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Eficientizarea cultivarii
plantelor cu utilizari

multiple

Popularizarea unor 
soiuri nou create 

Promovarea
potentialului de 

utilizare al speciilor

Diversificarea
resurselor de 
germoplasma 

Obtinerea de noi 
produse 

Sprijinirea 
beneficiarului pentru 

depunerea unui
proiect de C-D la 

urmatoarele apeluri

OBIECTIVE



ATUURILE PROIECTULUI 

 Imbogatirea sortimentului alimentar

 Promovarea efectelor agriculturii ecologice asupra
mediului si a sanatatii umane in consens cu interesul
pentru alimente organice și nutritive sănătoase

 Amplificarea potentialului productiv si calitativ al
speciilor prin influenta factorilor tehnologici

 Furnizarea unor surse bogate de material vegetal cu
utilizare complexa

 Exploatarea potentialului regional pentru agricultura
ecologica

 Valorificarea de terenuri mai puţin productive

 Asigurarea unor venituri însemnate, datorita
potentialului multiplu de utilizare al speciilor.



Eficientizarea cultivarii plantelor cu utilizari multiple

In vederea realizarii acestui obiectiv au fost realizate

studii care sa permita:

diminuarea cheltuielilor cu forta de munca utilizata in

cultivarea plantelor cu utilizari multiple;

optimizarea productiei obtinute,

 influenta epocii de infiintare asupra cantitatii de biomasa utila,

 influenta densitatii asupra cantitatii de biomasa utila,

 influenta genotipului asupra cantitatii de biomasa utila,

perfectionarea unor verigi tehnologice in vederea cresterii

concentatiei de principii active,

 influenta momentului recoltarii asupra canlitatii masei edibile,

elaborarea unor tehnologii de cultivare, modernizate,

aplicabile in conditiile agriculturii ecologice.



Popularizarea unor soiuri nou create 



Promovarea potentialului de utilizare al speciilor

Activitati desfasurate:

 Documentare in vederea exploatarii potentialului

multiplu de utilizare al speciilor (topinambur,

busuioc, roiniţa, tarhon, sovarf, ceapa de tuns)

 Investigatii cu privire la continutul de uleiuri

volatile

 Investigatii fiziologice



Diversificarea resurselor de germoplasma

Realizarea proiectului a contribuit la diversificarea

sortimentului cultivat în sistem ecologic, cu noi varietăţi

de plante, cu potenţial de producţie ridicat, superioare

calitativ, cu toleranţă si rezistenta genetica, la atacul

agentilor patogeni (soiurile create la SCDL Bacau pentru

speciile sovarf, cimbrisor si ceapa de tuns – pretabile

agriculturii ecologice) si la conditii adverse de mediu

(topinambur - rezistent la temperaturile scăzute din iarnă).

Introducerea in cultura a noilor genotipuri în sistem

ecologic si sustenabil, determina creşterea biodiversităţii

organismelor utile şi refacerea echilibrelor naturale

puternic destabilizate.



REZULTATE

Produse noi:

 1. Condiment

 2. Formula ceai (supliment alimentar)

Servicii:

 1. Exploatarea unui brevet de soi

 2. Exploatarea a trei cetificate de omologare

 3.Trasfer de know how privind metodicile culturii ecologice
speciilor medicinale.

Tehnologii:

 1. Tehnologia de cultura ecologica a topinamburului,

 2. Tehnologia de cultura a cepei din samanta

 3. Tehnologia de cultivare a speciei mungo

 4. Tehnologie de cultivare ecologica a busuiocului

 5. Tehnologie de cultivare ecologica a roinitei


