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EXPOZIŢIA BANAT AGRALIM – EDIŢIA 2014

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI “REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA şi CAMERA DE
COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ TIMIŞ, în colaborare cu CONSILIUL
JUDEŢEAN TIMIŞ, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA şi REGIA NAŢIONALĂ A
PĂDURILOR – ROMSILVA organizează şi în acest an o importantă manifestare

expoziţională, care se va desfăşura sub genericul BANAT AGRALIM Ediţia 2014, în

perioada 30 mai – 1 iunie 2014; acest eveniment expoziţional se va desfăşura în

Campusul UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI “Regele Mihai I al României” DIN TIMIŞOARA, Calea Aradului, nr.
119.

Expoziţia BANAT AGRALIM Ediţia 2014 are un caracter internaţional, la această

manifestare fiind invitate să participe firme, societăţi comerciale şi institute de cercetări

din ţară şi din străinătate, entităţi cu preocupări în domeniul producerii şi distribuţiei de

echipamente, maşini şi instalaţii pentru agricultură, pentru producerea, procesarea şi

valorificarea produselor agro-alimentare de origine vegetală şi animalieră. Din

experienţa anilor trecuţi estimăm că în cadrul expoziţiei vor fi prezente, în special, firme,

societăţi comerciale, institute de cercetări şi instituţii de învăţământ superior de profil din

zona Banatului timişean şi a regiunilor limitrofe din ţară (Caraş-Severin, Arad,

Hunedoara, Mureş), precum şi din Cehia, Germania, Italia şi Ungaria. Pentru buna

desfăşurare a acestui important eveniment expoziţional ne sprijinim, aşa cum s-a

întâmplat la toate ediţiile anterioare ale expoziţiei de suportul unor asociaţii relevante

ale asociaţiilor profesionale din domeniul producţiei vegetale şi animaliere, respectiv:

Asociaţa Producătorilor de Cereale şi Plante Tehnice Timiş A.P.C.P.T. - Timiş;
Asociaţia Crescătorilor de Vaci cu Lapte Judeţul Timiş; A.J.O.C. Ovis Banatim;
Asociaţia Crescătorilor de Ovine Ovitim Mioriţa Coştei Timiş.

Un rol foarte important în popularizarea şi buna desfăşurare a EXPO BANAT
AGRALIM Ediţia 2014 revine, ca la toate ediţiile anterioare ale expoziţiei, partenerului

media principal - Ferma Media Grup, precum şi partenerilor media de specialitate şi



on-line; în activităţile privitoare la organizarea şi desfăşurarea acestui sunt implicate

cadre didactice şi studen i de la facultăţile USAMVBT. În cadrul programului conex al

expoziţiei Banat Agralim Ediţia 2014 se vor susţine conferinţe şi work shop-uri pe

diferite tematici aferente domeniilor specifice de activitate.

EXPO BANAT AGRALIM Ediţia 2014 vizează evidenţierea unora dintre

progresele realizate în domeniul producerii, procesării şi valorificării produselor agro-

alimentare în zona Banatului, zonă geografică şi cultural - istorică cu o semnificativă

pondere şi relevantă tradiţie, la nivel naţional şi internaţional, în domeniul agriculturii. În

acest sens, cadrul EXPOZIŢIEI BANAT AGRALIM Ediţia 2014, vor fi prezenţi

expozanţi din domeniul producerii şi distribuţiei maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor de

mecanizării lucrărilor agricole şi horticole, din domeniul mecanizării şi automatizării

proceselor tehnologice specifice sectorului de creştere a animalelor de interes

economic, al procesării şi comercializării produselor agroalimentare de origine vegetală

şi animalieră. În corelaţie cu domeniile de activitate ale expozanţilor şi având în vedere

preocupările unora dintre cei interesaşi, la expoziţie au fost invitate spre a participa o

serie de societăţi comerciale din domeniul serviciilor şi asistenţei financiar-bancare, al

producătorilor de furaje combinate, aditivi furajeri, produse sanitar-veterinare şi

consumabile din domeniul producţiei vegetale şi al creşterii animalelor. De asemenea,

în sectorul creşterii animalelor de interes economic, al animalelor de companie şi

ornamentale vor fi expuse exemplare reprezentative din toate speciile de interes

economic: taurine, ovine, caprine, cabaline, suine, păsări de curte, iepuri, diferite specii

piscicole şi albine.

În spaţiile expoziţionale vor fi prezentate cărţi şi manuale de specialitate şi vor

participa edituri şi tipografii relevante în editarea literaturii ştiinţifice specifice. USAMVB

Timişoara pune la dispoziţia celor interesaţi anumite suprafeţe de teren pentru

demonstraţii în câmp pentru executarea unor lucrări specifice producerii furajelor şi de

întreţinere a diferitelor culturi agricole etc. În zona limitrofă spaţiului expoziţional s-au

realizat câmpuri şi loturi demonstrativ - experimentale cu culturi cerealiere, plante

tehnice şi horticole. De asemenea, în cadrul programului conex al Expoziţiei Banat

Agralim Ediţia 2014 se vor organiza, cu participarea unor cadre didactice ale

universităţii noastre şi în colaborare cu asociaţiile profesionale de producători,



procesatori şi comercianţi, diferite, conferinţe, work shop-uri şi seminarii pe teme de

interes pentru expozanţi şi fermieri. Pe parcursul acestui eveniment expoziţional, se vor

organiza demonstra ii ecvestre şi concursuri hipice sub genericul „Ziua calului”.

Din estimările organizatorilor expoziţia Banat Agralim Ediţia 2014 va reuni peste

100 de firme expozante, atât din ţară cât şi din străinătate. Prezenţa expozanţilor la

acest eveniment poate şi trebuie să contribuie la deschiderea unor noi perspective de

afaceri în domenii precum vânzarea de produse şi echipamente, încheierea de

contracte pentru achizi ia de maşini, instalaţii şi utilaje specifice, de consultanţă şi de

asistenţă financiar-bancară, de creştere a vizibilităţii firmelor pentru producătorii şi

procesatorii interesaţi pentru domeniile specifice de activitate.

Prof. dr. ing. Paul PÎRŞAN
Prof. dr. ing. Stelian ACATINCĂI



CULTURA MARE LA SFÂRŞITUL PRIMĂVERII ŞI ÎNCEPUTUL VERII

În această perioadă starea de vegetaţie a culturilor de toamnă, în acest an,

este mai avansată cu 2 – 3 săptămâni comparativ cu anii normali climatic. După o iarnă

destul de blândă  şi o desprimăvărare timpurie chiar şi culturile de grâu semănate târziu

au răsărit şi au parcurs cu bine perioada de3 criptovegetaţie, astfel că speranţele

fermierilor pentru o recoltă bună sunt îndreptăţite.

Într-o situaţie similară se găseşte şi rapiţa, care promite recolte superioare

celor obţinute în anul trecut. La fel ca şi grâul şi orzul şi la  rapiţă starea de vegetaţie

este mai avansată cu 2 – 3 săptămâni, perioada de iarnă a fost parcursă fără pierderi

de plante, lanurile au desime normală, numărul de silicve/plantă este ridicat ceea ce

conduce spre o recoltă viitoare bună.

Dintre problemele de semnalat sub aspect fitosanitar, la cultura grâului este de

menţionat atacul de rugină galbenă Puccinia striiformis, boală deosebit de gravă care

poate distruge o cultură netratată în câteva zile. Factorii favorizanţi sunt: densităţile mari

folosite la semănat, dozele mari de îngrăşăminte cu azot folosite şi umiditatea excesivă.

Boala atacă toate soiurile, dacă nu s-au făcut tratamente preventive, cu precădere în

solele unde s-a practicat monocultura.

În ultimii ani în atenţie au fost alte boli care trebuiesc în continuare menţinute

sub observaţie cum sunt: făinarea (Erysiphe graminis), fuzarioza (Fusarium

graminearum), septoriozele ( Septoria tritici şi S.nodorum), pătarea în ochi  şi

îngenuncherea tulpinii ( Ophiobolus graminis, Cercosporella herpotrichoides).

În prezent însă în primul rând  se remarcă rugina galbenă. În Germania, în

ultimele două decenii, nu s-a mai vorbit de rugină la grâu, dar în anul trecut le-a creat

fermierilor mari probleme.

La cultura orzului atenţie deosebită trebuie dată atacului de Helminthosporium

gramineum care produce sfâşierea frunzelor.

La culturile semănate în primăvară, în unele zone semănatul s-a realizat cu

dificultate din cauza vremii mai puţin favorabile. În prezent culturile sunt răsărite, floarea



soarelui are 2 – 3 frunze iar porumbul 4 frunze. Înroşirea frunzelor la porumb este

datorată carenţei de fosfor, favorizată şi de vremea rece, culoarea va revenii la normal

odată cu încălzirea vremii.

Atenţie trebuie acordată şi dăunătorilor specifici cum sunt: gândacul ghebos

(Zabrus tenebrioides), gândacul bălos (Lema melanopa), afidele (Stiobion

avenae),ploşniţele cerealelor ( Eurygaster sp.,Aelia sp.), la care la cultura porumbului

trebuie adăugat şi viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera) care

poate distruge pînă la 80% din producţia de porumb.

La toate culturile, cu precădere la cele care sunt în rotaţie după cereale

păioase, se semnalează atac puternic de rozătoare, care trebuie imediat combătut, dată

fiin d capacitatea enormă de înmulţire a acestora şi pagubele mari pe care le produc.

Combaterea buruienilor din lanurile de porumb este în general rezolvată, prin

erbicidările preemergente şi postemergente aplicate. Dacă totuşi vremea nu a permis

efectuarea până acum a erbicidării postemergente trebuie să folosim erbicide care pot fi

aplicate chiar şi până în faza de  8 frunze a porumbului, cum este Laudis, în doză de 2

– 2,25 l/ha, un  erbicid din noua generaţie care controlează buruienile monocotile

anuale şi pe cele dicotile.

În paralel cu toate aceste griji nu uitaţi că data recoltării rapiţei, orzului şi a

grâului nu-i foarte departe, în consecinţă pregătirea combinelor şi a spaţiilor de

depozitare a devenit actuală.

Cu speranţa unor condiţii meteorologice favorabile, oamenii ogoarelor au fost

întotdeauna optimişti şi curajoşi.

Prof.univ.dr.Gheorghe David
Prof.univ.dr. Adrian Borcean



VINUL – ALIMENT ŞI MEDICAMENT

Vinul, produsul principal obţinut din struguri este băutura alcoolică naturală cea

mai sănătoasă. Consumat raţional vinul este un aliment necesar organismului uman

(L.Pasteur, 1878).

Un litru de vin echivalează din punct de vedere energetic, cu 500 g pâine, 0,9 l

lapte,  580 g carne, 1 kg cartofi, 5 ouă. Vinul conţine o serie de substanţe ca: zaharuri,

acizi organici, alcool etilic, glicerină, tanin, proteine, aminoacizi, vitamine, săruri

minerale, esteri, aldehide,  etc.

„Vinul hrăneşte sângele omului, alungă supărările şi grijile.” – Pliniu cel Bătrân

Referitor la acţiunea terapeutică a vinului, specialiştii recomandă consumul de

vin în unele boli ale aparatului circulator (datorită acţiunii lui vasodilatatoare şi

cardiotonică), în boli ale căilor respiratorii (bronşite,bronhopneumonii), în unele boli

digestive (colită, constipaţie), în anemii, răceli, în stări de oboseală fizică, în formele

uşoare de astenie, etc.

Se ştie că printre substanţele din vin cu valoare terapeutică un rol major îl au

compuşii fenolici, vinul roşu având acţiune antivirală prin taninul pe care îl conţine, chiar

şi în concentraţii de 1 mg/l. Însăşi tradiţia populară ne sfătuieşte să folosim vinul fiert, de

preferinţă roşu în tratarea guturaiului şi gripei.

În urma unor studii ştiinţifice s-a stabilit că riscul îmbolnăvirilor de cancer poate fi

redus în cazul consumului de vin după masă – 1-3 pahare pe zi. Compuşii fenolici ai

vinului constituie un „evantai” larg de substanţe antioxidante care absorbite în sânge pot

întârzia apariţia tumorilor canceroase ( Teissedre P.L. şi col., 1997 ).

Dintre compuşii fenolici un rol primordial îl are resveratrolul care prin capacitatea

sa antioxidantă pronunţată se opune declanşării şi evoluţiei cancerului ( Jang

M.S.,1997, Bessis R. Şi colab.,1997 ).

Resveratrolul se găseşte cu precădere în strugurii roşii – atât în fruct cât şi în

coajă, şi prin acţiunea sa antioxidantă are efect mai puternic decât unele vitamine în

întărirea organismului şi lupta împotriva bolilor.



Resveratrolul este un antioxidant puternic şi o substanţă antiinflamatoare, care

se găseste în vin în concentraţii mari. Francezii au obiceiul de a consuma un pahar dau

doua de vin in fiecare zi, ceea ce îi protejează de apariţia afecţiunilor cronice.

Este un antioxidant de 4-5 ori mai puternic decât beta-carotenul, determină

înmulţirea celulelor sănătoase şi în acelaşi timp stopează multiplicarea celulelor

cancerigene, protejează sistemul nervos şi cardiovascular, poate acţiona benefic în

recuperea după boli sau în cazul persoanelor cu un sistem imunitar compromis.

În ceea ce priveşte efectul asupra organismului, există însă şi o problemă, în

sensul că dozele zilnice de resveratrol, necesare pentru a obţine efectele terapeutice, ar

consta în consumul a 3-5 litri pe zi din vinurile roşii cele mai bune. În această doză însă,

alcoolul din vin ar avea efect nociv asupra organismului uman, motiv pentru care nu

recomandăm acest lucru, ci putem spune că sursele de resveratrol trebuie mult

diversificate, pentru a beneficia de el.

Dintre fructe, cele mai bogate în resveratrol sunt: afinele şi strugurii negri (în

special coaja), urmate de strugurii roşii, de sîmburii strugurilor albi şi roşii, de merişor,

de mure, de coacăzele negre, de merele cu coaja roşu-închis spre violet, de prunele cu

coaja de culoare închisă.

În urma unor studii s-a constatat că în ţări ca Franţa şi Italia, considerate mari

consumatoare de vin, mortalitatea datorată acestor boli este de trei ori mai redusă decât

în ţările în care vinul nu face parte din categoria băuturile alcoolice consumate zilnic.

Să nu uităm însă că acest produs miraculos „vinul”, în speţă alcoolul, consumat

în cantităţi mari şi repetat poate provoca boli grave ca ciroze, cancer, în concluzie este



dăunător sănătăţii, motiv pentru care trebuie recomandat consumul de alcool în cantităţi

moderate.

Controverse în ceea ce priveşte consumul de alcool, au existat dintotdeauna,

însă, nu trebuie uitat faptul că tot ceea ce este consumat cu măsură, nu este dăunător;

şi mai presus de acest lucru, nu trebuie ignorat efectul benefic pe care îl are vinul – ca

tratament în diferite boli.

Aşadar, acordaţi „vinului” girul cuvenit, întrucât însuşi Pasteur spunea „vinul este

cea mai sănătoasă şi mai igienică dintre băuturi”.

Eu aş putea spune despre vin că reprezintă o cultură în sine şi cred că toţi

cunoscătorii ar fi în asentimentul meu, deoarece să obţii un vin bun este o artă şi când

aceasta mai este şi îmbinată cu pasiune, atunci produsul finit va fi demn de apreciere.

Şef lucr.dr. Alina Dobrei

Prof.univ.dr. Alin Dobrei



CUM AJUTĂM ALBINELE SĂ SE ÎNTOARCĂ DE UNDE AU PLECAT
PRIN VOPSIREA STUPULUI

Mulţi apicultori văd în vopsirea stupilor doar o modalitate de prelungire a duratei
de utilizare a acestora şi neglijează faptul că prin vopsirea cu aceeaşi culoare a stupilor
uniformi constructivi, determină albinele să greşească urdinişurile, generând pierderi de
albine.

Este adevărat că prin expunerea stupilor la diverse intemperii (ploi, zăpezi,
arşiţă etc.), aceştia sunt supuşi unui proces lent de degradare. Pentru prevenirea şi
încetinirea acestui proces şi implicit pentru prelungirea duratei de folosire, stupii trebuie
protejaţi anual (dacă este posibil) prin acoperirea pereţilor exteriori cu două straturi de
vopsea de ulei. Învelişurile din tablă ale capacelor stupilor se protejează şi ele la
exterior cu vopsea de ulei.

În mod obişnuit albinele se orientează spre stupul din care au plecat după
unghiul format de poziţia soarelui, urdinişul stupului şi locul de cules. Putem interveni în
sprijinirea albinelor să se întoarcă cu precizie în stupul din care au plecat prin vopsirea
stupilor în acele culori pe care ele le percep cel mai bine. Acest fapt are la bază
constatatea că albinele memorează culoarea în care este vopsit stupul din care au
plecat, o percep de la distanţă şi o folosesc pentru orientare la întoarcere în stup.
Albinele sunt capabile să îşi amintească timp de 4 zile o anumită culoare (a stupului, a
florilor etc.).

Albinele posedă o capacitate mare de a distinge anumite culori, datorită faptului
că celulele senzoriale reacţionează diferit la diverse lungimi ale undelor luminoase.
Astfel, ele disting 4 culori ale spectrului luminos: galben-verde (cu lungimea de undă de
650-500 milimicroni), verde-albastru (500-480 milimicroni), albastru-violet (480-400
milimicroni) şi ultraviolet (400-310 milimicroni).

Cercetările efectuate au demonstrat că albinele nu disting culoarea roşie, pe
care o confundă cu culoarea neagră, iar trântorii nu disting culoarea galbenă. În schimb,
albinele pot distinge culorile galben-portocaliu (616 milimicroni), galben (588
milimicroni), verde (530 milimicroni), albastru-violet (440 milimicroni) şi două nuanţe de
ultraviolet (360 şi 375 milimicroni). Culoarea ultravioletă, percepută de albine, nu este
percepută şi de om.

Prin urmare, albinele au capacitatea de a distinge culorile în care sunt vopsiţi
stupii şi au culori preferate şi culori care le displac. În aprecierea gradului de
atractivitate al albinelor pentru anumite culori, luând ca etalon culoarea albă
(atractivitate 100%), s-a constatat pentru culoarea albastră o atractivitate de 213%, iar



pentru cea galbenă de 72%. Mai mult decât atât, s-a observat că stupii vopsiţi în
albastru-deschis au o productivitate mai mare.

Albinele deosebesc fără greşeală culoarea albastră de cea galbenă, în schimb
confundă uneori culoarea verde cu cea albastră. Dat fiind faptul că atât mătcile cât şi
albinele lucrătoare se orientează după locul şi culoarea stupilor, este de la sine înţeles
că vopsirea stupilor în culori adecvate este o măsură care poate preveni rătăcirile. Dacă
nu se iau măsuri de vopsire a stupilor în culorile preferate de albine, pentru a le crea o
modalitate de orientare suplimentară, există riscul rătăcirii în alţi stupi (rătăcirile
albinelor culegătoare pot depăşi 50% din efectiv), depopulării unor familii de albine,
pierderii de mătci, răspândirii bolilor (în special a parazitului Varroa jacobsoni),
favorizând furtişagul ş.a.

În argumentarea culorii în care trebuie vopsiţi stupii, este normal să pornim de
la preferinţele albinelor, care merg spre culorile ultraviolete, albastru şi violet, care sunt
cele mai atrăgătoare, urmate de culoarea galbenă. S-a remarcat că albinele sunt
indiferente pentru culoarea verde şi că ocolesc culoarea roşie (fiind nepreferată), pe
care o confundă cu cea neagră.

Albinelor nu le place culoarea neagră, deoarece aceasta absoarbe căldura şi
este de neconceput să vopsim stupii în această culoare. Temperatura ideală în
interiorul stupului este de 350C. În cazul în care culoarea exterioară a stupului reţine
prea multă căldură, albinele lucrătoare în loc să-şi îndeplinească atribuţiile specifice, se
vor concentra pe ventilarea aerului şi eliminarea căldurii în exces. Trebuie avut în
vedere că albinele nu supravieţuiesc la o temperatură mai mare de 480C şi că la
temperatură mai mare, ceara fagurilor se înmoaie şi aceştia se deformează, iar la o
temperatură de 600C ceara se lichefiază.

În dispunerea stupilor în vatra stupinei, trebuie să avem grijă să asigurăm o
alternanţă a culorii acestora, în acest mod există foarte puţine situaţii când albinele intră
în alt stup decât cel din care au plecat. Pentru o mai bună orientare a albinelor,
scândurile de zbor se vopsesc în aceeaşi culoare cu cea a corpului stupului.

Totuşi, dacă ţinem neapărat să avem stupi de aceeaşi culoare în stupină pentru
a ajuta albinele culegătoare să-şi recunoască stupul, se recomandă desenarea, pe
peretele din faţă (cu urdinişul) a unei forme geometrice.

În concluzie, putem spune că vopsirea stupilor la întâmplare, uneori în culori
slab percepute de albine, ignorate sau confundate unele cu altele, constituie o greşeală
care poate genera pierderi familiilor de albine.

Prof.dr.ing. Marian BURA
Şef lucr.dr.ing.  Silvia PĂTRUICĂ



ASPECTE PRIVIND CREŞTEREA PUILOR DE GĂINĂ DE RASĂ MIXTĂ

Puii din rasă mixtă se adaptează foarte bine la creşterea în sistem gospodăresc,

datorită robusteţii lor şi pot fi menţinuţi o perioadă mai lungă, în gospodărie, până la

vârsta adultă.

Varietatea coloritului penajului şi gustul deosebit al cărnii puilor din rasă mixtă,

determină crescătorii să îi prefere în detrimentul puilor de carne.

Pregătirea locului unde vor fi cazaţi puii, în prima săptămână de viaţă se

recomandă să fie făcută cu 2-3 zile înainte de sosirea puilor. Spaţiul unde vor fi cazaţi

trebuie în prealabil, curăţit, aerisit şi dezinfectat, fie prin ştergere sau prin pulverizare cu

dezinfectant. Daca spaţiul este mare se recomandă compartimentarea lui, prin

amenajarea de ţarcuri.

Aşternutul trebuie să fie uscat, pentru a putea menţine amoniacul la un nivel

scăzut. Cel mai indicat este talajul sau paiele uscate, fără urme de mucegai. Stratul de

aşternut, de 5-7 cm grosime, trebuie presat şi distribuit uniform pe toată suprafaţa şi

împrospătat la 2-3 zile. Nu se recomandă folosirea aşternutului din ziare, deoarece

acestea menţin o umiditate crescută, şi dacă nu sunt eliminate la timp vor favoriza

dezvoltarea anumitor bacterii.

Temperatura din adăpost poate fi asigurată prin montarea unui bec cu infraroşu,

acesta fiind amplasat la 50-70 cm faţă de aşternut. Controlul temperaturii în adăpost se

realizează cu ajutorul termometrului amplasat, în ţarc, la nivelul puilor. Temperatura

optimă, în ţarc, în prima săptămână de viaţă a puilor, trebuie să fie de 30-32°C, după

care se scad câte 2°C/săptămână, până în săptămâna a patra. Puii nu îşi pot asigura

singuri necesarul de căldură, în primele 14 zile de viaţă, perioadă în care nu se

recomandă să fie abateri de la temperatura optimă.

Dacă sursa de căldură este amplasată necorespunzător şi este prea rece, puii

vor sta înghesuiţi sub sursă. Dacă este prea cald, puii se vor dispersa în colţurile

ţarcului şi stau cu ciocurile întredeschise. Atunci când, sursa de căldură este la o

temperatură confortabilă, puii se vor deplasa liber în spaţiul disponibil.



Adăparea şi hrănirea puilor au un rol important. După ecloziune puii pot

supravieţui, până la 2-3 zile, fără să mănânce sau să bea apă, deoarece pot utiliza

substanţele nutritive rămase în sacul vitelin neresorbit încă, în acest timp. Datorită

acestui fapt imediat după ecloziune puii pot fi distribuiţi din staţia de incubaţie, spre

fermele de creştere (gospodăriile populaţiei) în ţară, fără a fi necesară hrănirea şi

adăparea lor. Când puii sosesc, vor avea nevoie de apă. Foarte important este să vă

asiguraţi că fiecare pui are acces la sursa de apă, care trebuie să fie disponibilă în orice

moment.

În primele zile de viaţă, tăviţele de furajare se amplasează sub sursa de căldură.

Furajul administrat puilor, în primele trei săptămâni de viaţă trebuie să aibă o valoare

proteică de aproximativ 20 %. În următoarele săptămâni se recomandă administrarea

concentratului de creştere amestecat în raport de 1/2 sau 1/3 cu uruială de porumb şi

grâu, în funcţie de recomandările din prospectul furajului concentrat. Pentru a preveni

apariţia coccidiozei se recomandă administrarea unui furaj care să conţină

coccidiostatic. Trebuie să vă asiguraţi că hrănitoarea este suficient de mare, şi că



fiecare pui are acces la furaj. Puii trebuie să aibă întotdeauna o aprovizionare constantă

de hrană şi apă.

Hrănitorile şi adăpătorile se ridică pe măsura creşterii puilor, astfel încât, nivelul

acestora să fie la înălţimea aripii puilor.

Vaccinarea puilor se face contra bolii de Newcastle în ziua 9 şi 21 de viaţă a

puilor, iar în ziua 14 şi 26 contra bursitei infecţioase aviare. Pentru a preveni stresul

vaccinării se recomandă administrarea de polivitamine, în apa de băut, timp de 3-5 zile,

după fiecare vaccinare.

Durata iluminatului în adăpostul de pui trebuie corelată cu vârsta puilor şi

destinaţia acestora. Pentru puii de rasă mixtă pe perioada nopţii este suficientă lumina

degajată de becul cu infraroşu. O lumină prea intensă, pe o durată prea mare, prezintă

riscul de a declanşa sindromul de pică sau canibalismul. Pentru a preveni ciugulitul

reciproc al puilor se recomandă utilizarea unui bec roşu, disponibil în magazinele de

specialitate.

Asigurarea unei temperaturi optime, o hrană echilibrată şi completă, apă curată

va duce la menţinerea unui pui sănătos. Un efectiv sănătos începe cu pui sănătoşi.

Nu se recomandă creşterea mai multor categorii de vârstă în acelaşi spaţiu.

Asist.dr.Iancu Ionica

FMV Timişoara



INTERRELA IA BUNASTARE-ALIMENTA IE LA GĂINILEȘI TINERETUL AVIAR DE REPRODUC IE

Bunăstarea animalelor a devenit un deziderat al fermierilor deoarece aceasta

contribuie efectiv la asigurarea stării de sănătate și a func iei de reproduc ie care se

reflectă în performan ele productive ale acestora.

Această aser iune este valabilă și în cazul păsărilor dar considerăm că merită o

discu ie în cazul găinilor și a tineretului aviar de reproduc ie deoarece la aceste

categorii se practică în anumite perioade o alimenta ie restric ionată. Din acest punct de

vedere aspectele care se contrapun în rela ia bunăstare-hrană sunt:

-o alimenta ie ad libitum, chiar dacă se utilizează re ete furajere echilibrate,

poate determina îngrășarea excesivă a păsărilor, cu afectarea func iei de reproduc ie,

respectiv cu reducerea produc iei de ouă;

-alimenta ia restric ionată nu satisface apetitul mare al acestor păsări ceea ce

poate însemna o “foame cronică” care are un impact negativ asupra bunăstării.

Restric ionarea cantită ii de hrană în timpul creșterii și în perioada de reproducere poate

reduce greutatea ovarului și a numărului de foliculi maturi, ovula ii multiple și ouă cu

defecte.

Comparând cele două conduite de alimenta ie HECK și col. (2004) stabilește că

în regimul restric ionat se întârzie maturitatea sexuală cu 1-2 săptămâni, în schimb rata

de depunere a ouălor la grupul de găini hrănite ad libitum a scăzut rapid la numai 20-

25% după vârful produc iei. De asemenea s-a constatat un procent semnificativ mai

mare de ouă cu mai multe gălbenușuri și ouă cu coaja moale la găinile hrănite ad libitum

comparativ cu cele hrănite restric ionat. Și mortalitatea a fost semnificativ mai mare la

grupul de găini hrănit ad libitum fa ă de găinile hrănite restric ionat.

De regulă prin programele comerciale de hrănire, consumul de hrană este

limitat la cca 35% din aportul de furaje ad libitum la tineretul aviar de aceeași vârstă în

timpul creșterii și este limitat la 50-90% din consumul ad libitum al găinilor aflate în vârf

de ouat (BRUGGEMAN și col., 1999).

În mai multe studii se arată că hrănirea restric ionată determină un



comportament de frustrare și de foame respectiv de ciugulire a adăpătorilor, a

hrănitorilor sau a altor indivizi. După JONG și col (2002) aproximativ jumătate din timpul

zilei, tineretul aviar în vârstă de 8 săptămâni și-l petrece ciugulind mai ales hrănitoarele

goale.

Faptul că practicarea unei alimenta ii restrictive constituie un important factor

stresant care afectează bunăstarea păsărilor a fost demonstrat prin creșterea

semnificativă a nivelelor plasmatice de corticosteron (CIMBRU și MANN, 1997).

Dacă practica a dovedit necesitatea aplicării unei hrăniri restric ionate la găinile

ouătoare și la tineretul aviar de reproduc ie să vedem în continuare câteva tehnici

nutri ionale care să prevină sau să atenueze impactul negativ asupra bunăstării

păsărilor:

-mai multe studii au relevat posibilitatea administrării în hrana acestor categorii

de păsări a unor furaje combinate cu densitate energetică redusă. În acest mod volumul

de hrană ingerat diminuă stresul de foame și schimbă comportamentul păsărilor

observabil prin reducerea inciden ei de ciugulire stereotipă. O astfel de dilu ie

energetică se poate ob ine introducând în structura furajelor combinate în cantită i

variabile de 50-200 g/NC de pleavă (palee) de ovăz, tărâ e de grâu, făină de lucernă,

făină de semin e de floarea soarelui, pulpă de sfeclă de zahăr etc. Cu aceste adaosuri

s-a ob inut rezultate bune cu o dietă cu o densitate energetică de 8,4 MJ/kg la tineretul

aviar aflat în prima perioadă de creștere. Totuși răspunsul la includerea de fibre prin

componentele prezentate este influen at de sursa și cantită ile folosite. ZUIDHOF și col

(1995) ob ine bune rezultate la găini cu propor ii moderate (de 3%) de includere în

hrană a cojilor de ovăz prin îmbunătă irea indicatorilor de digestibilitate și de conversie;

-utilizarea programelor de hrănire cu “o zi de post – skip a day” în perioada de

creștere a tineretului aviar nu modifică manifestările comportamentale specific stresului

dar cu influen ă mai bună asupra stării de sănătate și a condi iei de reproduc ie

comparativ cu hrănirea zilnică neîntreruptă;

-administrarea în hrană a inhibitorilor de apetit ca de exemplu a propionatului de

calciu a redus pofta de mâncare dar după CIMBRU și col. (1993) se constată doar un

efect redus a ciugulirii fără a fi influen a i și al i indicatori de bunăstare;



-o alternativă la variantele de mai sus o constituie și utilizarea unor genotipuri de

pui de carne cu creștere lentă sau a raselor pitice la care impactul unei hrăniri

restric ionate asupra bunăstării păsărilor este mai redus.

Ca o concluzie la cele prezentate se poate re ine că reducerea con inutului

energetic și/sau creșterea con inutului în poliglucide insolubile (celuloză, hemiceluloză)

al hranei poate asigura efectele pozitive scontate asupra bunăstării găinilor și a

tineretului aviar de reproduc ie.

Eliza Simiz

Dan Drinceanu



CARNEA DE MIEL  LA CONTROL!

Ca în fiecare an, cea mai importantă sărbătoare a creştinilor, Paştele, este

întâmpinată cu bucurie şi cu belşug. Alături de tot felul de bunătăţi, aproape nelipsită de

pe masa românilor este carnea de miel. Cumpărată din magazine sau din pieţele

agroalimentare, carnea trebuie să fie sigură pentru consumatori, adică să prezinte

însuşirile senzoriale caracteristice (aspect, consistenţă, culoare, miros etc.) şi să nu

provoace îmbolnăviri.

La apărarea sănătăţii publice veghează medicii veterinari şi personalul de

specialitate din cadrul D.S.V.S.A, care, în această perioadă, îşi intensifică activitatea şi

acţionează potrivit legislaţiei specifice.

Astfel, în conformitate cu normele sanitare veterinare, este permisă

comercializarea cărnii şi organelor rezultate din tăierea mieilor şi a iezilor numai în

abatoarele autorizate sanitar veterinar. Suplimentar, la solicitarea administraţiei pieţelor

agroalimentare şi a primăriilor, autoritatea sanitară veterinară judeţeană autorizează

amenajarea temporară, în punctele de tăiere din pieţe, a unor spaţii în care sunt

asigurate condiţiile de igienă pentru tăierea mieilor şi a iezilor şi desemnează personal

de specialitate pentru supravegherea sanitară veterinară. Acesta are atribuţii de control

în fiecare verigă a lanţului alimentar. În acest scop sunt verificate documentele care

trebuie să însoţească animalele destinate tăierii şi care furnizează informaţii referitoare

la fermele sau gospodăriile de provenienţă, că animalele au fost supuse inspecţiei şi

sunt sănătoase, că provin din zone în care nu evoluează boli transmisibile (omului sau

altor animale), că acestea au fost transportate în mijloace de transport destinate acestui

scop, autorizate sanitar veterinar, curate şi dezinfectate.

Carnea de miel rezultată în urma tăierii în spaţiile temporar amenajate trebuie să

fie marcată cu  o ştampila rotundă, iar cea care rezultă din tăierea în abatoare

autorizate pentru schimburi intracomunitare poartă marca ovală.

În cazul în care carnea de miel este adusă din alte localităţi spre vânzare în

piaţă, medicii veterinari desemnaţi verifică certificatul de sănătate publică veterinară,

vehiculul de transport (autorizarea sanitară veterinară, starea tehnică şi igienică) şi

caracteristicile organoleptice ale cărnii. Carcasele fără marca de sănătate, fără



certificate sanitare veterinare de transport sau fără organe, carnea care prezintă

modificări de alteraţie vor fi confiscate.

Carnea proaspătă de miel are culoarea roz până la roşu pal, iar cantitatea de

grăsime este proporţională cu rasa, vârsta şi starea de întreţinere/ îngrăşare.

Tendoanele şi fasciile musculare sunt albe, sidefii. Măduva oaselor este alb-roz şi

umple în întregime canalul medular. Păstrarea în condiţii necorespunzătoare de

temperatură, în spaţii neaerisite, improprii din punct de vedere igienic duc la instalarea

unor modificări care trădează alterarea. Astfel, la suprafaţă carnea este umedă sau

prezintă peliculă uscată, culoarea musculaturii se modifică spre brun, uneori cu tentă

verzuie, cenuşie, apar modificări de miros, (închis, încins, de alteraţie putrifică). La

apăsare cu degetul pe suprafaţa cărnii urma amprentei se menţine sau revine greu şi

incomplet. Carnea exprimă suc muscular roşu brun, tulbure. Tendoanele devin mate-

cenuşii. Măduva este retractată, nu umple canalul medular, iar la suprafaţă culoarea

oaselor se modifică, devine brună, negricioasă.

Atenţie însă, există pericolul transmiterii unor microorganisme sau a toxinelor lor,

cu importanţă pentru sănătatea omului, chiar în situaţia în care carnea este

corespunzătoare organoleptic, însă provine de la animale cu origine necunoscută, din

tăieri clandestine, în locuri neamenajate, improvizate, în condiţii de igienă precară, fără

supraveghere sanitară veterinară. Cărnurile oferite spre vânzare pe marginea drumului,

cu care ne îmbie persoane “binevoitoare”, la preţuri de chilipir, fac parte din categoria

cărnurilor suspecte. Pentru evitarea incidentelor neplăcute, să ne ferim de astfel de

cărnuri, care ne expun pericolului de îmbolnăvire.

Şef lucr. Dr. Adriana Morar



SĂ CUNOAŞTEM PODGORIILE BANATULUI
Tradiţia cultivării viţei de vie în ţara noastră datează din cele mai vechi timpuri, în

prezent România beneficiind în urma negocierii cu U.E. de o suprafaţă viticolă posibilă

de aproximativ 245000 de hectare de viţă de vie. La acest lucru concură condiţiile pedo-

climatice  favorabile ce se regăsesc în zonele cu tradiţie în viticultură, cum sunt

Moldova, Transilvania, Dobrogea şi Dealurile Banatului.

În ceea ce priveşte zona viticolă a Banatului, aceasta reuneşte centrele viticole

Buziaş-Silagiu, Dealul Tirolului, Moldova Nouă, Recaş şi Teremia.

În prezent regiunea viticolă a Banatului este specializată în producerea vinurilor

albe şi roşii, seci sau demiseci, de calitate superioară.

Zona Banatului se mândreşte cu una dintre cele mai puternice şi celebre zone

viticole - Centrul viticol Recaş, din judeţul Timiş, care a devenit foarte cunoscut la nivel

naţional şi internaţional, datorită vinurilor de mare clasă obţinute în urma aplicării unei

înalte tehnologii, cu amprenta unor specialişti de marcă.

Aici se cultivă aproximativ 900 hectare de viţă de vie, dintre care o foarte mare

parte au fost plantate în ultimii ani, fiind ocupate cu plantaţii moderne, competitive, cu

un grad ridicat de mecanizare.

Localitatea Recaş este situată în centrul judeţului Timiş, la est de Municipiul

Timişoara, pe DN 6. Principalele plaiuri viticole sunt : Izvin, Herneacova şi Giarmata.

În centrul viticol Recaş sunt condiţii favorabile pentru cultura viţei de vie în sistem

neprotejat. Temperaturile din timpul iernii sunt blânde şi nu afectează mugurii, resursele



heliotermice sunt favorabile (I.H. 2,04), iar resursele hidrice înregistrează valori ceva

mai mici (C.H. 1,1).

În centru viticol Recaş sortimentul este foarte variat, plantaţiile din ultimii ani au

fost înfiinţate în cea mai mare parte cu soiuri de struguri pentru vinuri de înaltă calitate,

atât autohtone cât şi universale (Fetească neagră, Fetească Regală, Fetească albă,

Cadarcă, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Pinot gris, Chardonnay, Syrah, Sauvignon

blanc, Muscat Ottonel, etc.). Pe lângă acestea, în această zonă se întâlnesc suprafeţe

importante cu soiuri de struguri pentru masă.

În centrul viticol Recaş solurile dominante sunt solurile brune de pădure şi

solurile gleizate sau colmatate, formate pe luturi şi argile, pe luturi carbonatate şi marne.

Aceste soluri oferă în general condiţii bune de creştere şi dezvoltare a viţei de vie,

având o porozitate de 40-55% şi un conţinut de argilă cuprins între 14-35%. Apa

freatică este situată la adâncimi ce variază între 1,5-3 m şi are un conţinut mic de cloruri

şi fosfaţi.

Centrul viticol Buziaş - Silagiu

Centrul viticol Buziaş-Silagiu este situat în sud-vestul României în partea de

sud-est a judeţului Timiş. La poalele nord-vestice ale Dealului Silagiu este situat

oraşul Buziaş, la vestul dealului se află satul Silagiu, la sud satul Izgar, la sud-est

Sacoşul Mare, iar la sud-vest comuna Niţchidorf. Dealul Silagiului, denumit în

vechime şi Dealul Scamnului, cu altitudine maximă de 324 m, aparţine dealurilor vestice

bănăţene, dar fundamentul său, format dintr-un sâmbure cristalin (şisturi cristaline

precambiene şi paleozoice), acoperit cu sedimente, face ca structural să aparţină

munţilor.

Clima este temperat continentală moderată, cu influenţe mediteraneene şi

oceanice. Temperatura medie a lunii ianuarie atinge -1,1ºC, iar temperatura medie a

iernii -0,1ºC. Precipitaţiile atmosferice sunt cuprinse între 700-800 mm anual cu o

valoare medie multianuală de 655 mm. Caracteristice zonei sunt solurile luvice

pseudogleizate care au evoluat pe depozite lutoase şi pe argile.

Centrul viticol Buyiaş-Silagiu are ca principală direcţie de producţie vinurile albe

şi aromate de calitate superioară (predomină soiurile Riesling italian, Sauvignon şi



Muscat Ottonel.). Se produc însă şi vinuri roşii de calitate superioară din soiurile:

Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot şi Burgund. Sortimentul soiurilor pentru masă

este limitat la cele cu epocile de maturare III şi IV. Datorită favorabilităţii

oenoclimatice, centrul viticol Buziaş-Silagiu a fost admis la producerea de vinuri de

calitate cu denumire de origine controlată – cules la maturitate deplină (DOC – CMD) şi

vinuri cu denumire de origine controlată – cules târziu (DOC – CT ), categoriile sec,

demisec şi demidulce.

Centrul viticol Moldova Nouă
Este situat în sudul judeţului Caraş-Severin, făcând parte din zona colinară a

Banatului. Expoziţia sudică, sud-estică şi sud-vestică pe care sunt amplasate plantaţiile

din această zonă, face ca strugurii să acumuleze zaharuri şi antociani, astfel ca vinurile

obţinute aici să fie de calitate superioară.

În această zonă se cultivă atât soiuri pentru vinuri roşii (Cabernet Sauvignon,

Burgund, Pinot noir, Merlot), cât şi pentru vinuri albe (Fetească albă, Fetească Regală,

Sauvignon blanc, Riesling Italian, Majarcă) şi aromate (Muscat Ottonel).

Zona viticolă Tirol

Zona viticolă Tirol se încadrează în arealul viticol al Dealurilor Banatului, fiind

situată în partea de vest a României, în imediata vecinătate a satului Tirol, judeţul Caraş

Severin. Se caracterizează din punct de vedere climatic printr-o climă temperat-

continentală cu influenţe submediteraneene, ceea ce face ca vinurile obţinute aici să fie

de calitate superioară.

Zona viticolă Tirol ocupă o suprafaţă de aproximativ 285 ha, administrată de

către o firmă privată, pe care la ora actuală se plantează soiuri de struguri pentru vinuri

albe: Fetească Regală, Fetească albă, Sauvignon Blanc, Riesling Italian, Muscat

Ottonel, dar şi soiuri de struguri pentru vinuri roşii: Cabernet Sauvignon, Merlot,

Cadarcă, Majarcă, Burgund.

Podgoria Teremia

Este situată în vestul judeţului Timiş, fiind o podgorie care necesită la ora actuală



investiţii majore, destinate reconstrucţiilor acestor plantaţii, care în marea lor majoritate

sunt îmbătrânite sau abandonate. Fără o investiţie majoră şi rapidă, zona viticolă

Teremia riscă să dispară de pe harta viticolă a României, cu toată tradiţia sa

îndelungată.

Referitor la condiţiile climatice, acestea sunt propice cultivării soiurilor de struguri

pentru vinuri albe : Fetească Regală, Sauvignon blanc, iar dintre soiurile pentru vinuri

roşii, cel mai bine se pretează soiul Burgund.

Regiunea de vest a României reprezintă o zonă viticolă importantă cu o pondere

mare în viticultura românească. Ea oferă condiţii naturale favorabile şi foarte favorabile

pentru cultura viţei de vie, în special a soiurilor pentru vinuri de înaltă

calitate. Amplasarea geografică şi infrastructura superioară celorlalte zone viticole

ale României a atras un număr mare de investitori mai ales în ultimii ani, care au

contribuit din plin la relansarea viticulturii acestei zone. Ca urmare a investiţiilor făcute

au apărut numeroase exploataţii viticole, care au trecut la înlocuirea plantaţiilor

îmbătrânite cu plantaţii noi performante, cu soiuri de perspectivă care au cerere pe piaţa

mondială.

Prof.univ.dr. Alin Dobrei

Şef lucr.dr. Alina Dobrei



ANTRAXUL, UNA DIN CELE MAI VECHI BOLI CONSEMNATE LA
ANIMALE

Antraxul boală produsă de bacilul antraxului, transmisibilă şi la om a fost

cunoscut încă din Antichitate ca o boală care produce epizootii pustiitoare printre

animale, transmiţându-se şi la om. Este originar probabil, din sudul Asiei. Denumirea de

antrax provine din cuvântul grec anthrakos, care înseamnă cărbune şi se referă la

culoarea neagră a leziunii care se formează pe piele când e vorba de antrax cu

manifestare cutanată. La animale, boala a fost remarcată de milenii. În secolele trecute,

au aparut epidemii în mai toate ţările din lume, în special în unele regiuni al căror sol

era intens contaminat cu spori (de exemplu, "câmpiile blestemate" din Franţa; istoria

medicinii consemnează epidemia de la Maret - 1752 şi Chaussier - 1780). În Europa,

antraxul a căpătat o răspândire mare prin sec. XVI, impunându-se luarea de măsuri

care au fost elaborate prima oară la Veneţia (1596) şi constau în linii mari, din carantină

şi izolarea animalelor bolnave. Descrieri exacte ale bolii au fost făcute în sec. XVIII în

Rusia şi Franţa. În 1792, Gamaleia a semnalat transmiterea bolii prin insectele

hematofage. Etiologia bacteriană a bolii a fost întrevăzută de Devaine (Franţa 1860),

Pollender (Germania 1855), Brauell (Rusia 1857), Delafond (1860), dar abia în 1876, R.

Koch şi L. Pasteur în acelaşi timp şi independent unul de altul, au izolat bacilul

antraxului şi au reprodus boala experimental cu ajutorul culturilor. R. Koch, a pus în



evidenţă proprietatea bacilului de a sporula în mediul exterior iar L.Pasteur şi Jouber

studiază circulaţia sporilor în sol. În 1881, Pasteur împreună cu Chamberland şi Roux,

prepară primul vaccin anticărbunos, făcând celebra demonstraţie de la Pouilly de Fort.

În 1882, Tencovschi prepară primul vaccin sporulat. În ţara noastră, primele

documente scrise despre antrax, datează din 1808 şi cuprind măsuri sanitare veterinare

aplicate în judeţul Ilfov. După această dată au apărut diverse semnalări şi descrieri ale

bolii. În 1902, Motas face un studiu al bolilor infecţioase pentru perioada 1889-1900, în

care ne arată că antraxul există în majoritatea judeţelor. Cercetări privind antraxul au

făcut în tara noastră de Ciuca, Combiescu, Cernmianu şi alţii. Cele mai importante

cercetări în această boală, au fost făcute însa de N. Stamatin, dintre care, menţionăm

crearea 1190 R (1931-1938), tulpina sporogenă, edmatogenă, acapsulegenă şi

apatogenă, din care Isopescu pune la punct prepararea unui vaccin anticărbunos, cel

mai bun vaccin anti-bacterian care se foloseşte în ţara noastră. Independent de N.

Stamatin şi cam în acelaşi timp, Stenne (1937-1939) obţine variante asemănătoare de

bacili cărbunoşi (acapsulogene, sporogene, edmatogene) care au fost folosite pentru

prepararea vaccinului anticărbunos utilizat în Africa de Sud. În ultimii ani la noi în ţară

antraxul a fost localizat pe arii restrânse şi izolate în judeţele: Tulcea, Braşov, Neamţ,

Bacău, Satu-Mare, Maramureş, Hunedoara, Iaşi, Brăila, fiind luate măsurile sanitar-

veterinare care se impun.

Speciile receptive la antrax sunt: caprele, oile, taurinele, caii, bivolii, cămilele,

porcii, mai puţin carnasierele şi păsările (palmipedele). Au fost descrise cazuri de antrax

şi la rumegătoare, carnivore şi păsări sălbatice. Receptivitate mai mare prezintă

tineretul tuturor speciilor amintite, animalele obosite, subnutrite şi cele cu diverse

afecţiuni digestive. Receptivitatea mai poate fi influenţată de alimentaţie, tipul de

exploatare a animalelor, de sursele de infecţie, condiţiile climatice etc. Sursele de

infecţie primare sunt reprezentate de cadavrele animalelor sacrificate sau moarte de

antrax (mai ales atunci când sunt deschise şi germenii sporulează), animalele bolnave

(în forma septicemică de evoluţie germenii se elimină prin toate secreţiile şi excreţiile),

produsele de origine animală (lână, piei, coarne, oase etc.), furajele de origine animală

(făinurile de oase, de sânge şi de carne). Sursele secundare de infecţie sunt



reprezentate de solul, furajele, obiectele şi apele contaminate. Răspândirea bolii este

favorizată şi de insectele hematofage, păsările şi carnasierele. Antraxul este o boală

telurică (germenii care o produc îşi au sediul în sol), apare mai frecvent în perioada

păşunatului (iulie-august) şi evoluează sporadic sau enzootic, având un caracter

staţionar. La animalele aflate în stabulaţie, boala apare sporadic sau sub formă de

enzootii (după consumul de furaje recoltate de pe soluri contaminate, sau după

inundaţii, ploi, când sporii se răspândesc pe suprafeţe întinse), uneori chiar sub formă

de epizootii (în urma consumului de furaje de origine animală, provenite de la animale

infectate). Perioada de incubaţie variază de la câteva ore la 6-8 zile (cu media de 1-3

zile). În majoritatea cazurilor boala evoluează sub formă septicemică acută.

Forma septicemică supraacută (fulgerătoare) este frecvent întâlnită la oi şi capre,

la care moartea survine în decurs de 10-15 minute, până la 1-4 ore. Animalele sunt

abătute, au hipertermie (peste 41°C ), mucoasele sunt hiperemiate, cordul este

pocnitor, cu puls filiform, dispnee, mers nesigur, din orificiile nazale se scurge un lichid

sangvinolent, animalul cade în decubit şi moare.

Forma septicemică acută este frecvent întâlnită la taurine şi cai, evoluează cu

hipertermie (peste 41°C, menţinându-se în platou), cord pocnitor, puls filiform, diaree

sangvinolentă, hematurie, dispnee, tremurături musculare, colici (la cal) sau meteorisme

(la taurine), convulsii, accese de asfixie şi animalul moare după 10-24 de ore, cu

hipotermie.

Forma septicemică subacută se întâlneşte mai rar şi evoluează cu semne clinice

asemănătoare cu cele descrise anterior, însă pot să apară perioade de ameliorare sau

chiar vindecări spontane. De obicei animalele mor în decurs de 2-7 zile.

Forma septicemică cu tumori se întâlneşte la porc, cal taurine şi evoluează acut

(2-4 zile) sau subacut (5-10 zile). Manifestările clinice generale sunt asemănătoare cu

cele din forma septicemică, cu deosebirea că apar edeme păstoase, calde, dureroase,

invadante în regiunile bogate în ţesut conjunctiv, cum ar fi zona prescapulară,

substernală, antebraţului, abdomenului (cai, taurine) şi regiunea glosofaringeană (porc,

boala fiind denumită şi glosantrax sau angina cărbunoasă).

Forma cronică apare de obicei la porc, manifestându-se clinic prin simptome

locale, în funcţie de regiunea afectată. În cazul localizării la nivelul amigdalelor se



observă jenă în deglutiţie şi respiraţie, edem în regiunea glosofaringeană. Când

procesul infecţios este localizat la nivelul masei intestinale, apar semne clinice

necaracteristice, sau acestea lipsesc.

În evoluţia bolii s-a observat şi apariţia unor forme atipice, cum ar fi:

- cutanată, întâlnită la om, mai rar la cal şi taurine, care se manifestă sub formă

de  dermatită hemoragico-necrotică (carbuncul, pustulă malignă, iar popular bubă

neagră), septicemie şi moarte;

- intestinală şi pulmonară, care evoluează cu semne clinice generale

asemănătoare celor din forma acută, predominând însă cele locale, determinate de

organele afectate;

- avortată, care este rar întâlnită la taurinele bătrâne din rase rustice şi care se

manifestă prin simptome clinice şterse, urmate de vindecare;

- apiretică (fără febră) întâlnită la cal şi care evoluează prin simptome clinice

generale din care lipseşte hipertermia.

Legea sanitară veterinară interzice necropsierea cadavrelor provenite de la

animale suspectate că ar fi murit de antrax (intră repede în putrefacţie, sunt foarte

balonate, au mucoasele aparente cianotice, restul este prolabat şi din orificiile naturale

se scurge un lichid sanguinolent). Dacă în ciuda prevederilor legislaţiei în vigoare

cadavrele sunt deschise se pot observa următoarele modificări morfopatologice:

- în forma supraacută – diateză hemoragică, edeme subcutanate,

meningoencefalită hemoragică;

- în formele acută şi subacută – rigiditate cadaverică redusă, abdomenul balonat,

scurgeri sangvinolente din orificiile naturale, mucoasele cianotice şi hemoregice,

congestii şi hemoragii ale organelor interne, sânge negru, necoagulat, vâscos, exsudate

serohemoragice în cavităţi, splenomegalie şi ramolirea pulpei splenice, gastroenterită,

glomerulonefrită hemoragică, cord, ficat şi rinichi degenerat, pneumonie sero-

hemoragică;

- în forma tumorală – infiltraţie sero-hemoragică a ţesutului conjunctiv subcutanat

şi hiperemie musculară (la porc glosantrax localizat în regiunea glosofaringeană şi la

limfonodurile regionale);



- în forma cronică – leziuni hemoragico-necrotice la nivelul amigdalelor,

intestinului şi limfonodurilor mezenterice.

Recoltarea, ambalarea şi expedierea materialelor patologice care vor fi supuse

examenelor de laborator se va face cu mare grijă, evitându-se răspândirea germenilor

şi contaminarea persoanelor care le manipulează. De la animalele bolnave se vor face

frotiuri din sânge sau din lichidul de puncţie din edeme, sângele recoltându-se în mod

steril şi cauterizând apoi locul cu electrocauterul. De la cadavrele nedeschise se trimit

frotiuri de sânge sau edeme nefixate, os cu măduvă nedeschis (presărat cu sare şi

învelit în pânză îmbibată în sublimat 1‰), porţiuni de ureche (cu cauterizarea locului

inciziei sau de unde s-a recoltat sânge). De la cadavrele deschise se trimite un os cu

măduvă nedeschis, frotiuri din sânge nefixate, edem, organe, porţiune de organe (mai

ales splină), de ureche, limfonoduri.

Mai pot fi trimise subproduse de la animalele suspecte (fragmente de piele 10/10

cm, carne, pastramă, probe din făinuri animale). Se vor face examene bacteriologice,

bacterioscopice şi examene serologice (reacţia de seroprecipitare Ascoli-Valenti).

Pentru prevenirea apariţiei bolii vor fi respectate următoarele măsuri:

• interzicerea folosirii păşunilor şi terenurilor contaminate (terenuri inundabile,

locuri de tăiere, cimitire vechi de animale) în vederea păşunatului sau a construirii

adăposturilor;

• asanarea terenurilor contaminate prin arare şi cultivare (trifoi), drenarea şi

îndiguirea păşunilor;

• evitarea contaminării solurilor prin distrugerea corespunzătoare a cadavrelor

(ardere, aruncare la puţul sec, îngropare);

• controlul strict al circulaţiei animalelor şi a produselor de origine animală, al

întreprinderilor ce colectează, transportă şi prelucrează produse de origine animală,

acordând o atenţie deosebită epurării apelor reziduale;

• imunizarea animalelor receptive.

Vaccinarea anticărbunoasă (profilaxia specifică) este obligatorie la toate bovinele

care au depăşit vârsta de 2 luni, se efectuează în perioada martie-mai, atunci când se

face şi citirea rezultatelor tuberculinării sau când se realizează examenul pentru

bruceloză. La fiecare 2 luni se vor face vaccinări de completare pentru bovinele care au



ajuns la vârsta de vaccinare. Repetarea vaccinării anticărbunoase se face în luna

octombrie, doar în localităţile în care s-a diagnosticat antraxul în ultimii 10 ani.

Cabalinele care au împlinit vârsta de 6 luni se vaccinează anticărbunos o dată pe an, în

perioada aprilie-mai. În zonele în care evoluează pasteureloza se recomandă ca

vaccinarea anticărbunoasă să fie făcută după cea antipasteurelică. La bovine, este de

preferat ca vaccinarea contra cărbunelui emfizematos să se facă cu 2-3 săptămâni

înaintea celei anticărbunoase, dar se poate face şi simultan, în puncte separate, pe

laturile opuse ale gâtului. La cabaline, vaccinarea anticărbunoasă se poate face

simultan cu anatoxina tetanică sau cu citirea rezultatelor de la maleinarea

intradermopalpebrală. Vaccinul anticărbunos concentrat poate fi utilizat atât preventiv

cât şi de necesitate (în focarul de boală, la animalele afebrile şi perfect sănătoase).

Inocularea se face strict subcutanat, la bovine pe latura gâtului, la baza urechii sau pliul

cozii, la cabaline pe latura gâtului, la oi ,capre şi porci la faţa internă a coapsei. Nu se

vaccinează animalele febrile, tarate, femelele aflate în ultima lună de gestaţie sau în

prima lună de lactaţie, tineretul sub vârsta de 2 luni la bovine, ovine sau 6 luni la

cabaline şi efectivele în care au apărut boli infecţioase acute. Timp de câteva zile după

vaccinare animalele vor fi ferite de intemperii, iar cele de tracţiune vor fi lăsate în repaus

2 zile. Imunitatea se instalează după 7 zile de la vaccinare la oi  şi durează un an, după

15 zile la bovine şi cabaline, la care durata imunităţii este în general de 6-7 luni. Laptele

animalelor vaccinate se poate folosi fără restricţii, însă cel provenit de la animale febrile

va fi supus fierberii.

În cazul în care boala apare într-un efectiv de animale, vor fi luate următoarele

măsuri de combatere:

٠ declararea bolii şi instituirea carantinei;

٠ distrugerea cadavrelor şi a produselor provenite de la animale bolnave (ardere

în crematoriu, îngropare în cimitirul de animale, aruncare la puţul sec), precum şi a

aşternutului, furajelor rămase şi a obiectelor fără valoare, contaminate;

٠ dezinfecţia riguroasă a adăposturilor, terenului, vehiculelor contaminate de

către animalele bolnave sau cadavrele acestora, cu sodă caustică 10%, dacă se poate

fierbinte, clorură de var 20%, iar pentru obiecte şi haine se foloseşte pentru spălare

cloramina 10% sau formolul 10%;



٠ îndepărtarea sursei de infecţie, dacă este o păşune contaminată nu mai vor fi

scoase animalele sau nu se vor mai recolta furaje din acel loc timp de cel puţin 14 zile,

interval necesar instalării imunităţii;

٠ interzicerea necropsierii cadavrelor suspecte de antrax sau efectuării de

operaţii sângeroase pe aceste animale;

٠ termometrarea sau examinarea clinică a animalelor;

٠ izolarea animalelor febrile sau a celor cu semne clinice şi tratarea lor cu

penicilină care se continuă cu efitardul sau tripedinul, repetat după 24 de ore, sau

tratarea cu streptomicină.

Ridicarea carantinei se va face după 14 zile de la ultimul caz de moarte sau

vindecare şi după executarea dezinfecţiei riguroase.

Daniela Moţ

Teodora Moţ



CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE OUĂLE PE CARE LE REGĂSIM PE
MESELE ROMÂNILOR CU OCAZIA SĂRBĂTORII DE PAŞTE

Am considerat utilă abordarea unei teme care să aibă legătură cu alimentele
tradiţionale pe care le regăsim pe masa românilor cu ocazia sărbătorii de Paşte şi

anume am ales să vă vorbim despre ouă.

Cine nu ştie ce este  un ou, ar putea veni întrebarea cititorilor? Şi acest lucru
este adevărat, răspunsul poate fi unul foarte simplu sau mai complex depinde din ce

perspectivă privim acest aliment. Din punct de vedere sanitar veterinar sub denumirea

de ou fără altă specificare se înţelege doar oul de găină, pentru celelalte specii este
necesară precizarea speciei (de ex. ouă de gâscă, ouă de raţă). În magazine sau în

piaţa agro-alimentară pot fi vândute doar ouăle de găină sau de prepeliţă, ouăle

provenite de la celelalte specii pot fi folosite doar pentru consum propriu în gospodărie.
Încă din  1863 W.T.Higginson considera oul, datorită compoziţiei chimice, “una

dintre creaţiile perfecte ale universului”. În continuare o să redăm câteva informaţii

care susţin această afirmaţie.
Cele două componente ale oului, albuşul si gălbenuşul, au o compoziţie pe atât

de diferită pe cât de diferit este şi rolul lor fiziologic.

In medie oul de găină întreg, fără coajă, conţine apă (72%), substanţe proteice
(14%), grăsimi (12%), glucide (0,6%) şi substanţe minerale (1,4%). Ouăle de raţă au

conţinutul cel mai mare de grăsimi (15%), iar cele de curcă cel mai mic (11%).

Albuşul, având pe lângă rolul de suport nutritiv şi pe acela de a proteja embrionul
de invazia microbiană, este o soluţie proteică în care există doar urme de grăsimi (până

la 2%). Conţinutul de proteine al albuşului variază între 10,3-11,6 %, iar cel de apă între

86-87 %. Dintre proteine, cca 28 % au funcţii antimicrobiene: ovotransferina, lizozimul,
ovomucinele, ovoglicoproteinele, globulinele G2 şi G3 avidina. Celelalte proteine

(ovoalbumina, ovomucoid, flavoproteine, ovomacroglobulina) reprezintă doar surse de



aminoacizi. Deşi majoritatea proteinelor au funcţie antimicrobiană prin depozitare,

activitatea antibacteriană a unora dintre proteinele din albuş (ovotransferină şi
ovomucoid) se reduce.

Gălbenuşul are valoarea nutritivă cea mai ridicată, datorită raportului dintre

substanţa uscată/apă, care este  de aproximativ 1/1. Proteinele din gălbenuş (16, 5 –
18% din greutatea totală a oului) sunt reprezentate preponderent de lipoproteine:

- lipoproteine cu densitate mare (HDL) - ,  şi  livetine, adică cca 30% din

proteinele din gălbenuş;
- lipoproteine cu densitate mică (LDL) -  şi  lipoviteline, cca 22% din proteinele

gălbenuşului;

- lipoproteine cu densitate foarte mică (VLDL) -  lipovitelinina, cca 36% din
proteinele gălbenuşului.

Lipidele sunt formate din trigliceride (63 % din total grăsimi), urmate de fosfatide

(33 %) şi cantităţi mai reduse de colesterol (până la 4 - 5 %).
Dintre glucide, prezente în cantităţi reduse, au fost identificate manita, glucoza şi

galactoza.

Vitaminele, mai ales cele liposolubile, sunt bogat reprezentate în ou: vitamina
A=0,96 mg/100 g, D=0,042 – 0,12 mg/100 g, K=0,02 mg/100 g, E=2–20 mg/100 g.

Dintre vitaminele hidrosolubile predomină cele aparţinând grupului B: B1=0,32

mg/loo g, B2=0,32 mg /100 g, B6=0,2 mg/100 g, acid pantotenic=1,5 mg/100 g,
biotină=3 mg/100 g, B12=5–10 mg/100 g.

Ouăle sunt sărace în niacină şi nu conţin vitamina C.

Cantitatea de vitamine este diferită în funcţie de aportul nutritiv al păsărilor,
putându-se diminua sau creşte de până la 5 ori dependent de hrana ingerată.

Distribuţia între gălbenuş şi albuş este disproporţionată, primul concentrând majoritatea

vitaminelor, cu excepţia riboflavinei, care este distribuită uniform între cele două
componente.

Valoarea nutritivă deosebită a oului îi este conferită de gradul înalt de

digestibilitate şi de absorbţie al proteinelor (până la 98 %) cât şi de echilibrul în
aminoacizi esenţiali al celor două proteine reprezentative: ovoalbumina şi ovovitelina.

Din aceste motive proteina din ou este considerată proteină etalon (100) pentru
celelalte proteine.



Digestia şi indicele de utilizare proteică sunt însă influenţate de modul de

preparare culinară. Valorile maxime se obţin la ouăle tari, fierte în coajă şi la cele la
care tratamentul termic inactivează efectul antitriptic al mucoidului. La ouăle moi, la care

nu s-a obţinut o coagulare completă a albuşului, substanţa denumită ovomucoidul

acţionează ca factor antitriptic, putând reduce cu până la 50% indicele de utilizare
proteică.

Fierberea, care asigură o completă coagulare a albuşului, inactivează şi efectul

antibiotinic al avidinei. Avidina din albuşul crud complexează biotina, conducând la
veritabile avitaminoze biotinice.

Prin conţinutul bogat în microelemente, vitamine şi grăsimi esenţiale, în acelaşi

timp însă cu o valoare energetică relativ scăzută datorită conţinutului redus de glucide,
oul este considerat şi administrat ca aliment dietetic.

Restricţiile în dieta alimentară se impun numai în cazul bolnavilor cu

hipercolesterolemie şi bătrânilor, datorită conţinutului ridicat de colesterol din gălbenuş
200–400 mg/ou (cantitate dublă la ouăle de raţă).

CE MODIFICĂRI SE PRODUC ÎN OUĂ DACĂ LE PĂSTRĂM O PERIOADĂ MAI
ÎNDELUNGATĂ

În timpul depozitării, prin învechire (prin păstrarea o perioadă mai îndelungată), în

ouă se produc o serie de modificări fizice, chimice şi organoleptice care însă, până la un
moment dat, nu sunt periculoase,  ouăle putând fi consumate.

Fizic, aceste modificări constau în principal în pierderea de greutate datorată

evaporării apei şi eliminării de dioxid de carbon. 0,7 % după o lună; 1,1 % după două
luni; 1,4 % după trei luni;

Chimic, pe măsura învechirii se accentuează procesele enzimatice hidrolitice ale

proteinelor, determinând creşterea cantităţii de amoniac (de la 1,5 mg% la oul proaspăt,
la 3,7 mg% la oul învechit).

Structural, albuşul devine mai puţin dens (fluid), dispare diferenţa de densitate

dintre straturi datorită lichefierii hidrolitice a mucinelor. Gălbenuşul devine mobil prin
lichefierea şalazelor.



Indicat este ca ouăle să se consume doar 28 de zile de la data ouatului, în această

perioadă chiar dacă survin în ou anumite modificări acestea nu sunt dăunătoare
consumatorului.

POT FI OUĂLE PERICULOASE  PENTRU CONSUMATOR ?
Ouăle pot conţine pe coajă un număr variabil de microorganisme cuprins între

10.000  şi 1.000.000 de germeni. Contaminarea se realizează de obicei după ouat, iar

numărul de microorganisme este mare în special în  cazul unor condiţii de igienă
deficitare ale cuibarelor, în adăposturi cu praf şi umiditate ridicată.

Aceşti germeni însă nu pot pătrunde în ou deoarece oul  prezintă unele
sisteme naturale de protecţie împotriva microbilor reprezentate de: cuticula (care
se găseşte pe suprafaţa oului şi astupă porii din coaja ouălor) - se distruge prin

manipularea ouălor; coaja (barieră mecanică de protecţie) – dacă este crăpată nu mai

oferă protecţie; membrana cochiliferă (situată pe partea internă a cojii); albuşul –
conţine substanţe cu rol antimicrobian (lizozim, ovotransferina). Trebuie să avem însă

grijă atunci când cumpărăm ouă acestea sa nu fie cu coaja crăpată sau spartă

deoarece nu mai sunt sigure pentru consum. De altfel, nici legislaţia sanitară veterinară
nu permite comercializarea unor astfel de ouă.

Cel mai mare pericol îl reprezintă însă  prezenţa germenilor din genul Salmonella

în ouă şi produsele din ouă. Aceste bacterii pot să determine apariţia unor îmbolnăviri
grave la consumatori (datorită toxinelor pe care le produc). Contaminarea microbiană a

ouălor cu salmonele se poate realiza chiar din timpul formării ouălor,   în special la

ouăle de gâscă şi raţă. De aceea consumul ouălor provenite de la aceste specii trebuie
evitat (mai ales dacă nu cunoaştem de unde provin ele).

Este important de subliniat faptul că ouăle periculoase nu pot ajunge în

magazine sau în piaţa agro-alimentară deoarece medicii veterinari asigură controlul
acestor produse  în toate etapele lanţului alimentar (de la producere şi până la

comercializare).



DE UNDE PUTEM CUMPĂRA OUĂ?
Conform legislaţiei sanitare veterinare ouăle se pot comercializa doar:

1. în magazine de desfacere – ouăle provin din ferme aflate sub control sanitar

veterinar, care au fost sortate după mărime şi mai ales după starea de prospeţime.
Medicii veterinari prin serviciile specializate au grijă ca în magazinele de desfacere să

ajungă doar acele ouă care îndeplinesc cerinţele legislative şi ca urmare nu sunt

periculoase pentru consumator. Doar următoarele  categorii de ouă se pot comercializa
în aceste unităţi:

- Ouăle din categoria A - Ouă proaspete cu valabilitate de până la 28 zile de
la data ouatului care cuprind patru clase de greutate ; S – sub 53 g, M – 53 – 63 g, L-
63 – 73 g şi XL – peste 73 g şi au mărimea camerei de aer de 6 mm. Greutatea ouălor

este inscripţionată pe ambalaj.

- Ouă extra sau extra proaspete cu valabilitate de 9 zile de la data ouatului –

mărimea camerei de aer de max 4 mm.

Ce reprezintă datele inscripţionate pe ou?

2. în  piaţa agro-alimentară – sub formă de vânzare directă  sau vânzare cu

amănuntul – producătorii pot vinde ouă de găină dacă sunt înregistraţi sanitar veterinar

şi îşi controlează în laboratoare autorizate produsele pe care le comercializează. Aceste
ouă nu trebuie să fie marcate sau ambalate, însă trebuie să fie la fel de proaspete ca şi

cele cumpărate din magazine.



CUM ANUME PUTEM SĂ APRECIEM DACĂ SUNT SAU NU OUĂLE PROASPETE
Avem două posibilităţi şi anume să putem aprecia prospeţimea

A. Fără să spargem oul:
 După aspect: Coaja este intactă şi rugoasă (devine netedă prin învechire)
 După greutate: cu cât este mai greu cu atât este mai proaspăt (oul vechi

pierde din apă şi devine mai uşor)

 Prin introducerea intr-un vas cu apă de robinet stă pe fundul vasului şi
are o poziţie paralelă cu acesta

 Examinat la lumină (ovoscop) – (dar acest examen nu este la îndemâna

oricui) camera de aer  nu trebuie să fie mai mare de 6 mm la ouăle proaspete şi nu
mai mare de 4 mm la cele foarte proaspete

B. După ce spargem oul:
 Aspectul albuşului – limpede, culoare galben citrin, de consistenţă

vâscoasă (este în contact cu gălbenuşul, doar o mică parte a albuşului oului

proaspăt are consistenţă fluidă)

 Aspectul gălbenuşului galben,  bine delimitat
 Mirosul şi gustul albuşului şi gălbenuşului trebuie să fie plăcute

caracteristice fără să prezinte miros şi gust străin.

CONSUMUL PREPARATELOR PE BAZĂ DE OUĂ NE POATE ÎMBOLNĂVI?
Şi consumul preparatelor pe bază de ouă ne poate îmbolnăvi. În special

utilizarea ouălor pentru obţinerea diverselor produse alimentare (fără prelucrare
termică), creme, maioneze, sosuri, îngheţată sau cu prelucrare insuficientă (ciocolată),

creează posibilităţi de contaminare, pericol accentuat de păstrarea necorespunzătoare

înainte de consum. Păstrarea la temperatura camerei după obţinerea acestor produse
poate să determine înmulţirea acestor bacterii. Salmonelele supravieţuiesc foarte bine

şi uneori chiar se multiplică la temperatura din frigider. De aceea recomandarea noastră

este să se folosească doar ouă din surse sigure (magazine de comercializare sau cele
din producţie proprie),  care să fie păstrate în condiţii corespunzătoare.

#####



Deşi nu intră în sfera preocupărilor directe ale noastre totuşi le putem recomanda

cititorilor, în această perioadă, un consum moderat de ouă şi carne de miel deoarece
aceste produse au o compoziţie extrem de complexă bazat pe conţinutul mare de

colesterol, de proteine şi ţesuturi colagenice  greu digestibile, care pot crea probleme de

sănătate.

Conf. Dr. Claudia Sala,

Asist. Dr. Imre Kálmán



SOLUL ŞI RELIEFUL CA FACTOR DE BIOTOP ÎN POMICULTURĂ

1. Solul, ca factor de biotope în pomicultură

În pomicultură, solul reprezintă suportul mecanic al pomilor şi arbuştilor fructiferi.

De asemenea, solul influenţează creşterea şi rodirea speciilor pomicole, reprezentând

principala sursă de apă şi elemente minerale.

Principalele proprietăşi fizice ale solului sunt:
Grosimea solului. Are influenţă asupra dezvoltării sistemului radicular. Grosimea

stratului de sol trebuie să fie între 0,8-3 m.

Textura solului. Solurile argiloase sunt contraindicate în cultura pomilor,

deoarece sunt slab aerate, reci, compacte şi în cele mai multe cazuri, acide.

Solurile nisipoase sunt, de asemenea, necorespunzătoare pentru cultura pomilor.

Sunt permeabile şi reţin puţină apă, nu sunt fertile şi se încălzesc prea tare.

Solurile luto-argiloase şi luto-nisipoase sunt cele favorabile culturii pomilor.

Pe solurile grele reuşesc mai puţine specii pomicole  şi anume prunul şi unele

soiuri de măr.

Structura solului. Solurile cu structură bună reţin bine apa, călduran şi

substanţele nutritive. Cultura unei singure specii pomicole distruge structura, motiv

pentru care se recomandă lăsarea terenului în pauză 3-4 ani, după desfiinţarea unei

asemenea culturi. În acest timp se recomandă fertilizări masive cu îngrăşăminte

organice şi cultivarea gramineelor şi leguminoaselor.

Porozitatea optimă a solului trebuie să fie situată între 44-52% din care jumătate

necapilară. Peste aceste limite, pomii au creşteri  reduse şi se accentuează seceta. Sub

aceste limite cultura pomilor nu este recomandată deoarece înseamnă că solul este

prea tasat.

Aeraţia solului este în corelaţie cu porozitatea necapilară şi trebuie să fie de 45-

50% din aeraţia totală.

Umiditatea solului trebuie să fie cuprinsă între 60% şi 80% din intervalul umidităti

active (IUA).



Temperatura optimă a solului pentru creşterea rădăcinilor este cuprinsă între 16-

25C.

Principalele proprietăşi chimice ale solului sunt:

Capacitatea de schimb cationic (T)  cuprins între 30  şi 50 me/100 g sol.

Reacţia solului (pH) trebuie să fie între 5,5-8,2. Rezistă la reacţie acidă arbuştii

fructiferi şi castanul comestibil. Caisul, piersicul, şi migdalul necesită soluri uşor alcaline.

Conţinutul în humus trebuie să fie de 2-3%, pentru ca solul să fie favorabil culturii

pomilor.

Conţinutul în elemente minerale trebuie să aibă anumite valori, pentru ca pomii

să crească şi să se dezvolte corespunzător şi anume: N 0,10,2% P 1020 mg/100 g

sol K 3050 mg/100 g sol Mg 1520 mg/100 g sol majoritatea speciilor pomicole nu

rezistă la excesul de Ca care inhibă absorbţia ionilor de Mg, Fe, Zn, B, Mn. Limitele

între care pomii pot să-şi desfăşoare bine activitatea se situează între 5-15%.

Ionii de Al3+ au un efect toxic asupra pomilor.

Fenomenul de oboseală a solului
Înfiinţarea  unei plantaţii de pomi pe acelaşi teren, după desfiinţarea uneia

precedente, are efecte negative asupra pomilor:

 tulburări de nutriţie datorate unor micro şi macroelemente, ca urmare a

consumului selectiv a unor  elemente de către plantaţia precedentă.

 acumularea de toxine pe care le secretă rădăcinile pomilor plantaţiei

precedente

 acţiunea nematozilor asupra rădăcinilor pomilor provoacă răni şi determină

formarea unor enzime care pot hidroliza amidonul (la piersic) ceea ce are ca rezultat

formarea unor substanţe toxice pentru rădăcina pomilor din plantaţia nou înfiinţată.

Pentru înlăturarea acestor efecte negative se recomandă rotaţia culturilor

pomicole, dacă se poate cu pauze de 3-4 ani, în care să se cultive plante furajere

anuale sau perene. Dacă totuşi se impune cultivarea imediată, cu pomi, terenul se va

dezinfecta şi fertiliza cu doze mari de îngrăşăminte organice şi chimice (P, K).



2. Relieful, ca factor de biotop în pomicultură
Acest factor influenţează comportarea speciilor pomicole. Zona favorabilă de

cultură a pomilor sunt dealurile şi locuri favorabile culturii speciilor silvice. Pe aceste

dealuri pomii se amplasează pe pante uniforme de 12-15%.

Pe treimea superioară a pantei cu însuşiri moderate ale solului, dar cu însuşiri

favorabile  de climă, se recomandă cultura cireşului, vişinului.

Pe porţiunea mijlocie, cu condiţii moderate de climă şi sol se recomandă cultura

prunului şi în parte a părului.

Pe treimea inferioară cu caracteristici bune ale solului, dar mai puţin bune ale

climei se cultivă mărul, gutuiul şi părul.

Altitudinea reprezintă un element limitativ pentru culturile pomicole. Până la 850

m reuşesc bine arbuştii fructiferi, căpşunul, soiuri de măr şi prun până la 750 m,

reuşesc bine prunul, cireşul, vişinul şi unele soiuri de păr. În zona de câmpie şi în zona

podgoriilor reuşesc bine caisul, piersicul, migdalul.

Expoziţia terenului influenţează regimul de lumină, apă şi căldură. Cu cât culturile

pomicole sunt amplasate spre nord şi la altitudini ridicate se recomandă adoptarea unor

expoziţii mai favorabile, adică sudice, sudestice şi sudvestice.

Faţă de factorii climatici şi de sol, fiecare specie pomicolă şi soi are pretenţii

specifice şi anume:

Lumina: Mărul este o specie mai puţin pretenţioasă, faţă de lumină, suportă mai

uşor umbrirea parţială şi îndesirea coroanei decât piersicul, caisul, cireşul. Cele mai

mari cerinţe faţă de lumină şi expoziţia terenului le au soiurile de măr cu fructe roşii.

Temperatura: Creşte şi rodeşte bine în zone cu temperatura medie anuală de 11

°C. Soiurile din grupa Redurilor (Richared, Red Delicious, Starking Delicious) dau

rezultatele cele mai bune în regiunile şi anii cu primăveri şi veri relativ calde. Restul

soiurilor se mulţumesc cu temperaturi mai puţin ridicate dar suficiente pentru coacerea

fructelor şi realizarea calităţii acestora.

Pentru flori temperaturile critice în diferitele faze de înflorire sunt: butoni florali -

2,75°C -3,85°C, flori deschise -1,6°C, -2,2°C. Fructele abia legate rezistă la -1,1°C până



la -2,2°C. Mai rezistente sunt soiurile: Golden Delicious, Ionathan, James  Grieve,  Red

Melba,   Stark  Earlist.

Umiditatea: Precipitaţiile atmosferice, cele mai favorabile sunt între 700-800  mm

anual.

Solul: Preferă solurile lutoase, luto-argiloase, luto-nisipoase bine drenate.

Părul este o specie pomicolă mai pretenţioasă faţă de lumină decât mărul, de

asemenea şi faţă de căldură. Florile degeră începând de la -1,5°C, -2,2°C, fructele abia

legate îngheaţă la -1,5°C. Soiurile: Contesa de Paris, Passe  Crassane sunt sensibile la

brumă.

Părul altoit pe gutui are nevoie de mai multă umiditate în sol, rezistă mai bine la

excesul de umiditate decât mărul, de asemenea creşte şi pe soluri mai puţin adânci, cu

condiţia ca acestea să fie fertile şi calde.

Gutuiul are cerinţe mai mari de lumină decât părul, preferă solurile mijlocii şi

reavene. Datorită sistemului radicular situat la suprafaţa solului, gutuiul are cerinţe mari

de apă.

Prunul prezintă cerinţe moderate faţă de lumină. Faţă de căldură cerinţele

prunului variază după grupele de soiuri. Astfel soiurile d'Agen, Anna Spath, Tuleu gras

cer mai multă căldură, în schimb Gras Românesc, De Bistriţa, mai puţină.

Dintre soiurile de prun mai rezistente la ger fac parte: Anna Spath, Grase

Româneşti, Vinete Româneşti, Stanley.

Prunul are cerinţe mari faţă de umiditatea din sol şi atmosferă. Având rădăcinile

mai aproape de suprafaţă, poate fi cultivat şi în solurile cu apa freatică mai puţin

adâncă.

Faţă de sol are cerinţe mici, reuşind şi pe soluri cu stratul fertil mai subţire, cu

structură şi textură mai puţin favorabile ; se comportă bine pe solurile argilo-lutoase de

tip podzolic, brun-roşcate de pădure, ca şi pe cele aluvionare.

Cireşul este o specie iubitoare de lumină, dovadă fiind coroana rară şi alungită.

De asemenea sunt mari cerinţele cireşului faţă de căldură. Întrucât înfloreşte timpuriu,

există pericolul îngheţurilor târzii. În faza de butoni florali rezistă până la - 5,5°C, iar în

faza deschiderii florilor şi a legatului până la -2,2°C.



Are cerinţe moderate faţă de apa din sol şi din atmosferă. Nu suportă excesul de

umiditate.

Cele mai potrivite soluri pentru cultura cireşului, sunt solurile uşoare, nisipo-

lutoase sau argilo-nisipoase, permeabile pentru aer şi apă bine încălzite

Vişinul are cerinţe mai reduse faţă de lumină cât şi faţă de căldură. Este mai

rezistent decât celelalte specii la ger. Vişinul reuşeşte atât în regiunile cu 450-500 mm

precipitaţii, cît şi regiunile unde precipitaţiile anuale se apropie de 700-900  mm.

În ce priveşte solul, vişinul se adaptează pe majoritatea tipurilor de sol exceptând

cele argiloase, compacte, umede, şi reci, precum şi solurile sărăturoase.

Caisul are cerinţe foarte mari de lumină, de asemenea şi faţă de căldură, în

perioada de repaus de iarnă mugurii rezistă la temperaturi de -20°C … -22°C.

Primăvara rezistenţa scade, putând degera la -12°C … -14°C. La apariţia petalelor se

înregistrează pagube la -4°… -6°C. La înflorirea în masă degeră la -2°C iar fructele abia

legate la -1°C.

Faţă de umiditate caisul este puţin pretenţios. El cere o uscăciune relativă în

atmosferă atât primăvara cit şi vara.

Apa stagnantă la nivelul sistemului radicular determină pieirea prematură a

pomilor.

Este pretenţios faţă de sol, preferă soluri uşoare, lutoase, luto-nisipoase, bine

aerate. Creşte greu şi suferă de gomoză (scurgeri cleioase) în solurile grele argiloase.

Piersicul este foarte pretenţios faţă de lumină, insuficienţa acesteia are

consecinţe negative asupra procesului de creştere şi fructificare, producând

degarnisirea interiorului coroanei.

Faţă de căldură este una din speciile cele mai pretenţioase.

Rezistenţa la ger a mugurilor de rod şi a florilor de piersic este foarte variabilă pe

de o parte în funcţie de soi, iar pe de altă parte de gradul de călire a plantei, fertilizare,

expoziţie, vârsta pomului etc. Temperaturile sub -20°C distrug mugurii de rod într-o

măsură mai mare sau mai mică, după cum survin după o perioadă cu temperaturi mai

ridicate sau mai scăzute. Florile sunt distruse Ia temperaturi mai scăzute decât -3°C, iar

fructele abia legate la -1°C … -1,5°C.

Faţă de umiditate piersicul este puţin pretenţios şi rezistă bine la secetă. Excesul



de umiditate nu-1 suportă.

Cerinţele faţă de sol se caracterizează prin soluri calde şi drenate, piersicul

reuşeşte şi pe soluri mai grele, în schimb nu suportă solurile salinizate.

Coacăzul   negru   şi   roşu   suportă   o   umbrire   uşoară.

Rezistenţa la ger este mare, florile nu îngheaţă până la o temperatură de -5°C.

Nu suportă temperaturi prea ridicate (peste 30°C), cultura lui reuşeşte bine în regiuni cu

veri răcoroase.

Are cerinţe mari faţă de umiditatea din sol.

Coacăzul preferă solurile argiloase şi argilo-lutoase fertile şi cu reacţia acidă (pH

5-6)

Agrişul suportă umbrirea, poate fi cultivat sub pomii mari. Are cerinţe mari faţă de

umiditatea clin sol şi atmosferă, fiind totodată rezistent la ger. Faţă de sol pretenţiile

agrişului sunt foarte mici, el putând fi cultivat atât pe solurile uşoare cât şi pe cele grele.

Şef lucr.dr. Mihuş Casiana

Conf.dr. Nişă Lucian



IMPRESII DESPRE PROCESUL DE ABILITARE

La începutul lunii aprilie 2014 a avut loc susţinerea publică a Tezei mele de

abilitare la Universitatea POLITEHNICA din Timişoara. Fiind încă sub impactul acestui

eveniment, la propunerea domnului prof. dr. ing. Teodor Traşcă, prorector al

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatulu “Regele Mihai I al

României” din Timişoara, am acceptat să vă împărtăşesc din experienţa mea legată de

acest subiect. O să incep cu  cadrul legal al abilitării.

Potrivit OMECTS 5691/2011, abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei

persoane de a conduce lucrări de doctorat şi de a ocupa funcţia didactică şi de

cercetare de profesor universitar. Pot susţine teza de abilitare numai persoanele care

deţin titlul de doctor în ştiinţă şi care îndeplinesc standardele minimale necesare şi

obligatorii pentru conferirea atestatului de abilitare, adoptate prin ordinele ministrului

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4478/2011, nr. 4691/2011 şi 4692/2011.

Sigur, între timp atât definiţia cât şi criteriile au suferit modificări, revizuiri,

adaptări.
Potrivit art. 300 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, “Teza de

Abilitare relevă capacită ile și performan ele didactice și de cercetare şi prezintă

în mod documentat realizările profesionale obţinute ulterior conferirii titului de

doctor în ştiinţă, care probează originalitatea şi relevanţa contribuţiilor
academice, ştiinţifice şi profesionale şi care anticipează o dezvoltare

independentă a viitoarei cariere de cercetare şi/sau universitare”.

În Ghidul orientativ pentru realizarea tezei de abilitare se menţionează că:

“Teza de abilitare se bazează pe rezultatele ştiinţifice publicate/brevetate sau pe

realizările profesionale făcute publice anterior depunerii dosarului de abilitare şi ulterior

obţinerii titlului de doctor, făcând trimitere la respectivele publicaţii, brevete sau realizări

fără a fi obligatorie reproducerea lor. Acestea se prezintă succint în scopul indicării

evoluţiei şi dezvoltării carierei academice, ştiinţifice şi profesionale, precum și a

direcţiilor principale şi de dezvoltare viitoare ale acesteia, în contextul global al



realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate al

autorului tezei de abilitare”.

Teza de abilitare are, de regulă, următoarea structură:

a. Rezumatul - care prezintă sinteza tezei de abilitare;

b. Realizări ştiinţifice şi profesionale şi planuri de evoluţie şi dezvoltare a

carierei. Aceasta parte are trei secţiuni.

I. Prima secţiune prezintă realizările ştiinţifice, profesionale şi academice  pe

direcţii tematice disciplinare sau interdisciplinare. Realizările sunt documentate prin

trimiteri la publicaţii, brevete sau alte realizări făcute publice, fiecare trimitere oferind

posibilitatea verificării. Dintre acestea, cele mai importante lucrări (maxim 10) vor fi

incluse în dosarul de abilitare. Totodată, realizările personale sunt prezentate în

contextul stadiului actual al cercetării ştiinţifice din domeniul tematic al specialităţii, pe

plan internaţional sau pe plan naţional pentru domeniile de cercetare cu specific

naţional, scoţându-se în evidenţă, în mod argumentat şi documentat, relevanţa şi

originalitatea contribuţiilor personale.

II. A doua secţiune prezintă planuri de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere

profesionale, ştiinţifice şi academice, respectiv direcţii de cercetare/predare/aplicaţii

practice şi moduri probabile de acţiune pentru punerea în practică a acestora.

III. A treia secţiune prezintă referinţe bibliografice asociate conţinutului primelor

două secţiuni.

Atât redactarea tezei de abilitare cât şi prezentarea publică a acesteia au loc în

limba engleză. De asemenea, tezele de abilitare se susţin doar în cadrul unor

universităţi de tip A din România.

De aici încolo intervine modul de gândire, înţelegere, organizare şi sinteză al

fiecărui candidat pentru a fi în armonie cu însăşi definiţia abilitării.

În ultimii 2 ani am răsfoit, fără să exagerez, aproximativ 50 de teze de abilitare,

pe diverse domenii de specialitate: chimie, construcţii civile, fizică, medicină,

electronică şi telecomunicaţii, farmacie, biologie pentru a avea o idee cum trebuie

concepută o teză de abilitare (tezele pot fi vizualizate pe site-urile universităţilor de tip A

din România). Chiar dacă nu am înţeles prea multe din subiectul acelor teze, ceea ce

mi-a rămas în minte m-a ajutat să-mi clarific modul de organizare al propriei teze.



Pot spune că cel mai mult timp mi-a luat să conturez direcţiiile de cercetare, să

selectez 10 lucrări (cotate ISI) care conţin rezultate reprezentative pentru direcţiile

menţionate şi să formulez titlul tezei de abilitare care că se potrivească perfect

conţinutului. Au fost multe zile în care azi scriam şi mâine ştergeam...... Dar odată

stabilite cu claritate direcţiile de cercetare, continuarea vine de la sine pentru că oricine

a trecut prin procesul publicării unor articole în reviste cotate ISI are capacitatea să

prezinte documentat şi susţinut propriile realizări pe o direcţie de referinţă pentru

evoluţia lui profesională.

Un punct destul de sensibil îl reprezintă şi conturarea planului de evoluţie şi

dezvoltare a propriei cariere deoarece credibilitatea acestuia este susţinută de

experienţa anterioară demonstrată de candidat, dar vizează şi potenţialul de a proiecta

direcţii de cercetare/predare verosimile, plauzibile  pentru viitor.

Redactarea tezei şi derularea procesului de abilitare în sine presupune timp şi

efort dar bucuria şi sentimentul lucrului bine făcut sunt pe măsură. Eu am avut

sentimentul că nu am muncit şi trăit degeaba. Poate că nu este tocmai la locul ei

comparaţia, dar mi-o asum: aşa cum pe plan personal te simţi realizat dacă ai copii, pe

plan profesional te simţi cel puţin împăcat, mulţumit şi confortabil cu tine însuţi că ai

făcut tot ce ţi-a stat în putere să duci la bun sfârşit un lucru important care îţi va marca

definitiv evoluţia profesională. Este normal să ai trăiri de genul acesta când comisia de

abilitare, formată din persoane cu activitate excepţională în domeniu, îţi   apreciază

rezultatele muncii, nefiind vorba de abordări subiective.

Am citit cândva o definiţie a succesului: ”Succesul reprezintă abilitatea de a trece

peste obstacole fără a-ţi schimba atitudinea”. Mi-a rămas în minte, am purtat-o cu mine,

mai ales în ultimii ani, şi m-a ajutat să merg mai departe.

Răbdare, muncă, pasiune şi curajul de a-ţi defini opţiunile şi priorităţile, acestea

cred eu că sunt ingredientele cheie ale succesului.

Răbdare pentru că procesul este de durata - adică nu am început să public

lucrări în reviste cu vizibilitate ridicată doar pentru a mă putea abilita. Legea care

prevede abilitarea este de dată relativ recentă (2011), iar publicarea în reviste cu indice

de impact reprezintă recunoaşterea şi validarea de către comunitatea ştiinţifică a

rezultatelor ştiinţifice obţinute în activitatea de cercetare în ani de muncă. Iar rezultatele



nu se obţin şi nici nu se publică repede. Este nevoie de stăpânire de sine, de multă

voinţă, de încredere în propriul potenţial, de credinţa în drumul tău, de capacitatea de a

te detaşa de întâmplările de zi cu zi care te pot copleşi şi de o gândire corectă, pe

verticală. Aşadar, răbdarea, experienţa, rezistenţa fizică şi mentală, au fost cele care m-

au ajutat să îmi canalizez gândirea şi toată energia spre a finaliza această lucrare şi să

nu cad pradă concluziilor pripite sau emoţiilor de moment.

De asemenea, eu cred că munca este esenţa oricărei realizări în carieră, iar

pasiunea este liantul care uneşte toate elementele succesului. Cât despre curaj, asta

ţine de fiecare în parte. Poate că nu am suficient curaj întotdeauna, însă nu sunt laşă şi

nici oportunistă. Iar în ceea ce priveşte un lucru a cărui reuşită depinde în mare parte de

mine, pot spune că nu îl voi abandona la jumătatea drumului.

Conf. Dr. ing. Mariana-Atena Poiana
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