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ISTORIE 

• Decizia ICCPT Fundulea nr. 51/21.04.1994  de 

înființare a Colectivului de Agricultură Ecologică; 

 

• Decizia INCDA Fundulea nr. 45/03.03.2005  de 

înființare a Centrului Agro-Ecologic de Cercetare, 

Inovare și Transfer Tehnologic; 

 

 



Obiective 
• Cercetări interdisciplinare teoretice şi aplicative privind stabilirea 

particularităţilor şi soluţiilor agro-ecologice, inclusiv agro-forestiere 
de cultivare a terenurilor cu cereale, leguminoase pentru boabe, 
plante tehnice şi furajere etc., de crestere a animaleor si de 
prelucrare a produselor agricole; 

 

• Studii privind identificarea genotipurilor stabilizate genetic de 
cereale, leguminoase pentru boabe şi de plante tehnice şi furajere 
corespunzătoare tehnologiilor agro-ecologice de cultivare a 
terenurilor si de crestere a animalelor; 

 

• Proiectare de tehnologii agro-ecologice şi agro-forestiere integrate 
şi multifuncţionale; 

 

• Asociere cu alte colective de cercetare, ferme şi societăţii şi 
asociaţii agricole, ONG-uri etc., în vederea participării la programele 
naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare, inovare şi de 
educare agro-ecologică; 

 

• Educare (şcolarizare), instruire (perfecţionare), consultanţă pentru 
elevi, studenţi, doctoranzi, fermieri şi alţi întreprinzători agro-
ecologişti; 



Proiecte de Cercetare Naţionale şi Internaţionale  

Anul  Denumire Programul de cercetare 

1987 - 1990 Delimitarea şi caracterizarea  agroecosistemelor României Agroecosisteme intensive zonale 

1991 - 1994 Parametrizarea şi cuantificarea factorilor de producţie ai agroecosistemelor Agroecosisteme intensive zonale 

1995 - 2001 Cercetări teoretice şi aplicative privind agricultura ecologică ORIZONT 2000 

1999 - 2000  Instruire şi asistenţă pentru întreprinzătorii rurali (IAIR 2000) F.D.S.C. 

1999 – 2002 Tehnologii şi norme de agricultură biologică pentru producerea legumelor, 

cerealelor şi plantelor tehnice; 

RELANSIN 

2003 – 2005 Impactul agronomic şi de mediu al sistemelor de agricultură organică din 

România şi Grecia 

Bilateral “România – Grecia”  

2004 - 2005  Sistem integrat de sprijinire a fermierilor şi asociaţiilor de fermieri din 

judeţul Călăraşi pentru cultivarea durabilă a terenurilor  

SCG/Banca Mondială şi 

Ministerul Agriculturii  

2004 - 2005  Opening Channels of Communication between Associated candidate 

Countries and EU in Ecological Farming “CHANNEL” 

 FP 6/ UE 

2005 - 2008  Interacţiuni calitative datorate transformării substanţelor nutritive lipidice 

pe lanţul alimentar furaj-animal-consumator uman în vederea stabilirii unor 

indicatori de impact asupra sănătăţii omului 

CEEX 

2005 - 2008  Interacţiuni calitative datorate transformării substanţelor nutritive lipidice 

pe lanţul alimentar furaj-animal-consumator uman în vederea stabilirii unor 

indicatori de impact asupra sănătăţii omului 

CEEX 

2006 - 2010  Conservarea biodiversităţii agroecosistemului montan Sectorial M.A.D.R. 

2008 - 2011 Identificarea  şi cultivarea în sistem ecologic a soiurilor de grâu pentru 

panificaţie  

MAKIS-SCG/Banca Mondială şi 

Ministerul Agriculturii  

2010 - 2012 Dezvoltarea de prototipuri tehnologice integrate pentru cultivarea 

terenurilor în sistem ecologic cu cereale, leguminoase anuale şi perene şi 

cu plante tehnice şi legume 

Bilateral “România – Republica 

Moldova” 



Proiecte de Cercetare Naţionale şi Internaţionale 

(2)  
Anul  Denumire Programul de cercetare 

2010 - 2013  “Legume-Future”:  Legume supported cropping systems for Europe FP7/UE 

2011 - 2014 Studii integrate - genotipice, fenotipice, calitative şi tehnologice, 

privind producerea de sămânţă ecologică la cereale, leguminoase 

pentru boabe şi plante tehnice, furajere, aromatice şi medicinale  

ADER 2020 

2015 - 2018 

”Elaborarea unui sistem integrat de producere de sămânță şi 

materiale de plantat, certificate ecologic, la culturile de câmp: 

cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, plante tehnice şi 

furajere, plante aromatice şi medicinale”  

ADER 2020 

 

2015 - 2018 "Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi 

estimări privind preţurile de valorificare pentru grâu, orz, porumb, 

floarea-soarelui, rapiţă, soia, sfeclă de zahăr, orez, cânepă, hamei, 

tutun, cartof pentru agricultura convenţională şi agricultura 

ecologică" 

ADER 2020 

2017 - 2021 LIVESEED - Improving the performance of organic agriculture by 

boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe. H2020 

EU project no. 727230,  

H2020 EU project no. 727230,  

 

2018 - 2023 ECOBREED – Increasing the efficiency and competitiveness of the 

organic crop breeding and organic farming sectors. H2020 EU project no. 

771367; 

H2020 EU project no. 771367; 



N 44.26.716; E 26.30.774 

Producere de 

sămânță 

Elemente de tehnologie; 

Sistem ecologic 

Câmp culturi comparative 

Câmpul Experimental al Centrului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic 

pentru Agricultură Ecologică 



THE AGROFORESTRYHANDBOOK, Agroforestry for the UK Edited by Ben Raskin and Simone Osborn, 2019 



Culturi și soiuri testate în sistemul de agricultură ecologică 
(Cereale) 

Cultura Nr. Soiuri 

Grâu comun 55 

Grâu Spelta 2 

Orz 25 

Orz golaș 1 

Ovăz golaș 1 

Triticale 26 

Porumb 7 (polenizare liberă) 

Total 117 



Culturi și soiuri testate în sistemul de agricultură ecologică 
(Legumisoase) 

Cultura Nr. Soiuri 

Mazăre de toamnă 5 

Mazăre de primăvară 4 

Fasole 7 

Măzăriche de toamnă 1 

Măzăriche de primăvară 1 

Linte 6 

Lupin 2 

Soia 90 

Fasoliță (Vigna unguiculata) 2 

Lucernă 80 

Total 42 



Culturi și soiuri testate în sistemul de agricultură ecologică 
(Plante tehnice și Plante medicinale) 

Cultura Nr. Soiuri 

Camelină 8 

In 7 

Coriandru 2 

Floarea-soarelui 6 

Schinduf (Trigonella foenum-graecum) 1 

Crambe (Crambe tataria) 1 

Facelia (Phacelia tanacetifolia) 1 

Total 26 



https://cordis.europa.eu/projects/... 

SFS-07-2016-2017 - Organic breeding – 
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Stimuler la semence et la sélection 
biologiques en Europe 

2017 - 2021 
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LIVESEED en bref 

Objectif 100 % 
semence bio 

Approche & 
impact 



  LIVESEED en bref 

• Budget: 7.4 M EUR de financement européen & 1.5 M EUR 
de financement Suisse 

• Durée: 4 ans 
• Coordinateur: IFOAM EU 
• Coordinateur scientifique: FiBL-CH 
• Objectif: Accroître la durabilité, la performance et la 

compétitivité du secteur biologique 
• Approche: 

o Inter- and transdisciplinarité 
o Interface réglementation – économie – science 
o Implication multi-acteur des parties prenantes 
o Représentation géographique 



  Consortium multi-acteur 

35 partenaires  
14 tiers-parties  
18 pays 
 
23 instituts de sélection 
& recherche 

7 obtenteurs 
8 entreprises 
semencières 
11 associations de l’AB 
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Objectif: 100% de semence bio de cultivars 
adaptés en 2037  

Inclure la 

semence ! 



  Sous-objectifs 

WP 7  
Overall Project Management 
 

Réglementation 

Harmoniser l’utilisation de semences biologiques et l’inscription variétale en Europe 

Recherche & développement 

Approches novatrices en sélection biologique et améliotation de la qualité des semences 
biologiques 

Socio-économie 

Accroitre l’accès aux semences biologiques et l’utilisation de nouveaux cultivars 

Économie & marchés  

Améliorer la compétitivité des réseaux de distribution de semences biologiques  

Communication & réseau 

Favoriser les échanges de connaissances & faire connaître les avantages de la sélection biologique 



  LIVESEEED ambitions 

• Co-development of knowledge by 
transdisciplinary multi-actor approach 

• Holistic approaches for breeding and 
seed production 
o Plant – Plant interaction  
o Plant – Soil microbe interaction 
o Plant – Seed microbe interaction 

• Enabling more sustainable food 
production systems 
o Mitigate risks of crop failure through 

breeding for diversity 
o Reach high level of self regulation and 

closed nutrient cycle 
o Safeguarding genetic resources for future 

generations 

 



  Impact of LIVESEED 

Increased transparency in the EU organic seed market & implementation of 
legislative requirements  

Significantly improved availability and quality of seeds for organic farming        
 achieving 100% organic seed 

Efficient seed multiplication methods and innovative breeding 
approaches 

Improved competitiveness of organic seed supply chain, organic breeding 
and farming sector across Europe and beyond 

Conventional farming benefits as varieties are better adapted to low-input and 
more resilient to variable environmental conditions 



Impliquez vous ! 

Suivez le projet  

 
  Liveseed 

 

   

  @LIVESEEDeu 
 

 

www.liveseed.eu 

 

Participez aux: 

 

• Enquêtes  

• Interviews 

• Ateliers  

• Evènements 

 

 

https://www.facebook.com/LIVESEEDeu/
https://twitter.com/LIVESEEDeu
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Creșterea competitivității și 
eficienței amelioarării plantelor 

în agricultura ecologică 

Grâu. Soia 

@ecobreed www.ecobreed.eu @EcobreedP 
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@ecobreed www.ecobreed.eu @EcobreedP 

Numele organizației Țara 

1(Coord.) Kmetijski Inštitut Slovenije (KIS) SI 

2 Universität für Bodenkultur, Wien (BOKU) AT 

3 Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha (CRI) CZ 

4 Institute of Field and Vegetable Crops (IFVC) RS 

5 Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Agricola Fundulea (NARDI) RO 

6 Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont (MTA-ATK) HU 

7 University Newcastle Upon Tyne (UNEW) UK 

8 LC Smales &Son (SMA) UK 

9 Selgen AS (SEL) CZ 

10 Geokomi Volakakis Farms (GEO) EL 

11 Tuscia University, Viterbo (UNITUS) IT 

12 Naturland e.V. (NATUR) DE 

13 Universidade de Vigo (UViGO) ES 

14 Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR) PO 

15 University of Pannonia, Keszthely (UP) HU 

16 PRO-BIO Obchodni Spolecnost s.r.o (PROBIO) CZ 

17 BIOMILA spol.s.r.o. (BIOMILA) SK 

18 Narodne Pol’nohospodarske A Potravinarske Centrum (NPPC) SK 

19 RGA (RGA) SI 

20 Saatzucht Gleisdorf (SZG) AT 

21 Global Seed (GS) RS 

22 Secobra Saatzucht GmbH (SEC) DE 

23 Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs (PSOVER) AT 

24 Chinese Academy of Agricultural Science (CAAS) CN 

25 Washington State University (WSU) US 

Mai 2018- Aprilie 
2023 
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@ecobreed www.ecobreed.eu @EcobreedP 

Obiectivul principal al proiectului European ECOBREED este să 
îmbunătățească gama de soiuri și semințe adaptate pentru 
agricultura ecologică și producția cu input-uri scăzute (low-
input). Activitățile se vor concentra pe 4 specii de plante:  
 
Grâu (atât grâul comun cât și grâu durum Triticum aestivum L. 
șiTriticum aestivum L., T. durum L.) 
Soia (Glycine max (L). Merr ) 
Cartof (Solanum tuberosum L.) 
Hrișcă (Fagopyrum esculentum Moench.).  
 
Proiectul va dezvolta 
 (a) metode, strategii și infrastructură pentru ameliorarea 
plantelor 
 (b) soiuri îmbunătățite pentru rezistența la stres, folosirea 
eficientă a resurselor și calitate  
 (c) metode îmbunătățite pentru producerea semințelor ecologice 
de calitate ridicată. 
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 Identificarea variabilității genetice și fenotipice în caracterele morfologice, 

toleranța la stresul abiotic/biotic și calitățile nutritive care pot fi folosite în 
agricultura ecologică.  
- caracterizarea fenotipică a colecțiilor de plante din condițiile de mediu diferite 
- stabilirea programelor de selecție asistată de markeri (MAS) pentru a evalua genele 

legate de rezistență și calitate.  
 Evaluarea potențialului pentru variabilitatea genetică pentru a îmbunătăți 

folosirea nutrienților:  
- studiul micorizelor,  
- eficiența fixării azotului și  
- capacitatea de mineralizare a fosforului 

 Evaluarea potențialului pentru a crește competiția cu buruienile și control 
prin: 
- identificarea soiurilor care au o vigoare de creștere crescută la răsărire; 
- activitatea allelopatică și utilizarea culturilor de acoperire în toamnă. 

 Optimizarea producerii de sămânță/multiplicării prin măsuri agronomice 
îmbunătățite și metode ecologice de tratare a semințelor. 

  Oferirea posibilității fermierilor de a alege și dezvolta soiurile în condițiile 
lor de mediu și care corespund nevoilor acestora: 
-  testarea în ferme a soiurilor și 
- participarea în procesul de ameliorare pentru a crește resursele genetice la nivel de 

fermă, dezvolta noi soiuri și populații (populații composite încrucișate)  
 Producerea de soiuri care să corespundă cerințelor agronomice ale 

agriculturii ecologice, factorilor de stres abiotic/biotic, calității nutriționale.  
 Dezvoltarea programelor de training (îmbunătățirea fenotipării și a 

genotipării) pentru a facilita transferul de cunoștințe în practică.  
 Asigurarea utilizării rapide și optime a livrabilelor și inovărilor din proiect în 

domeniile relevante și altor utilizatori/grupuri prin demonstrații în fermă și 
activități de diseminare.  

http://www.ecobreed.eu/
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@ecobreed www.ecobreed.eu @EcobreedP 

2019 – INCDA Fundulea – Testarea în agricultură ecologică  
25 genotipuri de grâu 
90 genotipuri de soia 
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