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EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII AGRICOLE 

 

 

CONFERINȚĂ SUSȚINUTĂ LA BUCUREȘTI DE CERCETĂTORI DE LA 

STAȚIUNEA DE CERCETRAE-DEZVOLTARE PENTRU LEGUME BUZĂU 

 

În data de 25.01.2018, colectivul de cercetători (Costel Vinatoru, Bianca 

Zamfir, Camelia Bratu, Elena Barcanu) din cadrul Laboratorului de Genetica, 

Ameliorare si Conservare a Biodiversității a SCDL Buzău condus de dr. ing. Costel 

Vinatoru, a răspuns invitației Asociației Crescătorilor de Albine (ACA Romania), de 

a susține o conferință la ora 16.30 la sediul din bd. Ficusului, București cu tema 

”Plante melifere studiate la SCDL Buzău”. Prezentarea a fost făcută de dr. ing. C. 

Vinatoru, care a abordat în expunerea sa plante cu multiple întrebuințări și potențial 

mare melifer. Între acestea amintim: Lophantus annisatus, Helianthus tuberosus, 

Sideritis scardica, Ocimum basilicum, Perilla frutescens, Moringa oleifera, Carum 

carvi etc. 

La conferință a participat un număr mare de apicultori și specialişti în 

apicultură. Aceștia au ascultat cu mare interes prezentarea făcută de dr. ing. Costel 

Vînătoru. Prezentarea a provocat dezbateri  interactive cu specialiștii prezenți pe 

diferite subiecte de mare interes si cu impact profesional cum ar fi: schimbările 

climatice si efectele lor, insecticidele, pesticidele, erbicidele și efectele lor, efectele 

produse de genetica modernă inclusiv a OMG-urilor asupra  albinelor și conservării 

biodiversității. Ședința s-a încheiat in jurul orei 21.30. 

Evenimentul poate fi catalogat ca un succes deoarece cu aceasta ocazie s-a 

creat o legătura strânsă intre rezultatele obţinute de cercetătorii buzoieni si cei care 

contribuie la menținerea biodiversității prin intermediul polenizării plantelor. 

Totodată au fost distribuite promoțional pliculețe cu semințe de Lophantus 

annisatus, plantă cotata de americani printre primele patru plante melifere ale lumii. 

Succesul și reacțiile înregistrate în  mediul online certifică această întrunire ca o 

reușită și creează speranțe pentru o colaborare mult mai strânsă în viitor. 

  

Dr. ing. C. Vinatoru, 

Cercetător Camelia Bratu 
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