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Atât evolu]ia prezent` a climei de 
pân` acum cât [i prognoza pentru 
acest an [i pentru urm`torii nu este în 
m`sura s` ne lini[teasc` ba chiar ne 
face s` ne aducem aminte de seceta 
din secolul trecut din 1946, seceta care 
a r`mas de referin]` atât prin amploare 
cât [i mai ales prin repercusiunile pe 
care le-au avut asupra popula]iei.

În cea mai fertil` zona a României 
dar [i cea mai arid` , cantitatea de ap` 
din precipita]ii nu acoper` decât par]ial 
cerin]ele plantelor de cultur`.

Aceast` zon` numit` [i „cald-
secetoas`” cu evolu]ie spre semiarid 
iar în unele zone chiar aride , ocup` 
,în fapt, circa o treime din suprafa]a 
arabil` a României fiind dup` cum am 
mai spus [i zona cu solurile cele mai 
fertile.

Desigur solu]ia care s-ar impune ar 
fi irigarea, în fapt cea mai bun` dar [i 
cea mai costisitoare. Se pare totu[i c` 
s-a cam uitat de m`surile agrotehnice 
care urm`resc acumularea [i p`strarea 
apei în sol. Astfel aplicarea acestor 
m`suri care combat [i reduc efectele 

secetei ar trebui s` fie m`suri obligatorii 
[i permanente [i nu întâmpl`toare sau 
conjuncturale. 

   Combaterea secetei prin m`suri 
agrotehnice ar trebui s` fie cât mai 
actual`, aceast` preocupare a fost 
[i este în aten]ia speciali[tlor [i a 
cercet`rii agricole de foarte mult timp. 
An de an la mijloacele agrotehnice 
[tiute [i utilizate s-au ad`ugat noi 
performan]e fiind astfel create soiuri 
[i hibrizi cu rezisten]` mare la secet`, 
cu înr`d`cinare profund`, cu consum 
redus de ap` în timpul vegeta]iei 
precum [i o perioad` de vegeta]ie care 
ajut` planta s` treac` peste perioada 
critic`. 

Seceta este accentuat` [i de 
fenomenul de ar[i]` care se manifest` 
cu temperaturi de peste 32-35 grade C 
mai multe zile la rând. Practica de zi cu 
zi ne-a demonstrat c` acolo unde se face 
apel la [tiin]a agricol` efectul destructiv 
al secetei poate fi diminuat evident prin 
m`surile agrotehnice executate la timp 
de calitate [i în volum complet. 

În acest deceniu seceta a afectat 

[i va afecta în continuare în diferite 
grade atât culturile de toamn` cât 
[i cele de prim`var`. Porumbul [i 
culturile de prim`var` sunt culturi care 
vegeteaz` pe toat` durata verii care 
este anotimpul cel mai secetos. Reu[ita 
acestor culturi de prim`var` const` în 
rezerva de ap` din sol [i de modul în 
care este gestionat` aceasta. Num`rul 
unu obligatoriu în aceast` ac]iune ar 
fi ar`tura de toamn`. S-a demonstrat 
c` mai mult de jum`tate din apa 
acumulat` iarna se pierde daca ar`tura 
se execut` în prim`var`. Nu trebuie 
uitat` nici stabilirea densit`]ii optime, 
alegerea soiului sau hibridului potrivit 
pentru arealul respectiv. Ar trebui 
poate s` ne gândim [i s` reconsider`m 
structura de culturi, prin introducerea 
unor plante productive [i cu rezisten]` 
la secet` precum sorgul, [ofranul.  

Trebuie subliniat c` siguran]a 
alimentar` a popula]iei ar trebui s` 
fie prioritar` [i parte integrant` dintr-
o strategie coerent` la nivel na]ional 
situat` mult peste ambi]ii politice [i 
interese personale.

Editor ial
Din nou Despre secet~

constantin Bulu]`
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Apa este una din cele mai importante 
resurse folosite în agricultur`. Se estimeaz` 
c` la nivel global, agricultura utilizeaz` 
75% din consumul de ap` dulce. Chiar 
[i un usor deficit de ap` poate provoca 
un mare stres plantelor, conducând la 
sc`derea semnificativ` a produc]iei. 
Fiecare hectar de porumb, de pild`, la 
un moment dat în timpul dezvolt`rii, se 
confrunt` cu un anumit grad de stres 
hidric. În multe zone ale lumii, apa este cel 
mai mare factor de limitare a produc]iei 
în agricultur`, iar exper]ii arat` c` pân` în 
2025 ]`rile în curs de dezvoltare vor avea 
un deficit de 300 de milioane de tone de 
cereale din cauza lipsei apei.

Porumbul tolerant la secet`, unul 
dintre proiectele firmei Monsanto 
privind ob]inerea de culturi rezistente la 
stres, ce face [i obiectul colabor`rii în 
domeniul cercet`rii aplicate cu compania 
BASF, dezvolt` o tehnologie care a dus, 
în mod stabil, în conditii de stres hidric, 
la m`rirea produc]iei din câmpurile 
de testare în compara]ie cu loturile de 
control cu porumb conven]ional.

Toleran]a la secet` va deveni din ce 
în ce mai critic` pe m`sur` ce  cre[terea 
popula]iei [i schimb`rile climatice se 
combin` [i fac ca resursele de ap` s` fie 
din ce in ce în ce mai pu]ine în multe p`r]i 
ale lumii. Conceptul de produse tolerante 
la secet` implic` dou` aspecte:

• Cre[terea produc]iei pe unitatea 
de suprafa]` prin îmbun`t`]irea 
eficien]ei folosirii apei. 

• Cre[terea produc]iei prin 
tolerarea mai bine de c`tre 
plant` a deficitului de ap`.

Prima genera]ie a porumbului 
rezistent la secet` este orientat` spre 

a minimiza incertitudinea produc]iei 
agricole [i a face randamentul mai 
stabil, în special în zonele unde 
fenomenul este tipic.

Aceast` genera]ie este considerat` 
primul element în cadrul unei familii 
de produse ce au poten]ialul de a oferi 
fermierilor posibilitatea de a mic[ora 
costurile cu iriga]iile, de a-i ajuta s` 
realizeze produc]ii mai stabile în condi]ii 
de secet` [i de a proteja cultura în anii 
seceto[i ce pot surveni chiar în zone 
cu regim pluviometric normal. M`rirea 
produc]iei se traduce direct în cre[teri 
de productivitate, ajutând cultivatorii 
s` r`spund` în mod adecvat cererii tot 
mai mari de produse alimentare, furaje 
[i combustibil.

La 1 ianuarie 2008, proiectul privind 
dezvoltarea primei genera]ii a intrat într-o 
faz` avansat` de pre-înregistrare pentru 
cultivare comercial`. Amelioratorii 
companiei selecteaz`, în prezent, hibrizi 
adecva]i pentru stresul hidric ce poate 
ap`rea în marile zone cerealiere din 
vestul SUA. Mai precis, este vorba de 
combinarea genelor de rezisten]` la 
secet` cu germoplasma performant` 
[i cu calit`]ile incorporate în porumbul 
transgenic Smartstax1 ([i el într-o etap` 
avansat` dinaintea autoriz`rii) pentru a 
asigura stabilitatea produc]iei.

Dezvoltarea unui porumb tolerant 
la secet` în africa

Funda]ia African` de Tehnologii 
Agricole (AAFT) a anun]at încheierea 
unui parteneriat public–privat pentru 
dezvoltarea porumbului tolerant la 
secet` pentru Africa. Cunoscut sub 
numele “Water Efficient Maize for 
Africa” (WEMA, Porumb pentru Africa, 
ce folose[te eficient apa), proiectul  a 
fost elaborat ca raspuns la cererea 
agricultorilor, a comunit`]ii [tiin]ifice [i 
a autorit`]ilor guvernamentale, având 
drept scop contracararea efectelor 
devastatoare ale secetei pentru micii 
fermieri africani.

Proiectul WEMA prevede o 
colaborare între CIMMYT (Centrul 
International pentru Ameliorarea 
Porumbului [i Grâului), Monsanto [i 
re]elele na]ionale de cercetare agricol` 
din ]arile participante (Kenya, Tanzania, 
Africa de Sud  si Uganda). Prima 
varietate conventionala WEMA va fi 
disponibil`  pânâ în 2014. Partenerii din 
proiectul WEMA estimeaz` c` hibrizii ce 
vor fi ameliora]i în urm`torii 10 ani vor 
avea capacitatea de a cre[te produc]ia 
cu 20-35% în condi]ii de secet` 
moderat`, comparativ cu variet`]ile 
aflate în prezent în cultur`.

Minimizarea stresului la secet` contribuie la 
cre[terea produc]iei
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Cåmp experimental cu porumb tolerant la secet` (\n dreapta) [i martor (\n stanga)

1Smart-Stax este considerat a fi un produs deosebit de ambi]ios \n tehnologia agricol`. Porumbul \n 
care se \ncorporeaza tehnologia va avea o serie de gene cumulate, conferindu-i atåt protec]ie fa]` de 
insecte (sfredelitor, viermele radacinii), cat [i toleran]` la erbicid. Este un proiect pe termen mijlociu 
al companiei, care, pentru moment, se preg`te[te s`-l lanseze \n SUA (probabil \n 2011).

Cristina Cionga
Corporate Affairs Manager
Monsanto Romania SRL
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L`murim lucrurile de la început, 
dezacordul din titlul este voit. 

În anul 2002 a ap`rut OUG nr 141 
[i apoi în 2003 legea nr 149 completat` 
de Norme Metodologice prin HG 
684/23 iun 2003. Tot acest pachet leg-
islativ pentru reglementarea depozit`rii 
semin]elor de consum, [i regimul cer-
tificatelor de depozit ,are ca scop emi-
terea „certificatului de depozit”. 

Certificatele de depozit – este doc-
umentul care atesta  titlul de valoare, 
negociabil, la ordin, nominativ, emis 
de depozitar în schimbul primirii spre 
depozitare a semin]elor de consum 
de la deponent [i care poate fi trans-
mis, dup` caz, prin cesiune sau prin 
simpla emitere. 

Sun` bine !..?...
F`r` a avea preten]ia c` invent`m 

roata, sistemul certificatelor de depozit 
func]ioneaz` cu succes [i nu de pu]in 
timp în multe ]`ri în care s-a în]eles 
faptul c` - nu subven]iile rezolv` prob-
leme fermierilor ci m`surile reale de 
sprijin bazate pe mecanismele normale 
ale pie]ei agricole -.

Pentru a avea [i a folosi certifcatul 
de depozit obligatoriu este nevoie de 
asigurarea func]ion`rii a 3 piloni de 
sprijin, importan]i [i obligatorii: grada-
rea, licen]ierea silozurilor [i fondul 
de garantare. 

Prin gradare se realizeaz` o evalu-
are corect` cantitativ` [i calitativ` sta-
bilindu-se standarde comune valabile 
pentru to]i actorii din pia]` (produc`tori, 
depozitari, procesatori [i comercian]i). 
Sistemul de referin]` realizat astfel este 
unic [i valabil pentru to]i asigurându-se 
în final utilizarea unei no]iuni  comune. 
Gradarea semin]elor de consum asig-
ur` totodat` o pia]` transparent` [i re-
alizeaz` evaluarea produc]iei pe grade 
[i clase de calitate conducând în final 
la pre]uri de achizi]ie conforme cu cali-
tatea loturilor respective. Se asigur` în 
acela[i timp încrederea în faptul ca se 

p`streaz` calitatea [i implicit valoarea 
de pia]` a produselor determinate la pr-
edare pe tot parcursul depozit`rii.

În ceea ce prive[te licen]ierea 
spa]iilor de depozitare trebuie ar`tat 
c` pentru a primi licen]a respectiv` 
depozitele trebuie s` îndeplineasc` 
anumite condi]ii tehnico-economice 
specifice. Se realizeaz` astfel al doilea 
element fundamental de încredere în 
depozitarii care elibereaz` certificate 
de depozit. De remarcat c` pentru gra-
dare s-a ac]ionat [i sus]inut programul 
investi]ional. În prezent putem spune 
c` s-a asigurat o infrastructur` logis-
tic` na]ional` consistent` [i extensibil` 
pentru realizarea altor servicii esen]iale 
pentru pia]a agricol`. 

În cazul certificatelor de depozit 
cirea[a de pe tort s-a transformat în-
cet încet în bomboana de pe coliv`.

În România, creditele pentru 
finan]area agriculturii reprezint` o parte 
modest` din totalul creditelor acordate 
de c`tre b`nci, estimat` în iulie 2004 la 
aproximativ 2,6% din totalul creditelor 
bancare de peste 5.000 EUR. Aceast` 
situa]ie este determinat` de costur-
ile mari [i riscurile ridicate aferente 
credit`rii sectorului rural. Unul dintre 
impedimentele percepute de b`nci se 
refer` la nefinalizarea celorlalte dou` 
elemente de încredere: licen]ierea [i 
fondul de garantare. 

Conform experien]ei altor ]`ri, 
creditarea pe baza CDW emise pentru 
cereale reprezint` o surs` de cre[tere a 
credit`rii agriculturii prin reducerea ris-
cului de credit, prin reducerea costurilor 
tranzac]iilor [i prin îmbun`t`]irea ratei 
de recuperare a creditelor. Estim`rile 
realizate arat` c` s-ar putea înregistra o 
cre[tere a creditelor acordate sectoru-
lui agricol pe baza CDW de aproximativ 
560 milioane EUR ca valoare agregat` 
pe 4 ani cu o cre[tere de 104 milioane 

EUR în primul an.
Un sistem func]ional de certifi-

cate de depozit ar permite fermierilor 
s` î[i vând` recoltele la un pre] mai 
bun deoarece ar putea s`-[i furnizeze 
lichidit`]i, pân` în momentul cre[terii 
pre]urilor, prin credite luate pe baza 
certificatelor. Aceste credite ar putea 
fi contractate la costuri mai reduse 
[i în condi]iile unei propor]ii valoare-
garan]ie–sum` credit mai bun` decât în 
cazul garant`rii cu alte bunuri, datorit` 
riscului redus ata[at acestui colateral. 
Prin acoperirea nevoilor de lichiditate 
pe termen scurt prin credite pe baza 
certificatelor de depozit, fermierii î[i 
pot elibera de sarcini celelalte active, 
pe care le pot utiliza ca garan]ie pentru 
credite de investi]ii pe termen mediu [i 
lung. 

Unde ne-am împotmolit ?
Aceste certificate nu s-au pus în 

practic` de[i în condi]iile din ace[ti 
ultimi ani [i-ar fi dovedit utilitatea. 
Cu toate c` legiuitorul spune: la data 
intr`rii în vigoare a prezentei se 
înfiin]eaz` fondul de garantare pen-
tru certificatele de depozit, acesta nu 
a fost înc` constituit 

Scopul fondului de garantare este 
de a garanta toate certificatele de de-
pozit eliberate (pentru a permite utili-
zarea acestora ca [i colateral [i pentru 
tranzac]ionarea lor la Bursa Român` de 
M`rfuri), care s` acopere riscurile de 
neperforman]`, faliment [i lichiditate 
a depozitarilor.

Firesc ne întreb`m de ce în cei 4-
5 ani nu s-a reu[it înfin]area fondului. 
S` fie oare vorba de explica]ia profund 
balcanic` „banul ochiul dracului” [i 
astfel nu s-a putut realiza consensul, 
cine, cum, când, cât va administra 
fondul ?.

Cert este un lucru:
„Legile sunt f`cute pentru a nu fi 

respectate” iar  repercusiunile nega-
tive sunt suportate de „talpa ]`rii”.

Certificatele de Depozit – 
„posibilit`]i care se poate [i posibilit`]i care nu se poat”

Material preluat de pe internet
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Calendaristic, teoretic [i practic 
este timpul grâului. Din respect pentru 
pâine trebuie s` facem pu]in` istorie 
recent` , pentru a sublinia , dac` mai 
este nevoie, importan]a culturii de grâu. 
Astfel, v` reamintim c` în conformitate 
cu Documentul de pozi]ie, capitolul 
7-Agricultura, România trebuie s` 
semene cu grâu 2.272.800 ha, cu 
o produc]ie medie de 2.650 kg/ha. 
Balan]a produc]iei totale ar fi 4.290 mii 
tone grâu consum intern [i s`mân]` 
[i 1.433 mii tone disponibilit`]i pentru 
export. Cât, cum [i când am sem`nat 
este acum de domeniul trecutului, 
conteaz` ce cantitate vom recolta [i cu 
ce calitate.

{i, cum este în natura fiin]ei umane, 
s` ne l`ud`m pu]in: „3 milioane ha în 
perimetru irigat, 1 tractor la 60 ha, 
România grânarul Europei etc”. Tot în 
cadrul lec]iei de istorie: „în perioada 
interbelic` România era pe locul 4 în 
ierarhia celor mai mari exportatori 
de cerale [i pe locul 5 la exportul de 
grâu”. Acum exportul total de cereale 
române[ti reprezint` un volum de cca 
0,5% din totalul cerealelor exportate pe 
glob.

Dar cred c` pentru a afla mult 
mai multe despre cantit`]i, suprafe]e, 
produc]ie, ]`ri produc`toare [i/sau 
exportatoare [i nu în cele din urm` 
pre]uri citi]i revista “Profitul Agricol” 
care g`zduie[te în fiecare num`r 
analizele d-lui profesor [tefan Nicolae.

Acum, în preajma recoltatului ar 
trebui s` nu uit`m s` tragem unele 
concluzii. În speran]a c` nu v` dorim 
s` înv`]a]i din gre[eli, v` reamintim c`:

- Alegerea soiurilor ar trebui s` 
depind` de mai multe criterii cum 
ar fi: randament, rezisten]` la boli 
[i d`un`tori, calitatea tehnologic` a 
produsului [i mai ales rezisten]a la 
secet`, caracter pe cât de important pe 
atât de complex.

- Progresul înregistrat pentru 
ameliorare dac` nu este urmat 
de aplicarea tehnologiei specifice 
întocmai la timp, de calitate [i în volum 

complet, nu se va reg`si în sporuri de 
recolt`, eficiente din punct de vedere 
economic.

În sprijinul unei politici agricole 
coerente [i eficace , pentru securitatea 
alimentar` a popula]iei care ar trebui 
s` stea în aten]ia guvernan]ilor acum, 
în cea de a doua jun`tate a anului 
când recolt`m grâu [i mai este pu]in 
timp pân` s` sem`n`m din nou , 
v` reamintim de criza cerealelor din 
Bulgaria din 1994-1995.

În perioada mai-decembrie 1995 
pre]urile pe pia]a mondial` au crescut 
foarte mult iar la produc`torul bulgar 
pre]ul era cu 50% sub pre]ul pie]ei 
mondiale. În cca 4-5 luni de la recoltare 
se exportaser` deja peste 600.000 
tone. Astfel rezervele interne au sc`zut, 
pre]ul pâinii a crescut enorm [i statul 
bulgar a importat grâu la pre]uri foarte 
ridicate. F`r` comentarii.

Urmare fireasc` a faptului c` dac` 
zici grâu, zici pâine, afl`m de la Comisia 
Na]ional` de Gradare a Semin]elor de 
Consum, de la d-na Director Executiv 
Adina Cristea ultimele nout`]i privind 
gradarea grâului.

Prin Ordinul ministrului agriculturii, 
p`durilor [i dezvolt`rii rurale nr. 
321/12.05.2009 pentru modificarea 
Manualului de gradare a semin]elor 
de consum, aprobat prin Ordinul 
ministrului agriculturii, alimenta]iei 
[i p`durilor nr. 2/07.01.2003, cu 
modific`rile [i complet`rile ulterioare, 
pentru recolta 2009 s-a modificat 
planul de gradare la grâul comun.

În tabelul de mai jos sunt prezentate 
comparativ planul de gradare în vigoare 
în perioada 2003 – 2008 inclusiv [i noul 
plan de gradare pentru recolta 2009.

Trecut [i prezent pentru grâu

Constantin Bulu]`

Planul de gradare pentru grâu 
comun, perioada 2003 – 2008

Planul de gradare pentru grâu 
comun, recolta 2009

- Existau 2 clase, A [i B, fiecare cu 
3 grade de calitate [i f`r` grad

- În clasa A erau cuprinse toate 
soiurile înregistrate oficial în 
România, împ`r]ite în 2 grupe: 
cu poten]ial calitativ superior 
(1) [i cu poten]ial calitativ mediu 
(2).

- Întroducerea unui lot de grâu în 
clasa A se f`cea pe baza unei 
declara]ii de soi, dat` pe proprie 
r`spundere de c`tre produc`torul 
de grâu.

- În clasa B erau cuprinse toate 
soiurile care nu figurau în clasa 
A

- Criteriile de clasificare pe grade, 
factorii de gradare, erau strict 
caracteristicile fizice a lotului de 
grâu

- Con]inutul de gluten umed [i 
indicele de deformare erau 
determin`ri suplimentare

- Au disp`rut clasele.
- Au r`mas cele 3 grade [i f`r` 

grad.
- S-au introdus la impurit`]i 

con]inutul de semin]e în lapte [i 
în lapte cear` [i s-au dat defini]iile 
acestor dou` categorii.

- La gradul 1 nu mai este permis 
Fusarium.

- S-au introdus ca factori de gradare 
con]inutul de gluten umed [i 
indicele de deformare, cu valoare 
identic` la cele 3 grade, respectiv 
min. 22% con]inut de gluten umed 
[i max. 15 mm deformare

- Au fost introduse în manual 
metodele de determinare a 
con]inutului de gluten umed [i a 
indicelui de deformare.

- La determin`ri suplimentare s-au 
introdus propriet`]ile alveografice. 
Determin`rile suplimentare se 
efectueaz` la cerere [i nu afecteaz` 
gradul alocat lotului de produs.

Pentru informa]ii suplimentare v` rug`m s` contacta]i Comisia Na]ional` 
de Gradare a Semin]elor de Consum, telefon 021-318-1673. L
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În dorin]a noastr` de a fi informa]i pentru 
a v` informa corect  pe dvs am aflat de la 
ASRO c` se lucreaz` la elaborarea noilor 
standarde române[ti pentru produsele 
oleaginoase (soia, floarea-soarelui, rapi]`) 
ce urmeaz` s` apar` la sfâr[itul acestui an. 

SR ISO 5512, a fost preluat în 2001 
ca standard român de floarea soarelui cu 
titlul exact „Semin]e de floarea soarelui 
pentru fabricarea uleiului. Specifica]ii” 
prin traducerea standardului interna]ional 
ISO 5512:1982. Între timp standardul 
interna]ional a fost anulat [i nu a mai fost 
înlocuit, deci standardul român omonim 
[i-a pierdut referin]a. Ca urmare, a ap`rut 
necesitatea de a elabora un standard român 
nou privind specifica]iile de calitate ale florii 
soarelui.

Condi]iile de calitate pentru soia [i 
rapi]` sunt descrise în dou` STAS-uri 
vechi. Pentru a armoniza standardele de 
specifica]ii [i pentru aceste culturi cu 
standardele interna]ionale [i europene de 
e[antionare [i metode de analiz`, s-a luat 
decizia de actualizare a acestora.

Ca urmare, la sfâr[itul acestui an va 
apare un pachet de standarde de specifica]ii 
privind principalele culturi de semin]e 
oleaginoase.

Urmare fireasc`, s-a hot`rât s` 
întrerupem serialul nostru urmând ca în luna 
decembrie dup` apari]ia noilor standarde s` 
facem comentariile de rigoare. 

De elaborarea noilor standarde se 
ocup` CT 180 semin]e de consum adic` 
Comitetul tehnic pe domeniul de activitate 
care are competen]e strict delimitate. Aceste 
comitete tehnice sunt înfiin]ate de ASRO la 
cererea factorilor interesa]i din economie 
[i datorit` existen]ei comitetelor tehnice 
similare europene sau interna]ionale. 
Adoptarea hot`rârilor comitetului tehnic se 
face prin consensul membrilor ei. [i pentru 
c` tot suntem în cadrul acestui domeniu 
vrem s` v` mai facem ni[te preciz`ri. 
Atât înainte cât [i dup` aderare conform 
acordurilor existente între România [i UE, 
permanent se are în vedere armonizarea 
cadrului legislativ na]ional cu cel al UE 
astfel încât s` se asigure aplicarea voluntar` 
a standardelor. Se dore[te ca standardele 
europene s` fie adoptate la nivel na]ional în 
propor]ie de 80%.

Dup` ’89 ne-au intrat în vocabular, 
în fondul principal de cuvinte, multe 
neologisme. Astfel, autobiografia a fost 
înlocuit` de CV, mi[to de trendy sau cool, 
standardele române[ti au devenit din STAS, 
SR (standard român).

Standardele române pot fi:
• de concep]ie pur româneasc` (SR), 

aplicabile doar pe teritoriul na]ional
• preluate ca atare, prin traducere, cu 

fil` de confirmare sau prin anun], 

de la organismele interna]ionale 
(SR ISO) [i europene (SR EN sau 
SR EN ISO).

Standardele interna]ionale sunt 
realizate de Organiza]ia Interna]ional` 
de Standardizare (ISO), un organism 
asociativ din care fac parte organismele de 
standardizare din 157 de ]`ri.

Marea majoritate a standardelor 
interna]ionale sunt preluate ca standarde 
europene de c`tre Comitetul European de 
Standardizare (CEN) [i prezint` indicativul 
EN ISO. De asemenea, CEN realizeaz` [i 
propriile standarde cu  indicativul EN.

   România este reprezentat` la ISO 
[i CEN de Asocia]ia de Standardizare din 
România (ASRO).

   S` fie clar de la bun început: Legile, 
reglement`rile tehnice [i prevederile 
administrative sunt emise de autorit`]ile 
na]ionale [i cele din Uniunea European` [i 
sunt obligatorii. Cunoa[terea [i respectarea 
lor determin` func]ionarea normal` a vie]ii 
sociale [i economice a ]`rii.

 Spre deosebire de acestea, standardele, 
elaborate prin consens în cadrul comitetelor 
tehnice ale organismelor de standardizare, 
de c`tre reprezentan]ii tuturor factorilor 
interesa]i, nu sunt obligatorii [i utilizarea 
lor este voluntar`. Totu[i, dac` legiuitorul 
include într-un text de act normativ 
prevederile dintr-un standard, sau face 
referire la acel standard [i la o anumit` 
edi]ie a acelui standard, acesta devine 
obligatoriu. Astfel în Legea 177/2005 
pentru completarea art. 9 din Ordonan]a 
Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea 
de standardizare na]ional`, aprobat` cu 
modific`ri [i complet`ri prin Legea nr. 
355/2005, art. 1 se stipuleaz` c` „referirile 
la standardele na]ionale, eupene sau 
interna]ionale, în actele normative, trebuie 
s` prevad` explicit c` aplicarea standardelor 
reprezint` o modalitate recomandat` pentru 
asigurarea conformit`]ii cu cerin]ele din 
actele normative respective.”

Legiuitorul european utilizeaz` din ce în 
ce mai mult standardele pentru ca, din punct 
de vedere tehnic, legisla]ia european` s` fie 
cât mai sus]inut` [i la obiect, r`spunzând 
astfel nevoilor cotidiene.

}`rile afiliate la CEN sunt obligate s` 
adopte standardele europene ca standarde 
na]ionale [i totodat` s` anuleze standardele 
na]ionale, vechi, ce pot fi conflictuale.

Standardele europene [i interna]ionale 
sunt adoptate ca standarde na]ionale, 
identice din toate punctele de vedere (ca 
format [i con]inut tehnic).

Adoptarea unui standard român se 
face pe baza proiectului elaborat în cadrul 
comitetelor tehnice ale ASRO în care sunt 
reprezenta]i factorii interesa]i pe domeniile 
specifice pentru care au fost înfiin]ate 

comitetele. În elaborarea standardului trebuie 
s` se ]in` cont de prevederile standardelor 
în vigoare (europene, interna]ionale [i 
na]ionale) specifice domeniului de activitate.

Legisla]ia european` a fost transpus` în 
legisla]ia româneasc` prin legi, ordonan]e 
[i hot`râri de guvern, coroborate cu 
ordine ale mini[trilor de aprobare a 
listelor standardelor române care adopt` 
standardele europene armonizate, 
referitoare la domeniul respectiv.

Foarte important: Toate produsele 
ob]inute în conformitate cu standardele 
armonizate, beneficiaz` de prezum]ia 
de conformitate cu cerin]ele esen]iale 
corespunz`toare, specifice, fiind astfel un 
factor determinant într-o reu[it` de succes 
în cadrul pie]ei europene din care face parte 
în prezent.

Nu ne putem ab]ine s` nu facem 
o scurt` pledoarie pentru însu[irea [i 
aplicarea standardelor. În dorin]a de a vedea 
în fiecare activitate agricol` o afacere [i de 
a ac]iona în sensul ob]inerii celor mai bune 
rezultate financiare v` enumer`m câteva din 
avantajele folosirii standardelor:
• Succesul afacerii poate veni mai repede [i 
mai u[or. Introducerea folosirii standardelor 
în marketingul afacerii d` [anse mai mari de 
reu[it`;
• În cazul agen]ilor economici care fac export 
activitatea se u[ureaz` sim]itor mai ales în 
cazul comer]ului intracomunitar,caz în care 
produsele trebuie s` respecte specifica]iile 
rezultate din directivele europene [i 
standardele armonizate aferente;
• {i pentru c` a venit vorba de directive [i 
reglement`ri UE, standardele v` pot aduce 
conformitatea cu reglement`rile respective 
cu privire la securitatea [i siguran]a 
alimentar` [i protec]ia mediului;
• Aplicarea cu stricte]e a standardelor aduce 
cu siguran]a îmbun`t`]irea atât a produselor 
cât [i a activit`]ii întregii companii;
• Calitatea produselor,serviciilor [i a 
activit`]ii de zi cu zi este condi]ia esen]ial` 
în atragerea [i men]inerea clien]ilor;
• Se creaz` astfel prin aplicarea standardelor 
o imagine corect`,pozitiv` [i transparent` 
asupra afacerii respective;
• “A gre[i este omenesc” dar prin aplicarea 
standardelor se diminueaz` considerabil 
posibiliatatea de a gre[i;
• “Ca s` nu mai invent`m roata” aplic`m 
standardele elaborate [i testate de exper]i, 
fapt ce conduce implicit la reducerea 
substan]ial` a costurilor prin trecerea direct 
la execu]ie f`r` a mai fi nevoie de cercetare 
[i experimentare prealabil`;
• Corolarul ar fi c` produsele ob]inute 
conform standardelor sunt compatibile 
cu alte produse furnizate de produc`tori 
europeni sau interna]ionali.

Constantin Bulut`

pRoDusele agRiCole RoMâne{ti tRebuie s~ fie „iso” sau „en”
Constantin bulu]`
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Semin]e de orz pentru bere cu 2 rånduri 

Semin]e de rapi]` tip “OO” 

pentru succesul recoltelor
dumneavoastr`!

•   poten]ial de produc]ie ridicat
(printre cele apreciate soiuri de toamna \n Europa)
•   excelente calit`]i pentru mal]ificare

VANESSA

HIGH-OLEIC • con]inut de ulei de 46-48%
•   poten]ial de produc]ie ridicat
•   rezistent la c`dere, scuturare, iernare

PERLA

Semin]e de gråu

•   poten]ial de produc]ie ridicat
•   rezistent la c`dere
•   tolerant la boli foliare si ale spicului

EMERINO
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Agricultura secolului nostru se 
bazeaz` în special pe agricultura 
conservativ`, agricultur` care are 
drept concept „produc]ii agricole 
durabile”.

Obiectivul s`u este ob]inerea unor 
randamente mari [i eficiente în mod 
constant, bazate pe p`strarea resurselor 
naturale astfel ca genera]iile viitoare 
s` aib` în continuare capacitatea de 
a-[i produce singuri necesarul lor de 
hran`. 

Ameliorarea ca ramur` important` 
a agriculturii conservative, exploateaz` 
intens resursele genetice vegetale 
ad`ugând piramidal genelor de 
productivitate, pe cele de rezistente 
la boli, d`un`tori, ar[i]` [i secet`, în 
scopul creerii de organisme capabile s` 
men]in` durabil atât  produc]ia agricol` 
cât [i condi]iile de mediu.

Activitatea de ameliorare s-a bazat 
continuu pe stocul de gene aflat în 
patrimoniul unit`]ii de cercetare care 
au depus un efort continuu intelectual 
dar [i financiar pentru colectare [i 
p`strarea sa. 

La nivel global, biodiversitatea 
genetic` vegetale, colectat` de 
speciali[ti , a impus la rândul s`u 
un efort colectiv pentru p`strarea [i 
utilizarea sa în comun.

Ameliorarea din ]ara noastr` s-a 
înscris în fruntea acestor eforturi.

Crearea primelor soiuri de porumb 
în ]ara noastr` , - „Ardelenesc de 
Varady [i L`pu[neac” au fost introduse 
în cultur` la începutul secolului XX. 

Intensificarea lucr`rilor de 
colectare a germoplsmei [i utilizarea 
ei în lucr`ri de ameliorare a avut loc 
printr-o activitate deosebit de rodnic` 
a Institutului de Cercet`ri Agronomice 

al României. {i a sta]iunilor sale. 
Efortul sa amplific` în anii *60 dup` 
reorganizarea cercet`rii agricole care 
avea ca sarcin` asigurarea semin]elor 
selec]ionate pentru întreaga suprafa]a 
agricol`.

Pe baza germoplasmei locale 
(popula]ii locale soiuri [i linii 
consangvinizate) dar [i în baza 
germoplasmei din alte ]`ri, au fost 
create în România numeroase soiuri 
[i hibrizi la toate speciile de plante, 
la unele având chiar o recunoa[tere 
mondial` (floarea-soarelui, grâu [.a.).

Agricultura durabil` a viitorului 
reclam` îns` crearea unor soiuri 
zonale adaptate condi]iilor dintr-un 
anumit habitat care s` se muleze pe 
amplitudinea de varia]ie a acestora 
astfel încât s` asigure condi]ia de 
satisfacere continuu a necesarului de 
hran` al popula]iei. 

Agricultura viitorului va folosi tot 
mai multe surse de germoplasm` care 
trebuie p`strate [i men]inute activ în 
procesul de ameliorare.

Cre[terea interesului pentru 
managementul [i utilizarea genofondului 
vegetal impune implicarea tuturor 
de]in`torilor [i utilizatorilor acesteia, 
într-un program concordant cu 
necesit`]ile  curente [i viitoare.

În]elegerea speciali[tilor dar [i a 
factorului politic din România a fost 
total`. 

România este semnatar` a 
Conven]iei pentru Diversitatea Biologic` 
(1993) [i a Tratatului Interna]ional 
privind Resursele Genetice Vegetale 
pentru Alimenta]ie [i Agricultur` 
(2001), acorduri ce definesc 
obiectivele cuprinse în Planul Global 
de Ac]iune al FAO privind Conservarea 
[i Utilizarea Sustenabil` a Resurselor 
Genetice Vegetale pentru Alimenta]ie [i 
Agricultur`. 

Cu toate acestea fondurile 
bugetare acordate resurselor genetice 
au fost an de an reduse. În ultimii 
10 ani s-a asigurat un buget minim 
de supraveghere B`ncii de resurse 
Genetice Vegetale de la Suceava 
[i promisiuni verbale Institutelor [i 

Sta]iunilor din subordinea ASAS. 
Men]inerea valorii biologice 

a acestor genotipuri aflate azi în 
colec]ia laboratoarelor de ameliorare a 
plantelor, implic` un personal calificat, 
mult` munc` fizic` [i intelectual`, 
suprafe]e de teren, spa]ii de izolare 
în câmp , depozite amenajate special 
consumatoare de energie termic` [i 
electic`. Aceast` activitate deosebit 
de complex` înc`rcat` de r`spunderea 
muncii a multor genera]ii de agronomi 
nu trebuie l`sate în voia sor]ii, având ca 
laic motiv „Criza economic`”. Ea trebuie 
sus]inut` prin program pe termen lung 
având un personal propriu bugetar 
de înalt` calificare [i un program de 
dezvoltare asem`n`tor tuturor ]`rilor 
din Europa de Vest. 

Agricultura României, aflat` pe locul 
IV din Uniunea European` ca suprafa]` 
de]ine o zestre genetic` de care suntem 
mândri dar pe care o vom p`r`si curând 
dac` nu sunt luate m`surile necesare. 

Un program na]ional de p`strare 
[i utilizare a resurselor Genetice 
Vegetale a fost schi]at de Banca 
resurselor Vegetale Suceava înc` 
din anul 1998. Îmbun`t`]it prin 
aportul tuturor cercet`torilor agricoli 
din România, îl supunem dezbaterii 
publice. 

Ministerul Agriculturii, Silviculturii 
[i Dezvolt`rii Rurale, prin direc]iile 
de cercetare [i controlul semin]elor îi 
revine sarcina s` elaboreze un cadru 
legislativ, asem`n`tor celui întocmit 
pentru zootehnie, pe care s`-l înainteze 
spre aprobarea guvernului. 

Cercet`rii agricole îi revine sarcina 
s` p`streze acestei bog`]ii imense 
pentru genera]iile viitoare [i s` le 
îmbun`t`]easc` la nivelul cerin]elor 
viitoare. 

Asocia]ia AMSEM, ca asocia]ie 
profesional` a tuturor Amelioratorilor, 
produc`torilor de S`mân]` [i Material 
de Plantare din România sprijin` 
publicând acest program în paginile 
revistei sale [i va face toate demersurile  
necesare pentru finan]area sa. 

ResuRsele genetiCe Vegetale 
Din }aRa noastR~ sunt insufiCient sus}inute finanCiaR

Dr. Al. Tianu
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Al̀ turi de Fran]a, România este cel mai 
mare cultivator de porumb din Europa. 
În ce prive[te porumbul de consum, prin 
suprafe]ele cultivate, România se claseaz  ̀pe 
primul loc. Fiind planta cu ponderea cea mai 
important̀  din culturile de câmp, adaptat̀  
la condi]iile pedoclimatice de o deosebit̀  
variabilitate, porumbul ar merita o aten]ie 
deosebit̀  atât ca aplicare a tehnologiilor 
moderne de  cultur̀ , de valorificare a 
produc]iei ob]inute [i în ce prive[te cercetarea 
patrimoniului genetic de care se dispune.

Acest din urm  ̀  aspect revine în 
actualitate datorit̀  faptului c  ̀ accentuarea 
globaliz r̀ii în comer]ul cu semin]e [i trecerea 
accelerat̀  la cultivarea hibrizilor de porumb 
modifica]i genetic va duce la o si mai 
puternic  ̀p t̀rundere a genelor  de la hibrizii 
moderni în zonele din ]ara noastr̀  în care 
la ora actual̀  mai sunt cultivate popula]ii 
locale.

În al doilea rând, reorganizarea 
cercet̀ rii [tiin]ifice agricole prin trecerea 
de la finan]area pe proiecte de cercetare în 
locul programelor de cercetare nu asigur̀  
continuitatea lucr̀ rilor de men]inere a 
resurselor de germoplasm  ̀ existente la 
INCDA Fundulea [i sta]iunile de cercet̀ ri de 
profil. Proiectele de cercetare au o durat̀  
de derulare  maxim  ̀de trei ani, în timp ce 
programele de gestionare a germoplasmei 
de porumb au nevoie de o finan]are 
permanent̀ . La întocmirea proiectelor 
de cercetare se cer indicatori de eficien]̀  
economic ;̀ gestionarea germoplasmei de 
porumb este îns  ̀o investi]ie pe termen lung, 
iar eficien]a nu este imediat̀ .

Cum s-a ar̀ tat mai sus dispunem de 
condi]ii de clim  ̀ [i sol foarte variate, care 
au fost un mediu propice de diversificare a 
germoplasmei de porumb care a p t̀runs 
în ]ara noastr̀ . Prima germoplasm  ̀ de 
porumb din convarietatea indurata p t̀runs` 
în ]ara Româneasc  ̀[i Moldova a provenit din 
Turcia, iar în Transilvania au fost introduse 
tot forme din convarietatea indurata din 
Italia [i Turcia. Peste aceste forme, care au 
evoluat [i s-au adaptat condi]iilor climatice, 
în situa]ia în care la sfâr[itul secolului XIX în 

Principatele Unite porumbul ocupa peste 50 
% din suprafa]a arabil̀  cultivat̀ ,  la începutul 
secolului XX s-au  importat din Argentina 
cantit̀ ]i mari de porumb  din convarietatea 
dentiformis, pentru asigurarea semin]ei 
necesare în condi]iile în care porumbul 
din zon  ̀a fost puternic afectat de o secet̀  
prelungit̀  din anul 1904.

În acest fel a avut loc o „hibridare”  între 
formele dentiformis introduse pe scar̀  
larg  ̀în cultur̀ ; în zonele cele mai favorabile 
culturii porumbului, au ap r̀ut  forme mai 
productive, iar germoplasma s-a diversificat. 
Formele din convarietatea indurata au 
r̀ mas s  ̀ fie cultivate, în continuare, pe 
areale mai restrânse, în zonele mai pu]in 
favorabile culturii porumbului, zone în care 
mai „rezist̀ ” [i ast̀ zi, dar sunt amenin]ate 
[i de impurificare cu forme moderne, prin 
fenomenul de mobilitate a for]ei de munc  ̀[i 
plata în natur̀  a lucr̀ rilor agricole.

Primele soiuri de porumb, create în 
]ara noastr̀  a fost Ardelenesc de Varady 
[i L`pu[neac; ca localizare în timp aceste 
soiuri au fost introduse în cultur̀  la începutul 
secolului XX.

Apari]ia sta]iunilor ICAR a condus [i 
la o intensificare a lucr̀ rilor de colectare 
a germoplasmei locale de porumb [i de 
utilizare a acesteia în lucr̀ rile de creare 
a soiurilor de porumb. În perioada 1929 
– 1962 au fost  create mai multe soiuri de 
porumb, având ca material ini]ial, în cea mai 
mare propor]ie, germoplasm  ̀româneasc .̀ 
O parte  din aceste soiuri se reg`sesc [i ast̀ zi 
în colec]iile de germoplasm  ̀ale centrelor de 
ameliorare a porumbului din ]ar̀  [i la Banca 
de Resurse Genetice Vegetale  Suceava. Cele 
mai importante soiuri create în perioada 
respectiv  ̀au fost: ICAR – 54, Românesc de 
Studina, B`n ]̀ean de C l̀acea, Dobrogean, 
Suceava 1, Arie[an, L`pu[neac, Galben 
Timpuriu, Regele Ferdinand, Românesc 
de Moara Domneasc ,̀ Portocaliu de Tg. 
Frumos, Portocaliu de Ez r̀eni etc.

O etap  ̀ important̀  pentru colectarea, 
studiul [i valorificarea germoplasmei de 
porumb a constituit-o înfiin]area Institutului 
pentru Cultura Porumbului Fundulea [i a 

sta]iunilor experimentale Turda, Podu Iloaiei, 
{imnic, Ceala-Lovrin. Imediat dup  ̀înfiin]are 
în iunie 1957 la prima reuniune [tiin]ific  ̀[i de 
coordonare a activit̀ ]ii, desf̀ [urat̀  la Turda, 
s-a hot̀ rât colectarea popula]iilor locale din 
zone arondate fiec r̀ei institu]ii de cercetare. 
În perioada 1957-1962 s-au colectat popula]ii 
locale din peste 5000 de localit̀ ]i. Aceste 
popula]ii au fost studiate în anii ulteriori 
colect̀ rii, iar cele care s-a considerat c  ̀sunt 
similare fenotipic, provenind [i din acelea[i 
condi]ii pedoclimatice, au fost folosite la 
ob]inerea de popula]ii sintetice [i composite. 
Au fost men]inute [i sunt men]inute [i în 
prezent 1230 popula]ii locale, iar la Banca 
de Resurse Genetice Vegetale un num r̀ de 
3294 de popula]ii locale. 

Pe baza germoplasmei locale (popula]ii 
locale, soiuri [i linii consangvinizate) dar 
[i din linii consangvinizate str̀ ine  au fost 
create peste 200 de popula]ii sintetice [i 
composite din dorin]a de a îngloba genele 
valoroase în mai pu]ine genotipuri necesare 
s  ̀fie men]inute . Au fost ini]iate [i realizate 
mai multe programe de selec]ie recurent̀  [i 
recurent-reciproce, programe de ameliorare 
pe termen lung, cu scopul de  a crea 
popula]ii sintetice heterotice, cu poten]ial 
ridicat de ob]inere de linii consangvinizate 
valoroase. Toate aceste programe de selec]ie 
recurent-reciproc  ̀ (half-sib [i full-sib) au 
fost  sistate, din cauza lipsei fondurilor 
necesare derul̀ rii unor astfel de programe 
de ameliorare complex .̀ Popula]iile sintetice 
[i popula]iile locale sunt conservate „ex 
situ” [i se reînmul]esc periodic, la 3-5 ani cu 
eforturi considerabile din partea centrelor de 
ameliorare care mai sunt active.

Cum s-a ar̀ tat anterior o parte din 
popula]iile locale, soiurile române[ti, 
popula]iile sintetice, compositele [i liniile 
consangvinizate au fost depozitate spre 
conservare la Banca de Resurse Genetice 
Vegetale Suceava (Tabelul 1). 

Problema care se ridic  ̀este legat̀  de 
faptul c  ̀unele genotipuri n-au fost preg t̀ite 
corespunz t̀or pentru depozitare, ori s-au 
produs întreruperi de furnizare a energiei 
electrice la camerele climatizate, ori termenul 

situa]ia germoplasmei de porumb din România
 Prof. univ. dr. Ioan HA{*
 USAMV Cluj-Napoca; SCDA Turda

__________________
* Au contribuit cu date privind germoplasma existent` dr.ing. Ion Antohe - INCDA Fundulea, dr.ing. Ana Copândean – SCDA Turda, dr.ing. Marius 

Murariu – SCDA Suceava, dr. Viorica Urecheanu – SCDA [imnic, ing. Dana Suba – SCDA Lovrin, dr. ing. Silvia Str`jeru- Banca de Resurse Genetice 
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de depozitare a fost prea lung [i s-a deteriorat 
iremediabil germina]ia semin]elor. Se 
impune o colaborare direct̀  între depozitori 
[i Banca de Resurse Genetice Vegetale 
Suceava pentru a asigura reînmul]irea 
periodic  ̀a genotipurilor depozitate [i pentru 
a asigura în acest fel continuitatea acestor 
adev r̀ate „valori de patrimoniu na]ional”. La 
Institutul Na]ional de Cercetare-Dezvoltare 
Agricol̀  Fundulea sunt men]inute cel mai 
ridicat num r̀ de genotipuri de porumb 
– 2907, dac  ̀ sunt însumate doar soiurile 
de porumb, popula]iile (provenien]ele) 
locale, popula]iile sintetice [i compositele 
[i liniile consangvinizate. Pe lâng  ̀acestea, 
atât la INCDA Fundulea, cât [i la sta]iunile 
de cercet̀ ri care dezvolt̀  programe de 
ameliorare a porumbului sunt crea]i [i 
men]inu]i pentru perioada de 3-5 ani în 
depozitele de germoplasm  ̀peste 10000 de 
hibrizi simpli, triliniari [i dubli.

Tipul germoplasmei [i num r̀ul de 
genotipuri men]inute la laboratorul de 
ameliorare a porumbului de la INCDA 
Fundulea sunt prezentate în Tabelul 2. 

Trebuie remarcat num r̀ul ridicat 
de soiuri de porumb (26) men]inute la 
Fundulea, precum [i existen]a unui num r̀ 

mare de sintetici autohtoni [i str̀ ini afla]i 
de asemenea în men]inere (139). Cea mai 
mare parte a germoplasmei de porumb 
este reprezentat̀  de liniile consangvinizate 
(2463), din care o parte însemnat̀  au fost 
create în condi]iile specifice de câmpie 
fertil̀  din sudul ]̀ rii. Liniile consangvinizate 
create la INCDA Fundulea se remarc  ̀printr-
o rezisten]̀  sporit̀  la secet̀  [i ar[i]̀ , iar 
germoplasma utilizat̀  a provenit atât din 
soiurile [i popula]iile locale române[ti, cât 
[i din cele mai bune surse de germoplasm` 
nord-american  ̀ [i europene, de multe 

ori încruci[at̀  cu germoplasm  ̀ local̀ . În 
colec]ia de germoplasm  ̀ se g`sesc [i un 
num r̀ însemnat de linii consangvinizate 
str̀ ine (1272), provenite din schimburile 
interna]ionale realizate de-a lungul a celor 
peste 50 de ani de existen]̀  a institutului 
precum [i linii consangvinizate create în 
institu]ii de cercetare române[ti.

Un alt centru important de ameliorare al 
porumbului [i depozitor a unei impresionante 
colec]ii de germoplasm  ̀ de porumb este 
Laboratorul de ameliorare a porumbului de 
la SCDA Turda (Tabelul 3). În colec]ia de 
germoplasm  ̀ de porumb sunt men]inute 
un num r̀ de 1746 de genotipuri (3 soiuri 
de porumb, 297 de popula]ii locale, 60 de 
popula]ii sintetice [i composite [i un num r̀ 
de 1386 de linii consangvinizate, dintre care 
628 au fost create la SCDA Turda ).

Caracteristica principal̀  a germoplasmei 
men]inute la SCDA Turda este marea 

diversitate genetic ,̀ dat̀  de condi]iile 
specifice pedoclimatice din întreaga 
Transilvanie. Popula]iile locale de porumb 
au fost colectate din Câmpia Transilvaniei, 
Podi[ul Some[an, ]ara Maramure[ului, dar 
[i din zonele de deal [i depresionare din 
interiorul arcului intracarpatic. Popula]iile 
sintetice [i compositele au fost create 

Nr.   
crt.

Tipul germoplasmei
[i num`r de genotipuri

1.
1.1
1.2

Soiuri de porumb * 
- soiuri române[ti
- soiuri str`ine

22
16
6

2. Popula]ii locale 3294

3. Popula]ii sintetice [i 
composite
- ob]inute prin schimburi
interna]ionale

144

144

4.
4.1.
4.2.

Linii consangvinizate
- LC create în institu]ii de 
C-D române[ti
- LC str`ine

1234
834

400

nr.
crt.

tipul germoplasmei [i
num`r de genotipuri

observa]ii

1.
1.1
1.2

Soiuri de porumb *
- române[ti
- str`ine

26
21
5

Se men]in prin inmul]irea sub 
izolatori la INCDA Fundulea

2.
2.1
2.2

Popula]ii locale**
- române[ti
- str`ine

279
245
34

O parte din popula]iile din 
colec]ia INCDA Fundulea au fost 
trimise spre conservare la Banca 
de Resurse Vegetale Suceava

3.
3.1
3.2

Popula]ii sintetice [i 
composite ***
- sintetici crea]i la 
INCDA Fundulea
- sintetici str`ini

139

26
113

Men]inerea se face la 3-4 ani la 
INCDA Fundulea 

4.
4.1.
4.2.
4.3
4.4

Linii consangvinizate
- LC create la 
INCDA Fundulea
- LC create în alte 

institu]ii de C-D române[ti 
- LC str`ine

- LC purt`toare de gene 
de interes

2463
1116

75

1272
100

Men]inerea se realizeaz` la 3- 5 
ani prin alternarea autopoleniz`rii 
cu SIB

Tabelul  1
Germoplasma de porumb depozitat` 

la Banca de Resurse Genetice 
Vegetale Suceava

* La banca de Resurse Genetice Vegetale 
Suceava se g`sesc în conservare urm`toarele soiuri: 
Arie[an, B`n`]ean  de C`leacea 1 [i 2, Dobrogean, 
Regele Ferdinand – Topoloveni, Galben Timpuriu, 
ICAR 54 prov. 1 [i 2, L`pu[neac 1 [i 2, Portocaliu 
de Tg. Frumos, Românesc de Moara Domneasc`, 
Românesc de Studina, Suceava 1, Lester Phister, 
Tuxpeno, Red King, Conico – Northeno, Danube 1 
[i 2.

Tabelul 2
Germoplasma de porumb existent`  la INCDA Fundulea

* - Soiuri române[ti men]inute la INCDA Fundulea: Arie[an, L`pu[neac, Galben Timpuriu, Dobrogean, 
ICAR – 54, Portocaliu de Tg. Frumos, Românesc de Studina, Suceava 1, H`ng`nesc.

   - Soiuri str`ine: Conico- Nortenao, Red King, Danube, Tuxpeno.
** Popula]ii române[ti: M`seaua Calului de Cazane, Românesc de Ceptura, Românesc de 

Storob`neasa, Scorumnic de Fântânele, Românesc de Gurb`ne[ti, Col]ul Calului de N`moloasa, Alb de 
Vârtoapele, Portocaliu de C`line[ti, Popula]ie de Govora

*** Popula]ii sintetice române[ti: Sintetic 1-4, Sintetic 5-9, Sintetic linii indurata, Sintetic linii ICAR- 
54, Sintetic rezistent la temperaturi sc`zute, Sintetic rezistent la Fussarium, Sintetic rezistent la Ostrinia 
nubilalis, Sintetic O2, Sintetic rezistent la secet` + ar[i]`, Sintetic {imnic etc.

 Popula]ii sintetice str`ine: Sintetic WF 9, Exotic Early 3, Minnesotta Syn AS-B, Sintetic SCo2 , 
Sintetic Oh43, Sintetic B37,  Exotic late (27) etc.
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utilizându-se popula]ii locale (fenotipic 
asem`n t̀oare)  [i linii consangvinizate din 
acela[i grup heterotic, iar 8 popula]ii sintetice 
[i composite au fost cuprinse în programe de 
selec]ie recurent – reciproc ,̀ desf̀ [urându-
se pân  ̀în prezent 3-4 cicluri de selec]ie „half-
sib” sau „full-sib”. Din p`cate, atât la INCDA 
Fundulea, cât [i la SCDA Turda, programele 
de selec]ie recurent-reciproce (programe de 
îmbun t̀̀ ]ire a germoplamei pe termen lung) 
sunt întrerupte, materialul de ameliorare 
fiind stocat, deoarece desf̀ [urarea acestora 
în continuare necesit̀  o finan]are adecvat̀  
[i un personal de  cercetare înalt calificat. 
Rezultatele ob]inute de cercet̀ torii români 
(Tabelul 4) în programele de selec]ie 
recurent reciproc  ̀  sunt comparabile cu 
cele ob]inute în programe de cercetare 
similare desf̀ [urate în universit̀ ]i nord-
americane; din acest motiv consideram c` 
se pierde un poten]ial [tiin]ific încorporat în 
aceste programe prin necontinuarea lor, cu 
consecin]e importante, incomensurabile pe 
termen lung, pentru o ]ar̀  în care porumbul 
este principala plant̀  de cultur̀ , pentru o 
]ar̀  cu cea mai ridicat̀  suprafa]̀  de porumb 
pentru boabe din cadrul Uniunii Europene.

Liniile consangvinizate create la SCDA 
Turda se remarc  ̀prin precocitate, printr-un 
ritm alert de dezvoltare în primele faze de 
vegeta]ie [i adaptabilitate la condi]ii de mediu 
mai pu]in favorabile în prima parte a perioadei 

de vegeta]ie. În colec]ia de germoplasm` 
de la SCDA Turda sunt men]inute [i linii 
consangvinizate cu destina]ie special̀  
(pentru m l̀ai gri[at, pentru con]inut ridicat 
în carotenoizi, pentru con]inut ridicat în 
aminoacizi esen]iali, linii consangvinizate 
pentru crearea hibrizilor de porumb zaharat 
etc.)

Un centru important pentru germoplasma 
de porumb din ]ara noastr̀  este SCDA 
Suceava, centru în care sunt men]inute un 
num r̀ de 1016 genotipuri de porumb (500 
popula]ii locale [i 516 linii consangvinizate). 
Caracteristica principal̀  a popula]iilor 
locale de porumb colectate [i men]inute la 
SCDA Suceava este precocitatea acestora. 
Popula]iile locale aflate în procesul de 
men]inere la Suceava provin (cea mai mare 
parte) din zonele submontane [i depresionare 
ale Bucovinei, dar [i din Maramure[ [i zona 
estic ,̀ montan  ̀ a Transilvaniei. Pe lâng` 
precocitate, popula]iile din aceast̀  colec]ie 
se remarc  ̀ prin rezisten]a la temperaturi 
sc`zute din prima parte a perioadei de 
vegeta]ie. 

Liniile consangvinizate aflate în colec]ia 
SCDA Suceava sunt de asemenea din 
grupul liniilor consangvinizate timpurii [i 
foarte timpurii; acestea au fost create atât din 
germoplasm  ̀local̀ , cât [i din germoplasm` 
european  ̀[i canadian  ̀de ciclul II. Aceste 
linii consangvinizate pot constitui baza cre r̀ii 

unor hibrizi de porumb extratimpurii, adapta]i 
condi]iilor pedoclimatice din zone mai pu]in 
favorabile culturii porumbului, cu perioad` 
de vegeta]ie limitat̀ .

La SCDA {imnic (Tabelul 5) sunt 
men]inute un num r̀ de 818 genotipuri, 
popula]ii locale (173) colectate din zona 
arid  ̀din nord-vestul ]̀ rii, popula]ii sintetice  
[i composite (5) create din popula]ii locale 
din Oltenia [i linii consangvinizate rezistente 
la secet̀  [i linii consangvinizate (640) create 
în institu]ie (525) sau ob]inute prin schimb 
cu institu]ii de cercetare-dezvoltare din ]ar̀  
sau str̀ in t̀ate.

Liniile consangvinizate create la SCDA 
[imnic se remarc  ̀ prin rezisten]a sporit̀  
la secet̀  [i temperaturi ridicate, dar [i prin 
perioada de vegeta]ie lung  ̀ [i poten]ialul 
ridicat de produc]ie.

La SCDA Lovrin sunt men]inute un 
num r̀ de total de 460 genotipuri de 
porumb: 15 popula]ii locale, 69 de popula]ii 
sintetice [i composite (din care 60 create în 
institu]ie) [i 376 de linii consangvinizate (320 
create la Lovrin). Caracteristica principal̀  a 
germoplasmei men]inute la Lovrin este buna 
adaptabilitate la condi]iile de mediu din fertila 
câmpie din vestul României [i acoperirea 
bun  ̀(full season) al poten]ialului climatic al 
zonei.  Num r̀ul mare de popula]ii sintetice 
create în institu]ie înglobeaz  ̀o bun  ̀parte 
din popula]iile locale care au existat în zon` 
[i au fost colectate în perioada  1957-1962. 
[i în cazul popula]iilor sintetice de la Lovrin , 
în ultimii ani, singurele lucr̀ ri ce se execut̀ , 
sunt lucr̀ ri de men]inere, f̀ r̀  preten]ii de 
progres genetic [i îmbun t̀̀ ]ire a valorii „per 
se” a popula]iilor.

Num r̀ul probelor de germoplasm  ̀de 
porumb men]inute în cadrul institu]iilor de 
cercetare din România se cifreaz  ̀la 6497, 
la care se adaug  ̀[i genotipurile de porumb 
aflate în custodia B`ncii de Resurse Genetice 
Vegetale Suceava – 4694.

Posibil ca unele din aceste resurse de 
germoplasm  ̀ s  ̀ se g`sesc  ̀ în dou  ̀ sau 
chiar trei din institu]iile de cercetare de mai 
sus, dar majoritatea se g`sesc doar întrun 
centru de cercetare sau de depozitare a 
germoplasmei. În aceast̀  situa]ie aceste 
resurse devin foarte vulnerabile, iar pierderea 
iremediabil̀  a acestor resurse este foarte 
posibil̀  în caz de fenomene meteorologice 
deosebite, probleme de insecuritate a 
p`str̀ rii sau alte cauze. Un astfel de caz s-
a petrecut cu colec]ia de germoplasm  ̀de 
porumb de la SCDA Podu Iloaiei;  datorit̀  

nr.
crt.

tipul germoplasmei [i
num`r de genotipuri

observa]ii

1. Soiuri de porumb * 3 Se men]in la SCDA Turda

2. Popula]ii locale** 297 - 20 popula]ii au fost colectate în anul 
2008
- se \nmul]esc la 3- 4 ani, sub izolatori

3. Popula]ii sintetice 
[i composite ** *
- create la SCDA Turda
- ob]inute prin schimburi 
interna]ionale

60
30
30

- men]inute la SCDA Turda
- programe de selec]ie recurent reciproc` 

”în conservare” – 4 (3 half-sib [i 1 full-
sib)

4.
4.1.
4.2.

4.3

Linii consangvinizate 
-LC create în institu]ie
-LC create în alte institu]ii
de C-D române[ti
-LC str`ine

1386
628
111

647

- men]inerea se realizeaz` la SCDA 
Turda, odat` la 3-5 ani.
- s-au trimis pentru  men]inere la Banca 

de Resurse Genetice Vegetale peste 250 
genotipuri.

Tabelul  3
Germoplasma de porumb existent` la SCDA Turda

*   Soiuri: Arie[an, Galben Timpuriu, L`pu[neac
** Popula]ii locale reprezentative pentru zona central` [i de nord a ]`rii: Ungheni, Che]ani, 

Dumbrav`vioara, Mihal], Nepos, S`ndule[ti, Mihai Viteazu, Valea Larg`, Gil`u, Josenii Bârg`ului, 
Lancr`m, Vi[eu, Dese[ti, H`rnice[ti, Suciu de Sus, Beriu. 

*** Popula]ii sintetice [i composite create la SCDA Turda : TuSyn  1, TuSyn  2, TuSyn 5, TuSyn 6,  
Tu Syn DCT, TuSyn  Gutin, TuSyn Mara, Comp. A, Comp. B etc.

Programe de selec]ie recurent reciproc`: TuSRR2I(5D) x TuSRR5D(2I)(3), TuSRR5D(6I) x 
TuSRR6I(5D)(4), TuSRR2I(DCT) x TuSRRDCT(2I)(2), TuSRRCompA(B) x TuSRRCompB(A)(1)

G
E

R
M

O
P

L
A

S
M

A
 V

E
G

E
T

A
L

~

��



situa]iei economice a institu]iei [i condi]iilor 
improprii de conservare s-ar p r̀ea c  ̀ o 
bun  ̀ parte a colec]iei de popula]ii locale 
[i linii consangvinizate (380 genotipuri) a 

fost pierdut̀ , fiind atacat̀  de d`un t̀orii de 
depozit înainte ca probele s  ̀ fie preg t̀ite 
[i predate la Banca de Resurse Genetice 
Vegetale Suceava.

Pentru a nu compromite munca multor 
genera]ii de ]`rani care au f`cut selec]ie 
empiric` asupra formelor de porumb 
importate din diverse p`r]i ale lumii, 
pentru a nu l`sa s` se risipeasc` munca 
echipelor de cercet`tori care au colectat, 
îmbun`t`]it [i men]inut popula]iile locale 
este absolut necesar s` se procedeze la 
fel ca in cazul animalelor din rasele vechi 
locale, s` se procedeze la asigurarea 
multiplic`rii anuale  [i la depozitarea 
sigur` a acestor resurse, punându-se la 
dispozi]ia institu]iilor depozitoare fondurile 
necesare prin Ministerul Agriculturii, 
P`durilor [i Dezvoltii Rurale.

{i mai stringent` este necesitatea 
men]inerii liniilor consangvinizate, 
posibile forme parentale pentru hibrizi de 
porumb adapta]i condi]iilor specifice ]`rii 
noastre. În aceste linii consangvinizate 
este încorporat` munca a trei genera]ii 
de cercet`tori, a sute de laboran]i [i 
tehnicieni care au muncit mai bine de 
cinci decenii la ob]inerea unor genotipuri 
unice cu o constitu]ie genetic` ce nu 
poate fi repetat`  în cazul pierderii liniei 
consangvinizate. În cazul fiec`reia din 
cele 3677 linii consangvinizate sunt 
încorpora]i cel pu]in 10-12 ani de munc`, 
mii de autopoleniz`ri [i test`ri, iar efortul 
depus în men]inerea acestor linii este de 
asemenea considerabil.

Men]inerea valorii biologice a acestor 
genotipuri implic` personal calificat, mult` 
munc` fizic` [i intelectual`, suprafe]e de 
teren, (materiale, samân]`, fertilizan]i, 
insecto-fungicide, erbicide, pungi de 
polenizari, ladi]e) spa]ii de prelucrarea [i 
depozitare, energie termic` [i electric` 
etc. Din acest motiv, consider`m absolut 
necesar a se lua m`surile necesare 
finan]`rii unor astfel de programme de 
conservare pentru a putea fi în rândul 
]`rilor cu un patrimoniu genetic vegetal 
valoros, bine cunoscut, conservat, dar [i 
cu programe de îmbun`t`]ire viabile, cu 
speciali[ti în domeniu recunoscu]i pe plan 
na]ional [i interna]ional.

|ntâlnirile dedicate germoplasmei 
de porumb de la CIMMYT (2006) [i 
Liubliana (Slovenia - 2009) au pus 
problema studiului germoplasmei de 
porumb cu ajutorul geneticii moleculare, 
iar în România, ]ara cu cea mai mare 
suprafa]` de porumb boabe din Europa 
se pune problema salv`rii germoplasmei 
de porumb!

Sursa Popula]iile Cicluri de 
selec]ie

R`spuns la selec]ie 
(% pe ciclu)

Heterozie
(%)

popula]iile încruci[area C0xC0 CnxCn
Moll [i Stuber 
(1971)

Jarvis
Indian Chief 6 2,3

1,2 3,5 19,2 30,2

Eberhart,
Debela [i
Hallauer    
(1973)

BSSS
BSCB 1

5
0,4
0,9 4,5 14,4 35,0

Gevers  
(1978)

Teko Yellow
Natal Yellow 3

6,0
7,9 6,0 6,0 3,3

Darrah, Eberhart 
[i Penny

K II
EC 573 3 1,0

2,4 7,0 39,2 58,1

Sarca 
(1978)

R. de Studina
R. Dobrogean 2 6,4 19,2 10,7 35,9

R. de Studina
ICAR 54 2 9,7 20,6 14,3 35,3

ICAR 54
Sintetic
American 2 8,8 27,6 22,6 51,7

Martin [i 
Hallauer (1986)

BSSS
BSCB 1 7 0,7

-1,2 3,0 14,9 41,7

Sarca [i 
Cioc`zan (1986)

Sint 5 (25)
Sint 25 (5) 3 2,1

5,8 6,3 2,9 8,8

Sint 5 (29)
Sint 29 (5) 2 3,8

-5,6 2,8 10,8 18,1

Ha[ (1992) Sint 2I (5D)
Sint 5D (2I) 2 17,1

1,0 14,8 46,3 59,8

Tabelul 4
Compara]ii ale r`spunsului la selec]ia recurent reciproc` la popula]iile,

supuse selec]iei [i încruci[area dintre ele

nr. 
crt.

tipul germoplasmei [i 
num`r de genotipuri

observa]ii

1. Soiuri de porumb - -

2. Popula]ii locale* 173 - 110 popula]ii locale men]inute la SCDA 
{imnic
- 63 popula]ii transmise spre p`strare la 
Banca de Gene Suceava

3. Popula]ii sintetice [i 
composite** 5 - men]inute la SCDA {imnic

4. Linii consangvinizate 
LC create în institu]ie 
LC create în alte institu]ii 
de C-D române[ti
LC str`ine

640
525

89
26

Tabelul  5
Germoplasma de porumb existent` la SCDA {imnic

* Popula]ii locale reprezentative zonei de sud-vest: {imnic II, B`lce[ti, Z`noage, Olari- Bal[, Gogo[u, 
Co[oveni, Breasta, Podari.

** Popula]ii sintetice crea]ii ale institu]iei: Sintetic 1, Sintetic 2, Sintetic 3, Composit I, Composit II. 
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Unul dintre obiectivele cercetarii 
stiintifice agricole il reprezinta crearea 
de noi  soiuri si hibrizi cu o capaci-
tate ridicata de productie, cu calitate 
tehnologica ridicata, rezistente la boli, 
daunatori si care sa valorifice la maxim 
resursele naturale de hrana si energie 
solara. Genotipurile nou create trebuie 
sa aiba o capacitate mare de solubiliza-
re, mobilizare si absortie a substantelor 
minerale din sol in special a sarurilor de 
azot si fosfor, o productivitate ridicata a 
fotosintezei si o capacitate sporita pen-
tru transportul substantelor produse in 
procesul de fotosinteza din frunze in 
organele de depozitare.(seminte)

Crearea unor astfel de forme este 
conditionata de existenta in stocul de 
gene al speciei la  care se face ame-
liorarea, a genelor care sa controleze 
existenta unor asemenea insusiri, de 
posibilitatea transferarii genelor valo-
roase straine la noile forme create, de 
existenta unor interactiuni favorabile 
intre genele straine si genotipul ame-
liorat si de posibilitatea ruperii unor 
inlantuiri nedorite de gene.

Oricat de valoros ar fi un organism 
nou creat , daca el nu se urmareste in 
continuare de ameliorator insusirile 
sale valoroase nu pot fi exprimate.

Marea variabilitate a conditiilor cli-
matice din Romania, atat de la o zona 
la alta cat si de la un an la altul, im-
pune ca obiectiv al ameliorarii, crearea 
de soiuri de grau care sa apartina unui 
tip ecologic intermediar, apropiat de 
ecotipul granelor stepice de toamna, 
dar posedand caracteristicile  de rezis-
tenta la cadere si boli ale ecotipului de 
climat umed si toleranta la temperaturi 
ridicate apropiata de cea a ecotipului 
de climat semidesertic. De aceea se 
poate afirma ca, desi resursele gene-
tice apartinand ecotipului de stepa pre-
zinta cea mai mare importanta pentru 
lucrarile de ameliorare din tara noastra, 
granele din intreaga lume trebuie luate 
in consideratie ca principali donatori de 

gene utile.
Soiurile de grau romanesti sunt 

rezultatul recombinarii intre germo-
plasma veche, locala si germoplasma 
foarte diversa din Rusia, Ucraina, Italia, 
Franta, Germania, SUA, Mexic.  

Comportarea buna a soiurilor ro-
manesti in experientele nationale si 
internationale  sugereaza ca marea di-
versitate genetica a genitorilor utilizati 
la crearea acestora a avut ca rezultat nu 
numai obtinerea unui progres in privin-
ta potentialului de productie  si a rezis-
tentei la boli si conditii nefavorabile, ci 
si imbunatatirea plasticitatii ecologice 
in general. De aceea soiurile noi roma-
nesti trebuie considerate elementul de 
baza al germoplasmei pentru ameliora-
rea graului in tara noastra. 

Avand in vedere diversitatea cerin-
telor la care trebuie sa raspunda un soi 
de grau nici un program de ameliorare 
nu se poate limita la un singur obiec-
tiv, neglijandu-le pe celelalte. Pe de alta 
parte, fiecare obiectiv suplimentar re-
duce viteza progresului genetic pentru 
celelalte obiective. De aceea stabilirea 
corecta a prioritatilor si a ponderii care 
trebuie sa o ocupe fiecare obiectiv in 
efortul general de ameliorare constituie 
una din deciziile fundamentale si una 
din conditiile eficientei programelor de 
creare de noi soiuri. O decizie adecvata 
in aceasta privinta trebuie sa se bazeze 
pe o cunoastere amanuntita a princi-
palilor factori limitativi ai recoltelor in 
diferitele zone de cultura a graului, pe 
prognoza evolutiei acestora in timp, ca 
si pe cunoasterea posibilitatilor de pro-
gres genetic si a metodelor celor mai 
corespunzatoare pentru fiecare obiec-
tiv.

Graul se cultiva pe suprafete mari, 
pe soluri care nu ofera conditii op-
time de nutritie. Desi, in majoritatea 
cazurilor, aplicarea unei tehnologii de 
cultura adecvata  poate crea condi-
tii normale de vegetatie oricarui soi 
de grau, in unele situatii cultivarea de 

soiuri tolerante la conditii nefavorabile 
constituie o solutie mai economica, pu-
tand conduce la importante sporuri de 
productie.  Cele mai mari perspective 
le are ameliorarea de soiuri tolerante 
la toxicitatea produsa de ionii de alu-
miniu, unul dintre factorii determinanti 
ai productiilor mici obtinute pe solurile 
podzolice, acide. Identificarea unui nu-
mar mare de soiuri cu toleranta ridicata 
la toxicitatea produsa de ionii de alumi-
niu si descoperirea faptului ca toleranta 
are o ereditate simpla au deschis calea 
progresului in ameliorarea tolerantei 
graului la aciditatea solului. Lungimea 
radacinilor in solutii nutritive continand 
8 ppm aluminiu s-a dovedit un indice 
de selectie eficace inca din F2, avand 
un coeficiet de ereditate ridicat. 

Un alt factor care afecteaza vegeta-
tia graului, mai ales pe solurile podzo-
lice , este excesul de umiditate. Cer-
cetarile efectuate au sugerat ca exista 
diferente genetice in capacitatea soiului 
de a supravietui in conditii de exces de 
umiditate, diferente care, desi mici, ar 
putea fi valorificate intr-un program de 
ameliorare. 

In acest sens in anul 1970 la SCDA 
Pitesti Albota s-a infiintat un punct de 
ameliorarea graului tocmai datorita 
specificitatii solurilor din aceasta zona. 
Hibridarea simpla, biparentala  ca si 
hibridarea repetata urmata de selectie 
au stat la baza creierii de soiuri . Suc-
cesul ameliorarii prin hibridare depinde 
in mare masura de alegerea formelor 
parentale. Alegerea trebuie facuta ast-
fel incat sa determine concentrarea in 
hibrid, prin complementare, a unui nu-
mar cat mai mare de alele favorabile.

 Identificarea unor forme parentale 
care sa posede alele favorabile diferite 
se poate baza pe criteriul divergentei 
ecologice geografice, lipsei de inrudire 
genetica, reactie diferita la conditiile de 
mediu sau pe deosebirile in desfasura-
rea diferitelor procese fiziologice. Se 
poate utiliza principiul complementarii 

subfinan]area cercet`rii agricole pune \n pericol
crearea, utilizarea [i p`strarea germoplasmei valoroase

Dr. ing. Maria Voica 
Dr. ing. Tra[c` Florian

SCDA Pite[ti Albota
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componentelor de productie, activitatii 
metabolice sau caracterelor compo-
nente ale unui ideotip. Saulescu (1981) 
a propus criteriul complementarii pro-
ductiilor maxime intr-o serie  de conditii 
de mediu pentru identificarea combina-
tiilor hibride cu cea mai mare sansa de 
a asigura productii mari si constante.  

La infiintarea centrului de ameliorare 
intreaga colectie de grau de toamna a fost 
primita de la INCDA Fundulea. In decursul 
anilor colectia de grau a continuat sa se 
imbogateasca atat prin masterialul primit 
in continuare de la INCDA Fundulea cat 
si prin diferite schimburi bilaterale. Spe-
cificul colectiei de la Albota este dat de 
faptul ca ea este organizata nemijlocit in 
cadrul laboratorului de ameliorare grau si 
contine genotipuri care poseda variabilita-
te genetica pentru indeplinirea obiective-
lor de ameliorare din aceasta zona a tarii. 
Studiul s-a organizat in asa fel incat sa fie 
exploatarea maxima a intregii variabilitati 
genetice pentru crearea de soiuri adaptate 
conditiilor pedoclimatice din zona soluri-
lor podzolice.

 In perioada de la infiintare pana 
in prezent s-a creat un numar mare 
de linii de grau care poseda toleranta 
deosebita la toxicitatea ionilor liberi de 
auminiu, linii care sunt la nivelul celor 
mai tolerante soiuri cunoscute. Aceste 
linii sunt foarte bine adaptate la condi-

tiile pedoclimatice ale zonei, dar au si 
alte  caractere valoroase cum ar fi: talie 
redusa, rezistente la boli, seceta, exces 
de umiditate. Pe langa acestea s-a creat 
germoplasma care valorifica foarte bine 
conditiile naturale ale zonei(valorifica 
bine elementele nutritive din sol), rezis-
tente la excesul temporar de umiditate, 
ritm rapid de crestere la temperaturi 
scazute, calitate de panificatie 

Aceste linii nou create cu caractere 
valoroase stau la baza creierii noilor 
soiuri  pentru zona cu soluri grele. In 
cadrul programului de ameliorare de la 
SCDA Pitesti-Albota au fost create doua 
soiuri de grau, Albota si Trivale.

 Programul de ameliorare de la 
SCDA Pitesti coordonat de INCDA Fun-
dulea si finantat la nivel national a per-
mis atat crearea de soiuri noi, de ger-
moplasma valoroasa, cat si testarera 
liniilor de grau valoroase la institut si in  
reteaua de statiuni a acestuia.

In ultimul timp cercetarea la nivelul 
creierii de material initial si la nivelul 
creierii de soiuri nefiind finantata la 
nivel corespunzator, programele de 
ameliorare au fost mult ingreunate, 
insuficienta finantare ducand chiar la 
pierderea unor linii valoroase a caror 
mentinere in cultura si testare la ISTIS 
nu s-a mai putut face.

Deasemenea temele scoase la lici-

tatiie sunt in general pe termen scurt 
si este stiut faptul ca un soi nu poate fi 
creat in 2 - 4 ani cat dureaza finantarea 
unei astfel de teme, numai testarea la 
ISTIS in vederea omologarii si inscrie-
rea in Catalogul Oficial durand trei ani. 

In prezent Programele  Sectoriale 
finantate de Ministerul Agriculturii afla-
te in desfasurare au o durata scurta, 
total insuficienta pentru a crea un soi, 
iar sumele sunt mult prea scazute ca sa 
se mai si conserve germoplasma valo-
roasa. 

Datorita lipsei de fonduri pentru 
aceasta activitate este aproape impo-
sibila in viitor pastrarea si folosirea 
intregii germoplasme valoroase acu-
mulate in timp si limiteaza si testarea 
in reteaua ISTIS a liniilor valoroase nou 
create. 

In consecinta este imperios nece-
sara finantarea unor programe de ame-
liorare pe termen lung care sa permita 
nu numai crearea si pastrarea, dar si 
multiplicarea fondului de germoplasma 
acumulata si astfel sa poata fi create noi 
soiuri valoroase adaptate la conditiile 
pedoclimatice si socio- economice.

Consideram astfel ca se impun ma-
suri  urgente de finantare a conservarii 
germoplasmei valoroase create in timp 
si care reprezinta o valoare de interes 
national.
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Introducere
Programele de resurse genetice 

vegetale pentru alimenta]ie [i agricultur`, 
cu obiective coerente [i clare, care au la 
baz` structuri organizatorice eficiente [i 
bine coordonate, contribuie într-o mare 
m`sur` la dezvoltarea socio-economic` 
na]ional`. Cre[terea interesului 
pentru managementul [i utilizarea 
genofondului vegetal impune implicarea 
tuturor de]in`torilor [i utilizatorilor de 
colec]ii de germoplasm` în procesul de 
elaborare [i implementare a unor astfel 
de programe, în acord cu necesit`]ile 
curente [i viitoare ale ]`rilor în care 
acestea func]ioneaz`. Elementul cheie 
al programului const` în capacitatea de 
coordonare, atât la nivel orizontal, între 
elementele operante (banca de gene, 
institute de ameliorare, universit`]i 
de profil, gr`dini botanice, organisme 
neguvernamentale etc.), cât [i pe 
vertical`, între „actorii” mai sus aminti]i 
[i segmentul politic, guvernamental, 
decizional. 

Elemente istorice
Banca de Resurse Genetice 

Vegetale Suceava (foto 1) a elaborat 
prima schi]` de program înc` din anul 
1998, îns` schimb`rile survenite în 
societatea româneasc`, cu deosebire 
cele din domeniul cercet`rii agricole, 

precum [i modific`rile ap`rute în 
legisla]ia interna]ional`, referitoare la 
conservarea biodiversit`]ii vegetale, au 
impus actualizarea planului na]ional de 
conservare a resurselor genetice vegetale 
pentru alimenta]ie [i agricultur`.

De[i, în mod oficial, Banca 
de Resurse Genetice Vegetale 
coordoneaz` activit`]ile referitoare la 
conservarea biodiversit`]ii vegetale, 
fiind mandatat` s` prezerve fondul 
genetic aferent speciilor cu înmul]ire 
sexuat`, România nu are un Program 
Na]ional care s` acopere toate speciile 
vegetale relevante pentru alimenta]ie 
[i agricultur`, aprobat la nivel 
guvernamental [i sus]inut financiar de 
c`tre bugetul de stat.

Propunerea de program succint 
descris` în finalul articolului r`spunde 
obiectivelor cuprinse în Planul Global 
de Ac]iune al FAO privind Conservarea 
[i Utilizarea Sustenabil` a Resurselor 
Genetice Vegetale pentru Alimenta]ie 
[i Agricultur`, avându-se în vedere 
implementarea la nivel na]ional a 
prevederilor cuprinse în Conven]ia 
pentru Diversitate Biologic` (1993) [i 
Tratatul Interna]ional privind Resursele 
Genetice Vegetale pentru Alimenta]ie [i 
Agricultur` (2001), la ambele acorduri 
România fiind semnatar`.

Programul de Resurse Genetice  
Vegetale din România

Situa]ia actual`
În România activit`]ile specifice 

domeniului de resurse genetice 
vegetale sunt implementate prin 
intermediul unui program na]ional 
non-formal, în care sunt incluse mai 
multe institu]ii (institute [i sta]iuni 
de ameliorare, universit`]i cu profil 
biologic sau agronomic, banca de 
gene), fiecare dintre ele având expertiz`  
pe o anumit` zon` a conserv`rii [i 
utiliz`rii germoplasmei vegetale.  
Prezent`m, mai jos, principalele 
institu]ii guvernamentale, cu atribu]iile 
lor distincte privind protejarea 
biodiversit`]ii vegetale:

• Banca de Resurse Genetice 
Vegetale Suceava este 
responsabil` pentru p`strarea, în 
condi]ii de siguran]`, a colec]iei 
na]ionale de resurse genetice 
vegetale la toate speciile cu 
înmul]ire sexuat` [i coordoneaz` 
la nivel na]ional activit`]ile de 
resurse fitogenetice.

• Institutul de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Pomicultur` 
Pite[ti - M`r`cineni [i cele 7 
sta]iuni de cercetare subordonate 
men]in colec]ia na]ional` de pomi 
& arbu[ti fructiferi [i c`p[un. 
Toate speciile sunt conservate ca 
[i colec]ii de plante vii în câmp, 
exceptând Fragaria sp. [i Rubus 
sp. care sunt stocate „in vitro”. 

• Institutul de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Viticultur` [i Vinifica]ie 
Valea C`lug`reasc` al`turi de alte 
7 sta]iuni de profil gestioneaz` 
colec]ia de câmp apar]inând 
genului Vitis.

• Institutul de Na]ional de Cercetare 
- Dezvoltare Agricol` Fundulea [i 
12 sta]iuni administreaz` colec]ii 
de ameliorare pentru cereale [i 
plante tehnice.

• Institutul de Cercetare - 

programul na]ional de Resurse genetice Vegetale – o necesitate 
na]ional`

Silvia Str`jeru, Manuela Ib`nescu, Dana Constantinovici
Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
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Dezvoltare pentru Paji[ti Bra[ov 
coordoneaz` activitatea unei 
sta]iuni de cercetare [i împreun` 
conserv` colec]iile speciilor 
vegetale furajere destinate 
procesului de ameliorare.

• Institutul Na]ional de Cercetare 
- Dezvoltare pentru Cartof [i 
Sfecl` de Zah`r Bra[ov cu o 
unitate subordonat` au ca mandat 
p`strarea germoplasmei de cartof 
[i  sfecl` de zah`r, fie sub form` de 
clone pentru prima cultur`, sau ca 
s`mân]` pentru cea de-a doua.

• Institutul de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Legumicultur` 
[i Floricultur` Vidra, în comun, 
cu alte 3 institu]ii de cercetare 
g`zduiesc colec]ia de ameliorare 
pentru legume.

• Institutul de Cercet`ri [i Amenaj`ri 
Silvice Bucure[ti r`spunde de 
fondul na]ional de germoplasm` 
forestier`.

• Direc]ia Conservarea Naturii, 
Biodiversitate, Biosecuritate 
Bucure[ti coordoneaz` activitatea 
de conservare a florei s`lbatice 
din cadrul ariilor protejate.

• 6 facult`]i cu profil agricol sau 
biologic [i 3 gr`dini botanice 
de]in colec]ii fitogenetice în scop 
educa]ional sau de cercetare.

Exceptând Banca de Gene Suceava 
care desf`[oar` toate activit`]ile 
specifice, respectiv, colectare, 
caracterizare [i conservare, potrivit 
standardelor [tiin]ifice interna]ionale, 
toate celelalte entit`]i de]in`toare de 
germoplasm` vegetal`, gestioneaz` 
propriile colec]ii, f`r` respectarea 
normelor impuse în acest domeniu, 
având în comun urm`toarele aspecte:
• infrastructura de conservare 

– absent` sau improprie;
• lipsa unor inventare întocmite pe 

baza descriptorilor de pa[aport, 
standard, utiliza]i la nivel 
interna]ional; 

• încadrarea taxonomic` a probelor  
- deficitar`;

• statutul biologic al probelor 
– necunoscut; 

• inexisten]a unor baze de date, 
actualizate, cel pu]in, anual; 

• colaborarea [i dialogul între 
factorii implica]i – inadecvate; 

• lipsa asigur`rii surselor de 
finan]are.

Necesit`]i viitoare
Pornind de la complexitatea situa]iei 

actuale în care, atât la nivel operativ 
cât [i la cel decizional, sunt implica]i 
numero[i factori [i de la necesitatea unei 
bune gestion`ri a patrimoniului genetic 
autohton, se impune articularea acestor 
componente într-un Program Na]ional 
de Resurse Genetice Vegetale (PNRGV), 
cu obiective, activit`]i [i responsabilit`]i 
precise [i transparente. 

Propunerea B`ncii de Gene Suceava 
pentru Programul Na]ional de Resurse 
Genetice Vegetale, cuprinzând scopul, 
obiectivele, activit`]ile, partenerii [i 
sursa de finan]are, este exprimat` 
succint, în continuare.

pRogRaMul na}ional De ResuRse 
genetiCe Vegetale - propunere

Mandat: s` contribuie la dezvoltarea 
na]ional`, securitatea alimentar`, 
sus]inerea agriculturii [i p`strarea 
biodiversit`]ii prin conservarea [i 
utilizarea resurselor genetice vegetale 
pentru alimenta]ie [i agricultur`.

Obiective:
I. Asigurarea conserv`rii de lung` 

durat` a diversit`]ii resurselor 
genetice vegetale, prin folosirea 
unor tehnici specifice celor 2 
strategii de prezervare:  in situ [i ex 
situ.

II. Conservarea dinamic`, în ferm`,  a 
variet`]ilor locale.

III. Punerea în valoare a poten]ialului 
de ameliorare a fondului de 
germoplasm` existent în colec]ii 
prin extinderea caracteriz`rii [i 
evalu`rii.

IV. Promovarea utiliz`rii resurselor 
genetice.

V. Înt`rirea colabor`rii la nivel 
na]ional, regional [i interna]ional.

Activit`]i
1. Îmbun`t`]irea [i extinderea 
conserv`rii ex-situ

Ac]iuni necesare:
• Identificarea [i inventarierea 

colec]iilor p`strate ex situ; 
• Definirea [i constituirea colec]iei 

na]ionale de resurse genetice 
vegetale agricole, horticole [i 
viticole, p`strate în condi]ii de 

securitate, în conformitate cu 
standardele interna]ionale; 

• Optimizarea procesului de 
conservare prin dotarea 
institu]iilor care g`zduiesc 
colec]ii de ameliorare, precum 
[i a gr`dinilor botanice, cu 
echipamente de refrigerare 
specifice stoc`rii de material 
genetic pentru durata medie;

• Introducerea sau optimizarea 
metodelor neconven]ionale 
de conservare: in vitro [i 
crioprezervare, în cazul speciilor 
cu înmul]ire vegetativ`;

• Stabilirea sau perfec]ionarea 
metodelor fitosanitare, incluzând 
regulile privind carantina.

2. Sus]inerea prezerv`rii variet`]ilor 
locale ale speciilor vegetale agricole, 
horticole [i viticole în gospod`riile 
individuale ]`r`ne[ti 

Ac]iuni necesare:
• Explorarea, identificarea [i 

inventarierea popula]iilor locale 
din România;

• Facilitarea reintroducerii în cultur` 
a resurselor genetice vegetale 
tradi]ionale, p`strate în colec]ii ex 
situ;

• Promovarea valorific`rii, la nivel 
na]ional [i european, a produselor 
cu specific local rezultate din 
utilizarea variet`]ilor tradi]ionale 
române[ti.

3. Promovarea conserv`rii in situ a 
rudelor s`lbatice ale plantelor de cultur`

Ac]iuni necesare:
• Inventarierea speciilor s`lbatice, 

rude apropiate ale plantelor de 
cultur`, aflate pe teritoriul unor 
rezerva]ii naturale;

• Identificarea [i desemnarea de 
noi areale protejate destinate 
speciilor s`lbatice de interes pentru 
agricultur` [i alimenta]ie;

• Armonizarea planurilor de 
conservare a naturii cu necesit`]ile 
de punere sub protec]ie a unor rude 
s`lbatice ale plantelor cultivate.

4. Cre[terea gradului de utilizare a 
resurselor genetice vegetale

Ac]iuni necesare:
• Adoptarea unui model standard 

privind transferul de material 
genetic, în baza Tratatului 
Interna]ional de Resurse Genetice 
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Vegetale pentru Alimenta]ie [i 
Agricultur`; 

• Folosirea exper]ilor în taxonomie 
pentru identificarea cu acurate]e 
a stocurilor aflate în colec]ii; 

• Efectuarea unor studii privind 
biologia, genetica [i poten]ialul 
de utilizare [i comercializare, în 
special, pentru materialul genetic 
original [i unic din colec]iile 
na]ionale.

5. Înfiin]area unui Program Na]ional de 
Evaluare, Regenerare [i Multiplicare 

Ac]iuni necesare:
• Înfiin]area unei re]ele 

na]ionale destinat` activit`]ii 
de caracterizare, evaluare, 
regenerare [i multiplicare;

• Standardizarea metodelor de 
evaluare, regenerare, multiplicare 
[i stabilirea unui sistem de 
coordonare;

• Evaluarea comparativ` a resurselor 
genetice vegetale în  diferite zone 
[i folosirea variet`]ilor standard în 
studiile de evaluare; 

• Folosirea marcherilor moleculari 
în activitatea de evaluare;

• Crearea unei baze de date 
na]ionale cuprinzând descriptori 
de evaluare. 

6. Crearea, actualizarea [i standardizarea 
bazelor de date pentru colec]iile na]ionale 
de resurse genetice vegetale ale speciilor 
agricole, horticole [i viticole, în acord cu 
sistemul european.

Tipul de program: sectorial 
(descentralizat)
Acesta implic` dezvoltarea mai 
multor puncte focale na]ionale cu 
responsabilit`]i distincte în diferite 
domenii ale conserv`rii. Modelul 
propus are la baz` principiul potrivit 
c`ruia activit`]ile sunt desf`[urate mai 
bine de institu]ii individuale, în acord cu 
tipul de colec]ie gestionat (pomicole, 
viticole, legumicole etc.).

Structura programului
a. Segment executiv (opera]ional), 

care cuprinde:
i. Banca de Resurse 

Genetice Vegetale Suceava 
responsabil` pentru 
p`strarea, în condi]ii de 
siguran]`, a colec]iei 
na]ionale de resurse genetice 
vegetale la toate speciile cu 
înmul]ire sexuat`.

ii. Institutul de Cercetare 
- Dezvoltare pentru 
Pomicultur` Pite[ti -
M`r`cineni [i sta]iunile 
subordonate pentru 
men]inerea colec]iei 
na]ionale de pomi & arbu[ti 
fructiferi [i c`p[un. 

iii. Institutul de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Viticultur` 
[i Vinifica]ie Valea 
C`lug`reasc` cu sta]iunile 
de profil pentru gestionarea 
colec]iei apar]inând genului 
Vitis.

iv. Institutul de Na]ional de 
Cercetare - Dezvoltare 
Agricol` Fundulea [i  sta]iunile 
de cercetare agricol` pentru 
administrarea fondului 
genetic de ameliorare aferent 
speciilor vegetale relevante.

v. Institutul de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Paji[ti 
Bra[ov pentru colec]iile 
speciilor vegetale furajere 
destinate procesului de 
ameliorare.

vi. Institutul Na]ional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru 
Cartof [i Sfecl` de Zah`r 
Bra[ov - mandat s` p`streze 
germoplasma de cartof [i 
sfecl` de zah`r, fie sub form` 
de clone pentru prima cultur`, 
sau ca s`mân]` pentru cea 
de-a doua.

vii. Institutul de Cercetare 
- Dezvoltare pentru 
Legumicultur` [i Floricultur` 
Vidra – responsabil pentru 
p`strarea colec]iei de 
ameliorare pentru specii 
legumicole [i floricole.

viii. Direc]ia Conservarea Naturii, 
Biodiversitate, Biosecuritate 
Bucure[ti pentru coordonarea 
activit`]ii de conservare a florei 
s`lbatice din cadrul ariilor 
protejate.

ix. Universit`]i cu profil agricol 
[i gr`dini botanice care de]in 
colec]ii fitogenetice în scop 
educa]ional sau de cercetare.

b. Segment consultativ, reprezentat 
de Comitetul Na]ional de 
Resurse Genetice Vegetale

c. Segment decizional, reprezentat de:
i. Ministerul Agriculturii, 

P`durilor [i Dezvolt`rii Rurale;
ii. Ministerul Mediului; 
iii. Ministerul Educa]iei, Cercet`rii 

[i Inov`rii;
iv. Academia de [tiin]e Agricole [i 

Silvice.
Sursa de finan]are: bugetul de stat
Concluzii

1. Finan]area adecvat` [i continu`, 
îmbun`t`]irea circuitului informa]iei 
[i dialogul activ între institu]iile care 
acoper` tot spectrul activit`]ilor 
specifice domeniului de resurse 
genetice vegetale sunt ingredientele 
esen]iale ale unui program puternic. 
2. Programul va facilita [i promova 
împ`r]irea responsabilit`]ilor între 
entit`]ile implicate, ceea ce va conduce 
la reducerea sau eliminarea activit`]ilor 
duplicat.
3. Calitatea conserv`rii se va îmbun`t`]i 
prin plasarea activit`]ilor specifice pe 
un fundament [tiin]ific [i va cre[te 
randamentul de utilizare a resurselor 
genetice vegetale.
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La data de 3 iunie 2009, Institutul 
Na]ional de Cercetare Dezvoltare Agri-
col` Fundulea a organizat o frumoas` 
prezentare a celor mai recente realiz`ri 
din domeniul amelior`rii [i tehnologiei 
culturii de grâu [i orz.

Manifesta]ia s-a bucurat, ca de fie-
care dat`, de un real succes. 

Au fost prezen]i cadre de conducere 
sau reprezentan]i ai Ministerului [tiin]ei 
[i Tehnologiei, Ministerului Agricul-
turii [i Dezvolt`rii Rurale, Academia de 
[tiin]e Agricole [i Silvice, Organiza]ii 
Nonguvernamentale [i Direc]ii Generale 
Agricole din jude]ele învecinate.

Au participat un num`r mare de 
multiplicatori de s`mân]` [i de fermieri, 
interesa]i în progresul genetic înscris în 
ultimii ani la Institut.

Din cuvânt`rile celor prezen]i la 
deschiderea festivit`]ii subliniem re-
marca Domnului Acad. Cristian Hera, 
pre[edintele ASAS „Cercetarea se 
afl` în pragul falimentului. România 
este singurul stat din Europa care 
nu  a acordat nici un sprijin bugetar 
cercet`rii agricole timp de mai bine 
de 10 ani”. 

Au fost prezentate numeroase 
p`reri cu privire la rolul cercet`rii ag-

ricole în Europa [i pentru ]ara noastr`, 
necesitatea particip`rii sale la pro-
gramele interna]ionale, dezvoltarea 
unor cercet`ri tehnologice în condi]iile 
schimb`rii climatului global s.a..

În continuare, Dl. dr. Gheorghe 
Ittu, [eful laboratorului de ameliorarea 
grâului a prezentat condi]iile climatice 
ale anului agricol 2008/2009, pentru 
cereale p`ioase [i structura de soiuri 
pe care Institutul o poate asigura pen-
tru toamna anului 2009. 

Dl. dr. Constantin Popov, a prezen-
tat principalele probleme înregistrate în 
acest an agricol cu privire la d`un`torii 
cerealelor p`ioase eviden]iind necesi-
tatea unor tratamente zonale contra 
plo[ni]ei cerealelor.

Vizita în câmp a fost un bun prilej de 
prezentare a soiurilor existente în cul-
tur` dar [i cele în curs de înmul]ire, pre-
cum [i a unor discu]ii asupra cerin]elor 
biologice ale plantei, rezisten]a noilor 
soiuri la ar[i]` [i secet`, îmbun`t`]irea 
calit`]ii etc.. 

 Produc]iile prognozate, mai 
mici decât anul trecut se vor încadra în 
limite a 4500-5000kg/ha. 

Dr. Al. Tianu

ziua grâului [i orzului la fundulea
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Întrebare:
1. Cercetarea agricol` trece printr-

o perioad` foarte grea din punct 
de vedere financiar. Cu toate 
acestea Institutul înregistreaz` 
anual 1-2 soiuri noi de grâu, fapt 
care-l men]in ca cel mai important 
produc`tor al pie]ii de s`mân]` la 
aceast` specie . Cum reu[i]i ?

R`spuns:
|n ciuda unei finan]`ri insuficiente, 

echipa de ameliorare a graului a 
r`mas mai mult s-au mai pu]in stabil`, 
nu a suferit modificari majore ca în 
alte programe de ameliorare ce se 
desf`[oar` în institut la alte plante. 
Astfel, ca germoplasm` existent` 
în programul de ameliorare a fost 
îmbun`t`]it` permanent prin schimburi 
realizate cu programe importante din 
lume cu care avem colaborari de lung` 
durat`. De asemenea, am c`utat s` ne 
îmbun`t`]im continuu metodologia 
de ameliorare pentru a ridica eficienta 
selec]iei, înc` din verigile timpurii de 
ameliorare, astfel încât sa selectam [i s` 
testam în fazele finale de ameliorare un 
volum mai mic de material biologic dar 
care s` combine cât mai bine principalele 
caracteristici de productivitate, calitate 
[i de adaptabilitate la condi]iile specifice 
din Romånia.

Întrebare:
2. În B`r`gan, grâul arat` bine, mai 

m`runt ca în al]i ani, dar destul de 
des [i s`n`tos. Cum caracteriza]i 
condi]iile climatice de pân` acum 

pentru anul agricol cerealier 
2008/2009 ?

R`spuns:
Anul agricol 2008/2009, pentru 

cerealele de toamn` la nivelul tarii se 
poate caracteriza ca satisfacator pentru 
cerintele acestor culturi. 

Din punct de vedere termic, pentru 
zona Fundulea, temperatura a fost cu 
+0,7 C mai mare decat normala pe 40 
de ani, în perioada 1 sept. 2008-1 iunie 
2009.  Dar acela[i trend al temperaturi, 
pe acest interval, s-a constatat [i în anii 
2007 si 2008, cre[teri fata de normala 
cu +1,34 si respectiv +0,92.  Toamna a 
fost foarte lung`, cu temperaturi  medii 
zilnice pozitive pân` aproape de mijlocul 
lunii decembrie, ceea ce a creat condi]ii, 
favorabile pentru infec]ia cerealelor de 
toamna cu virusul piticirii si îngalbenirii 
orzului, realizat de afidele vectoare. 
Infectiile cu acest virus au fost remarcate 
numai în lanurile care au fost semanate 
pân` la data 10 oct. 2008. Aceasta aspect 
al infec]iilor cu virusul piticirii orzului s-a 
observat [i în anii trecu]i. 

Rezultatele cu epoci de semanat 
realizate la INCDA-Fundulea modific` 
în ultimii ani, data optima de sem`nat. 
Aceasta  este mai târzie decat cea 
cunoscuta, fiind cuprins` între 15 [i 
25 octombrie. Totu[i, pentru fermieri, 
pentru stabilirea corect` a datei 
optime de sem`nat recomand`m s` 
urmareasc` prognozele meteo de 
durat` scurt` [i medie, acestea  fiind 
mult mai precise \n ultimii ani. 

Putem spune c` am avut o iarn` 
bland`, cu numai o singur` perioada 
mai rece la mijlocul lunii ianuarie . 
Atunci temperaturile au sc`zut pân` 
la -22oC în unele zone din Moldova [i 
pân` la -17oC in Câmpia Roman` In 
aceste condi]ii pagube de iernare s-
au înregistrat la orz si la rapi]` numai 
pe  unele sole cu expozi]ie nordic` din 
Moldova .

Desprim`v`rarea a avut loc 
devreme, la începutul lunii martie, dar 
vegeta]ia s-a reluat foarte încet datorit` 
gradientului termic foarte mare între zi 
si noapte, mai cu seam` în luna martie. 
Temperaturile în timpul nop]ii au fost 

negative iar ziua s-au ridicat la  +10oC la 
+15oC. În aceste condi]ii solul a r`mas 
rece .Activitatea sistemului radicular 
a r`mas redus` , f`r` a putea prelua 
din sol elementele nutritive necesare 
realiz`ri nutri]iei optime a plantelor. În 
aceste condi]ii s-a manifestat caren]e 
de nutri]ie a plantelor, mai ales cele de 
fosfor.
Regimul pluviometric fa]` de normala a 
fost deficitar, în toate zonele de cultur` 
ale cerealelor de toamn`. La Fundulea, 
pentru intervalul analizat,  deficitul 
de precipita]ii fa]` de normala pe 40 
de ani, a fost de -65,6 mm .  În lunile 
septembrie si ianuarie s-a înregistrat 
un u[or plus de precipita]ii. 
Zone afectate de secet`, înca din 
toamn`, au fost Dobrogea de sud, 
zona centrala a Câmpiei Romane (jud. 
Teleorman) si par]ial în Vestul ]`rii si 
Transilvania. Aici culturile de toamn` 
au r`s`rit cu foarte mare întârziere iar 
biomasa realizata pân` la recoltare  va 
fii în mod sigur  mult mai redus` decât 
in anul 2008 [i în consecin]a , vor fi 
afectate produc]iile. 

Întrebare:
3. Laboratorul de ameliorarea grâului 

din Institut are un num`r mare de 
soiuri înscrise în Catalogul Oficial 
al Soiurilor din România. Cu 
toate acestea, analizând oferta de 
s`mân]` de grâu din toamna anului 
2008, pe primele locuri se afl` tot 
soiurile Dropia [i Flamura 85. Sunt 
ele chiar cele mai  valoroase?.

R`spuns:
Este adevarat c` aceste soiuri 

sunt foarte adaptate pentru condi]iile 
pedo-climatice din România [i nu 
numai, ele fiind cultivate în prezent 
[i în Turcia. Sunt soiuri productive, 
rezistente la iernare, seceta si arsita [i 
au caracteristici superioare de calitate 

În prezent cele mai cultivate soiuri 
create la INCDA-Fundulea sunt, alaturi 
de Dropia, soiurile Boema [i Glosa. 

Soiul Boema s-a cultivat în anul 
2008 pe aceea[i suprafa]` ca a soiului 
Dropia. De asemenea, alte soiuri recent 
omologate (Delabrad, Faur [i Gruia) 
sunt în curs de extindere în produc]ie, 

soiuRi CReate la funDulea sunt seM~nate pe 60% Din 
supRafa}a CultiVat~ Cu gRâu În RoMânia

Gheorghe Ittu
{eful laboratorului de  ameliorare a grâului

Institutul Na]ional de
Cercetare-Dezvoltare Agricol`

Fundulea
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[i vor înlocui treptat în urmatorii ani 
soiurile Dropia [i Flamura 85. Ultimul 
soi înregistrat în anul 2009 este soiul  
Izvor cu rezisten]` foarte bun` la 
secet`.

Întrebare:
4. Schimb`rile meteorologice 

globale prev`d aridizarea sau 
chiar de[ertizarea zonei de sud 
a ]`rii cu amplitudini mai mari 
de temperatur` între zi [i noapte 
[i chiar  între sezoane. Ave]i în 
program preocup`ri pentru acest 
viitor nu prea îndep`rtat?

R`spuns:
Cercet`rile derulate pân` în prezent 

în programul de ameliorare de la 
INCDA-Fundulea a avut [i vor avea ca 
unul din obictivele prioritare crearea 
de soiuri cu rezisten]` imbunatatita la 
seceta si arsita. Desigur, în acest sens 
cercetarile au abordat [i vor aborda o 
metodologie specifica de experimentare 
[i testare care s` permita o piramidare 
a genelor implicate în controlul acestor 
caractere specifice în soiurile viitoare. 
Se urmaresc o serie de caractere ca : 
presiune osmotic` ridicat` a celulelor 
r`d`cinilor care permite absorb]ia apei 
mai puternic legat` în sol, capacitate 
ridicat` de osmoreglare, temperatur` 
mai sc`zut` a lanului, albedou mai 
deschis al frunzelor (cerozitate ridicat`) 
care permite reflec]ia luminii solare 
[i reduce temperatura lanului [i ,în 
consecin]`, pierderi mai sc`zute de 
apa prin evapora]ie etc. Ceea ce trebuie 
re]inut este ca ameliorarea poate 
contribui major, prin crearea de soiuri 
cu poten]ial îmbunat`]it de rezistent` 
la secet` [i arsit` dar nu va putea 
rezolva în totalitate efectele negative 

asupra produc]iei pe care fenomenul 
de aridizare îl va avea. În concluzie, 
pentru reducerea efectului înc`lzirii 
globale, alaturi de genotipuri rezistente 
la secet` [i arsit`, trebuie avut in vedere 
un coplex de alte m`suri ca: tehnologii 
specifice de cultura pentru men]inerea 
apei în sol,  irigarea culturilor, plantarea 
de perdele forestiere etc.

Întrebare:
5. Marea majoritate a soiurilor 

create la Fundulea au o bun` 
calitate de panifica]ie ceea ce le 
recomand` ca materie prim` în 
acest domeniu. Ave]i preocup`ri 
[i pentru alte utiliz`ri a grâului?

R`spuns:
Intradev`r, pentru zona europena, în 

general, la grâul comun se cultiv` aproape 
în totalitate tipul de grâu ro[u tare de 
toamn` sau de prim`var` cu destina]ie 
principal` pentru fabricarea pâinii dar 
se utilizez` în prezent, cu o tehnologie 
specific` [i în industria de paste f`inoase . 
De asemenea, pentru paste de buna calitate, 
exista soiuri din specia de grâu durum de 
toamna [i de primavara (Triticum durum 
Desf.). Astfel, sunt ]`ri europene ca Italia, 
Grecia, Spania etc. care cultiva suprafe]e 
considerabile cu aceasta specie de grâu. 
În Romania sunt înregistrate doua soiuri 
de grâu durum de toamn` (Condurum 
[i Grandur) pentru care sunt perspective 
de extindere în produc]ie în urmatorii ani. 
La grâul comun, destina]ia productiei, în 
afara producerii pâinii, în propor]ie mai 
mic` se utilizeaz` în industria alcoolului 
dar [i în patiserie. Pentru patiserie ar fi o 
directie speciala de ameliorare de soiuri 
de grâne moi ro[ii sau albe de toamn` 
care au gluten de calitate slab`, ceea ce le 
fac pretabile pentru fabricarea biscui]ilor. 

Dac` industria de biscui]i din România 
va solicita astfel de soiuri se pot demara 
cercet`ri [i în aceasta direc]ie.

Întrebare:
6. Care sunt cele mai recente soiuri 

de grâu înscrise în Catalogul Oficial 
[i când le vom vedea în produc]ie?

R`spuns:
Numai dup` anul 2000 din 

programul de amelorare a grâului au 
fost înregistrate opt soiuri noi care 
al`turi de soiurile înregistrate anterior 
acestui an se cultiv` pe cca. 60% din 
suprafata de grau a Romaniei.

A[a cum am precizat mai sus dintre 
soiurile mai noi create dupa anul 2000, 
soiul Boema are deja aceea[i pondere în 
produc]ie ca [i soiul Dropia (cca. 20% 
fiecare) iar de anul acesta soiul Glosa, soi 
creat in anul 2005, care are o foarte buna 
adaptabilitae, poate s` dep`[asc` 10% 
din suprafa]a cultivat` cu grâu a ]`rii. 
Acest soi, datorit` caracteristicilor sale va 
devenii in anii urmatori un soi dominant în 
cultur`. Ar fi de precizat c` soiul Glosa a 
fost înregistrat [i în Ungaria [i este în faz` 
final` de testare, în vederea înregistr`rii 
în Turcia. De asemenea, sunt cultivate 
în prezent deja în produc]ie, pe suprafete 
mai mici, soiurile Delabrad, Faur [i Gruia, 
ele fiind in curs de extindere. Totodata, 
soiul nou, Izvor, înregistrat în anul 2009, 
este multiplicat în acest an pe cca. 15 ha, 
s`mân]` din verigi superioare, s`mân]a 
amelioratorului [i prebaza 1, astfel ca 
primele cantit`]i de s`mân]` comerciala 
vor ajunge în fermele de produc]ie peste 
trei ani. Ar trebui s` men]ionez, înc` odat`, 
c` acest soi este foarte rezistent la  secet`, 
testele fiziologice eviden]iind o rezisten]` 
superioar` a sa  bazat` în special pe o 
capacitate de reglare osmotic` mai ridicat`. 
Din cauza acestei caracteristici soiul Izvor 
a dep`[it soiurile martor Dropia, Flamura 
85 [i Fundulea 4 în condi]ii de secet` cu 
sporuri de productie de 19-29% iar in 
conditii optime de umiditate în medie cu 
numai cu 6-9%. 

A[ încheia prin a sublinia ca, la 
grâu, exista un sortiment de soiuri 
românesti, competitive cu realizarile 
altor programe din lume, ceea ce 
explica, pe de-o parte men]inerea lor 
dominant` în cultura din Romånia (cca. 
80% din suprafa]a cu gråu) iar pe de 
alt` parte, înregistrarea [i cultivarea 
unora dintre ele în str`in`tate.
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Divizia de Semin]e a grupului 
Agricover a organizat Zilele Câmpului 
în zilele de 4 [i 5 iunie, la sta]iunea 
Scânteia, jude]ul Ialomi]a. Fiind deja 
al cincilea an de când se organizeaz` 
aceast` ac]iune, o putem considera 
o constan]` pentru Agricover [i o 
obi[nuin]` pentru fermieri.

Lume mult`, lume bun`, -în cele 
dou` zile au fost aproximativ 400 de 
invita]i. Din partea gazdelor au fost 
prezen]i to]i directorii diviziilor din cadrul 
grupului Agricover, Directorul General al 
grupului, dl. Robert Arsene [i ac]ionarul 
principal, dl Jabbar Kanani. Pre[edintele 
Consiliului Jude]ean [i Prefectul 
jude]ului Ialomi]a au avut scurte lu`ri 
de cuvânt. Nu putea trece neobservat` 
prezen]a Pre[edintelui Academiei de 
{tiin]e Agricole [i Silvice - dl Cristian 
Hera precum [i a domnilor Marian 
Verzea (Directorul INCDAFundulea), 
prof. Dr. Nicolae S`ulescu  si dr. 
Ing. Gheorghe Ittu. Au fost prezen]i 
directori ai Direc]iilor Agricole Jude]ene, 
reprezentan]i ai Inspectoratelor 
Teritoriale pentru Calitatea Semin]elor [i 
a Materialului S`ditor, ai Laboratorului 
Central pentru Calitatea Semin]elor [i a 
Materialului S`ditor Bucure[ti, ai ISTIS 
[i ANSEM,precum [i reprezentan]i ai 
partenerilor str`ini cu care Agricover 
lucreaz`-RWA Austria [i GKI Ungaria. S` 
nu uit`m mass media- Radio România, 
Profitul Agricol, Euroferma, TVR1, 
Antena 1, N24 si al]ii. Nu în cele din urm` 

au fost fermierii, care au state vechi de 
colaborare cu Agricover sau chiar care 
sunt la începutul unei colabor`ri ce se 
dore[te a fi benefic` p`r]ilor.

Cu scuzele de rigoare, deoarece 
este foarte greu s` se fac` un clasament 
sau oarece ierarhizare a invita]ilor dup` 
ni[te criterii care în final se vor dovedi 
neconcludente, v` vom enumera doar 
câ]iva:

-Societatea Agricol` Oprea Ion - 
S`geata, Buz`u

-Stanciu Marian - Agromec Sihlea, 
Vrancea

-Berbecel Vasile - Ceres Smirna, 
Ialomi]a

-Afiliu Mihai-Afiliu Trans Amara, 
Prahova

-Bogd`nescu Mihail - Agripina 
Prosper, Giurgiu

Dup` cuvintele de bun venit [i 
ur`rile de succes [i prosperitate, 
invita]ii au vizitat loturile demonstrative 
[i o parte din loturile de multiplicare [i 
de hibridare din ferm`. 

Astfel a fost prezentat tot portofoliul 
Agricover pentru aceast` toamn`-
grâu, orz, orzoaic`, triticale, rapi]`. 

Speciali[tii Diviziei Semin]e au prezentat 
caracteristicile soiurilor [i hibrizilor 
precum [i elementele principale ale 
tehnologiei. Întâlnirea a fost un foarte 
bun prilej de discu]ii, p`reri, schimb 
de experien]`, prilej de care invita]ii au 
profitat din plin.

A fost lansat Catalogul de toamn` 
Agricover, structurat astfel încât s` 
ofere cât mai multe informa]ii cu privire 
atat la activitatea grupului cat [i la oferta 
comercial` din toamna 2009. Ca nout`]i 
amintim un soi de grâu-KONTRAST, un 
soi de orzoaic` de toamn`-NICKELA, 
un soi de rapi]`-GOSPEL precum [i un 
hibrid de rapi]`-PULSAR.

Pentru a întregi tabloul prezentat 
mai sus, v` oferim câteva opinii culese 
de la fa]a locului:

-ing. Sorin Cr`ciunescu - Director 
Divizie Semin]e Agricover

„ Pentru a valorifica progresul genetic 
propus de noile variet`]i din portofoliu 
nostru dezvolt`m [i perfec]ion`m un 
siustem de evaluare varietal` prin 
monitorizarea loturilor demonstrative, 
a loturilor de multiplicare [i a culturilor 
comerciale.”

-ing. Ion Enache-Agromec Smeeni, 
Buz`u

„Pentru mine, r`spunsul clar atât 
la exigen]ele fermierilor cât [i ale 
procesatorilor este s`mân]a certificat`. 
Rezultatele ob]inute an de an ne-au 
convins c` alegerea a fost bun` [i astfel 
hot`rârea de a continua colaborarea cu 
Agricover a venit de la sine.”

-Ba[turea Costic`-Padina, Buz`u
„Agricover a venit în întâmpinarea 

noastr` nu cu o ofert` de vânzare ci cu o 
solu]ie, fiind împreun` cu noi în mai toate 
demersurile noastre pentru ob]inrea 
de recolte bune cantitativ [i calitativ [i, 
bineîn]eles, eficiente economic.”

Dup` vizita din câmp ne-am deplasat 
in Slobozia la „Privighetoarea”, pentru 
„un pahar de vorb`”. Iar discu]ii, p`reri, 
întreb`ri, r`spunsuri etc.

Lesne putem concluziona c` a fost 
o reu[it` si, ca orice ac]iune reu[it`, 
trebuie musai repetat`. 

S`n`tate [i succes!

ZILELE CÅMPULUI 2009
	 	 	 	 	 	 	 		
        Ing. Constantin Bulu]`
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1. Întrebare:
Agricover este o firm` bine-

cunoscut` în România. Ne pute]i 
preciza domeniul s`u de activitate?
R`spuns:

Enumerarea serviciilor oferite de 
Agricover clien]ilor no[tri ne poate 
preciza domeniul de activitate.  

Grupul „Agricover” este un 
produc`tor agricol de s`mân]` 
certificat` dar de]ine în cadrul s`u 
divizii [i servicii specializate care vin 

în mod fericit s` completeze paleta de 
sevicii oferit` agricultorului român. 

În fapt Agricover – Solu]ii complete 
pentru agricultur` – înseamn` [i 
distribu]ie de produse fito-sanitare 
[i îngr`[`minte chimice, achizi]ie [i 
comer] cu cereale, servicii de logistic`, 
credite pentru agricultur`, silozuri [i 
baze de recep]ie cu o capacitate de cca 
700.000 tone.

În cadrul grupului lucreaz` peste 
600 de angaja]i, [i are un num`r`m de 
clien]i mult peste 2.000
2. Întrebare:

Ave]i un num`r mare de soiuri de 
grâu, orz [i rapi]` în experimentare, 
ceea ce v` permite s` concura]i la un 
loc important pe pia]a de s`mân]` a 
]`rii. Dori]i s` oferi]i cele mai bune 
crea]ii genetice agriculturii sau face]i 
o politic` de dezvoltare zonal` cu 
soiuri adecvate acestora?
R`spuns:

Întradev`r portofoliul de soiuri [i 
hibrizi Agricover este suficient de mare 
[i astfel putem veni în întâmpinarea 
cererii cantitative [i calitative a 
fermierului român. Oferta noastr` în 

acest sens este una permanent evolutiv` 
calitativ [i competitiv` economic.

Conservarea progresului genetic 
ob]inut  prin ameliorare st` permanent 
în aten]ia activit`]ii noastre. 

Totodat`, în urma concluziilor 
rezultate an de an din monitorizarea 
atent` a soiurilor si hibrizilor din 
portofoliu suntem astazi în m`sur` s` 
facem cele mai potrivite recomand`ri.
3.  Întrebare:

Ave]i în experimentare numeroase 
soiuri si hibrizi din Ungaria, Serbia [i 
alte ]`ri din zona balcanic`. Prin ce 
s-au remarcat?
R`spuns:

Semin]ele din soiurile si hibrizii 
comercializati de Agricover au fost 
[i sunt atent testate [i monitorizate 
în loturi de testare [i chiar în culturi 
comerciale, în diferite loca]ii [i în 
diferite condi]ii agrotehnice. Lesne am 
putut concluziona c` în majoritatea 
cazurilor când produc]iile nu au fost 
mul]umitoare, principala hib` a fost de 
fapt nerespectarea verigilor tehnologice 
specifice, în principal fertilizarea cu 
îngr`[`minte chimice [i tratamentele 

gRupul agiCoVeR
prezen]` activ` în  agricultura noastr`

Sorin Cr`ciunescu,
Director Divizia s`mån]` 

agricover
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fito-sanitare. In cazul cerealelor 
paioase, majoritatea soiurilor noi sunt 
soiuri intensive, cu putere mare de 
înfr`]ire, fapt ce solicit` [i o tehnologie 
cu inputuri pe m`sur`.
4. Întrebare:

Calitatea produc]iei este cel mai 
important element pentru achizi]ia 
grâului.Cât din calitate se datoreaz` 
soiului?
R`spuns:

Desigur calitatea produc]iei este 
un element important în comer]ul cu 
cereale: „zici grâu, zici pâine”. Poate 
acest fapt a f`cut ca pentru 2009 s` 
se schimbe factorii de gradare pentru 
grâu, noutatea fiind con]inutul de 
gluten umed minim 22% [i indicele de 
deformare maxim 15 mm. 

Al]i indici de calitate, cum ar fi 
indicele de c`dere, con]inutul de 
protein` [i caracteristicile reologice 
folosind alveograful sunt determin`ri 
suplimentare care nu sunt obligatorii, 
fiind efectuate numai la cerere.
5. Întrebare:

Care este oferta firmei Agricover 
pentru cultivatorul din România în 
condi]iile social-economice din ]ar` 
[i mai ales în iminenta sa recesiune 
economic`?
R`spuns:

La aceast` întrebare cel mai 
bun r`spuns cred c` este p`rerea 
pre[edintelui grupului Agricover, dl 
dr. Jabbar Kanani: „ Criza este ca un 
cutremur, dar casa noastr` este solid`.”  
Aceasta este urmare fireasc` a faptului 

c` afacerile din domeniul agricol au 
fost cel mai pu]in creditate de  b`nci 
sau investitori str`ini [i sunt mai pu]in 
expuse la actuala criz`.
Politica grupului Agricover este de 
a oferi satisfac]ie partenerului de 
afaceri [i astfel în cadrul rela]iei nu 
suntem numai vânz`tori de inputuri 
sau cump`r`tori de produse agricole. 
Putem spune c` într-un demers 
comun ca cel in care este angajat 
Agricover to]i partenerii de pe filier` 
sunt câ[tig`tori: fermieri, distribuitori, 
depozitari, procesatori, consumator 
final. În sprijinul afirma]iei venim 
cu argumente: pachete tehnologice, 
finan]are, transport, participare cu cota 
parte a produc`torului la comer]ul cu 
cereale din programele speciale (grâu 
[i grâu dur)
6. Întrebare:
Ce ar trebui s` fac` Asocia]ia AMSEM 
pentru a contribui la normalizarea 
„industriei de s`mân]`” din ]ara 
noastr`?
R`spuns:

Activitatea Asocia]iei AMSEM 
ar trebui s` se fac` mai sim]it` prin 
ac]iuni specifice pe pia]a semin]elor: 
participarea activ` la elaborarea [i 
promovarea actelor normative de 
specialitate pentru stimularea cresterii 
suprafetelor insamantate cu samanta 
certificata, gasirea solu]iilor legale 
pentru o implicare direct` în activitatea 
de producere [i comercializare a 
semin]elor, preocupare pentru o mai 
bun` reprezentare la nivel na]ional.

Desigur acestea nu sunt decât 
câteva generalit`]i, important este s` se 
doreasc` [i s` ne a[ez`m pe [i pentru o 
structur` cât mai viabil`.
7. Întrebare:

Sunte]i mul]umit de actuala 
legisla]ie din domeniul semin]elor [i, 
dac` nu, ce ar trebui introdus pentru a  
normaliza sau chiar a dezvolta acest 
domeniu?
R`spuns:

Actuala legisla]ie aliniat` la legisla]ia 
european` este bun`. Corective pot fi 
aduse permanent dar cred c` cele care 
se refer` la specificul României au 
prioritate. Totu[i, cea mai important` 
problem` consider c` este relativa 
usurin]` cu care oricine poate s` 
devin` produc`tor [i/sau comerciant 
de s`mân]` certificat`.
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La data de 21 iunie 2009 s-au 
împlinit 70 de ani de la na[terea 
eminentului dasc`l [i cercet`tor Ion 
Nicolae. 

N`scut în frumoasa comun` 
vâlcean` Vioce[ti a crescut [i s-a 
format în atmosfera s`n`toas` a satului 
românesc. Dup` absolvirea liceului s-a 
înscris la facultatea de Agricultur` a 
Institutului Agronomic „N. B`lcescu” 
din Bucure[ti pe care a absolvit-o în 
anul 1965 ca „[ef de promo]ie cu 
diplom` de merit”. Datorit` calit`]ilor 
sale profesionale a fost numit ,prin 
reparti]ie guvernamental`, asistent 
universitar la disciplina de Genetic` 
[i Ameliorarea Plantelor din Institutul 
Agronomic „Nicolae B`lcescu” 
Bucure[ti. 

În aceast` calitate de cadru didactic, 
a început o fructuoas` activitate de 
cercetare . 

Chiar din primii ani, a abordat o tem` 
de pionierat în cercetarea româneasc` 
[i anume mutageneza experimental` 
domeniu în care [i-a sus]inut teza de 
doctorat în anul 1969 sub îndrumarea 
Academicianului Prof. Dr. Doc. N. 
Giosan. A colaborat mai departe în 
acest domeniu cu speciali[ti din SUA, 
URSS, Germania dar [i cu cercet`tori 

de prestigiu din România, publicând   
doua lucr`ri în premier` na]ional` [i 
interna]ional : Radiogeneza  în anul 
1975 la Editura [tin]ific` [i Enciclopedic`  
[i Mutageneza experimental` în anul 
1978 la Editura Ceres. În anul 1986 a 
publicat Monografia „Soia ” la editura 
Academiei R.S.R. .

Fructuoasa sa activitatea în domeniul 
cercet`rii s-a concretizat [i cu o colec]ie 
de numeroas` linii mutante de soia, cu 
selec]ia unor biotipuri valoroase de mere, 
gutui [i corcodu[ [i prin înfiin]area unui  
câmp de ameliorarea plantelor din care 
nu lipsesc microcolec]iile la principalele 
specii horticole. A omologat  dou` soiuri 
de soia : soiul „Cerag 1 ” în anul 1979 
în Algeria [i soiul „Ilfov ” în anul 1989 
în România.  

Dornic de o calificare superioar` 
a urmat cursurile altor doua institu]ii 
de inv`]`mânt superior, Facultatea 
de Biologie [i cea de Inginerie [i 
Management Agroturistic. 

În calitate de cadru universitar, 
a parcurs cu rezultate de excep]ie 
primele treptele ierarhice universitare: 
preparator, asistent apoi [ef de lucr`ri. 
În aceast` calitate a aprimit o alta sarcin` 
deosebit de important` [i anume aceia 
de „deta[at în înteres de serviciu ca [ef 
de lucr`ri [i conferen]iar la Institutul 
Na]ional Agronomic din Algeria” la 
care a predat Genetica, Ameliorarea 
plantelor horticole, Producerea de 
semin]e, Tehnic` experimental`,  
Biostatistic` [i Fenicicultura. În cei [ase 
ani (1974-1979), Dr. Ion Nicolae nu s-a 
m`rginit numai la activitatea didactic`. 
În calitate de cercet`tor [tiin]ific a 
organizat cercetarea din institut, fiind 
[ef de program. A scris peste de 30 de 
lucrari [tin]ifice [i didactice în limba 
fracez` [i a creat primul soi de soia 
algerian. A fost promovat la titlul de 
profesor universitar [i conduc`tor de 
doctoranzi. 

Între anii 1980-1988 a continuat 
în ]ar` activitatea sa didactic` ca 
[ef de lucr`ri dar a predat ca lector 
cursul de genetica [i ameliorarea 

plantelor la f`r` frecven]` iar începând 
din anul 1988 a predat cursurile de 
Ameliorarea plantelor horticole [i 
Tehnic` experimental` la Facultatea de 
Horticultur` a Institutului Agronomic.  

Ca titular de disciplin` [i [ef de 
catedr` a avut o contribu]ie remarcabil` 
la organizarea desf`[urarea [i 
conducerea Catedrei de Ameliorarea 
plantelor horticole reu[ind s` o doteze 
cu material ilustrativ, tehnic` de calcul 
[i aparatur` de laborator.

Este de remarcat ampla [i 
prestigioasa activitate publicistic` 
atestat` în cei 38 de ani de activitae 
didactic` [i de cercetare a sa : 39 de 
manuale universitare, îndrum`toare de 
lucr`ri practice, tratate [i monografii 
precum [i 134 studii [i articole 
[tiin]ifice, din care 70 au fost prezentate 
la numeroasele Congrese interna]ionale 
din S.U.A., U.R.S.S., Italia, Anglia, 
Nigeria, Algeria, Turcia etc. 

Pentru merite deosebite în 
cercetarea [tiin]ific` în anul 1989, 
al`turi de Acad. Prof. Dr. N. Giosan,  
a ob]inut „PREMIUL I”  acordat de 
Ministerul Înv`]`mântului [i Educa]iei.

 
|n ciuda acestor succese pe plan 

profesional, anul 1989 îl situiaza pe 
dr. Ion Nicolae ca unul dintre mul]ii 
„[efi de lucr`ri”, strivit de erarhia 
comunist` a înv`]`mântului universitar 
din România. Dorin]a sa de a crea 
„oameni noi pentru timpuri noi” îl 
determin` ca \mpreun` cu colegii din 
acela[i Institut Agronomic sa pun` 
temelia \nva]`mântului agricol privat.

A infiin]at prima facultate de 
Inginerie [i Management Agroturistic  
în cadrul Academiei Universitare 
Athenaeum fiind Decan (1990-1994) 
apoi Rector (1994- 1998).

 Ca [ef al  Catedrei de Genetica [i 
Ameliorarea Plantelor din Universitatea 
de [tiinte Agronomice [i Medicin` 
Veterinar` din Bucure[ti în anul 1990 
este promovat Conferen]iar universitar 
iar în anul 1993 devine Profesor al 

prof. univ. Dr. h. c. ion niColae
personalitate proeminent` a [tiin]ei [i înv`]`mântului agricol superior la vârsta de 70 de ani. 
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