Galați. Este un amestec de patru soiuri locale de pepene galben, care produc fructe 
de dimensiuni medii și greutate cuprinsă între 2 și 5 kilograme. Au diferite forme – sferică sau în felii, iar gustul 
tuturor este dulce și parfumat. Producător: Dumitru Chirvase din localitatea Galați, jud. Galați. Anul de recoltare a 
semințelor: 2020.

Specia: Pastinaca sativa
Familia:APIACEAE...

...
...

..PăstârnacPăstârnac
Cod Eco Ruralis: BZ 1026Păstârnac

Această varietate tradițională provine din Dâmbroca, jud. Buzău. 
Este un soi vechi din această regiune cu rădăcină de dimensiune 
foarte mare și frunze puține. Preferă un sol afânat și nisipos. 
Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Cod Eco Ruralis: NT 1843Păstârnac Tradițional
Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Soi de 
păstârnac semitimpuriu cu rădăcini de formă cilindrică, alungită, 
cu diametrul de 5-6 cm, dar dacă este irigat corespunzător poate 
atinge diametre și de 10 cm, de culoare alb-crem. Gustul este 
dulceag, cu miros și aromă specifică. Soiul este recomandat 
pentru cultivare în grădină sau într-un spațiu protejat, de 
asemenea se pot păstra foarte bine peste iarnă în pivniță. 
Producător: Dragoș Iordănescu, sat Secuieni, jud. Neamț. Anul 
de recoltare a semințelor: 2021.

Specia: Artemisia Annua

...
...

...
..PelinPelin

Cod Eco Ruralis: SJ 1828Peliniță sau Pelin Dulce
Această varietate provine din Austria, preluată în satul Petrinzel, 
jud. Sălaj. Plantă medicinală, se poate folosi pentru prepararea 
tincturilor. Crește până la înălțimea de 1 metru, are flori micuțe 
galbene. Producătoare: Andrea Tasnadi - Asztalos din com. 
Almaș, sat Petrinzel, jud. Sălaj. An recoltare a semințelor: 2021.
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Specia: Rheum rhabarbarum
Familia: POLYGONACEAE...

...
...

..RubarbăRubarbă
Cod Eco Ruralis: BZ 1507Rubarbă

Această varietate a fost preluată în Dâmbroca, jud. Buzău. Este o 
plantă înaltă de 1-2 metri, care dezvoltă rizomi în pământ 
rezistenți la temperaturi scăzute, iar la exterior frunze al căror 
pețiol lung și cărnos se consumă. Tija florală apare în al doilea 
an. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. 
Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Specia: Raphanus sativus
Familia: Brassicaceae...

...
...

..RidicheRidiche
Cod Eco Ruralis: IF 1837Ridichii de Lună 

Această varietate provine din comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov. Se cultivă pentru rădăcinile tuberizate, consumate în 
stare proaspătă. Rădăcinile tuberizate sunt mici, alungite (cilindrice), de culoare albă și au gust dulce, specific, 
dacă a fost udată constant și a beneficiat de lumină. Lipsa umidității în sol duce la stagnarea creșterii rădăcinilor și 
la accentuarea gustului iute. Planta e rezistentă la frig. Producătoare: Mariana Duran din comuna Mogoșoaia, jud. 
Ilfov. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Specia: Eruca sativa
Familia: BRASSICACEAE...

...
...

..RucolaRucola
Cod Eco Ruralis: NT 1618Rucola

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. Ani recoltare semințe: 2017, 2018 și 2019.

Cod Eco Ruralis: TM 1841Rucola
Crește rapid și are capacitate de autoînsămânțare foarte mare. 
Frunzele se pot consuma până apar inflorescențele. Frunzele au 
forma crestată, de culoare verde închis. Aroma frunzelor este 
intensă, gust iute, excelente pentru salate. Se seamănă direct în 
câmp sau în ghiveci în orice perioadă a anului. Rezistă foarte 
bine la îngheț. Producătoare: Radinca Negrescu din comuna 
Pădureni, jud. Timiș. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1804Rucola
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este o plantă anuală, crește rapid și poate atinge înălțimea de 
30 cm. Frunzele au forma crestată, de culoare roșiatică și verde. Aroma frunzelor este intensă, gust piperat, 
excelente pentru salate. Se seamănă direct în câmp sau în ghiveci în orice perioadă caldă a anului. Producători: 
Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2021.



27

Specia: Lactuca sativa
Familia: ASTERACEAE...

...
...

..SalatăSalată
Cod Eco Ruralis: GJ 1815Salată Batavia

Această varietate provine din Germania, preluată în satul Văianu, 
jud. Gorj. Poate fi cultivată tot timpul anului și are nevoie de sol 
bine umezit. Foarte rezistentă la înflorire (nu înflorește ușor 
când se încălzește vremea) și totodată e rezistentă la temperaturi 
ridicate. Formează o rozetă destul de densă. Frunzele sunt crețe, 
au culoare verde crud la bază și roșiatică la vârf (cu cât 
expunerea la soare e mai mare, cu atât culoarea roșiatică e mai 
predominantă). Gust specific. Producători: Grupul Matca Văianu 
din satul Văianu, jud. Gorj. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: MIX-GJ 1817MIX Salată Verde
Aceste varietăți provin din Marea Britanie, preluate în satul 
Văianu, jud. Gorj. Un amestec de salate cu frunze care variază de 
la culori roșii până la verzi, forme lunguiețe sau rotunde. 
Frunzele au gust plăcut, specific, excelente în salate. 
Producători: Grupul Matca Văianu din satul Văianu, jud. Gorj. 
Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: GJ 1820Salata Verde Till
Această varietate provine din Germania, preluată în satul Văianu, 
jud. Gorj. Este o salată verde îndeosebi folosită pentru mixurile 
de salată, consumate când frunzele sunt tinere. Nu formează 
căpățână. Frunzele sunt de culoare verde deschis și combină 
două texturi – la bază e crocantă, iar la vârf e moale și lucioasă. 
Are creștere rapidă și este rezistentă la condiții vitrege de mediu. 
Producători: Grupul Matca Văianu din satul Văianu, jud. Gorj. 
Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: GJ 1823Salată Red Bol
Această varietate provine din Germania, preluată în satul Văianu, 
jud. Gorj. O plantă din familia salatelor. Frunzele sunt mai verzui 
la bază iar la vârf roșu aprins (la soare se înroșesc mai tare) și au 
forma frunzelor de stejar. Nu formează căpățână, frunzele cresc 
aerat și au gust specific de salată. Rezistentă la exces de 
umiditate și la frig. Producători: Grupul Matca Văianu din satul 
Văianu, jud. Gorj. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: GJ 1824Salata Lucinde
Această varietate provine din Germania, preluată în satul Văianu, 
jud. Gorj. Salată cu frunza untoasă, mai cărnoasă care formează o 
căpățână densă. Poate fi cultivată tot timpul anului și are nevoie 
de sol bine umezit. Foarte rezistentă la înflorire (nu înflorește 
ușor când se încălzește vremea) și totodată e rezistentă la 
temperaturi ridicate. Gust specific. Producători: Grupul Matca 
Văianu din satul Văianu, jud. Gorj. Anul de recoltare a 
semințelor: 2021.
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Cod Eco Ruralis: TM 1840Salată Italia
Această varietate provine din Italia și a fost preluată în comuna 
Pădureni, jud. Timiș. Formează o căpățână densă care se 
deschide ca un trandafir, crește destul de mult în înălțime, până 
la 30 cm. Frunzele sunt subțiri, au culoare verde crud la bază și 
brun-roșiatică la vârfuri (cu cât îmbătrânește, cu atât culoarea 
roșiatică e mai predominantă). Nu e pretențioasă, rezistă atât la 
secetă cât și la temperaturi scăzute. Gust specific, deosebit. 
Producătoare: Radinca Negrescu din comuna Pădureni, jud. 
Timiș. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Specia: Salvia officinalis
Familia: Lamiaceae...

...
...

..SalvieSalvie
Cod Eco Ruralis: BZ 1811Salvie

Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. 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. Anul de recoltare a 
semințelor: 2021.

Specia: Trigonella foenum-graecum
Familia: Fabaceae...

...
...

..SchindufSchinduf
Cod Eco Ruralis: NT 1849Schinduf

Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Plantă 
leguminoasă și medicinală de înălțime medie (40-60 cm). 
Frunzele sunt ovale asemănătoare trifoiului. Înflorește din mai 
până în iunie (preferă zonele călduroase) iar din flori se dezvoltă 
păstăi subțiri ce conțin semințele. Semințele se prelucrează 
pentru preparate medicinale. Producător: Dragoș Iordănescu, sat 
Secuieni, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Specia: Beta vulgaris
Familia: AMARANTHACEAE...

...
...

..SfeclăSfeclă
Cod Eco Ruralis: BZ 1506Sfeclă Roșie

Această varietate tradițională provine din Dâmbroca, jud. Buzău. 
Rădăcina are formă cilindrică și culoare roșu-sângeriu, gustul 
său fiind dulce. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020.
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Specia: Cassia angustifolia
Familia: Caesalpinaceae...

...
...

..SiminichieSiminichie
Cod Eco Ruralis: NT 1847Siminichie (Cassia)

Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Este un 
arbust peren, crește până la 1 m înălțime și dezvoltă flori galbene 
și fructe pe tot parcursul anului. Înflorește preponderent între 
lunile iulie-octombrie. În scop medicinal de la plantă se folosesc 
frunzele, fructele si rădăcina. În vederea recoltării rădăcinii sau 
pentru protejarea pentru iarnă, planta se va tunde toamna, apoi 
se va mușuroi. Trebuie avut în vedere că Siminichia nu rezistă la 
temperaturi mai mici de -4 grade Celsius. Producător: Dragoș 
Iordănescu, sat Secuieni, jud. Neamț. Anul de recoltare a 
semințelor: 2021.

Specia: Melilotus 
Officinalis...

...
...

..Sulfină Sulfină 
Cod Eco Ruralis: SJ 1827Sulfină Galbenă

Această varietate provine din satul Petrinzel, jud. Cluj, din flora spontană. Plantă medicinală, deloc pretențioasă, 
crește până la înălțimea de 1 metru. Are flori galbene plăcut mirositoare din care se pot prepara unguente. Mirosul 
florilor este un bun repelent pentru molii. Producătoare: Andrea Tasnadi - Asztalos din com. Almaș, sat Petrinzel, 
jud. Sălaj. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

GalbenăGalbenă

Specia: Carthamus 
tinctorius...

...
...

..ȘofrănelȘofrănel
Cod Eco Ruralis: BZ 1835Șofrănel

Această varietate provine din comuna Vadu Pașii, jud. Buzău. Este o plantă aromatică, medicinală, perenă, cu 
aspect de ciulin și cu multiple utilizări. Florile sunt ca niște cupe cu petale ascuțite de culoare galbenă folosite ca 
aromatizant sau colorant alimentar. Semințele se pot consuma ca atare sau se poate obține ulei din acestea. Planta 
e rezistentă și nepretențioasă. Producător: Bogdan Suliman din comuna Vadu Pașii, jud, Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2021.

Specia: Rumex patientia
Familia: POLYGONACEAE...

...
...

..ȘtevieȘtevie
Cod Eco Ruralis: BZ 1027Ștevie 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. An recoltare a semințelor: 2021.
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Cod Eco Ruralis: NT 1702Ștevie
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.

Cod Eco Ruralis: GL 1742Ștevie 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. Anul de recoltare a 
semințelor: 2019, 2020 și 2021.

Cod Eco Ruralis: TM 1792Ștevie
Această varietate provine din Pădureni, jud. Timiș. Se seamănă în locuri umbroase cu umiditate. Prezintă frunze 
mari, cărnoase și acrișoare la gust. Are rezistență la secetă și temperaturi scăzute. Producătoare: Radinca Negrescu 
din comuna Pădureni, jud. Timiș. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Specia: Amaranthus retroflexus
Familia: AMARANTHACEAE...

...
...

..ȘtirȘtir
Cod Eco Ruralis: BZ 1708Știr 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 satul Dâmbroca, jud. Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2018 și 2020.

Specia: Abutilon theophrasti 

...
...

...
..TeișorTeișor

Cod Eco Ruralis: BZ 1832Teișor
Această varietate provine din comuna Vadu Pașii, jud. Buzău. 
Această varietate provine din comuna Vadu Pașii, jud. Buzău. O 
plantă medicinală cu flori galbene care crește înaltă până la 2 m.
Fructul se prezintă sub formă de capsulă cu peri ce conține câte 
trei semințe în fiecare lojă. În scop fitoterapeutic se utilizează 
întreaga plantă, în special muguri, fructe și semințe, sub formă 
de ceaiuri sau unguente. Fructele se utilizează în alimentaţie, fie 
ca atare, înainte de maturare, fie după maturare, sub formă de 
făină care se adaugă la supe. Cultivare: de preferat prin răsad, 
transplantat în câmp în luna mai, când vremea caldă e stabilă. 
Producător: Bogdan Suliman din comuna Vadu Pașii, jud, Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2021.
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Specia: Solanum lycopersicum
Familia: SOLANACEAE...

...
...

..TomateTomate
Cod Eco Ruralis: KP 134Tomate Prințul Negru

Această varietate este originară din 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. 
Anii de recoltare a semințelor: 2019 și 2020.

Cod Eco Ruralis: BZ 1259Tomate Cherry
Această varietate 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. Ani de recoltare a semințelor: 2019 
și 2020.

Cod Eco Ruralis: NT 1646Tomate Alexandru
Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Soi rezistent 
la mană, gândaci, ciuperci, care 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. Producător: Dragoș Iordănescu, 
sat Secuieni, jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: NT 1657Tomate 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. 
Producător: Dragoș Iordănescu, sat Secuieni, jud. Neamț. Anul de 
recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: MIX-BZ 1670MIX Tomate 
Acesta este un amestec de peste zece varietăți de semințe din 
Dâmbroca, jud. Buzău: buzoiene oloage, țărănești uriașe, inimă 
de bou, cherry, galbene, portocalii etc. Plante cu creștere 
nedeterminată. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Ani de recoltare a semințelor: 2021.
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Cod Eco Ruralis: BZ 1674Tomate Kristinica
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi 
cu creștere determinată, foarte productiv și nu necesită îngrijiri 
speciale. Fructele au formă sferică și au o greutate medie de 
80-120 de grame. Au culoare roșie, iar pulpa are un gust plăcut. 
Fructele se păstrează foarte bine 7-10 zile după recoltare. 
Producător: Grupul Semințe Vii din Dâmbroca, județul Buzău. 
Anul de recoltare a semințelor: 2020 și 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1678Tomate 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 piele 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. Ani de recoltare a 
semințelor: 2019 și 2020.

Cod Eco Ruralis: NT 1703Tomate de Buzău 1600
Această varietate provine de la S.C.D.L Buzău și a fost preluată în 
Bălțătești, jud. Neamț și ulterior în Dâmbroca, jud. Buzău. Este 
un soi semitardiv, cu creștere nedeterminată și viguros. Fructele 
sunt de dimensiuni mari, cu o greutate medie de 200 -300 de 
grame. Au formă sferică, suprafață netedă, fermă și culoare roșie 
uniformă. Planta are o rezistență mai scăzută la diferiți agenți 
patogeni. Producători: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, 
jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1717Tomate 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. Ani de recoltare a semințelor: 2019 și 
2020.

Cod Eco Ruralis: BZ 1721Tomate 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: 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1722Tomate 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 
și 2020.
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Cod Eco Ruralis: BZ 1724Tomate 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: 2020.

Cod Eco Ruralis: BZ 1758Tomate Cherry Ghost
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi 
cu creștere nedeterminată și productivitate mare, ce necesită 
palisare. Fructele sunt cherry de dimensiune mare, cu piele de 
culoare galben lăptos și acoperită ușor cu puf. Pulpa este 
cărnoasă și zemoasă, cu gust dulce. Producător: Grupul Semințe 
Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2020.

Cod Eco Ruralis: BZ 1759Tomate Cherry Galbene
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi 
urcător, cu creștere nedeterminată și foarte productiv. Fructele 
sunt cherry de dimensiune mare, cu gust dulceag și semințe 
multe. Se copilește. Producător: Grupul Semințe Vii din satul 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Cod Eco Ruralis: BZ 1760Tomate Cherry Glossy Rose Blue
Această varietate provine din Dqmbroca, jud. Buzău. Este un soi 
productiv, care produce ciorchini a câte 12-14 fructe de 
dimensiune medie și culoare roz-indigo. Gustul lor este dulce, 
ușor acid. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dqmbroca, 
jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Cod Eco Ruralis: BZ 1761Tomate Uriașe Rotunde
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi 
vechi și productiv, cu fructe de dimensiuni mari, cu formă sferică 
și uniformă. Pulpa este cărnoasă și zaharoasă, prezintă semințe 
puține și gust foarte dulce. Producător: Grupul Semințe Vii din 
satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 
2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1762Tomate Copia
Această varietate provine din Dâmbroca, jud. Buzău. Este un soi 
ce poate fi cultivat palisat sau pe direct pe pământ, ca varietate 
oloagă. Fructele sunt tigrate în culorile roșu cu galben, cu o piele 
rezistentă, ce nu crapă ușor. Pulpa este zemoasă, cu gust dulce-
acrișor. Producător: Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. 
Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2020.
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Cod Eco Ruralis: NT 1780Tomate Cherry Galbene
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Planta poate 
crește până la o înălțime de 2-2,5 metri și fructifică la 60-70 de 
zile de la plantare. Fructele au culoare galbenă și pulpă foarte 
gustoasă. Producător: Petru Cucu din comuna Bălțătești, jud. 
Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Cod Eco Ruralis: NT 1781Tomate Dublu Cherry
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț, unde este 
cultivată de peste zece ani. Planta poate ajunge până la înălțimea 
de 2 – 2,5 metri și este mai rezistentă la mană, față de alte 
varietăți. Fructele au dimensiunea unui ou de găină, formă 
sferică și sunt grupate în ciorchine a câte 6-8 fructe, coacerea lor 
fiind uniformă. Este un soi productiv, care necesită palisare. 
Producător: Petru Cucu din comuna Bălțătești, jud. Neamț. Anul 
de recoltare a semințelor: 2020. 

Cod Eco Ruralis: NT 1782Tomate Cherry Roșii de Grădină
Această varietate provine din Bălțătești, jud. Neamț. Este un soi 
productiv, a cărei tufă poate crește până la 3 metri înălțime în 
condiții optime. Fructele se regăsesc grupate în ciorchine și au 
culoare roșie, cu pulpă foarte gustoasă. Fructifică la 50-60 de zile 
de la plantare. Producător: Petru Cucu din comuna Bălțătești, 
jud. Neamț. Anul de recoltare a semințelor: 2020.

Cod Eco Ruralis: MIX-BZ 1805MIX Tomate Cherry
Mix de varietăți de tomate cherry de dimensiuni mici și medii, 
forme sferice sau pară, culori care variază de la roșu intens, 
purpuriu închis, portocaliu și galben pal. Gust specific aromat, 
ușor acidulat. Plante cu creștere nedeterminată. Producător: 
Grupul Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Ani de 
recoltare a semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: BZ 1806Tomate Florina
Această varietate provine de la SCDL Buzău. Planta are creștere nedeterminată. Fructele au culoare roșie, mărime 
medie, formă rotundă, coajă subțire și gust dulce acrișor. Soi foarte productiv. Producători: Grupul Semințe Vii din 
Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

Specia: Nicotiana tabacum
Familia: SOLANACEAE...

...
...

..TutunTutun
Cod Eco Ruralis: NT  1484Tutun Virginia

Această varietate provine din comuna Bălțătești, jud. Neamț. 
Este un soi viguros, cu înălțime de 1,5 - 2 metri, cu frunze mari 
de 30 - 50 cm. Necesită producere de răsad. Prima recoltare se 
poate realiza după 60-70 de zile. Producător: Bogdan Suliman 
din satul Vadu Pașii, jud. Buzău. Anii de recoltare a semințelor: 
2019 și 2020.



35

Specia: Apium graveolens
Familia: Apiaceae...

...
...

..ȚelinăȚelină
Cod Eco Ruralis: NT 1022Țelină pentru 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 comuna Bălțătești, jud. Neamț. Anul de recoltare 
a semințelor: 2020.

Cod Eco Ruralis: BZ 1611Țelină de Buzău
Această varietate provine din satul Dâmbroca, jud. Buzău, fiind 
un soi vechi din această regiune. Rădăcina are dimensiuni medii, 
ajungând la o greutate de 400-500 grame și prezintă frunze 
puține. Preferă un sol afânat și nisipos. Producător: Grupul 
Semințe Vii din satul Dâmbroca, jud. Buzău. Anul de recoltare a 
semințelor: 2020.

Cod Eco Ruralis: GJ 1831Țelina Apio
Această varietate provine din Marea Britanie, preluată în satul 
Văianu, jud. Gorj. Este un soi de țelină pentru frunze, formează 
tulpini groase, cu fibră fermă, crocantă. Planta are culoare verde 
crud. Cultura se înființează în iulie-august, pe șanțuri. Când 
planta ajunge la aprox. 20 cm înalțime se formează mușuroi înalt 
în jurul tulpinilor. Tulpinile au gust dulceag, dar expuse prea 
mult la soare capătă gust amărui, așadar trebuie să avem grijă să 
avem mușuroaie înalte în jurul tulpinilor. Se pot consuma crude 
sau folosite la murături sau gătite. Planta crește înaltă, de 40-50 
cm. Producători: Grupul Matca Văianu din satul Văianu, jud. 
Gorj. Anul de recoltare a semințelor: 2021.

VărzoaseVărzoase
Cod Eco Ruralis: GJ 1814Tatsoi

Această varietate provine din Marea Britanie, preluată în satul 
Văianu, jud. Gorj. Plantă de origine asiatică, anuală, face parte 
din familia vărzoaselor. Soi tipuriu, înflorește primăvara 
devreme. Planta formează o rozetă din tuplini, care sunt 
cărnoase și crocante, late, de culoare albicioasă iar frunzele sunt 
lucioase, de culoare verde crud. Se consumă tulpina și frunzele, 
crud sau gătit. Gustul e o combinație între varză și muștar. 
Rezistentă la frig, se pretează pentru cultura de iarnă, în spații 
protejate, neîncălzite. Planta are mărime medie, aprox. 15 cm 
înălțime, se cultivă în răsaduri, ca salata, la aprox. 25 cm între 
cuiburi. Producători: Grupul Matca Văianu din satul Văianu, jud. 
Gorj. Anul de recoltare a semințelor: 2021.
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Specia: Solanum melongena
Familia: SOLANACEAE...
...

...
..VineteVinete
Cod Eco Ruralis: NT 1489Vinete Pana Corbului

Această varietate provine din comuna Bălțațești, jud. Neamț, 
preluată în satul Secuieni, jud. Neamț. Este o plantă robustă, cu o 
înălțime medie de 80 – 100 cm și fructe mari de 20-30 cm în 
lungime și 8-10 cm în diametru. În medie, fructele cântăresc 
aprox. 200-300 grame. La exterior, au culoare violet închis spre 
negru, iar pulpa este într-un raport aproape egal cu semințele. 
Fructifică la 70-80 de zile de la plantare. Producători: Dragoș 
Iordănescu, sat Secuieni, jud. Neamț și Petru Cucu din comuna 
Bălțătești, jud. Neamț. Anii de recoltare semințe: 2020 și 2021.

Cod Eco Ruralis: GJ 1819Prize Choi 
Această varietate provine din Marea Britanie, preluată în satul 
Văianu, jud. Gorj. Plantă de origine asiatică, anuală, face parte 
din familia vărzoaselor. Crește repede, ajunge la maturitate la o 
lună de la însămânțare. Poate fi cultivat primăvara devreme dar 
sezonul principal e toamna-iarna. Planta are tulpini foarte grase, 
cărnoase și crocante, late, de culoare albicioasă iar frunzele sunt 
lucioase, de culoare verde crud. Se consumă tulpina și frunzele, 
crud sau gătit. Consumat crud, gustul este asemănător verzei iar 
gătit își schimbă ușor gustul. Rezistentă la frig, se pretează 
pentru cultura de iarnă, în spații protejate, neîncălzite. Rezistă și 
în câmp, până la temperaturi de -15 grade. Planta crește destul 
de înaltă, aprox. 25-30 cm înălțime, se cultivă în răsaduri, ca 
salata, la aprox. 25 cm între cuiburi. Producători: Grupul Matca 
Văianu din satul Văianu, jud. Gorj. Anul de recoltare a 
semințelor: 2021.

Cod Eco Ruralis: TM 1839Varză Kale
Brassica Oleraceea. Această varietate provine din comuna 
Pădureni, jud. Timiș. Este o specie de varză foarte apreciată 
pentru calitatea frunzelor. Poate crește până la înălțimea de 1 
metru și nu formează căpățână. Frunzele cresc grupat, dispuse 
într-o rozetă, sunt foarte mari, late și ușor încrețite, de culoare 
verde închis. Sunt foarte consistente, crocante, cu gust puternic 
accentuat de varză. Se cultivă prin răsad. Este foarte rezistentă la 
frig, până la -15 grade C. Producătoare: Radinca Negrescu din 
comuna Pădureni, jud. Timiș. Anul de recoltare a semințelor: 
2021.

Cod Eco Ruralis: NT 1853Vinete Alexandru
Această varietate provine din Secuieni, jud. Neamț. Este un soi 
vechi cu fructe mari, cărnoase, de culoare violet închis spre 
negru lucios, având formă sferică ușor alungită cu o greutate 
medie de 300 de grame, fără multe semințe, fiind ideale pentru 
copt și preparate tradiționale. Producător: Dragoș Iordănescu, 
sat Secuieni, jud. Neamț. Anul de recoltare semințe: 2021.
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Specia: Ipomoea purpurea 
Familia: CONVOLVULACEAE...

...
...

..ZoreleZorele
Cod Eco Ruralis: BZ 1727Zorele

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



Distribuția gratuită de semințe țărănești în 2021
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Distribuția comenzilor pe județe

Solicitări onorate:

4900

 

35% țărani     65% țărănci

79%

Majoritatea (89%) 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 100 de hectare

7,46% 2,54%

În 2021, 62% dintre comenzi au venit de la membri noi.

În 2021, Eco Ruralis a distribuit 47 de specii și 
124 de varietăți de legume, plante aromatice și 
plante companion.

Peste 30 de țărănci și țărani đin toate colțurile 
țării, membri ai asociației, au contribuit 
voluntar la salvarea și multiplicarea tuturor 
semințelor țărănești distribuite gratuit.

Cele mai comandate specii au fost:

Tomate

Ardei

Salată

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

www.seminte-vii.ro

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.

42



43

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 17 000 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. 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, agroecologic.
 
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/ă a/l asociației, nu percepem nicio cotizație. 
 
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: 
info@ecoruralis.ro sau să ne sunați la numărul de telefon: 0736 929 724.
 

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 agroecologică, 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. 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 în continuare Pentru nelămuriri, scrieți un e-mail la info@ecoruralis.ro sau sunați la 
numerele 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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În această perioadă atenția noastră se îndreaptă către cei care fug din calea 
războiului din Ucraina. Eco Ruralis este implicată și va continua să sprijine refugiații 
din Ucraina și vă îndemnăm să contribuiți și voi cu tot ce este omenește posibil. 
Planificăm activități de susținere a țăranilor și a tuturor celor care locuiesc în mediul 
rural din Ucraina în contextul în care va urma o criză alimentară fără precedent. 
Pentru țăranii ucrainieni acest an agricol este total compromis. Războiul va avea 
impact pe termen lung și consecințe profunde asupra societății și a întregii regiuni.
 
Eco Ruralis multumeşte oamenilor care ne-au susținut activitatea de-a lungul 
timpului prin direcționarea a 2% din impozitul pe venit. 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. 
 
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: 0736 929 724
E-mail: info@ecoruralis.ro
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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