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AGRICULTURA BANATULUI 

-scurt istoric- 

 Viața unei reviste este tumultuoasă și frământattă. Cu atât 

mai mult atunci când este vorba despre o apariție editorială cu caracter 

științific (deci cu un impact mai restrâns și cu un public țintă specializat) 

și, iată, pe probleme de agricultură, un domeniu atât de drag nouă, dar 

atât de neglijat, vreme de decenii, de varii administrații. 

 Revista Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară „Regele Mihai I al României” din Timișoara a apărut, în luna 

martie a anului 1994, ca o necesitate. Ca o platformă de exprimare a 

specialiștilor din Universitate, ca un loc împărtășire a experienței 

veritabililor profesioniști, ca un răspuns al dorinței „publicului larg” de a face agricultură, sub îndrumare 

profesională și profesionistă. 

 Fondată de către Prof. dr. ing. academician Ioan Păun Otiman, cu un colectiv științific și de 

redacție format din prorectorii și decanii de la acea vreme (Ioan Borcean, Gavril Stanciu, Radu Moga 

Mânzat – secretar științific –, Simion Bolte, Emil Drăgănescu, Mircea Goian și Ioan Vintilă), revista a 

apărut lunar, până în anul 2005.  

În perioada 2005-2012 revista apare trimestrial (serie nouă), pentru ca în mai, 2014 să își înceteze 

apariția. 

 Aprilie 2017 este actul de naștere al reapariției unei reviste cu care am crescut, pe care am 

îndrăgit-o și pe care am făurit-o. Beneficiind de un colectiv realmente generos, harnic, devotat și inspirat 

(Consiliul științific: Prof. dr. Popescu Cosmin Alin, Prof. dr. Iancu Tiberiu, Prof. dr. Stanciu Sorin Mihai, 

Prof. dr. Radulov Isidora, Prof. dr. Imbrea Florin, Prof. dr. Herman Viorel, Prof. dr. Păcală Nicolae, Prof. dr. 

Brad Ioan, Prof. dr. Riviș Adrian, Conf. dr. Carmen Dorin, Colegiul de redacție: Prof. dr. David Gheorghe 

– redactor șef, Profesor dr. Borcean Adrian – redactor-șef adjunct, Profesor dr. Trașcă Teodor – redactor, 

Conf. dr. Poșta Gheorghe – redactor, Șef lucr. Dr. Nicula Marioara – redactor, Șef lucr. Toader Cristina – 

redactor, Șef lucr. Moisă Sebastian –web director, Conf. dr. Cristina Tulbure – secretar de redacție, conf. 

dr. Secheșan Gheorghe – secretar de redacție), Agricultura Banatului apare într-o altă serie nouă, cu 

dorința de a răspunde nevoilor științifice și culturale ale cadrelor didactice și de specialitate din Universitate, 

ale studenților, ale specialiștilor care alcătuiesc marea familie a USAMVB Timișoara. 

 Fie ca Dumnezeu să ne fie alături și, împreună, să creștem și să înflorim! 

 

                                                                 Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Cosmin Alin POPESCU 
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SUCCES ÎN NOUL AN UNIVERSITAR 2017-2018! 

 

 

În calitate de Rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” (USAMVBT) din Timişoara, îmi revine deosebita 

onoare de a mă adresa dumneavoastră stimaţi studenţi și părinți, 

distinși dascăli și membri ai comunității academice, dragi 

colaboratori şi prieteni ai universității. Doresc să vă transmit 

cele mai alese gânduri de succes în activitatea didactică și 

științifică pe care o veți desfășura în noul an academic 2017-

2018.  

De asemenea, doresc să le adresez un mesaj special de bun venit în comunitatea academică 

„bobocilor‟ noștri, celor care în luna octombrie a acestui an se întâlnesc pentru prima dată cu mediul 

universitar, care am convingerea că le va marca în mod pozitiv existența și evoluția în carieră.  

Studenților care își continuă în acest an pregătirea la ciclul de licență, master sau doctorat, le urez 

multă tenacitate și perseverență în realizarea scopurilor academice și profesionale, dorindu-le multe 

satisfacții și progrese în acest an academic.  

Am convingerea că universitatea noastră, prin misiunea complexă didactică și științifică pe care și-a 

asumat-o, constituie o sursă și o resursă fundamentală pentru dezvoltarea societății, în ansamblu. În cadrul 

comunităţii noastre academice sunt organizate o serie de evenimente legate de preocupările noastre 

didactice, de cercetare și extensie universitară, încadrate în contextul naţional şi internațional contemporan. 

Prin varietatea manifestărilor educative și științifice din universitate sunt puse în lumină performanțele înalte 

ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor. 

Vă invit așadar pe toți membrii și colaboratorii universității noastre să pornim cu entuziasm, ținte 

înalte, dăruire și dorință de progres într-un nou an universitar care îmi doresc și vă doresc să valorifice 

maximal tot ceea ce este mai bun în fiecare dintre noi! 

Cu deosebită prețuire, 

 

                                                                   Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Cosmin Alin POPESCU 
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FERMELE DE CÂMP ÎN ACEASTĂ  TOAMNĂ DIFICILĂ 

    Principalele lucrări agricole din această perioadă sunt: recoltarea florii soarelui, soiei, fasolei, 

porumbului, cartofilor ș. a ; eliberarea terenului de resturile vegetale și efectuarea lucrărilor solului 

pentru semănatul culturilor de toamnă; fertilizarea înainte de semănat; semănatul culturilor de toamnă; 

controlul fitosanitar al culturilor în primele faze de vegetație, cât și controlul produselor depozitate. 

   După o primăvară și o vară care ne-au adus de toate, perioade cu temperaturi extreme care au 

influențat sub aspect biologic plantele, cu precipitații puține, însoțite de grindină și vijelii, recoltele la 

culturile semănate în primăvară au avut mult de suferit. 

   În vară, fermierii care în toamna anului trecut au semănat la vreme ( deșii condițiile au fost 

dificile), au cultivat soiuri adaptate zonei și au aplicat o tehnologie conformă cu cerințele acestor soiuri 

intensive, au obținut recolte pe măsură (3 – 5 t/ha la rapiță, 6 – 8 t/ha la grâu etc.). În fermele cu dotare 

precară și care din considerente economice au aplicat tehnologii modeste  (fertilizare  insuficientă, soiuri 

neadaptate zonelor noastre, ș.a.) recoltele au sub așteptări, la niveluri care nu au acoperit, pe alocuri, 

investițiile făcute. 

   Condițiile climatice din vară au afectat recolta la toate culturile de toamnă, semănate în regim 

neirigat: 

 la rapiță densitățile au fost mici după o iarnă severă, gradul de ramificare scăzut, silicve mai 

puține pe plantă; 

 la floarea soarelui – cu precădere în lanurile cu densități mari -  capitulele au avut dimensiuni 

reduse, procentul de achene seci a fost ridicat iar conținutul de ulei redus; 

 porumbul, în funcție de grupa de precocitate a hibrizilor și respectiv de  apariția arșiței în 

perioada înfloririi, fecundării, formării și umplerii boabelor, știuleții au rămas mici cu boabe puține ( 

randament scăzut de boabe) și masa a 1000 boabe mică, urmare a fenomenului de șiștăvire; 

 la fasole și soia gradul de avortare a florilor în cele mai multe parcele a fost ridicat, iar 

păstăile formate au rămas cu boabe puține și mici. 

    Toate aceste fenomene explică recoltele mici din această toamnă. Recomandările neglijate de 

mulți cultivatori, de a cultiva 2 – 4  hibrizi de porumb cu perioadă de vegetație diferită și de a corela 

densitățile de cultivare cu nivelul tehnologiilor pe care le pot asigura, gradul de aprovizionare a solului cu 

apă și posibilitățile reale sub aspect pedoclimatic al zonei, etc. s-au răzbunat nemilos. 

    NU  ZADARNIC IN LUCRĂRILE ȘTIINȚIFICE ALE MARILOR AGRONOMI, CU O VASTĂ 

ACTIVITATE ÎN CÂMPURILE EXPERIMENTALE SE INSISTĂ ASUPRA FAPTULUI CĂ  

AGRICULTURA ESTE O ARTĂ PE CARE O DOBÂNDEȘTI ACUMULÂND CUNOȘTIINȚE ȘTIINȚIFICE 

ÎN MULTE DOMENII. (fiziologie, pedologie, agrochimie, agrotehnică, fitotehnie,protecția plantelor, etc.)  

Fermierii fără studii de specialitate, dacă nu apelează la ingineri, mai mult pierd decât câștigă. 

    Recolta anului viitor se pregătește cu mult efort și pricepere încă din aceste zile. Eliberarea 

terenului de resturile vegetale trebuie făcută cât mai grabnic, pentru a putea efectua fertilizarea, pe toate 
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tipurile de sol și corectarea reacției pe solurile acide. Aceste lucrări sunt efectuate economic numai dacă se 

fac corelat cu rezultatele analizelor obținute în laboratoarele de agrochimie, numai astfel poți calcula dozele 

optime economic de îngrășăminte, în funcție de condițiile concrete din fiecare parcelă  și de soiul cultivat. 

În caz contrar totul este ca la loterie, dacă iese este bine și ne felicităm cât de pricepuți suntem , dacă nu ne 

socotim pierderile de  recoltă și dăm vina pe vreme și pe statul care nu ne ajută. 

   Alegeți cu grijă soiurile pe care le cultivați, pe baza rezultatelor obținute în stațiunile de cercetare ( 

câte au mai rămas în țară), în câmpurile universităților agricole și a loturilor demonstrative ale firmelor 

colaboratoare, efectuate în zona în care lucrați și nu în alte zone  aflate la mii de kilometrii distanță. 

   Dacă sămânța cumpărată nu a fost tratată împotriva bolilor și a dăunătorilor sau dacă folosiți 

sămânță din loturile proprii, este obligatoriu a efectua tratamentele specifice, înainte de semănat, cu 

substanțele admise, în dozele recomandate și menționate pe etichetele produsului și cu respectarea normelor 

de protecție a muncii și a mediului. 

   Lucrările solului se vor efectua în funcție de tipul de sol, planta premergătoare, conținutul de apă 

din sol și desigur în funcție de gradul de dotare cu mașini al fermei. În funcție de cele enumerate se poate 

alege varianta de lucru clasică, cu arătură urmată de lucrări de mărunțire și nivelare sau pregătirea solului 

fără întoarcerea brazdei, cu mașinile variate de diferite tipuri existente în ferme. Semănatul direct în miriște 

cere o dotare tehnică specială și este  eficient numai în anumite condiții. 

   Indiferent de metoda de lucru practicată, patul germinativ trebuie să fie fără bulgări, mărunțit 

și afânat la suprafață, așezat în adâncime, cu cât mai multă apă acumulată, care să asigure o răsărire 

explozivă și uniformă.  

   Respectarea perioadelor optime de semănat, specifice fiecărei specii și chiar fiecărui soi, reprezintă 

o condiție tehnică obligatorie, numai astfel plantele vor intra în iarnă bine înrădăcinate, călite și cu o masă 

epigee care să nu le expună gerului sau asfixierii sub zăpadă. 

   Respectarea densităților de semănat este obligatorie pentru fiecare soi, aceasta fiind specifică 

particularităților biologice ale soiurilor și trebuie corelată cu particularitățile agrometeorologice ale zonei. 

    Greșelile făcute la semănat prin nerespectarea tehnologiei specifice acestei lucrări conduc la 

importante pierderi din recolta viitoare. 

    NU UITAȚI, supravegheați pe întreaga perioadă de la semănat și până la intrarea în iarnă culturile, 

sub aspect fitosanitar, interveniți fără întârziere acolo unde situația o impune. 

    În paralel cu toate aceste probleme numeroase specifice perioadei, nu uitați nici produsele 

depozitate, numai prin control atent și permanent se evită multiplele necazuri care pot să apară datorită 

bolilor, dăunătorilor sau altor cauze. 

 

    Prof.univ.dr.ing. Adrian BORCEAN                              Prof.univ.dr.ing. Gheorghe  DAVID 
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CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN LEGUMICULTURĂ ÎN  

PERIOADA SEPTEMBRIE – NOIEMBRIE  

 

 SEPTEMBRIE 

• Se continuă recoltatul tomatelor, ardeilor, vinetelor, pepenilor verzi, fasolei de grădină şi 

castraveţilor. 

• Se face semănatul culturilor de ceapă ceaclama (ceapă semănată direct). 

• Se seamănă semintele de salată în vederea producerii răsadurilor destinate plantării culturilor în 

câmp şi solar. 

• Se seamănă morcovul şi pătrunjelul pentru producerea de rădăcini în anul viitor. 

• Se efectuează lucrările de întreţinere curente. 

• Pe măsura încheierii unor culturi, se efectuează eliberarea terenului de resturile vegetale şi 

executarea mobilizării solului. 

• Se recomandă începerea lucrărilor de construire a noilor solarii, tunele şi răsadnițe destinate 

producerii răsadurilor. 

  

 

 OCTOMBRIE 

• Se face recoltatul legumelor rădăcinoase (morcov, pătrunjel, păstârnac, ţelină, sfeclă roşie, ridichi 

de vară şi de iarnă), salată, varză de toamnă, conopidă, gulii, gogonele etc. 

• Se încheie recoltatul tomatelor, ardeilor, vinetelor, castraveţilor şi fasolei de grădină. 

• Se poate trece la pregătirea brazdelor înălţate (straturilor) în grădina familială, conform 

parametrilor tehnologici prezentaţi în literatura de specialtate. 
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• Se efectuează lucrări pregătitoare, precum şi semănatul şi plantatul legumelor verdeţuri (spanacul, 

salata, ceapa şi usturoiul verde) pentru producţia de primăvară. 

• Pe suprafeţele eliberate se execută lucrările de pregătire a terenului (administrarea gunoiului de 

grajd şi mobilizarea adâncă a solului). 

• Se pregătesc amestecurile de pământ pentru producerea răsadurilor de legume (mraniţă, turbă, 

pământul de ţelină, nisipul etc) şi depozitarea acestora în spaţii amenajate în acest sens. 

• Se pun la postmaturare tomatele şi ardeii gogoşari care au atins dimensiunile normale dar nu s-au 

înroşit. 

• Se continuă activitatea de procurare a materialelor destinate construirii de noi solarii şi tunele. 

• Se plantează sparanghelul şi se pun la forțat andivele. 

  

 

 NOIEMBRIE 

• Se încheie lucrările de recoltare a rădăcinoaselor, vărzoaselor şi prazului. 

• Se continuă transportul şi administrarea gunoiului de grajd. 

• Încheierea lucrărilor de pregătire a terenului din grădini, eliberate în această lună de culturile 

legumicole cultivate. 

• Se pregătesc în continuare amestecurile nutritive și întregul inventar grădinăresc. 

• Se verifică starea produselor legumicole depozitate în pivniţe, magazii, şanţuri, luându-se măsurile 

necesare de păstrare în continuare. 

• Se continuă lucrările de procurare a materialelor şi construirea de noi solarii şi tunele. 

 

Asist. Dr. Marius BALINT 
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IARBA GRASĂ – O POTENȚIALĂ SURSĂ DE VENIT 

 

Iarba grasă, nu o găsim în supermarket și din păcate, nici în magazinele de produse naturiste, dar 

dacă ne-am dori să o consumăm, ea se găsește din plin în diferite culturi agricole sau în grădini, ca buruiană. 

Tratată cu dispreț datorită caracteristicilor sale invasive, ea prezintă valoare nutritivă și farmacologică 

ridicată, motiv pentru care ar trebui supusă atenției unui număr tot mai mare de consumatori și potențiali 

cultivatori.  

Iarba grasă cu denumirea latină Portulaca oleracea, este 

o plantă din familia Portulacaceae, menționată de Dioscoride și 

Pseudo-Apuleius (Herbarius 104) ca fiind o plantă medicinală 

folosită de daci (den: lax.) romani (den: portulaca) și greci 

(den: andrakhne) (Andrew Dalby, Food in the Ancient World 

from A to Z, Ed Routledge, 2003, London, p. 271). Această 

plantă este menționată inclusiv în Biblie, fiind prezentată drept 

o plantă cu multiple efecte terapeutice (Duke’s handbook of 

medicinal plants of the Bible, 2008, CRC Press).  

În unele țări din Europa (Marea Britanie, Franța și Italia), 

Asia (India și China), precum și Mexic această legumă a devenit 

o componentă importantă a nutriției, fiind folosită ca salată sau 

în diferite preparate culinare, inclusiv murături. Din păcate, în 

țara noastră utilitățile aceastei plante au fost date uitării, ca a 

multor altor plante medicinale sau legume folosite în trecut, de 

strămoșii noștri, daci și romani.  

Portulaca oleracea este o plantă erbacee, cu multiple 

ramificații, care pot ajunge până la 40-50 cm. În România este cunoscută sub denumirea de buruiană grasă, 

iarba sau pita porcului și graşiţă. Deși face parte dintre cele mai vechi legume ale omenirii, în unele părți ale 

globului (printre care și România), ea este considerată drept o buruiană invazivă, fiind nedorită și combătută 

insistent.  

Planta este prezentată de baza de date Ecocrop, dezvoltată de AGLL (American Genealogical 

Lending Library) și FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ca fiind o sursă bogată 

de vitamine, recomandându-se utilizarea frunzelor și lăstarilor în salate sau preparate similare spanacului.  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Portulacaceae&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dioscoride
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Această buruiana/legumă extraordinară este bogată în vitamine (folați, niacină, acid pantotenic, 

piridoxină, riboflavina, vitamina A și C) și minerale (calciu, cupru, fier, magneziu, mangan, fosfor, seleniu, 

zinc și potasiu). Deasemenea s-a constatat că frunzele acesteia prezintă conținut ridicat de omega 3 și 

dopamină, fiind caracterizate totodată și prin capacitate antioxidantă ridicată (Tierra, C.A., Michael N.D., 

Planetary Herbology, 1988, Lotus Press, p.199). 

Datorită acestei compoziții chimice deosebite este recomandată spre a fi utilizată în diferite 

tratamente naturiste cum ar fi: diabet de tip 2, parkinson, osteoporoză, boli respiratorii și digestive grave, 

arsuri, psioriazis, tratamente antimorale și anti-îmbătrânire. O serie de studii clinice au pus în evidență 

efectul de inhibare a tumorilor gastrice in vitro și in vivo (Yoon, Ji-Won, Ham, Seung Shi, Jun, Hee Sook, 

Portulaca oleracea and tumor cell growth, 1996, Eastwood Biomedical Research, Inc. CA, USA). 

Cultivarea acestei plante, care este capabilă să crească spontan și chiar să prezinte caracter invaziv, 

poate constitui nu doar o sursă alternativă de hrană sănătoasă, ci și o sursă de venit, dacă vom învăța să o 

apreciem.  

 

Conf. dr. ing. Despina-Maria Bordean  

    Asist. dr. ing. Liana Alda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecoport.org/ep?SearchType=reference&Author=Yoon&AuthorWild=MA
http://ecoport.org/ep?SearchType=reference&Author=Ji-Won&AuthorWild=MA
http://ecoport.org/ep?SearchType=reference&Author=Ham&AuthorWild=MA
http://ecoport.org/ep?SearchType=reference&Author=Seung%20Shi&AuthorWild=MA
http://ecoport.org/ep?SearchType=reference&Author=Jun&AuthorWild=MA
http://ecoport.org/ep?SearchType=reference&Author=Hee%20Sook&AuthorWild=MA
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LOCA AMERICANĂ 

Este o boală infecţioasă de natură bacteriană a puietului de albine, cu mare putere de difuziune, cu o 

evoluţie gravă şi afectarea cu predilecţie a puietului căpăcit . 

Boala este produsă de o bacterie din familia Bacillaceae, şi anume de Bacillus larvae, întâlnit sub 

formă de bacili izolaţi sau în lanţuri în corpul larvelor bolnave şi care sporulează rapid în formele grave şi 

avansate de boală. Cele mai sensibile la infecţie sunt larvele tinere. Mai rezistente sunt larvele din coloniile 

de albine hrănite cu lăptişor cu o compoziţie mai completă, fiind demonstrat efectul antibacterian al acestuia. 

Larvele de matcă sunt cele mai sensibile, în timp ce acelea de trântori sunt mai rezistente. Se pare că o 

influenţă hotărâtoare are compoziţia hranei. Când aceasta nu mai este de calitate sau în cantitate suficientă, 

germenii sporulează, sporii având capacitatea de a produce infecţia puieţilor chiar şi după decenii, fiind 

foarte rezistenţi la factorii externi de mediu, supravieţuind în miere la temperaturi ridicate şi fiind uşor 

distruşi de razele ultraviolete ale luminii solare. 

 

Boala este întâlnită pe toate continentele, însă în proporţii diferite. 

În patologia apicolă loca americană ocupă primul loc în ce priveşte pagubele pe care le produce şi 

complexitatea problemelor pe care le ridică combaterea ei.  

Sporii sunt răspândiţi în tot stupul (pe pereţii acestuia, pe faguri, în miere şi păstură, în intestinul şi 

pe corpul albinelor, în matcă etc.) însă rezervorul principal îl constituie larvele moarte în care sporii se pot 

număra cu milioanele, patogenitatea acestora putând fi pusă în evidenţă şi după 15 ani. Se deosebeşte de 

loca europeană prin următoarele aspecte: 

- larvele moarte sunt lipite strâns de pereţii celulei aşa încât albinele nu le pot îndepărta în 

perioada de acţiune a medicamentelor; 
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- apare mai târziu decât loca europeană (cele mai multe cazuri fiind descoperite în septembrie-

octombrie);  

- provoacă moartea puietului după căpăcire, fiind favorizată de căldurile mari din timpul verii;  

La începutul bolii diagnosticul este greu de stabilit, având în vedere că celulele infectate sunt puţin 

modificate iar resturile de larve sunt reduse ca număr şi abia vizibile. 

Din punct de vedere al tabloului clinic, în cazul unei infecţii masive (albinele nemaiputând face faţă 

îndepărtării larvelor îmbolnăvite), simptomele bolii devin aparente şi diagnosticul clinic este posibil după: 

- aspectul împrăştiat al puietului pe fagure;  

- moartea larvelor după căpăcire;  

- consistenţa vâscoasă şi filantă a larvelor moarte;  

- mirosul de clei de tâmplărie încins;  

- prezenţa cojilor uscate şi a butonilor cefalici în cazurile vechi;  

- aderenţa la pereţii celulei a larvelor moarte atât înainte cât şi după uscarea acestora. 

Limitarea acţiunii de combatere numai la tratamentul medicamentos este o practică neştiinţifică care 

nu lichidează boala, ci o preschimbă în formă latentă, sursă permanentă de infecţie pentru stupii şi stupinele 

din jur, boala fiind capabilă să se activeze imediat ce medicamentele nu mai sunt prezente în stup.  

La fel de greşită este şi practica de a se trata numai familiile recunoscute ca bolnave, în momentul 

când semnele de locă au devenit vizibile, deoarece în stupină vor exista şi alte familii contaminate sau care 

se vor contamina în perioada imediat următoare. Dacă în celelalte boli ale albinelor puterea familiei şi 

condiţiile bune de întreţinere constituie o pavăză sigură, în loca americană această pavăză este mai puţin 

sigură, deşi condiţiile bune de hrană şi de adăpost contribuie într-o măsură covârşitoare şi în acest caz, însă 

doar atunci când coloniile bolnave sunt ajutate cu medicamentele specifice. Ca antibiotice pot fi folosite: 

oxitetraciclină sau teramicină, administrate în sirop (4-5 administrări a câte 250-500 ml sirop cu concentraţia 

de 0,75 g la litru, primele 2 administrări la interval de 4 zile, ultimele la 5-7 zile), în cazul locei făcându-se 

concomitent şi pudrări cu Locamicin, câte 80-100 g / familie. 
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Stupii contaminaţi vor fi aşezaţi în acelaşi loc, dar numai atunci când sunt vecini, vor fi transvazaţi şi 

dezinfectaţi cu formol sau fumigaţii până la dispariţia bolii. 

În vederea vindecării definitive a familiilor de albine trebuie urmărită distrugerea tuturor microbilor 

şi sporilor, obiectiv care nu este deloc uşor de atins având în vedere complexitatea măsurilor şi lucrărilor 

care sunt necesare. Până la ora actuală nu s-a ajuns la o conduită unitară nici în materie de metodologie 

curativ profilactică şi nici de legislaţie sanitar-veterinară. La noi, la fel că şi în SUA, familia de albine 

bolnavă este considerată recuperabilă şi se admite, într-un complex de măsuri şi tratamentul medicamentos 

cu antibiotice, stupii tratati ramânând în carantină, mierea obţinută de la ei neputând fi comercializată. 

Profilaxia poate fi bazată pe:  

- înlocuirea cât mai rapidă a tuturor fagurilor vechi (cel puţin o treime pe an);  

- dezinfecţia stupilor şi a întregului inventar apicol;  

- schimbarea mătcilor (sunt preferate reginele italiene, mult mai rezistente la locă) .  

Dezbaterile apicultorilor din Europa, Africa și America pe tema răspândirii acestei boli au dus la 

concluzia că trebuie facut ceva acum pentru siguranța albinei melifere care asigură polenizarea a numeroase 

culturi, însă când efectiv s-a încercat o protejare a albinei, nimeni nu a ținut cont de restricțiile impuse. 

Deoarece albina africană este cea mai rezistentă specie de albină la majoritatea bolilor, toți au crezut că și de 

această dată aceasta va rezista și acestei boli apărute de curând pe continentul African (așa cum a mai făcut-

o în istorie). Însă datorită industrializării excesive atât a agriculturii cât și a apiculturii, și albina africană a 

avut de suferit atât datoritâ limitării diversității genetice cât și a reducerii diversității surselor de hrană. 

Ajunși în fața acestei probleme majore, atât apicultorii, cât și oamenii de stiință au ajuns la concluzia că nu 

antibioticele sunt soluția (ca pe continentul American), ci selecția naturală, direcționată și accelerată de om. 

Astfel apicultorii încearcă să găsească familii de albine rezistente la locă, ce prin înmulțire să 

îmbunătățească genetic albina care nu a rezistat epidemiei de locă americană.  

Și alți cercetători vin să susțină această idee care, dacă ar fi aplicată, ar duce la o albină mai 

rezistentă, capabilă să supraviețuiască diverselor boli ce se transmit de pe un continent pe altul. Abordarea 

cercetătorilor ar trebui să ne inspire și pe noi românii, care, acum câțiva ani ne-am confruntat focare de locă 

americană.   

Dacă pe viitor vom încerca să facem selecție nu doar pentru producția de miere, ci și mai ales pentru 

rezistența familiilor de albine la boli (inclusiv la loca americană), vom avea o albină rezistentă, capabilă să 

susțină agricultura românească. Desigur, această selecție trebuie să conducă la amplificarea diversității 

genetice, și trebuie de asemenea sa dispună și de o agricultura sustenabilă, care să asigure albinei hrana 

diversă și de înaltă calitate. 

 

                                                                                                          Șef lucrări Dr. Daniela Moț 
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CONDIŢIILE DE MEDIU ŞI BOALA CANCEROASĂ 

 LA ANIMALE 

Cancerul este un proces patologic cu caracter universal fiind diagnosticat la diferite specii de 

animale, la om şi la plantele superioare, fapt cunoscut astăzi şi demonstrat în lumea specialiştilor din 

domeniu. 

Animalele fac toate tipurile şi formele de tumori benigne şi maligne existente şi în patologia omului. 

Practica de zi cu zi a medicinei veterinare, precum şi cercetările experimentale pe animale au scos la iveală 

asemănările, uneori până la identitate, sub aspect anatomopatologic, respectiv morfoclinic a bolii 

canceroase. 

Etiologia cancerului este încă subiectul a numeroase discuţii. Încă din anul 1914 s-a demonstrat  

cancerogeneza prin acţiunea gudronului, situând 

cancinogenii chimici pe primul loc. 

Astăzi sunt cunoscute peste 1500 substanţe 

chimice exogene, la care se adaugă substanţele 

chimice endogene (diverşi produşi metabolici, săruri, 

hormonii, etc.), precum şi numeroşi factori fizici, între 

care iradierea se situează pe primul plan. 

Toţi aceşti factori acţionează în timp asupra 

celulelor animale sau favorizează exprimarea 

patogenităţii unor virusuri latente existente în 

genomul celulelor animale, inducându-le 

transformarea tumorală. 

Încă de la începutul secolului trecut a fost demonstrat că unele cancere la animale au etiologie virală. 

Astfel, leucemiile la animale se datorează unui retrovirus spre deosebire de leucemiile la om care nu au 

beneficiat de implicarea precisă a unei particule virale în etiologie, cu excepţia leucemiei cu limfocite T. 

Leucozele animalelor, cancere cu localizări diverse s-au răspândit cu repeziciune după al doilea 

război mondial sunt cele mai frecvente la animalele de interes economic, precum şi cele de companie şi 

agrement.  

Leucoza enzootică bovină (LEB) a beneficiat de un volum uriaş de cercetări, în toată lumea, datorită 

deosebitei sale importanţe economice. LEB are etiologie virală fiind produsă de un deltaretrovirus exogen 

care persită într-o subpopulaţie de limfocite B şi induce proliferarea acesteia. De la specia bovină boala se 
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poate transmite şi la alte specii de mamifere. Experimental, virusul poate fi transmis la ovine, caprine, suine, 

iepuri, maimuţe Rhesus, cimpazei şi bivoli. 

Bariera de specie este penetrată de o mare importanţă epidemiologică privind obligativitatea 

măsurilor de prevenire şi combatere, iar studiilor comparate trebuie extinse la mai multe specii de animale. 

Majoritatea animalelor domestice au o viaţă biologică a cărei durată variază cu specia, dar există şi a 

doua viaţă, pentru unele specii, aceea economică, impusă de necesităţile speciei umane prin „specializarea 

raselor”, în vederea obţinerii unor producţii ridicate. În acest sens exemplificăm rasa Roşie Daneză, acum 

aproape inexistentă care a trebuit să fie eliminată din cauza sensibilităţii faţă de virusul leucemiei bovine 

(BLV). 

La alte specii de animale (agrement, companie), crearea de rase cu anumite caractere, a fost făcută 

timp îndelungat, încât apariţia bolii canceroase are o dinamică foarte asemănăntoare cu aceea a omului. 

Animalele care nu beneficiază de o examinare atentă, depistarea unei boli neoplazice este o surpriză 

de necropsie, în cel mai fericit caz. Pentru animalele cu viaţă economică bine determinată şi care, sunt 

supuse periodic, examenelor medicale, cancerele pot fi depistate în fazele timpurii, cu şanse mari de 

prevenire şi combatere. 

În prezent, prin lărgirea acţiunilor de depistare, prin crearea unei reţele de Oncologie veterinară, 

există premisele ca urmărirea tuturor cazurilor să fie posibilă. 

Mediul ambiental are un rol important, deoarece el poate fi încărcat de factori oncoactivi, de factori 

mutageni şi în acelaşi timp tot ele poate duce la degradarea capacităţii de răspuns a vieţuitoarelor faţă de 

factorii oncogeni. 

Poluarea cu diferiţi agenţi oncogeni este foarte mare în ultimii 50-60 de ani.  Relaţia mediu-om-

animale este de ordin cibernetic.Variabilitatea unuia din factori atrage după sine modificări la ceilalţi doi şi 

nu întotdeauna acestea instalează o situaţie benefică. 

Orice organism, are faţă de agresiunea oncogenă, o reacţie de apărare, dar aceasta, în multe cazuri, 

este depăşită. La depăşire contribuie factorii de risc, cum ar fi stresul, bolile cronice, schimbarea radicală a 

mediului de viaţă etc. 

Ecologizarea mediului de viaţă este un obiectiv primordial al oncologiei comparate, la realizarea 

cărui trebuie să contribie nu numai medicii umani şi veterinari, ci şi specialiştii în biologia mediului, de 

diferite profesii adiacente. 

Cunoaşterea aspectelor ştiinţifice, practice şi ecologice ale bolilor neoplazice, impune cercetări 

epidemiologice privind incidenţa generală şi regională a cancerelor la animale, iar datele astfel obţinute pot 

servi ca sistem de avertizare pentru apariţia  cancerului la om. 

 

Conf. dr. Adrian Stancu 
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PARAZITISMUL CU CĂPUŞE LA ANIMALE 

 

Căpuşele – ce trebuie să ştiu? 

Căpuşele sunt artropode parazite obligatorii şi temporare pe suprafaţa corpului la animale cu sânge 

cald sau rece şi fac parte din aceeaşi clasă împreună cu scorpionii, păianjenii şi acarienii.  

Sunt paraziţi hematofagi (se hrănesc cu sângele gazdelor) în toate stadiile active (larvă, nimfă şi 

adult). Fiecare stadiu activ se hrăneşte o singură dată, după care petrece perioade lungi pe vegetaţie sau, mai 

scurte, pe corpul gazdei, putând rezista perioade lungi de înfometare, care pot fi de câţiva ani. 

Căpuşele pot fi întâlnite la mamifere, păsări şi reptile din toată lumea.  

Căpuşele parazite la mamifere fac parte din familia Ixodidae, se mai numesc „căpuşe tari“ şi 

reprezintă aproximativ 80% dintre toate speciile de căpuşe, incluzând speciile cu cea mai mare importanţă 

economic. 

Odată cu creşterea temperaturilor, căpuşele se trezesc din amorţeală (diapauză / quiescenţă) şi 

pornesc în căutarea gazdelor.  

 

De ce sunt periculoase căpuşele? 

Căpuşele au un rol patogen indirect, foarte important prin inocularea de agenţi patogeni, uneori 

zoonotici. Rolul patogen direct se datorează acţiunii spoliatoare şi enzimatice şi perturbării metabolice. 

Bolile transmise de căpuşe au o largă răspândire pe glob, producând efecte negative asupra sănătăţii 

animalelor. La oameni cauzează, de asemenea, importante probleme de sănătate. Pe plan mondial, printre 

numeroşii agenţi patogeni, la animale, unii şi la om, cei mai frecvent diagnosticaţi aparţin genurilor: 

Anaplasma, Babesia, Borelia, Cytauxzoon, Coxiella, Ehrlichia, Hemobartonella, Hepatozoon, Flavivirus, 

Coltivirus, Theileria, Dipetalonema etc. 
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Ciclul biologic 

Ciclul biologic la căpuşele ixodide este variabil ca durată, fiind influenţat de temperatură, umiditate, 

climă şi de factorii endogeni. Cuprinde următoarele stadii evolutive: ou, larvă, nimfă şi adult.  

Adulţii se acuplează pe gazdă (în timpul hrănirii sau posthrănire) şi mai rar în mediul extern  

Femelele fecundate sug sânge timp de câteva zile (5-7 zile) pentru a putea produce ouăle, după care 

părăsesc gazda şi ajung pe sol. Ouăle sunt depuse în locuri ferite de lumina solară (sub frunze, pietre, 

crăpăturile din sol). 

Femelele ixodide mor imediat după pontă, iar masculii în urma actului de acuplare. 

Procesul de incubare este dependent de temperatura şi umiditatea atmosferică.  

După numărul de gazde pe care le parazitează, căpuşele ixodide pot fi trifazice, difazice şi 

monofazice.  

Căpuşele cu trei gazde au nevoie pentru fiecare etapă a stadiului de dezvoltare de un alt animal 

gazdă: larva se dezvoltă pe un animal gazdă, nimfa pe un alt animal, iar adultul pe cel de-al treilea animal. 

Căpuşele difazice (cu două gazde) se caracterizează prin aceea că atât larva, cât şi nimfa se dezvoltă 

pe un animal gazdă (larva năpârleşte sau se metamorfozează pe gazda pe care s-a hrănit), iar nimfa coboară 

pe sol şi urcă pe cea de-a doua gazdă, năpârleşte şi se transformă în adult. 

Ciclul biologic la căpuşele cu o singură gazdă este mult mai simplu, în sensul că la aceste specii 

ixodide toate stadiile evolutive mobile se dezvoltă pe acelaşi animal. După fiecare priză de sânge are loc o 

năpârlire, astfel că adulţii (masculi şi femele) formaţi se hrănesc, coboară pe sol unde femelele depun ponta, 

iar masculii mor. În dezvoltarea lor intervine deci un singur animal gazdă, care „asigură” formarea tuturor 

stadiilor evolutive. 

Durata şederii pe fiecare dintre aceste gazde este de 5-10 zile pentru larvă, 5-20 zile pentru nimfă şi 

de 6-12 zile pentru adult. 

Infestarea animalelor gazde se realizează în mediu extern, mai rar în adăposturi. Zonele în care se 

găsesc căpuşe sunt reprezentate de tufişuri, ciulini sau scaieţi, terenurile necultivate sau necosite şi lizierele 

pădurilor. În aceste locuri animalele prin simpla trecere sau staţionare „adună” aceste căpuşe.  

 

La ce simptome trebuie să fiu atent? 

Parazitismul extern cu ixodide la animalele gazdă este uşor de diagnosticat. Animalele parazitate 

timp de câteva zile pot prezenta semne evidente de anemie, microabcese cutanate, dermatite nodulare şi 

scăderea randamentelor productive, prurit violent la câine.  

La unii indivizi se pot observa fenomene paretice sau chiar paralizii ale membrelor, decubit, dispnee. 

Semnele clinice observabile pot fi caracteristice bolilor transmise de căpuşe. 
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Zonele corporale unde se identifică căpuşe sunt regiunea abdominală inferioară, faţa internă a 

coapselor, stern, laturile gâtului şi salbă, mamelă, perineu şi coadă. 

Evidenţierea căpuşelor pe corpul animalelor se face cu uşurinţă. 

Cu cât se hrănesc mai mult căpuşele pe animal, cu atât creşte riscul transmiterii agenţilor infecţioşi. 

 

 

Cum îndepărtez corect căpuşa? 

Rapid şi în întregime, mai ales dacă ea se hrăneşte în acel timp. Cu ajutorul unei pensete, 

căpuşa se prinde cât mai aproape de rostru, de locul de fixare şi se detaşează de piele. Să nu strângeţi 

puternic corpul căpuşei, pentru a evita împrăştierea sângelui din căpuşă în rana deschisă provocată de 

înţepătura ei. În cazul în care rostrul căpuşei rămâne în pielea animalului, urmăriţi-i evoluţia şi dacă se 

inflamează, consultaţi medicul veterinar.  

 
 

Care este modul cel mai eficient de protecţie împotriva căpuşelor? 

Combaterea căpuşelor ixodide are în vedere distrugerea căpuşelor de pe corpul animalelor şi 

din mediul exterior. 

Combaterea căpuşelor în timpul parazitării pe animale se face cu diverse produse acaricide 

din grupul substanţelor organofosforice, formamidine, piretrinoide, carbamice etc. 

Modalitatea de aplicare a acestor substanţe este diferită de la produs la produs: spot on, pour 

on, spray, coliere etc. Protecţia este în mod particular eficientă pentru ca nu doar omoară căpuşele, dar şi 
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previne din start înţepăturile. Consultă medicul veterinar şi cere-i informaţii despre produse care au un 

spectru larg de recomandări, produse care nu protejează câinele doar împotriva căpuşelor, dar şi împotriva 

puricilor, ţânţarilor şi păduchilor.  

 
 

Surse imagini: 

http://0219662.ro/informatii-combaterea-capuselor-dezinsectie-capuse-cum-scapam-de-capuse/  

https://www.romaniatv.net/cum-indepartam-in-siguranta-capusele-de-pe-piele-nu-le-zdrobiti-cu-

degetele_355447.html  

http://maggiesfoodsforpets.com/2010/05/03/how-to-remove-a-tick/ 

https://www.myitchydog.co.uk/blog/how-to-remove-dog-ticks-or-cat-or-human-for-that-matter.html 

http://www.petmd.com/dog/seasonal/evr_multi_flea_tick_mosquito_care_during_winter 

https://www.petbasics.com/dog-products/seresto-for-dogs/ 

 

Șef lucr. dr. Marius S. ILIE 
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PESTA PORCINĂ AFRICANĂ (AFRICAN SWINE FEVER) 
 

 

Pesta porcină africană  este cunoscută şi sub numele de boala lui Montgomery, după cel care a 

descris-o pentru prima dată în 1921 în Kenya, la porcii domestici aduși din Europa. Montgomery precizează 

și etiologia virală a acestei boli.  Este o boală infecţioasă foarte contagioasă, ce afectează porcinele 

indiferent de vârstă şi stare de întreţinere. Boala se manifestă clinic prin hipertermie, după care apar 

tulburări grave respiratorii, digestive şi nervoase, iar tabloul anatomopatologic este dominat de leziuni 

hemoragice intense. 

În prezent pesta porcină africană este endemică în mai multe 

țări subsahariene, unde gazdele sălbatice și vectorii (căpușe 

Ornothodoros) joacă un rol important acționând ca rezervor de 

virus.  

În Europa boala a fost endemică până în 1978 în Sardinia și 

până în 2007 când a fost raportată pentru prima dată în Georgia. De 

asemenea, este endemică în anumite zone din Federația Rusă unde sunt afectați atât porcii mistreți, cât și cei 

domestici. În schimb, în țările est europene în care pesta porcină africană este epidemică, sunt afectați în 

principal mistreții în locații restrânse și mult mai puțin porcii domestici.  

Boala este produsă de un virus care aparține familiei Asfarviridae, extrem de rezistent. Astfel rezistă 

2-5 luni în urină şi fecale, 3-9 luni în cadavre îngropate, 5-6 luni în carnea congelată şi refrigerată, 5 luni 

produse preparate din carne de porc. În schimb este sensibil la dezinfectante.  

Suinele domestice şi sălbatice sunt speciile sensibile la 

infecție, iar porcii sălbatici africani (facocerii, potamocerii, 

porcul gigant de pădure şi porcul spinos) sunt specii receptive.  

Sursele de infecţie sunt reprezentate de porcii bolnavi, 

porcii trecuţi prin boală (400 de zile stare de portaj), carnea 

congelată şi refrigerată, produsele din carne, mijloace de 

transport, deşeurile din abatoare, dejecţii, rozătoare, păsări, 

etc. 

Infecția se poate produce cutanat, oral sau pe alte căi. 

În mod obișnuit formele supraacute și acută apar la începutul epidemiei, caracterizându-se prin 

letalitate crescută li răspândire rapidă în focar. Odată ce devie endemică într-o zonă, apar o multitudine de 

simptome, cu creșterea numărului de infecții subacute, cronice și subclinice, iar rata mortalității este în 

scădere. În zonele endemice, evoluția este de regulă subacută sau subclinică datorită apariției de tulpini de 

virus cu virulență scăzută sau moderată, făcând astfel dificil diagnosticul.  
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Ca simptome se pot descrie: hipertermie (40,5-42,2°C) însoțită sau nu de alte simptome, convulsii 

brutale şi continue, respiraţia şi pulsul sunt accelerate, 

apoi cad în decubit lateral şi mor după una sau mai 

multe ore, conjunctivită catarală, cu exsudat gri-brun la 

unghiul intern al ochilor, mucoasele aparente sunt 

intens congestionate, cu hemoragii, îndeosebi pe 

mucoasa conjunctivală. Se constată jetaj seros sau 

serohemoragic, chiar epistaxis, din gură se scurge o 

salivă spumoasă, sangvinolentă. Un semn important 

este cianoza pielii la extremităţi (urechi, coadă, 

membre) şi pe abdomen.  

Zonele cianozate sunt bine delimitate de pielea sănătoasă, constatându-se în aceste zone hemoragii. 

La unele animale, cu puţin înainte de moarte, apar pe pielea pavilionului urechilor hematoame de mărimea 

unui bob de mazăre, până la o alună, pe locul cărora în evoluţiile prelungite apar apoi necroze.  

Leziunile întâlnite sunt de diateză hemoragică generalizată sunt masive, extinse şi deosebit de grave. 

Pe piele se constată un exantem pronunţat, generalizat sau localizat, de culoare roşu deschis sau roşu 

violaceu. Pe fondul zonelor hiperemiate sau cianotice, se observă foarte des hemoragii de diferite mărimi 

(peteşii, echimoze, sufuziuni). Uneori se constată edemul pavilioanelor urechilor.  

Mucoasa tubului digestiv este inflamată, congestionată, cu hemoragii de dimensiuni variabile. Se 

constată, de asemenea, necroze superficiale şi ulcere ale mucoasei intestinului subţire.  

La nivelul pulmonului se constată edem foarte pronunţat, hemoragii subpleurale, fiind foarte evidentă 

lobulaţia, consecutiv dilatării spaţiilor interlobulare, în care este prezent un edem gelatinos sau gelatino-

hemoragic. Pe secţiune, din pulmon se scurge un lichid spumos, uneori hemoragic. Pe pericard, epicard, în 

miocard şi subendocard sunt prezente sufuziuni sau chiar hematoame. 

Rinichii prezintă numeroase hemoragii pe un fond congestiv. Uneori rinichii sunt îmbrăcaţi într-un 

cheag de sânge, ca urmare a hematoamelor ce se formează retroperitoneal. Hemoragiile sunt prezente şi pe 

mucoasa vezicii urinare. 

Splina este mult mărită în volum (de 2-4 ori), de culoare roşie închisă sau violacee-negricioasă, 

consistenţa moale, friabilă, scurgându-se pe secţiune. Rareori, se pot observa infarcte marginale. Leziunea 

splenică este considerată caracteristică şi importantă pentru diagnostic. 

Limfonodurile, în special cele gastrice, hepatice, renale, iliace şi mezenterice, sunt mult mărite în 

volum, cu aspect hemoragic intens având aspectul unor hematoame. 

În cazul apariţiei bolii se declară carantină de gradul I şi se aplică cu rigurozitate măsurile prevăzute 

de Legea Sanitară Veterinară, Codul Zooveterinar şi de Comandamentul antiepizootic. Deși au fost făcute 
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numeroase încercări de obținere a unui vaccin împotriva acestei boli, până în prezent nu există nici un 

produs biologic capabil să imunizeze porcii împotriva pestei porcine africane.   

 

Noi provocări și măsuri pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane  

1. înțelegerea rolului pe care îl au porcii sălbatici în menținerea și răspândirea virusului 

2. modalitate optimă de control al populației de mistreți 

- nu au rol important în menținerea focarelor de boală dacă nu sunt reinfectați de la porcii domestici 

- boala este autolimitantă la mistreți, mai ales în zone cu densitate scăzută (mai puțin de 10 mistreți/km2) 

 3. date insuficiente referitoare la mărimea reală a populației de mistreți din Europa 

În zonele cu densitate mare a mistreților, programele vizează reducerea densității animalelor și 

evitarea hrănirii mistreților în locuri amenajate.  

4. Controlul căpușelor este dificil, ținând cont de faptul că virusul rezistă în corpul căpușelor cel 

puțin 5 ani și de durata mare de viață a acestora, putând trăi mult timp fără a se hrăni. 

5. Vânătoarea a fost folosită pentru controlul pestei porcine clasice. În schimb, se pare că vânătoarea 

nu este eficientă în controlul pestei porcine africane. Aceasta poate fi datorată faptului că vânătoarea are un 

efect complex asupra dinamicii animalelor, dependent de sex și vârsta animalelor vizate.  

Poate produce creșterea meta-populației de mistreți, facilitează contactul dintre meta-populații, 

determină mișcări pe distanțe mari ale animalelor. Prin manipularea cadavrelor de către vânători virusul 

poate fi dispersat în mediu. 

 

 

Șef lucr. dr. Corina Pascu 
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TEHNICA ÎNSĂMÂNȚĂRII ARTIFICIALE LA VACĂ 

 
 

Însămânţarea artificială este procedeul biotehnologic prin care materialul seminal este introdus în 

căile genitale ale femelei în călduri, cu ajutorul unui instrumentar adecvat. 

Biotehnologia însămânţărilor artificiale cuprinde următoarele etape tehnologice: 

1. Biotehnologia obţinerii materialului seminal: 

- recoltarea spermei, 

- evaluarea calităţii spermei,  

- diluarea şi dozarea spermei, 

- congelarea spermei. 

2. Depistarea femelelor în călduri. 

3. Inocularea spermei (însămânţarea artificială) 

În această lucrare, voi trata, pe larg, ultima etapă tehnologică: tehnica însămânţării artificiale- metoda 

tactilo-cervicală. 

Pentru efectuare însămânțării artificiale la vacă trebuuie să avem competențe de bază și încredere, 

care vin cu timpul. Chiar dacă operatorul este stângaci sau dreptaci, se recomandă să se intoducă mâna 

stângă în rect pentru manipularea tractusului genital, iar cu mâna dreaptă să manevreze pistoletul de 

însămânțare. 

Pregătirea vacii pentru însămânțare - Vaca în călduri se contenționează (Foto 1), se golește rectul de 

materiile fecale; se examinează femela, pentru a fi siguri că este momentul optim de însămânțare; se curăță 

și se șterge regiunea vulvară cu un prosop unscat. 

 

    

    

 

 

 

 

 

Foto 1. Contenția vacii 

 

Decongelarea paietei cu material seminal – Se identifică canistra cu paietele de spermă de la taurul 

dorit (Foto 2).Se extrage paieta dorită, se agită ușor și este introdusă într-o baie de apă la 35-37
0
C . 
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Temperatura apei se determină cu termometru, nu se ghicește! După decongelare, paieta se șterge cu un 

prosop uscat și se ajustează spațiul de aer din paietă. 

 Pregătirea pistoletului – În timpul decongelării pistoletul se încălzește prin frecare cu un prosop 

uscat. Se introduce paieta în pistolet, cu capătul lipit în afară și se taie în zona cu aer,sub locul de sudură. Se 

extrage din plic o pipetă de protecție și se aplică peste paietă și pistolet. Se verifică etanșeitatea dintre 

capătul paietei și pipeta de protecție 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Identificarea canistrei cu paiete. 

 

Tehnica însămânțării artificiale - Operatorul își protejează mâna stângă cu o mănușă ginecologică și 

bine lubrifiată cu vaselină neutră și o introduce în rect, exercitând cu degetele “puică” o presiune constantă, 

localizând cervixul. Cervixul se găsește pe planșeul bazinului, iar la vacile care au fătat de mai multe ori, 

cervixul poate fi găsit pe marginea anterioară a pubisului sau chiar în cavitatea abdominală (Foto 3). După 

localizarea cervixului, operatorul prinde cu degetul opozabil și primele două degete. Labiile vulvare se șterg 

cu un prosop de hârtie curat, pentru a reduce riscul contaminării căilor genitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Foto 3. Localizarea cerxixului 

http://www.selectsires.com/resources/fertilitydocs/ai_technique_cattle.pdf?version=20170404 

 

http://www.selectsires.com/resources/fertilitydocs/ai_technique_cattle.pdf?version=20170404
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Cu mâna dreaptă, operatorul introduce pistoletul printre labiile vulvare, înclinat la un unghi de 30
0
, 

pentru a evita pătrunderea pistoletului în meatul urinar. 

Pentru a ușura trecerea pistoletului prin vagin, cervixul se împinge spre cavitatea abdominală, pentru 

a evita eventualele pliuri din vagin. Când pistoletul se împinge înainte, segmentul anterior al vaginului are 

tendința să se alungească, de aceea trebuie să localizăm vârful pistoletului. Se retrage pistoletul 2 -3 cm și se 

presează cu degetele floarea involtă și se dirijează vârful pistoletului prin canalul cervical. 

După ce vârful pistoletului a fost plasat pe canalul cervical, cu mâna introdusă în rect, se 

manipulează cervixul înaintea pistoletului, în timp ce, cu cealaltă mână se fac presiuni ușoare cu pistoletul 

pentru a depăși pliurile din mucoasa cervicală (Foto 4). 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 4. Manipularea cervixului înaintea pistoletului 

http://www.selectsires.com/resources/fertilitydocs/ai_technique_cattle.pdf?version=20170404 

 

Când vârful pistoletului a ajuns la deschiderea anterioară a cervixului, se împinge tija pistoletului 

pentru ca sperma să fie depusă în corpul uterin (Foto 5). Astfel, contracțiile uterine vor transporta 

spermatozoizii spre ambele coarne uterine și oviducte.  

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 5. Locul de depunere a materialuluisemina 

http://www.selectsires.com/resources/fertilitydocs/ai_technique_cattle.pdf?version=20170404 

 

Depunerea materialului seminal trebuie efectuată în maxim 5 secunde. 

Ion Carabă 

 

http://www.selectsires.com/resources/fertilitydocs/ai_technique_cattle.pdf?version=20170404
http://www.selectsires.com/resources/fertilitydocs/ai_technique_cattle.pdf?version=20170404
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UTILIZAREA TURMERICULUI (CURCUMA LONGA LINN)  

ÎN HRANA PĂSĂRILOR 

 

Turmericul (Curcuma longa Linna) este o plantă perene erbacee rhizomatoasă din familia 

ghimbirului, Zingiberaceae. Este originară din Asia de Sud, iar în prezent este cultivată pe scară largă în 

regiunile tropicale și subtropicale ale lumii. Pulberea galben-portocalie cunoscută sub numele de turmeric 

este preparată din rizomii fierți și uscați ai plantei, fiind utilizați în mod obișnuit ca și condiment și de multe 

ori ca medicament (Rhizome Curcumae Longae), în special în Asia. În medicina Ayurveda, turmericul este 

folosit ca tratament în afecțiuni inflamatorii, iar în medicina tradițională chineză ca stimulent, carminativ, 

emenagog, astringent, diuretic. 

Curcuma din rizomi conține cei mai mulți compuși activi (fitochimici) decât alte părți din planta 

turmerică care poate fi utilizată ca medicament, aliment (condiment) sau aditivi pentru hrana animalelor.  

Procesul de prelucrare a rizomului are ca rezultat o pulbere galbenă polifenolică care este solubilă în 

stare naturală. În comparație cu antibioticele sintetice, substanțele fitochimice din turmeric sunt cunoscute ca 

fiind naturale, fără toxicitate sau reziduuri și se consideră a fi ideale ca aditivi pentru hrana animalelor.  

Pulberea de turmeric conține 6,3% proteine, 5,1% grăsimi, 3,5% minerale, 69,4% carbohidrați și are 

o umiditate de 13,1%. Curcumina este principala componentă bioactivă cu efecte antioxidante, 

antibacteriene, antifungice, antiprotozoare, antivirale, antiinflamatorii, anticarcinogene, antihipertensive și 

hipocolesteremice.  

În literatura de specialitate au fost publicate numeroase studii, care susțin efectele benefice ale 

suplimentelor de curcumă turmerică asupra performanțelor de creștere ale puilor de carne și găinilor 

ouătoare.  

Suplimetarea nutrețului combinat destinat puilor de carne cu făină de turmeric în cantitate de 1,0-5,0 

g/kg, a condus la îmbunătățirea performanțelor bioproductive, prin îmbunătățirea semnificativă a creșterii în 

greutate și a eficienței utilizării furajelor. De asemenea, suplimentarea cu turmeric a atenuat efectul infecției 

cu Eimeria spp. și a avut efecte benefice la păsările expuse la aflatoxină. Suplimentarea cu 10 g/kg NC a 

condus la îmbunătățirea performanțelor productive ale puilor de carne ROSS crescuți în condiții de stres, 

ceea ce ar putea fi atribuit proprietăților benefice ale fitochimicalelor din turmeric care au activități 

antimicrobiene, antifungice și antioxidante.  

Au fost efectuate studii care demonstrează că turmericul a avut capacitatea de a stimula sistemul 

digestiv, prin activarea secreției de enzime pancreatice ca lipaza, amilaza, tripsina și chitotripsina. 

Unii autori au arătat că suplimentarea cu curcumină pură la o doză de 0,2 g / kg într-o dietă pe bază 

de soia, a condus la creșterea lungimii și lățimii vilozităților din duoden, jejunum și cecum la broilerii 
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sacrificați la 42 de zile, ceea ce sugerează o îmbunătățire a performanței de creștere fiind atribuită efectelor 

favorabile asupra digestiei. 

Randamentul carcasei a fost îmbunătățit, ficatul fiind semnificativ mai greu, iar depunerea de grăsimi 

abdominale s-a redus, aspect constatat în cadrul altui experiment efectuat. 

Sunt experimente care demonstrează că suplimentarea rețetelor de nutreț combinat cu făină de 

turmeric (5g/kg) stimulează producția de ouă și mărimea acestora, prin creșterea greutății gălbenușului și a 

grosimii cojii. 

Turmericul are, de asemenea, efecte benefice asupra parametrilor sangvini la puii de carne. În 

studiile privind metabolismul grăsimilor, utilizându-se pui broiler de sex mascul, hibridul Arbor Acres, 

suplimentele furajere cu făină turmerică în proporție de 0,35 g / kg au stimulat activitatea de hidroliză a 

esterilor și a crescut conținutul lipoproteinelor cu densitate mare (HDL) reducând concentrația totală de 

colesterol, trigliceride, precum și conținutul de lipoproteine cu densitate foarte scăzută (VLDL,) din serul de 

sânge. 

Alte studii au raportat o îmbunătățire semnificativă atât a numărului de eritrocite cât și a leucocitelor, 

la o suplimentare a NC cu 10,0 g făină de turmeric/ kg. 

De asemenea studiile efectuate pe broileri masculi, hibridul Ross, au arătat că suplimentarea cu 

turmeric în cantitate de 222 mg / kg a ameliorat efectele adverse ale aflatoxinei B1 asupra parametrilor 

biochimici din serul sanguin, proteinele totale (PT), albumina și γ- Glutamil transferaza (GGT). 

Turmericul conține compuși activi care stimulează în mod benefic secreția biliară și fluxul bilă care 

poate îmbunătății funcțiile ficatului și a digestiei. Astfel, un grup de cercetători au arătat că suplimentarea cu 

făină de turmeric în rețetele puilor de carne cu 2,5-7,5 g/kg a redus nivelul seric al fosfatazei alcaline (ALP), 

alanin aminotransferazei (ALT), aspartat aminotransferazei (AST) lactat dehidrogenază (LDH) din sângele 

puilor de carne. Creșterea acestor enzime este legată de hepatotoxicitate. 

Suplimentarea rețetelor cu 10,0-30,0 g făină turmerică / kg NC a redus ALT și AST în serul de sânge 

al găinilor ouătoare. De asemenea, s-a constatat o creștere a concentrației catalazei, precum și a superoxid 

dismutazei hepatice, a glutation-peroxidazei, enzime care sunt cunoscute ca având o relație strânsă cu 

statusul antioxidant al organismului. 

În alte studii utilizând hibridul Ross, s-a demonstrat proprietățile imunomodulatoare ale turmericului 

împotriva infecției parazitare. Astfel, nivelul anticorpilor serici față de o proteină din Eimeria tenella 

(EtMIC2) a fost semnificativ mai mare la păsările hrănite cu rețete suplimentate cu turmeric. EtMIC2 este o 

proteină apicală complexă care joacă un rol important în invazia celulelor gazdă, având o funcție importantă 

în adeziunea parazitului la celula, iar cucurmina joacă un rol important in inhibarea invaziei sporozoite a 

celulei gazdă. 
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Turmericul a dovedit, de asemenea, că are capacitatea de a stimula exprimarea genelor care sunt 

implicate în sistemul antioxidant și imunitar al puilor de carne și găinilor ouătoare. Folosind o tehnică PCR 

cantitativă în timp real, s-a demonstrat că suplimentele de masă turmerică de 5,0 g / kg au avut efecte 

benefice asupra stimulării exprimării genelor care implică funcția antioxidantă [citocrom P450 1A1 și 2H1 

(CYP1A1 și CYP2H1)] și exprimarea genelor implicate în sistemul imunitar [interleukine 6 Și 2 (IL-6 și IL-

2)] la puii broiler.  

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că, curcuma și agentul colorant galben (curcumina) sunt 

la fel de sigure pentru a fi utilizate în alimentația umană și în hrana animalelor. În studiile efectuate pe 

animale până în prezent, turmericul este considerat a avea toxicitate redusă, de aceea acest aditiv galben este 

sigur și ideal pentru hrana păsărilor. Încă nu există publicații care au raportat efecte nocive ale făinii de 

curcumă în alimentația păsărilor atunci când sunt utilizate la concentrații scăzute sau moderate. Consumul 

de doze excesive de turmeric nu este recomandat, deoarece poate induce efectul hepatotoxic așa cum este 

observat în studiile la șoareci și șobolani. Recomandările din literatura de specialitate cu privire la doza 

maximă de suplimentare sunt de maxim 50,0 g făină de turmeric/ kg deoarece aceasta poate contribui la 

inducerea infiltrației parenchimatoase, a hiperemiei vaselor portale, generând hipertensiune portală. 

Literatura disponibilă indică faptul că turmericul (Curcuma longa) poate fi o alternativă utilă față de 

antibiotice în sistemul de producție a cărnii de pasăre, datorită marjei largi de siguranță și a eficienței sale în 

creșterea performanțelor bioproductive, care ar putea fi atribuită îmbunătățirii statusului digestiv, a 

sistemului imunomodulator și utilizării nutrienților și energiei. Cu toate acestea, până în prezent s-au făcut 

prea puține eforturi pentru a sugera modul său de acțiune în cazul păsărilor. Prin urmare, pentru a optimiza 

eficacitatea suplimentelor de curcumă în alimentația păsărilor, cercetările viitoare ar trebui să se concentreze 

mai mult asupra mecanismului de acțiune, asupra dozei optime de suplimente, precum și asupra duratei de 

aplicare. 

 

 

Simiz Eliza 

Simiz Florin Dan 
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ASPECTE CARE INFLUENŢEAZĂ COMPETITIVITATEA 
PRODUSULUI AGROTURISTIC 

Popularitatea agroturismului, ca posibilitate de  petrecere a vacanţei, a crescut în ultimii ani, în cele 

mai multe ţări. Agroturismul nu este un fenomen nou, cazarea turiştilor la sate practicându-se într-o formă 

mai mult sau mai puţin spontan sau organizată din timpuri vechi. În schimb, ceea ce este nou reprezintă 

dimensiunea la care s-a ajuns prin expansiunea fenomenului în spaţiul rural. Această expansiune se explică 

pe de o parte, prin relansarea dezvoltării regiunilor rurale şi pe de altă parte prin diversificarea formelor de 

practicare a turismului în masă.   

Pentru turist, produsul agroturistic este constituit din ansamblul de elemente care-i permit să petreacă 

o „vacanţă bună”, elemente ce presupun condiţii de cazare şi viaţă tipic rurale, un grad de confort decent, 

preparate culinare tradiţionale şi specifice regiunii în care se află, aşteptând o diversificare în timp a ofertei: 

- dacă se află la mare, produsul turistic va fi constituit din însăşi marea, dar şi din toate celelalte 

activităţi presupuse de aceasta: plajă, animaţie, comercianţi, spaţii de cazare, restaurante, informaţii turistice, 

servicii diverse. 

- dacă se află la munte, produsul turistic va fi constituit din însăşi muntele, dar şi din toate celelalte 

activităţi presupuse de aceasta: domeniul schiabil, instalaţiile de transport pe cablu, agrementul „apres-ski” 

ori estival şi animaţia, comercianţi, spaţii de cazare, restaurante, informaţii turistice, servicii diverse. 

- dacă se va afla la ţară, el aşteaptă să găsească aici un ansamblu de prestaţii sau de posibilităţi 

comparabile cu acelea pe care le-a visat dar mai puţin pretenţioase decât cele din staţiunile de pe litoral ori 

montane. 

Produsul agroturistic bun este cel care se cumpără. În acest sens trebuie să fie organizată activitatea 

fermelor agroturistice. Din acest punct de vedere, ofertanţii serviciilor turistice trebuie să ţină cont de 

mişcările pieţei, conturate prin examinarea ofertei şi a cererii din cadrul acesteia.  

Întrucât aproape jumătate din timpul efectiv de vacanţă al turistului este cheltuit în incinta structurii 

de cazare, este foarte important, pentru calitatea experienţei trăite de către turist într-o anumită arie 

agroturistică, ca acest serviciu de cazare să răspundă sau să depăşească aşteptările sale.  

 

 

Figura 1. Factori care influenţează competitivitatea cazării agroturistice 
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Valorificarea produselor tradiţionale poate fi făcută şi prin comercializarea produselor din gospodărie 

turiştilor, prin intermediul alimentaţiei.  

O gospodărie agroturistică poate oferi multe servicii turiştilor, numărul şi tipul lor depinzând de 

mărimea şi localizarea acesteia, potenţialul turistic specific zonei, creativitatea gospodarului. Pentru mare 

parte dintre turiştii gospodăriilor rurale, multe dintre aspectele vieţii locuitorilor sunt inedite. Participarea 

oaspeţilor la viaţa fermei poate fi în calitate de spectatori, de beneficiari sau chiar de lucrători. Antrenarea 

turiştilor în activităţile specifice fermei dau o notă aparte sejurului şi prezintă multiple avantaje:  

- permite o mai bună apropiere şi comunicare între gazdă şi oaspeţi;  

- asigură gazdei o mână de ajutor (chiar dacă simbolică), fapt ce poate fi luat în consideraţie la 

evaluarea serviciilor de plată, fie printr-o diminuare a costurilor, fie printr-o ofertă suplimentară de 

alimente/fructe dăruite oaspeţilor la plecarea din pensiune;  

- permite fidelizarea clienţilor, prin legăturile sentimentale create. Nu este exclus ca din partea 

oaspeţilor să apară iniţiative de colaborare pentru valorificarea produselor pe piaţa oraşului sau pentru 

publicitate şi aducere de noi clienţi.  

 

 

Figura 2. Mijloace de implementare a utilizării produselor locale,  

tradiţionale prin agroturism 

 

Dezvoltarea ofertei agroturistice conduce la îmbunătăţirea vieţii satului. Ca urmare a intensificării 

circulaţiei turistice se vor dezvolta activităţi economice pe plan local pentru a satisface cererea sporită de 

produse agricole şi neagricole. Dezvoltarea serviciilor va avea ca efect creşterea gradului de prosperitate a 

zonei, precum şi o modernizare a infrastructurii locale. Un domeniu deosebit al dezvoltării agroturismului 

este acela al meşteşugurilor şi artizanatului. 

Concluzionând putem afirma că produsul agroturistic poate fi o pârghie pentru dezvoltarea locală a 

unui număr mare de zone rurale, însă nu este un leac universal pentru rezolvarea tuturor  problemelor  zonei 

rurale.  

  

Ramona CIOLAC 
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INTERNAȚIONALIZAREA REȚELEI CASEE PRIN METODE 

INOVATIVE DE MOBILITĂȚI 

 
Prof. Dr. Ing. Teodor – Ioan Trașcă 

 

 

Timp de doi ani (ianuarie 2016 – ianuarie 2018), universitatea noastră face 

parte din proiectul internațional CASEE-In (www.casee-in.usab-tm.ro), finanțat de 

către Agenția pentru Cooperare Internațională în Educație și Cercetare din Austria 

(Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research, OeAD-

GmbH, www.oead.at).  

 

 

 
Cele 5 universități partenere implicate în proiect, 

 

 
 

 

Universitatea de Resurse Naturale și Științele Vieții, Viena, Austria (BOKU University of Natural Resources 

and Life Sciences, Vienna, www.boku.ac.at),  

 

Universitatea din Zagreb, Facultatea de Agricultură, Croația (University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 

www.agr.unizg.hr),   

 

Universitatea Szent Istvan, Ungaria (SZIU, Szent Istvan University, www.sziu.hu),  

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din 

Timișoara, România (USAMVBT, Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine 

‚’King Michael I of Romania’’ from Timisoara, www.usab-tm.ro),  

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (State Agrarian University of Moldova, www.uasm.md),  

 

fac parte din rețeaua pentru Europa Centrală și de Sud-Est, CASEE (The ICA Regional Network for Central 

and South Eastern Europe, www.ica-casee.eu) a Asociației Universităților Europene de Științele Vieții, ICA 

(Association for European Life Science Universities, www.ica-ls.com).  

 

 

Obiectivul  principal al proiectului este îmbunătățirea internaționalizării universităților partenere 

prin metode inovative de mobilități și definirea unor instrucțiuni pentru procesul de internaționalizare. Astfel 

http://www.casee-in.usab-tm.ro/
http://www.oead.at/
http://www.boku.ac.at/
http://www.agr.unizg.hr/
http://www.sziu.hu/
http://www.usab-tm.ro/
http://www.uasm.md/
http://www.ica-casee.eu/
http://www.ica-ls.com/
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s-au creat o serie de indicatori pentru asigurarea calității internaționalizării instituțiilor de învățământ 

superior și s-au realizat mobilități inovative ale studenților, prin participarea masteranzilor la două conferințe 

interdisciplinare internaționale, pentru dobândirea unui nivel ridicat de competențe interculturale și 

interdisciplinare și creșterea posibilităților de inserție pe piața muncii.  

Proiectul și-a propus ca impact un parteneriat sustenabil, dezvoltarea unei curricule mai responsabile 

la nevoile dezvoltării actuale, implicarea în vederea obținerii de finanțări europene prin fonduri pentru 

educație, cercetare și structurale.  

Proiectul s-a desfășurat pe cinci pachete de lucru – management, diseminare, proiectarea 

internaționalizării, introducerea activităților inovative de mobilități, controlul calității și monitorizare. 

În cei aproape doi ani de la începutul proiectului, s-au derulat următoarele activități:  

- evaluarea și proiectarea internaționalizării universităților partenere din rețeaua CASEE, prin 

stabilirea de indicatori pentru o mai bună cuantificare a internaționalizării; 

- asigurarea standardelor de calitate în următoarele dimensiuni: predare și învățare, profilul 

studentului, implicarea cercetării, implicarea în schimbul de cunoștiințe, orientare internațională, implicare 

regională; 

- promovarea internaționalizării.  

Pe parcursul desfășurării proiectului, din fiecare universitate parteneră, câte două grupe a cinci 

masteranzi au participat la două conferințe internaționale, la Timișoara și la Varșovia și au urmat un nou 

curs, Introducere în comunicarea științifică (Introduction to Scientific Communication). Interdisciplinaritatea 

este un obiectiv important atât timp cât studenții reprezintă diferite domenii științifice. Alte două aspecte 

importante ale cursului au fost tehnicile actuale de scriere și prezentare a unei lucrări științifice, precum și 

metode moderne de comunicare bazate pe IT. 

Întregul proiect este supus evaluării independente a unui comitet de evaluare, cu rol de recepție a 

informațiilor asupra activităților desfășurate, de analizare a rapoartelor și asigurare că întregul proiect este 

implementat conform planificării. 

Proiectul se va încheia prin propunerea unui manual și recomandări pentru internaționalizarea 

universităților din rețeaua CASEE și dezvoltarea de strategii.  
Rezultatele proiectului vor fi prezentate și propuse pentru implementarea celorlalte universități din 

CASEE și ICA. 
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AGRICULTURA   SECOLULUI    XXI 

 

ECONOMIA MONTANĂ A SECOLULUI XXI  

FUNDAMENTATĂ PE  GRADIENTICĂ 

Acad. Păun Ion Otiman 

Eminentul cercetător Dr. ing. Teodor Marușca, absolvent al universității noastre din anul 

1964, sintetizează studiile sale de o viață din domeniul, generic numit, economia montană, în noua 

și excelenta carte ”Elemente de gradientică și ecologie montană”. 

Am folosit termenul de economie montană, tocmai pentru ”a justifica” importanța 

cercetărilor științifice de gradientică și ecologie montană prezentate de autor pe care se 

fundamentează optimul tehnic și economic și limitele de extindere al agriculturii montane (în mod 

deosebit al creșterii animalelor – taurinelor și ovinelor) și, implicit, al habitatului, turismului montan 

și al economiei forestiere. 

Din acest punct de vedere, cartea ”Elemente de gradientică și ecologie montană” a 

domnului Dr. T. Marușca ne oferă răspuns la multiplele și complicatele întrebări: cum va răspunde 

societatea (și economia) românească la” inevitabilele” schimbări climatice, în mod deosebit la 

”încălzirea globală”. 

După cum bine este cunoscut, suprafaţa montană a României ocupă circa 29% din suprafaţa 

ţării, fiind populată de 2,1 milioane de locuitori, majoritatea aflându-se în 1,2 milioane de 

gospodării montane. Din aceste date, se poate observa  faptul că, spre deosebire de zona de şes şi 

cea colinară, densitatea populaţiei în zona de munte este de circa 2,5–3 ori mai mică, iar contribuţia 

economiei montane (agricultură, silvicultură – exploatare forestieră, agroturism, ecoeconomie rurală 

montană nonagricolă, habitat) reprezintă circa 8–10% din producţia agroalimentară a României. 

Pentru a remarca marea discrepanţă între economia montană a României şi, de exemplu, a 

Elveţiei sau Austriei, este suficient să amintim faptul că în cazul celor două ţări (montane) economia 

montană (în mod deosebit cea agroturistică montană) contribuie cu 40–60% la economia agricolă a 

ţărilor respective. În acelaşi timp, având în vedere şi structura pe forme de relief a ţărilor 

menţionate, populaţia montană este mai numeroasă, ponderea şi densitatea acesteia fiind cu mult 

mai mare în comparaţie cu cea a României. 

Locuirea (habitatul) permanentă în Carpaţi se ridică până la maximum 1000–1200 m, în timp 

ce în Alpii elveţieni sau austrieci locuirea permanentă  (sau cvasi permanentă, comparativ cu 
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habitatul montan al României) și activitatea agricolă se ridică cu 1000 de m mai sus, adică până la 

2000–2200 m. Am întâlnit în Elveția și Austria ferme de vaci la altitudine de 2000 de metri. 

Un alt aspect important se referă la diferenţele mari care există între economiile montane ale 

României şi ale altor ţări montane din UE, precum şi la dinamica acestora. În timp ce în Elveţia şi 

Austria, pentru a menţiune aceleaşi exemple, politicile guvernamentale de economie montană ale 

acestor ţărilor susţin extinderea şi consolidarea habitatului montan şi a economiei localităţilor 

montane, în ţara noastră economia montană (cu două excepţii: extinderea exploatării forestiere în 

pădurile accesibile şi expansiunea zonelor cu case de odihnă sau transformarea satelor depopulate 

de băștinași în sate de vacanţă) şi habitatul în satele de munte este în restrângere dramatică. De ce? 

Care sunt cauzele? 

Întrebările sunt cu atât mai actuale, dacă avem în vedere tendinţele încălzirii globale şi 

efectele antropogene ale acesteia. Pornind de la tendinţele probabile pe termen lung ale încălzirii 

globale, apreciem că în viitor principalele două funcţii a zonei montane în România  (dar nu numai) le 

reprezintă spaţiul de expansiune al habitatului, de creştere a calităţii acestuia comparativ cu cel din şes 

şi zona colinară, şi de rezervă importantă pentru creşterea producţiei  agricole de calitate, în 

mod deosebit a celei ecologice (biologice). 

Cele două funcţii importante ale spațiului montan, expansiunea habitatului şi rezerva de 

creştere a producţiei agricole rămân, pentru România, simple deziderate dacă nu vor fi 

acompaniate şi susţinute de politici guvernamentale şi locale agromontane adecvate. 

De ce sunt necesare politicile agromontane de susţinere? 

Pentru a demonstra necesitatea unor politici guvernamentale agromontane coerente de 

susţinere a agriculturii de munte, în mod deosebit a creşterii animalelor (economia pastorală), 

pornim de la relaţia ecologică între producţia pajiştilor montane şi altitudine (T. Maruşca – 2001, T. 

Maruşca – 2017). 

Majoritatea cercetărilor în domeniu consideră că producţia agricolă vegetală  Q (exprimată în 

S.U., t / ha) este o funcţiei de mai multe variabile, de forma: 

Q= f (t, u, s, k,...), 

în care : 

t – temperatura biologic utilă; 

u – umiditatea (precipitaţiile) utilă agricolă; 

s – tipul de sol (calitatea solului); 

k – tehnologia folosită (costurile tehnologice). 
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Variabilele independente u, s, k, sunt variabile controlabile economic şi tehnologic (u – 

umiditatea, prin irigaţii, s – solul, prin lucrările de ameliorare şi k – tehnologia de producţie, prin 

optimizare), deoarece în fiecare spaţiu ecologic aceste elemente pot fi alocate la nivele 

cuantificabile (optimizabile). 

În schimb, variabila t nu poate fi controlată antropic, cu excepţia unor spaţii de producţie 

limitate (sere, solarii etc.) care nu intră însă în câmpul de  activitate al economiei agromontane. Din 

studiile de gradientică şi ecologie montană (D. Teaci – 1982, I. Puia – 1998, T. Maruşca – 2001, 

2017), rezultă cu claritate dependenţa productivităţii pajiştilor (recolta de substanţă uscată, t/ha) de 

temperatura ambiantă, care, la rândul ei, este corelată strict cu altitudinea, h. Prin urmare, matematic 

se poate scrie că recolta (cantitatea) de masă uscată, Q este funcţie de temperatură (t), adică funcţie 

de altitudine: 

Q = f (t), 

t = f(h), 

şi, în consecinţă: 

Q = f f (h). 

Din prelucrarea datelor oferite de T. Maruşca – 2001, 2017, cu privire la producţia pajiştilor 

în Cindrel – Sibiu, Bucegi şi alte zone de munte, funcţie de altitudine (tabelul 1) şi având în vedere 

faptul că durata păşunatului este, în funcţie de altitudine, cea dată în tabelul 2, rândul 2, rezultă 

durata stabulaţiei şi coeficientul acesteia precum şi costurile de întreţinere a vacilor cu lapte. 

Pornind de la relaţia costurilor variabile de producţie, funcţie de modul de furajare (prin 

păşunat sau în stabulaţie): 

C = Cp + Cs 

unde între Cp şi Cs există o relaţie: 

Cs = km * Cp, 

în care: 

km – coeficientul de majorare a costurilor de stabulaţie, km >1,  

rezultă costul anual de exploatare 

C = Cp + km * Cp 

C = Cp (1+km) 
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Tabelul 1 

Variaţia producţiei pajiştilor funcţie de altitudine 

1 
Altitudine (m) 1600–

1800 

1400–

1600 

1200–

1400 

1000–

1200 

800–

1000 

600–800 

2 
Producţia  

(S.U., t/ ha) 
3,0 3,7 4,4 5,1 5,8 6,5 

            Sursa: T. Maruşca, Elemente de gradientică şi ecologie montană, 2001. 

 

Tabelul 2 

Variaţia duratelor de furajare funcţie de altitudine 

1 
Altitudine 

(m) 

 
1600–

1800 

1400–

1600 

1200–

1400 

1000–

1200 

800–

1200 
600–800 

2 Durata zile 85 100 115 130 145 160 

 păşunat luni 2,8 3,3 3,8 4,3 4,5 5,3 

3 kp  0,23 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 

4 
Durata 

stabulaţie 
 280 265 240 225 210 205 

5 ks  0,77 0,73 0,68 0,64 0,60 0,56 

           Sursa: T. Maruşca, Elemente de gradientică şi ecologie montană, 2001. 

 

Ajustând costul unitar al laptelui de vacă funcţie de altitudinea fermelor, calculat pe baza 

datelor de producţie vegetală (SU, t/ha, prezentate de T. Maruşca – 2001, 2017), a duratei de 

păşunat şi de stabulație şi a costurilor diferenţiate ale furajării în stabulație (kfs) şi la păşunat (kfp), 

precum şi a coeficienţilor de amplificare al costului furajării în stabulaţie (km) şi a costului de 

exploatare în stabulaţie (kmp), s-a determinat mai multe funcţii de cost c = f(h),  de forma: 

Funcţia de creştere (Growth)       (1) 

c = e 
– 1,1926 + 0,0007 h

  sau lnc = –1,1926 + 0,0007 h 

Funcţia putere         (2)  

c = 0,3034 * 1,0007
h
  sau lnc = –1,1927 + 0, 0007 h 

Funcţia exponenţială        (3) 

c = 0,3034* e 0,0007
h
  sau lnc = –1,1927 + 0,0007 h 
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Funcţia pătratică        (4) 

c = 1,31 + 0,0002 h + 0,00000012 h
2
 

Cea mai bună ajustare, calculată prin coeficientul de corelaţie, este dată de funcţia Growth (1), a 

cărei reprezentare grafică este prezentată în figura 1. 

Costul laptelui (lei/l) creşte paralel cu creşterea altitudinii la care se găsesc fermele, iar punctul 

de intersecţie al funcţiei costului c cu dreapta preţului de cumpărare al laptelui p de la crescători de către 

societăţile de procesare, dacă este plătit cu 1,50 lei/l (p = 1,50 lei/l), corespunde altitudinii marginale de 

circa 700 de m. Ce înseamnă această mărime? 

Până la altitudinea de 700 de m, crescătorii de vaci cu lapte obţin  profit (deşi mic) din vânzarea 

laptelui. Începând de la altitudinea de 700 de m în sus, orice exploataţie de vaci cu lapte înregistrează 

pierdere, aceasta fiind cu atât mai mare cu cât altitudinea exploataţiei creşte (tabelul 3, fig. 1). 

m lei/l

400 1,4

600 1,45

700 1,5

800 1,55

1000 1,61

1200 1,7

1400 1,81

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

400 600 700 800 1000 1200 1400 [m]

[lei/l]

∆S1

∆S2

∆S3

P

Am  

Figura 1. Variaţia costului laptelui de vacă funcţie de altitudine. 

 

Tabelul  3 

Variaţia costului laptelui şi a rezultatelor financiare (beneficiu sau pierdere) funcţie de altitudine 

 
Altitudinea, m 400 600 700 800 1000 1200 1400 

Costul, lei/l 1,40 1,46 1,50 1,55 1,61 1,70 1,81 

Rezultatul, lei/l +0,10 +0,05 0,00 –0,05 –0,11 –0,20 –0,31 

    Profit  Pierdere (Subvenţie) 
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Din analiza variaţiei costului laptelui de vacă funcţie de altitudinea la care se află exploataţiile, se 

poate trage o concluzie foarte importantă pentru susţinerea acestei activităţi economice extrem de 

importante pentru economia montană: economia montană bine concepută, aplicată şi susţinută, după 

cum precizam mai înainte, poate fi o şansă pentru România, cu o condiţie: politicile 

guvernamentale de sprijinire (susţinere) să fie adecvate zonei montane, adică diferenţiate funcţie 

de altitudine, după modelul elveţian, şi după cum simplu a fost demonstrat prin exemplul dat mai 

înainte, în cazul susţinerii producţiei de lapte de vacă în România.  

Iată ce spune, din punctul de vedere al viitorului economiei montane în România, cartea 

Doctorului Teodor Marușca, pe care o recomand tuturor (studenți, cercetători, profesori, practicieni, 

politicieni): citiți-o, aveți ce învăța! 
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A VENIT TOAMNA 

 

Un element central al culturii tradiţionale româneşti este vinul. Mai mult decât atât, noi l-am 

identificat ca fiind un mitologem important (în sensul că este foarte des întâlnit și în literatura „cultă”). Vinul 

este băutura al cărei rol ceremonial şi ritual se detaşează în mod evident nu numai prin frecvenţa utilizării 

dar, mai ales, prin multitudinea de semnificaţii străvechi pe care le însumează şi care au căpătat, prin 

consacrarea religiei creştine, contur spiritual bine definit. Într-adevăr, în istoria omenirii (culturală, 

economică, civilizatorie etc.) vinul, deşi nu este prima băutură obţinută în urma fermentaţiei naturale (unii 

cercetători afirmă că înaintea vinului ar fi fost berea) este, desigur, licoarea cu cele mai mari şi mai 

complexe implicaţii privind ritualitatea şi importanţa în ceea ce priveşte viaţa spirituală, religioasă: 

„Simbolismul cel mai discutat este acela din Cântarea Cântărilor (2,4): Lăsaţi-mă să intru în Casa Vinului. 

Este, spune Origene, bucuria, Spiritul Sfânt, Înţelepciunea, Adevărul. Este, spune Sfântul Ioan al Crucii, 

înţelepciunea lui Dumnezeu, iubirea, deliciul. La Clement din Alexandria vinul este, pentru pâine, ceea ce 

viaţa contemplativă şi gnoza reprezintă pentru viaţa activă şi pentru credinţă. ''  (Jean Chevalier, Alain 

Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Editions Robert Laffont S.A. et Edition Paris, 1982. p. 1016) 

 De altfel, se cunoaște rolul esențial al vinului în euharistie. Este motivul pentru care poate fi 

regăsit în ritualul creștin al liturghiei, dar și în marile sărbători ale creștinătății, respectiv Crăciunul dar, mai 

ales, Paștele: „Iisus, prin Cină, exprimă un alt simbol: Acesta este sângele meu, sângele uniunii (Marcu, şi 

scenele paralele, aluzie la sacrificiul sângeros al uniunii, descris în Exod). Apropierea este suficient de bine 

exprimată de expresia, destul de rar amintită: vinul este sângele ciorchinelui.'' 
(ibidem)

 Potrivit lui Tudor 

Pamfil, ''strâns legat de vin şi de cultura viţei-de-vie este Brumărelul, personaj mitologic  din lirica şi epica 

populară, reprezentând personificarea brumelor din lunile octombrie şi noiembrie. '' (Tudor Pamfile, 

Sărbătorile la romîni, București, Editura SAECULUM, 1997) 

Vinul are un loc extrem de important în cultura tradiţională. Şi nu vorbim aici numai de aspectul 

social şi „agricol” (sărbătoarea podgoriilor era una dintre cele mai importante manifestări sărbătoreşti din 

satul românesc), ci şi de acela ritual, religios, în ultimă instanţă: ''Vechea mentalitate românească, astfel, 

consideră pâinea şi vinul hrana totală. Într-o variantă a legendei despre Baba Dochia, aceasta îi cere lui 

Dumnezeu mâncare, înţelegând prin aceasta pâine şi vin, – ca elemente definitorii ale mâncării omului. 

Grija ţăranului pentru obţinerea vinului s-a concretizat în obiceiuri care au drept suport credinţa că prin 

crearea unui complex magico-ritual, recolta va fi influenţată, cantitatea de struguri va creşte, iar calitatea 

vinului obţinut va fi una dintre cele mai bune.” (Tudor Pamfile, Sărbătorile la romîni, București, Editura 

SAECULUM, 1997, p. 188). 
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La 14 septembrie, odată cu Ziua Crucii, în perimetrul tradițional se celebrează și Cristovul 

(Hristovul) Viilor. Este data la care se consideră că este potrivit să se înceapă culesul viilor. Odinioară, la 

această dată se organizau petreceri mari, mai cu seamă în vie, unde se frigeau berbeci și se bea vin, se juca, 

se cânta. Vița-de-vie este considerată a fi simbolul nemuririi, cei care beau vin devenind mai puternici și 

trăind mai mult; încă de cele mai vechi timpuri, se credea a fi o reprezentare majoră a Arborelui Vieții. 

Totodată, vinul a reprezentat, în simbolistica mitologică a lumii, o veritabilă apă vie, băutură a 

tinereții. Ea crea o legătură mistică și magică între cei care o consumau și zeitatea tutelară (Zalmoxis, 

Dionysos, Bachus etc.), desființând condiția terestră a umanului și proiectându-l pe om în dimensiunea 

mistică, prin intermediul ritualului orgiastic. Sursă a extazului mistic, vinul este și simbolul transformării 

elementului vegetal (material, terestru) într-unul spiritual, celest, divin. Sursă a veseliei și a bucuriei, vinul a 

ajuns să devină reprezentare a inspirației poetice ori artistice, a iubirii etc.  

Firește că, băut în cantități prea mari, vinul devine locul în care Diavolul se întâlnește cu Dumnezeu, 

devenind un element malefic, desferecând limbile și făcându-l pe om să vorbească prea multe, întunecând 

mințile și îndemnând la fapte nesocotite. 

De asemenea există, în istoria omenirii, puține ritualuri majore care să nu aibă drept element central 

vinul. Important la egipteni, evrei (unde era simbolul a tot ce era frumos, puternic și folositor), greci, romani 

ori geto-daci, vinul devine simbolul împărtășaniei în taina sfântă a împărtășaniei creștine. Țăranul român a 

considerat întotdeauna cultivarea, îngrijirea și culesul viilor drept activități sacre. Astfel, una din credințele 

românești „prevede” faptul că acela care va lucra o vie timp de șapte ani, fără a rosti cuvinte urâte ori fără să 

înjure, va intra de-a dreptul în rai. Din punct de vedere ”tehnic”, Cristovul Viilor încheie un prim ciclu al 

vinului (și anume acela exterior), debutând la sfîrșitul lunii ianuarie (începutul lunii februarie), cu sărbători 

ce îi sunt dedicate expres (Martinii de iarnă, Arezanul Viilor, Târcolitul Viei), continuând cu altele de 

aceeași sorginte (Ziua Ursului, Ziua Omizilor, Trif Nebunul). 

 

DESTRĂMAREA TURMEI 

PREGĂTIREA OILOR PENTRU IERNAT 

 
La sfârșitul lunii septembrie sunt pregătite oile pentru iernat. Acest eveniment important în economia 

vieții tradiționale este cunoscut sub numele de destrămarea turmei. Așa cum, primăvara devreme, ea este 

constituită, prin învoielile pe care sătenii le fac cu ciobanii, ea este acum ”desfăcută”, fiecare locuitor al 

satului luându-și oile înapoi, pentru iernat.  

Este de la sine înţeles că în folclorul românesc, în gândirea tradiţională românească, oaia are 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 
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hrănit. De aceea, diavolul nu se poate preface în Mioară.” (Ion Taloş, Gândirea magico-religioasă la români, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 94).
 
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, a dovedit-o întreaga istorie nenorocită a omenirii. Pe de altă parte, oaia este legată, 

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.” (Ion Taloş, Gândirea magico-religioasă la români, Bucureşti, 

Editura Enciclopedică, 2001, p. 94).
. 
Folclorul pastoral, în general, şi cel românesc, în special, este unul 

dintre cele mai interesante. Deoarece o perioadă foarte îndelungată de timp ciobanii îşi petreceau timpul în 

afara societăţii, a satului, a 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 general, 

depănarea lor avea, pentru cei care le rosteau, cât şi pentru cei care le ascultau, un caracter magic. Se crea un 

spaţiu protector, în care răul nu mai putea pătrunde, indiferent sub ce formă s-ar fi manifestat el. Locul în 

care ciobanii îşi duceau turmele era un astfel de „loc rău”. Şi atunci spaţiul respectiv trebuia protejat, ceea ce 

se şi întâmpla, prin apelul la forţe magice. Una dintre respectivele modalități era aprinderea şi întreţinerea 

focului sacru, din prima seară a ajungerii pe munte cu turmele şi până la instalarea definitivă a verii. De 

obicei se spuneau poveşti la foc, ceea ce avea, o dată mai mult, rolul de a alunga duhurile rele.  

 

Şef lucr dr. Gheorghe SECHEȘAN 
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