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Denumirea Proiectului: “Corelarea valorii alimentare, condimentare, medicinale cu 

cea ornamentala a unor soiuri noi de plante in vederea cresterii gradului de utilitate a 

acestora in amenajarile peisagistice” 

Acronimul proiectului: URBHORT  

Domeniul de cercetare: 5. Agricultura, siguranta si securitate alimentara 

Perioada acoperită: 02.12.2013 – 02.06.2014 

Scopul proiectului este corelarea valorii alimentare, medicinale si ornamentale a unor 

soiuri noi de plante cu multiple intrebuintari in vederea cresterii gradului de utilitate a 

acestora in aranjamentele peisagistice cu plante ornamentale, alimentare, medicinale si 

condimentare a locuintelor, balcoanelor si gradinilor.  

Obiectivele proiectului: 

1. – Furnizarea de cunostinte privind utilizarea valorii decorative si alimentare a unor 

soiuri nou create si/sau brevetate la furnizorul de servicii in amenajarea locuintelor, 

balcoanelor si gradinilor.  

2. – Implementarea tehnologiilor de crestere si ingrijire a plantelor cu potential de 

utilizare in designul interior si exterior al locuintelor, balcoanelor si gradinilor.  

3. - Sprijinirea beneficiarului in vederea accesării fondurilor publice si/sau private din 

alte surse/programe. 

Scurtă descriere a serviciilor executate  

 Utilizarea unor soiuri noi de plante create la SCDL Bacau:  Daria (Satureja 

hortensis L.), brevet nr. 00124/28.03.2008, Iulica (Salvia officinalis L.), brevet 

nr.00261/24.06.2011, Carmen (Salvia splendens L.),  Marcela (Thymus vulgaris L.), 

brevet nr.00260/24.06.2011, Focul (Tagetes erecta L.), Anda, Delia, Flacăra (Tagetes 

patula L.), Eleganta (Dahlia variabilis L.), Oana, (Gypsophila elegans L.), Poeta 

(Portulaca grandiflora L.),  Fana, (Gazania splendens L.), Favorita (Coreopsis lanceolata 

L.), Măgduţa (Coreopsis speciosa L.) , Bianca, Cora, Proxima, (Callistephus chinensis 

L.(Nees), Suav, (Petunia hybrida var. nana), Sorina, (Petunia hybrida grandiflora Vilm.), 

Azuriu (Ageratum mexicanum L.), Lola (Althae rosea L.(Cav.), Diana (Chrysanthemum 

leucanthemum L.), Record (Rudbeckia sp.), etc, pentru activitati de design al 



locuintelor, balcoanelor si gradinilor, transferarea si implementarea tehnologiilor de 

crestere, ingrijire si utilizare a asociatiilor si combinatiilor de plante cu importanta 

decorativa, alimentara, ambientala si psihologica. 

Deschiderea informarii asupra situatiei existente si tendintelor pe plan mondial, 

noile cerinţe impuse de realităţile curente: extinderea spatiilor verzi de langa casa si 

nevoia noului aspect peisagist; conştientizarea importanţei în prevenirea unor boli; 

creşterea stilului de viaţă natural, limitarea timpului liber; restricţiile de bani şi 

experienţă pe care le au cele mai multe gospodării pentru a investi în mod 

corespunzător în plantarea şi întreţinerea grădinilor; reducerea dimensiunii medii a 

noilor grădini; creşterea costurilor de apă, de muncă, îngrăşăminte şi produse chimice 

etc determină orientarea amenajărilor peisagistice către preluarea în cultură a unor 

plante cu multiple utilizări care să reuneasca sub un tot unitar atât categoria de 

folosinţă: medicinale, aromatice, condimentare, cât şi cea ornamentală. 

 Experimentările realizate în cadrul prezentului proiect au avut drept scop 

furnizarea de cunoştinţe privind privind utilizarea valorii decorative si alimentare a unor 

soiuri nou create si/sau brevetate la SCDL Bacău, precum şi transferarea si 

implementarea tehnologiilor de crestere, ingrijire si utilizare a asociatiilor si combinatiilor 

de plante cu importanta decorativa, alimentara, ambientala si psihologica. 

Aspectul inovativ al proiectului consta in promovarea unor soiuri noi, competitive, 

inalt calitative de plante floricole, medicinale, condimentare si aromatice omologate sau 

brevetate pentru activitati de design al locuintelor, balcoanelor si gradinilor, transferarea 

si implementarea tehnologiilor de crestere, ingrijire si utilizare a asociatiilor si 

combinatiilor de plante cu importanta decorativa, alimentara, ambientala si psihologica. 

Experimentările realizate în cadrul prezentului proiect au avut drept scop furnizarea de 

cunoştinţe privind privind utilizarea valorii decorative si alimentare a unor soiuri nou 

create si/sau brevetate la SCDL Bacău, precum şi transferarea si implementarea 

tehnologiilor de crestere, ingrijire si utilizare a asociatiilor.  

Caracterul inovativ al proiectului rezida in situatia macroeconomica si sociala cu 

care ne confruntam: deschiderea informarii asupra situatiei existente si tendintelor pe 

plan mondial, noile cerinţe impuse de realităţile curente: extinderea spatiilor verzi de 



langa casa si nevoia noului aspect peisagist; conştientizarea importanţei în prevenirea 

unor boli; creşterea stilului de viaţă natural, limitarea timpului liber; restricţiile de bani şi 

experienţă pe care le au cele mai multe gospodării pentru a investi în mod 

corespunzător în plantarea şi întreţinerea grădinilor; reducerea dimensiunii medii a 

noilor grădini; creşterea costurilor de apă, de muncă, îngrăşăminte şi produse chimice 

etc care determină orientarea amenajărilor peisagistice către preluarea în cultură a unor 

plante cu multiple utilizări care să reuneasca sub un tot unitar atât categoria de 

folosinţă: medicinale, aromatice, condimentare, cât şi cea ornamentală. 

Transferului de cunostinte s-a realizat si prin redactarea unor coduri de buna 

practica a secventelor tehnologice pentru cultivarea plantelor in gradini dar si in 

containere (ghivece, jardiniere): 

I. Cod de bună practică pentru creşterea şi ingrijirea plantelor în grădini 

(pregătirea terenului, infiinţarea culturilor - prin răsad, prin organe vegetative, prin 

organe vegetative specializate, prin butaşi, lucrările de îngrijire). 

II. Cod de bună practică pentru creşterea şi ingrijirea plantelor în containere 

(ghivece, jardiniere, etc) - recipiente de cultură, substratul de cultură, udarea, 

fertilizarea, controlul buruienilor, protecţia fitosanitară. 

Realizarile tehnologice si economice au fost conform obiectivelor proiectului: 

 – Furnizarea de cunostinte privind utilizarea valorii decorative si alimentare a 

unor soiuri nou create si/sau brevetate la furnizorul de servicii in amenajarea 

locuintelor, balcoanelor si gradinilor.  

 – Implementarea tehnologiilor de crestere si ingrijire a plantelor cu potential de 

utilizare in designul interior si exterior al locuintelor, balcoanelor si gradinilor.  

 - Sprijinirea beneficiarului in vederea accesării fondurilor publice si/sau private 

din alte surse/programe prin realizarea de lucrări pregătitoare pentru planificarea 

proiectelor CDI în vederea dezvoltării de către beneficiar a unor 

produse/servicii/tehnologii inovative. 

S-a efectuat asistenta tehnica pentru: creşterea şi ingrijirea plantelor în grădini 

(pregătirea terenului, infiinţarea culturilor - prin răsad, prin organe vegetative, prin 

organe vegetative specializate, prin butaşi, lucrările de îngrijire), precum si pentru 



creşterea şi ingrijirea plantelor în containere (ghivece, jardiniere, etc) - recipiente de 

cultură, substratul de cultură, udarea, fertilizarea, controlul buruienilor, protecţia 

fitosanitară. În scopul realizării modelului experimental si o mai buna realizare a 

transferului de cunostinte au fost amplasate loturi demonstrative în poligonul cu sole de 

cultivare convenţională de la furnizorul de servicii. 

Rezultatele generate in urma desfasurarii proiectului au fost transpuse in 

practica, firma beneficiara avand interes pentru realizarea de amenajari ambientale si 

peisagere pentru locuinte, balcoane si gradini si obtinerea de venituri in urma 

desfasurarii acestor activitati.  

Realizarea proiectului a condus la:  

- implementarea unor tehnologii fezabile de ingrijire si cultivare a plantelor in 

scopul utilizarii spatiilor orizontale si verticale din locuinte, balcoane, gradini, pentru 

crearea de ambiante decorative, cultivarea de plante in scop alimentar si medicinal, 

cresterea sortimentului de soiuri utilizate in realizarea amenajarilor peisagistice avand 

importanta decorativa, alimentara, ambientala si psihologica;  

- crestere fertilitatii solurilor si obtinerea de recolte superioare;  

- reducerea eroziunii solulurilor; 

 - modernizarea activitatii desfasurate de beneficiar prin accesul la o baza de 

date complexe, la informatii de ordin tehnic si stiintific privind: soiuri, tehnici si metode 

de realizare a asociatiilor de plante (in vederea cresterii valorii decorative a designului), 

infiintarii culturilor, tehnologii de crestere si ingrijire a plantelor decorative, medicinale, 

aromatice si condimentare cu pretabilitate la cultivarea in ghivece, jardiniere, cosuri, 

recipiente reciclate, decoruri cu parfumuri de plante naturale, gradini familiale, etc.  

 

 

 


