
SCDL Bacau este singurul producator de seminte de
legume din partea de nord est a Romaniei.
Interesul nostru major vizeaza urmatoarele specii: adrei -
lung, gras si gogosar, fasole pitica si urcatoare, varza,
tomate, cimbru, mazare, ceapa, patlagele vinete, castraveti,
spanac, salata, pepeni galbeni, telina, pastarnac, morcov,
sfecla rosie, ridichi de luna si de vara, leustean, porumb
zaharat, etc…



Coordonatorul laboratorului este cercetator stiintific gradul III
– sef baza experimentala SCDL Bacau, absolvent al
Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara
Bucuresti, Facultatea de Agricultura promotia 2000.
Titlul lucrarii de diploma: „STUDII PRIVIND COMPORTAREA
IN CULTURI COMPARATIVE A UNOR SOIURI DE ARDEI
GOGOSAR” .

Titlul lucrarii de doctorat: „CERCETĂRI FIZIOLOGICE ŞI BIOCHIMICE ASUPRA
UNOR CULTIVARE DE TOMATE, ÎN DOUĂ CICLURI DE CULTURĂ”- teza de
doctorat a fost elaborata urmare experientei acumulate in zece ani de studii
asupra cultivarii tomatelor in mediu protejat.
Cercetator postdoctorand in cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si
Medicina Veterinara Iasi cu proiectul: “EVALUAREA PRETABILITATII
TOMATELOR PENTRU SISTEMUL DE CULTURA ECOLOGICA IN CAMP SI
SPATIILE PROTEJATE”

coautor la patru brevete pentru
soiuri de plante,
autor a peste 50 lucrari stiintifice
publicate in reviste de specialitate,
autor si co-autor la 5 carti si 6
brosuri cu ISBN,

membru al asociatiei BIOMOLD,

Interese de cercetare:
Agricultura ecologica.
Ameliorare si producerea de
samanta



•Menţinerea structurii genetice şi implicit, a capacităţii de
producţie şi a însuşirilor fiziologice la nivelul omologării
soiurilor.

•Efectuarea studiului privind expresia fenotipică a indivizilor
şi stabilirea compoziţiei genotipurilor analizate.

•Păstrarea capacităţii combinative şi a purităţii genitorilor
folosiţi la obţinerea hibrizilor şi cultivarelor sintetice.

•Realizarea unei stări sanitare bune a seminţelor, prin
păstrarea însuşirilor de calitate.

•Obţinerea unor cantităţi mari de sămânţă din soiurile
omologate şi admise în cultură cu însuşiri fizice şi fiziologice
valoroase, cu puritate biologică ridicată, astfel încât să fie
asigurat întreg necesarul de sămânţă.

•Elaborarea schemelor moderne de producere a seminţelor şi
materialului săditor din categorii biologice superioare pentru
speciile legumicole studiate.



Obiective anuale:

• Studiul structurii şi stabilirea compoziţiei populaţiilor
analizate;

• Selecţionarea,menţinerea şimultiplicarea indivizilor valoroşi;

• Efectuarea lucrărilor specifice consangvinizării şi hibridării;

• Studiul principalelor caractere;

• Analiza genetică a caracterelor cantitative (înălţimea plantei,
înălţimea, diametrul, indicele de formă, greutatea fructului,
cantitatea de sămânţă obţinută pe o plantă etc.);

• Analiza genetică a caracterelor calitative (gust, aromă, etc.);

• Restrângerea variabilităţii caracterelor prin lucrări de selecţie
în populaţiile hibride sau nehibride în generaţii succesive prin
marcarea elitelor şi dirijarea polenizării;

• Alegerea unui număr mare de elite pentru a evita driftul
genetic (schimbarea structurii genetice a soiului);


