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Introducere

Agricultura ecologică și de inputuri scăzute sunt pietrele de temelie pen-
tru sistemele alimentare echitabile, sănătoase și prietenoase cu natura, așa 
cum sunt recunoscute de către Comisia Europeană în Strategia „De la fermă 
la consumator”1. Sistemele de agricultură ecologică tind să implice ferme 
mai mici decât cele operate convențional, să fie mai diversificate și mul-
tifuncționale și să fie administrate cu mai multe practici sustenabile, răs-
punzând nevoilor și preferințelor consumatorilor din piețele locale. Adesea, 
o mare varietate de culturi este crescută pe suprafețe restrânse. Aceasta 
complică mai mult cerințele de testare a soiurilor după înregistrare deoarece 
trebuie să fie testată atât diversitatea soiurilor cât și a speciilor. 
Extinderea infrastructurii curente și a logisticii pentru testarea post-înregis-
trare în agricultura ecologică poate necesita investiții care nu sunt justificate 
de mărimea pieței ecologice, chiar cu suportul politic al UE. Altfel, testările 
doar din stațiuni nu pot oferi informații care să cuprindă varietatea largă de 
condiții de mediu întâlnită în fermele ecologice și în cele cu input-uri scăzute. 
În viitor, oricum, va fi nevoie să se producă mai multe semințe ecologice, care 
necesită înregistrarea de soiuri noi, întrucât derogările curente care permit 
fermierilor ecologici să folosească semințe convenționale netratate (atunci 
când nu sunt disponibile semințele ecologice) vor dispărea complet în 2036.
Așadar este nevoie urgentă de metode rentabile, inovative și descentra-
lizate pentru testarea soiurilor în condiții ecologice. Proiectul LIVESEED a 
oferit posibilitatea de a co-proiecta modele de evaluare a soiurilor eficiente 
și inovative, aplicabile chiar în acele țări Europene cu infrastructură limitată. 
Aceste modele se bazează pe:
1. evaluare descentralizată în ferme, prin care o gamă diversă de culturi 

pot fi testate în condiții reale de producție;
2. abordări participative care pun în valoare cunoștințele fermierului despre 

nevoile și caracteristicile condițiilor zonei și caracteristicile lanțului valoric.
Modelele recunosc faptul că agricultura atinge atât dimensiunile sociale cât 
și cele tehnice, așadar acestea includ o varietate de stakeholderi în rețele de 
multi-actori, care aplică principii de inovare pentru simplificare2 care vizea-
ză aspectul resurselor limitate.

Cultivare pentru agricultura ecologică:
Noul Regulament Ecologic  848/2018 recunoaște nevoia pentru dezvoltarea cultiva-
relor3 sustenabile pentru agricultura ecologică. Aceste cultivare ar trebui să dețină:
• diversitate genetică sporită
• rezistență sau toleranță la boli
• potențial de adaptare la condițiile locale pedoclimatice
• abilitatea de a produce alimente de calitate ridicată pentru a îndeplini așteptă-

rile consumatorilor ecologici

1 Strategia UE de la fermă la consumator 
   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
2 “Noi definim 3 criterii ale inovării pentru simplificare (frugale): reducere substanțială a costurilor, 
   concentrarea pe funcțiile importante și optimizarea nivelului performanței.” (Weyrauch & Herstatt, 2017)
3 Termenul cultivar (ecologic) este folosit ca termen de referință generic pentru soiurile (ecologice), 
   linii de ameliorare, rase locale, populații și ‘cultivare eterogene’ care intră în categoria Materialului 
   Ecologic Eterogen (cf. noului Regulament Ecologic 2018/848/EU).

Rolul crucial de testare a soiurilor 
in ferma in sectorul agriculturii 
ecologice
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Semințele și materialele de reproducere vegetative sunt între resursele fun-
damentale pentru agricultură. Acestea derivă din cultivarele care sunt ame-
liorate pentru a face față cerințelor fermierilor și lanțurilor valorice în care 
aceștia participă. Fermierii pot alege între cultivarele care provin din diferite 
strategii de ameliorare. Acelea care sunt cele mai potrivite pentru agricultură 
ecologică urmăresc reziliența la factorii biotici și abiotici prin menținerea unui 
nivel ridicat de eterogentitate genetică în cultivarele obținute (Tabelul 1).
Oricum, cea mai mare parte din semințe din piață derivă din cultivarele 
ameliorate pentru nevoile fermelor convenționale, axate pe productivitatea 
ridicată și pe folosirea inputurilor sintetice (de ex. pesticide, erbicide și fertili-

FIGURA 1. Interacțiunile Genotip x Mediu
Condițiile de cultivare variază în funcție de locație și de anul agricol.
În managementul convențional, variațiile de mediu sunt atenuate de in-puturile chimice: 
plantele beneficiază de condiții uniforme și aceeași varietate uniformă se potrivește în 
diferite condiții de mediu. 
În condiții ecologice sau low-input, plantele se confruntă cu toată complexitatea și va-
riabilitatea mediului de creștere. Plantele cu diversitate genetică ridicată se pot adapta 
acestor medii pentru a asigura stabilitatea producției.  Aceasta poate fi obținută prin in-
troducerea în diferite medii a varietăților adaptate local sau a populațiilor eterogene care 
se pot adapta la condiții specifice. (Adaptat după P. Rivière “L’interaction génotype en-
vironnement GxE: sélection centralisée versus décentralisé” Licență CC BY NC SA 2015).

inputuri 
chimice

condiții de 
mediu

LOW INPUT

CONVENȚIONAL ECOLOGIC

Procedura pentru înregistrarea unui soi nou:
Înregistrarea unui soi este cerută dacă acesta va fi comercializat. Înregistrarea im-
plică faptul că soiul este testat atât înainte cât și după înregistrare, pentru conform-
itatea cu un set de criterii4: testul DUS/UPOV pentru Distinctibilitate, Uniformitate 
și Stabilitate5, și, pentru cele mai multe culturi agricole, testul Valorii Agronomice 
și de Utilizare (VAU). Testările DUS și VAU sunt efectuate sub responsabilitatea 
instituțiilor naționale de înregistrare. Soiurile care au trecut testele sunt înregistrate 
în Catalogul Național al Soiurilor și în ”Catalogul comun al soiurilor din speciile de 
plante agricole” al UE, care este o precondiție pentru comercializarea semințelor și 
unde este relevant, pentru atribuția Drepturilor Amelioratorilor Plantelor (DAP) , o 
formă de Drept de Proprietate Intelectuală (DPI) aplicat soiurilor de plante. Oricum, 
pentru așa-numitele soiuri în conservare și soiuri pentru a fi cultivate în condiții 
speciale, cerințele de înregistrare sunt mai puțin stricte și nu necesită testarea DUS 
sau VAU datorită diversității genetice mari ale acestor materiale6. Pentru Materia-
lul Ecologic Eterogen (MEE) un simplu proces de notificare a fost introdus de noul 
Regulament Ecologic 2018/848/EU și asociat cu Actele Delegate7. Ca parte a Ex-
perimentului Temporar pentru Soiuri Ecologice (2022-2028), pentru materialul et-
erogen este dezvoltată testarea DUS și protocoale de înregistrare adaptate pentru 
uniformitate mai scăzută8.

EU plant propagation material marketing legislation https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_
material/legislation/eu_marketing_requirements_en
Vezi https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html
Derogările UE pentru soiurile în conservare: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_
material/legislation/conservation_varietes_en
Regulamentul ecologic UE 2018/84/EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/?uri=CELEX:32018R0848 și Actele Delegate C(2021)3163:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-
boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix_en
Vezi livrabilul proiectului LIVESEED: Ghiduri pentru testarea adaptată a DUS și VAU pentru soiurile 
ecologice  https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-
adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varieties.pdf
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https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varieties.pdf
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zatori), și produse la scară largă. Sistemul dominant de alimentație necesită 
cultivare cu un nivel înalt de uniformitate, până la nivelul la care acest tip 
de criteriu a devenit o precondiție pentru înregistrarea soiurilor în legislația 
curentă a comercializării semințelor. 
Soiurile convenționale îndeplinesc rar cerințele pentru agricultură ecologică 
și cea de inputuri scăzute în care variațiile mediului înconjurător și factorii de 
stres cum ar fi bolile și dăunătorii nu pot fi înlăturați prin input-uri de sinteză.  
În aceste condiții, fermierii trebuie să se bazeze pe rezistența culturii pro-
prii la boli, dăunători, capacitatea de suprimare a buruienilor și stabilitatea 
producției în condiții scăzute și neregulate a nivelului de fertilitate a solului 
(Figura 1). Uniformitatea devine în acest context o limitare în timp ce diver-
sitatea genetică oferă un avantaj. 
Când folosirea inputurilor externe este exclusă sau limitată, ca în sistemele 
ecologice, alegerea cultivarelor este o decizie cheie pe care fermierii o pot 
face pentru a îmbunătăți rezultatul sistemului lor agricol. Pentru a lua decizii 
în cunoștință, fermierii ecologici au nevoie de informații despre performanța 
soiurilor în condiții ecologice. Aceste informații sunt obținute prin evaluarea 
post-înregistrare a cultivarelor. 
Sistemul de testare curent efectuează frecvent testele în condiții ”convențio-
nale”. Acesta furnizează informații de relevanță limitată fermierilor ecologici 
din moment ce performanța cultivarelor în agricultura convențională com-
parată cu condițiile ecologice poate diferi considerabil. 
Pentru a asigura că un soi se comportă bine în condiții de inputuri scăzute și 
fermierilor le este furnizată informație de calitate pentru a lua decizii infor-
mate, este esențial ca varietățile ecologice să fie testate în condiții ecologice 
(de ex. teren ecologic și cu metode ecologice). Numai câteva țări din UE au 
infrastructura pentru teste ecologice post-înregistrare, și chiar în acele ca-
zuri, numai câteva din speciile relevante comercial sunt testate.

Tipul 
Cultivarului

Dezvoltat și 
Obținut

Cerințe 
legale pentru 

comercializare

Nivelul 
diversității 
genetice

Soiuri Ameliorare 
convențională

Comercializarea după 
înregistrare (DUS, VAU) 

DPI/DAP în vigoare 

Foarte Scăzut

Soiuri Ameliorare 
convențională pentru 
agricultură ecologică

Comercializarea după 
înregistrare (DUS, VAU) 

DPI/DAP în vigoare

Foarte Scăzut

Soiuri ecologice Ameliorarea Ecologică 
a Plantelor (OPB). 

Ameliorare ecologică în 
condiții ecologice 

Comercializarea după 
înregistrare (DUS și 

VAU adaptat) DPI/DAP 
în discuție

Mediu

Soiuri în conservare 
și neprofesionale 

(Rase locale, 
soiuri locale și de 

moștenire familială)

Cultivare tradiționale, 
adaptate local cu 
valoare istorică/ 

culturală

Proces de înregistrare 
simplificat (fără 

DUS/VAU). Restricții 
teritoriale și cantitative 
pentru producerea de 

sămânță 

Ridicat

Populații eterogene, 
OHM (amestecuri 

dinamice, populații 
compozite 

încrucișate)

Ameliorare (ecologică) 
în condiții ecologice sau 

cu input-uri scăzute 

Înregistrarea printr-un 
proces de notificare. 

Trasabilitatea loturilor 
semincere îi revine 

producătorului

Foarte Ridicat

TABEL 1.  Strategia de ameliorare, statutul oficial și diversitatea genetică a diferitelor 
                    tipuri de cultivare disponibile fermierilor ecologici
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Strategia de simplificare
Eforturile tot mai mari pentru testarea 
varietăților ecologice au nevoie de o 
structură flexibilă, de tip participator, 
descentralizată, cu costuri scăzute, 
care se construiește pe capacitățile 
fermierilor și ale actorilor din lanțul 
alimentar de a împlini o gamă largă 
de nevoi la diferite niveluri. Testările 
care să corespundă acestor cerințe 
sunt dificil de standardizat. 
Partenerii din proiectul LIVESEED au 
lucrat la o metodologie pentru a per

mite părților implicate o abordare a 
unui program de testare a cultivare-
lor indiferent de situațiile specifice și 
de avengura proiectului (de la mică la 
mare, de la locală la internațională).
Metodologia abordează patru as-
pecte cheie ale testelor de tip parti-
cipator în fermă descrise în figura de 
mai jos și oferă o strategie de lucru 
cu acestea.
Strategia de simplificare se aplică fi-
ecăruia din cele patru aspecte (mai 
multe detalii sunt în secțiunile urmă-
toare) și constă în trei pași:

FIGURA 2. Cele patru aspecte cheie ale testelor
                    participative de cultivare pentru sistemele 
                    ecologice și cu input-uri scăzute

Infiintarea si optimizarea 
testarilor de cultivare in 
fermele ecologice

Crearea și 
facilitarea rețelei 

Un proces de organizare social 
menit să asigure angajamentul 

fermierilor participanți pe termen 
lung și rezultate valoroase. 

Obiectivele comune motivează 
părțile implicate care au profil 

diferit să coopereze.

Colectarea și 
managementul 

datelor 
Calitatea și integritatea 

datelor generate și 
colectate în rețea, apoi 

procesate de cercetători, 
sprijină încrederea în 

testare.

Sustenabilitatea 
economică 

O rețea cu o sursă stabilă 
de finanțare pentru a 

asigura sustenabilitatea 
este capabilă să furnizeze 
de-a lungul timpului teste 

valoroase de cultivare.

Proiectarea 
experiențelor

Numai un experiment de ținută 
științifică poate furniza rezultate 

de încredere și livra informații 
relevante despre cultivare, 

pentru toți membrii rețelei și în 
afara acesteia. 

Definește 
obiectivele

Identifică 
constrângerile

Aplică o metodologie 
adecvată
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Definirea clară, în avans, a obiecti-
velor permite evaluarea și identifi-
carea oricăror constrângeri care pot 
împiedica atingerea acestora și care 
se pot ivi din circumstanțele speci-
fice testării (de ex. lipsa resurselor 
specifice sau a informațiilor). Folosi-
rea unei strategii axate pe constrân-

geri sprijină operarea mai eficientă 
de către o rețea de multi-actori; în-
tr-adevăr, o dată ce constrângerile 
sunt clare, cineva poate dezvolta 
metodologii specifice în urma cărora 
se obțin, cu resursele disponibile, re-
zultate adecvate.

Obiective 
generale Constrângeri Metode

Facilitarea și 
coordonarea 

rețelei 

• Asigură participa-
rea activă și atin-
gerea obiectivelor 
propuse 

• Dimensiunea 
rețelei

• Efortul coordonării
• Instrumente și 

aptitudini de 
comunicare

• Abordări 
participative

• Instrumente și 
aptitudini de 
facilitare

Sustenabilitatea 
economică

• Auto-suficiență
• Obținerea valorii
• Viabilitate pe 

termen lung

• Costuri fixe
• Costuri de personal

• Suport public
• Modele pe bază 

de abonament
• Colaborări pe linia 

lanțului valoric
• Modele hibride

Proiectarea 
experiențelor 

• Balansează redu-
cerea costurilor 
și a efortului cu 
cu robustețea și 
veridicitatea rezul-
tatelor 

• Resurse și 
informații, 
mărimea fermei, 
echipamente și 
materiale

• Un algoritm de 
decizie pentru 
proiectarea 
experiențelor 
și pachete 
analitice specifice 
contextelor și 
constrângerilor 
diferite

Managementul 
calității datelor

• Relevanță
• Utilitate
• Accesibilitatea 

informațiilor

• Colecția descentra-
lizată în ferme vs. 
număr de variabile 
în instituții de cer-
cetare

• Balansare între 
specificul-fermei 
și informațiile 
generale

• Protocoale 
pentru diferite 
tipuri de date, 
documentarea 
datelor, stocarea 
datelor, 
administrarea 
și proprietatea 
datelor

TABEL 2.  Exemple de obiective specifice, metode și constrângeri pentru fiecare aspect al 
                     testării participative în fermă
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Sprijinirea și coordonarea rețelei  
sunt aspecte esențiale pentru tes-
tarea descentralizată, în fermă a 
cultivarelor. Rolul facilitatorului este 
complex: se asigură de faptul că atri-
buirea rolurilor și responsabilităților 
din rețea sunt bine balansate, asigu-
ră comunicarea internă, se asigură 
că obiectivele rețelei sunt susținute, 
sprijină diseminarea rezultatelor și 
încurajează gândirea colectivă. Este 
necesar un set complex de abilități 
tehnice și fine9: investirea într-un fa-
cilitator instruit, sau în instruirea ce-

lor care vor deveni este o prioritate.
O problemă care afectează frecvent 
facilitarea rețelei în contextul testării 
participative este lipsa de profesio-
niști experimentați, sau de training 
dedicat celor care vor îndeplini acest 
rol. 
În funcție de abilitățile disponibile și 
de stabilirea rețelei de testare, rolul 
de facilitare poate fi profesat în mai 
multe moduri (de ex. voluntar, anga-
jat al unui partener din rețea, un pro-
fesionist extern), fiecare cu avantaje 
și dezavantaje. 

Abilitatea 
operațională

Participare și 
descentralizare

Inten-
sitatea 

resurselor 
financiare

Provocări

Facilitare cu 
voluntari (de 

ex. asociații de 
voluntariat sau 

de fermieri)

Limitat Puternic Scăzut

• Epuizarea 
voluntarilor

• Schimbările 
dese de perso-
nal și pierde-
rea frecventă 
a abilităților

Facilitarea prin 
personal plătit 
(de ex. angajat 
al unui grup de 

producători) 

Puternic 
spre mediu Mediu spre scăzut Mediu

• Consimțirea 
unui obiectiv 
comun pentru 
a mobiliza 
parteneri 
diferiți 

• Găsirea echi-
librului între 
obiective și 
resurse

Facilitare 
externă (de 
ex. personal 
dintr-o rețea 
națională sau 

regională 

Puternic 
spre mediu

Scăzut spre 
foarte scăzut

Puternic 
spre mediu

• Distanța față 
de ferme

• Centralizare 
și diseminare 
slabă

TABEL 3. Câteva avantaje și dezavantaje ale opțiunilor de personal pentru rolul 
                 facilitatorului

9 Abilitățile fine - Soft skills, cum ar fi sociabilitatea, ascultarea activă, autonomia, imparțialitatea, 
abilitatea de a lucra într-o echipă, meditația, managementul conflictelor, adaptarea și flexibilitatea. 
Abilitățile tehnice, cum sunt abordările și instrumentele participative, abilitatea de a alege metodele 
potrivite în funcție de context și obiective, managementul de proiect și comunicarea. Ambele seturi de 
abilități sunt cruciale pentru facilitarea rețelei.

Asigurarea structurii rețelei
În cazul în care o rețea de multi-ac-
tori lucrează pentru testarea post-în-
registrare a cultivarelor, în funcție de 
obiectivele și de strategia testării, 
actorii implicați pot include: fermieri, 
companii de semințe, cercetători, in-
stituții agricole publice, amelioratori 
și actori din lanțul valoric (procesa-

tori, retaileri, etc.). 
Într-o abordare extinsă de cercetare 
civică pot participa, studenți, gastro-
nomi și comunități de consumatori.  
Acești actori trebuie să fie implicați 
în management și să le fie atribuite 
roluri operaționale: facilitatorul va fi 
nevoit să supravegheze organiza-
ția și să definească activitățile clar, 
pentru a minimiza conflictele. 

Facilitarea și coordonarea rețelei
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În unele situații, poate fi dificil să se 
obțină implicarea unei echipe de cer-
cetare în conducere pentru a susține 
rețeaua cu metodologii științifice și 
instrumente pentru proiectarea ex-
periențelor, managementul precis 
și analiza datelor. Facilitatorul va 
fi nevoit să ia măsurile adecvate în 
aceste cazuri, și când este nevoie, să 
se autoinstruiască pentru a-și com-
pleta cunoștințele sau să adapteze 
design-ul experimental la aptitudini-
le sale.  
Dimensiunea rețelei influențează 
modul cum activitățile sunt desfășu-
rate. În particular, nivelul de partici-
pare este adesea invers proporțional 
cu dimensiunea rețelei. Facilitatorul 
va fi nevoit să optimizeze compo-
nența unei rețele prin alegerea echi-
librului între dimensiunea minimă 
pentru a atinge obiectivele și dimen-
siunea maximă care poate fi admi-
nistrată. Pentru această activitate, 
una din principalele provocări este 
de a păstra calitățile pozitive unei 
rețele mici, locale, cum ar fi relații-
le directe și comunicarea, întâlnirile 
frecvente (unele din ele în ferme) și 
respectarea valorilor inițiale, chiar 
atunci când rețeaua se extinde în 
continuare și necesită o structură 
ierarhică mai mare.

Coordonarea rețelei
Coordonarea rețelei va fi diferită în 
funcție de dimensiunea și tipul re-
țelei, dar este esențial să se asigu-
re încrederea și colaborarea, să se 
echilibreze relațiile de putere și să se 
rezolve eventualele conflicte. 
Un model de succes de coordonare 
comună este crearea unui consiliu 
compus din reprezentanți ai diferiți-
lor actori ai rețelei.  Întrucât testarea 
cultivarelor prin rețelele de multi-ac-
tori este descentralizată, de aseme-
nea procesul decizional trebuie să fie 
descentralizat, în timp ce este bazat 
pe scopuri comune. Pentru a permite 
tuturor actorilor să adere la aceasta, 

este nevoie să fie implicați în exer-
cițiul stabilirii obiectivelor și în dez-
voltarea strategiilor; aceștia trebuie 
să se simtă personal responsabili 
pentru reușita testării, indiferent de 
rolul lor.

Permiterea și stimularea 
participării active
Cu membrii dispersați geografic și 
angajați în activități diferite pe o pe-
rioadă mare de timp, este esențial să 
se asigure de faptul că sunt menți-
nuți implicați. 
Eforturile multi-actorilor sunt bazate 
pe un proces susținut și frecvent de 
învățare reciprocă a rezultatelor ob-
ținute din proces (cum ar fi dezvol-
tarea încrederii între participanți) la 
fel de mult ca acelea din produsele 
finale10. Așadar, încurajarea cu aten-
ție a relațiilor și schimburilor, cel mai 
bine dacă sunt făcute de întâlniri în 
persoană, este o parte importantă 
pentru a motiva și a fi sigur că toți 
sunt în grafic pentru desfășurarea 
testării. Workshopurile și evenimen-
te tip zilele câmpului încurajează 
participanții să își exprime punctele 
de vedere, inspiră idei noi, și adesea 
revelează dinamica grupului care 
trebuie direcționată către atingerea 
obiectivelor comune. 
Membrii rețelei de asemenea pot fi 
chemați să participe activ în deci-
zii care privesc aspectele tehnice și 
operaționale ale experimentării, de 
exemplu să aleagă cele mai potrivite 
instrumente pentru a colecta și dise-
mina informația din testări ( de ex. 
caiete de câmp fizice sau digitale; foi 
de calcul sau bază de date), în func-
ție de nevoile și de abilitățile rețelei. 
În funcție de alegerea făcută, este 
nevoie să se evalueze orice aspect 
care poate afecta motivarea și par-
ticiparea datorită unui instrument 
(de ex. nesiguranța cu tehnologia). 
Implicând membrii rețelei în deciziile 
metodologice și operaționale va spo-
ri motivația și va previne abandonul.

10  Serpolay, E., et. al., 2018. Toolkit to foster multi-actor research on agrobiodiversity. 
     [Set de instrumente pentru a susține cercetarea multi-actorilor în agrobiodiversitate] 
     Disponibil la: https://orgprints.org/38153/

https://orgprints.org/38153/
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SEEDLINKED: 
Tehnologie pentru a ajuta facilitarea unei rețele extinse

STUDIU DE CAZ 1

SeedLinked (www.seedlinked.com) este o platformă crowdsourcing care 
vizează partajarea informațiilor despre soiurile potrivite pentru agricultura 
ecologică și cea cu inputuri scăzute. Platforma intenționează să conecteze 
cercetători și companii de ameliorare cu fermieri care caută soiuri adaptabi-
le condițiilor lor din ferme, cât și cu consumatori interesați de trasabilitatea 
cât și de gustul alimentelor. Ca toate instrumentele de tip crowdsourcing, 
SeedLinked este construit să valorifice informațiile adunate dintr-o rețea 
vastă. Rețelele mari sunt greu de administrat și de obicei au nevoie de o 
structură ierarhică. Crowdsourcing folosește tehnologia pentru a răsturna o 
astfel de structură. Controlul calității proiectului și a motivației de participa-
re (de exemplu, partajarea în direct a fotografiilor și comentariilor, facilitatea 
de chat, sistemele de recompensare) sunt integrate în platformă. În prezent, 
există unele limitări ale design-urilor experimentale disponibile (numai fără 
repetiții) și ale caracteristicilor de colectare a datelor (numai pe note), care 
ar trebui abordate în versiunile actualizate ale platformei Seed-Linked și ale 
aplicației mobile.

Dimensiunea 
rețelei

Costuri

Suportul de cer-
cetare necesar

CARACTERISTICI
• Descentralizat și automatizat 

virtual
• Interfața prietenoasă cu 

utilizatorul scade barierele de 
aderare și rata de abandon

• Design simplu al experiențe-
lor și opțiune dedicată pentru 
testele de gust

• Partajarea datelor instant și 
instrumente de analiză vizuale

2021 SeedLinked Network (2700 growers)

http://www.seedlinked.com
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Testarea participativă a cultivarelor 
necesită continuitate pe mai mulți 
ani, de aici investiții pe termen lung. 
Pentru a asigura succesul, trebuie să 
fie pus în aplicare un model adecvat 
de sustenabilitate economică pentru 
gestionarea costurilor și crearea de 
valoare. 
Testarea cultivarelor are costuri afe-
rente (de ex. facilitarea, coordona-
rea, testele pe teren, testele de ca-
litate și organoleptice și instituțiile 
fizice de cercetare) care nu pot fi re-
duse sub un anumit prag, chiar și în 
cazul testelor simple dintr-o fermă. 
Principalul factor de venit într-un 
model de ameliorare convențional 
este suprafața care va fi ocupată 
de un singur soi; suprafețele mari de 
cultură permit o recuperare eficientă 
a costurilor din taxele de redevență 
(drepturile amelioratorilor) combina-
tă cu vânzările de semințe. Scopul 
ameliorării plantelor ecologice (APE) 

este dimpotrivă să se amelioreze 
pentru multe culturi diferite (inclusiv 
cele minore și neglijate) și să produ-
că soiuri extrem de diverse, adapta-
te local, fiecare dintre acestea fiind 
probabil cultivate pe suprafețe rela-
tiv mici. Mai multe inițiative APE res-
ping, de asemenea, aplicarea pro-
tecției soiurilor, deoarece viziunea 
lor este de a maximiza accesul liber 
la cultivare. Din cercetările din 15 
țări din Europa desfășurate în pro-
iectul LIVESEED, a rezultat că teste-
le de cultivare ecologice existente în 
prezent acoperă astfel de costuri cu 
una - sau mai frecvent - o combina-
ție de strategii de finanțare11.

• Finanțare publică (contracte de 
operare generale sau mai des 
fonduri pe bază de proiecte);

• Finanțare privată (fonduri de 
operare ale organizațiilor private 
din agricultură sau donatori pri-
vați și fundații);

• Finanțarea utilizatorilor (taxe 
de membru ale fermierilor, lucru 
voluntar de către actori diferiți, 
contribuții ale amelioratorilor și 
ale companiilor de semințe);

• Finanțare bazată pe lanțul valo-
ric (contribuții din partea produ-
cătorilor de alimente, comercian-
ților en-gross și retailerilor).

Pentru a selecta cu succes soiurile și 
caracterele care se potrivesc nevoi-
lor tuturor actorilor, o strategie de fi-
nanțare promițătoare pentru testele 
în fermele ecologice ar permite tutu-
ror actorilor lanțului valoric ecologic 

să își asume o parte 
din responsabilitatea 
ameliorării ecologice. 
O soluție strategică ar 
putea fi crearea unui 
fond general de finan-
țare pentru întregul 
sector de ameliorare 
ecologică. În cadrul 
unui astfel de model, 
diferiților actori ai lan-
țului valoric din aval li 
s-ar cere să contribu-
ie direct la provocarea 

comună de a oferi fermierilor soiuri 
adaptate, întrucât aceștia beneficia-
ză și de beneficii. Fermierii contribu-
ie esențial la strategia de finanțare, 
atât în calitate de co-creatori, cât și 
de utilizatori ai valorii create în urma 
testării cultivarelor. Deoarece rezul-
tatele utilizării la nivel de câmp a 
soiurilor și vizibilitatea acestor rezul-
tate pentru fermieri sunt importante 
pentru modelul de afaceri al amelio-
ratorilor și producătorilor de semin-
țe, furnizarea de semințe și asisten-
ță tehnică pentru experimentarea 
în fermă este și în interesul lor (a se 
vedea studiul de caz 1).

ANGAJAMENTUL .BIOBREEDING 
EUROPA
Citește mai mult pe: www.biobreeding.org
Angajamentul.biobreeding Europa este o iniția-
tivă dedicată inspirării și implicării întregului lanț 
valoric ecologic în ameliorarea ecologică a plan-
telor, cu scopul de a dezvolta strategii pentru a 
face ameliorarea ecologică să se auto-susțină în 
Europa.

11 Kovács, T., Pedersen, T. M., 2019. Overview on the current organizational models for cultivar testing 
    for Organic Agriculture over some EU countries[Situația curentă a modelelor organizaționale pentru 
   testarea cultivarelor în Agricultura Ecologică în unele țări ale UE]. 
   Disponibil la: https://orgprints.org/id/eprint/37818/

Sustenabilitatea economică

https://orgprints.org/id/eprint/37818/
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TESTAREA ÎN FERMĂ A CULTIVARELOR 
DE MĂR ÎN ELVEȚIA: 
un proiect cu resurse extinse finanțat 
de părțile interesate

STUDIU DE CAZ 2

Ameliorarea fructelor necesită teste pe termen lung (până la 10 ani) și impli-
că, în consecință, costuri ridicate în timp. Deoarece mărul este fructul cel mai 
mult cultivat în Elveția, comerciantul cu amănuntul Coop, concentrându-se 
pe alimentele ecologice, a preluat un rol activ și a susținut financiar testarea 
soiurilor de mere de câțiva ani, coorganizate de organismul de control eco-
logic BioSuisse și de Institutul de Cercetare Ecologică FiBL . Pentru a pune 
la dispoziție o gamă largă de soiuri de mere pentru sectorul ecologic, care 
se potrivește condițiilor diferite din fermele ecologice, inițiativa a dezvoltat 
un inovativ „concept de grup de gust”: în loc să fie menționat după numele 
soiului, merele sunt comercializate în funcție de grupurile de gust astfel în-
cât consumatorii să nu se atașeze de un anumit brand sau varietate, prin 
urmare să nu conducă la simplificarea excesivă a sistemelor de producție, 
satisfăcând în același timp nevoia lor de a cumpăra mere care le plac. Re-
țeaua puternică stabilită de FiBL implică, pe lângă Coop, amelioratori de 
măr, deținătorii de licențe, cultivatori de măr ecologici, deținătorii de depo-
zite și pepiniere de pomi fructiferi. Toți partenerii planifică și organizează în 
mod colectiv experimente și se ocupă de diseminarea rezultatelor.

Dimensiunea 
rețelei

Costuri

Suportul de cer-
cetare necesar

CARACTERISTICI

• Investiții pe termen lung 
asigurate din lanțul  de 
aprovizionare

• Combinarea testării în fermă 
(de cultivatorii de măr) și 
a testărilor în stațiuni (în 
repetiții cu două moduri 
diferite de management al 
agenților patogeni)
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Testele simplificate, descentralizate,  
în ferme, în condiții ecologice, nece-
sită modele experimentale adaptate. 
După cum s-a descris anterior, con-
strângerile care afectează contextul 
de lucru determină alegerea celei 
mai potrivite abordări metodologice, 
inclusiv a design-ului experimental. 
În această secțiune descriem modul 
de alegere a unui design și indicăm 
ce analize statistice funcționează cel 
mai bine pentru fiecare opțiune.

Setarea obiectivelor
Obiectivul general al unei testări de 
cultivare este de a evalua „care cul-
tivar/e funcționează bine/cel mai bine 
pentru una sau mai multe caracteris-
tici alese, la nivel de fermă sau regi-
onal”. Acest obiectiv poate fi detaliat 
pe baza a trei decizii principale:
• Scara testului

 ‐ la nivelul fermei - identifica-
rea celor mai bune cultivare 
relevante pentru contextul 
foarte specific al unei ferme 
individuale (acest format este 
mai potrivit pentru proiectele 
participative de ameliorare a 
plantelor decât pentru teste-
le post-înregistrare)

 ‐ la nivelul rețelei - identifica-
rea  celor mai bune cultivare 
relevante pentru o rețea de 
ferme dintr-o anumită regiu-
ne (ne vom concentra aici pe 
acest format)

• Numărul de cultivare testate
 ‐ evaluarea a multe cultivare 

pentru câteva caractere cheie
 ‐ testarea a câteva cultivare 

pentru multe caractere diferite
• Alegerea caracterelor

 ‐ agronomice (e.g. producția, 
rezistența la boli)

 ‐ calitative (e.g. conținutul de 
proteină, forma, culoarea)

Într-o testare de cultivare ecologice 
realizată într-un mod simplificat, di-
mensiunea testării și numărul de ca-
ractere evaluate sunt deseori corela-

te invers și au un efect direct asupra 
numărului de cultivare incluse.
Echilibrul final între obiectivele dori-
te și implementarea experimentului, 
care va determina numărul de loca-
ții (dimensiunea rețelei), numărul de 
soiuri testate și caracterele de inte-
res evaluate, va reieși din analiza 
constrângerilor.

Identificarea   constrângerilor
Constrângerile cu relevanță specifică 
pentru testele post-înregistrare efec-
tuate în fermă sunt:
• #1 Disponibilitatea resurselor. 

Forța de muncă și alte resurse 
pentru desfășurarea testelor vor 
avea un impact asupra dimensi-
unii sale: însămânțarea și recol-
tarea necesită multe resurse. De 
asemenea, vor avea impact asu-
pra datelor colectate.

• #2 Numărul de locații. Acest 
lucru este legat direct de numă-
rul de participanți și depinde de 
infrastructura de coordonare. În 
evaluarea descentralizată, este 
esențial să fie reproduse pe cât 
posibil, condițiile de producție, 
inclusiv dimensiunea și condițiile 
de mediu ale zonei de cultivare, 
precum și practicile de gestiona-
re utilizate. O combinație între in-
stituțiile de cercetare și grădinile 
și fermele experimentale este o 
opțiune posibilă.

• #3 Disponibilitatea semințe-
lor (și a informațiilor aferente). 
În funcție de speciile de cultură, 
cantitatea necesară de semințe 
variază: de exemplu, este nece-
sară mai puțină sămânță pentru 
testele cu tomate decât pentru 
grâu, iar disponibilitatea semin-
țelor are un impact asupra nu-
mărului de parcele, a dimensiunii 
acestora, a numărului de repeti-
ții, etc. pot fi obținute din centre 
de resurse genetice, grupuri lo-
cale de fermieri, cum ar fi băncile 
comunitare de semințe, sau din 
comerț (național sau internațio-

12 Informația poate fi obținută prin cercetare bibliografică sau prin organizarea unor schimburi de 
    experiență între fermieri și amelioratori pentru a-și împărtăși cunoștințele și știința practică

Proiectarea experiențelor
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nal). Colectarea și screening-ul 
în avans a informațiilor despre 
cultivar evită risipa de resurse la 
soiurile mai puțin promițătoare12. 

• #4 Numărul și dimensiunile 
parcelei per locație. Acestea 
sunt corelate direct cu suprafa-
ța totală disponibilă pentru test 
și cantitatea disponibilă a se-
mințelor. Este posibil ca fermierii 
să nu aibă mult spațiu sau timp 
pentru a se dedica testărilor, mai 
ales atunci când este disponibil 
un sprijin tehnic limitat. Mărimea 
parcelelor (și numărul de locații) 

va depinde, de asemenea, de 
cantitatea de semințe disponi-
bile și de echipamentele agricole 
folosite (cum ar fi mașinile de în-
sămânțare și recoltare). Aceasta 
din urmă este deosebit de rele-
vant pentru cereale, unde poate 
fi un factor limitativ major.

• #5 Durata testării. Variațiile 
anuale și interacțiunile dintre so-
iuri și ani sunt factori importanți, 
astfel încât este preferată expe-
rimentarea pe mai mulți ani. Cu 
toate acestea, resursele limitate 
pot impune scurtarea timpului 

TESTAREA SOIURILOR DE FASOLE 
ÎN NICARAGUA

Inițiativa desfășoară teste TRICOT13 pentru a evalua soiurile de fasole în 
câmpurile fermierilor. Participanților le este atribuită o combinație aleatoare 
de trei soiuri de fasole dintre acelea alese pentru experiment. Testarea a 
fost inițializată și administrată de platforma Climmob (https://climmob.net/
blog/) și comunicarea cu echipa proiectului a avut loc mai mult prin instru-
mente digitale. Întâlnirile fizice au fost organizate la începutul, în timpul și la 
sfârșitul ciclului de vegetație (pentru distribuirea semințelor și configurarea 
experimentului, pentru colectarea datelor de evaluare și pentru diseminarea 
finală a rezultatelor).

Dimensiunea 
rețelei

Costuri

Suportul de cer-
cetare necesar

CARACTERISTICI
• Inițierea testelor & managemen-

tul printr-o platformă dedicată 
on-line

• Colectarea directă a datelor de 
către fermier printr-o aplicație: 
Open Data Knowledge (ODK) app

• Clasarea făcută de fermieri ba-
zată pe caracteristici de interes 
cheie (cea mai bună/cea mai 
slabă varietate)

STUDIU DE CAZ 3

13 Vezi partea de Proiectarea experiențelor de la pagina 16
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de testare. Rezultatele testărilor 
pe un an nu pot duce la rezultate 
definitive, dar pot ridica ipoteze 
pentru anii următori. Un număr 
mare de locații pot oferi totuși 
suficiente informații pentru a 
compensa o durată mai scurtă a 
testării.

Alegerea metodologiei 
adecvate

Pe baza obiectivelor și constrânge-
rilor identificate, propunem următo-
rul algoritm de decizie ca instrument 
pentru alegerea celui mai potrivit 
design experimental pentru testele 
de cultivare la scară de rețea. Nivelul 
de detaliu necesar pentru a discuta 
fiecare proiect nu poate fi epuizat 
în această broșură: cititorul este în-
curajat să aprofundeze aspectele 
tehnice prin referințele disponibile în 
secțiunea de resurse.
Navigarea în interiorul algoritmului 
este legată de obiectivele și con-
strângerile evidențiate în secțiunile 
anterioare. Primii doi pași ai proce-
sului depind de dimensiunea rețe-
lei (1) și de numărul de soiuri (2). 
Acești doi factori determină ce de-
sign experimental (3) este cel mai 
potrivit pentru studiu. În funcție de 
obiectivele procesului (ce tip de date 
și informații de ieșire sunt dorite) și 
constrângeri (cât de multe date pot 
fi colectate și de către cine), trebu-
ie luată o decizie în legătură cu co-
lectarea datelor și protocoalele de 
testare (4 - a se vedea capitolul ur-
mător ). În cele din urmă, pentru fi-
ecare proiect experimental, una sau 
mai multe analize statistice vor fur-
niza rezultatele dorite (5).
În mod tradițional, testările de culti-
vare sunt efectuate într-un design 
în blocuri complet randomizate 
(RCBD), parțial sau complet repetat. 
Datele provenite din acest design 
sunt prelucrate folosind Analiza Va-
rianței (ANOVA), urmată de alte tes-
te vizuale statistice cunoscute sub 
numele de Analiza Componentelor 
Principale (PCA). Pentru a înțelege 
mai bine ce soiuri au prezentat cea 
mai bună performanță și stabilitate 

în ansamblu între locații sau într-o 
singură locație, se poate folosi fie 
modelul Genotip + Genotip x Mediu 
(GGE Biplot), fie modelul Efectele 
Principale Suplimentare și Interac-
țiunea Multiplicatoare - Additive 
Main Effects and Multiplicative In-
teraction (AMMI).
Dacă dimensiunile fermei sunt o con-
strângere, o alternativă la RCBD este 
proiectarea incompletă a blocurilor 
(IBD), în care un test complet RCBD 
este împărțit în subblocuri, care sunt 
atribuite fermelor participante. Nu-
mărul de ferme va fi dictat de numă-
rul de cultivare testate; fiecărei ferme 
i se atribuie un bloc fără opțiunea de a 
alege cultivarele din cadrul său. Ana-
liza statistică utilizată pentru acest 
design este modelul mixt ANOVA.
Cantitatea și calitatea informațiilor 
obținute cu designul RCBD sunt con-
siderate de mulți standardul de aur 
al testelor cu cultivare, totuși princi-
palele sale dezavantaje  pentru un 
context ecologic „simplificat”, sunt 
suprafața necesară relativ mare și 
nivelul ridicat al infrastructurii și do-
tării tehnice pentru înființarea teste-
lor, colectarea și gestionarea datelor.
O alternativă mai flexibilă este repre-
zentată de designul fermei Regiona-
le cu Sateliți, prin care participanții 
din cadrul aceleiași rețele de testare 
pot alege ce cultivare să testeze în 
ferma lor (de la minimum două într-o 
„fermă satelit”, la un maxim pentru 
un test complet într-o „fermă regi-
onală”). Analiza statistică utilizată 
aici este modelul Bayesian Genotip 
x Mediu. Acest sistem necesită cel 
puțin 20 de ferme în rețea pentru a 
genera informații semnificative: se 
recomandă repetarea unor soiuri po-
pulare în fermele participante pentru 
a crește precizia.
Pentru rețele foarte mari de 100 
sau mai multe ferme, se poate im-
plementa cu succes o nouă aborda-
re a cercetării civice cunoscută sub 
denumirea de „Comparații Triadice 
ale Tehnologiilor” sau Tricot. Acest 
design experimental atribuie gru-
puri de 3 soiuri fiecărei ferme și se 
bazează pe clasamentul lor pe baza 
trăsăturilor cheie (de la cel mai bun 

14 Pentru mai multe informații vizitează: https://climmob.net/blog/

https://climmob.net/blog/
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la cel mai rău). Acesta a fost imple-
mentat cu succes în diverse contexte 
(a se vedea studiile de caz despre 
fasole din Nicaragua și SeedLinked) 
și poate fi gestionat cu ușurință de 
la distanță prin aplicații dedica-

te14, menținând astfel facilitarea și 
asistența tehnică la un nivel minim. 
Analiza clasamentului este realizată 
cu modelul Plackett Luce și poate fi 
integrată cu variabile pedoclimatice 
(ca și covariabile).

Testarea cultivarului la nivel de 
fermă– Evaluarea agronomică

câteva cultivare

>100 
locații

>20 
locații

m
ulte cultivare

>2 
locații

câteva cultivarem
ul

te
 c

ul
tiv

ar
e

DESIGN TRIADIC

• 3 cultivare pentru locație
• Verificare locală în toate 

locațiile
• Nu este nevoie de control 

comun
• Fermierii nu pot alege ce 

cultivare să testeze
• Toate cultivarele sunt 

reprezentate egal în 
testare

DESIGN BAYESIAN GxM - FERME 
REGIONALE/SATELIT

• Două tipuri de ferme: Regionale 
(mari) și Satelit (mici)

• >2 cultivare per Ferma Satelit
• Numărul de cultivare poate varia 

între locații
• Nu este nevoie de control comun
• Fermierii pot alege ce cultivare

să testeze
• Nu este nevoie de repetiții în 

aceeași locație

DESIGN – BLOC INCOMPLET

• Fără repetiții în aceeași 
locație

• Blocurile de cultivare sunt 
unități independente și pot 
fi alocate în orice fermă

• Fermierilor le este atribuit 
un bloc fără posibilitatea 
de alegere a cultivarelor

• Clasarea cultivarelor de la 
cel mai bun la cel mai slab 
pentru fiecare caracter 
evaluat (fermieri)

• Posibilitatea de a include 
variabile climatice și de sol 
(cercetători/facilitatori)

• Date cantitative (producție, 
conținut de proteine, 
înălțimea plantelor, etc)

• Evaluări calitative cu scală 
Likert (de ex de la 1 la 5)

• Date cantitative (producție, 
conținut de proteine, 
înălțimea plantelor, etc)

• Evaluări calitative cu scală 
Likert (de ex de la 1 la 5)

• Date cantitative (producție, 
conținut de proteine, 
înălțimea plantelor, etc)

• Evaluări calitative cu scală 
Likert (de ex de la 1 la 5)

DESIGN – BLOC COMPLET 
RANDOMIZAT

• Toate cultivarele sunt 
repetate de 2-3 ori în 
aceeași locație

• Aceleași cultivare în toate 
locațiile

Modelul Plackett-Luce

Modelează clasamentele 
datelor și determină 

subgrupuri de clase bazate pe 
covariantele pedo-climatice

Modelul ierarhic Bayesian 
G X M

Acest model presupune că 
fiecare efect (G, M și G x M) 
este luat dintr-o distribuție 

comună

ANOVA sau Modelul Mixat

Analiza varianței (ANOVA) 
urmată de

• Modelul GGM. O Analiză a 
Componentelor Principale 
(ACP) a efectelor matricii in-
teracțiunii Genetică + Gen-
otip cu Mediul (G + G × E)

• Modelul AMMI (Additive 
Main effects and Multiplica-
tive Interaction). O analiză 
ACP a matricii interacțiunii  
Mediu x  (G × M)

1

2

4

3

5

N
r locații în rețea

N
r cultivare în testare

Colectarea datelor și protocoalele
Proiectarea experiențelor

A
naliza statistică a datelor

FIGURA 3. Algoritm pentru alegerea design-ului experimental adecvat la nivelul 
                    rețelei15

Adaptat după Pierre Rivière (2019). Detalii tehnice disponibile la https://priviere.github.io/PPBstats_
book/ & Goldringer I., Rivière P., 2018. “Methods and Tools for decentralized on farm breeding”. 
Booklet #3. Diversifood Project[Metode și Instrumente pentru ameliorarea descentralizată în ferme]. 
Broșura #3. Proiectul Diversifood

15

https://priviere.github.io/PPBstats_book/
https://priviere.github.io/PPBstats_book/
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Colectarea datelor este inima unui 
test. Trebuie să producă cele mai 
de încredere date, având în vedere 
constrângerile care afectează fie-
care situație. Într-un test în fermă 
cu cultivare, în care colectarea da-
telor este descentralizată, calitatea 
datelor depinde în mare măsură de 
claritatea procesului și de încrederea 
în rândul participanților. Prin urmare, 
este important să conveniți și să cla-
rificați în prealabil atât modul în care 
trebuie luate măsurători, cât și mo-
dul în care datele vor fi gestionate. 
Următoarele aspecte ale colectării 
datelor au nevoie de atenție specială:

• Variabilele trebuie să fie rele-
vante, de ex. folositoare pentru a 

atinge obiectivele testării
• Datele trebuie obținute cu acu-

ratețe cu metode și protocoale 
riguroase

• Datele trebuie procesate și sto-
cate într-un mod consistent în 
timpul testării.

În ceea ce privește protocoalele și re-
lația cu constrângerile posibile, este 
necesar să se ia în calcul:
• Cine colectează datele. Conve-

nirea în prealabil a protocoalelor 
cu colaborarea fermierilor arată 
clar dacă abilitățile de colectare 
a datelor și forța de muncă sunt 
acoperite sau lipsesc.

• Care date sunt colectate. Vari-

Colectarea și managementul datelor

TESTAREA ÎN FERMĂ PENTRU 
             VARIETĂȚI DE GRÂU ECOLOGIC ÎN UK

Inițiativa, finanțată prin proiectul LIVESEED, a vizat optimizarea alegerii va-
rietale a cultivarelor de grâu pentru fermele ecologice. Au fost testate 11 so-
iuri de grâu, alese pe baza informațiilor provenite din testele experimentale 
pe parcele de varietăți ecologice și pe baza experienței fermierilor. Soiurile 
au fost cultivate în 11 ferme, în două blocuri folosind diferite practici de se-
mănat și grăpat, cu sprijin extins din partea echipei de cercetare. Un design 
în blocuri incomplete balansat a fost adoptat pentru primul an, în timp ce în 
al doilea an echipa a ales un design de blocuri incomplete nebalansate. Pa-
rametrii comuni au fost că toate soiurile au fost inițial tăiate  apoi treierate 
în aceeași zi, iar gestionarea lor a fost identică la nivelul fermei; în afară de 
aceasta, fermierii au putut să-și folosească propriile mașini agricole și să 
urmeze propriile practici de gestionare.

Dimensiunea 
rețelei

Costuri

Suportul de cer-
cetare necesar

CARACTERISTICI
• Testarea a fost desfășurată 

în condiții reale de agricultură 
ecologică, urmând practicile 
locale

• Benzile de soiuri din fiecare 
fermă au fost recoltate, vân-
dute sau măcinate cu o moară 
de mici dimensiuni

• Coordonarea testului și colec-
tarea datelor a fost împărțită 
între echipa de cercetare și 
agronomii locali

STUDIU DE CAZ 4
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FIGURA 4. Un flux de lucru folositor pentru colectarea datelor de calitate ridicată16

abilele relevante, bine alese, pot 
produce o evaluare comprehen-
sivă a „valorii agronomice” a unui 
soi, care la rândul său contribuie 
la o clasare generală semnifica-
tivă a tuturor cultivarelor testa-
te. Măsurile care trebuie luate ar 
trebui să se concentreze pe cei 
mai importanți parametri în con-
formitate cu obiectivele studiului 
convenite de toți participanții și 
să fie ușor de măsurat, indiferent 
de circumstanțele specifice.

• Cum sunt colectate datele. Pen-
tru a îndeplini standardele științi-
fice, este important să se decidă 
asupra protocoalelor adecvate 
de măsurare și evaluare și să se 
asigure că toți participanții le în-
țeleg.

Tipul de date colectate într-un stu-
diu depinde de trăsăturile evaluate. 
Combinând diferite metode, este po-
sibil să culegem atât date de calitate 
științifică, cât și acces la cunoștințe 
locale și empirice, care sunt la fel de 
relevante pentru evaluarea cu suc-
ces a cultivarului. Principalele meto-
de de luat în considerare sunt:

• Măsurarea (date cantitative). 
Un caracter cantitativ este mă-
surat pentru toate soiurile testa-
te, pe baza unui protocol agreat 
și cu o metodă agreată. Această 
metodă oferă cele mai omoge-

ne date (de exemplu, înălțimea 
plantei, greutatea fructelor, re-
colta).

• Punctarea (evaluarea vizuală). 
Fiecare caracter de interes a 
fiecărei varietăți este evaluat pe 
baza protocoalelor agreate, de 
obicei folosind o scală Likert (de 
exemplu, de la 1 la 5). Notarea 
pentru anumite trăsături se 
poate face în conformitate cu 
un ghid cu imagini, diagrame 
de culori sau alte suporturi ca 
referință pentru diferiți utilizatori 
(de exemplu, acoperirea solului, 
culoarea frunzelor, căderea). 
Scorul pentru trăsături calitative, 
cum ar fi vigoarea, rezistența la 
boli sau aspectul general, se face 
de obicei prin evaluare vizuală, 
exploatând cunoștințele bazate 
pe expertiza participanților.

• Clasarea. Fiecare soi este cla-
sificat pe baza caracterelor de 
interes sau pentru o evaluare 
generală (adică ce soi îmi place 
cel mai mult? Ordonați soiurile 
de la cel mai bun la cel mai slab). 
Această abordare nu necesită 
protocoale detaliate sau instru-
mente specializate.

• Descrierea (text). Această me-
todă poate fi utilizată pentru a 
capta observații suplimentare 
neprevăzute în protocol. Poate fi 

16 Bazat pe Berti-Equille (2004) – vezi secțiunea de resurse.
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dificil de procesat datorită naturii 
sale eterogene, cu toate acestea 
poate constitui baza unor discu-
ții de grup utile și stimulante. Pe 
lângă datele brute (sau prelucra-
te) colectate din teren, trebuie lu-
ate în considerare și datele supli-
mentare ale testării.

Acestea includ informații ale testu-
lui, care sunt utile pentru contextua-
lizarea rezultatelor evaluării (locație, 
tip de sol, înregistrări meteorologice, 
rotație a culturilor, fertilizare, dimen-
siunea parcelei, densitatea plan-
telor, datele de semănat, cultivar și 
informații despre lotul semințelor, 
precum și detalii personale ale celor 
implicați în evaluare, cum ar fi vâr-
sta, sexul și profesia)17.
Stocarea datelor merită, de aseme-
nea, o mențiune. Datele depuse în-
tr-un mod accesibil și interoperabil 
facilitează analiza și schimbul de 
informații. Atunci când datele orga-
nizate și armonizate sunt colectate 
în timp, se creează o bază de date 
la care părțile interesate pot reveni 
și pot găsi informații istorice impor-
tante. Accesarea datelor și vizuali-
zarea lor interactivă într-un mod clar 
și coerent poate sprijini evaluarea și 

încuraja participarea. 
Există mai multe baze de date pen-
tru a administra testările în rețea 
cum ar fi SHiNeMaS18, ClimMob (vezi 
studiul de caz 4) și SeedLinked (vezi 
studiul de caz 1).
Acestea pot fi conectate cu alte baze 
de date pentru climat19 sau date de 
sol20 și adesea combinate cu infor-
mații exacte furnizate de fermieri 
despre condițiile locale.

17 este esențial să fie compatibil cu legislația de protecția datelor UE (GDPR), și că sunt folosite bunele 
    practici cum ar fi consimțământul informat. https://gdpr.eu/
18 https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-020-00640-2
19 https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home și https://www.worldclim.org/
20 https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/european-soil-database-soil-properties

EVALUĂRILE SENZORIALE
Citește mai mult: https://seedtokit-
chen.horticulture.wisc.edu/ și htt-
ps://orgprints.org/id/eprint/38095/ 
Calitățile organoleptice și culinare 
ale soiurilor ecologice au o mare 
importanță pentru părțile intere-
sate din lanțurile alimentare mai 
scurte (de exemplu, brutari, con-
sumatori). Se dezvoltă metodolo-
gii pentru evaluarea acelor calități 
alături de trăsături agronomice. De 
exemplu:
• evaluare pe baza simțurilor (test 

hedonic) pentru a detecta pre-
ferințele diferite între produse

• ”napping test” pentru a detec-
ta diferențele senzoriale dintre 
produse

FIELD BOOK: 
O aplicație Open-Source pentru Colectarea 
Datelor din Câmp pe Android
Un instrument util pentru colectarea datelor de testare a 
cultivarului a fost dezvoltat de Trevor W. Rife și Jesse A. 
Poland de la Universitatea de Stat din Kansas. Aplicația 
este open source și este disponibilă gratuit în magazinul 
Google Play și în alte depozite online. Aplicația transfor-
mă un telefon sau tabletă Android într-un dispozitiv de 
captare a datelor, cu posibilitatea de a importa fișiere 
.CSV (harta câmpului, caracteristici), exportându-le prin 
canale de partajare online (cloud, e-mail, mesagerie in-
stantanee) sau integrându-le într-o bază de date utili-
zând protocolul BrAPI. Field Book poate fi, de asemenea, 
operat complet offline. Datele sunt întotdeauna salvate în 
memoria internă a dispozitivului și pot fi transferate ma-
nual pe computer printr-un cablu USB.

https://gdpr.eu/
https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-020-00640-2
https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home
https://www.worldclim.org/
https://www.worldclim.org/
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/european-soil-database-soil-properties
https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/
https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/
https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://orgprints.org/id/eprint/38095/
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Eforturile sporite de testare pentru 
evaluarea cultivarelor ecologice au 
un potențial remarcabil în ceea ce 
privește succesul agriculturii ecolo-
gice și susținerea tranziției agroeco-
logice. Cu toate acestea, infrastruc-
turile actuale nu sunt adecvate sco-
pului în majoritatea țărilor europene, 
iar noile modele trebuie proiectate 
pentru a răspunde nevoilor unui sec-
tor ecologic în creștere rapidă.
Această broșură rezumă rezultatele 
unui efort de colaborare între par-
tenerii LIVESEED și părțile intere-
sate din mai multe țări europene21 , 
pentru a răspunde acestor nevoi și a 
co-proiecta pilonii „noilor modele de 
testare a cultivarului pentru agri-
cultura ecologică” pe baza analizei 
obiectivelor și constrângerilor22.
Câteva elemente esențiale rezultă 
din această lucrare de modelare și 
analiză.

• Testările descentralizate de cul-
tivare în fermă necesită o rețea 
bine stabilită și funcțională. 
Modelele inovatoare de testare 
a cultivarului, fără constrânge-
rile proiectelor experimentale 
clasice (RCBD/ANOVA repeta-
te complet), necesită rețele de 
la cel puțin 20 de ferme până la 
peste 100, ceea ce reprezintă o 
țintă ambițioasă în multe regiuni 
Europene.

• Rețelele eficiente de testare a 
cultivarelor necesită facilitatori 
calificați, capabili să motiveze și 
să atragă membrii rețelei și să se 
bazeze pe tehnici participative 
pentru a profita la maximum de 
cunoștințele fermierilor și părților 
interesate cu privire la mediul lor 
și la nevoile specifice ale lanțului 
valoric. 

Din perspectiva proiectării experi-
mentale și a analizei datelor, volu-
mul de informații necesare pentru 
testarea semnificativă a soiurilor 
ecologice este adesea mai mare 
și mai nuanțat decât într-un cadru 
convențional. 
Deocamdată, sectorul ecologic este 
încă prea mic pentru a suporta cos-
turile suplimentare care rezultă, soli-
citând abordări inovatoare pentru a 
răspunde provocării. Există modele 
experimentale alternative și plat-
forme digitale de colaborare (cum 
ar fi SeedLinked și Climmob, pre-
zentate în această publicație), care 
oferă o oarecare perspectivă asupra 
modului în care ar putea arăta un 
viitor model European de testare a 
cultivarelor ecologice.
Conceptul de „simplificare” este 
esențial pentru dezvoltarea unei in-
frastructuri relevante, rentabile și 
durabile din punct de vedere finan-
ciar prin mobilizare, redirecționare și 
optimizare a resurselor disponibile. 
Cu toate acestea, pentru a îndepli-
ni obiectivul ambițios de 25% teren 
agricol în management ecologic 
până în 2030 (așa cum se solicită în 
strategia Europeană de la Fermă la 
Consumator), problema durabilității 
economice pentru ameliorare eco-
logică a plantelor și testele de culti-
vare ecologice va trebui abordată la 
nivel sistemic.
Metodologia și exemplele prezenta-
te în această broșură indică faptul 
că rețelele de testare a cultivarelor 
în fermă, descentralizate oferă o so-
luție eficientă din punct de vedere 
al costurilor pentru această proble-
mă și ar putea juca un rol esențial 
în stimularea sectorului ecologic, cu 
investiții vizate atât din sectoarele 
public, cât și din cel privat.

Concluzii si recomandari

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the- 
organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf
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https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the- organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the- organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf
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