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SCOPUL PROIECTULUI este furnizarea de consultanţă şi 
dezvoltarea de soluţii inovative noi, pentru diversificarea activităţilor 
beneficiarului, prin cultivarea verzei de toamnă şi a verzei kale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul 1. Studiul unor soiuri de 
varză de toamnă şi varză kale
cultivate în agricultură sustenabilă.

Obiectivul 2. Consultanţă în aplicarea 
unor rezultate ale cercetării privind 
cultura verzei de toamnă şi a verzei 
kale.



- Producerea răsadurilor în paleţi alveolari, pentru
mecanizarea lucrărilor de plantare. S-a furnizat 
consiliere pentru optimizarea epocii de semănat, 
repicat şi îngrijire a răsadurilor la varza de toamnă şi 
varza kale. 

- Cultura plantelor de varză în câmp (reducerea input-
urilor cu forţa de muncă prin mecanizarea lucrărilor 
de plantare cu maşina de plantat răsaduri, udarea cu 
instalaţie de irigat cu tamburi, reducerea input-urilor 
de fertilizare prin folosirea restituţiei, asolamentului, 
reducerea numărului tratamentelor de combatere a 
dăunătorilor prin utilizarea produselor prietenoase 
mediului, recoltare, ambalare şi valorificare a 
recoltelor la varza de toamnă şi varza kale.

• Asistenţă tehnică şi realizarea de parteneriate
pentru continuarea colaborării în programe
PNCDI şi Fonduri structurale

ACTIVITĂŢI REALIZATE
• Experimentarea şi verificarea cultivarurilor şi tehnologiilor promovate
• Studiu de fezabilitate
• Procurarea de servicii suport şi de consultanţă pentru inovare
SCDL Bacău a furnizat servicii de consultanţă pentru secvenţelor tehnologice de: 



Studiul toleranţei soiurilor şi hibrizilor de varză kale la 
atacul patogenilor de sol în faza de răsad
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Nero di Toscana, 
Reflex  F1, Black magic 
nu au prezentat atac de 
agenţi patogeni în faza 
de răsad, % de plante 
sănătoase fiind de 
100%. Soiurile: Dwarf 
Green Curled, Curly 
Scarlet, Fizz şi Dwarf 
Green Curled S au avut 
un procent de peste 
90% plante sănătoase, 
fiind urmate de: 
Larkezungen
şi Westlander 
Halbhoher cu peste 
89% plante fără atac 
de agenţi patogeni de 
sol. 

Soiurile Scarlet 50,2% şi Pentland Brigg 75% au foste sensibile în faza de răsad la 
atacul patogenilor.



Comporatarea cultivarelor de varză kale în cultură de toamnă
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Soi de varză de toamnă recomandat: SILVIANA 

Soiuri de varză kale 
recomandate:

• în condiţii de irigare prin 
picurare: 

Nero di Toscana, Dwarf Green
Curled S, Larkezungen şi 
Westlander Halbhoher.

• Prin răsad: 

Larkezungen, Westlander
Halbhoher, Reflex F1, Black
magic, Dwarf Green Curled, 
Dwarf Green Curled. 
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