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C A L E N D A R U L 
lucrărilor agricole  la culturile de câmp în lunile de vară 

 
    Perioada la care ne referim este grea, volumul lucrărilor care trebuie efectuate este mare, 
dintre care enumerăm pe cele mai importante : 

 încheierea recoltării grâului și depozitarea atentă a recoltei; 

 eliberarea terenului și efectuarea lucrărilor solului; 

 scarificarea terenurilor grele; 

 aplicarea sub arătură a amendamentelor cu calciu și a îngrășămintelor cu fosfor și 
potasiu; 

 irigarea culturilor care se recoltează în toamnă; 

 pregătirea terenului pentru semănatul rapiței. 

 aprovizionarea cu pesticide, în funcție de planul de cultură în vederea efectuării 
tratamentelor la sămânță înainte de semănat. 

 Încheierea recoltării grâului și depozitarea atentă a recoltei.  

    Încheierea recoltării grâului trebuie grăbită, vremea instabilă  din perioada coacerii pune în 
pericol calitatea boabelor destinate panificației. 
    Multă atenție trebuie acordată recoltării parcelelor cu plante căzute, în funcție de situațiile 
întâlnite se va stabilii sensul de deplasare al combinelor, folosirea lățimii de lucru a mesei, 
astfel încât pierderile să fie minime. 
    Imediat după recoltare este necesară uscarea boabelor până la umiditatea de 14%. 
   Prețul grâului în prezent este sub cel din anul trecut, dar se apreciază că după  încheierea 
recoltării va mai crește. 

 Eliberarea terenului și efectuarea lucrărilor solului.  

    Paiele rezultate după recoltarea grâului au o importanță de luat în considerare, fie că sunt 
folosite la furajarea animalelor sau ca așternut și transformarea lor într-un valoros 
îngrășământ, fie vor fi folosite la fabricarea hârtiei sau ca și combustibil. 
    Lucrările solului pot fi efectuate în două variante tehnologice: sistemul de lucrare a solului  
cu răsturnarea brazdei sau sistemul de lucrare a solului fără răsturnarea brazdei.  

Primul sistem aparţine tehnologiei convenţionale, respectiv de efectuare a  
arăturii de vară care poate fi efectuată după metoda clasică cu plugul care are ca organe active 
brăzdarul şi cormana; cu plugul cu scormonitor pe solurile cu hardpan: cu plugul cu 
antetrupiţă pe solurile foarte îmburuienate şi cele înţelenite; cu plugul cu antecormană pentru 
o mai bună încorporare a resturilor vegetale sau cu plugul cu discuri pe solurile nisipoase, 
pietroase, cu resturi de rădăcini ,etc. 
       Lucrarea solului fără întoarcerea brazdei este o măsură prin care protejăm solul şi îi 
refacem potenţialul productiv. Această lucrare este indicată pentru următoarele condiţii: 
       -  în zonele cu soluri sărăturate sau cu tendinţă de sărăturare care în ţara noastră depăşesc 
un milion de hectare, la care stratul de săruri este aproape de suprafaţă; 
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       -  în zonele colinare, cu soluri în pantă, pentru a prevenii scurgerile de sol în urma 
precipitaţiilor şi înmagazinarea apei; 
       -  în  zonele cu soluri nisipoase în diferite grade de mobilitate, pentru a menţine miriştea 
neîncorporată şi protejarea  respectivelor soluri; 
       -   pentru pregătirea superficială a patului germinativ pe terenurile lucrate, dar tasate de 
ploi. 
     Lucrarea solului fără întoarcerea brazdei este mai economică, se reduc costurile de 
producție, deci se vor obține produse mai ieftine realizate cu consum re4dus de combustibil. 

Scarificarea terenurilor grele.  
     Afânarea adâncă a terenurilor cu strat puternic tasat în profunzime trebuie efectuată odată 
la 3 – 4 ani, la adâncimea de 50 – 80 cm. Lucrarea se face cu consum minim de energie în 
intervalul maturizării fizice a solului, respectiv după recoltarea culturilor. 
    Scarificarea terenurilor asigură drenarea solului, înmagazinarea unei cantități mai mare de 
apă în pământ, precum și pătrunderea în adâncime a aerului și a rădăcinilor plantelor. 
    Sporul de recoltă care se obține prin scarificare, comparativ cu aratul terenului la 
adâncimea de 25 cm este de 15 – 30%, în funcție de cultură și se menține ridicat în următorii 
2 – 3 ani. 

 Aplicarea sub arătură a amendamentelor cu calciu și a îngrășămintelor cu fosfor și 
potasiu.   

      Îngrăşămintele cu fosfor şi cele cu potasiu sunt bine valorificate de toate culturile, dacă 
sunt introduse sub brazdă, datorită solubilităţii reduse a acestora. 
   În ultimii ani, mulţi fermieri au fertilizat culturile unilateral cu îngrăşăminte cu azot sau cu 
îngrăşăminte complexe cu raport de 2:1:1 şi 3:1:1 în favoarea azotului, determinând 
dezechilibre de nutriţie a plantelor. 

 
    De aceea este necesar să aplicăm, în funcţie de tipul de sol şi cultura care urmează, între 60 
– 120 kg/ha fosfor s.a. şi 60 -100 kg/ha potasiu s.a. 
    Dacă s-a aplicat în anul anterior gunoi de grajd doza de potasiu se reduce la jumătate, iar 
dacă se aplică gunoi de grajd în acest an, se poate renunţa la fertilizarea cu potasiu, rămânând 
obligatorie aplicarea îngrăşămintelor cu fosfor. Reamintim un lucru cunoscut că în  prezenţa 
fosforului şi îngrăşămintele cu azot sunt mai bine valorificate, plantele au o rezistenţă mai 
bună la secetă, ger, boli, cădere, frângere iar boabele sunt de calitate superioară. 
   Încorporarea în sol a gunoiului de grajd în doză de 20 – 30 t/ha este benefică pentru 
majoritatea culturilor, pe toate tipurile de sol. 
   În zonele colinare cu soluri acide corectarea reacţiei prin încorporarea sub arătură a 2 – 4 
t/ha amendamente cu calciu însănătoşeşte aceste soluri bolnave şi beneficiile pe care le aduce 
se vor resimţii 2 – 3 ani. 

 Irigarea culturilor care se recoltează în toamnă.   

    În acest an meteorologii ne anunță că lunile de vară vor fii deosebit de calde și cu deficit 
de precipitații pe mari areale agricole din țară. În aceste condiții se impune folosirea la 
maxim a întregului potențial de irigare, deoarece în aceste luni culturile cu recoltare în 
toamnă (porumb, soia,floarea soarelui, sfeclă de  zahăr) parcurg faze critice pentru apă. 
    Numărul de udări și normele de udare se vor stabili în funcție de situațiile concrete din 
teren. 

 Pregătirea terenului pentru semănatul rapiței .  

     Succesul acestei culturi depinde  în mare măsură de buna pregătire a terenului și de 
fertilizarea de bază. La stabilirea dozelor de îngrășăminte se va avea în vedere consumul 
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specific, respectiv cantitățile  extrase pentru 1000 kg semințe și producția de biomasă 
aferentă, după cum urmează: 50-60 kg azot s.a.,30-60 kg fosfor s.a., 40-50 kg potasiu s.a., 50-
60 kg calciu, 20-30 kg sulf și importante cantități de microelemente. 
   Pentru a obține recolte eficiente economic, în general se aplică 80-180 kg azot s.a., 50-80 
kg fosfor s.a., 60-80 kg potasiu s.a. Întreaga doză de fosfor și potasiu și o treime din doza de 
azot se vor aplica acum, sub arătura de vară, 
   Aplicarea amendamentelor cu calciu pe solurile cu reacție acidă influențează favorabil 
recolta și conținutul de ulei al semințelor. 
   Arătura se execută la adâncimea de 20-25 cm, în agregat cu grapa stelată sau cu utilaje 
moderne de prelucrare a solului care la o singură trecere execută atât afânarea cât și 
mărunțirea solului. 

 Aprovizionarea cu pesticide, în funcție de planul de cultură în vederea efectuării 
tratamentelor la sămânță înainte de semănat.   

   Este pe deplin cunoscut faptul că în prezent la toate culturile se impune tratarea semințelor 
înainte de semănat. 
   Cantitățile mici folosite la aceste tratamente cu eficiență foarte bună conduc la concluzia că 
aceste tratamente sunt cele mai economice și cele mai puțin poluante pentru sol și atmosferă. 
   Orientarea asupra produselor folosite trebuie făcută nu în funcție de prețul acestora ci în 
funcție de  eficiența lor și necesitățile  care se impun în zonele de cultură respective. 
   Păstrarea produselor fitosanitare cât și  pe durata tratamentelor trebuie să fie respectate 
toate regulile de protecție a muncii și a mediului. 
   La cumpărarea semințelor este obligatoriu să vă informați dacă sămânța este tratată și  cu 
ce produs. 
   Verificați la cumpărarea produselor fitosanitare data de fabricație și respectiv de expirare a 
acestora și condițiile de păstrare până la utilizare. 
 
                                                                    Prof.univ.dr. GHEORGHE DAVID 
                                                                    Prof. dr. ing. ADRIAN  BORCEAN 
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Mediul organizaţional şi de business (II) 
Mediul intern. Cultura organizaţională 

Importanţa culturii în lumea contemporană 
 

 
 

Deşi necesitatea demersurilor interculturale este, în mod evident, legată de 
globalizare şi internaţionalizarea afacerilor, fenomenele asociate acestora par a fi un izvor 
nesfârşit de dezbatere. Dificultăţile de comunicare dintre culturi, şocul cultural şi adaptarea la 
o altă cultură, eşecurile comerciale şi frustrările personale derivate din acestea sunt doar 
câteva exemple de provocări ce însoţesc  organizaţiile, fie ele publice sau private, în drumul 
lor spre performanţă.  

O corporaţie multinaţională, de pildă, înseamnă mult mai mult decât nişte unităţi de 
producţie ce funcţionează în mai mult regiuni ale aceleiaşi ţări sau în mai multe ţări. 

Indiferent de domeniul de activitate al unei organizaţii, este limpede că mediul 
cultural diferit în care aceasta operează (cu alte cuvinte, mediul extern), precum şi 
diversitatea culturală a angajaţilor (altfel spus, mediul intern) joacă un rol decisiv asupra 
bunului mers al afacerii. După cum subliniază Miroshnik (2002), cultura îndeplineşte cinci 
funcţii principale: 

- permite comunicarea dintre indivizi prin intermediul unei limbi cunoscute şi 
împărtăşite de aceştia; 

- face posibilă anticiparea modului în care cei din jur răspund la acţiunile indivizilor; 
- oferă standarde pentru a distinge între bun/rău, urât/frumos, moral/imoral, 

tragic/amuzant, sigur/periculos etc.; 
- furnizează cunoştinţele şi aptitudinile necesare supravieţuirii şi convieţuirii într-un 

anumit mediu social; 
- permite identificarea indivizilor provenind din aceeaşi cultură şi includerea propriei 

persoane într-un grup cu preocupări şi preferinţe asemănătoare. 
În plus, trebuie admis faptul că fiecare individ şi grup (indiferent de criteriile pe care 

acesta este constituit: profesie, educaţie, sex, caracteristici demografice, religie etc.) sunt 
purtătorii propriilor valori, aptitudini şi  convingeri, se deschide calea către identificarea 
metodelor şi instrumentelor menite a pune aceste valori, aptitudini şi convingeri în slujba 
creării şi păstrării avantajului concurenţial al întreprinderii. Aici intervine rolul decisiv al 
factorilor de conducere care, prin calităţi personale şi tehnici manageriale adecvate, trebuie să 
realizeze acest lucru. După cum remarcă Miroshnik (2002), „un management eficient modern 
trebuie să fie transcultural: orice formă de management transcultural începe cu efortul de a 
cunoaşte diversitatea culturală fără judeca. 

Cultura este reprezentată de cunoaşterea sau cunoștințele dobândite pe care le 
folosesc pentru a interpreta experienţa şi pentru a genera un comportament social. Această 
cunoaştere este influenţată de valori, atitudini, create şi influenţate de comportament. În 
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general cei mai mulţi cercetători ai culturii sunt de acord asupra următoarelor caracteristici 
ale culturii: 

Învăţarea. Cultura nu este ereditară sau determinată biologic, ea se dobândeşte prin 
învăţare şi experienţă. 

Împărtăşirea. Oamenii ca membrii ai unui grup, organizaţii, sau societăți 
împărtăşesc cultura ca nefiind specifică unor indivizi singulari. 

Transferabilitatea prin generaţii. Cultura este cumulativă şi ca atare ea este 
transferată de la o generaţie la alta. 

Simbolică. Cultura se bazează pe capacitatea umană de a simboliza sau a utiliza un 
lucru pentru a reprezenta un altul. 

Modelare. Cultura are o structură şi este integrată. O schimbare într-o pare va 
determina schimbări în altă. 

Adaptivă. Cultura se bazează pe capacitatea umană de adaptare şi schimbare, în 
contrast cu procesul mult mai general de adaptare condus genetic de la animale. 

Diversitatea culturală. Există multe modalităţi de a examina diferenţele culturale şi 
impactul lor asupra managementului internaţional. Diversitatea culturală există şi afectează 
modalităţile în care oamenii acţionează asupra organizaţiei. Judecarea diferenţelor culturale 
ca bune sau rele, ne poate conduce la atitudini şi comportamente nepotrivite. Recunoaşterea 
şi acceptarea diferenţelor culturale determină o capacitate de a controla şi conduce în mod 
eficient organizaţia şi oamenii acesteia. Interesul pentru studierea, înţelegerea şi promovarea 
diversităţii s-a manifestat cu precădere în ultimele două decenii, interes concretizat în anul 
2005 la Paris în cadrul conferinţei UNESCO prin semnarea “Convenției pentru protecţia şi 
promovarea diversităţii şi expresiilor culturale”. În acest tratat, susţinută şi promovată, 
diversitatea culturală este considerată “indispensabilă pentru pacea şi securitatea la nivel 
global, naţional şi internaţional prin dezvoltarea respectului reciproc dintre popoare şi culturi; 
diversitatea creează o lume variată şi diversă care măreşte numărul opţiunilor şi îmbogăţeşte 
capacitatea şi valorile umane, fiind principalul resort al dezvoltării durabile a comunităţii, 
popoarelor şi naţiunilor”. 

Promovarea diversităţii şi prevenirea discriminării sunt susţinute de un cadru legal la 
nivel european prin Directivele 2000/43 CE şi 2000/78/CE şi a nivel național prin Legea 
324/2006 cu modificări şi completări pentru legea 137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare; legea 202/2002 privind egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi şi Legea 53/2003. 

Diversitatea culturală presupune următoarele avantaje:  
Avantaje la nivel organizaţional: Managerii internaţionali au observat că diversitatea 

culturală reprezintă o resursă pentru dezvoltarea de noi produse, crearea şi acceptarea de noi 
idei cu privire la modalităţile şi activităţile de muncă. Lărgirea sensurilor, diversitatea asigură 
perspective noi de parteneriat în afaceri, precum şi o mai bună cooperare şi comunicare între 
oameni din diferite filiale sau organizaţii, aflate în ţări diferite. Extinderea alternativelor, la 
modul general diversitatea va determina o creştere a activităţii organizaţiilor, creşterea 
flexibilităţii în faţa schimbărilor neprevăzute sau de mare amploare, creşterea îndemânării 
problemelor complexe care implică un număr mare de factori calitativi  

Diversitatea aduce însă şi o serie de dezavantaje sau probleme care apar frecvent în 
cadrul organizaţiilor. Costurile datorate multiculturalismului, generează probleme atunci când 
organizaţia trebuie să obţină un singur consens, creşte complexitatea şi dificultatea în 
dezvoltarea unor proceduri generale; face dificilă convergenţa acţiunilor, creşte 
complexitatea, ambiguitatea şi confuzia în cadrul organizaţiei. 

Valorile culturale specifice unei organizaţii  
Acestea se referă la următoarele aspecte:  
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� misiunea şi imaginea organizaţiei (tehnologie de vârf, calitate superioară, mândria 
de a fi în fruntea sectorului, dorinţa de a menţine standardul etic al serviciilor, spiritul 
inovator, tendinţa puternică spre iniţiativă); 

� vechimea în muncă şi autoritatea (autoritatea inerentă unei funcţii sau persoane, 
respectul pentru experienţă şi autoritate, vechimea în muncă drept criteriu al autorităţii); 

� importanţa diverselor posturi şi funcţii de conducere (autoritatea serviciului de 
personal, importanţa funcţiilor diverşilor vice – preşedinţi, rolurile şi autoritatea din cadrul 
sectorului de cercetare – dezvoltare, ale celui de producţie sau marketing); 

� modul în care sunt trataţi oamenii (atenţia acordată oamenilor şi nevoilor lor, 
tratamentul echitabil sau favoritismul, privilegiile, respectul pentru drepturile individuale, 
posibilităţile de instruire şi perfecţionare, garantarea locului de muncă, remunerarea 
echitabilă, cum sunt motivaţi oamenii); 

� rolul femeilor în conducere şi în alte posturi (acceptarea femeilor în conducere şi 
în alte posturi, posturi interzise femeilor sau rezervate pentru femei, respectul pentru cadrele 
de conducere femei, tratamentul egal, condiţii speciale); 

� criteriile de selecţie pentru posturile de conducere şi supraveghere (vechimea în 
muncă sau competenţa profesională, prioritatea acordată celor din interior, criterii etnice, de 
naţionalitate sau de altă natură, influenţa relaţiilor neoficiale şi “clicilor”); 

� organizarea muncii şi disciplina (disciplina liber consimţită în contrast cu cea 
impusă, punctualitatea, utilizarea ceasurilor de pontaj, flexibilitatea în schimbarea rolurilor în 
muncă, utilizarea unor noi forme de organizare a muncii); 

� stilul de conducere şi administrare (stilul autoritar, consultativ sau participativ, 
utilizarea unor comitete sau grupuri de probleme, exemplul personal al conducătorilor, 
flexibilitatea şi adaptabilitatea stilului); 

� procesele de luare a deciziei (cine decide, cine trebuie să fie consultat, luarea 
deciziilor individual sau colectiv, necesitatea de a realiza un consens); 

� circulaţia informaţiilor şi gradul de accesibilitate al acestora (salariaţii sunt 
amplu informaţi sau dimpotrivă, foarte puţin, informaţiile sunt uşor disponibile sau nu); 

� tipare de comunicaţie (preferinţa pentru comunicare orală sau scrisă, rigiditate sau 
flexibilitate în utilizarea unor canale de comunicaţie stabilite, importanţa acordată aspectelor 
formale, accesul la cadrele de conducere superioare, utilizarea şedinţelor, cine este invitat şi 
la ce şedinţe, comportamentul practicat în desfăşurarea şedinţelor); 

� contactele sociale (ce contacte sociale se stabilesc la lucru şi după orele de lucru, 
bariere şi căi de inhibare existente, facilităţi speciale ca bufete sau cluburi rezervate); 

� modul de abordare a conflictelor (dorinţa de a evita conflictul şi de a ajunge la un 
compromis, preferinţa pentru modalităţile neoficiale sau oficiale, implicarea conducerii 
superioare); 

� evaluarea performanţei (oficială sau neoficială, confidenţială sau publică, de cine 
e realizată, cum se folosesc rezultatele); 

� identificarea cu organizaţia (în ce măsură conducerea şi personalul aderă la 
obiectivele şi politicile organizaţiei, loialitate şi integritate, spiritul de echipă, în ce măsură 
este agreabil să lucrezi în organizaţie) 

În plus, multe culturi organizaţionale îşi dezvoltă un vocabular specializat şi o gamă 
largă de simboluri şi ritualuri pe care membrii, personalul, trebuie să le utilizeze şi să le 
respecte dacă nu vor să fie consideraţi ca străini de către colegii lor. 
 

Genoveva Buzamăt 
Corina Ruşeţ 

Iuliana Creţescu 
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SISTEM ECONOMIC PE TIMPUL VERII 
 

În general, practicarea întreţinerii pe păşune (tabere de vară) are loc în ferme 
cu efectiv mai redus de vaci, cu păşuni situate la distanţă de peste 2 km de fermă. 
Vacile sunt ţinute în tabăra de vară întregul sezon de păşunat. Este cel mai eficient 
sistem de întreţinere din punct de vedere economic al vacilor de lapte pe timp de 
vară. 

Această variantă de întreţinere are două mari avantaje: 1. Costul de 
producere al laptelui scade, în special datorită costurilor mai reduse realizate cu 
furajarea; 2. Se asigură astfel mişcarea liberă a vacilor în mediul natural, cu efecte 
benefice asupra producţiei, reproducţiei şi a stării de sănătate. 

Taberele de vară se amenajează în centrul perimetrului păşunii, pe un teren 
mai ridicat şi uşor înclinat pentru a preveni băltirea apei din precipitaţii. Taberele sunt 
prevăzute cu: iesle pentru furajarea suplimentară a vacilor, încăperi pentru păstrarea 
laptelui, magazie pentru concentrate, punct pentru I.A., încăperi pentru îngrijitori, 
sursă de apa potabilă, boxe pentru fătare, instalaţie de muls la păşune, umbrare. Pe 
timpul nopţii vacile se ţin în padocuri spaţioase, asigurând 7-10 m2/cap. 

Producţia de lapte este afectată în sezonul cald, atunci când temperatura 
creşte peste 25 C. Atenţie deosebită trebuie acordată vacilor care au roba de 
culoare neagră, sau predominant negru, deoarece acestea absorb mai multă radiaţie 
solară, comparativ cu vacile a căror robă este de culoare deschisă. 

Înainte de a fi trimise în tabăra de vară, vacile sunt supuse unui riguros 
control sanitar-veterinar, se execută vaccinările curente şi tratamentele 
antiparazitare, verificându-se, totodată, individualizarea acestora. Nu se vor deplasa 
în tabăra de vară vacile bolnave, oricare ar fi natura bolii, până la vindecare. 

Vacile se grupează pe loturi tehnologice, în funcţie de starea fiziologică şi 
nivelul productiv, care să nu depăşească însă 100 capete. 
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În funcţie de producţia de nutreţ verde de pe păşune se stabileşte încărcătura 
de vaci pe hectar. Încărcătura optimă se consideră atunci când se obţine cea mai 
mare producţie de lapte la un hectar păşune, fără însă să scadă producţia 
individuală zilnică de lapte. O păşune de calitate foarte bună, printr-un păşunat 
raţional, poate susţine producţii zilnice de 15-18 kg lapte, fără adaos de concentrate 
. 

Trecerea la regimul de păşunat se recomandă să fie făcut treptat, în decurs 
de 10-14 zile. 

Numărul perioadelor de păşunat şi durata păşunatului sunt influenţate de luna calendaristică: 
astfel în luna iunie, durata păşunatului este de 8,5 ore în 5 perioade, iar în luna octombrie, durata este 
de 10,5 ore în numai 4 perioade. 

 
Factorii climatici, vântul, dar mai ales ploaia modifică activitatea normală de 

păşunat, nu afectează digestibilitatea ierbii, dar scade uneori cu 10-20% cantitatea de masă 
verde pe care vacile ar fi putut s-o ingere într-o zi neploioasă. Temperatura prea ridicată este 
un factor de stres pentru vaci, astfel, 60% din păşunat având loc în timpul nopţii. 

La vaci se constată un vârf al păşunatului dimineaţa după muls, urmat de scăderea 
duratei perioadelor de păşunat până după amiază, spre mulsul de seară, iar viteza de păşunat 
este maximă la începutul păşunatului şi se reduce treptat până la sfârşitul ciclului zilnic de 
păşunat. 

Cu cât păşunea este calitativ şi cantitativ mai bună, cu atât durata păşunatului scade, 
prelungindu-se în cazul în care, înălţimea plantelor nu este corespunzătoare. Bovinele 
efectuează un păşunat selectiv, manifestând preferinţă pentru anumite plante, pentru anumite 
stadii de vegetaţie ale aceleiaşi plante, chiar pentru diferite părţi ale plantei. Acest păşunat 
selectiv se datorează cantităţii mai ridicate de substanţe organice digestibile din plantele 
selectate. 
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Durata păşunatului, dar şi eficienţa utilizării nutreţului verde, sunt influenţate de 
modul de organizare al păşunatului, de preferat fiind păşunatul rotaţional, pe păşuni 
parcelate. În cazul păşunatului rotaţional zilnic, durata păşunatului este de 7 ore şi 25 minute, 
comparativ cu 10 ore şi 30 minute, în cazul păşunatului pe păşuni neparcelate. 

Păşunatul liber. În acest sistem de păşunat vacilor li se repartizează o 
anumită suprafaţă de păşune, pe care acestea o folosesc de primăvara până 
toamna. Este sistemul care necesită cele mai mici investiţii în ceea ce priveşte forţa 
de muncă şi investiţiile cu amenajarea. Ca dezavantaje: utilizarea scăzută a 
nutreţului verde; necesarul de suprafaţă per animal este mai mare; degradarea 
păşunii şi producţia mică de lapte obţinută la hectarul de păşune. 

Păşunatul rotaţional presupune parcelarea păşunii, parcele care sunt 
destinate succesiv păşunatului, odihnei pentru refacere. Vacile păşunează într-o 
parcelă cca. 5-6 zile, după care sunt mutate în parcela următoare. Perioada de 
repaus pentru o parcelă este cuprinsă între 15-30 de zile, în funcţie de natura 
păşunii şi de volumul de precipitaţii înregistrat. La acest sistem de păşunat pierderile 
de nutreţ verde sunt mai reduse şi permite un control eficient al stadiului de creştere 
al plantelor. Se măreşte densitatea vacilor pe unitatea de suprafaţă şi este sporită 
producţia de lapte la hectarul de păşune. Gardurile pentru parcelare sunt 
permanente sau electrice. Este recomandat ca parcelele să aibă forme geometrice 
regulate, lăţimea parcelei trebuie să asigure un front de furajare de 1,5 m pentru 
fiecare vacă. 

Păşunatul în front (dozat) presupune repartizarea prin gard electric a unei 
suprafeţe care este consumată într-o singură zi de către vaci. Seara se mută gardul 
electric pe o nouă parcelă, destinată păşunatului în ziua următoare. Acest sistem de 
păşunat asigură cel mai înalt grad de eficienţă în utilizarea nutreţului verde. 

Înălţimea minimă a covorului vegetal pentru păşunarea vacilor este de 10 cm 
la pajiştile naturale, şi 17-20 cm în cazul celor cultivate. În cazul în care plantele se 
află într-un stadiu prea tânăr de vegetaţie, nutreţul verde are un efect laxativ puternic 
şi este deficitar în substanţă uscată. Dacă plantele se află într-un stadiu prea 
avansat de vegetaţie, consumul voluntar scade datorită conţinutului ridicat în 
celuloză. 

Păşunatul se organizează de regulă dimineaţa, între orele 7  şi 11  şi după 
amiaza, între orele 15  şi 19 . Între orele 11  şi 15  se recomandă ca vacile să fie 
ţinute sub umbrar. În cazul caniculei, vacile pot să păşuneze şi în timpul nopţii 
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Necesarul de masă verde prin păşunat, pentru o taurină adultă este de cca. 
60 kg pe zi, iar pierderile prin călcare şi refuz de consum sunt cca. 15-20% din masa 
de furaj verde .Datorită excesului de potasiu din nutreţul masă verde şi a deficitului 
de sodiu, este obligatorie asigurarea sării de bucătărie sub formă de bulgări de lins 
aşezaţi pe suporturi de lemn sau în jgheaburile de furajare la discreţia animalelor. 

Mulgerea vacilor se recomandă să se facă mecanic, folosind platforma mobilă 
de muls pe păşune. Dar există şi situaţii în care vacile pot fi mulse manual (efectiv 
redus, producţie mică de lapte, etc). Se poate utiliza instalaţia de muls I.M.M.P.-2 cu 
8 locuri, dispuse pe două rânduri, instalaţie deservită de 2 mulgători 

La întreţinerea vacilor pe păşune volumul de muncă necesar întreţinerii 
acestora se reduce. Fiind necesară doar curăţire padocului şi a şoproanelor. 
Pansajul animalelor nu mai este necesar, deoarece acestea se menţin curate sub 
acţiunea factorilor naturali de mediu. La întreţinerea vacilor pe păşune se realizează 
uzura (tocirea) fiziologică a ongloanelor, nemaifiind necesară intervenţia 
podotehnistului. 
 
 

Silvia ERINA 
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ASIGURAREA PROTEICĂ LA PUII DE CARNE -HIBRIDUL COMERCIAL ROSS 

308 CRESCUT ÎN SISTEM ECOLOGIC 
 

În creşterea ecologică a puilor de carne alimentaţia practicată reprezintă un 
principal factor de a determina a determina avantaje competitive pentru fermieri. 

Dinamica dezvoltării acestui sistem la noi în ţară impune identificarea şi 
promovarea unor soluţii nutriţionale prin care se pot asigura cerinţele nutritive ale 
puilor, în condiţii bioeconomice, prin utilizarea adecvată a materiilor prime care 
alcătuiesc hrana. 

Exemplificăm acest deziderat prin rezultatele obţinute în creşterea puilor de 
carne –hibridul comercial Ross 308 la care ne-am propus să studiem efectul productiv al 
perioadelor de administrare a amestecurilor de concentrate (AC) cu nivele şi surse 
diferite de asigurare a proteinei. 

Astfel a fost conceput un experiment cu trei variante în care puii de carne au 
fost hrăniţi după cum urmează: 

-V1 –pui hrăniţi trifazial (faza I: de la o zi la 28 de zile; faza II de la 29 la 70 de 
zile şi faza III de la 71 la 84 de zile) cu un amestec de concentrate care are în 
componenţa sa porumb, orz, şrot de soia şi premix mineral în proporţii diferite în 
funcţie de faza de furajare.  

-V2 –pui hrăniţi trifazial (faza I: de la o zi la 28 de zile; faza II de la 29 la 70 de 
zile şi faza III de la 71 la 84 de zile) cu AC care are în componenţa sa pe lângă 
componentele amintite la varianta 1 şi turte de floarea soarelui, iar în structura aferentă 
primei faze de creştere s-a introdus ou în proporţie de 10%.  

-V3 –pui, furajaţi de această dată bifazial (faza I: de la o zi la 28 de zile; faza II de 
la 29 la 84 de zile) folosind structura aferentă fazei 1 şi 3 de la V2.  

Materiile prime furajere respectiv grăunţele de cereale (porumbul, grâul, 
orzul), turtele de soia şi de floarea soarelui, oul şi premixul mineral au fost atestate ca 
provenind din agricultura ecologică. Nivelul energetic şi nutritiv al amestecurilor de 
concentrate, a fost adaptat pentru a corespunde regimului de creştere lentă (până la 
min 81 de zile) fără a se induce un forţaj alimentar. Componentele amestecurilor de 
concentrate au fost măcinate grosier şi au fost administrate sub formă uscată. Au fost 
respectate reglementările în vigoare şi s-a asigurat o suprafaţă de păşune cultivată, de 4 
m2/pui, formată din lucernă şi trifoi. 

În urma desfăşurării experimentului pe pui de carne hibridul ROSS 308 în 
condiţii de hrănire specifice sistemului organic, se desprind următoarele concluzii: 

- puii din varianta care a fost furajată cu trei structuri de AC cu 2965; 2978 şi 
3000 kcal EM în combinaţie cu 20,90; 19,5 şi 17% PB, dar fără ou în structura reteţei 
administrate în prima faza de creştere, a înregistrat cele mai slabe performante de 
creştere: 3419,25g masa corporală, conversia hranei de 2,70 kg AC/kg spor, viabilitatea 
de 88,88%, acestea fiind însoţite de cele mai ridicate cheltuieli de furajare (1,042 
euro/kg masa vie); 

- puii din varianta care a beneficiat de o furajare trifazială cu AC cu 2851; 2948; 
2951 kcal EM/kg şi 20,94; 19,61 si 16,98% PB au înregistrat cele mai bune performanţe 
de creştere cu greutatea de 3867,3 g semnificativ mai mare (p<0,001) faţă de varianta 
care nu a avut ou în structura AC, cea mai bună rată de conversie a furajului de 2,62 kg 
AC/kg spor, dar cu cheltuieli înregistrate cu furajarea mai mici față de varianta 
anterioară și uşor mai ridicate comparativ cu varianta furajată bifazial; 
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- puii din varianta experimentală care au beneficiat de o furajare bifazială cu 
2851 şi 2951 kcal EM în combinaţie cu 20,94 şi 16,98 %PB au înregistrat pe parcursul 
creşterii performanţe uşor mai scăzute comparativ cu V2, dar semnificativ mai mari faţă 
de varianta experimentală 1 în ceea priveşte masa corporală (p<0,001) la finalul 
perioadei, conversia hranei de 2,65, cu cele mai mici cheltuieli de furajare de numai 
0,956 euro/kg greutate vie; 

- viabilitatea puilor de carne nu se diferenţiază semnificativ în funcţie de 
specificitatea condiţiilor de hrănire ale celor trei variante experimentale, procentul de 
mortalitate de până la 11,12%, fiind frecvent întâlnit în creşterea ecologică a acestei 
categorii de păsări. 

- analiza economică a rezultatelor experimentale confirmă că aplicarea unei 
alimentaţii bifaziale, reduce şi cheltuielile înregistrate cu furajarea puilor raportate la 
kilogramul masă vie cu 5,4% comparativ cu V2 şi cu 8,9% faţă de V1; 

- în condiţiile acestui experiment, hrănirea practicată la cele trei variante 
experimentale, nu a determinat diferenţieri semnificative ale însuşirilor de calitate ale 
cărnii şi nici în ceea ce priveşte ponderea părţilor tranşate în structura carcasei puilor 
de carne; 

Recomandare – rezultatele obținute prin experimentul inteprins au permis și 
formularea de recomandări destinate crescătorilor de păsări în sistem ecologic și anume 
la utilizarea hibridului comercial Ross 308 în producerea de carne ecologică se pot 
obține indici productivi la vârsta de 84 zile de cca 3700 g masă corporală prin aplicarea 
unei alimentații de tip bifazial respectiv prin administrarea în faza de start (1-28 zile) a 
unui AC cu nivel energetic de minim 2850 Kcal EM și proteic de 21% având încorporată 
în structură și o sursă de proteină animală cu valoare biologică ridicată (10% pulbere de 
ou),  iar în faza de creștere și de finisare (29-84 zile) a unui AC cu 2950 Kcal EM și 17% 
PB format pe bază de porumb, orz, turte de soia, turte de floarea soarelui. 
 
 
 

Eliza SIMIZ 
Florica Irina MIC 
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ÎNSĂMÂNŢAREA ARTIFICIALĂ – AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 
 
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. 

 
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; 
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 si să-l completeze cu azot lichid. 

4) Sincronizarea estrului femelelor, poate fi de asemenea costisitoare, atunci 
când se utilizează un numar 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. 
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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 creşterea 
nivelului profesional a personalului care se ocupă cu însămânţările artificiale. 

 
 Carabă Ion 
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MIEREA DE MANĂ 

 
Mana este o substanţă dulce, limpede, prezentă în anumite perioade ale 

anului pe tulpinile, ramurile și frunzele unor plante.  
 

 

Ea poate fi produsă direct de către plante 
(arțar, tei, mesteacăn, arin, salcie etc.), în 
urma fenomenului de lăcrimare a acestora, 
apărut primăvara (mana vegetală) sau 
poate fi rezultatul prelucrării sevei plantelor 
de către insecte din familiile LACHNIDAE şi 
LECANIDAE, ordinul HOMOPTERA (mana de 
origine animală). Aceste insecte care 
produc mana, sunt foarte răspândite în 
natură, parazitând unii arbori și arbuști cum 
ar fi molidul, bradul, pinul, arțarul, teiul, 
ulmul, mesteacănul, stejarul, salcia, plopul 
etc. Între insectele producătoare de mană şi 
furnicile de pădure există unele legături 
care le condiţionează reciproc existenţa, 
astfel că: producătorii de mană asigură 
furnicilor hrana de bază (glucidele din 
mană), iar furnicile le asigură protecția 
împotriva dușmanilor. 

 

Mierea de mană sau de 
pădure este singura miere 
naturală care nu provine din 
nectarul florilor și care nu prezintă 
în compoziția sa urme de polen. 
Are culoare brun-închisă, procent 
redus de apă și un conținut ridicat 
de zaharuri simple. Comparativ cu 
mierea florală, mierea de mană 
este mai bogată în proteine, 
aminoacizi şi minerale (Ca, Mg, 
Fe, K). Conținutul ridicat în săruri 
minerale (de 12-20 de ori mai 
multe în comparație cu mierea 
rezultată din nectarul florilor) o 
recomandă în alimentația copiilor, 
a persoanelor anemice şi a celor 
aflate în convalescenţă.  

 

 

Posedă proprietăți imunostimulatoare, energizante, revitalizante dar și laxative 
mai puternice comparativ cu celelalte sorturi de miere. Efectul terapeutic al mierii de 
mană este dat și de conținutul ridicat în inhibină. 

Mierea de conifere conţine 25% melezitonă, cea de molid are culoare verde 
închis iar cea de brad galbenă-aurie, ambele manifestând acţiune antiseptică, 
antiinflamatoare, diuretică şi laxativă. Mierea de pin este utilizată în tratarea bolilor 
aparatului respirator, având proprietatea de a calma tusea. 
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Deși deosebit de valoroasă pentru consumul uman, mierea de mană poate 
provoca intoxicații familiilor de albine, mai ales în anii foarte secetoși și în lipsa 
rezervelor de păstură din stup. Mai mult, este recomandat ca până cel târziu în luna 
septembrie, toată mierea de mană din stup să fie înlocuită cu miere obținută din 
nectarul florilor, astfel încât albinele să nu consume miere de mană pe parcursul 
iernii. Datorită conținutului ridicat de săruri minerale, corelat cu faptului că in 
perioada de iarnă albinele nu pot ieși din stup să-și golească punga rectală, iernarea 
familiilor de albine cu miere de mană determină apariția tulburărilor digestive, 
intoxicații grave și chiar degenerescență și necroză. 
 
 
Șef lucr. Dr. ing. Silvia Pătruică 
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TETANIA DE IARBĂ SAU DE PĂŞUNE 
 
 
 

 
 
 

 
 

Este o dismineraloză hipomagneziemică întâlnită la rumegătoarele mari şi mici 
în primele săptămâni de la scoaterea la păşune, sau după includerea în raţie a masei 
verzi. Apariţia bolii este condiţionată de: disproporţia dintre necesar (la taurine este de 2-6 
g magneziu/zi) şi aportul asigurat de magneziu precum şi de consumul de masă verde 
bogată în proteine, care duce la creşterea cantităţii de amoniac din prestomace, care în 
urma  reacţiei cu magneziu formează săruri insolubile (fosfaţi amoniaco-magnezieni), ce 
nu pot fi asimilate. Incidenţa bolii este condiţionată şi de factorul individ, deoarece 
magneziul în organism este valorificat diferenţiat, în funcţie de necesarul energetic al 
fiecărui individ, care la rândul lui depinde de greutatea corporală, de nivelul productiv şi 
starea fiziologică.  

Factorii favorizanţi sau ocazionali care intervin în declanşarea bolii sunt: frigul, 
variaţiile mari de temperatură, ploile abundente (oferă condiţii optime creşterii şi dezvoltării 
vegetaţiei luxuriante, cu conţinut ridicat în proteine, azot şi fosfor), înfometarea, diverse 
stări de solicitare (efortul fizic intens, transporturile obositoare). Incidenţa bolii este mai 
ridicată în anii ploioşi şi cu temperaturi medii mai scăzute, în timp ce în anii secetoşi şi 
călduroşi este rar semnalată. Consecinţele deficitului de magneziu se manifestă în 
principal asupra sistemului nervos central şi a sistemului nervos periferic (joncţiunea 
neuromusculară). 



20 
 

 Simptomele bolii apar de la câteva zile, până la câteva săptămâni de la 
scoaterea animalelor la păşune, sau după administrarea de masă verde, îndeosebi 
primăvara. Există două forme de evoluţie ale bolii şi anume o formă subclinică 
(inaparentă) şi o formă manifestată clinic (gravă). Forma inaparentă clinic se poate depista 
doar la un examen al sângelui, când se observă valori mai scăzute decât limitele normale 
ale magneziului. Nu se manifestă clinic decât atunci când intervin factori favorizanţi. 
Forma manifestată clinic debutează brusc, cu simptome grave, cu hiperestezie, 
hiperexcitabilitate la producerea zgomotelor, tremurături la nivelul muşchilor anconaţi sau 
tricepsului brahial, limba în serpentină, scrâşniri din dinţi, mers rigid şi nistagmus (mişcări 
ritmice, involuntare ale ambilor ochi, executate pe orizontală, pe verticală, oscilator sau 
rotator). În formele mai grave, simptomele instalate brusc sunt manifestate prin masticaţii 
în gol, salivaţie, exoftalmie (ieşirea globilor oculari din orbite), contracţii tonice ale 
musculaturii striate, a membrelor (mers înţepenit), căderea în decubit cu membrele în 
extensie şi crize de asfixie. Accesele tetaniforme se repetă de mai multe ori în cursul 
aceleiaşi zile, iar între crize animalele sunt aparent sănătoase clinic. 

Diagnosticul se stabileşte pe baza anamnezei (trecerea bruscă la păşunat pe 
păşuni luxuriante), semnelor clinice (excitabilitate crescută, centrală şi periferică), a 
examenului de laborator (hipomagneziemie, eventual hipocalcemie, cu scăderea raportului 
Mg/Ca din os), corelate cu eficienţa terapeutică. Evoluţia  bolii este supraacută şi acută, 
iar prognosticul rezervat spre grav. 

Profilaxia se bazează pe următoarele măsuri: trecerea treptată la masă verde 
şi 
în primele zile de păşunat se administrează animalelor un tain de fibroase, iar în fermele 
unde în anii precedenţi s-au semnalat cazuri de boală se administrează, înainte cu 2-3 
săptămâni de ieşirea animalelor la păşune, oxid de magneziu sau sulfat de magneziu. 

Tratamentul dietetic vizează administrarea de furaje fibroase, bogate în 
magneziu (leguminoase, fân) şi a premixurilor cu magneziu în raţie. În timpul crizei se 
administrează sedative, după care se recurge la administrarea de preparate pe bază de 
calciu şi magneziu  (sulfat de magneziu soluţie 10%, gluconat de calciu). Efectul 
administrării intravenoase a preparatelor respective este de moment, cu o durată scurtă, 
de aceea se recomandă ca după criză să se administreze în continuare oxid de magneziu 
în raţie (50 g la bovine şi 10 g la ovine). 
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