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ABSTRACT: The agricultural farm of Studina represents the begining of 
the agricultural scientific research in Romanți country and also one of 
the most important agricultural centers of Oltenia.
Researching the archives, autors tried to discover documents that prove 
the scientific performance from an ancient geographic space wich, by 
name, reminds us of our historical origins: ROMANAȚI – ROMA NATI 
– BORN AT ROME.
This paper presents economical importance as well as educational pur‑
poses for young people as a major goal of Studina „s agricultural farm.
Excellent results were materialized by obtaining as special corn type 
– Galben de Studina – preserved in the gene banks of Fundulea and 
Suceava and by teaching many farmer generations.
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Comuna Studina este așezată în sudul țării și al județului Olt, în partea 
de sud a Câmpiei Romanaților, la 22 kilometri nord de orașul Corabia si la 
20 kilometri de municipiul Caracal.

În partea de nord, limita este dată de localitățile Vlădila și Traianu, în 
est comuna Scărișoara, în S‑E comuna Rusănești, în sud comuna Grădinile, 
iar în vest comuna Rotunda. 

Suprafața comunei este de 3400 de hectare, suprafața agricolă este de 
3.000 de hectare si comuna cuprinde 900 de gospodării țărănești.

În timp, structura administrativă a comunei Studina a cunoscut schim‑
bări semnificative; la momentul înfiintării sale – în anul 1864, odată cu 
împroprietărirea clăcașilor – comuna era formată din satul Studina și 
cătunul Studinița, având o populație de 1072 locuitori, situație pe care o 
întâlnim și în anul înființării Fermei Model Studina. În perioada comunistă, 
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reforma administrativ‑ teritorială a condus în anul 1950 la încorporarea 
comunei Grădinile; mult mai veche, înființată în jurul anului 1300 e.n., 
atestată documentar în 1726, comuna Grădinile încorporează cătunele 
Plăviceanca și Arvăteasca, înființate în anul 1864, respectiv 1893. Din anul 
2004, Comuna Grădinile s‑a separat de Studina, aceasta însumând în pre‑
zent Studina și Studinița cu o populație de 2985 de locuitori.

Clima regiunii în care se află comuna Studina are un caracter tempe‑
rat‑continental moderat. Poziția geografică într‑o zonă din sudul țării îi 
conferă atributele unui climat blând și mai secetos. Caracterul continental 
este exprimat de valorile anuale ale temperaturii aerului. 

Temperatura medie anuală este de circa 11 grade Celsius, variind între 
minus 3 grade Celsius în luna ianuarie și 23 de grade Celsius în luna iulie, 
rezultând o amplitudine termică medie anuală de aproape 26 de grade 
Celsius. 

Prima zi cu îngheț este în medie 01 noiembrie, iar ultima 01 aprilie. 
Zilele cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius se înregistrează în lunile 
iunie, iulie și august. Se constată că prima zi cu temperaturi medii pozitive 
este 16 februarie, ajungând în intervalul 16 februarie – 16 martie in jur de 5 
grade Celsius, iar la începutul lunii aprilie in jur de 10 grade Celsius.

Precipitațiile au o valoare medie anuală de 500 mm/an. Perioada cu 
maxim de precipitații este în aprilie‑mai și începutul lunii iunie, iar cea cu un 
minim principal este în lunile august‑septembrie și începutul lunii octombrie.

Primele ninsori cad în medie la începutul lunii octombrie, cea mai 
tardivă ninsoare fiind înregistrată la mijlocul lunii aprilie.

Solul specific acestei zone este cernoziom cambic și cernozion argilo‑
iluvial. Până la adâncimea de 0,50 cm, și poate chiar mai mult, solul fiind 
aproape omogen, proporțiile de nisip și argilă îl clasifică printre solurile de 
natură argilo‑silicoase. 

Comparând elementele care formează materiile nutritive ale acestui 
pământ, se poate spune că el este destul de bogat.

Vegetația de pe teritoriul comunei Studina aparține silvostepei, fiind 
reprezentată de plante ruderale și plante vegetale. Animalele mai frec‑
vent întâlnite fac parte din categoria rozătoarelor precum și diferite specii 
de păsări. În apă se remarcă crapul, caracuda precum și unele specii de 
amfibieni.

Domeniul fermei a aparținut Doamnei Tudora, mama voievodului 
Mihai Viteazu; aceasta l‑a donat Mânăstirii Bistrița, care l‑a deținut până 
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la secularizarea averilor mânăstirești, în anul 1863, când intră în proprie‑
tatea statului până la înființarea fermei, în anul 1897.

La baza înființării Fermei Model Studina a stat legea privind 
învățământul profesional din 1893; germenii acestuia au fost inițiativele 
legislative ale lui P. Carp si V. Conta, Spiru Haret promovându‑l cu asiduitate. 

La data înființării sale, Ferma Model Studina avea triplu scop – eco‑
nomic, științific și educativ – urmărind promovarea agriculturii raționale 
și performante pentru marile domenii, ameliorarea raselor animalelor 
domestice de interes economic și plantelor de cultură, și pregătirea teore‑
tică și practică a tinerilor fermieri.

Domeniul fermei are o formă alungită de la vest spre est. Partea din‑
spre vest este un platou vast având o înclinaţie spre est; cea dinspre est este 
o câmpie care se întinde până la râul Olt.

Toate marginile fermei se învecinează cu pământurile ţăranilor din 
satele Studina, Grădini, Cruşov, Rusăneşti, Studiniţa şi Rotunda.

Pârâul Studina curge de‑a lungul părţii sudice a domeniului și, intere‑
sant, deși zona este caracterizată de climat mai secetos, nu a secat niciodată 
servind și azi la irigarea culturilor.

Fig. nr. 1 – Planul de ansamblu al Fermei Agricole Model Studina

Datele prezentate în continuare, vizează situația Fermei Model de la 
Studina în al treilea deceniu al secolului XX, când, după dezastrul primei 
conflagrații mondiale, agricultura României Mari a cunoscut un reviriment 
real.
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Din suprafaţa totală a fermei, cea mai mare parte a terenului este ara‑
bilă, 62,36% din suprafaţa totală a domeniului, fapt care arată caracterul 
pronunţat agricol al exploataţiei; 20% din suprafaţă este ocupată de pădure 
care, pe de o parte, oferă lemnul necesar procesului productiv sau utilizat 
drept combustibil, iar pe de altă parte atenuează violenșa vânturilor destul 
de frecvente în regiune.

După război, ferma de la Studina avea drept scop:
1. să selecţioneze cerealele care pot fi cultivate în regiune din punct 

de vedere al rezistenţei la bolile criptogamice şi al unui randament pe cât 
mai mare posibil păstrând totuşi şi calităţile;

2. să amelioreze şi să crească rasele locale prin creşteri cu rase supe‑
rioare, selecţionând produsele obţinute de cai Ghidran, boi moldavi tip 
Bucşan, oi Ţigăi, porci Mangaliţa, păsări Orpington şi să distribuie produ‑
sele crescătorilor de animale punându‑le la dispoziţie reproducători din 
fermă;

3. să răspândească apicultura în regiune;
4. să iniţieze ţăranii în metodele de cultură raţională, în utilizarea şi 

mânuirea maşinilor agricole etc; 
5. să contribuie la curăţarea seminţelor de la ţărani atât de invadate de 

corpuri străine şi de seminţele buruienilor punându‑le la dispoziţie insta‑
laţia pentru curăţarea seminţelor;

6. să formeze buni cultivatori şi buni conducători de autotractoare în 
cele două şcoli anexate fermei. 

7. să perfecţioneze prin practică instruirea absolvenţilor şcolilor agri‑
cole de diferite grade.

Fig. nr. 2 – Poarta principală de intrare în Ferma Agricolă Model Studina



365Ferma Agricolă Model Studina, județul Romanați  |

In ceea ce privește capitalul funciar al fermei, repartizând valoarea 
totală a terenului la suprafața totală a domeniului, unui hectar îi revine 
suma de 26.250 lei.

Repartizând valoarea construcțiilor la hectar rezultă o sumă de 7,035 
lei 50 bani, deci 22,23 % din valoarea totală a terenului.

Repartizând valoarea inventarului imobil pe suprafaţa totală a dome‑
niului constatăm că doar inventarul propriu‑zis al fermei este de 3411 lei 53 
bani la hectar şi dacă adăugăm şi restul inventarului, instalaţia de curăţire, 
şcolile, această cifră urcă la 5342 lei 45 bani, ceea ce reprezintă respectiv un 
raport de 14,11% şi de 19,59% între valoarea inventarului şi cea a terenului, 
raport prea ridicat.

Repartizând valoarea inventarului mobil pe suprafaţa totală a dome‑
niului, constatăm că la un hectar revine suma de 897 lei 40 bani l, deci 
3,40% din valoarea totală a domeniului.

Numerarul pus la dispoziţia fermei de către direcţia generală a ferme‑
lor a variat în fiecare an în funcţie de disponibilităţile bugetare. La nivelul 
anului 1929, în numerar s‑a cheltuit suma de 1190 lei pe hectar şi ţinând 
cont de capitalul circulant în totalul său, suma de 2146 lei pe hectar, ceea 
ce revine la 8,06% din valoarea totală a terenului.

La nivel general, putem spune că, în regiune, cultura de cereale era 
cea mai răspândită, plantele furajere ca şi păşunile şi pajiştile erau reduse 
la ultimele extreme pentru că majoritatea cultivatorilor nu se ocupau cu 
creşterea animalelor şi importau din alte regiuni ale ţării animalele de care 
aveau nevoie.

În ceea ce priveşte ferma Studina, organizarea sa corespundea în mod 
firesc, necesităţilor regiunii, dar nu se neglija nici creşterea animalelor, nici 
cultura plantelor furajere, care se facea pe o scară mai importantă decât în 
celelalte exploatări din regiune.

Exploatarea fermei se facea parte în regie, parte în asociaţie cu ţăranii 
din satele vecine. Culturile în asociaţie se făceau, pe de o parte, pentru că 
fondurile alocate pentru exploatare erau insuficiente şi, pe de altă parte, 
pentru că se urmărea, de asemenea, obişnuirea ţăranilor cu cele mai bune 
metode de cultură. Astfel ei erau puşi să facă lucrări de toamnă și să folo‑
sescă seminţe selecţionate şi curăţate; totodată, erau iniţiaţi în folosirea şi 
condusul maşinilor.

Efectul practic al acestui procedeu este că, pe terenurile cultivate în 
asociaţie cu ţăranii, recolta era superioară recoltei pe care aceşti ţărani o 
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obţineau pe propriile pământuri şi adesea aceasta era chiar şi cu 25% mai 
ridicată.

Planul de cultură pentru perioada cuprinsă între anii 1923 – 1928 
cuprindea: rapiţă de iarnă, grâu de iarnă, orz de iarnă, ovăz de iarnă, 
secară de iarnă, grâu de primăvară, porumb, mazăre, fasole, cartofi, cânepă, 
porumb furajer, linte din Italia, linte comună, lucernă, cultură de zarzavat, 
vii, livezi, câmp de experienţă, diverse culturi, ogor lăsat în pârloagă, tere‑
nuri atribuite personalului, terenuri în arendă.

Randamentul obţinut era peste media producţiei din România. Acest 
randament a crescut, în general, în fermă, începând cu 1925 când a fost 
introdusă la o scară mai mare cultivarea mecanică a pământului, ceea ce a 
permis creşterea fondului de exploatare.

Graţie culturilor citate mai sus, ferma din Studina era capabilă să producă 
anual seminţe în cantităţi din ce în ce mai mari, care distribuite cultivatorilor 
din judeţ, au produs o creştere a randamentului în această parte de ţară.

În exploatarea fermei Studina, se aplicau următoarele tipuri de 
asolamente:

a) Asolament 2 ani. 200 ha erau cultivate în asociaţie cu ţăranii. 
– I an – grâu. Ferma asigura sămânţa selecţionată;
– al II‑lea an – porumb. Ferma asigura sămânţa condiţionată şi executa 

lucrările mecanice de toamnă; aceste lucrări erau compensate de ţărani la 
alte culturi.

Recoltele obţinute în asociaţie cu ţăranii se împarțeau în părţi egale.
b) Asolament de 4 ani. 200 ha; ¾ în regie, ¼ în asociaţie cu ţăranii.
– I an – grâu;
– al II‑lea an – mazăre;
– al III‑lea an – porumb în asociaţie cu ţăranii;
– al IV‑lea an – ovăz.
c) Restul suprafeţei cultivate era ocupată de câmpul de selecţie, vie, 

grădini de zarzavat, etc.
Primul război mondial a produs daune uriașe fermei, concretizate în 

compromiterea câmpului experimental de selecție și aclimatizare a plan‑
telor agricole și în dispariția mai multor rase de animale.

Colaborarea cu Domeniul Coroanei Sadova a făcut posibilă refacerea 
populației animaliere, iar câmpul de experiență a intrat în refacere în anul 
1923, sapte ani de cercetare fiind necesari pentru a ajunge la urmatoarele 
constatări: 
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Selectarea grâului de iarnă. Au fost alese soiuri de grâu din diferite regi‑
uni ale ţării, dar în principal cele de la ferma Studina, căutând a stabili 
varietăţile cele mai rezistente la frig şi la boli criptogamice, cele mai pre‑
coce şi mai productive. S‑au experimentat şi mai multe varietăţi străine dar 
care, toate, au dispărut din cauza ruginii. 

Selecţia porumbului. În regiunea fermei, ţăranii cultivau un porumb 
provenit din încrucişarea dintre porumbul comun românesc şi porumb 
„dinte de cal”. La ferma din Studina se selecţiona doar porumbul românesc 
cu bob rotund, coceanul subţire, rândurile drepte şi strânse unele lângă 
altele. Vegetaţia porumbului era atent supravegheată de la răsărire până 
la recoltare. 

După 7 ani de lucrări, porumbul românesc selecţionat era mai uniform 
decât cel de origine, adică avea un procentaj de maxim 6% „dinte de cal”, 
procentaj care se diminua an de an. Porumbul românesc dădea un randa‑
ment de 30 până la 60%, superior hibridului românesc „dinte de cal” pe 
care îl cultivau în acea perioadă ţăranii. 

Pentru a accelera curăţarea seminţelor plantelor cultivate în regi‑
une şi eliminarea ierburilor, spărturilor, a cuscutei etc., Casa N. Heid de 
Stockerau, a fost însărcinată să monteze la fermă o instalaţie mecanică 
fixă pentru curăţarea seminţelor de cereale şi decuscutarea trifoiului şi a 
lucernei. Instalaţia a costat la acea vreme 1.177.288 lei.

Această instalaţie de curăţare mecanică era pusă la dispoziţia ţăranilor 
în mod gratuit și, de aceea, ei apreciau din ce în ce mai mult avantajele unei 
seminţe bine condiţionate.

Prin legea din 1893, se preciza că fermele sunt obligate să facă 
instruirea practică agricolă absolvenţilor cursurilor teoretice din şcolile 
superioare, medii şi inferioare de agricultură. Elevii şcolilor superioare de 
agricultură denumiţi stagiari şi cei din şcolile medii şi inferioare denumiţi 
practicanţi, erau obligaţi să execute toate lucrările practice, atât cele de 
cultură a pământului cât şi cele de creştere a animalelor. Din anul 1919 şi 
până în aul 1929, 11 stagiari şi 61 de practicanţi şi‑au completat instruirea 
practică la ferma din Studina.

Între anii 1920–1928, au fost înscriși un numar de 28 de elevi la şcoala 
de ucenici agricoli, dintre care 10 elevi au fost promovaţi, iar la secţia de 
motocultură (mecanică agricolă) au fost înscriși 75 de elevi şi au promovat 
un numar de 29 de elevi. Aceasta atestă exigența impusă de administrația 
Fermei Agricole Model pentru un învățământ agricol de calitate.
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Ca urmare a reformei agrare, Ferma Agricolă Model de la Studina a 
condus și a sprijinit gospodăria țărănescă. Sfaturile și experiența practică 
s‑au dovedit a fi foarte importante pentru progresul agriculturii in zonă. 
Prin cedarea sau vânzarea unor mari cantități de sămânță, s‑a asigurat 
introducerea progresului genetic pentru fiecare specie agricolă cultivată 
în cadrul asolamentelor din fermă.

Eforturile personalului fermei au fost din ce în ce mai profitabile prin 
organizarea si exploatarea intensivă a lucrărilor și a culturilor adaptate 
condițiilor climatice și economice, în conformitate cu progresele realizate 
în știința agricolă.

Toate acestea au stat la baza inființării în anul 1965 a Statiunii 
Experimentale de la Caracal, practic personalul și câmpul de experiență 
aferent Fermei Agricole Model mutându‑se la aceasta nouă unitate de cer‑
cetare agricolă românească .

Teritoriul fermei și baza materială de la ferma Studina au fost incluse 
intr‑o unitate de tip I.A.S. până în anul 1989, după care unitatea s‑a priva‑
tizat. În prezent, din tot ce a însemnat Ferma Agricolă Model Studina, nu 
au mai rămas decât câteva clădiri deteriorate de trecerea timpului.

Performanța cercetării științifice în agronomie, perseverent pro‑
movată în Câmpia Romanaților este probată de obținerea unui porumb 
special, productiv și rezistent – Galben de Studina – păstrat în prezent în 
băncile de germoplasmă de la Fundulea și Suceava.
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