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Pentru ce un astfel de seminar ? 

- Agricultura a apărut circa 12.000 ani în urmă prin “domesticarea” speciilor sălbatice 

“Semințele ori se dau ori se fură“ proverb african 

- Semințe = mândria țăranilor împărtășită la schimb sau donată 

- Baza alimentației (=sănătății) și garanția suveranității alimentare ! 
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• 75 % din varietățile legumicole 

au dispărut în ultimul secol; 

• 2002 a fost creat catalogul oficial 

European cu circa 34.500 

varietăți dintre care 16.200 

legumicole; 

• Test DOS (Distinct-Omogen-Stabil); 

• “Catalogul Soiurilor de Plante” al 

RM din 2016 conține 2.786 

varietăți, 206 fiind noi (90% F1); 

• 13 miliarde euro în 1985-

32miliarde euro în 2012; 

• 10 firme=75% piața semincieră 
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1. Ce este sămânța ? - Structura 

Structura internă a unei semințe 

monocotiledonată   și   dicotiledonată 

          (1 singur cotiledon)                      (2 cotiledoane identice) 



1. Ce este sămânța ? – Structurarea anatomică 

PLANTĂ MONOICĂ  

(GR : monos=unic și oikos=casă) 

Plantă care poartă pe aceeași tulpină 

flori atât masculine cât și feminine 

(unisexuate sau bisexuate=hermafrodite) 

PLANTĂ DIOICĂ 

(GR : dis=de 2 ori și oikos=casă) 

Plantă care are organele sexuate situate 

pe indivizi distincți 

(unisexuate=monosexuate=monogame) 

- Ginko și Cyca (Gymnosperme) 

- Hamei, urzica, fistașul, kiwi, cătina, cânepa, 

curmalul, salcia, spanac, sparanghel, laur 

(4 % din Angiosperme) Fecundare autogamie 

fecundarea are loc în 

incinta florii prin 

propriul ei polen pentru 

flori hermafrodite 

(2-4 de sămânță) 

Fecundare alogamie 

fecundarea ovulului nu 

poate avea loc decât cu 

polenul de la alte flori  

(20-50 de sămânță) 

Cucurbitacee, porumb… 

 



1. Ce este sămânța ? – Structurarea florii 



1. Ce este sămânța ? – Clasificarea taxonomică 

Regnul 

Ramurile 

Clasele 

(sub-clasele) 

Ordinele 

(sub-oridinele) 

Familiile 

Genurile 

speciile 

(sub-specii ssp.) 

“Varietăți” 

 

Tomată cherry - Solanaceae, Lycopersicum esculentum ssp. cerasifera “Black Cherry”  

 



1. Ce este sămânța ? – Principalele familii 

Familia botanică Legumele principale 

Brassicaceae=flori hermafrodite auto-
sterile și alogame 

Ridiche, muștar japonez, nap suedez, nap turcesc, rucolă, 
varză, conopidă, kale, creson, gulie, muștar negru, Broccoli 

Solanaceae=flori hermafrodite auto-
fertile și autogame  

Ardei, gogoșari, tomată, vânătă, zârnă, fizalis, tomatillo, 
tamarillo, morela de Balbis 

Apiaceae (Umbelifere)=flori 
hermafrodite auto-sterile și alogame 

Mărar, asmățui, țelină, pătrunjel, fenicul, carvi, cumin, chimen, 
chimeon, leuștean 

Amaranthaceae=flori hermafrodite 
auto-sterile și alogame (necesită alte 
plante similare) și anemofile 

Lobodă, amarant, sfeclă, mangold, quinoa, spanac 

Asteraceae=flori hermafrodite auto-
fertile și autogame 

Morcov, scorțoneră, calendula, păstârnac, barba-caprei, 
cicoare, salată lăptuc, anghinare, cardon, crizantemă 
comestibilă  

Cucurbitaceae=flori monoice auto-
fertile și alogame (flori masculine și 
feminine diferite dar pe aceeași plantă) 

Dovleac, dovlecel, benincasa, harbuz, tâgvă, zămos, burete 
vegetal, momordica, castravete, kiwano, cucamelon, ciclanteră 

Fabaceae=flori hermafrodite auto-
fertile și autogame 

Arahide, fasolă, naut, linte, mazăre, soia, vigna, susan, 
măzăroi, lupin, bob, schinduf, lucern[, trifoi 

Altele-ceae Hrișcă, fetică, basela, busuioc, perilla, ceapă, usturoi, plantă 
grasă, măcriș, ștevie, rută, porumb, sorg, spanac de Noua-
Zelandă, okra, plantă de gheață 



1. Ce este sămânța ? - Tipuri 



1. Ce este sămânța ? - Tipuri 



1. Ce este sămânța ? – Modalități de diseminare 



2. Multiplicarea – Materialul necesar 

Site 

Borcane/Flaconașe 

Etichete 

Farfurie 

Marker 

Cuțit 

Foarfecă 

Pânză sau sac 

Roabă 

Căldare, lighean și alte vase 

Mănuși 

Citor 

Fatin 



0. De asigurat de calitatea și denumirea exactă a semințelor 

1. De etichetat minuțios fiecare pachețel, rând de semințe sau răsad  

2. De grupat și plantat curpenii de aceeași specie sau varietate împreună cu etichetă 

3. De prevăzut minimum 2-4 curpeni de sămânță din fiecare varietate pentru autogame 

și minimum 20 până la 50 pentru alogame 

4. De selectat curpenii cei mai viguroși, sănătoși, bogați în flori și timpurii pentru 

semințe și de marcat în mod evident 

5. De selectat fructele cele mai sănătoase și reprezentative ale varietății 

6. De colectat fructul la o maturitate cât mai avansată posibil cu  

o etichetare sistematică 

2. Multiplicarea – Bazele   



Plante monoice, cu flori hermafrodite auto-fertile și autogame (polinizarea se face în 
încinta florii - riscul de polinizare încrucișată vine de la insecte) 

2. Multiplicarea – Familia Solanaceae 



Plante cu flori hermafrodite auto-sterile (necesită alte plante similare pentru a fi 
fecundate și deci se încrucișează între varietăți) 

2. Multiplicarea – Familia Brassicaceae 



Plante monoice, cu flori auto-fertile și alogame (flori masculine și feminine diferite dar 
pe aceeași plantă - polinizarea se face datorită insectelor) 

2. Multiplicarea – Familia Cucurbitaceae 



Plante monoice, cu flori hermafrodite auto-fertile și autogame (polinizarea se face în 
încinta florii - riscul de polinizare încrucișată vine de la insecte) 

2. Multiplicarea – Familia Fabaceae 



Plante monoice, cu flori hermafrodite auto-fertile și autogame (polinizarea se face în 
încinta florii - riscul de polinizare încrucișată vine de la insecte) 

2. Multiplicarea – Familia Asteraceae 



Plante monoice, cu flori hermafrodite auto-sterile și alogame (necesită alte plante 
pentru a fi fecundate - polinizarea se face datorită insectelor) 

2. Multiplicarea – Familia Apiaceae (=Umbelifere) 



Plante monoice, cu flori hermafrodite auto-sterile și alogame (necesită alte plante 
similare) și anemofile (polinizarea se face prin intermediul vântului și a insectelor) 

2. Multiplicarea – Familia Amaranthaceae 



1. De recoltat semințele la momentul potrivit de maturitate  

3. Colectarea – Reguli generale 



2. De folosit vase, recipiente mari sau saci pentru a colecta inflorescențele mari fără a 
pierde semințele  

3. Colectarea – Reguli generale 



3. De pus la uscat semințele, crenguțele sau inflorescențele la umbră, într-un loc 
ventilat și uscat eventual suspendate cu capul în jos 

3. Colectarea – Reguli generale 



4. De extras semințele din fructele cărnoase  
- fie prin metoda uscată 

3. Colectarea – Reguli generale 



3. Colectarea – Reguli generale 

4. De extras semințele din fructele cărnoase  
- fie prin metoda umedă cu sau fără fermentare 



5. Strecurarea, vânturarea, cernerea și alegerea semințelor de orice reziduu organic  

3. Colectarea – Reguli generale 



6. De sterilizat semințele timp de 2 zile în înghețar 
 
Nota bene : semințele pot fi păstrare  

- în sertarul pentru legume din frigider dacă au o perioadă de păstrare 
scurtă, mai puțin de 5 ani 
- în frigider la 4C cu o umiditate de maximum 40% (pliculețele de plastic 
trebuie să fie puse într-o cutie de metal sau un borcan de sticlă) pentru 
semințele cu o perioadă de păstrare de 5-10 ani 
- în înghețar pentru cele care au o valabilitate lungă 

3. Colectarea – Reguli generale 



3. Colectarea – Reguli generale 

2 modele de pliculețe făcute 
manual din hârtie reciclată  



7. Pentru plantele bianuale, de păstrat curpenii de sămânță în beci în loc uscat, 
întunecos și ventilat cu o temperatură între 4-10 C  

3. Colectarea – Reguli generale 



3. Colectarea – Reguli generale 

ETICHETAREA sistematică pe semințe, pe pliculeț și în pliculeț !!! 



Condițiile de păstrare sunt cele care asigură calitatea genetică și germinativă a 
semințelor ! 

 

- Un local uscat, rece (temperaturi între 2-14 C), întunecos și protejat de 

răzătoare și alte insecte (dulap, safeu, frigider, beci, garaj, groapă în pământ,…) 

- Un ambalaj fie din carton fie din lemn, borcane din sticlă, sac sau pungi din 

material, hârtie sau plastic, fără exces de căldură sau umiditate 

- De verificat din când în când că totul este bine închis ermetic căci insectele nu 

pot trăi fără aer și nici ciupercilor, virușilor sau bacteriilor nu le place lipsa de aer 

- Atenție la folosirea lemnului de placaj căci cleiul din el (produs toxic) poate 

conduce la sterilitatea semințelor 

- Dacă apar insecte (molii, gărgărițe, …) de amplasat semințele 2 zile în înghețar. 

- De ținut un carnețel de bord cu notițe personale pentru fiecare varietate 

- De pus în cultură semințele la fiecare maximum 5 ani ! 

4. Păstrarea – Condiții indispensabile 



Banca Mondială de Semințe din arhipelagul Svalbard din Norvegia 
 

800.000 de probe de 4.000 de specii pastrate la -18C 

4. Păstrarea – Condiții indispensabile 



5. Răspândirea și împărtășirea Semințelor Vii 


