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MESAJ DE SFINTELE PAȘTI  
 

 

 
Profesor Dr. Ing. Alin Cosmin POPESCU 

Rector U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” 

 

 

 
În contextul zilelor încărcate de atmosfera 

sărbătorii Învierii Domnului, consider că este oportun să 

facem o incursiune în ceea ce înseamnă pregătirea acestor 

sărbători, amintindu-ne de tradiţie, semnificaţie şi 

implicaţiile acestui eveniment în vieţile noastre.  

Este foarte bine cunoscut faptul că, încă de la 

începuturile sale, creştinismul a avut ca simbol major 

egalitatea creştin=miel, precum şi pe aceea Iisus=mielul 

sacrificat. Este, de altfel, esenţa creştinismului, cu care a 

cucerit întâietatea chiar în zone unde ea era deţinută de alte 

religii.  

Cu alte cuvinte, nu este vorba de blândeţe, de smerenie, ci de o atitudine existenţială. 

Religia creştină răstoarnă, din acest punct de vedere, valorile. Dacă până în acel punct ceea ce 

prima era legea talionului, adică, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, creştinismul propune să 

întorci şi obrazul celălalt, dacă ţi se dă o palmă. Pe cel care te urăşte, să îl iubeşti şi să îl ierţi. 

Astfel, răbdarea, blândeţea, smerenia mielului devin, aşa cum am văzut, emblematice pentru 

creştinism. 
 

În plus, oaia este un simbol al fertilităţii. Ea este un veritabil „miracol economic”. Mai 

„tot” de la oaie se foloseşte. Din lână se făceau ţesăturile, în casă, vreme de milenii, aceasta până 

când în viaţa noastră şi-au făcut loc plasticurile şi firele sintetice care au adus cu ele un 

permanent inconfort vestimentar şi alte neajunsuri. Carnea de oaie a reprezentat din cele mai 

vechi timpuri o bază importantă pentru alimentaţie. Şi la noi ea a fost multă vreme la loc de 

cinste, fiind concurată de carnea de porc „doar” de vreo câteva secole, un mileniu, poate. Din 

laptele de oaie s-au produs brânza şi caşul, sănătoase, importante în alimentaţia ţăranului. Astăzi, 

ele sunt concurate de tot felul de produse de import, care nu mai au multe elemente în comun cu 

ceea ce reprezenta autenticul produs tradiţional, odinioară.  

Este de la sine înţeles că în folclorul românesc, în gândirea tradiţională românească, 

mielul va avea un loc aparte, deosebit, aproape unic:
 

„Mioara este un animal sacru, a fost creată de Dumnezeu şi e la fel de blândă ca şi 

Mântuitorul. La Facerea Lumii, ea n-a vrut să aibă nici coarne, nici venin, pentru a se putea 

apăra de alte animale. A fost dăruită lui Adam. Ea l-a ascuns pe Iisus de urmăritori în ieslea ei, 

l-a încălzit şi l-a hrănit. De aceea, diavolul nu se poate preface în Mioară.”
1
  

De existenţa oii este legată Naşterea lui Iisus, una dintre cele mai mari sărbători religioase 

ale omenirii. „Arma” ei este blândeţea, stoicismul. Escaladarea agresiunii nu duce la nimic bun, 

                                                           
1
 Ion Taloş, Gândirea magico-religioasă la români, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 94 
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a dovedit-o întreaga istorie nenorocită a omenirii. Pe de altă parte, mielul este legat, indisolubil, 

de sacrificiul pascal: 
 

„Mielul e sacrificat la Paşti. În basme, Dumnezeu şi Sf. Petru vizitează un cioban, care 

îşi sacrifică singura mioară pe care o are, pentru a-şi putea ospăta vizitatorii. Aceştia îl 

răsplătesc cu o mioară a cărei lână e de aur.”
2
 

Folclorul pastoral, în general, şi cel românesc, în special, este unul dintre cele mai 

interesante. Deoarece o perioadă foarte îndelungată de timp ei îşi petreceau timpul în afara 

societăţii, satului, familiei etc., importantă era  „petrecerea” acestui răstimp (altfel deloc scurt). 

Una din modalităţi era spunerea de poveşti, care apare consemnată, de altfel, iarăşi, de către 

etnologi:
 

„În nordul României oamenii cred că dacă un cioban povesteşte în fiecare seară alt 

basm, începând de la 14 octombrie şi până la naşterea primului miel în turma lui, în total cam 

100 de basme, atunci în turmă se naşte o mioară năzdrăvană. Acelaşi rezultat îl poate obţine 

ciobanul şi dacă, în aceeaşi perioadă, în fiecare dimineaţă şi seară rosteşte cu ardoare 

rugăciunea ,,Sfintei Fecioare”. În perioada Crăciunului şi a Paştilor, când se deschid cerurile, 

mioara năzdrăvană poate prevesti soarta stăpânului ei.”
3
  

Dincolo de orice discuţii, speculaţii, interpretări ori analize rămâne, aşadar, un fapt 

incontestabil: Paştele este cea mai mare sărbătoare a tuturor creştinilor. Există însă analişti care 

afirmă faptul că celebrarea Paştelor primăvara ţine de rituri, obiceiuri şi credinţe mult mai vechi, 

care datează din Antichitate.  

Sacrificarea mielului este însoţită de un scenariu ritual care cuprinde stropirea 

cu apă sfinţită, trasarea unei cruci cu cuţitul pe cap („Făcea cu cuţitul o cruce pe gâtul 

mielului, unde urma să înfigă cuţitul”) sau numai actul de sfinţire la biserică al 

animalului deja tăiat sau chiar preparat.  

„În unele zone, actul sacrificării mielului capătă accente rituale speciale, care 

ne duc cu gândul departe în timp, la ritualul roman (după „consacrare”,  animalul ales 

pentru sacrificiu era pieptănat, i se aureau coarnele, i se punea pe gât o coroană de 

flori).  

În platforma Luncanilor, de exemplu, la nedeia din sat (care are loc în lunea 

Paştelui sau în prima duminică după Paşte), mielul ales pentru sacri ficiu este 

„consacrat” printr-o slujbă religioasă („slujba pentru stolnice”) şi este stropit cu apă 

sfinţită. După tăiere, este „zvântat de sânge, învăluit într -o cunună de flori, legat de o 

bâtă pe care o susţin doi bărbaţi şi oferit în întregime preotulu i, care participă la 

ospăţul ce urmează”
4
.  

 Amintindu-ne de vechile tradiţii, în atmosfera inegalabilă a Sărbătorilor 

Pascale suntem invitaţi la reflecţie, la dăruire, la răspândirea în jurul nostru a luminii 

lăuntrice ascunse în fiecare din noi, care poate armoniza mediul din jurul nostru şi 

poate fi binefăcătoare pentru toţi cei din jur.  

 Cele patru taine divine - încrederea, lumina, iubirea și speranța – să ne cuprindă 

pe fiecare din noi în contextul Sărbătorilor Pascale! 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Ibidem 

3
 Ibidem 

4
 Ofelia Văduva, Paşi spre sacru, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, p. 166 
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CEREALELE DE TOAMNĂ LA ÎNCEPUTUL PRIMĂVERII  

ÎN BANAT 

 
Adrian BORCEAN,  Gheorghe DAVID 

 
După o iarnă capricioasă, cu alternanțe când mai calde și perioade 

deosebit de reci, oamenii ogoarelor au așteptat cu emoție venirea 

primăverii, să vadă cum au trecut cerealele de toamnă perioada de 

criptovegetație. Emoțiile au fost mari, deoarece nu întreaga suprafață a 

putut fi semănată în toamnă la timp, întrucât pe unele suprafețe grâul abia a 

fost răsărit la data intrării în iarnă. La aceasta se adaugă faptul că soiurile 

de grâu, orz, orzoaică și triticale semănate, în mare parte, au provenit din 

țări cu condiții pedoclimatice diferite de cele din zonă și nu s-au știut toate 

datele privind rezistența la iernare a acestora.  

 Venirea primăverii a adus bucurie pentru majoritatea fermierilor, 

starea de vegetație este foarte bună acolo unde semănatul s-a făcut la vreme 

și acceptabilă, pe celelalte suprafețe. La aceasta a contribuit atât fertilizarea timpurie cu azot a 

suprafețelor cu stare de vegetație slabă, cu plante firave, neînfrățite și slab înrădăcinate, semănate 

târziu în toamnă, cât și starea bună fitosanitară a culturilor, datorată în mare parte faptului că la 

semănat s-a folosit sămânță sănătoasă, tratată  corespunzător și prin respectarea cultivării după 

plante premergătoare bune și foarte bune. 

În prezent se duce bătălia combaterii buruienilor, prin erbicidare. 

NU UITAȚI – folosiți numai erbicide în termen de valabilitate, păstrate în bune condiții 

peste iarnă, eficiente pentru speciile de buruieni existente în parcelele unde sunt aplicate, cu 

respectarea corectă a dozelor, reglarea atentă a utilajelor și respectarea normelor de protecție a 

muncii și a mediului. 

Verificați în permanență starea fitosanitară a culturilor, pentru a preveni și combate încă 

din fază incipientă bolile și dăunătorii care pot să apară, tratamentele fiind mai eficace și mai 

economice dacă se respectă această procedură. 

Dintre bolile care apar cel mai des la cerealele păioase, de la începutul primăverii până la 

înspicare sunt: fuzarioza bazei tulpinii (Fusarium culmorum), îngenunchierea cerealelor 

(Ophiobolus graminis);  pătarea în ochi a bazei paiului (Pseudocercosporella herpotrichoides), 

septorioza  frunzelor la grâu (Septoria tritici),  făinarea cerealelor (Erysiphe graminis), sfâșierea 

frunzelor la orz şi orzoaică (Helminthosporium gramineum), pătarea reticulată a frunzelor de orz 

şi orzoaică (Helminthosporium teres) și ruginile (Puccinia sp.). 

Dintre dăunătorii care pot să apară cel mai des și care produc pagube la cerealele păioase 

amintim: viermii sârmă (Agriotes sp.), gândacul ghebos (Zabrus tenebrioides), afidele cerealelor 

(Schizaphis graminum) și gândacul bălos (Lema melanopa). 

Alte griji de pe ogoare din această perioadă: 

 în zonele colinare și submontane trebuie grabnic încheiat semănatul plantelor din  epoca I, 

respectiv a celor cu temperatura minimă de germinație până la 4-5˚C (ovăz, orzoaică de 

primăvară, grâu de primăvară, mazăre ș.a.); 

 în Câmpia Banatului a început deja semănatul plantelor din epoca a II-a de semănat. În acest 

sens, prioritate se acordă florii soarelui, cultură prezentă pe suprafețe importante din această 

zonă; 
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 cei care până în prezent nu și-au cumpărat încă sămânța de porumb, le reamintim că pentru 

stabilitatea recoltelor este bine ca fiecare cultivator să semene 2 – 3 hibrizi, cu perioadă de 

vegetație diferită; 

 verificarea răsăririi culturilor de primăvară semănate în luna anterioară. În acest sens este 

recomandat ca aceste verificări să se facă parcurgând parcelele cu plante deja răsărite, pe 

diagonala acestora. Cu acest prilej se impun observații privind densitatea culturilor răsărite și 

starea fitosanitară a acestora. 

 

ATENŢIE- Nu cumpărați produse pesticide indiferent dacă sunt destinate pentru 

combaterea buruienilor, bolilor sau a dăunătorilor decât de la firme autorizate, în 

ambalaje originale, omologate și nedeschise şi verificaţi termenul la care produsele expiră. 
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CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN LEGUMICULTURĂ 

ÎN PERIOADA APRILIE – MAI 

 
Marius Viorel BALINT 

 
APRILIE 

Se continuă semănatul eşalonat al legumelor verdeţuri. 

Semănatul în vederea producerii răsadurilor de ţelină, ceapă de apă şi praz. 

Se efectuează lucrări de îngrijire a răsadurilor. 

Pregătirea terenului în spații protejate (solarii), pentru înființarea culturilor de legume 

solano-fructoase. 

În prima decadă a acestei luni se plantează în solarii legumele solano-fructoase (tomate, 

ardei, vinete). 

În câmp se continuă plantarea cartofilor semitimpurii preîncolţiţi. 

În ultima decadă a lunii se plantează tomatele timpurii în câmp, se seamănă fasolea de 

grădină, sfecla roşie, dovlecei. 

Se continuă efectuarea lucrărilor de îngrijire la culturile de varză şi conopidă timpurie, la 

gulioare şi la legumele verdeţuri (praşile, aplicarea suplimentară a îngrăşămintelor, combaterea 

bolilor şi dăunătorilor etc.) din câmp. 

Se recoltează eşalonat legumele verdeţuri (ceapă verde, usturoi verde, salata, spanac etc.) 

şi ridichile de lună din câmp. 

Se efectuează copilitul şi palisatul la tomate în spații protejate (solarii). 

Tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor la culturile de tomate, 

ardei, vinete în spații protejate (solarii). 

Se realizează stimularea fructificării la tomate. 

 

MAI 

În perioada 1-10 mai se încheie plantatul tomatelor de vară, ardeiului şi al vinetelor, în 

câmp. 

În a doua decadă a lunii se plantează castraveții, pepeni galbeni și verzi, în câmp. 

Se efectuează semănatul în vederea producerii răsadurilor de varză de toamnă, conopidă 

şi gulii. 

Se efectuează lucrări de îngrijire a culturilor din grădina de legume: prăşitul, plivitul, 

udatul, fertilizarea fazială, combaterea bolilor şi dăunătorilor. 

Completarea golurilor la culturile înfiinţate prin plantare de răsaduri. 

Se recoltează legumele verdeţuri şi ridichile de lună. 

Se efectuează prăşitul şi bilonatul culturilor de cartofi timpurii şi de vară. 

Se combat bolile: mana cepei şi usturoiului, mana tomatelor, septorioza tomatelor, mana 

cartofului, putregaiul bacterian al cartofului etc. 

Se continuă lucrările de copilit şi palisat la tomate, castraveţi, fasole (ciupit), în solarii. 

Se recoltează varza timpurie, conopida timpurie din solarii. 

Se realizează lucrările de îngrijire asupra plantelor şi a solului la culturile legumicole din 

câmp și solarii. 
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METODE ȘI TEHNICI DE MANAGEMENT(I) 

 
Genoveva BUZAMĂT 

 
Societatea are nevoie de oameni bine pregătiţi 

din punct de vedere profesional pentru toate 

organizaţiile care, în prezent, îşi desfăşoară activitatea 

într-un mediu dinamic, uşor turbulent. De aceea, 

procesul de formare a viitorilor specialişti în 

management trebuie să includă şi asimilarea unor 

informaţii cu privire la instrumentarul managerial 

utilizat în exercitarea proceselor manageriale din 

organizaţii. 

În acest context, această lucrare conţine 

informaţii cu privire la sistemele, metodele şi tehnicile 

cel mai frecvent utilizate în practica managerială. 

Metode și tehnici de management 

Acestea se referă la ansamblul procesului de conducere sau la un grup de funcții și sunt 

reprezentate de: 

 managementul prin obiective (MPO); 

 managementul prin proiecte (MPP); 

 managementul pe produs (MPPr); 

 managementul prin excepţie (MPE), 

 managementul prin bugete (MPB); 

 managementul participativ (MP). 

Managementul prin obiective. A apărut și s-a dezvoltat după anul 1950, în S.U.A., la 

ora actuală fiind răspândit în numeroase țări. Se defineste ca un sistem de conducere bazat pe 

planificarea riguroasă a obiectivelor, de la nivel general până la nivelul executanților, care iau 

parte la stabilirea lor, şi pe corelarea adecvată a recompenselor sau sancțiunilor, în fucție de 

nivelul de realizare al obiectivelor planificate. Managementul prin obiective presupune 

parcurgerea următoarelor etape: 

 elaborarea sistemului de obiective fundamentale ale exploatației agricole. Pentru 

aceasta trebuie să se țină cont de raportul dintre cerere şi ofertă existent pe piață și de 

disponibilul de resurse al exploatației agricole; 

 fundamentarea obiectivelor parțiale şi nominalizarea persoanelor competente; 

 elaborarea programelor de acțiuni, stabilirea termenelor necesare fiecărei acțiuni 

și a bugetelor; 

 monitorizarea şi controlul modului de realizare a obiectivelor formulate, are la 

bază feed-backul specific activității. Se materializează prin compararea obiectivelor inițiale cu 

realizările existente şi stabilirea abaterilor; 

 evaluarea realizării obiectivelor și recompensarea personalului. Se stabilește 

gradul efectiv de realizare a obiectivelor la nivel de ansamblu al exploatației agricole şi la nivelul 

subdiviziunilor organizatorice. Plecând de la acest aspect se stabilesc recompensele individuale 

sau colective, sau, după caz, penalitățile  

Avantajele managementului prin obiective rezidă în: 

 antrenarea întregului personal datorită caracterului participativ;  
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 învățarea, formarea și obișnuirea managerilor cu metode și stiluri dinamice 

flexibile;  

 asigurarea dezvoltării procesului creativ la nivelul întregului personal; 

 creșterea motivației, prin crearea posibilităților de apreciere prin prisma 

rezultatelor obținute;  

Dezavantajele MPO 

 inadaptarea la obiective pe termene diverse; 

 este greu de aplicat în domeniul prestării serviciilor. 

Managementul prin proiecte (M.P.P.) cuprinde un ansamblu de activități specifice, pe 

baza cărora se precizează parametrii unor faze de execuție ale unui produs sau serviciu. 

Caracteristicile proiectelor realizate: 

 există un singur beneficiar 

 activitatea desfășurată este complexă, necesită participarea unui număr mare de 

specialiști, din diverse domenii; 

 au durată limitată de existență în timp, întrucât se urmărește obținerea rezultatelor; 

 presupun stabilirea în avans a operațiunilor şi termenelor de executare. 

MPP prezintă mai multe variante ca: 

 MPP cu responsabilitate individuală – atribuirea întregii responsabilități pentru 

realizarea proiectului unei singure persoane care coordonează activitatea responsabililor cu 

anumite părți din proiect 

 MPP cu stat major -  la realizarea proiectului participă mai multe grupuri de 

specialiști și persoane, atât din cadrul unității respective, cât și din afară. Activitățile sunt 

coordonate de un colectiv ce poate fi asimilat unui stat major; 

 MPP cu caracter mixt -  le îmbină pe cele două. 

Managementul pe produs (MPPr) a apărut ca sistem de conducere datorită 

perfecționărilor continue ale tehnologiilor de producție şi datorită creșterii gradului de 

complexitate al acestora. În acest context, apare necesitatea formării unor manageri specialiști, 

pe un singur produs sau pe un grup de produse omogene. Acest manager trebuie să se ocupe de 

activitățile legate de: proiectarea tehnologiei, derularea proceselor de muncă, coordonarea 

activității până la obținerea produsului finit. 

MPPr necesită parcurgerea următoarelor etape: 

 stabilirea produsului sau a grupelor de produse care fac obiectul managementului 

de produs; 

 desemnarea managerilor de produs și stabilirea autorității și responsabilității 

acestora; 

 elaborarea de către fiecare manager de produs a unor variante strategice, respectiv 

de tehnologii pentru obținerea produselor desemnate; 

 derularea proceselor operaționale care conduc la obținerea produsului sub directa 

îndrumare a managerului specialist; 

 controlul periodic al procesului tehnologic la produsele vizate şi evaluarea 

eficienței economice. 

Ca avantaje ale MPPr pot fi enumerate: 

 creșterea competenței profesionale a managerilor; 

 orientarea mai pronunțată spre cerințele pieței pentru produsul respectiv;  

 creșterea calităţii produsului prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație a 

produselor; 

 se asigură o mai bună comunicare între compartimente. 

Dezavantajele MPPr  

 dificultăți în asigurarea autonomiei managerilor specializați; 
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 lipsa de armonizare dintre MPPr şi sistemul general de management al agentului 

economic. 

Managementul prin excepţie (MPE) are ca scop simplificarea procesului de conducere 

prin degrevarea managerilor de informațiile inutile şi reținerea acelora care au un caracter de 

excepție. 

Managerii intervin numai acolo unde activitatea înregistrează abateri de la normal, care 

pot conduce la nerespectarea parametrilor cantitativi şi calitativi ai produselor agricole. Ca 

urmare, stabilirea corectă a excepțiilor şi a deciziilor de corecție reprezintă problemele esenţiale 

ale MPE. 

Ca etape metodologice necesare, MPE conține: 

 stabilirea mărimilor (valorilor) planificate; 

 determinarea toleranțelor și a limitelor considerate admisibile; 

 compararea nivelului realizat cu cel planificat și stabilirea cazurilor excepționale; 

 analiza cazurilor excepționale și intervenția managerilor. 

Avantajele MPE se referă la: 

 utilizarea mai bună a timpului de muncă al managerilor de la nivelul superior; 

 întărirea răspunderii managerilor de la nivel mediu; 

 creșterea delegării de autoritate; 

 simplificarea sistemului operațional; 

 evidențierea cauzelor negative şi urmărirea prioritară a obiectivelor importante. 

Dezavantajele MPE 

 apariția riscului anulării abaterilor de sens opus, nesemnalizarea abaterilor care 

creează impresie asupra derulării unei activități normale. 

Managementul prin buget (MPB) constă în fundamentarea costurilor necesare realizării 

unui produs şi urmărirea încadrării costurilor efective în nivelul proiectat. 

Aplicarea MPB necesită îndeplinirea anumitor condiții: 

 existența la nivelul exploatației agricole și a subdiviziunilor organizatorice a unei 

evidențe clare, a unei programări riguroase şi a unei urmăriri stricte a costurilor; 

 structura organizatorică și de conducere trebuie să colaboreze pentru urmărirea 

costurilor; 

 fixarea obiectivelor exploatației agricole să fie făcută în mod realist.   

Metodologia MPB presupune derularea următoarelor etape: 

 formularea obiectivelor şi stabilirea indicatorilor financiari de exprimare a 

acestora; elaborarea şi ordonarea sistemului de bugete; 

 asigurarea sistemului informațional necesar completării bugetelor; 

 coordonarea bugetelor exploatației agricole; 

 controlul şi evaluarea abaterilor. 

Avantaje MPB 

 permite conducerii  întreprinderii  exercitarea unui control permanent asupra 

consumului de resurse financiare și materiale, deducerea costurilor de producție și creșterea 

eficienței economice. 

Dezavantaje MPB  

 operativitate scăzută şi necesită derularea unui volum mare de muncă pentru 

materializarea sa. 
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NOSEMOZA ALBINELOR – O PROBLEMĂ  A 

APICULTORILOR ȘI A MEDICULUI VETERINAR 
 

Narcisa MEDERLE 

 
Importanța și implicarea albinelor în ecosistemele naturale, în culturile agricole și, 

implicit, în sănătea omului sunt cunoscute din vechi timpuri, în întreaga lume. 

Datorită strânsei legături dintre insectele polenizatoare şi securitatea alimentară globală, 

orice declin în domeniul creşterii albinelor, alături de pierderea altor polenizatori, trebuie să 

îngrijoreze autorităţile şi să stimuleze cercetarea în domeniul patologiei apicole.  

Pesticidele, culturile modificate genetic, schimbările climatice, factorii socio-economici 

și, în principal, patogenii, dintre care paraziţii, au o implicaţie majoră în pierderile coloniilor de 

albine.  

Parazitozele albinelor şi răspândirea acestora în toată lumea reprezintă una din cele mai 

serioase probleme care afectează apicultura din zilele noastre. O scurtă privire de ansamblu 

relevă că nosemoza rămâne în continuare o boală devastatoare pentru apicultură, atât prin 

pierderile datorate mortalității și depopulărilor masive în rândul coloniilor, cât și datorită scăderii 

drastice a producțiilor apicole. 

Lupta împotriva bolilor parazitare ale albinelor necesită folosirea unor tehnici de 

diagnostic şi aplicarea unor tratamente, care trebuie să fie în concordanţă cu informaţiile despre 

biologia parazitului şi a gazdei.  

Dacă până în 2005 se vorbea despre Nosema apis ca fiind agentul cauzator al nosemozei 

albinelor, odată cu identificarea în Spania a speciei Nosema ceranae, se raportează tot mai 

frecvent implicarea noului patogen în focarele de nosemoză diagnosticate. Parazitul se 

localizează în celulele epiteliale ventriculare după ingestia sporilor de către albine odată cu hrana 

sau în timpul curăţirii fagurilor contaminaţi.  De aceea, evoluția acestor paraziți de la formele 

sporulate spre cele vegetative, pentru a ajunge ulterior să colonizeze întreg intestinul, este 

influențată de calitatea hranei albinelor, în special în a doua jumătate a iernii când albinele încep 

să devină mai active.  

Nosemoza este o endoparazitoză specifică albinelor adulte care afectează toate cele trei 

caste ale coloniei (matca, albina lucrătoare și trântorul). Albinele infestate mor departe de stup, 

lucru ce determină apariția unui declin impresionant și progresiv în familiile afectate, remarcate 

fiind atât scăderea numărului de albine, cât și scăderea producțiilor. 

Nosemoza albinelor evoluează în lumea întreagă şi este descrisă ca fiind o boală gravă ce 

evoluează cu diaree, reducerea producţiei de miere, mortalitate crescută în timpul iernii şi 

dezvoltarea deficitară a coloniilor trecute prin boală. 

Nosema ceranae este un ,,nou venit” în grupul paraziților ce afectează A. mellifera și care 

prezintă o patogenitate serioasă atât asupra albinei ca individ, cât și asupra coloniei de albine. O 

atenționare serioasă va rămâne încălzirea globală și schimbările climatice care, în timp, au 

posibilitatea de a exercita o creștere a patogenității parazitului. De asemenea, dacă produce sau 

nu sindromul dispariţiei coloniilor de albine (CCD), singur sau în asociere cu alți factori care 

acționează sinergic (lipsa culesului, condițiile de întreținere) rămâne încă o întrebare serioasă al 

cărei răspuns încă îl caută cercetătorii în domeniul patologiei apicole. 

Boala evoluează în toată lumea, răspândirea între colonii se realizează uşor, astfel că, 

diagnosticul nivelului de infecţie şi tratamentele preventive şi curative, aplicate raţional şi la 

timp, sunt absolut necesare. 
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În condițiile actuale de mediu, adaptarea ancestrală a albinei melifere este de multe ori 

depășită de situație și dacă nu se intervine în ajutorul familiilor în funcție de realitățile concrete 

din teren, pot apărea pierderi. Principalul rol al unui profesionist este nu doar să culeagă mierea 

din stupi, ci și să știe să ofere asistență și ajutor familiilor de albine în perioadele când acestea au 

nevoie, fără a periclita calitatea produselor finite. 

În tratamentul nosemozei au fost testaţi peste 200 compuşi dar, numai fumagilina şi 

câţiva compuşi organici ai mercurului au dat rezultate acceptabile. Compuşii organici ai 

mercurului au o eficacitate redusă împotriva parazitului şi sunt mult mai toxici pentru albine 

decât fumagilina. Fumagilina este un antibiotic, izolat din culturile de Aspergillus fumigatus, 

care inhibă dezvoltarea parazitului, dar care prezintă unele dezavantaje: nu afecteaza sporii de 

Nosema (elementul de infestare pentru albine) şi prezintă reziduuri în produsele apicole. 

În acest context, preocuparea medicului veterinar este aceea de a stabili o strategie de 

prevenire și combatere, în direcţia limitării dezvoltării paraziţilor şi a daunelor produse de aceştia 

şi de a reduce la minim reziduurile din produsele apicole, periculoase pentru sănătatea omului.  

Nu există un tratament miraculos, dar cunoștințele obținute pot permite îmbunătățirea 

unor strategii de prevenire a problemelor, în direcția asigurării unei populații sănătoase și 

numeroase, a creșterii imunității albinelor, a limitării apariției bolilor și a reducerii considerabile 

a reziduurilor medicamentoase din produsele apicole.  

O alternativă terapeutică este Suplimentul alimentar din plante destinat prevenirii și 

combaterii nosemozei la albine, brevet realizat la disciplina de Parazitologie și Boli Parazitare a 

Facultătii de Medicină Veterinară din cadrul USAMVB Timișoara. 
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Acest produs, ce conține principii active exclusiv naturale, are proprietăți 

antiinflamatoare, calmante, astringente, antiseptice și antibiotice; nu are remanență în produsele 

stupului; distruge nosemele; se poate aplica atât în hrănitoare, cât și prin pulverizare pe suprafața 

ramelor; nu are efecte secundare. 

Brevetul a fost premiat cu medalia de aur la Saloanele Internaționale de Inventică de la 

Geneva și Bruxelles. 

Produsul este realizat si comercializat de S.C. CIRAST DULCOFRUCT Vrancea, sub 

conducerea dlui. Director General Răzvan CIOBOTARU. 

www.cirast.com 

www.dulcofruct.com 

www.suntnatural.ro 

https://www.facebook.com/cirast-dulcofruct 

https://www.facebook.com/sunt.natural 

http://www.dulcofruct.com/
https://www.facebook.com/cirast
https://www.facebook.com/sunt.natural
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ASPECTE PRIVIND IMPORTANȚA ȘI MANAGEMENTUL 

COLOSTRULUI ÎN FERMELE DE VACI 

 
Călin JULEAN 

 

Colostrul reprezintă secreția glandei mamare, produs de vacă cu puțin timp înainte și 

imediat după parturiție și reprezintă prima hrană a vițelului nou-născut. Consumul acestuia este 

important pentru dezvoltarea, creșterea armonioasă și sănătoasă a vițeilor. Are o compoziție 

complexă, care diferă de compoziția laptelui integral. Colostrul este valoros pentru conținutul 

său ridicat de componente biologic active, absolut necesare pentru dobândirea imunității pasive 

de către vițel în mediul extra uterin aseptic. Este cea mai bogată sursă de imunoglobuline 

(anticorpi) și factori de creștere. Colostrul este important din punct de vedere nutrițional, fiind 

vorba despre un aliment cu un profil nutrițional complex, care include o compoziție ideală de 

anticorpi (imunoglobuline IgG, IgM și IgA), leucocite, factori de creștere, factori antimicrobieni, 

nutrienți de calitate superioară (proteine, grăsimi, glucide, vitamine, enzime, hormoni, minerale 

și oligoelemente). Calitatea colostrului este determinată în funcție de cantitatea de 

imunoglobuline IgG, care sunt și cele mai multe, cca. 90%. Toate aceste componente joacă un 

rol important în protecția nou-născutului față de agresiunile din mediul înconjurător. 

Imunoglobulinele sunt molecule specializate, produse de sistemul imunitar în cursul întâlnirii 

organismului matern (vacii) cu microorganisme (virusuri și bacterii). Sarcina lor este de a 

identifica, neutraliza și de a asigura eliminarea microorganismelor, de a da startul unei reacții 

corecte și rapide de apărare a sănătății împotriva factorilor dăunători. Factorii de creștere sunt 

substanțe biologic active, care influențează pozitiv creșterea, regenerarea și dezvoltarea celulelor 

și a țesuturilor, intervin în dezvoltarea țesutului muscular și a epiteliilor, în metabolismul lipidic 

și glucidic, și, de asemenea, inhibă dezvoltarea celulelor dăunătoarea organismului. În colostru, 

factorii de creștere sunt prezenți în concentrații mari, cum ar fi IGF-factor de creștere asemănător 

insulinei, TGF- factorul de creștere și de transformare, EGF- factor de creștere epitelială. 

Lactoferina este o proteină care influențează proliferarea și diferențierea celulelor. Aceasta 

funcționează ca un modulator imunitar, având efect antimicrobian, antiviral, antiinflamator, 

antioxidant, favorizează transportul fierului în organism și ajută la menținerea florei intestinale 

echilibrate. S-a demonstrat științific că lactoferina ajută la creșterea bacteriilor probiotice la 

nivelul intestinului, prin inhibarea creșterii altor patogeni, asigurând astfel un echilibru al florei 

intestinale. Datorită conținutului scăzut de lactoză din colostru, acesta influențează starea de 

sănătate a intestinelor nou-născuților, în special compoziția echilibrată a microflorei intestinale. 

În plus, datorită grăsimii și proprietăților laxative bine cunoscute, colostrul contribuie la 

evacuarea meconiului din tubul digestiv al vițelului post parturiție. 

Din punct de vedere organoleptic, colostrul de calitate trebuie să fie foarte vâscos, cremos 

şi de culoare alb-gălbui. Vițeii nou-născuți nu trebui hrăniţi cu un colostru care este foarte fluid, 

cu strii de sânge, sau obținut de la vaci pozitive pentru paratuberculoză sau suspecte de alte boli 

infecțioase. 

Calitatea colostrului poate fi determinată cu ajutorul unui colostrometru (Foto 1) și/sau 

refractometru Brix. Colostrometrul și refractometrul Brix pot fi instrumente utilizate în fermele 

de vaci pentru estimarea conținutului de imunoglobuline din colostru. De asemenea, pe piață 

există refractometre Brix optice (Foto 2) și digitale (Foto 3), modelele digitale fiind mai ieftine și 

ușor de utilizat și foarte potrivite pentru fermieri. Cercetările sugerează faptul că refractometrul 

Brix poate furniza o metodă corectă de estimare a IgG în colostru, cu beneficiul unui instrument 
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care este mult mai puțin fragil decât colostrometrul. Refractometrul Brix poate fi utilizat pentru 

măsurarea concentrațiilor IgG în serul sangvin de vițel. Astfel cu ajutorul un singur instrument se 

poate gestiona calitatea colostrului și rezultatul administrării, prin estimarea concentrației 

imunoglobulinelor din serul sangvin al vițelului. 

 

 
 

 
(http://www.damb.nl) 

Foto 1. Colostrometru 

(http://calfology.com) 

Foto 2. Refractometru Brix - optic 

(http://www.goldencalfcompany.com) 

Foto 3. Refractometru Brix - digital 

 

Colostrul de bună calitate are conținutul de imunoglobuline IgG de cel putin 50 g/litru, 

conține numărul total de germeni (NTG) mai mic de 100000 UFC, germeni coliformi mai puțin 

de 10000 UFC și este liber de agenți patogeni infecțioși. 

Se recomandă ca vițeii nou-născuți să fie hrăniţi manual (Foto 4), astfel încât fermierul să 

știe cât de mult colostru primește fiecare. Vițeii trebui să fie hrăniți manual cu 3-4 litri de 

colostru de bună calitate (sau 10% din masa corporală a vițelului) după parturiție. Vițeii care nu 

consumă ușor colostrul pot fi alimentaţi cu ajutorul unei sonde esofagiene. După hrănirea inițială 

cu colostru, ȋn următoarele 5-7 zile vițeii trebuie să primească lapte de tranziție de la mamele lor, 

iar mai apoi până la înțărcare se pot hrăni cu lapte integral de colectură sau substituenți de lapte. 
 

 
(http://web.altagenetics.com) 

Foto 4. Administrarea manuală a colostrului 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.damb.nl/
http://calfology.com/
http://www.goldencalfcompany.com/
http://web.altagenetics.com/
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COMPOSTAREA ÎN GOSPODĂRIE – ALTERNATIVĂ PENTRU 

MEDIU ȘI AGRICULTURĂ  
 

Drd. Cristina GAȘPAR  

 
În decursul ultimilor ani, deșeurile și modul lor de gestionare la nivelul statelor europene, 

au constituit subiecte de tot mai amplu interes, atât pentru opinia publică, cât și pentru 

autoritățile responsabile în această direcție. În acord cu prevederile Directivei 98/CE din 2008 

privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, actul normativ cadru în domeniul 

managementului deşeurilor, tot mai multe țări și-au regândit strategiile de gestionare, unele 

dintre ele ajungând la adevărate performanțe în domeniul reciclării sau al valorificării deșeurilor. 

Altele, în schimb, continuă să depoziteze aproape întreaga cantitate de deșeuri generate. 

Conform datelor Eurostat (din 2017) pentru anul 2015, deși în România s-au generat, per cap de 

locuitor, cele mai puține deșeuri (sub 300 kg), principala modalitate de gestionare a acestora o 

constituie încă depozitarea. În schimb, în țări precum Germania, compostarea și reciclarea au 

reprezentat mai mult de două treimi (68%) din tehnicile de tratare utilizate și mai mult de 

jumătate în Austria și Slovenia (ambele 58%), Belgia (55%) și Olanda (52%) (figura 1).  

 

Fig. 1 Tratarea deşeurilor municipale în statele membre, per ţară şi tip de tehnologie 

 (Eurostat 2015) 
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Rata mică de generare a deșeurilor la nivelul țării noastre ar putea fi explicată și de aria încă 

scăzută de acoperire cu servicii de colectare. Conform raportului ANPM privind starea mediului, 

din anul 2011, la nivel naţional, în anul 2009, doar 63% din populaţie era deservită de serviciile 

de salubritate, ponderea în mediul urban fiind de aproximativ 85% şi de doar 39% în mediul 

rural. De asemenea, se constată că încă mai sunt cantităţi de deşeuri care rămân necolectate 

(Figura 2). 

În ceea ce privește deșeurile menajere rezultate în mediul urban, dar și în cel rural, se aduce tot 

mai des în atenția populației necesitatea prevenirii risipei alimentare în etapele de comercializare 

și consum, în vederea scăderii cantității de deșeuri generate, precum și colectarea selectivă, în 

vederea reciclării și compostării, ca și tehnici convenabile de gestionare a deșeurilor. Dacă în 

mediul rural, majoritatea resturilor alimentare, acolo unde există posibilitatea, sunt reconvertite 

în hrană pentru animale (porcine, în special), cele rezultate în mediul urban, în gospodăriile 

cetățenilor care locuiesc la casă, iau calea deșeurilor menajere ce urmează a fi colectate de către 

serviciul local de salubritate, adesea împreună cu resturile vegetale, rezultate din lucrările de 

amenajare a curților și grădinilor.    

 

Fig. 2 Cantităţile de deşeuri municipale generate şi colectate, exprimate în mii de tone 

 
 

În România, încă din anul 2006, au fost demarate acţiuni în vederea construirii de platforme 

pentru compostarea deşeurilor vegetale din parcurile şi spaţiile verzi din zonele urbane şi a unor 

staţii de sortare a deşeurilor reciclabile şi de compostare a deşeurilor biodegradabile în 

apropierea depozitelor pentru deşeuri. În vederea respectării angajamentelor asumate în acest 

domeniu, la începutul anului 2011, la nivel naţional, exista un număr de 60 de instalaţii şi 

platforme de compostare finalizate (autorizate sau în curs de autorizare) pentru compostarea 

deşeurilor biodegradabile municipale. Cu toate acestea, eforturile nu sunt suficiente pentru a 

aduce România „pe linia de plutire” în ceea ce privește bunele practici în gestionarea deșeurilor, 

mai ales în condițiile în care datele privind utilitatea deșeurilor ca și sursă de îngrășământ 

(compost) sau energetică, sunt multe și foarte bine argumentate. 

Ce putem face noi, cetățenii de rând, în această privință, având în vedere deficiențele de 

infrastructură din acest domeniu? Compostarea individuală, la nivel de gospodărie, constituie o 
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metodă foarte eficientă de minimalizare a cantității de deșeuri menajere generate și totodată, o 

tehnologie de obținere a unui îngrășământ de bună calitate, utilizabil atât în legumicultură, cât și 

în floricultură. Ce reziduuri se pretează la acest tip de compostare? De la zațul de cafea, coji de 

fructe și legume, până la alimente alterate, atât uscate, cât și cu un conținut ridicat de apă, la care 

se adaugă resturile vegetale de proveniență diferită, rezultate în gospodărie (gazon, iarbă, mlădițe 

de pomi, frunze, flori uscate etc). Având în vedere că este vorba despre un sistem deschis de 

tratare, care se bazează pe principiul fermentării aerobe, din cauza mirosului emanat, nu pot fi 

utilizate deșeuri de origine animală, precum învelișul pilos al animalelor sacrificate în gospodărie 

(lână, pene, piei cu păr), masa gastro-intestinală, dejecțiile acestora sau cele de proveniență 

umană, acolo unde încă există latrine. Pentru acest tip de deșeuri, se pretează tehnica de tratare 

prin digestie anaerobă, cu generare de biogaz, în fermentoare, care la fel ca și platformele de 

compostare, pot fi dimensionate și construite în funcție de cantitatea de deșeuri rezultată în 

fiecare gospodărie în parte. Combustibilul rezultat poate susține cu succes activitatea zilnică de 

gătit, iar partea semi-lichidă, adică „nămolul” rămas în recipientele de tratare, poate fi utilizat ca 

și fertilizant. 

Principiile de care trebuie să ținem cont pentru a obține un compost de bună calitate sunt 

următoarele: 

 asigurarea unui raport C:N de 25:1, utilizând ca și sursă de carbon deșeurile 

vegetale; 

 menținerea umidității constante prin stropirea periodică a platformei; 

 temperatura în mijlocul grămezii trebuie să fie de minim 80˚C, pentru a asigura 

distrugerea semințelor de buruieni și a eventualilor germeni patogeni; 

 învârtirea periodică a gunoiului, astfel încât deșeurile din margine să ajungă și ele 

în mijlocul platformei.   

Există numeroase surse de informare, cuprinzând date exacte referitoare la modul de construcție, 

funcționare și la eficiența economică a unor astfel de sisteme de tratare în gospodărie a 

deșeurilor... Însă rămâne decisiv factorul uman, prin gradul de implicare al individului în ceea ce 

se dorește a fi progres, respectiv, pentru noi, încercare de aliniere la standardele impuse de 

comunitatea extinsă în care trăim.   
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VALERIANA – POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE 

Conf. dr. Dorin Camen 

Valeriana (Valeriana officinalis L.) este considerată o specie eurasiatică care creşte în 

mod spontan în aproape toată Europa, în ţara noastră întâlnindu-se în zone cu o altitudine medie, 

în locurile cu un nivel hidric ridicat, de-a lungul apelor, precum şi în zone mai înalte, pe locuri 

stâncoase sau în păduri. Denumirea speciei derivă din limba latină, valere înseamnând a fi 

puternic, sănătos. În țara noastră valeriana se întâlnește sub diferite denumiri: odolean, năvalnic 

sau iarba mațelor (datorită mirosului caracteristic). Ca specie cultivată se poate întâlni în 

numerose ţări europene: Polonia, Bulgaria, Ungaria, Germania, Rusia, Franţa etc. În ceea ce 

privește cultivarea valerianei se recomandă regiunile din zona pădurilor de foioase, situate pe 

locuri mai joase, ferite de secetă, profunde şi bogate în humus. Principiile active (uleiurile 

volatile) se întâlnesc, în cantități diferite, în întreaga plantă, fiind utilizate, cu precădere 

rădăcinile și rizomii, datorită conținutului lor bogat.  

Extragerea uleiurilor volatile se poate realiza prin metoda distilării cu abur, randamentul 

de obținere fiind influențat de natura materialului utilizat, de sezon sau de genotip. În 

componența uleiului volatil de valeriană au fost identificați peste 50 de compuşi, cel mai frecvent 

întâlnindu-se: acidul izovalerianic, mirtenol sau acetatul de bornil.  

Acţiunea terapeutică a valerianei este condiţionată de complexul de principii active 

întâlnit, care îi poate conferi o acţiune sedativă sistemului nervos şi o acţiune antispastică 

sistemului cardiac. La noi în țară este utilizată la prepararea unor produse farmaceutice sub 

diferite forme: medicamente (intră în compoziţia Extraveralului) sau ceaiuri calmante, cu efect 

sedativ, fiind recomandate împotriva tulburărilor cardiace. 

 

Principalele produse fitoterapeutice pe bază de valeriană  

(după M. Tămaş şi Ilioara Oniga) 

Tipul afecţiunii  Produsul 

farmaceutic 

Compoziţia 

Afecţiuni 

cardiovasculare 

Ceai calmant 

împotriva 

tulburărilor 

cardiace 

Herba leonuri, Folium crategi cum 

floribus, Radix valerianae, Flores 

tiliae cum bracteis, Herba mentha 

piperitae 

Afecţiuni ale sistemului 

nervos 

Ceai calmant 

Radix valerianae, Strobuli lupuli, 

Herba leonuri, Flores tiliae cum 

bracteis,  Fructus crataegi 

Ceai sedativ 

Radix valerianae, Strobuli lupuli, 

Herba origani, Flores tiliae cum 

bracteis, Capita papaveris herba 

leonuri 

Extraveral 

(comprimate) 

Extract uscat de Valerianae rhizoma 

cum radicibus, Extract uscat de 

Crataegus, Fenobarbilal 

Sedinstant 

(granule) 

Extracte din Valeriana officinalis, 

Humulus lupulus, Crataegus sp.,  

Leonorus cardiaca,  

Tillia sp. 
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DEZVOLTAREA RELAȚIILOR FINANCIARE  

ÎN SPAȚIUL RURAL ROMÂNESC 

 
Andrea FEHER, Miroslav RAICOV  

 

Nivelul tranzacțiilor activelor financiare și îmbunătățirea relațiilor de intermediere 

financiară au o importanță deosebită pentru mobilizarea resurselor financiare disponibile la un 

moment dat și utilizarea eficientă a acestora în activitățile economice. În lipsa unor transferuri 

financiare eficiente, întreprinderile, de orice profil, exploataţiile agricole, persoanele fizice care 

formează cererea de capital se pot afla în situaţia de a nu putea procura capitalul financiar necesar, 

eventual, numai cu costuri mai mari. De asemenea, un sistem financiar subdezvoltat, ineficient, 

are efecte negative şi asupra persoanelor fizice şi juridice care nu pot să îşi fructifice 

corespunzător economiile sau disponibilităţile temporare rezultate din încasările  sezoniere 

(situaţie frecventă în cazul exploataţiilor agricole). 

Ţinând seama de cele amintite mai sus, se poate afirma cu certitudine că dezvoltarea 

economică şi financiară nu poate atinge performanţe superioare fără un sistem eficient de 

mobilizare şi alocare a capitalurilor în economie. Productivitatea şi, implicit, nivelul de trai sunt 

mult diminuate acolo unde pieţele financiare nu funcţionează eficient, rapid şi cu costuri reduse. 

Acestea sunt argumentele care justifică, parţial, slaba dezvoltare a activităţilor economice şi 

sociale din spaţiul rural.  

Adevărul este că, se impun serioase eforturi de conectare a spaţiului rural la piaţa financiară. 

În spațiul rural, doar 35% din populație au un cont bancar, procent de peste două ori mai mic decât 

cel din orașele mici, de 78%, în timp ce 85% dintre locuitorii din orașele mari au conturi la bănci. La 

nivelul anului 2015, 61% din populaţia ţării au avut relaţii cu cel puţin o bancă, ceea ce reflectă 

gradul redus de angrenare a întregii populaţii (inclusiv a celor din spaţiul urban) la piaţa financiară, 

în condiţiile în care în România funcţionau 36 de bănci cu filiale şi sucursale în toată ţara. Conform 

datelor furnizate de Banca Mondială, România se situează pe ultimul loc din punctul de vedere al 

gradului de bancarizare a populației.  

 

 
Figura 1. Nivelul de bancarizare a populației (%) 
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În România doar 61% din populație deține un cont bancar, în Bulgaria 63%, în Ungaria 72%, 

în Cehia 82%, iar în Austria 97%. În țările din zona Euro, gradul de bancarizare este de 95%. 

Numărul ridicat al locuitorilor din regiunea centrală şi est-europeană care nu colaborează cu 

băncile reprezintă un potenţial ridicat, pe partea de retail, pentru instituţiile de credit. 

Dacă avem în vedere gradul de intermediere financiară din România, situaţia este similară. 

România se situează pe ultimul loc în regiune în ceea ce priveşte ponderea activelor bancare 

raportate la Produsul Intern Brut, cu o valoare de 60%. În Lituania acest indicator este de 70%, în 

Slovacia 85%, iar în Polonia 91%. Ţările cu un grad de intermediere financiară de peste 100% 

sunt Ungaria 109%, Germania 268%, Olanda 369% și Franța 383%. 

 

 
Figura 2. Gradul de intermediere financiară (%) 

 

În România, jumătate din activele bancare sunt reprezentate de plasamente în credite, ceea 

ce reflectă gradul redus de angrenare al băncilor pe piața de capital. Comparativ cu noi, Franța are 

mai bine de două treimi din active plasate în titluri financiare, la fel și Germania, Olanda, Italia, 

adică țările dezvoltate din UE.  

Dacă avem în vedere ponderea populaţiei bancarizate şi gradul de intermediere financiară 

din România, situaţia este destul de neîncurajatoare, însă dacă ne referim la densitatea reţelei de 

unităţi bancare, situaţia este ceva mai bună. În România regăsim 29 unităţi bancare la 100.000 de 

locuitori, în timp ce în Ungaria sunt 15, iar în Polonia 31 unități bancare la 100.000 de locuitori.  

În ceea ce priveşte densitatea reţelei bancare din mediul rural, aici situaţia este mai 

puţin corespunzătoare cerinţelor. În mediul rural sunt prezente doar 11,6% din totalul 

sucursalelor și al agențiilor băncilor din România, respectiv doar 11,1% din toate ATM-urile 

existente la nivel național. Raportat la umărul de locuitori, densitatea agențiilor în zona rurală 

este de 6 la 100.000 de locuitori, comparativ cu 46 la 100.000 de locuitori, în zona urbană. 
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ÎNSĂMÂNŢAREA ARTIFICIALĂ – AVANTAJE ŞI 

DEZAVANTAJE 
Ion Carabă  

 

Însămânţările artificiale reprezintă un proces biotehnic complex, care constă în recoltarea 

spermei de la un reproducător mascul şi depunerea acesteia, cu ajutorul unui instrumentar 

adecvat, în organele genitale ale unei femele în călduri. Însămânţarea artificială are avantajele și 

dezavantajele sale. Crescătorii de animale ar trebui să evalueze cu atenţie avantajele şi 

dezavantajele însămânţării artificiale (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Însămânţarea artificială la vacă 

 

AVANTAJE 

1) Permite utilizarea pe scară largă a reproducătorilor cu valoare genetică superioară, 

care, în mod normal, nu ar fi disponibili la crescători, deoarece achiziţia şi întreţinerea unui 

reproducător este foarte costisitoare; 

2) Contribuie substanţial la ameliorarea genetică a populaţiilor de taurine, prin 

folosirea celor mai valoroşi tauri, oferind posibilitatea alegerii taurilor care transmit la 

descendenţi caracterele dorite; 

3) Permite utilizarea practică a materialului seminal sexat, proporţia de femele 

printre viţeii obţinuţi din însămânţările cu spermă sexată este de minim 90%; 

4) Permite să se realizeze mult mai repede testarea după descendenți a 

reproducătorilor, pentru determinarea potențialului genetic; 

5) Permite prevenirea şi combaterea unor boli transmisibile prin actul montei; 

6) Permite eliminarea taurilor periculoşi din fermă; 

7) Reduce numărul de tauri necesari pentru montă; 

8) Însămânţarea artificială înlocuieşte monta şi elimină pericolele de accidentare; 

9) Introducerea de material genetic nou, prin importul de material seminal din afara 

ţării, înlăturând astfel costurile de carantină şi transport al animalelor vii; 

10) Prin congelarea materialului seminal, reproducătorul valoros poate fi folosit la 

reproducere mai mulţi ani, chiar şi după moartea acestuia; 
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11) Însămânţarea artificială a permis apariţia unei noi biotehnologii de reproducere a 

animalelor - transferul de embrioni care se bazează pe aceeaşi structură tehnică şi organizatorică. 

 

DEZAVANTAJE 

1) Pe lângă depistarea incorectă a vacilor în călduri şi implicit, neînsămânţarea la 

momentul optim, depunerea greşită a spermei în căile genitale influenţează negativ rezultatele 

însămânţării artificiale. Însămânţarea artificială necesită calificarea şi formarea unui operator 

însămânţător. Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor pot fi consumatoare de timp şi duc la costuri 

suplimentare. 

2) Investiția inițială în echipament poate fi, de asemenea, destul de costisitoare. 

Însămânţarea artificială are nevoie de mai multe instrumente de specialitate. 

3) Crescătorii care posedă material seminal congelat în containere cu azot lichid 

trebuie să verifice periodic containerul şi să-l completeze cu azot lichid. 

4) Sincronizarea estrului femelelor, poate fi de asemenea costisitoare, atunci când se 

utilizează un număr mai mare de animale. Hormonii utilizaţi pot costa la fel de mult. 

5) Pentru obţinerea de rate de concepţie ridicate, trebuie crescut managementul. Nu 

numai detectarea căldurilor trebuie să se facă de mai multe ori pe zi, ci şi înregistrările atente 

trebuie să fie păstrate pentru a preveni împerecheri accidentale şi greşeli. 

6) Ca urmare a dezavantajelor pe care le prezintă însămânţarea artificială, unii 

crescători manifestă o reţinere faţă de această procedură. 

Făcând o apreciere asupra avantajelor şi dezavantajelor pe care le aduc însămânţările 

artificiale, putem spune că avantajele sunt mai bine reprezentate, iar dezavantajele pot fi reduse 

la minim printr-o mai bună organizare şi creştere a nivelului profesional al personalului care se 

ocupă cu însămânţările artificiale. 
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CONSULTANȚA – SERVICIU PROFESIONAL 

 PENTRU AGRICULTURĂ 
 

Simona Cristina CONSTANTINESCU 
 

Serviciile destinate agriculturii sunt în marea lor majoritate servicii lucrative (mai puţin 

unele servicii sanitar - veterinare sau de consultanţă), având aceleaşi caracteristici generale cu cele 

ale altor servicii - intangibilitatea, inseparabilitatea, variabilitatea, perisabilitatea. 

Alături de caracteristicile generale, serviciile agricole au câteva caracteristici proprii cum 

ar fi caracterul lor sezonier. Anumite servicii agricole, şi ne referim aici la serviciile de 

mecanizare, sunt executate într-o anumită perioadă a anului, iar altele într-o altă perioadă. 

Se constată, în prezent, o continuă diversificare a serviciilor agricole şi o creştere a 

ponderii acestora în totalul producţiei agricole. 

Serviciile destinate agriculturii se împart, într-un înţeles extins, în două categorii: cele cu 

influenţă directă asupra producţiei agricole (ex.: serviciile de mecanizare, serviciile sanitar - 

veterinare etc.) şi serviciile cu influenţă indirectă asupra acesteia (ex.: serviciile de consultanţă; 

serviciile de finanţare şi creditare). 

Toate serviciile converg, însă, spre acelaşi scop: asigurarea unei producţii agricole mai 

bune atât sub raport cantitativ, cât şi calitativ. 

În agricultură, consultanţa este un serviciu profesional de consiliere şi, la cerere, de implicare, 

realizat gratuit sau pe baza unui onorariu, de către specialişti sau organizaţii autorizate, având ca 

scop sprijinirea managerilor exploataţiilor agricole sau a altor persoane interesate în realizarea unor 

obiective sau rezolvarea unor probleme din sfera agriculturii. 

 

Tabelul 1 . Caracteristicile activităţii de consultanţă agricolă 
Activitatea de consultantă Exemple 

Este orientată către un obiectiv - Îl ajută pe fermier să se ajute singur 

- Dezvăluie noi puncte de vedere 

Acţionează conform unor 

principii 

- Creează încredere reciprocă 

- Ţine cont de nevoile şi experienţa fermierilor (orientare 

către grupul vizat) 

- Contribuie la găsirea soluţiilor în comun (prin participarea 

fermierilor) 

- Acţionează pas cu pas 

Se bazează pe teorii - Comunicare 

- Percepţie 

- Psihologie 

Îndeplineşte funcţii - Ajută la rezolvarea problemelor 

- Asigură educaţia şi instruirea adulţilor 

- Face disponibile mijloace de producţie 

Ia diferite forme - Consultantă individuală 

- Răspândirea informaţiei orientată către grupuri (activitate 

de extensie) 

- Activităţi de extensie orientate către comunităţi agricole 

întregi 

Alege abordări metodologice - Orientată către participare 

- Orientată către practică 

Utilizează instrumente adecvate Material demonstrativ, broşuri, pliante tehnice, material ilustrativ, 

afişe, ilustrări pe panouri de afişaj, diapozitive, filme, video 



 

28 
 

 

Indiferent de modul cum este privită şi receptată consultanţa agricolă este unanim 

acceptat pe plan mondial faptul că fără acest tip de servicii este greu să se obţină performanţă şi 

eficienţă în agricultură.       

Obiectivul general al activităţii de consultanţă agricolă este de a îmbunătăţi cunoştinţele 

şi aptitudinile fermierilor privaţi, pentru ca aceştia să poată lua decizii eficiente într-un context 

economic competitiv. 

Activitatea de consultanţă este procesul prin care consultantul încearcă să-i motiveze pe 

fermierii de la nivel local să-şi dezvolte afacerea fermei, încercând să le dezvolte, prin încurajări, 

informaţii şi idei, capacităţile de a acţiona în sensul soluţionării problemelor lor acute. Prin 

intermediul informaţiilor şi sfaturilor utile şi practice, un fermier sau un grup de fermieri poate 

dobândi o mai bună înţelegere a problemelor proprii şi poate recunoaşte soluţiile alternative 

existente. 

Serviciile de consultanţă agricolă joacă, de asemenea, un rol intermediar în fluxul de 

informaţii dintre instituţiile de dezvoltare a agriculturii, cum ar fi cercetarea, şi fermieri. Astfel, 

rezultatele cercetării sunt făcute disponibile pentru fermieri, în aşa fel încât acestea să poată fi înţelese  

şi aplicate. Trebuie verificat dacă rezultatele  cercetării  se  potrivesc condiţiilor locale şi, în 

special, dacă noile tehnologii sunt profitabile pentru fermele locale. 

Ca orice activitate desfăşurată, consultanţa agricolă are la bază anumite principii bine 

definite printre cele mai importante fiind: 

 Consultantul trebuie să dispună de înaltă competenţă profesională şi specializare; 

 Consultantul trebuie să dispună de independenţă totală în activitatea sa. Consultanţa 

reprezintă o activitate independentă, determinată, în primul rând, de însăşi definiţia sa; 

 Consultanţa trebuie să fie o activitate de consiliere, de recomandare, astfel încât 

propunerile sau soluţiile avansate să nu aibă un caracter imperativ pentru beneficiari; 

 Consultanţa trebuie să aibă caracter de confidenţialitate; 

 În activitatea sa, consultantul trebuie să promoveze noul, precum şi realizările ştiinţifice 

importante din domeniul în care-şi desfăşoară activitatea. 

Consultanţa agricolă rezultă din lipsa cunoştinţelor şi informaţiilor de specialitate, a 

infrastructurii insuficiente şi a factorilor de producţie care au, în cele mai multe cazuri, caracter 

restrictiv, precum şi din motivarea limitată pentru dezvoltare a producătorilor agricoli. Statul are 

obligaţia de a susţine consultanţa agricolă. 

În afară de consilierea în probleme privind tehnologiile de producţie, de prelucrare şi 

valorificare a produselor agricole sau de procurare şi folosire a unor factori de producţie, consultanţa 

agricolă trebuie să vizeze şi probleme socio-economice privind îmbunătăţirea alimentaţiei sau a 

bugetului familial, precum şi dezbateri pe tema posibilităţii de angajare în alte domenii pentru 

membrii familiei. 

Se poate concluziona că, în agricultură, consultanţa a apărut din necesitatea de a asigura 

asistenţa de specialitate (tehnică, tehnologică, economică, managerială, juridică sau cu caracter 

social) sferei agriculturii, în vederea eficientizării activităţii acesteia, iar consultantul agricol 

trebuie să dispună de înalt profesionalism, obţinut prin instruire şi experienţă practică. 
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PLANTE PERENE BULBOASE SEMIRUSTICE 

 
Maria BĂLA, Cristna TOȚA 

 Plantele perene bulboase semirustice sunt plannte floricole care nu rezista iarna în câmp 

și se deplantează în fiecare toamna. Din această grupă fac parte; ANEMONE, CANNA, 

DAHLIA, GLADILUS și POLYANTHES. 

Aceste plante le plantăm în luna aprilie când temperatura în sol la adâncimea de plantare 

este de 10 ֯ C. 

 

ANEMONE L. – Floarea Paștilor, este o plantă 

perenă originară din regiunile de munte ale mării Mediterane. 

Prezintă o tijă florală de 30-35 cm care se termiă cu o florare 

în formă de cupă de culori vii: roz, roșu, albastru. Preferă 

expoziții însorite, se inmulțeste prin divizarea tuberculilor în 

perioada de repaus. 

Se foosesc ca flori tăiate, în grupuri pe peluze, 

platbande, borduri sau în amestec cu alte specii perene sau în  

borduri.  

(foto http://seminte-

flori.ro/index.php?route=product/product&product_id=743 ) 

 

CANNA L. – Canna, originară din zonele tropicale și 

subtropicale ale Americii, prezintă tije florale neramnificat 

de 60-70 cm cu flori grupate într-un spic de culoare roșie, roz 

sau nuanțe de galben. Înflorește din iunie până toamna târziu. 

 Canna preferă locuri însorite, cu soluri bogate, 

afânate și bine drenate. Se înmulțește prin divizarea 

rizomilor.  

Se folosește pentru decorul peluzelor, singură sau 

asociată cu alte plante anuale, în grupuri, pete, ronduri, rabate 

sau borduri. 

(foto http://seminte-

flori.ro/index.php?route=product/product&product_id=743 ) 

 

DAHLIA L. – Dalii sau gherghine sunt originare din 

America de Nord și Mexic. Necesită locuri însorite cu soluri 

argilo-nisipoase bogate în substanțe organice, înfloresc bogat 

din iulie până toamna târziu. Înmulțirea se face prin 

despărțirea rădăcinilor tuberizate și prin semințe. Daliile se 

recoltează când inflorescența este semideschisă, fiind foarte 

apreciate ca flori tăiate si utilizate in amenajarea spațiilor 

verzi ca ronduri, rabate, borduri, grupuri izolate. 

(foto http://seminte-

flori.ro/index.php?route=product/product&product_id=743 ) 

http://seminte-flori.ro/index.php?route=product/product&product_id=743
http://seminte-flori.ro/index.php?route=product/product&product_id=743
http://seminte-flori.ro/index.php?route=product/product&product_id=743
http://seminte-flori.ro/index.php?route=product/product&product_id=743
http://seminte-flori.ro/index.php?route=product/product&product_id=743
http://seminte-flori.ro/index.php?route=product/product&product_id=743
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GLADIOLUS L. – Genul cuprinde 250 de specii 

perene, semirustice răspândite în Africa, Asia și Europa. 

Gladiolele prezintă o tijă florală de 50-150 cm cu flori 

dispuse sub formă de spic, de culori foarte diferite, se 

înmulțesc vegetativ prin tuberobulbi care se plantează în 

soluri bogate în substanțe nutritive, afânate, permeabile, cu 

reacție neutră sau slab acidă, adăpostite de vânturi și însorite. 

Gladiolele se cultivă în principal pentru flori tăiate 

care se recoltează când prima floare din inflorescență s-a 

deschis. Soiurile pitice se pot folosi în parcuri și grădini, 

pentru borduri și platbande 

 

 

POLYANTHES L. – Tuberoze sau chiparoase sunt 

originare din Mexic prezintă o tulpină florală puternică de 

80-100 cm cu flori dispuse în racem de culoare alb sau crem 

cu un parfum suav. Ele necesită un sol ușor, permeabil, bogat 

cu reacție neutră. 

 Tuberozele se cultivă pentru flori tăiate, care sunt 

mult apreciate si se recoltează când jumătate din florile 

inflorescenței sunt deschise. 

(foto http://gradina-de-vis.shopmania.biz/cumpara/tuberoze-

polianthes-tuberosa-7276916 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gradina-de-vis.shopmania.biz/cumpara/tuberoze-polianthes-tuberosa-7276916
http://gradina-de-vis.shopmania.biz/cumpara/tuberoze-polianthes-tuberosa-7276916
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CREŞTEREA PUILOR BROILER DE CURCĂ  

ÎN SISTEM GOSPODĂRESC 
 

Asist. Dr. Ionica IANCU   
 

Curcanul (Meleagris gallopavo) este o pasăre originară din America, fiind domesticit încă 

de pe vremea aztecilor, care foloseau carnea de curcan şi ouăle ca sursă de proteină, iar penele în 

scop decorativ.  

Curcanii au ajuns în Europa prin intermediul spaniolilor, care au început să crească 

această pasăre, exclusiv pentru carnea foarte gustoasă, dietetică, cu conţinut scăzut de grăsime în 

carcasă. Carnea de curcan conţine toţi aminoacizii esenţiali, vitamine din complexul B, de 

asemenea este bogată în P, K, Mg, Fe şi furnizează 20% din necesarul zilnic de zinc, necesar 

pentru un sistem imunitar sănătos. 

Pe piaţa din România au apărut, în ultimul timp, mai multe rase de curcani, cu creştere 

rapidă şi greutate mare la sacrificare.  

Ca urmare a încrucişării între rasele de curci ameliorate cu rasele comune au rezultat 

diferite varietăţi de curci cu greutate corporală ridicată şi producţie mare de ouă.  

Creşterea puiului de curcă impune anumite condiţii, deoarece acesta este sensibil la 

temperatură, umiditate, curenţi de aer, la calitatea apei, a furajelor şi la diferite boli. 

Dacă perioada de start în creşterea puiului de curcă este bună, atunci creşterea tineretului 

şi a adulţilor este asigurată. 

În creşterea tradiţională, adăposturile pot fi construite din cărămidă sau beton, dar la 

exterior trebuie să fie îngrădite cu plase de sârmă. Spaţiul unde vor fi cazaţi puii, va fi pregătit cu 

câteva zile înainte de sosirea acestora, curăţit, aerisit şi dezinfectat, chiar dacă în acelaşi spaţiu au 

fost anterior alte generaţii de pui sănătoşi. Dacă spaţiul este mare, se recomandă 

compartimentarea lui, prin amenajarea de ţarcuri. 

Aşternutul trebuie să fie uniform distribuit, într-un strat gros de minim 5-8 cm, din talaj 

de lemn sau paie uscate, fără urme de mucegai. Hrănitorile şi adăpătorile se amplasează iniţial pe 

aşternut, pentru ca ulterior, să fie ridicate, pe măsură ce puii cresc. Înălţimea acestora va fi 

reglată, astfel încât partea de jos a hrănitorilor şi adăpătorilor să fie la nivelul spatelui puilor.  

Temperatura din adăpost, la nivelul aşternutului, înainte de sosirea puilor trebuie să fie de 

36-38°C, pentru ca ulterior să scadă cu 2°C pentru fiecare săptămână de viaţă a puilor. 

Lumina va fi asigurată cu ajutorul becurilor cu infraroşu sau natural, când puii sunt mai 

mari. În primele 3 săptămâni, durata luminii va fi de 23 de ore, după care se poate reduce la 14 

ore pe zi. Puii de curcă nu se orientează prea bine în primele 3 săptămâni, de aceea trebuie să fie 

ajutaţi să găsească hrănitorile şi adăpătorile, acestea fiind amplasate sub sursa de lumină. Se 

recomandă folosirea hrănitorilor şi adăpătorilor viu colorate pentru a favoriza găsirea lor şi a 

creşte consumul. 

În gospodăriile populaţiei, hrana puilor de curcă este constituită în principal din făină de 

mălai, care nu asigură, în mod normal, necesităţile fiziologice ale puiului, uneori fiind 

suplimentată cu brânză de vaci şi ouă fierte pentru a asigura necesarul de proteină. După vârsta 

de două săptămâni, în unele zone din ţară, se mai adaugă urzici fierte şi lucernă tocată.  

Cea mai sigură cale de succes, în creşterea puiului de curcă, este utilizarea furajului 

special adaptat pe perioade de creştere, îngrăşare şi finisare, cumpărat din magazinele de profil.  

În primele 4 săptămâni se recomandă furajarea cu furaj granulat starter, pentru a asigura o 

dezvoltare optimă a puilor. După vârsta de 5 săptămâni se administrează furaj granulat de 

creştere, iar după 10-12 săptămâni furaj granulat faza a doua, moment în care se pot adăuga şi 

cereale în hrana curcilor. Furajul de finisare se administrează după vârsta de 16 săptămâni. 
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Datorită compoziţiei lui (făină de lucernă şi gluten de porumb), acest furaj ajută la obţinerea unei 

carcase deosebite, cu gust şi savoare excepţională, având calităţi nutriţionale peste standard.  

Apa trebuie să fie permanent proaspătă şi asigurată la discreţie, dacă se murdăreşte va fi 

schimbată, chiar de 5-6 ori pe zi, pentru a evita dezvoltarea unor bacterii şi a algelor. 
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Pentru a limita deteriorarea aşternutului şi udarea puilor se recomandă folosirea 

adăpătorilor adecvate vârstei lor. Până la vârsta de 6 săptămâni se folosesc adăpători pentru pui 

mici. Dacă aşternutul se deteriorează, acesta va fi împrospătat ori de câte ori este nevoie.  

Se recomandă utilizarea acidifianţilor în apa de băut, a probioticelor şi prebioticelor, mai 

ales în primele 3 săptămâni de viaţă ale puilor. Vaccinarea puilor de curcă se face în funcţie de 

situaţia epidemiologică din zonă: 

- contra bolii de Newcastle la vârsta de 9, 25 şi 45 de zile; 

- contra rinotraheitei infecţioase la vârsta de 1, 30, 70 şi 100 zile; 

- contra micoplasmozei la vârsta de 60 de zile. 

Pentru a preveni stresul vaccinării se recomandă administrarea de polivitamine, în apa de 

băut, timp de 3-5 zile, după fiecare vaccinare.  

În cazul puilor din gospodăriile populaţiei, crescuţi în mod tradiţional, se recomandă 

administrarea unui tratament intern contra histomonozei, după vârsta de 14 zile. 

Puii de curcă se cresc în spaţii separate de celelalte păsări din curte.  

Creşterea puilor broiler de curcă, în sistem gospodăresc poate constitui o afacere de 

succes. 
 

 

 

 

 

 

 

 


