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PREFAğĂ

PREFAğĂ

Această carte, aşa cum a fost concepută şi realizată, se
adresează în principal studenţilor de la facultăţile de profil,
specialiştilor din agricultură dar şi altor categorii sociale de la oraşe
şi sate care şi-au îndreptat preocupările spre această nobilă şi veche
îndeletnicire care este Agricultura.
Lucrarea poate fi folosită şi de specialiştii interesaţi în
cunoaşterea celor mai importante elemente de bioecologie şi
tehnologie de cultivare a plantelor agricole – doctoranzi, masteranzi
– volumul punându-le la dispoziţie un material unitar şi util în
desfăşurarea pregătirii lor de specialitate.
În actuala sa structură şi coroborat cu aspectul ce ţine de
noua curriculară universitară lucrarea este structurată în două
capitole, controlul calităţii seminţelor şi certificarea acestora
respectiv leguminoase pentru boabe, reliefând principalele aspecte ce
ţin de condiţiile optime de vegetaţie în întregul complex de măsuri
tehnologice ce trebuiesc aplicate în diferite condiţii de climă şi sol,
în vederea realizării unor producţii ridicate şi eficiente din punct de
vedere economic.
Autorul este recunoscător celor doi referenţi care prin
sugestiile date şi observaţiile făcute au contribuit la îmbunătăţirea
materialului şi exprimă sentimente de aleasă gratitudine Editurii
Universitaria, personal domnului Tudor Sorin care au sprijinit
apariţia lucrării.
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CAPITOLUL I
CONTROLUL CALITĂğII SEMINğELOR ùI
CERTIFICAREA ACESTORA
1.1. ORGANIZAREA CONTROLULUI CALITĂğII
SEMINğELOR PE PLAN MONDIAL ùI ÎN ğARA NOASTRĂ
Organizarea unui control riguros asupra calităĠii seminĠelor a început
cu a doua jumătate a secolului al XIX – lea, când a luat amploare comerĠul
cu seminĠe de plante furajere, legume úi flori úi când, în mod inevitabil au
început să apară falsuri úi fraude prin substituirea unor seminĠe cu altele.
În anul 1869, din iniĠiativa profesorului Friederich Nöbbe, directorul
StaĠiunii de Fiziologie Experimentală din Tharandt (lângă Dresda,
Germania), a luat fiinĠă primul laborator de controlul seminĠelor din lume, cu
scopul identificării falsurilor în comerĠul cu seminĠe (Gavril Morar,
Fitotehnie, 2004).
În anii următori, s-au înfiinĠat úi alte laboratoare în mai multe Ġări
europene, iar în anul 1906 a avut loc la Hamburg, primul Congres
InternaĠional de Controlul SeminĠelor, unde s-au discutat probleme de
interes comun úi s-au adoptat unele metode unitare de analiză úi control.
La cel de-al IIIlea Congres InternaĠional de la Copenhaga, Ġinut în
anul 1921, se constituie AsociaĠia Europeană pentru Controlul SeminĠelor,
iar la cel de-al IVlea Congres de la Cambridge se hotărăúte înfiinĠarea
AsociaĠiei InternaĠionale pentru Controlul SeminĠelor (InternaĠional Seed
Testing Association) – ISTA –, la care aderă úi România începând cu anul
1958.
În cadrul ISTA funcĠionează mai multe comitete: pentru puritate,
pentru germinaĠie, pentru protecĠie împotriva organismelor dăunătoare,
pentru provenienĠă, autenticitate etc.
ISTA Ġine congrese din trei în trei ani, principalele atribuĠii fiind
următoarele:
-asigurarea uniformităĠii metodelor de analiză úi control;
-promovarea metodelor útiinĠifice de analiză úi control;
-prevenirea falsurilor în schimburile internaĠionale;
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-colaborarea cu organismele internaĠionale din domeniu (FAO, UE,
OCDE etc.) în scopul prevenirii unor paralelisme sau suprapunerii în
schimburile internaĠionale de seminĠe.
În anul 1960 a luat naútere la Paris OCDE (OrganizaĠia pentru
Cooperare úi Dezvoltare Economică), prin asocierea principalelor state
dezvoltate din Centrul úi Vestul Europei la care au aderat S.U.A. úi Canada.
Scopurile OCDE au fost folosirea seminĠelor de calitate superioară úi
răspândirea progresului genetic, extinderea comerĠului cu seminĠe între state,
fără discriminare.
OCDE a pus în practică în domeniul seminĠelor, ,,Sistemele privind
certificarea purităĠii varietale a seminĠelor destinate comerĠului
internaĠional” la úase grupe mari de plante de cultură:
1-cereale;
2-porumb úi sorg;
3-sfeclă pentru zahăr úi pentru furaj;
4-plante furajere úi oleaginoase;
5-legume;
6-Trifolium subteraneum úi specii similare.
Sistemele de certificare erau în aúa fel întocmite încât garantau
identitatea (distinctibilitatea) úi puritatea biologică a seminĠelor, rezultatele
analizelor fiind trecute pe documente tip ,,Buletin internaĠional orange,
ISTA”, care însoĠea seminĠele. România este membră OCDE din decembrie
1970 pentru toate sistemele de certificare varietală úi comerĠ internaĠional cu
seminĠe.
Prima staĠiune pentru controlul seminĠelor în Ġara noastră a luat fiinĠă
în anul 1884 la Cluj úi a funcĠionat în cadrul Academiei de Agricultură
(actuala USAMV) sub denumirea de ,,StaĠiunea pentru Controlul
SeminĠelor”.
În anul 1887 se înfiinĠează la Bucureúti un laborator în cadrul
StaĠiunii Centrale Agronomice, iar în anul 1932 ia naútere al treilea laborator
de Controlul seminĠelor din Ġara noastră, la Iaúi (Gavrilă Morar úi colab.,
Fitotehnie, 2004).
ActivităĠile de control ale calităĠii seminĠelor se desfăúoară la ora
actuală în toate judeĠele Ġării prin Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea
SeminĠelor úi Materialului Săditor (ITCSMS) úi prin Laboratorul Central
pentru Calitatea SeminĠelor úi a Materialului Săditor (ICCSMS), aflat la
Bucureúti úi coordonate de către InspecĠia NaĠională pentru Calitatea
SeminĠelor (INCS).
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Din punct de vedere juridic, activităĠile privind producerea,
prelucrarea, controlul úi certificarea calităĠii, comercializarea seminĠelor úi a
materialului săditor precum úi înregistrarea soiurilor de plante în Ġara noastră
sunt reglementate de Legea nr. 266/2002, de Regulile úi Normele tehnice de
aplicare a legii, de Ordinul 350 al MAAP din 02.08.2002 úi de alte acte
normative cum sunt Ordinele ministrului Agriculturii Pădurilor úi
Dezvoltării Rurale nr.1262, 1263, 1266, 1264, 1265, 1366 din 2005, în
conformitate cu regulile, normele tehnice úi necesitatea armonizării
legislaĠiei româneúti cu reglementările Directivelor Consiliului Uniunii
Europene.
1.2. ETAPELE CONTROLULUI ùI CERTIFICĂRII
SEMINğELOR
Controlul în câmp al culturilor semincere urmăreúte menĠinerea
distinctibilităĠii, purităĠii varietale úi a unei stări fitosanitare
corespunzătoare úi comportă următoarele acĠiuni:
- stabilirea provenienĠei seminĠelor úi materialului săditor pe bază de
documente;
- amplasarea culturilor semincere în cadrul unor rotaĠii adecvate úi cu
respectarea distanĠelor de izolare;
- controlul aplicării tehnologiilor specifice pentru producerea seminĠelor úi
materialului săditor;
- determinarea autenticităĠii, purităĠii varietale úi a stării sanitare a culturilor
semincere pe baza cărora are loc stabilirea categoriei biologice.
1.2.1. ProvenienĠa seminĠelor.
Stabilirea provenienĠei úi a categoriei biologice la înfiinĠarea
culturilor semincere se face pe baza următoarelor documente:
1. Registrul de selecĠie conservativă, aflat în posesia institutelor úi
staĠiunilor de cercetare úi dezvoltare úi care au programe naĠionale de
ameliorare úi de creare de soiuri úi hibrizi.
Acest document reprezintă actul de provenienĠă pentru menĠinerea
seminĠelor din categoriile biologice ,,SămânĠa amelioratorului”, úi pentru
categoriile biologice ,,Prebază I úi Prebază II” dacă inspectorul aprobator
confirmă concordanĠa faptică cu datele înscrise úi dacă s-a respectat schema
oficială de menĠinere úi producere a seminĠelor;
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2. Actul de garantare a autenticităĠii la sămânĠa Prebază pentru
seminĠele care fac obiectul vânzării acestei categorii biologice în afara
unităĠii de cercetare;
3. Certificatul de valoare biologică úi culturală la seminĠele
certificate de ITCSMS pentru seminĠele din categoriile biologice ,,Prebază”
úi ,,Bază”.
4. Certificatul de calitate úi (sau) eticheta emis(ă) de furnizori
pentru seminĠele din categoria ,,certificată” generaĠiile I úi II (sau A úi B);
5. Documentele de calitate însoĠitoare pentru materialul
semincer din import care pot fi: certificate de puritate varietală pentru
sămânĠa importată din Ġările afiliate la OCDE; buletine internaĠionale
tipizate de ISTA; etichete tip Uniunea Europeană ataúate la ambalajele
seminĠelor cu următoarele culori: albă cu dungă violet (Prebază), albă
(Bază), albastră (certificată generaĠia a Ia), roúie (certificată generaĠia a IIa),
gri (sămânĠă necertificată final), galben intens (standard), brun
(comercială), verde (amestecuri semincere) sau alte documente ca
certificatul de autenticitate úi calitate, certificat fitosanitar internaĠional.
În lipsa actului de provenienĠă nici o cultură seminceră nu poate fi
certificată oficial, sau dacă s-a înfiinĠat, aceasta se respinge de la certificare.
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1.2.2. Amplasarea culturilor semincere, respectarea distanĠelor
de izolare úi a rotaĠiei.
Verificarea amplasării loturilor se face pe baza unei schiĠe precum úi
pe teren cu ocazia controalelor periodice, iar nerespectarea distanĠelor de
izolare úi a rotaĠiei prevăzute pentru fiecare specie în parte constituie motiv
de respingere, respectiv, de declasare a culturii. Multiplicatorii de sămânĠă
au obligaĠia încheierii unor convenĠii sau înĠelegeri scrise cu vecinii
terenurilor pentru asigurarea distanĠelor de izolare.
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sămânĠă úi material săditor.
Controalele privind respectarea lucrărilor specifice producerii
seminĠelor úi materialului săditor constau în verificarea efectuării lucrărilor
de purificare biologică, a celor de castrare la culturile alogame în loturile de
hibridare la termen (înainte de începerea emiterii polenului), în eliminarea
plantelor netipice soiului, a buruienilor cu seminĠe greu separabile specifice
fiecărei culturi, a plantelor atacate de organisme dăunătoare úi de combatere
a acestora, în special, a celor de carantină úi a celor care se transmit prin
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sămânĠă. În această categorie de lucrări sunt incluse úi respectarea măsurilor
pentru evitarea amestecurilor mecanice în timpul recoltatului, transportului
úi depozitării temporare.
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1.2.4.1. Autenticitatea seminĠelor.
Autenticitatea se stabileúte pe baza actelor de provenienĠă a
seminĠelor úi a caracterelor morfologice completate cu însuúirile fiziologice
descrise de autor sau menĠinător la înregistrarea soiului.
Caracterele morfologice specifice soiului úi însuúirile fiziologice se
constată, de regulă, în câmp în momentul înfloritului sau al fructificării, când
particularităĠile morfologice ale fiecărui soi se manifestă în cel mai înalt
grad.
În cazuri particulare, când caracterele morfologice úi unele însuúiri
fiziologice nu sunt reprezentative, pentru determinarea autenticităĠii se
apelează la metode de laborator sau la creúteri dirijate în case de vegetaĠie úi
camere climatizate, utilizând metode anatomice, fizice, chimice, fizicochimice sau biologice.
Datorită simplităĠii sau preciziei determinărilor, cea mai agreată de
laboratoare dintre metodele fizico-chimice este metoda electoforezei.
Metoda se bazează, fie pe separarea diferitelor componente ale proteinelor
de rezervă în funcĠie de structura moleculară úi sarcina lor electrică –
(proteinograme) la grâu, secară, orz orez, mazăre, tomate, morcovi, ceapă,
usturoi etc., fie prin determinarea unor enzime specifice – (zimograme) la
porumb, floarea-soarelui, soia, mazăre, raigras, cais, piersic etc. Este metoda
cea mai precisă úi se foloseúte în mod deosebit în comerĠul internaĠional cu
seminĠe úi în verificările speciale din precontrol în centrele de testare a
soiurilor.
Metodele biologice se efectuează în laborator, în case de vegetaĠie
sau în câmp, în principal după două procedee principale:
- creúterea plantelor în condiĠii optime, ceea ce conduce la manifestarea
caracterelor;
- creúterea plantelor în condiĠii de stres specific (termic, hidric) permiĠând
diferenĠierea în funcĠie de reacĠiile la condiĠiile neprielnice de vegetaĠie.
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1.2.4.2. Determinarea purităĠii varietale úi a stării fitosanitare a
culturilor semincere
Puritatea varietală úi starea fitosanitară a culturilor semincere se
determină în câmp, de regulă la înflorirea plantelor sau la maturizarea
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fiziologică. În aceste momente se consideră că plantele îúi etalează
principalele caractere úi tipicitatea soiurilor se manifestă în totalitate.
Se efectuează delimitarea unor suprafeĠe cu rama metrică sau prin
metoda a două sau mai multe rânduri învecinate, reprezentând o anumită
suprafaĠă exactă, în funcĠie de metoda de semănat, în mai multe puncte
reprezentative pentru media lanului, în care se numără plantele tipice
(autentice) din soiul aflat în cultura seminceră, plantele netipice, alte plante
de cultură cu seminĠe greu separabile, buruieni cu seminĠe greu separabile úi
plante afectate de boli úi dăunători.
În baza determinărilor efectuate în câmp se efectuează calculele
(manual sau cu ajutorul programelor de calculator), cu următoarele relaĠii:
-
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pentru puritatea varietală:
Tt = Tt x 100/Tt + Tn ,
pentru plante de cultură cu seminĠe greu separabile:
Cgs = Cgs x 100/Tt + Tn + Cgs ,
pentru buruieni cu seminĠe greu separabile:
Bgs = Bgs x 100/Tt + Tn + Bgs ,
pentru tulpini atacate de boli úi dăunători:
Ta = Ta x 100/Tt + Tn + Ta ,

în care:
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în care:
Tt = tulpini specifice soiului;
Tn = tulpini netipice soiului;
Cgs= plante de cultură cu seminĠe greu separabile;
Bgs= buruieni cu seminĠe greu separabile;
Ta = tulpini atacate de organisme dăunătoare.
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1.2.4.3. Stabilirea categoriei biologice a seminĠelor
Valorile obĠinute se raportează procentual úi se confruntă cu limitele
de încadrare a acestor componente pentru categoria biologică la care se
produce sămânĠa, la fiecare specie sau grupă de specii, în parte, conform
normativelor tehnice.
Neâncadrarea în valorile limită a datelor procentuale privind tulpinile
netipice, plantele de cultură úi buruieni cu seminĠe greu separabile sau
tulpini atacate de organisme dăunătoare atrage declasarea culturii semincere
până la categoria biologică corespunzătoare sau chiar respingerea de la
certificare.
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