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Reprezentanţi ai Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă din Turda, alături de alţi invitaţi de la
instituţii similare, precum şi reprezentanţi ai USAMV Cluj-Napoca au sărbătorit miercuri, 26
iunie, Ziua Grâului şi Ziua Fertilizării Plantelor.

Directorul SCDA Turda, dr. Ioan Haş a explicat celor prezenţi că o parte a evenimentului constă
în vizitarea unui soi experimental de grâu - soiul &quot;Andrada&quot; - dar şi soiul de ovăz
&quot;Mureşana&quot;, care este o selecţie din fostul soi &quot;Mureş&quot; care există din
1998. &quot;Soiul «Andrada» o să înlocuiască vechiul soi «Arieşan» care a fost înregistrat în
catalogul naţional al soiurilor în anul 1984&quot;, explica Ioan Haş, precizând că după
întoarcerea din câmp invitaţii vor primi şi câte o pâine făcută din soiul de grâu
&quot;Dumbrava&quot;, un soi despre care mulţi fermieri spuneau că nu este bun pentru
panificaţie.

În calitate de rector al USAMV Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Doru Pamfil aprecia consistenţa
colaborării care există între USAMV şi SCDA precizând nu doar că mulţi doctoranzi ai
universităţii se pregătesc la staţiunea de cercetări din Turda, ci şi că multe soiuri din cele
enumerate în cadrul întâlnirii există în ferma didactică a universităţii. Mai mult, rectorul USAMV
Cluj şi-a exprimat speranţa că anul viitor, la o întâlnire similară, centrul de cercetare iniţiat la
Turda în cadrul unui parteneriat între USAMV şi SCDA va avea &quot;o faţă nouă&quot;.

Continuarea colaborării între staţiunea de cercetare de la Turda şi universitatea clujeană a fost
confirmată şi de Roxana Vidican - decan al Facultăţii de Agricultură din cadrul USAMV – care,
pe lângă că a amintit şi de de Ziua Fertilizării plantelor, se referea, la rândul său, la intenţia
facultăţii de a pune bazele dezvoltării unui institut de cercetări mai ales că staţiunea turdeană
asigură, pe lângă o locaţie pentru studenţi, câmpuri experimentale pentru cadrele didactice şi
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pentru tinerii doctoranzi.

Anunţând că, în teren, pe lângă soiul &quot;Andrada&quot;, invitaţii pot vedea şi câteva
experienţe ale unor tineri doctoranzi, Ioan Haş preciza că rezultatele loturilor demonstrative
urmează a fi prezentate în toamnă, alături de rezultatele de producţie şi analizele de calitate.

Printre cei care au fost prezenţi la Turda cu ocazia Zilei Grâului se numără dr. ing. Felicia
Mureşanu (secretar ştiinţific în cadrul SCDA Turda), dr. Rozalia Kadar (şef Laborator
Ameliorare Cereale Păioase SCDA Turda), dr. Vasile Moldovan (Laborator Ameliorare Cereale
Păioase SCDA Turda), prof. univ. dr. Doru Pamfil (rector USAMV), prof. univ. dr. Vasile Miclea
(USAMV), prof. ing. Roxana Vidican (decan facultatea de Agricultură în cadrul USAMV), prof
univ dr Liviu Mărghitaş (preşedinte al Senatului USAMV), prof. univ. dr. Ioan Rotaru (prorector
academic USAMV), dr. ing. Florica Moisa (director SCDA Livada), Cornelia Lupu (secretar
ştiinţific SCDA Secuieni), dar şi conf. dr. Ilarie Ivan (reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj).
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