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 De-a lungul vremii și al vremurilor, România a fost 
o țară cu o structură socio-politică variabilă, în care însă, 
până la al doilea război mondial, a predominat agricultura. 
Potențialul agricol românesc a făcut, astfel, ca țara noastră 
să ajungă, în perioada dintre cele două războaie mondiale, 
în primele cinci țări europene, ca venit național pe cap de 
locuitor, și aceasta datorită, aproape exclusiv, agriculturii. 
În plan social, însă, eram mai aproape de feudalism decât de 
modernitate. Situația stării de sănătate era foarte precară, 
învățământul și educația, la fel, un procent foarte mare din 
populația țării fiind analfabetă.

 Cu toate relele, neajunsurile și nenorocirile pe 
care le-a adus cu sine comunismul, multe din problemele 
sociale au fost îmbunătățite simțitor: asistență medicală 
gratuită, învățământul obligatoriu și gratuit, până la...12 
clase. Industrializarea (așa cum a fost făcută) a transformat 
social aspectul întrgii țări, tinerii fiind realmente smulși din 
vatra satului și trimiși în fabrici și uzine. Pământul a fost 
naționalizat, s-au înființat, forțat, G.A.C.-uri și C.A.P.-uri. 
Și, cu toate acestea, ponderea cea mai mare în economia 
țării a avut-o...agricultura și activitățile conexe. Pe piața 
europeană erau cerute nu atât produsele industriei, de la 
produse de uz gospodăresc până la strunguri, autoturisme și 

PĂMÂNTUL - mama noastră hrănitoare

locomotive, ci acelea agricole, de la cele vegetale (grâu, porumb, 
soia etc.) și până la cele de origine animală (Combinatul de 
porcine de la Berăgsău, de pildă, era cel mai mare din Europa, 
la ora respectivă!).

 Rupt vreme de 45 de ani de pământ, țăranul a încercat, 
după 1990, să își reia ”meseria”, veche de mii și mii de ani. 
Statul nu l-a ajutat însă deloc, pământurile au fost înstrăinatate, 
așa că am ajuns, iarăși, la statutul de...săracă țară bogată. 

 În aceste condiții, mi se pare că agricultura reprezintă 
nu doar o mare oportunitate ci, realmente, cea mai mare șansă 
(poate unica) pe care o are astăzi poporul nostru. Specialiști 
din alte țări afirmă că am putea hrăni, din pământul țării, 80 de 
milioane de oameni. 

 Nu este doar o mare onoare, ci o obligație de moralitate 
și de conștiință a Universității noastre de a se implica, prin toate 
mijloacele, în revirimentul agricol (și implicit economic) al țării. 
Ceea ce instituția noastră a și făcut, de-a lungul anilor.

 Nu este mai puțin adevărat faptul că agricultura nu se 
mai poate face cu privirea ațintită înspre trecut. Universitatea 
noastră se poate mândri cu o unitate experimentală de excepție, 
cu laboratoare de top, cu cercetători de vârf.

 Mai trebuie să știm, dragi colegi, că nimeni nu mai 
poate trăi, la început de secol XXI, într-un clopot de sticlă. 
Suntem obligaţi, dacă vrem ca agricultura pe care o dorim, o 
preconizăm şi o proiectăm să fie unul din atu-urile majore ale 
României de mâine, să fim la curent cu tot ceea ce se întâmplă 
în domeniu în alte universităţi de profil. Ca urmare, programul 
Erasmus, precum şi cel de mobilităţi din U.S.A.M.V.B. din 
Timișoara cunoaşte o dezvoltare fără precedent.

 Colaborăm strâns şi suntem înfrăţiţi cu universităţi de 
prestigiu din Europa şi din întreaga lume. 

 Aşadar, iubiţi colegi, dragi studenţi și cititori, haideţi să 
ne concentrăm, o dată mai mult, pe ceea ce Dumnezeu a hărăzit 
Banatului și României, pământul, mama noastră hrănitoare, şi 
sunt convins că el ne va învrednici cu daruri înmiite.

                                          RECTOR,
Prof. dr. ing. Cosmin Alin POPESCU
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cadrul paniculului. Începerea recoltării se face când boabele din 
partea superioară a paniculului sunt mature. Numai loturile semincere 
se recoltează când sunt mature toate boabele din inflorescență.
	Recoltarea rapiței pentru ulei este o lucrare dificilă, 

datorită scuturării ușoare a semințelor și pleznirii silcvelor 
la supracoacere.

Recoltarea cu combina începe când semințele s-au bunificat și 
umiditatea scade la 16-18%. După recoltare, semințele se curăță 
și se usucă imediat până la umiditatea de 10%.
	Recoltarea mazării pentru boabe întâmpină numeroase 

greutăți datorate coacerii neuniforme a păstăilor, a portului 
înclinat al plantelor sub greutatea păstăilor, cât și a 
dehiscenței ușoare a acestora la supracoacere.

Recoltarea directă cu combina este mult ușurată la soiurile de tip 
„ Afila”, care își păstrează portul erect la maturitate.
Recoltarea în două etape se face cu mașini specifice, care 
recoltează tăierea plantelor, urmând ca după uscare să fie treierate 
cu combina din brazdă.
	Recoltarea florii soarelui cu combina se face când 75 – 80% 

din capitule au culoare brună, iar umiditatea din semințe 
ajunge la 14 – 15%. Lucrarea de recoltare trebuie încheiată 
în cel mult 6 – 8 zile, respectiv înainte ca umiditatea 
semințelor să coboare sub 10 – 11%.  Impuritățile și 
umiditatea semințelor sunt factori care îngreunează păstrarea 
și afectează calitatea semințelor. Umiditatea critică de 
păstrare, în funcție de conținutul de ulei este cuprinsă între 
7 – 8%. Pentru o bună păstrare puritatea minimă trebuie să 
fie de 96% iar conținutul de semințe decojite sau vătămate 
să nu depășească 2%.

	Recoltarea soiei se face când umiditatea semințelor a ajuns 
la 13 – 14%, păstăile au culoare brună iar semințele au 
luciul caracteristic. Recoltarea se face cu pierderi mici, sub 
3%, dacă terenul din parcelă este nivelat, astfel ca masa de 
tăiere a combinei să poată fi coborâtă sub nivelul primului 

PRINCIPALELE  LUCRĂRI  AGRICOLE  DIN  LUNILE  DE  VARĂ
În această perioadă, în fermele profilate pe cultura mare, sunt de efectuat numeroase lucrări, dintre care menționăm:

	Pregătirea spațiilor pentru depozitarea noii recolte;
	Recoltarea cerealelor păioase (orz, orzoaică, secară, grâu, triticale și ovăz);
	Recoltarea rapiței pentru ulei;
	Recoltarea mazării pentru boabe;
	Semănatul culturilor duble după plante care părăsesc terenul devreme;
	Recoltarea florii soarelui;
	Recoltarea soiei;
	Eliberarea terenurilor de resturile vegetale și efectuarea lucrărilor solului;
	Protecţia adecvată a culturilor împotriva agenţilor patogeni şi a dăunătorilor.

Lista lucrărilor din această perioadă poate continua, dată fiind 
complexitatea problemelor din fermele de câmp:

	Pregătirea spațiilor pentru depozitarea noii recolte este 
deja încheiată la data apariției acestor rânduri, sub aspectul 
efectuării reparațiilor la clădiri și în ce privește curățirea 
generală a acestora. În prezent mai sunt de efectuat, în multe 
ferme, lucrări de dezinfectare, dezinsectizare și deratizare. 
Împortant și obligatoriu este ca aceste lucrări să fie făcute 
numai cu substanțe de combatere admise, respectarea riguroasă 
a dozelor folosite și, desigur, respectând legislația privind 
protecția muncii și a mediului.

	Recoltarea cerealelor păioase
Recoltarea orzului trebuie făcută la începutul maturității 

boabelor, când umiditatea scade sub 17 – 18%, deoarece se scutură 
foarte ușor, prin ruperea rahisului și căderea spicelor.

La orzoaică pierderile la recoltare se produc prin scuturarea 
boabelor de la baza spicelor. Recoltarea trebuie încheiată în timp scurt, 
de 2 – 3 zile.

Loturile semincere de orz pentru consum și cele de orzoaică 
destinate fabricării berii se recoltează numai la maturitatea deplină. 
Pentru o bună păstrare, întreaga recoltă se usucă imediat până la 
umiditatea de 13 +- 14%.

Recoltarea secarei se face cu 10 – 12 zile mai devreme decât 
a grâului. Pentru a obține boabe de calitate nu trebuie devansată 
recoltarea, deoarece în acest caz boabele se zbârcesc după uscare. 
Pericolul de scuturare a boabelor la recoltare este mare, datorită faptului 
că nu sunt bine îmbrăcate în palee.

Recoltarea triticalelor se face la începutul coacerii depline 
a boabelor, înainte ca umiditatea să scadă sub 16%. Acest fapt se 
datorează marii sensibilități de încolțire a boabelor în spic, când apar 
precipitații în perioada coacerii.

Recoltarea grâului este cea mai importantă lucrare din prima 
parte a verii. Recoltarea se face la maturitatea deplină a boabelor,  când 
umiditatea scade sub 16%. Loturile semincere 
se recoltează la umiditatea boabelor de 14%. 
Durata optimă a recoltării este de 6 – 8 zile. 
Cultivatorii de  2 – 3 soiuri de grâu cu perioade 
diferite de vegetație au avantajul recoltării 
eșalonate, în perioada optimă a fiecărui soi.

Pentru diminuarea pierderilor la 
recoltare a lanurilor cu plante căzute deplasarea 
combinelor se va face numai în contrasensul 
de cădere al lanului.

Recoltarea se realizează cu pierderi 
minime numai dacă reglarea combinelor 
se face de mai multe ori în cursul zilei, în 
funcție de starea lanului, exceptând combinele 
moderne care se autoreglează.

Recoltarea ovăzului este dificilă 
datorită coacerii neuniforme a boabelor în 



5

AGRICULTURA BANATULUI 2017 Nr. 2

fermierilor, deoarece în această perioadă bolile şi dăunătorii pot 
dezvolta în intervale scurte de timp populaţii numeroase care 
produc pagube importante. Aceasta mai ales dacă vor fi condiţii 
climatice favorabile dezvoltării agenţilor patogeni şi dăunătorilor, 
şi aici trebuie menţionate perioadele de timp în care sunt precipitaţii 
şi temperaturile trec de 25° C. La aceste date trebuie adăugat 
faptul că se acordă atenţie sporită acolo unde densitatea plantelor 
este mare (cum sunt de exemplu culturile de cereale păioase, rapiţa 
şi chiar şi soia sau porumbul), la culturile la care plantele sunt 
viguroase şi mai ales dacă s-a crescut, intenţionat sau doar din 
greşeală, densitatea plantelor la semănat. Aceasta deoarece în 
astfel de situaţii în jumătatea inferioară a plantelor se formează 
un microclimat cald şi umed care este extrem de favorabil mai ales 
bolilor produse de ciupercile fitopatogene.

În cazul în care se suspectează atacuri de agenţi patogeni 
sau de dăunători şi nu se cunoaşte natura acestora dar doriţi 
să efectuaţi un tratament, este recomandabil să fie consultat un 
specialist, o persoană cu studii de specialitate. Motivaţia vine din 
faptul că orice tratament făcut la întâmplare nu numai că s-ar putea 
să nu aibă efectul dorit (aceasta în cazuri fericite) ci s-ar putea să 
fie utilizat un produs care dacă nu este aplicat atunci când trebuie 
(la momentul cel mai bun al zilei sau la temperatura şi umiditatea 
adecvate) s-ar putea să fie chiar fitotoxic pentru plante şi se vor 
produce pagube prin apariţia unor boli fiziologice(fiziopatii). 

De asemenea, la folosirea inadecvată a produselor 
fitosanitare, există riscul ca unele specii de agenţi patogeni sau 
dăunători să devină rezistenţi la acele produse, iar atunci când se 
va dori combaterea acestora, produsele comerciale să nu mai aibă 
efectul scontat. 

La toate acestea doresc să adaug un lucru cert, anume 
faptul că toate aceste produse fitosanitare, mai ales cele de calitate, 
costă suficient de mult pentru a ne gândi bine înainte de folosire la 
efectul pe care dorim să îl avem din partea lor, astfel încât investiţia 
să fie eficientă din punct de vedere economic. Şi aici revenim la 
însemnătatea respectării „pragului economic de dăunare (PED)” 
deoarece acesta ne dă o minimă certitudine cu referire la faptul că 
ceea ce facem este corect din punct de vedere tehnic şi financiar.
ATENŢIE!
ELIBERAREA TERENULUI PRIN ARDEREA MIRIȘTELOR 
ESTE STRICT INTERZISĂ ȘI PEDEPSITĂ SEVER.

Prof. dr. ing. Gheorghe DAVID
Prof. dr. ing. Adrian BORCEAN

etaj de păstăi. În general, din totalul pierderilor înregistrate 
la recoltare, 90% sunt pierderi în afara combinei (datorate 
plantelor căzute și semințelor scuturate).

	Semănatul culturilor duble  după plantele care părăsesc 
terenul devreme

În acest an înființarea culturilor duble se va putea  face fără riscuri 
datorate vremii în fermele care dispun de  sisteme de irigare. Această 
afirmație se bazează pe prognoza meteorologică pentru lunile de vară, 
din care rezultă că în lunile iulie și august se va instala seceta, și se vor 
înregistra temperaturi ridicate care vor afecta plantele.

Porumbul în cultură dublă se face cu hibrizi extratimpurii și 
timpurii, semănați între 20 iunie și 5 iulie. Bune rezultate se obțin prin 
semănat direct în miriște, cu mașini speciale. După semănat se aplică o 
udare pentru răsărire cu 300 – 400 m3/ha, iar în cursul vegetației se mai 
fac 2 – 4 udări, cu 600 – 800m3/ha.

Fasolea în cultură dublă are aceleași elemente de tehnologie. 
Obligatorie însă este irigarea, cu 1 – 2 udări de răsărire cu norme de 
200 – 300m3/ha și 2 – 3 udări în vegetație, cu norme de 500 – 600 3/ha.

Soia în cultură succesivă trebuie semănată în intervalul 25 mai 
5 -10 iunie, în cultură irigată folosind soiuri timpurii. După semănat se 
aplică o udare de răsărit cu 300 – 400 m3/ha, iar în vegetație se execută 
mai multe udări cu norme de 300 – 400 m3/ha.

Meiul în cultură succesivă, cultivat pentru boabe datorită 
rezistenței mari la secetă, poate reuși chiar și în cultură neirigată, însă 
numai în condiții de irigare se pot obține recolte de 2500 – 3500 kg/ha. 
Se aplică o udare de răsărire cu 250 – 300 m3/ha iar  în vegetație se mai 
fac udări cu 400 – 500 m3/ha, la intervale de 15 – 20 de zile.
	Eliberarea terenurilor de resturile vegetale și efectuarea 

lucrărilor solului.
Pe măsura eliberării tractoarelor de la recoltat se cer 

efectuate lucrările solului cât mai grabnic cu putință.. Metoda de lucru 
este dependentă de starea terenului,  dar și de  gradul de dotare al 
fermei. Metoda clasică de efectuare a dezmiriștirii, urmată imediat 
după recoltare de  efectuarea arăturilor de vară, este costisitoare și 
determină reducerea conținutului de humus din sol.

Lucrările solului fără întoarcerea brazdei presupune o dotare 
specifică acestui scop.

Indiferent de  metoda de lucru aplicată, lucrarea solului trebuie 
efectuată imediat ce este posibil, pentru a păstra apa în sol și a stimula 
activitatea biologică.
	Protecţia adecvată a culturilor împotriva agenţilor patogeni 

şi a dăunătorilor.
Lucrările de protecţia plantelor la culturile de câmp sunt 

numeroase şi presupun în primul rând o atentă supraveghere din partea 
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Când ai descoperit ceea ce îţi place să faci, îţi poţi 
îndeplini scopurile care se potrivesc cel mai bine firii tale. 
Ţelurile tale trebuie să fie suficient de atractive pentru a reţine 
atenţia. Psihologii afirmă că trebuie să ne stabilim scopuri 
realiste, adecvate perfect abilităţilor cu care suntem înzestraţi.

 Ai curajul de a-ţi îndeplini scopul? Nu abandona 
niciodată un scop izvorât din adâncul sufletului. Nu renunţa la 
nimic din ceea ce îţi aduce plăcere, chiar dacă la prima vedere ţi 
se pare imposibil.

 Eşti unic şi nimeni altcineva nu poate face ceea ce faci 
tu, aşa cum o faci tu. Nimeni nu poate judeca dacă scopurile tale 
sunt realiste. Nimeni nu se poate pune în locul tău şi nimeni nu 
va şti vreodată ce anume poţi tu să realizezi. Este uimitor cât de 
multe poţi să faci atunci când îţi doreşti cu adevărat ceva şi eşti 
dispus să faci tot ceea ce trebuie în acest sens.

 Poţi fi tot ceea ce vrei să fii. Ce calităţi ţi-ar plăcea să 
ai? Sunt convinsă că poţi fi ceea ce vrei să fii, atâta vreme cât ştii 
exact ce calităţi apreciezi.

 Nu poţi face faţă cu succes unei lumi aflate într-o 
permanentă schimbare fără să-ți cunoşti propriile puncte tari şi 
ceea ce vrei cu adevărat. Nu uita că eşti exact aşa cum trebuie 
să fii şi că ai suficiente resurse să obţii acel tip special de succes 
pentru a avea o viaţă împlinită. 

 Dezvoltarea unui brand personal puternic poate 
reprezenta elementul ce te diferenţiază de concurenţă, asigurând 
în acelaşi timp cea mai eficientă şi rapidă cale spre a transmite 
mesajul despre tine publicului tău.

 Brandul personal este o promisiune faţă de cei cu care 
interacţionezi. Este reprezentat de imaginea mentală a celorlalţi 
atunci când se gândesc la tine. Acesta reprezintă valorile tale, 
personalitatea ta, calităţile ce te fac unic în comparaţie cu 
ceilalţi.

 Chiar dacă nu îţi doreşti să devii celebru, nu înseamnă 
că nu vrei să fii apreciat, lăudat şi recunoscut de cei din jur. 
Diferenţa dintre EI şi NOI, constă în identificarea şi definirea 
publicului căruia ne adresăm. Dacă EI se adresează publicului 
larg, NOI ne adresăm oamenilor cu care intrăm în contact direct 
(colegi de facultate, de muncă, şefi, prieteni, familie etc.) şi cu 
care păstrăm o legătură strânsă în fiecare zi.

 Primul pas de care trebuie să ţii cont în dezvoltarea 
brandului personal este să te cunoşti pe tine însuţi. Pentru a 
face asta trebuie să cunoşti cu exactitate cine eşti, care sunt 
convingerile tale, de partea cui eşti, care sunt pasiunile tale, 
într-un cuvânt ce te face unic. Atitudinile, convingerile, opiniile 
şi comportamentul tău definesc ceea ce eşti acum şi ceea ce vei 
deveni în viitor.

 Ce valoare de piaţă am? Atât în cazul brandului în 
afaceri, cât şi al brandului personal, unitatea de măsură care 
stabileşte valoarea acestuia este greu de identificat. În ambele 

BRANDUL PERSONAL 

– DRUMUL CĂTRE 

cazuri, valoarea este reprezentată de ponderea impresiilor pozitive în 
raport cu cele negative din partea persoanelor cu care interacţionăm. 
Totalitatea acestora determină valoarea „de a fi important”. Pentru 
a supravieţui într-o societate trebuie să învăţăm modul de viaţă al 
acesteia şi să ne dezvoltăm capacităţile de a funcţiona atât ca un 
individ, cât şi ca un membru al unui grup.

 Ce imagine îmi doresc? Fiecare brand personal este unic 
aşa cum fiecare persoană nu poate să fie identică cu o alta, toate au 
însă un element în comun: sunt foarte buni comunicatori. Poţi să 
îţi construieşti un brand solid doar dacă abilităţile de comunicare 
nu te dau înapoi de la a exprima cu forţă şi energie ceea ce îţi 
doreşti să fii.

 Sunt exact ceea ce gândesc. Trebuie să înţelegem că este 
o eroare să ignorăm că orice gând este o acţiune. Ceea ce gândim se 
reflectă în acţiunile pe care le desfăşurăm zi de zi, minut de minut. 
Acţiunile noastre definesc ceea ce suntem astăzi şi sunt rezultatul 
acţiunilor noastre din trecut. Gândirea pozitivă este una dintre 
etapele cele mai importante ale procesului de construire a branding-
ului personal. Cine suntem trebuie să dicteze ceea ce facem şi nu 
invers.

 Cum să îmi utilizez calităţile şi să fac ceva diferit. Calea 
spre succes va fi întotdeauna un drum anevoios cu urcuşuri şi 
coborâşuri, dar odată ajuns la destinaţie, sentimentele generate de 
reuşită vor contura universul demult visat. În acest sens, învaţă să te 
cunoşti mai bine, stabileşte-ţi limitele şi calea pe care o urmezi, 
maximizează valorile calităţilor pe care le deţii, punându-te 
într-o lumină favorabilă în reflectoarele lumii.

 Brandul personal este un proces continuu care începe cu 
etapa copilăriei. Părinţii au obligaţia de a contribui la consolidarea 
acestuia, prin cultivarea acelor calităţi cu impact pozitiv asupra 
procesului de dezvoltare umană.

Succesul, voinţa, aspiraţiile tale sunt rodul asumării 
responsabilităţii acţiunilor tale trecute, prezente, dar şi viitoare.

Specialiştii în resurse umane afirmă că cele mai importante 
calităţi pe care un angajator le apreciază la un viitor angajat sunt: 
angajamentul pe termen lung, fermitatea în apărarea principiilor, 
abilitatea de a lucra în echipă, pregătirea temeinică.

Vreau să fiu cel mai bun în ceva. Indiferent de categoria 
în care ne aflăm, regulile jocului sunt la fel pentru toată lumea, 
singura diferenţă constă în isteţimea de a le ocoli pe cele care ne 
incomodează. Trebuie să înveţi să câştigi, dar lecţia cea mai grea 
este să înveţi să pierzi. Fii mai bun! Nu poţi să fii cel mai bun în 
toate domeniile, dar poţi să fii cel mai bun în ceva. Viaţa este mult 
prea scurtă pentru a o trăi fără măcar să încerci să fii cel mai bun.

Trebuie să fii organizat. Timpul este cea mai folositoare 
resursă pe care o avem la dispoziţie doar dacă am înţeles cum să 
o folosim în favoarea noastră. Cu cât ne vom îmbunătăţi mai mult 
abilităţile de auto-management, cu atât vom deţine un control mai 
mare asupra vieţii noastre. Gestionarea timpului nu presupune a 
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fi ocupat mereu, ci înseamnă a-ţi folosi timpul aşa cum vrei tu. A 
fi organizat înseamnă a răspunde stimulilor externi şi interni cât 
mai prompt, dezvoltarea profesională şi personală aflându-se într-o 
relaţie de strânsă coordonare cu ceea ce înseamnă organizare.

Trebuie să inovezi. Persoanele care ajung să inoveze sunt 
acei indivizi care au descoperit schema unică de a asocia informaţii 
diferite şi de a le situa într-un context diferit. Fiecare dintre noi 
este înzestrat într-o mai mică sau mai mare măsură cu calitatea de 
a fi creativ, calitate care poate fi învăţată sau în cel mai bun caz, 
perfecţionată. Exersează şi observă tot ceea ce se întâmplă în jurul 
tău, dezvoltă-ţi curiozitatea.

Trebuie să exist pe Internet. Internet-ul a început să aibă un 
impact semnificativ în ceea ce priveşte evoluţia schimbărilor din 
viaţa noastră, atât personală, cât şi profesională. Acesta a devenit 
un element indispensabil de convieţuire într-o realitate în continuă 
mişcare. În procesul de construire a unui brand personal cât mai 
solid, folosirea Internet-ului pentru promovarea sinelui nu este o 
opţiune, ci o obligaţie. Gândeşte-te bine care este mesajul pe care 
vrei să îl transmiţi celor din jur despre tine. În același timp, utilizarea 
Internet-ului şi a serviciilor oferite de acesta poate să prezinte şi 
dezavantaje, poate să fie un motiv de a fi respins pentru un anumit 
job. Din această cauză, trebuie să fim foarte atenţi ce postăm, să fim 
foarte atenţi la cuvintele noastre scrise, acestea fiind cartea de vizită 
a fiecărei persoane prezente în realitatea virtuală.

Trebuie să investesc în mine. De-a lungul vieţii noastre 
suntem supuşi în permanenţă unui proces continuu de învăţare, 
de perfecţionare. Învăţătura ne este oferită oriunde, oricând şi de 
oricine. Compania care se focusează pe nevoia angajatului pentru 
dezvoltarea profesională a acestuia este o companie orientată spre 
viitor. Tu, ca actor în câmpul forţei de muncă ar trebui să alegi doar 
acele oportunităţi care îţi oferă şansa să evoluezi. Învaţă, evoluează, 
performează! Nu te opri niciodată!

Un angajator de top îşi întreabă angajaţii ce doresc şi ce 
contează cel mai mult pentru ei în cadrul companiei. De asemenea, 
vrea să ştie unde sunt încadraţi ei în imaginea sau viziunea lărgită 

a companiei. Alte componente importante includ oportunităţi 
de colaborare cu diverse persoane, flexibilitatea programelor 
de lucru şi a conţinutului de joburi, dezvoltarea personală, 
a comunităţii şi responsabilitatea socială. Managementul 
talentelor îi motivează pe angajaţi. Anual, Institutul Independent 
Top Employers recunoaşte angajatorii de top din întreaga lume 
în urma unei cercetări aprofundate cu privire la strategia, 
procesele şi practicile de resurse umane, grupate în: strategia 
cu privire la managementul talentelor; planificarea forţei de 
muncă; procesul de integrare în companie a noilor angajaţi; 
învăţare şi dezvoltare; managementul performanţei; dezvoltarea 
leadershipului; carieră şi managementul succesiunii; 
compensaţii, beneficii şi cultură organizaţională.   

Drumul spre succes ar trebui să fie scopul fiecărui om 
în viaţă. Brandingul este o abilitate esenţială pentru succes, 
indiferent de domeniul în care profesezi.

Un brand personal valoros este rezultatul reacţiilor 
pozitive din partea celor cu care interacţionezi şi care au 
aşteptări din partea ta.

Să nu uităm că în văzul celorlalţi suntem un simplu 
produs care trebuie cumpărat. Cu cât acesta este mai atractiv, cu 
atât va fi mai uşor vandabil. Trebuie să învăţăm să ne vindem 
astfel încât să demonstrăm celor din jur că este nevoie de noi şi 
de gândirea noastră.

A avea un brand personal puternic presupune un 
comportament constant, proactiv, care determină felul în care 
eşti perceput, catalogat şi evaluat de cei din jur. Pas cu pas, 
să învăţăm să ne construim propriul brand personal. După ce 
am învăţat să-l construim, trebuie să-l îmbunătăţim şi să îl 
protejăm. Brandul personal este paşaportul către împlinire în 
această lume în continuă mişcare, este mai mult decât necesar 
pentru o evoluţie rapidă şi sigură pe plan profesional.

Conf.dr. Manuela-Dora ORBOI 
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UTILIZAREA BIO-EFECTORILOR

LA CULTURA TOMATELOR  

ÎN SERĂ

Tomatele provin din America Centrală şi de Sud, 
mai precis din statele Peru, Bolivia şi Ecuador. Specia de 
origine pentru varietăţile şi fomele cultivate în prezent este 
Lycopersicon esculentum var. cerasiforme, care în Mexic, încă 
din anul 200 î.e.n., a fost folosită mai întâi ca plantă medicinală 
şi apoi în cultură. Centrul de origine al tomatelor se află în jurul 
localităţilor Vera Cruz şi Pueblo, acestea fiind cunoscute cu 
sute de ani înainte de descoperirea Americii.

Pe continetul European tomatele s-au cultivat pentru 
prima dată în Spania şi Portugalia sub denumirea de „mere 
peruviene”, de unde au pătruns în Italia, iar ulterior, în sec. 
XVIII-XIX s-au răspândit şi în celelalte state.

Fructele de tomate sunt foarte apreciate atât din punct 
de vedere alimentar, cât și terapeutic, respectiv cosmetic. 
Importanţa alimentară a tomatelor este deosebită, aceasta fiind 
dată de faptul că acestea se pot consuma într-o gamă variată 
de moduri: în stare proaspătă, sub formă de salată simplă sau 
în amestec cu alte legume, preparate în ciorbe, sosuri, ghiveci, 
roşii umplute etc., cât şi prelucrate industrial sub formă de 
pastă, bulion, conserve, sucuri obişnuite sau picante. Valoarea 
alimentară ridicată a tomatelor este dată de conținutul fructelor 
în vitamine, zaharuri, substanțe minerale, aminoacizi și acizi 
organici. Prin compoziția lor chimică, datorită excesului de 
baze, tomatele acționează ca alcalinizant, având rol catalizator 
important pentru organismul uman. Acumularea substanței 
uscate și a acidului ascorbic în fructele mature de tomate este 
influențată puternic de temperatură și radiația solară.

Tendințele dezvoltării culturii legumelor pe plan 
mondial se referă la modernizarea tehnologiilor de cultură, 
extinderea și perfecționarea unor noi metode de cultură a 
legumelor (fără sol, biologice, biodinamice, fertirigarea, 
mulcirea solului, combaterea biologică a agenților patogeni), 
precum și exploatarea durabilă a solului (menținerea stării de 
fertilitate naturală) și a apei. 

Substratul nutritiv prezintă un rol foarte important în 
reuşita obţinerii unor răsaduri de bună calitate. Amestecul 
nutritiv utilizat la producerea răsadurilor trebuie să 
întrunească următoarele caracteristici: să prezinte o structură 
corespunzătoare pentru a asigura schimbul de gaze cu 
atmosfera, să fie afânat, cu o porozitate mare, permeabil, cu 
capacitate mare de reţinere a apei, bogat în elemente nutritive 
şi conţinut redus în săruri solubile, un pH cuprins între 6 şi 
6,5 şi capacitate de tampon ridicată pentru a menţine valoarea 
pH-ului. Obţinerea de substraturi de bună calitate se realizează 
prin amestecarea mai multor componente de natură organică şi 

anorganică, dintre care cel mai frecvent utilizate sunt: mraniţa, 
pământul de ţelină sau de grădină, turba neagră sau roşie şi 
nisipul. Alături de componentele organice și anorganice de 
bază mai pot fi folosite în amestecuri și alte materiale cum 
sunt: perlit, vermiculit, tufuri vulcanice măcinate (Ø 1-3 mm) 
și scoarță de copac măcinată, care sunt adăugate în proporție 
de 25-30%.

 Cultura biologică este diferită de cea convențională 
în domenii esențiale, care includ concepțiile despre nutriție 
și fertilizarea plantelor precum și de natura și mijloacele 
folosite pentru protecția acestora. În concepția legumiculturii 
biologice, nutriția plantelor trebuie să se asigure prin 
intermediul organismelor vii din sol, fapt ce implică evitarea 
tuturor surselor de perturbare a vieții organice și microbiene a 
solului, înțelegând prin aceasta atât aportul masiv de elemente 
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minerale solubile, sau de pesticide, cât și degradarea structurii 
naturale a solului prin lucrările de tasare sau dislocare a 
acestuia.

Produsele biologice sunt considerate acele produse 
agricole a căror producere, conservare sau eventual 

industrializare se realizează fără utilizarea substanţelor chimice 
de sinteză sau o altă substanţă în afară de substanţele minerale 
provenite din zăcăminte naturale, substanţe organice provenite 
de la animale, plante din flora spontană sau din cultură cât şi 
anumite substanţe obţinute prin procedee industriale.

BIOFECTOR este un proiect integrat care are ca scop 
elaborarea de noi abordări în utilizarea aşa-numiţilor Bio-
efectori pe bază de micro-organisme vii şi compuşi naturali 
activi. Scopul final este elaborarea de produse Bio-efectoare 
cu capacitatea de a creşte productivitatea sistemelor agricole 
organice, cu inputuri mici (lowinput) şi de a spori eficienţa 
îngrăşămintelor reciclabile şi a strategiilor de  plasare a 
elementelor nutritive cât mai aproape de rădăcina plantelor de 
cultură. Combinaţia strategică a diferitelor tipuri de fertilizare 
alternativă şi a produselor Bio-efectoare specific adaptate 
la diferitele condiţii geo-climatice europene constituie un 
instrument promiţător pentru depăşirea limitării disponibilităţii 
elementelor nutritive. În acest context, proiectul va contribui la 
o producţie agricolă mai durabilă şi mai prietenoasă cu mediul 
în Europa cu inputuri reduse de substanţe agrochimice.

Bio-efectorii microbienivizaţi de proiect  cuprind 
diferite  extracte  fungice şi bacteriene cu potenţial de 
promovare a creşterii rădăcinii şi de solubilizare a elementelor 
nutritive bine caracterizate. 

Produsele de extracţie naturală din iarba de mare, 
compost şi extracte din plante, ca şi compuşii lor activi 
purificaţi sunt, de asemenea, testaţi în diferite combinaţii şi 
formule.

Prof. dr. Günter Neumann, liderul grupului “Rhizosphere 
Research” de la Institute of Crop Science, University of 
Hohenheim şi colaborator ştiinţific în proiectul BIOFECTOR, 
comentează:“Interacțiunile plantelor cu microorganismele 
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din sol şi cu metaboliții lor sunt binecunoscute ca elemente determinante ale creșterii plantelor, ale achiziționării elementelor 
nutritive şi ale rezistenţei la stres. Totuși, tentativele de a implementa aceste procese în strategiile de fertilizare a solului şi 
managemental recoltelor durabile sunt blocate de reproductibilitatea limitată a practicilor agricole din cauza unei cunoașteri 
incomplete a condițiilor necesare pentru aplicarea cu succes a acestora. Experiența multidisciplinară combinată a consorțiului 

în domeniile producerii de Bio-efectori, al nutriției plantelor,al producerii de îngrăşăminte, al managementului chimiei solului 
şi al microbiologiei solului oferă o bază științifică solidă, orientată spre practica de  depășire a acestor limite prin selectarea şi 
dezvoltarea de produse Bio-efectore special adaptate la  cerințele strategiilor de fertilizare alternativă.

Conf. dr. ing. Gheorghe POȘTA
Dr. ing. Andreea Simona FLOREA

Prof. dr. ing. dr. h. c. Karl Fritz LAUER

BIOFECTOR is funded by the European Commission within 
the 7th Framework Program, Grant Agreement  No. 312117
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Această invenţie se referă la un procedeu de fabricaţie 
şi produs de înrădăcinare pe bază de extract de salcie sub formă 
lichidă, care prezintă o activitate eficientă de biostimulare a 
sistemului radicular, cu aplicaţii în horticultură, silvicultură 
şi agricultură.

În scopul înradăcinării butaşilor, compuşii bioactivi 
din salcie (în special salicina şi auxina) sunt foarte uşor de 
asimilat şi dezvoltă un sistem radicular viguros, ceea ce le 
conferă speciilor horticole, silvice şi agricole o dezvoltare 
sănătoasă. Materiile prime utilizate sunt foarte ieftine, fiind 
nevoie doar de apă şi material vegetal.

Procedeul de extracţie este unul clasic de tip solid-
lichid (antrenare cu vapori de apă), presupune realizarea unor 
etape.

Produsul este realizat sub forma lichidă din extracte de 
diferite concentraţii, din diferite părţi din salcie, genul Salix 
(coajă de lujeri, frunze, scoarţă şi lemn recoltate primăvara 
la „pornirea în vegetaţie”, vara în „perioada de vegetaţie” şi 
toamna în „repausul vegetativ”).

Extractul s-a obţinut din diferite părţi de salcie: 
coajă de lujeri de primavară, vară şi toamnă (cele mai bune 
rezultate fiind pentru extractul de salcie din coajă de lujeri 
recoltati primăvara la „pornirea în vegetaţie” exemplificat 
în acest brevet). Concentraţiile extractului de salcie cu cele 
mai bune rezultate la raport masic au fost de 40-60% faţă de 
materialul vegetal.

Pe lângă efectul de stimulare a sistemului radicular, 
extractul de salcie prezintă şi proprietăţi conservante, 
antiseptice.

Aplicarea produsului de înrădăcinare pe bază de 
extract din salcie se realizează pe  butaşi cu călcâi şi butaşi 
cu inel, aceştia fiind imersaţi 2-3 secunde în produsul 
de înrădăcinare şi apoi introduşi rapid în substratul de 
înrădăcinare sau în solul pregătit pentru plantare.

PROCEDEU DE FABRICAŢIE ŞI PRODUS DE ÎNRĂDĂCINARE 
PE BAZĂ DE 

EXTRACT DE SALCIE 
(GENUL SALIX)

Aplicarea produsului - lungimea rădăcinii  la concentartia 
40-60% este de aprox. 6 ori mai mare şi mai ramificată.

Aplicarea produsului - lungimea rădăcinii  la concentratia 
40-60%

Procedeul de fabricaţie şi produsul de înrădăcinare pe 
bază de extract de salcie, conform invenţiei, prezintă următoarele 
avantaje:

Rădăcină de Thuja occidentalis L.
Martor  - lungimea rădăcinii este de aprox. 3 cm

Rădăcină de Thuja occidentalis L.

Martor - rădăcină de Ligustrum vulgare L.

Rădăcină de Ligustrum vulgare L.
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- perioada de înrădăcinară scăzută (cu aproximativ 
25-30 de zile);

- procentul de înrădăcinare se poate compara cu cel al 
produselor existente pe piaţă (cu 1-3% mai mare, funcţie de 
specia – horticolă, silvică sau agricolă – la care fost aplicat);

- sistemul radicular foarte bine dezvoltat, viguros, 
ceea ce va da plantei o creştere corespunzătoare, rădăcină 
este mai lungă, mai densă şi mai puternică;

- procedeul şi materialele implicate în obţinerea 
produsului determină un preţ scăzut al produsului de 
înrădăcinare;

- timpul de aplicare a produsului (prin imersie) este de 
2-3 secunde, mult mai scăzut decât în cazul altor produse;

- o rădăcină puternică permite o asimilare mai rapidă 
şi mai eficientă a „hranei” ceea ce face să crească rezistenţa la 
secetă prin depozitarea nutrienţilor necesari în rădăcină;

- rezistenţă împotriva diverşilor agenţi patogeni;
- nu prezintă niciun risc la manipulare.
Date identificare brevet: RO131178 (A0).

Conf. dr. ing. Daniela Sabina POŞTA

Dacă înainte de aderarea României la Uniunea 
Europeană Direcțiile Agricole Județene atestau mii de 
produse alimentare tradiționale românești, în prezent 
această procedură se supune legislației europene și celei 
românești aliniate la cea comunitară.

Pentru o mai bună înțelegere este necesar încâ de la 
început să se definească următorii termeni uzuali:

- produs alimentar tradițional– produsul alimentar 
care trebuie să fie obţinut din materii prime tradiţionale, 
să prezinte o compoziţie tradiţională sau o tehnologie de 
producţie tradiţională şi care se distinge în mod clar de alte 
produse similare aparţinând aceleiaşi categorii;

- traditionalitate – elementul sau ansamblul de 
elemente prin care un produs se distinge în mod clar de 
alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii;

- atestarea produselor alimentare tradiţionale – 
recunoaşterea traditionalităţii unui produs alimentar prin 
intermediul înregistrării sale;

A atesta un produs alimentar românesc ca produs 
tradițional presupune parcurgerea anumitor etape 
obligatorii prin care la final se recunoaște tradiționalitatea 
prin:

- denumire de origine protejată (DOP) sau
- indicație geografică protejată (IGP).
Se definesc cele două noțiuni:
- denumire de origine protejată – numele unei 

regiuni, al unui loc specific sau, în cazuri excepţionale, al 
unei ţări, utilizat pentru descrierea unui produs alimentar 
care:

o este originar din această regiune, loc specific sau 
ţară

o are calități sau caracteristici datorate în mod 
esenţial sau exclusiv mediului geografic cu factorii săi 
naturali şi umani

o este produs în aria geografică delimitată
o este produs din materii prime provenite exclusiv 

din aria geografică delimitată
o este produs în întregime în cadrul ariei geografice 

delimitate

ATESTAREA PRODUSELOR ALIMENTARE TRADIȚIONALE (I) 
Protecția națională

- indicaţie geografică protejată– numele unei regiuni, al 
unui loc specific sau, în cazuri excepţionale, al unei ţări, utilizat 
pentru descrierea unui produs alimentar care:

o este originar din această regiune, loc specific sau ţară
o are calități sau caracteristici datorate în mod esenţial 

sau exclusiv mediului geografic cu factorii săi naturali şi umani
o este produs în aria geografică delimitată
o este produs din materii prime care pot proveni și din 

afara ariei geografice delimitate
o unele operații ale procesului tehnologic de producție 

(de exemplu ambalare, depozitare) pot avea loc și în afara ariei 
geografice delimitate

Obținerea protecției unei denumiri de origine sau indicații 
geografice pentru un produs alimentar presupune mai întâi 
întocmirea unui caiet de sarcini, care să cuprindă (conform 
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012): numele şi descrierea 
produsului, aria geografică delimitată şi dovezile că produsul 
este originar din aceasta, tehnologia de fabricare a produsului 
şi legătura între calitatea sau caracteristicile acestuia cu mediul 
geografic sau originea geografică, autorităţile sau organismele 
care verifică.

Producătorul sau grupul de producători încheie un contract 
cu un organism de inspecţie şi certificare, care verifică datele 
cuprinse în caietul de sarcini și certifică corectitudinea lor. 

Urmează depunerea unei cereri de înregistrare la Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către producătorul individual 
sau grupul de producători interesaţi de acelaşi produs alimentar. 
Cererea de înregistrare cuprinde:

- date de identificare ale producătorului individual sau ale 
grupului de producători;

- declaraţie pe propria răspundere că grupul reprezintă 
producătorii din aria geografică delimitată în caietul de sarcini;

- caietul de sarcini;
- documentul unic (anexa nr.1 la Regulamentul de 

punere în aplicare al Comisiei(UE) nr.668/2014 pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) nr.1151/2012);

- date, înscrisuri etc., care să evidenţieze legătura cu aria 
geografică delimitată, dintre aceasta şi calitatea sau caracteristicile 
produsului sau o calitate specifică, reputaţia sau alte caracteristici 
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completă se va informa în scris grupul aplicant, în termen de 30 
de zile, în vederea completării. Dacă în termenul stabilit grupul 
aplicant transmite informaţii inadecvate sau nu transmite 
informaţiile solicitate, documentaţia depusă este anulată. 
Dacă documentaţia depusă este completă, se publică pe site-
ul ministerului, în vederea acordării unei perioade de 60 de 
zile în care orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, 
stabilită în ţară, îşi poate declara opoziţia faţă de cererea de 
înregistrare.

Înregistrarea indicaţiei geografice sau denumirii de 
origine în Registrul naţional al indicaţiilor geografice şi 
denumirilor de origine protejate naţional se efectuează la data 
încetării perioadei de opoziţie.

Indicatia geografică sau 
denumirea de origine a unui produs 
alimentar dobândeşte protecţie 
naţională de la data înregistrării 
în Registrul naţional al indicaţiilor 
geografice şi denumirilor de origine 
protejate naţional și încetează la 
data dobândirii protecţiei la nivelul 
Uniunii Europene.

Șef lucr. dr.ing. Petru Bogdan RĂDOI

ale produsului, din care să rezulte că produsul pentru care se 
solicită protecţia prezintă alte caracteristici de calitate care 
îl diferenţiază de produsele din aceeaşi categorie obţinute în 
afara zonei de producţie, respectiv aria geografică delimitată;

- date, înscrisuri, referințe bibliografice etc., din care 
să rezulte legătura istorică de realizare a produsului;

- date socio-economice conţinând informaţii despre 
producţia actuală, cantitatea estimată pe 5 ani, numărul 
clienţilor (actuali şi potenţiali) pe fiecare segment al filierei 
produsului (producţie, distribuţie, comercializare etc.), 
destinaţia geografică a produsului, actuală şi estimată pe 5 
ani;

- situaţia economică actuală şi estimată pe 5 ani;
- harta color de dimensiune adecvată care să permită 

delimitarea precisă a zonei de producţie (aria geografică 
delimitată);

- declaraţie pe propria răspundere prin care se atestă 
autenticitatea informaţiilor furnizate;

- copia după contractul încheiat cu un organism privat 
de inspecţie şi certificare a produselor alimentare pentru 
verificarea şi certificarea realităţii datelor cuprinse în caietul 
de sarcini;

- alte date şi informaţii din care să rezulte necesitatea 
dobândirii protecţiei.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
examinează documentaţia primită. Dacă aceasta nu este 

La USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara, 
în cadrul Facultății de Zootehnie si Biotehnologii, funcționează 
programul de studii Biotehnologii. Multă lume asociază domeniul 
biotehnologiilor cu mutanţi, lucruri înfricoșătoare pe care le face omul 
împotriva firii naturii. Mi-am propus să fac o prezentare succintă a 
aspectelor esenţiale pe care studenții de la specializarea Biotehnologii 
le învață la grupul de discipline din domeniul biotehnologiei și al 
microbiologiei industriale.

Biotehnologiile includ o gamă largă de tehnologii. Pe lângă 
cele mai des mediatizate, ca modificarea (manipularea) genetică, 
biotehnologiile mai cuprind o gamă largă de tehnologii cu aplicabilitate 
în aproape toate sectoarele societății actuale: metode genetice de 
caracterizare/diagnostic a bolilor, obținerea de materii prime pentru 
industria chimico-farmaceutică, biotehnologii de reproducere a 
animalelor, tehnologii fermentative aplicate în industria alimentară 
sau pentru producerea de biocombustibili și alți compuși biochimici 
ca alternativă la industria petro-chimică. Acest din urmă domeniu al 
biotehnologiilor industriale, sau fermentative va fi tratat în cele ce 
urmează. 

Este un domeniu care nu se bucură de o foarte mare importanţă 
în mijloacele mass-media (ca plantele modificate genetic sau clonarea 
la animale şi om), dar care este foarte important pentru viața de zi 
cu zi a omului. Mai mult decât atât, biotehnologiile industriale 
reprezintă o componentă indispensabilă a bioeconomiei. Pe măsură ce 
resursele fosile sunt mai puține și devin inaccesibile, biotehnologiile 
dezvoltate în domeniul biorafinăriei încep să le ia locul. Trecerea la 
utilizarea resurselor regenerabile, evitarea proceselor poluante și 

BIOTEHNOLOGIILE INDUSTRIALE 
–  COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A BIOECONOMIEI CIRCULARE

periculoase pentru mediu, fabricarea și utilizarea de produse 
sigure și compatibile cu mediul, se poate face doar prin 
crearea și dezvoltarea unui sistem de producție sustenabil și 
ecologic pentru generarea de produse alternative la tehnologia 
petrochimică. Fabricarea de biomateriale trebuie să se facă 
după criterii stricte și din materii prime total regenerabile și cu 
amprentă redusă de carbon. Singura sursă care întrunește aceste 
criterii este biomasa. Conversia acesteia în bioproduse se poate 
face în biorafinării.

Fermentaţia, un domeniu de tradiție al biotehnologiilor, 
este procesul de bioconversie a substanţelor organice de către 
microorganisme şi/sau enzime de origine microbiană, vegetală 
sau animală. Este una dintre cele mai vechi metode de conservare 
a alimentelor folosită în toată lumea. Alimente indigene 
fermentate ca: pâinea, brânza, berea, vinul au fost preparate şi 
conservate de mii de ani şi sunt puternic legate de cultură şi 
tradiţie, mai ales în gospodăriile rurale şi comunităţile săteşti. 
Se estimează că alimentele fermentate ocupă aproximativ o 
treime din dieta oamenilor din întreaga lume.

În timpul proceselor fermentative, microorganismele 
se dezvoltă, iar componentele produsului fermentat sunt 
metabolizate de către acestea în diverşi produşi de metabolism. 
Produşii rezultaţi pot fi: enzime capabile să descompună glucide, 
proteine sau lipide în substratul fermentat; vitamine; compuşi 
antimicrobieni (ex: antibiotice bacteriocine, lizozim); agenţi 
texturanţi (ex: dextran, levani, gume xantanice); aminoacizi, 
acizi organici (ex: acid citric, acid lactic, acid gluconic); alcooli 
(ex: alcool glutamic, lizină) şi compuşi aromatizanţi (ex: etanol, 
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esteri, aldehide). Mulţi dintre produşii de metabolism menţionaţi 
(enzime, acizi organici, aminoacizi, compuşi aromatizanţi, gume 
xantinice, alcool, etc.) sunt produşi la nivel industrial şi utilizaţi în 
tehnologia alimentară şi industria furajeră. Un volum considerabil 
de cercetări, atât în sectorul academic cât şi în cel industrial are 
ca scop aplicarea biotehnologiilor microbiene pentru ameliorarea 
producţiei, calităţii şi cantităţii acestor metaboliţi.

Dacă la alimentarea bovinelor se adaugă 1 tonă de drojdii, se 
obţine un surplus de 1–1,5 tone de carne şi se economisesc 7–8 tone 
de cereale. Productivitatea medie a întreprinderilor producătoare de 
proteină furajeră este de 2–30 tone pe zi.

Nutreţurile de origine vegetală au un deficit de aminoacizi, 
îndeosebi de cei esenţiali (lizină, valină, triptofan, metionină ş.a.). 
Acest deficit poate fi înlăturat prin adăugarea de aminoacizi produși 
în industria de biosinteză cu ajutorul microorganismelor. Prin 
cultivarea diferitelor bacterii din speciile Brevibacterium flavum 
şi Corynebacterium glutamicum, din zahărul conţinut în mediul 
de cultură se pot sintetiza până la 50 grame de acid glutamic şi 75 
grame de lizină pe litru de mediu.

Odată cu recolta din sol sunt extrase elementele minerale 
accesibile plantelor. Iată de ce, în afară de îngrăşămintele minerale, 
pentru neutralizarea acestor pierderi, sunt utilizate îngrăşămintele 
bacteriene (nitragina, azotobacterina, fosfobacterina etc.), obţinute 
pe cale microbiologică prin cultivarea bacteriilor fixatoare de azot 
(Rhizobium sp., Azotobacter sp.) sau a bacteriilor ce degradează 
compuşii organici ai fosforului (Bacillus megateriumvar 
phosphaticum).

Din diferite suşe ale bacteriei sporulate Bacillus 
thuringiensis se prepară o gamă variată de bioinsecticide cu spectru 
larg (entobacterina, dendrobacilina, insectina – contra a peste 30 de 
dăunători) sau îngust (turingina – contra gândacului de Colorado) 
de acţiune. Ca surse de bioinsecticide pot fi utilizate şi ciupercile 
(g. Bauveria), virusurile. Contra rozătoarelor sunt folosite bacteriile 
din genul Salmonella (bactorodencidul – provoacă epizootii la 
rozătoare).

Sfera de utilizare a microorganismelor în domeniul economic 
este foarte largă.

Acidul acetic este produs de Clostridium 
aceticum şi Acetobacter woodii. El serveşte la 
fabricarea cauciucului şi a materialelor plastice, 
a fibrelor de acetat, a substanţelor farmaceutice, a 
insecticidelor, a conservanţilor alimentari etc.

Acidul lactic se fabrică prin fermentaţia 
glucozei cu ajutorul Lactobacillus delbrueckii şi 
este primul acid organic produs prin fermentaţie. 
În SUA, producţia anuală constituie 40 000 tone. 
Este utilizat ca acidulant în industria alimentară, la 
fabricarea maselor plastice şi a coloranţilor.

Acidul citric este produs de mucegaiul 
Aspergillus niger din melase. Se utilizează în calitate 
de conservant şi supliment în alimente şi băuturi, 
la fabricarea emulsiilor fotosensibile, la colorarea 
fibrelor etc.

Microorganismele pot fi folosite la 
extragerea metalelor (Cu, Cd, Ti, Al, Ni, Pb, Mo, 
Mn, Cr, Au, Ag, Pt ş.a.) din minereurile sărace, unde 
concentraţia lor nu depăşeşte 0,01-0,1%, pentru 
prelucrarea deşeurilor agricole şi forestiere, pentru 
purificarea apelor reziduale ale industriei chimice 
etc.

Microorganismele sunt aplicate în tratarea 
apelor uzate sau reziduale rezultate din diferite activități umane. 
Unele tulpini de Bacillus subtilis se utilizează la purificarea apelor 
reziduale ale industriei textile. Aceste bacterii utilizează substanţele 

poluante din apele uzate ca surse de nutrienți.
Graţie calităţilor biologice deosebite şi specificităţii de 

acţiune, preparatele microbiene sunt utilizate în diverse domenii 
ale medicinii.

Antibioticele constituie grupa cea mai importantă a 
substanţelor farmaceutice a căror sinteză este realizată de celulele 
microbiene. Această grupă de substanţe cuprinde compuşi 
antibacterieni, antifungici şi antitumorali.

Deosebit de avantajoase din punct de vedere economic 
sunt biotehnologiile bazate pe utilizarea preparatelor enzimatice. 
Enzimele sunt folosite atât în industria alimentară, cât şi în alte 
domenii: în industria cărnii – îmbunătăţesc esenţial calitatea 
acestor produse; în cosmetică – permit extragerea mai eficientă a 
substanţelor aromatice; în industria ceaiului – permit prelucrarea 
completă a materiei prime; în industria prelucrării pielii – sporesc 
calitatea pielii; în industria textilă – intensifică procesele de 
prelucrare a materiei prime; în industria chimică – îmbunătăţesc 
calitatea cauciucului etc.

Microorganismele produc diferiţi acizi organici (acetic, 
lactic, citric, gluconic, itaconic etc.) şi alcooli (etanol, butanol, 
propanol). O parte din acești compuși biochimici sunt folosiți ca 
biocombustibili sau ca materii prime în fabricarea biopolimerilor 
biodegradabili. Tehnologiile de producere a biogazului îmbină 
producerea de energie regenerabilă cu managementul reziduurilor 
organice și sunt în plină dezvoltare în prezent. State ca Marea 
Britanie, SUA, multe state din Uniunea Europeană au adoptat 
programe naționale prin care susțin dezvoltarea acestui domeniu, 
ca parte din strategia națională de dezvoltare sustenabilă, securitate 
energetică și protecția mediului. Spre exemplu în Germania sunt în 
jur de 10.000 de instalații de biogaz în funcțiune.

Toate aceste biotehnologii se studiază la Timișoara cu 
mult profesionalism, în cadrul unui colectiv de cadre didactice 
şi cercetători tineri şi inimoși. O parte din absolvenții acestei 
specializări lucrează acum la institute și companii din întreaga 
lume, dovadă a recunoașterii valorii învățământului de la USAMVB 
Timișoara.

Șef lucr. dr. ing. Teodor VINTILĂ

AMPTS (Automatic Methane Potential Test System) – echipament unic în 
România, la USAMVB Timișoara, în laboratorul grupului de discipline din 

domeniul biotehnologiei și al microbiologiei industriale
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 Presupune inflamaţia mucoasei, mai rar a straturilor 
profunde ale musculoasei şi seroasei vezicii urinare.
 Apare la toate speciile de animale, dar cu frecvenţă mai 
mare la rumegătoare şi carnivore.
 Etiologia este polifactorială, fiind reprezentată de: 
agenţi microbieni (streptococi, stafilococi, germeni din gen. 
Pseudomonas spp., Proteus spp., Corynebacterium spp., 
bacilul tuberculozei etc.); frig; infecţii vaginale, uretrale; 
retenţii urinare; infecţii generale sau de tip metastatic; pielite, 
pielonefrite; traumatisme; stări congestive din intoxicaţiile exo-
endogene; toxiinfecţii; cateterism vezical efectuat în condiţii 
necorespunzătoare.
 Infecţia vezicii urinare se poate realiza pe cale 
ascendentă, descendentă şi directă.
 Clinic, evoluează cu febră, stare generală modificată, 
colici, tenesme, polakisurie, hematurie terminală. Animalul 
adoptă frecvent poziţia de urinare, putând apărea stranguria, 
chiar retenţia urinară prin obstrucţie uretrală. Aceste modificări 
sunt mai frecvente la rumegătoare (datorarită „S”-ului penian), 
câine (consecinţa „osului” penian) şi la cotoi (diametru redus 
al uretrei). La palpaţia vezicii urinare se constată îngroşarea 
pereţilor şi creşterea sensibilităţii dureroase.
 Urina este densă, tulbure, cu mult mucus, uneori cu 
puroi, sânge, false membrane, cu miros înţepător, respingător. 
Albuminuria de filtraţie este redusă cantitativ, iar sedimentul 
urinar se depune rapid şi în cantitate mare, fiind bogat în 
hematii, leucocite, săruri minerale, bacterii, celule epiteliale 
plate (formă de „molar” sau „rachetă”), aparţinând stratului al 
II-lea al mucoasei vezicale.
 Modificări morfopatologice. În orice formă de 
cistită (catarală, hemoragică, purulentă, pseudomembranoasă, 
ulceroasă, gangrenoasă), pereţii vezicii urinare sunt îngroşaţi 
şi retractaţi. În plus, în cistita catarală predomină fenomenele 
descuamative, dispare luciul mucoasei, apare exudaţia 
leucocitară; în cistita hemoragică (mai frecventă la carnivore) 
apar hemoragii; în cistita purulentă, infiltraţia leucocitară a 
tuturor straturilor vezicii determină îngroşarea acestora; în cistita 
pseudomembranoasă, ulceroasă şi gangrenoasă sunt prezente 
false membrane, ulcere, respectiv zone de necroză.
 Diagnosticul se stabileşte pe baza semnelor fizice 
locale (durere intensă), funcţionale (polakisurie, strangurie, 
hematurie terminală) şi pe examenul urinei (urină tulbure, 
albuminurie redusă, clarificare rapidă, celule tipice vezicale).
 Diagnosticul diferenţial se face faţă de: pielită, 
pielonefrită (albuminurie mai intensă, hematurie continuă, 
modificări de volum ale bazinetului, rinichilor şi ureterelor); 

  CISTITA 
  acută

litiaza vezicală (prezenţa de nisip, calculi); nefrita purulentă 
(stare generală mai gravă, sensibilitate renală crescută, 
piurie, febră de „supuraţie”, lipsa semnelor vezicale).

Evoluţia este de 1-2 săptămâni, situaţie în care, fie 
se vindecă, fie se cronicizează, fie se complică cu nefrită, 
pielită, pielonefrită sau pericistită.

Prognosticul este favorabil în cistita 
catarală, rezervat în cistita hemoragică, purulentă, 
pseudomembranoasă, ulceroasă şi grav în cea gangrenoasă.

Tratamentul igieno-dietetic constă în asigurarea 
de adăposturi confortabile din punct de vedere termic, 
administrarea de furaje de calitate, neiritante, lichide la 
discreţie.

Tratamentul medicamentos vizează următoarele 
obiective:

	combaterea durerii locale şi generale prin 
administrare de calmante, comprese calde 
în regiunea lombară sau împăturiri;

	stimularea diurezei prin administrarea de 
diuretice (Furosemid, Nefrix, Manitol, 
soluţii fiziologice glucozate, soluţii 
clorurosodice sau electrolitice complexe-
soluţii Ringer);

	combaterea infecţiei cu chimioterapice 
sau antibiotice, pe bază de antibiogramă, 
timp de 8-10 zile;

	administrarea de urodezinfectante 
(Urinex, Rowatinex), tonice generale şi 
cardiace;

	medicaţie antihemoragică şi tratament 
antiparazitar.

Pe toată durata tratamentului se recomandă 
schimbarea pH-ului urinar, prin administrarea alternativă, 
timp de 3-4 zile a medicaţiei alcaline (bicarbonat de sodiu) 
şi apoi acide (clorură de amoniu).

Prof. dr. Teodor MOŢ 
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Definiție: supraîncarcarea rumenului 
reprezintă o acumulre exudativă de furaje greu 
digestibile și fermentescibile, indigeste, în cavitatea 
rumenului, care determină o destindere și deformare 
ventrală a abdomenului. Se întâlnește mai frecvent 
la rumegătoarele mari, mai în vârstă sau în perioada 
gestației avansate și în stabulație prelungită.

Etiologia include hipotonia prestomacelor, 
stările de epuizare prin surmenaj fizic sau nutrițional, 
furajele grosiere lignificate, furajele fibroase 
mărunt tocate, aportul limitat de apă, stările febrile, 
alimentele mucegăite, furajele înnămolite cu mult 
geosediment, borhoturile sau reziduurile industriale 
etc.

Secundar intervin diferite organopatii însoțite 
de durere, febră mare sau, în urma consumării 
plantelor ce conțin principii vagolitice (când reflex se 
instalează hipomotilitatea)

Schimbarea bruscă a regimului alimentar, supunerea 
la efort imediat după consumarea hranei, tahifagia, 
frigul, lipsa de mișcare contribuie, toate, la apariția bolii. 
Adaptarea simbionților la un nou regim alimentar se face 
în timp, ceea ce alimentează digestia, biochimismul și 
predispune la indigestie.

Patogeneza. Volumul exagerat de furaje indigeste 
determină destinderea pereților, compartimentelor gastrice, 
urmate de hipotonie, stagnarea conținutului, împăstarea 
sa și instalarea unor indigestii anormale ca urmare a 
dismicrobismului ruminal implicat în producerea crescută 
de amoniac și amine biogene în detrimentul sintezei de 
vitamine, proteine și acizi grași volatili necesari procesului 
de neoglucogeneză. Absența apei determină scăderea 
digestiei celulozei, a absorbției principiilor nutritivi și a 
apariției maldigestiei și malabsorbției.

Un rol important în etiopatogenie îl are gestația 
avansată care acționează compresiv, senzațiile dureroase 
în caz de reticuloperitonită traumatică cu sau fără aderențe 
visceroperitoneale.

Furajele mucegăite determină modificări importante 
ale simbionților ruminali. Se apreciază că un consum de 45 
kg sfeclă la vacile lactante și 25 kg la cele gestante (în 
special când este mucegăită) este în măsură să determine 
indigestia prin supraîncărcare. Prin stagnarea conținutului 
alimentar, prin modificările biochimismului ruminal se 
instalează tulburări circulatorii, motorii și trofice locale 
responsabile de apariția produșilor toxici implicați în 
procesul de autointoxicație.

Morfopatologic. La necropsie se constată o 
destindere a compartimentelor gastrice, în special a 
rumenului, care este plin de conținut alimentar, fie uscat 
împăstat fie păstos. Epiteliul mucoasei ruminale se 

INDIGESTIA 
PRIN SUPRAÎNCĂRCARE A RUMENULUI

detașează ușor, iar corionul prezintă microhemoragii, sângele 
este asfixic, mirosul conținutului ruminal fiind respingător (de ac. 
butiric).

Tablou clinic. 
În formele ușoare boala debutează prin reducerea 

progresivă a apetitului, rumegarea devine leneșă, apoi întreruptă 
până la abolire. În formele mai grave apar semne de colică ușoară, 
animalul se culcă și se scoală repede, stă cifozat, mișcă frecvent 
coada, schimbă repetat sprijinul pe membrele pelivine, geme, 
prezintă autointoxicație, pot apărea masticații în gol, abdomenul 
fiind deformat ventral. Consistența rumenului este fermă sau 
păstoasă, sunetul de percuție este mat, aria de matitate extinzându-
se în sens ventro-dorsal, iar motilitatea ruminală este redusă 
și chiar absentă. Într-o fază mai avansată animalul intră într-o 
stare comatoasă cu hiperestezie generalizată și hiporectivitate, 
ca urmare a stării de autointoxicație. Gazele eructate sunt urât 
mirositoare, iar producția de lapte scade.

Evoluția În formele ușoare este de 1-3 zile, iar în cele 
grave de 5-10 zile timp după care vindecarea este excepțional de 
rară. Complicațiile ce pot apărea sunt: cetonemia, timpanismul, 
omasita, autointoxicația fetală.

Diagnosticul se stabilește pe baza anamnezei și a 
examenului fizic obiectival rumenului. Diagnosticul diferențial 
se face față de: 

-timpanismul acut (pe baza anamnezei, consistența este 
elastică, sunetul de percuție este sonor, deformarea este dorsală);

-meteorismul cronic (apare intermitent și simptomele 
dispar între tainuri);

-pareza prestomacelor (în care evoluția este mai lungă, 
abdomenul este mai puțin mărit dar simetric);

-torsiunea uterului gestant (în care evoluția este cu colică 
gravă iar explorația transrectală furnizează date prețioase).

Prognosticul este în general rezervat, devenind grav după 
6 zile de tratament când nu se constată nici o ameliorare.
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Tratamentul urmărește reluarea motilității 
ruminale, macerarea și evacuarea conținutului, stimularea 
potențialului, simbionților ruiminali. Aceste obiective în 
formele ușoare pot fi realizate prin administrarea de lipide 
ușor saline și încălzite sau cu infuzii aromatice, masaj 
ruminal și plimbarea animalului.

Fragmentarea conținutului ruminal se poate realiza 
prin palparea abdomenului cu ajutorul unui baston, ridicând 
planșeul acestuia din loc în loc înainte și după administrarea 
soluțiilor saline sau aromate.

În formele mai vechi se recomandă administrarea 
de ruminatori (emetic 5-6 g/cap, Rumisan 40-80 ml/animal 
în 1-2 l apă, tinctură de veratrină 10-15 g în 1-2 l apă), de 
purgative saline (sulfat de sodiu 300-500 g sau sulfat de 
magneziu 500 -800g/animal/zi), parasimpaticomimetice 
(pilocarpină 5 -7 cg, veratrină 1-5 cg) sau administrarea 
de lichide (apă, bulion 0,5-1l, ulei vegetal, ulei de floarea 
soarelui, soia, rapiță 0,5-1 l/animal).

Pentru fragmentarea conținutului alimentar și 
refacerea simbionților se poate recurge la administrarea de 

glucoză 300-500 g. drojdie de bere, 200-300 g. melasă, boluri 
miricicice de la animalele sănătoase.

În stările depresive și mai vechi se recomandă cafeină, 
cardiazol, glucoză (1g/kg iv sau diluată la 5-8% subcutan), 
soluții electrolitice hipotone, soluții antitoxice, duphalyte iar în 
formele mai avansate se poate face ruminotomia și evacuarea 
conținutului ruminal, urmate de explorarea rețelei pentru corpii 
străini metalici implicați în etiopatogeneză.

Tratamentul igieno-dietetic va consta din sistarea furajării 
cu fibroase, administrarea laxativelor, furaje verzi, borhot, 
drojdie de bere cu sau fără zahăr în cantități mici și,  repetat, 
plimbări, masaje abdominale etc.

Preventiv se recomandă o alimentație echilibrată și 
corespunzătoare stării fiziologice și de solicitare, respectarea 
programului orar de furajare, iar dacă alimentația este strict 
unilaterală rația se va da în mai multe tainuri și se va asigura 
necesarul de lichide și mișcare.

Șef lucr. dr. Valentin CIULAN

Regulile achiziţionării unui câine prin intermediul teoriei 
3+1:

1. cumpăraţi un câine când sunteţi pe deplin lămurit 
că într-adevăr doriţi un câine şi că sunteţi în stare 
să-i asiguraţi condiţii de trai corespunzătoare 
(alimentaţie, îngrijire, afecţiune);

2. nu alegeţi rasele de câini pe baza unei fotografii! 
Înainte de a decide, solicitaţi şi opinia altora (medici 
veterinari, alţi proprietari de câini, crescători etc.). 
Vizitaţi oamenii care cresc rasa de câini pe care aţi 
ales-o dumneavoastră, crescători, dresori. Vizitaţi, 
de asemenea, expoziţiile canine, concursurile 
şi încercaţi să stabiliţi dacă proprietăţile şi 
caracteristicile rasei pe care aţi ales-o corespund în 
totalitate cu cerinţele dumneavoastră. Să nu uitaţi: 
veţi suferi amândoi, dacă alegeţi greşit;

CUM 

să cumpărăm un 

CĂŢELUŞ ?

3. să nu cumpăraţi de la crescători care:
	nu au fost cu animalele crescute la expoziţii şi la 

evaluări periodice. Nu au fost la dresaj sau aceste 
lucruri nu corespund realităţii, astfel pedigreeul 
puilor a fost supraevaluat (mai târziu puteţi fi puşi 
în situaţii neplăcute, datorită aspectului exterior 
defectuos sau datorită temperamentului nervos 
al câinelui);

	nu au putut prezenta certificatul care atestă 
absenţa displaziei la părinţii căţelului (poate cauza 
suferinţe grave, boala este transmisă genetic la 
rasele de talie mijlocie şi mare);

	nu pot demonstra prin intermediul carnetului de 
sănătate, avizat de medicul veterinar că femela 
a fost vaccinată pe parcursul unui an împotriva 
rabiei (turbării), parvo- şi coronarovirozei, jigodiei, 
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hepatitei infecţioase şi leptospirozei (din prisma 
sănătăţii căţeilor este foarte importantă imunitatea 
mamei, absenţa ei nu mai poate fi recuperată);

	nu au putut asigura căţeilor condiţiile 
corespunzătoare (curăţenie, igienă, mişcări 
suficiente în aer liber, alimentaţie bună), până la 
vârsta de 7 săptămâni a puilor (puteţi achiziţiona un 
căţel needucat, nesocializat sau un câine bolnav);

	nu au efectuat la vârsta de 2 săptămâni primul 
tratament contra endoparaziţilor şi nu au repetat 
acest lucru din două în două săptămâni (puteţi 
cumpăra un animal cu valoare redusă şi care se 
poate uşor îmbolnăvi);

	nu au vaccinat puii la vârsta de 6 săptămâni la 
medicul veterinar împotriva parvovirozei canine (are 
o importanţă vitală);

	nu au putut rezolva actele puilor sau invocând diverse 
motive, nu au putut preda pedigreeul căţelului (este 
ceva suspect);

	comercializează pui pe stradă, pieţe, expoziţii sau, în 
preajma ori în mediul de viaţă al căţelului, observaţi 
animale bolnave (este foarte periculos);

	nu au hrănit puii cu 
concentrate sau dacă i-au hrănit, 
proprietarul trebuie informat 
şi educat să folosească aceeaşi 
hrană (dacă schimbarea mediului 
de viaţă se asociază brusc şi cu 
schimbarea alimentaţiei, acest 
lucru poate duce la îmbolnăvirea 
animalului).

Amintiţi-vă:
	deficienţele crescătorilor de multe ori nu pot 

fi remediate;
	nu cumpăraţi un căţel dacă în perioada de 

cea mai mare importanţă din viaţa căţelului 
şi anume socializarea (după 1-2 luni de 
la achiziţionare), nu puteţi să vă ocupaţi 
suficient de mult de el. Puii neglijaţi (crescuţi 
fără afecţiune, neexpuşi condiţiilor de mediu 
etc.) în această perioadă, dezvoltă tulburări de 
comportament, care ulterior sunt foarte greu 
de remediat;

	începând din primul minut de la 
achiziţionarea lui, responsabilitatea vă revine 
dumneavoastră. 

Poate că, după cele expuse mai sus, sunteţi 
îndreptăţiţi să mă întrebaţi dacă prin aceste sfaturi, vreau 
să vă conving să renunţaţi la creşterea unui câine valoros, 
pentru care uneori investiţi sume considerabile? Răspunsul 
este categoric: NU. Vreau doar să vă atrag atenţia asupra 
faptului că, responsabilitatea pentru creşterea  unui 
animal este foarte mare şi aceasta începe cu o alegere 
corespunzătoare şi cu achiziţionarea lui. Este posibil, ca 
în ciuda sfaturilor enumerate anterior să cumpăraţi un 
animal bolnav sau cu un temperament necorespunzător, 
dar cu siguranţă, orice deficienţă creşte în mod considerabil 
această posibilitate. Şi dacă cineva mă întreabă în ce măsură 
este indicat să ţină câini, răspunsul meu este: dacă puteţi să 
vă asumaţi responsabilitatea, atunci DA!

Asist. univ. dr. János DÉGI

Rasa Mangalița, deși nu a luat 
ființă în țara noastră, este considerată 
totuși ca indigenă, pentru că se crește 
aici de peste 160 de ani, timp în care s-a 
adaptat perfect condițiilor naturale și de 
creștere la noi, căpătând însușiri proprii, 
care o deosebește într-o anumită măsură 
de aceeași rasă din alte țări.

Data precisă a introducerii rasei 
Mangalița pe teritoriul țării noastre nu 
este cunoscută. Cea mai veche dovadă 
care ar pleda pentru existența ei la noi 
este catalogul vămilor din 1804, în care se 
face referire la impozitul (de 6 bani pe cap 
de porc) ce se percepea la aducerea din 

Rasa 
MANGALIȚA 

Ungaria. Pe acea vreme, 
în Ungaria se creștea cu 
deosebire Mangalița, așa 
că se poate presupune 
că de aducerea acestei 
rase este vorba în 
documentul respectiv.

Ceea ce se știe 
însă sigur este că în 1860 un mare crescător din Oltenia, pe nume Săvoiu, a adus în 
crescătoria sa de la Ohaba, porci Mangalița, pe care i-a crescut, înmulțit și răspândit 
în împrejurimi.

Asupra locului de unde s-a adus această rasă, de asemenea, nu există 
informații certe. Se susține că s-ar fi adus din Ungaria sau din Serbia, unde se crește 
cu deosebire rasa Mangalița. Cel mai probabil este însă că s-a adus din Ungaria, 
deoarece relațiile comerciale ale țării noastre în acea vreme erau mai înfloritoare cu 
imperiul Austro-ungar.
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Din punct de vedere biologic, originea rasei Mangalița 
a fost mult discutată, pe baza studiilor destul de numeroase 
întreprinse asupra ei.

În realitate, Mangalița face parte din rasele de formație 
veche, care au luat naștere în antichitate, din încrucișarea 
porcilor primitivi europeni cu porcii primitivi asiatici, aduși 
de către romani în Europa. Ea a luat ființă deci odată cu 
rasele mediteraneene (romane), având origine comună, însă 
în regiunea balcanică și printr-o încrucișare la care porcii 
asiatici au participat într-o măsură mai puțin intensă decât 
la formarea raselor din regiunea mediteraneană. Acest fapt 
explică de altfel caracteristicile morfologice ale craniului, 
menționate de majoritatea cercetărilor ca fiind intermediare 
între acelea ale speciilor sălbatice originare, dar mai apropiate 
totuși de ale mistrețului european.

Însuși numele ,,Mangalița” a dat loc la discuții, fiind 
pus în legătură fie cu originea, fie cu unele însușiri ale rasei. 
Astfel, se crede că Mangalița vine de la cuvântul ,,mongoli”, deci rasa ar 
avea origine asiatică.

Pe de altă parte, numele de Mangalița ar deriva din cuvântul 
,,mangola”, de origine slavă, care se îngrașă ușor, așa cum este întra-adevăr 
această rasă. 

Denumirea rasei Mangalița nu are deci nici o legătură cu originea ei, 
dar probabil, este legată de însușirea de îngrășare ce o caracterizează. 

Din punct de vedere genetic, Mangalița este o rasă bine consolidată. 
În sânul ei se disting totuși mai multe varietăți, care se deosebesc între ele 
mai mult prin culoare, după care se denumesc, însușirile de bază fiind foarte 
asemănătoare.

Varietățile rasei Mangalița sunt următoarele: 
 - Mangalița blondă (sau alb-gălbuie);
 - Mangalița roșie;
 - Mangalița neagră; 
 - Mangalița cu abdomen de rândunică (negru cu alb).
Pe lângă acestea, în unele lucrări vechi se mai descrie și varietatea 

bariș sau lupie (de culoarea mistrețului), care nu mai există astăzi decât într-
un număr redus de exemplare.

Mangalița blondă a fost totdeauna și este încă cea mai răspândită 
varietate a acestei rase, atât la noi cât și în alte țări unde se crește. De altfel, 
când se vorbește despre Mangalița se face referire la această varietate, care 
reprezintă prototipul rasei, celelalte fiind în realitate varietăți ale acesteia. 
Toate acțiunile de ameliorare care s-au întreprins asupra rasei Mangalița se 
referă cu deosebire la varietatea blondă, fapt care explică starea ei actuală 
mai perfecționată decât a celorlalte varietăți. 

După însușirile morfologice rasa Mangalița este reprezentată prin 
porci de mărime mijlocie, având corpul relativ scurt, potrivit de larg, dar 
adânc, amintind forma unui butoi, mai ales în stare de îngrășare (fig. 1)

Are capul potrivit de mare (lungimea medie, 27 cm. la vârsta adultă), 
cu râtul cilindric, destul de lung. Profilul capului este ușor concav, încât 
apare aproape drept.

Urechile prezintă 
variabilitate mare la 
această rasă, fiind fie mici 
și drepte, fie mijlocii sau 
chiar lungi și aplecate 
(mai ales la Mangalița din 
Transilvania); lungimea 
urechilor este în legătură 
cu selecția efectuată în 
diferite regiuni sau chiar 
în crescătorii.

Gâtul porcilor din 
această rasă este scurt și 

gros, cu depozite de grăsime în partea anterioară 
(între ganașe), caracteristic de grăsime.

Linia superioară a corpului la majoritatea 
exemplarelor are o convexitate regulată de la 
grebăn până la baza cozii, crupa fiind teșită și 
puțin dezvoltată în raport cu trunchiul, iar șuncile 
slab dezvoltate.

Linia inferioară este adâncă pe toată 
lungimea și cu depozite de grăsime la indivizii 
adulți și bătrâni, mai ales în partea posterioară, 
atârnând aproape de suprafața solului. Pe 
abdomen rasa prezintă în medie 10 sfârcuri.

Membrele sunt relativ scurte la animalul 
adult, destul de subțiri și nu prea puternice, încât 
suportă greu corpul după un anumit grad de 
îngrășare. Datorită acestui fapt, la rasa Mangalița 
se întâlnesc afecțiuni la membre, mai frecvent 
decât la alte rase, atunci când este supusă îngrășării 
în stabulație; din același motiv ea prezintă mai 
des defecte de aplomburi și mai pronunțate decât 
alte rase. Unghiile sunt însă rezistente, încât rasa 
se pretează pentru a fi purtată la pășune mai bine 
decât alte rase ameliorate.

Pielea Mangaliței este mai groasă, bine 
întinsă, de culoare cenușie, în afară de vârful 
râtului, vulvă și în jurul ochilor unde este neagră, 
ca și unghiile. Pigmentul pielii se găsește însă 
numai în stratul superior al acesteia, încât după 
sacrificare, în urma opăririi și raderii, pielea 
rămâne albă.

Îmbrăcămintea pieloasă este abundentă, 
fiind formată din perii propriu ziși și din puf. 
Părul, ca și puful, este creț, ceea ce constituie 
un caracter de rasă specific la Mangalița. Gradul 
de ondulație a părului variază, putând fi creț 
pronunțat, sau sub formă de așchie de rindea, mai 
ales pe părțile superioare și laterale ale corpului. 
Pe părțile inferioare părul este uneori drept (,,păr 
de câine”), ceea ce nu este de dorit în selecție. 
Firul de păr are lungimea de 6-8 cm iar cel de 
puf 4-5 cm, fiind de culoare alb-gălbuie (blondă). 
Puful cade în timpul verii (prin năpârlire). Pielea, 
datorită grosimii și faptului că este pigmentată, 
iar părul des, apără cu succes porcii din această 
rasă împotriva intemperiilor din anotimpurile reci 
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și împotriva arșiței în timpul verii, precum și împotriva țânțarilor, ceea ce 
a înlesnit (pe lângă alte însușiri) creșterea ei în condiții de libertate în cele 
mai variate zone naturale de la noi din țară (în șesul Bărăganului, în bălțile 
Dunării, în nordul Transilvaniei etc.).

Purceii se nasc cu părul neted, de culoare deosebită de a adultului, 
fiind cenușii cu dungi mai închise, dispuse longitudinal (caracter moștenit 
de la Sus-scrofa ferus). Părul începe a se încreți și a căpăta culoarea 
specifică pe la vârsta de 2-3 săptămâni, când dungile (culoarea tigrată) 
dispar.

Dimorfismul sexual la porcii din această rasă nu este accentuat. 
Abia în plină vârstă (3-4 ani) vierii capătă o conformație prin care se 
deosebesc net de scroafe.

Așa cum este de așteptat, porcii Mangalița de la noi, considerați 
în general, au o dezvoltare mai mică decât cei crescuți în Stațiunea 
experimentală zootehnică Slobozia, unde condițiile de întreținere sunt 
superioare și unde selecția s-a efectuat în mod susținut mai mulți ani 
în șir. Acest fapt denotă totodată că rasa respectivă poate fi ameliorată 
ca dezvoltare, prin aplicarea selecției în sânul ei și prin întreținerea în 
condiții de hrănire îmbunătățite.

După cercetările făcute de Beneș în Ungaria și de Ilancic și Romic 
în Iugoslavia, unde această rasă era preponderentă până la cel de al doilea 
război mondial, rezultă că există unele diferențe de conformație între rasa 

crescută în fiecare din țările respective și aceea crescută la noi. Așa de 
exemplu, Mangalița din fermele din Ungaria are perimetrul toracic și 
al fluierului mai puțin dezvoltate decât cea de la Stațiunea Slobozia, iar 
aceea din Iugoslavia are o adâncime toracică mai mare decât Mangalița 
românească. În ansamblu însă, conformația rasei este asemănătoare, 
indiferent de țara crescătoare, încadrându-se perfect în forma tipului 
productiv de grăsime.

Prolificitatea este redusă, fiind de 5 – 6 purcei la rasa considerată 
în general pe țară. Sunt dese cazurile de fătări cu 3-4 purcei și rare cele 
cu 8-10.

În general, scroafele Mangalița nu sunt bune mame. Calcă și 
strivesc cu ușurință purceii în primele zile după naștere și chiar mai târziu.

Producția de lapte este de asemenea mediocră, încât atunci când 
numărul purceilor este de 8, greutatea lor la o lună și la înțărcare este 
scăzută. Capacitatea de alăptare medie este cuprinsă între 35 și 45 kg, 
după numărul purceilor la supt.

În lucrările de selecție – deși această rasă se 
va reduce ca număr, în perspectivă – este necesar să 
se țină seama în mod deosebit și de aceste însușiri 
(la scroafe), pentru a se obține un număr cât mai 
mare de purcei înțărcați și cu o greutate cât mai 
bună.

Precocitatea. Mangalița este o rasă semi-
precoce. Poate fi dată la reproducție la vârsta de 11-
12 luni, când atinge o dezvoltare de ansamblu de 
circa 70% din dezvoltarea stării adulte. Se pretează 
și la îngrășare timpurie (Contescu135), când dă un 
spor mediu zilnic destul de bun comparativ cu alte 
rase. Starea adultă este atinsă către vârsta de 4 ani. 

Purceii se nasc cu o greutate medie de 1,2 
kg, iar la două luni au în mod obișnuit 12-13 kg, 
putând ajunge – ca și la alte rase – la 14-16 kg, după 
felul hrănirii suplimentare.

În condițiile gospodăriei crescătorilor, 
greutatea Mangaliței la diferite vârste este mult 
mai mică decât în ferme, scroafele atingând abia 
40-60 kg la un an și 120-130 kg la vârsta adultă, ca 
animale de reproducție.

În timpul îngrășării porcii Mangalița depun 
cu deosebire grăsime, atât la îngrășarea timpurie, ca 
animale tinere, dar mai ales la îngrășarea târzie, ca 
animale adulte.

Supuși îngrășării timpurii (de la 20 kg) în 
stațiunea de control, comparativ și în aceleași 
condiții ca alte rase, grăsunii Mangalița ating starea 
de îngrășare, fiind buni de sacrificat, la o greutate 
mai mică și anume la 90-95 kg, față de alte rase 
la 110-120 kg. În general, nu pot fi menținuți la 
îngrășat peste greutatea specifică, căci nu mai 
consumă rația și sporul zilnic se reduce simțitor.

Sacrificații după îngrășare timpurie la circa 
8 luni realizeaza sporuri medii zilnice de 500 
g cu un consum specific de 5,5-6 U.N. și dau un 
randament foarte bun, de 78%, rezultând în medie 
42 % grăsime (slănină + osânză) și 52 % carne, 
adică un raport carne-grăsime de 1,1:1.

Supuși îngrășării târzii, porcii Mangalița 
adulți depun aproape exclusiv grăsime, putând 
atinge greutăți de peste 350 kg. În astfel de cazuri 
cantitatea de grăsime ce rezultă după sacrificare 
poate ajunge la 75-78 %.

La greutatea obișnuită de îngrășare, 180-200 
kg, porcii Mangalița dau în jur de 70 % grăsime din 
producția lor.

Această rasă valorifică, în timpul îngrășării,  
porumbul mai bine decât alte rase, fapt care explică 
în parte răspândirea ei atât de largă în țările dunărene 
mari cultivatoare de porumb, până în trecutul 
apropiat, când slănina și în general grăsimea de 
porc era mult mai apreciată în consum decât astăzi.

Rezistența organică a Mangaliței este bună, 
fiind cunoscută ca o rasă rustică, puțin pretențioasă. 
Se pretează bine pentru creșterea la pășune. Când 
pășunea este de bună calitate (lucernieră, miriște 
de leguminoase) scroafele negestante sau gestante 
neavansat, adulte, pot fi ținute aproape exclusiv 
cu aceasta, administrându-le doar un tain redus de 
concentrate.
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Asupra culorii acestei varietăți, autorii care o menționează 
sau o descriu au emis diferite păreri privind originea ei. După 
aceste păreri reiese că ar fi luat naștere (mult mai târziu decât rasa 
ca atare) din încrucișarea Mangaliței negre cu cea blondă sau din 
încrucișarea celei blonde cu mistrețul.

În realitate, culoarea roșie a acestei varietăți, ca și culorile 
respective ale celorlalte varietăți au apărut odată cu nașterea 
porcilor cu părul creț din zona balcanică a Europei, din care – așa 
cum s-a mai spus – a rezultat rasa Mangalița ca grup al raselor de 
formație veche, rase care sunt în majoritate de asemenea colorate 
în mod variat.

Purceii Mangalița roșii se nasc, ca și cei blonzi, cu dungi 
longitudinale pe corp, având însă fondul maro.

Perspectivele acestei varietăți sunt închise din cauza 
numărului restrâns de indivizi și datorită faptului că însăși rasa în 
sine are un rol economic tot mai redus.

Mangalița neagră  este asemănătoare cu celelalte varietăți, 
diferind la exterior doar prin culoare. Masa corporală a acesteia 
este ceva mai mică, deoarece nu s-a dus nici o acțiune susținută 
pentru ameliorarea ei. Din același motiv este mai tardivă și mai 
rustică.

Mangalița cu abdomen de rândunică, al cărei nume 
vine de la modul de dispunere pe corp a culorilor alb și negru, se 
caracterizează prin aceea că este neagră pe părțile superioare ale 
corpului și alb-gălbui pe abdomen și partea internă a membrelor 
posterioare.

Începând din data de 9 februarie 2016 Comisia Europeană 
recunoaște Salamul de Sibiu ca marcă de produs de Indicație 
Geografică Protejată.

La fabricarea Salamului de Sibiu de bună calitate se 

folosește carnea și grăsimea porcilor cu vârsa de peste 1,5 ani, în 
special din rasa Magalița.

Carnea de Mangalița este considerată un produs premium, 
datorită conținutului mai mic de apă, gradul de perselare și 
marmorare ridicat, grăsimea bogată în acizi grași polinesaturați și 
un gust asemănător cu cel de vânat.

Șef lucr. dr. ing. Tiberiu POLEN 

La condițiile de microclimat, din adăpost, Mangalița 
este însă tot atât de pretențioasă, ba chiar mai sensibilă decât 
alte rase. În adăposturile umede, cu pardosea de ciment 
etc. și mai ales datorită stabulației, capătă ușor afecțiuni 
la membre încât, atât ca animale de reproducție, cât și la 
îngrășat, porcilor Mangalița trebuie să li se asigure mișcarea 
în liberate.

Importanța economică  actuală și de perspectivă a 
rasei Mangalița a scăzut și tinde să scadă tot mai mult, deși 
are unele însușiri pozitive pe care alte rase nu le au. În primul 
rând, producția mare de grăsime – care formează calitatea 
principală a rasei – nu mai constituie o cerință economică, 
așa cum era în trecut. Modul de exploatare semi-extensiv 
pentru care se pretează prin excelență această rasă, aparține 
de asemenea trecutului la noi în țară și în general, pe plan 
mondial. Prin dispariția proprietății individuale, care preferă 
în primul rând rasa Mangalița și preluarea creșterii în mod 
preponderent de către unitățile socialiste, locul acestei rase 
este luat de rasele de carne mai precoce  și mai apte pentru 
creșterea intensivă practicată astăzi în ferme.

Prolificitatea redusă contribuie de asemenea la 
creșterea pe scară tot mai restrânsă a Mangaliței.

Până la cel de-al doilea război mondial, Mangalița 
reprezenta rasa preponderentă în țara noastră, fiind 
răspândită în proporție de circa 25 % din totalul efectivului 
(restul de circa 75 % din efectiv era reprezentat în cea mai 
mare parte prin metiși, rasele curate fiind toate mult sub 
procentul Mangaliței).

Această rasă se crește cu deosebire în Oltenia, într-o 
mare parte din Transilvania (cu excepția platoului central), 
în Moldova (afară de partea nordică), Dobrogea, 
Muntenia și o parte din Banat.

După război s-a restrâns treptat aria ei de 
răspândire și s-a redus ca număr, în perspectivă 
fiind prevăzut a reprezenta maximum 10 % 
din efectivul total, urmând a se menține doar în 
anumite zone naturale, destul de limitate, de-a 
lungul Dunării (zona cu bălți) și în partea de nord-
vest a Transilvaniei.

În anii 1980 efectivul de Mangalița se situa 
sub 1% din efectivul total de porcine crescute in 
România.

La Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
Agricolă Turda exită în prezent un nucleu de 
reproducție din varietatea roșie a rasei Mangalița.

În anul 2016 se înființează Asociația 
Crescătorilor de Suine Autohtone Mangalița 
și Bazna cu sediul în localitatea Turda, Str.
Agricultutii, Nr. 27 Cod 401100 Județul Cluj, Tel. 
0741277585 sau 0746161479. Președintă, ing. 
Nagy Alexandru.

Asociația conduce în prezent Registrul 
Genealogic al Rasei Mangalița și Bazna,fiind înscrise  un 
număr de 453 scroafe de Mangalița (227 varietatea Blondă, 
181 varietatea Roșie, 45 varietatea Abdomen de Rândunică) 
și 65 de scroafe din rasa Bazna.

Mangalița roșie, deși urmează ca importanță 
imediat după varietatea blondă, este totuși foarte limitată ca 
număr, fiind răspândită exclusiv în jurul Salontei (regiunea 
Crișana). S-a menținut numai datorită unei preferințe 
nejustificate a unor mici crescători, deoarece, în afară de 
culoare, este aproape identică cu Mangalița blondă.
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Marketingul şi cercetările de marketing au apărut şi au 
evoluat ca o reacţie la noile cerinţe ale dezvoltării activităţii 
de afaceri, îndeosebi după orientarea tot mai puternică a 
acesteia către satisfacerea cerinţelor consumatorilor. Iniţial, 
în perioada orientării către producţie a activităţii de cercetare, 
cercetarea de marketing se afla într-o stare incipientă, 
era îndreptată cu precădere înspre identificarea unor noi 
posibilităţi de dirijare a fluxurilor de bunuri şi servicii către 
consumatori. 

În perioada interbelică se accentuează cerinţele 
producătorilor către cunoaşterea factorilor care generează 
„fluxul şi refluxul” activităţii comerciale. Apar şi se dezvoltă 
agenţii independente specializate în cercetări de marketing, 
dar şi compartimente de cercetări de marketing în cadrul 
marilor firme. 

Tot în această perioadă sunt concepute şi utilizate:
 noi metode de investigare a realităţilor pieţei;
 noi metode de analiză a datelor obţinute.
Se dezvoltă şi se perfecţionează:
 anchetele bazate pe utilizarea chestionarelor;
 noi metode de eşantionare (cotă –parte); 
 se constituie panelurile. 
Sunt concepute diferite modalităţi de măsurare a 

factorilor care reflectă răspunsul la eforturile de marketing 
întreprinse, se concep tehnicile de măsurare a efectelor 
reclamei.

În perioada celui de-al doilea război mondial se 
pun la punct o serie de noi tehnici de cercetare legate de 
cercetarea exploratorie (interviuri de profunzime, interviuri 
de grup).

În deceniul al cincilea se dezvoltă tehnicile de 
eşantionare probabilistică, ce se răspândesc în cercetările de 
marketing.

În deceniul al şaselea se pun la punct metodele 
de segmentare a pieţelor, se dezvoltă cercetările legate de 
motivele şi comportamentele de cercetare.

În deceniul următor se dezvoltă:
 studiile psihografice;
 studiile de poziţionare a produselor;
 sunt concepute modelele matematice descriptive 

şi de predicţie.
Abia în deceniul al 8-lea sunt descrise şi încep să fie 

utilizate tehnici analitice precum:
 analiza de regresie;
 analiza de discriminare;
  analiza multivariată;
 analiza canonică;
  analiza factorilor;
  scalarea multidimensională. 
Astăzi aceste tehnici sunt utilizate pe scară largă în 

cercetările de marketing.
În prezent, principalele schimbări care se manifestă 

în procesul cercetării de marketing sunt:
  deplasarea accentului de la utilizarea în sine a 

tehnicilor analitice către soluţionarea problemelor reale;
 deplasarea accentului de la metodele descriptive la 

metodele predictive;

 deplasarea accentului de la tehnicile individuale la tehnicile 
multiple, integrate sistemului informaţional al cercetării;

  concentrarea atenţiei către caracteristicile datelor folosite ca 
input-uri în abordările analitice. 

 În România cercetarea de marketing a făcut obiectul studiului 
sistematic, încă din anii 1970, ca activitate practică, cercetarea de marketing 
vizând  în special piaţa externă, studii de conjunctură, analiza preţurilor 
internaţionale. 

Germenii unei gândiri economice pe principii de marketing 
s-au făcut remarcaţi mai ales în sectorul privat după 1989. Chiar dacă la 
începutul perioadei de tranziţie la economia de piaţă, micii comercianţi 
nu întâmpinau dificultăţi în comercializarea produselor, deoarece exista 
o importantă cerere nesatisfăcută, ulterior, odată cu creşterea exigenţei 
consumatorilor, aceiaşi comercianţi 
s-au confruntat cu apariţia stocurilor 
de produse greu vandabile, situaţie 
în care s-a pus problema identificării 
preferinţelor consumatorilor. 

Până nu demult cea mai mare 
parte a cercetărilor de marketing se axau 
pe măsurarea opiniilor, atitudinilor,  
percepţiilor, preferinţelor, personalităţii 
şi stilului de viaţă, pentru a explica 
opţiunile consumatorilor.

În prezent se manifestă 
necesitatea de a înţelege, măsura 
şi prevedea comportamentul de 
cumpărarea al consumatorilor.

Rolul cercetărilor de marketing
Cercetările de marketing 

îndeplinesc un rol esenţial, deoarece 
ele asigură informaţiile necesare 
funcţionării sistemului de marketing. 
Ele îndeplinesc o serie de roluri majore, 
cum ar fi:

- pe baza lor se cunosc 
oportunităţile de piaţă şi problemele cu 
care se confruntă agenţii economici;

- sunt indispensabile în procesul 
fundamentării ştiinţifice a deciziilor;

- reduc aspectele de incertitudine 
în privinţa comportamentului de 
marketing al agenţilor economici;

- oferă informaţii despre 
consumatori, despre comportamentul 
lor, şi despre mediul de marketing.

Ca şi  în cazul conceptului 
de marketing, definiţia cercetării de 
marketing a înregistrat numeroase 
şi diverse încercări. Părerea cel mai 
larg acceptată defineşte cercetarea de 
marketing ca fiind „cercetarea oricărui 
aspect referitor la activitatea de marketing”. 

Conf. dr. ing. Camelia COBAN

C E R C E T A R E A  D E   M A R K E T I N G  Î N 

DESIGNUL DE AMBALAJ
(I) Istoric şi rol
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Agricultura, prin produsele ei, stă la baza 
stabilităţii economice a fiecărei ţări. Pentru 
a obţine însă produse agricole de înaltă 
calitate sunt necesare cunoştinţe solide în 
domeniu, suprafeţe adecvate în special ca 
dimensiune şi un capital semnificativ. Cu 
toate aceste condiţii îndeplinite mai sunt 
o serie de factori independenţi de om ce 
pot afecta culturile agricole sau producţia 
agricolă. Aceşti factori sunt cunoscuţi 
generic sub denumirea de calamităţi 
naturale (secetă, grindină, inundaţiile, 
furtunile, ploile torenţiale, incendiul 
provocat de trăznet etc). Pentru a limita 
efectele dezastruoase în special din punct 
de vedere financiar, pentru a putea relua 
activitatea economică cât mai repede 
posibil, s-a creat activitatea de asigurare.
 Asigurarea este un sistem de 
transfer de risc prin plata unei prime 
de asigurare, transformând  astfel 
incertitudinea unei posibile daune majore 
într-o certitudine a unui cost anual mai 
redus, dar fix. Analizând datele statistice 
existente, se poate constata că în ultimii 
ani numărul de avizări de daune agricole 
a crescut cu 300%. Spre exemplu, 
Groupama Asigurări a plătit despăgubiri 
în valoare de 37 milioane lei doar în 
ultimul an. Având în vedere intensitatea 
şi frecvenţa fenomenelor meteo care au 
produs pagube fermierilor, reflectat în 
numărul de avizări de daună, cele mai 
afectate judeţe au fost :  

ASIGURAREA 
- O NECESITATE PENTRU AGRICULTURÃ

- Teleorman – 256 avizări 
cu daune plătite de 13,9 
milioane lei;

- Iaşi – 209 avizări cu daune 
plătite de 9,2 milioane lei;

- Timiş – 144 avizări cu daune plătite de 3,3 milioane lei;
- Satu-Mare – 140 avizări cu daune plătite de 3,0 milioane lei;
- Constanţa – 128 avizări cu daune plătite de 2,69 milioane lei.

De asemenea se poate observa că frecvenţa evenimentelor ce produc 
pagube are o intensitate  mai mare în lunile de vară iunie, iulie, august ceea ce 
înseamnă că unele culturi sunt în faza de recoltare, iar altele în plină creştere şi 
dezvoltare.

Ca bun specialist în domeniul agricol trebuie să ştii că multitudinea 
factorilor care pot influenţa evoluţia culturilor fac din ce în ce mai dificilă 
aproximarea rezultatelor finale. Din aceste motive este recomandat să încheiem 
poliţe de asigurare pentru culturile pe care le avem în exploatare. 

Asigurarea culturilor agricole este destinată oricărei persoane fizice sau 
juridice care exploatează un teren agricol. Se pot asigura culturile de grâu, orz, 
orzoaică, rapiţă, floarea-soarelui, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, muştar, soia etc., 
dar şi plantaţiile de viţă de vie şi pomi fructiferi. 

Asigurarea culturilor agricole prezintă unele avantaje :
a) Flexibilitate în stabilirea sumei asigurate (producţia medie la hectar x 

suma asigurată pe kilogram – de comun acord între părţi);
b) Posibilitatea revalorizării contractului de asigurare (se poate încheia o 

asigurare suplimentară – pentru majorarea sumelor/kg fie pentru majorarea 
producţiei medii/ha);

c) Flexibilitate în stabilirea tranşelor de plată (plata primei de asigurare se 
poate eşalona de comun acord cu termene cuvenite).
În concluzie, recomand a se prevedea în bugetul exploataţiei agricole 

sumele necesare pentru a încheia o poliţă de asigurare în vederea recuperării, în caz 
de daună, a cel puţin o parte din investiţia iniţială. 

Conf. dr. ing. ec. Teodor MATEOC

SUSANUL (Sesamum indicumL.) face parte din familia Pedaliaceae, 
este o plantă erbacee cu o înălţime de 50-100 cm, cu un miros neplăcut, cu 
frunze lungi și pufoase pe ambele părți, cu flori de culori ce variază de la 
violet la alb. În capătul florilor se găsesc capsule de 3 cm lungime, conținând 
numeroase semințe. Semințele sunt mici, până la 3,5 mm lungime, dar 
conţin 50-60% ulei de calitate superioară. Culoarea lor variază de la alb-
gălbuie până la roșie, brună sau neagră. Susanul decorticat este de culoare 

SUSANUL 
ŞI 

ULEIUL DE SUSAN 
– CONDIMENT ȘI ALIMENT
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albă, perlată. Semințele nedecorticate au culoare închisă și sunt 
cunoscute sub numele de susan negru.

Susanul este o plantă originară din India, ale cărei seminţe 
sunt cunoscute drept unul din cele mai vechi condimente, fiind 
folosite în zilele noastre în patiserie şi cofetărie, în stare naturală 
sau transformate în făină, unt sau ulei. Făina obţinută din seminţe 
de susan este foarte bogată în aminoacizi şi cu un conţinut de 
calciu de trei ori mai mare decât într-o cantitate egală de lapte. 
Untul de susan, cunoscut sub denumirea de tahin sau tahini, este 
utilizat cu succes în bucătăria orientală.

Seminţele de susan conţin: substanţe grase 48-65%, 
substanţe proteice 24%, substanţe extractive neazotate 14-18%, 
vitaminele A, B (vitamina B9 sau acidul folic), D, E, F, minerale, 
etc. Seminţele de susan sunt o sursă foarte bună de cupru, magneziu 
şi calciu. Susanul are un conţinut deosebit de ridicat de calciu (6%) 
uşor de absorbit, de acumulat şi de depozitat de către organismul 
uman. Un sfert de ceaşcă cu seminţe de susan reprezintă 70% din 
valoarea de cupru necesară zilnic, 31,6% din cea de magneziu şi 
35,1% din cea de calciu. 

 Susanul are efecte antireumatice şi anticanceroase. 
Seminţele de susan sunt bogate în arginină, un aminoacid care 
ajută la detoxifierea ficatului şi rinichilor şi la întărirea sistemului 
imunitar. De asemenea semințele de susan conțin sesamol, un 
antioxidant și anti-inflamator cu proprietăți antiaterogene, ce 
duc la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare. Susanul este un 
excelent vitalizant, antiastenic, stimulent al hematopoezei, nutritiv, 
regenerant, laxativ, afrodisiac, vitaminizant, tonic, calmant, 
emolient și stimulent intelectual. Susanul este recomandat şi în 
tratamentul insomniilor sau ca aport proteic în diferite afecţiuni de 
nutriţie. Totodată creşte fertilitatea. 

 Din seminţe de susan alb se obţine un ulei cu valoare 
terapeutică mare, care are efecte afrodiziace, fiind folosit în masaj. 

 ULEIUL DE SUSAN se obține prin presarea la rece 
a semințelor de susan, fiind folosit în industria alimentară și în 
industria cosmeticelor. Turtele rezultate în urma presării sunt 
bogate în elemente nutritive, fiind folosite ca adaos pentru mărirea 
valorii alimentare a pâinii. Uleiul de susan este un ulei prestigios, 
la fel ca şi cel de măsline; cu reflexe pământii şi strălucire bălaie, 
cu un gust plin şi un parfum uşor. Alte caracteristici fizico-chimice 
sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1 . Caracteristicile fizico-chimice ale uleiului de susan

indice de refracţie 1,472
gravitate specifică 0,917

indicele de aciditate 0,7-1,5% acid oleic
indicele de iod 108 g iod/100g

indicele de saponificare 191 mg KOH/g

Uleiul de susan este un ulei foarte bogat în proteine, 
vitaminele B1, B2, E, calciu, fier şi grăsimi: acizi graşi 
saturaţi 15%, acizi grași nesaturaţi, acizi grași polinesaturaţi 
(Tabelul 2). De asemenea, conţine tocoferol şi vitamina 
K. Valoarea nutrițională este de 884 kcal/100 g ulei de 
susan, de aceea un consum de 10 g ulei de susan pe zi este 
considerat suficient. 

Tabelul 2 . Principalii acizi grași din compoziția 
uleiului de susan

Numele acidului gras Cantitatea [%]
acid oleic 42-44

acid linoleic 39,75
acid palmitic 9,57
acid stearic 6,18

acid linolenic 0,29
acid arahidic 0,72
acid behenic 0,14

O lingură de ulei de susan conţine: 1,6 g proteine, 
1,2 g fibre, 2 g carbohidraţi, 88 mg de calciu, 57 mg de 
fosfor, 42 mg de potasiu, 32 mg de magneziu, dar şi zinc, 
seleniu, fier şi sodiu, cu o valoare calorică de 53 de kcal.  

 Ca şi caracteristică specială, este cel mai 
rezistent ulei la oxidare; are un punct de fierbere foarte 
ridicat (2000C) şi un punct scăzut de îngheţare (-70C). O 
particularitate a uleiului de susan este prezenţa sesaminei, 
o lignină cu acţiune favorabilă pentru organismul uman: 
scade absorbţia colesterolului în intestin, inhibă parţial 
sinteza colesterolului în ficat, ceea ce ajută la prevenirea şi 
tratarea mai multor afecţiuni. Datorită conţinutului bogat în 
minerale, lecitină şi vitamina E, uleiul de susan are efecte 
antioxidante, antivirale şi antifungice. 

 
Beneficiile uleiului de susan: 
- folosirea frecventă a uleiului de susan în prepararea 

mâncării poate ajuta în corectarea dezechilibrelor digestive, 
graţie proprietăţilor sale laxative;

- curăţă ficatul, rinichii şi sistemul urinar; 
- constituie un aliment de bază în alimentaţia 

bolnavilor de anemie; 
- previne coagularea sângelui; 
- reduce tensiunea arterială; 
- este folosit în industria cosmetică la fabricarea 

săpunurilor şi a cremelor pentru îngrijirea tenului, 
hidratează şi previne îmbătrânirea pielii, oferă protecţie 
solară prevenind efectele nocive ale expunerii îndelungate 
la soare; 

- combate mătreaţa şi ajută la creşterea părului; 
- datorită efectului antifungic şi bactericid, uleiul se 

utilizează în tratamentul afecţiunilor gingivale (afte bucale 
şi gingivită). 

 Semințele de susan au fost cunoscute de mai bine 
de 5.000 de ani dar abia în zilele noastre s-a descoperit 
cât de benefic este consumul lor pentru sănătatea umană. 
Atenție însă, seminţele de susan pot prezenta reacţii alergice 
anumitor persoane!

Asist. dr. ing. Diana MOIGRĂDEAN
Prof. dr. ing. Mariana-Atena POIANĂ
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Prezentele transformări sociale, urbanizarea, creşterea 
forţei de muncă, a speranţei de viaţă, natura materiei prime și 
procesarea avansată afectează în mod direct dieta omului con-
temporan. Toate acestea au determinat apariţia „maladiilor 
abundenţei” (obezitate, diabet zaharat, boli cardiovasculare, 
osteoporoză, diferite tipuri de cancer), ce coexistă cu cele ale 
malnutriţiei.

Perturbările calitative/cantitative în dieta curentă afec-
tează profund statusul general al organismului, manifestân-
du-se în diferite grade, încă din viaţa intrauterină. Ipoteza feno-
tip-prosperitate, arată că „tranziţia nutriţională începe încă din 
viaţa intrauterină, ca răspuns dietei materne necorespunzătoare, 
cu modificări la nivelul organelor fetale”. Modificările sunt ire-
versibile, manifestate la adult prin apariţia afecţiunilor de tip 
cronic.

Toate acestea au impus apariţia alimentelor funcţionale, 
fortifiante, nutraceutice, cu „beneficii pentru sănătate”, dar care 
să satisfacă şi nevoile nutriţionale curente ale organismului. Ar-
gumentele au condus la apariţia şi dezvoltarea unei noi pieţe, cu 
oportunităţi diverse pentru procesatorii alimentari.

Deşi nu există un termen unic acceptat, au fost enunţate 
o serie de definiţii cu caracter general:

	 după Goldberg (1994), alimentele funcţionale sunt 
produse alimentare cu nutrienţi modificaţi sau îmbogăţite, cu 
scopul obţinerii unor efecte benefice asupra stării de sănătate;

	după Blum (1996), clasifică practic alimentele func-
ţionale în două categorii:

a) alimente funcţionale în scop profilactic;
b) alimente funcţionale în scop terapeutic.
În prezent este utilizat un număr relativ mare de termeni 

pentru a defini produsele funcţionale/fortifiante dezvoltate din 
cele naturale: alimente funcţionale (functional foods), nutra-
ceutice (nutraceutical foods), alimente farmaceutice, alimente 
proiectate (designer food), vitafood. Alţi termeni, adesea grupaţi 
separat, pot fi incluşi în aceeaşi familie: alimente-medicament 
(medifood), suplimente dietetice, produse etnobotanice.

Un produs nutraceutic este un produs izolat sau purificat 
din aliment, în general, comercializat în formă farmacologică; 
nu este asociat cu produsul alimentar şi demonstrează că influ-
enţează benefic starea de sănătate sau asigură protecţie împotri-
va afecţiunilor cronice.

Un produs vitafoods cuprinde „produsele alimentare 
şi băuturile care prin consum obişnuit aduce beneficii fizice şi 
mentale în dezvoltarea organismului, consolidarea imunităţii, 
tratarea şi recuperarea după diverse afecţiuni”.

Termenul de „aliment funcţional” a fost utilizat pentru 
prima dată în Japonia, la mijlocul anilor ’80, definind „alimente-
le procesate care conţin ingrediente cu rol specific în fiziologia 
organismului, în plus faţă de rolul nutritiv pasiv”, sau „alimen-
te cu utilitate specifică pentru sănătate” (FOSHU). Promotorul 
termenului „nutraceutic” a fost DeFelice (1989), prin combina-
rea termenilor „nutriţie” şi „farmaceutic” cu referire la aliment 
sau „parte a unui aliment” care oferă beneficii pentru sănătate.

ALIMENT 
FUNCŢIONAL

(I) Concept

Uneori, pentru definirea lor este utilizat termenul „biofood”, 
care explică obţinerea unui aliment funcţional prin procese bioteh-
nologice.

Un aliment pentru a fi considerat funcţional trebuie să prezin-
te următoarele atribute:

	 efect specific pozitiv asupra sănătăţii, prin componente 
bioactive alimentare;

	alimente din care au fost îndepărtaţi alergenii;
	nu prezintă risc pentru sănătatea sau igiena consumato-

rului;
	consumate ca parte a dietei normale.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii(OMS) şi Organizaţia Na-

ţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură(FAO) au elaborat 
recomandări cu privire la obţinerea alimentelor cu proprietăţi func-
ţionale:

	identificarea beneficiului pentru sănătate;
	 identificarea componentelor alimentare care conferă 

această caracteristică;
	evaluarea riscurilor;
	utlizarea de biomarcheri şi/sau a rezultatelor privind sta-

rea fiziologică, în evaluarea riscurilor;
	dezvoltarea de strategii de monitorizare şi supraveghere;
	 elaborarea de regulamente şi reglementări în dezvolta-

rea, obţinerea şi consumul de alimente funcţionale;
	elaborarea de strategii educaţionale şi informaţionale cu 

privire la constituenţii bioactivi şi alimentele funcţionale. 
Aspectele legate de procesarea şi punerea în circulaţie a aces-

tei categorii de produse, depind într-o mare măsură de ţara în care 
acestea sunt comercializate:

	 începutul anilor ’90, Statele Unite adoptă legea privind 
Etichetarea Nutriţională şi Educaţională (NLEA), care a permis 
promovarea avantajelor consumului de alimente funcţionale, fiind 
punctul de plecare în dezvoltarea pieţei alimentelor funcţionale;

	 Japonia este singurul stat cu un cadru legal, unitar, ce 
reglementează producţia, consumul şi comercializarea alimentelor 
funcţionale (FOSHU), în care sunt cuprinse şi suplimentele alimen-
tare;

	 în Canada produsele nutraceutice şi suplimentele ali-
mentare clasificate ca „produse naturale cu beneficii pentru sănăta-
te” (NHP) sunt definite ca „produse comercializate în anumite doze, 
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cu scopul de a diagnostica, trata sau reduce riscul acţiunilor factori-
lor nocivi asupra stării de sănătate, de a reface sau corecta funcţiile 
fiziologice ale organismului”;

	Comisia Europeană a Ştiinţei Alimentelor Funcţionale 
în Europa apreciază că un aliment definit ca „funcţional” poate fi pus 
în circulaţie dacă este demonstrată activarea uneia sau mai multor 
funcţii „ţintă” din organism, pe lângă efectele nutriţionale cunoscute; 
consumat, trebuie să prezinte efecte curative, în cantităţi care se con-
sumă în mod obişnuit în dietă.

Definiţia cea mai larg acceptată de statele UE este de „ali-
mente a căror componente biologic active conferă beneficii stării de 
sănătate dincolo de funcţia nutriţională de bază”. Pentru atingerea 
acestui obiectiv sunt identificate trei etape:

1. evaluarea prin care este demonstrat că substanţele nutritive 
şi componentele funcţionale  stimulează în mod pozitiv diverse func-
ţii din organism;

2. identificarea unei funcţii „ţintă” a componentei 
funcţionale;

3. monitorizareamodificărilor determinate de ingestia 
alimentelor funcţionale.

În prezent, industria alimentelor funcţionale este una 
dinamică, ascendentă, cu o dezvoltare accelerată. Se estimea-
ză că piaţa mondială a alimentelor funcţionale atinge 176,7 
miliarde $, cu o rată de creştere anuală de 7,4%. Mai exact, 
sectorul alimentelor funcţionale va creşte cu 6,9%, sectorul 
suplimentelor alimentare cu 3,8%, iar sectorul alimentelor li-
chide funcţionale va avea cea mai mare creştere, de 10,8%. 
Această creştere este susţinută atât de  dezvoltarea şi inovarea 
tehnologiei, cît şi de implicarea industriei alimentare în rezol-
varea diveselor probleme de sănătate.

Datorită acestui fapt a apărut un nou curent legat de 
ştiinţa alimentului, cel de nutriţie moleculară, având ca scop 
optimizarea, modelarea şi recomandarea unor diete persona-
lizate.

șef lucr. dr. ing. Alexandru RINOVETZ

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara în 
colaborare cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş 
organizează în perioada 26-28 Mai 2017, cea de a 15-a ediţie a 
expoziţiei cu participare internaţională BANAT AGRALIM.

Şi-au anunţat prezenţa la acest eveniment înalţi oficiali 
din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din Ministerul 
Educaţiei Naționale, reprezentanţi ai unor instituții publice 
naţionale şi regionale din domeniu, membri ai corpului diplomatic 
acreditat în România şi Timişoara, personalităţi din mediul 
academic şi de cercetare din România şi străinătate, reprezentanţi 
ai asociaţiilor  profesionale, asociaţii ale mediului de afaceri, mass 
media.

 Tematica expoziției: 
Agricultură

- Mașini și utilaje pentru pregătirea și prelucrarea 
solului

- Mașini, utilaje pentru semănat, recoltat și 
procesarea finală

- Uscătoare, silozuri, transportatoare pentru cereale 
și plante tehnice

- Tractoare, remorci
- Echipamente pentru măsurători terestre si 

cadastru
- Semințe și material săditor

26 - 28 mai 2017
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- Îngrășăminte și pesticide
- Tehnologii, materiale și echipamente pentru irigații și 

îmbunătățiri funciare
- Produse ecologice
- Inginerie genetică

Horticultură și Silvicultură
- Plante, arbori și arbuști ornamentali
- Proiectare, amenajare și întreșinere spații verzi

Creșterea animalelor
- Creșterea animalelor de interes economic și de 

companie, tehnologii, echipamente, furaje si aditivi 
furajeri

- Medicină veterinară (tratamente, vaccinări, 
instrumentar medical despecialitate)

Industrie alimentară și ambalaje:
- utilaje, echipamente pentru industria alimentară
-  dotări și amenajări de spații comerciale
- produse alimentare: produse instant, conserve, preparate 

Confesiuni lirice
de prof. dr. ing. dr.h.c.  Leon Sorin Muntean

și semipreparate din carne si peste, lapte și produse 
lactate, produse zaharoase, patiserie și panificație, 
băuturi răcoritoare, ape minerale, bere, alcoolice, uleiuri 
alimentare, grăsimi vegetale, coloniale (cafea, cacao, 
ceai, alune), aditivi, membrane, coloranți, condimente 
alimentare

Cercetare, inovare, extensie universitară, finanțare
- Unități de cercetare
- Tehnologii energetice neconvenționale
- Smart City
- Smart agriculture
- Edituri și distribuitori de publicații de specialitate
- Servicii bancare
- Consultanță – fonduri europene

Cinegetică
- Chinologie, evaluare trofee cinegetice
- Conservarea faunei cinegetice
- Preparate și tradiții vânătorești

Sunetul clorofilei
Clorofilele din plantă
Captează raze solare,

Iar acestea devin floare;
O poveste captivantă.

Procesare fascinantă:
Pulsul razelor de soare

Ce se filtrează prin plantă
În a florilor candoare.

Raza soarelui e frântă
Într-o tainică idilă

Care încă ne frământă

Ne-ncântă floarea fragilă…
S-admirăm în ce ne-ncântă

Şi taina din clorofilă…

Ritornela plantei
Planta ajunsă-n floare,

Fericeşte privitorul
Prin arome şi culoare.

Începutu-i răsărirea,
Fenofaze ce urmează

Clădesc plantei înflorirea.

Floarea plămădeşte rodul
Până la fruct şi sămânţă,
Împlinind, genetic, codul.

Treptat ofilindu-şi faţa,
Ducându-şi la sfârşit destinul,

Planta îşi încheie viaţa.

Viaţa pe planeta-albastră,
E susţinută de plantă,

Iar ea-i în grija noastră…

Planta e în grija noastră
Să-o facem să înflorească

Şi prin ea planeta-albastră…

Sămânţa
Prin mirabile celule,

Fiecare vietate
Duce, peste timpul vieţii,

Seminţia mai departe.

Plantele fanerogame
Trec prin floare spre sămânţă,

Ce le-asigură în vreme
A vieţii biruinţă.

Planta care înfloreşte
Descendenţa şi-o menţine,

Prin a ei sămânţă-viaţă
Ce prin veacuri o susţine.

Floarea care ne încântă,
Din sămânţa ei purcede;

Existenţa viitoare
Tot sămânţa o precede.
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Cugetări
despre calitatea de „om” aşa cum a văzut-o prof. dr. Stupariu Alexandru  

în volumul „Gânduri, gânduri… năvalnice gânduri”.

•	 Omul trebuie să regrete doar intervalurile de viaţă pe care nu le-a trăit cum se cuvine.
•	 Omul trebuie să promoveze, să dezvolte ce are bun de la natură şi să ţină sub control pornirile neroade.
•	 Omul e doar actorul care joacă un rol într-o piesă scrisă de altcineva.
•	 Oamenii se nasc nu ca să moară, ci pentru a trăi luminos.
•	 Omul superior iubeşte adevărul mai presus de orice.
•	 Omul nu poate trăi fără cele materiale, dar preţ trebuie să pună pe cele spirituale.
•	 Omul trebuie să tindă spre împărăţie spirituală, nu spre deşertăciune.
•	 Omenia valorează mai mult decât orice avere.
•	 Omul nu poate produce valoare decât în condiţii de zbucium.
•	 O măsură a valorii cuiva este şi gradul adversităţii celor răi faţă de el.
•	 Omul de omenie trebuie să rămână neclintit în sentimente.
•	 O societate bolnavă se vindecă mai greu decât un om bolnav.
•	 Omul cu toane e ca nisipurile mişcătoare, nu te poţi baza pe el.
•	 Omul e singur atunci când nu poate fi alături de semenii săi.
•	 Omul  nu-şi poate determina existenţa, dar şi-o poate modela
•	 O sumedenie de oameni acţionează fără să înţeleagă ce fac.
•	 Omul, fiinţă slabă, este frecvent obligat de conjunctură să acţioneze chiar împotriva lui.

Într-una din cercetările de teren am fost în 
comuna Jupânești, din Județul Timiș, împreună cu doi 
cercetători germani, unde am asistat la pregătirea unui 
cuptor de oale pentru ardere. Am început să discutăm 
despre penuria de meșteri (bătrânul olar nu era prezent, 
fiind bolnav, și doar „discipolul” său se mai ocupa de 
olărit). Nemaifiind nici el tânăr, își punea întrebări 
asupra viitorului acestei meserii și a meșteșugurilor 
populare în general. Cercetătoarea germană a spus că 
dacă lucrurile nu se cumpără, înseamnă că lumea nu 
mai are nevoie de ele. Am avut revelația impasului 
în care se află ocupațiile tradiționale, azi, deși tot mai 
multă lume încearcă să le resusciteze. Se organizează nu 
doar târguri, ci și adevărate festivaluri de meșteșuguri 
populare, menite să readucă în atenția publicului acest 
gen de îndeletniciri. Adevărul acesta este, într-adevăr: 
nu se mai găsesc meșteri care să lucreze în lemn, în 

Meşteşuguri, târguri, expoziţii

piatră, nu mai există olari, țesătoare etc. Și asta pentru că 
cererea, extrem de mare într-un trecut nu prea îndepărtat, 
se referea la un stil de viață, și la nimic altceva. Țesăturile, 
acum un secol, se făceau în casă, și acopereau nevoile 
întregii familii, oalele se cumpărau din târg și se foloseau 
o viață (ori, mă rog, se înlocuiau periodic, pe măsură ce 
se spărgeau), casa era „cioplită” o dată pentru totdeauna.

 Modernitatea nu numai că a sacrificat toate 
aceste obiecte pe altarul rapidității extreme, precum și a 
lucrurilor produse în serie, dar a schimbat și materialele 
din care sunt confecționate obiectele care astăzi ne 
înconjoară. Hainele nu ne mai sunt confecționate din lână, 
ci din...peturi de plastic, ori din polistiren, în vreme ce 
oalele și cratițele din trecut (rainele bunicii) sunt înlocuite 
de oale Zepter, din inox, iar mai nou din...ceramică (ne 
întoarcem, încet și... nesigur, de unde am plecat), turnate, 
în strat extrem de subțire, peste metal (și acestea, dar mai 
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ales cele confecționate numai din ceramică fiind foarte scumpe), casele sunt 
confecționate, azi, din orice, numai din lemn, nu.

 În plus, casele, dar și majoritatea obiectelor care ne înconjoară, au, ne-a 
dovedit-o Alvin Toffler, viață foarte scurtă. Nu ne mai atașăm de locuințe, de 
obiecte, de vestminte, de nimic. În primul rând, aceasta ar reprezenta un semn 
social negativ (imposibilitatea de a ne schimba, în perioade relativ scurte, casa, 
mașina, garderoba, într-un cuvânt...viața). Pe de altă parte, există o modă în 
absolut orice domeniu, și aici producătorii au o fantezie nelimitată, scornind tot 
felul de trenduri, de la cele culinare la cele ce privesc spațiul de locuit.

 Astfel încât cumpărăm obiectele de la târgurile de meșteșugari doar 
pentru a ne împodobi casa, și nu pentru a le folosi. În lumea de mare viteză în 
care trăim, ar fi și imposibil să stăm lângă oala pentru sarmale din lut, pentru a 
ne face cina. Asta cu atât mai mult cu cât marile orașe abundă de locuri din care 
putem cumpăra mâncare „ca la mama acasă”, la prețuri din ce în ce mai mici, 
încât te întrebi la ce bun să te mai obosești lângă cuptorul cu microunde, când 
totul îți este este servit de-a gata, într-o clipă?

 În plus, a apărut și corespondentul târgului de odinioară, și anume, 
mall-ul. Târgurile mai mici se țineau săptămânal, iar cele mari lunar, anual 
ori la mari sărbători. Oamenii cumpărau de acolo tot ceea reprezenta o 
necesitate pentru gospodărie, de la obiecte de imediată folosință (oale, unelte, 
sare etc.), până la vite: „Târgul este o formă îndătinată de valorificare a 
produselor economiei tradiţionale, de schimb şi contact economic şi cultural 
cu un caracter mai complex. Mai mult decât nedeile, târgurile de diferite tipuri 
mijloceau un schimb de produse, cu o gamă mai largă, atât agro-pastorale cât 
şi meşteşugăreşti sau provenind din industria casnică, iar contactele culturale 
pe care le prilejuiau aveau şi ele un caracter mai larg, dat fiind că participanţii 
proveneau, în special, în cazul unor târguri anuale consacrate, de cele mai 
multe ori de mare vechime, din majoritatea localităţilor unei anumite zone, 
ceea ce afirma coeziunea tradiţiilor acesteia, dar şi numeroase ţinuturi mai 
îndepărtate.” (Alexandru Popescu, Tradiţii româneşti de muncă, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, 1986, p. 76)

 În primul rând, târgurile erau o formă de expresie a unei economii 
tradiționale, arhaice, în care schimbul de produse prima până în urmă cu un secol 
și jumătate, aproximativ. Plata în bani a schimbat caracterul târgului tradițional, 
dându-i un pregnant caracter comercial, în vreme ce el a fost, secole, dacă nu 
cumva milenii, un veritabil stil de viață, un modus vivendi al unei economii de 
un anume tip: În întregul lor, târgurile au semnificaţia unor obiceiuri de muncă 
cu caracter complex, dat fiind că asigurau valorificarea produselor economiei 
tradiţionale în forme îndătinate; chiar dacă cu vremea, mai ales prin efortul 
domnilor feudali, au căpătat o formă instituţionalizată, făcându-şi loc şi în actele 
legislative, originea târgurilor, ca şi formele principale în care se desfăşurau 
rămân de sorginte populară şi de o vechime apreciabilă (Alexandru Popescu, 
p. 76)). Mai mult decât atât, la târguri nu se schimbau doar produse, ci se și...
comunica, dacă ar fi să vorbim în termenii de astăzi. Avea loc un veritabil 
schimb de valori culturale, căci la marile târguri îndătinate se întâlneau oamenii 
din zone și chiar provincii diferite: Târgurile întreţineau astfel o vie circulaţie 
economică şi culturală, contribuind la procesul de reproducere a bunurilor de 
natură materială şi spirituală. (Alexandru Popescu, p. 76).

 Este renumit, în acest sens, așa-numitul Târg de fete de la Găina, unde 
cei care mergeau la târg puneau, deopotrivă, și bazele unei viitoare familii: 
Târgurile întreţineau astfel o vie circulaţie economică şi culturală, contribuind 
la procesul de reproducere a bunurilor de natură materială şi spirituală (Ion 
Blăgăilă, Târgul de fete de pe muntele Găina, Arad, Editura „Orizonturi noi”, 
Ţara Moţilor, 1945, p. 11).

 Mall-ul de astăzi rezolvă, așa cum spuneam,, totul. Și întâlnirea tinerilor 
(vezi cârduri de băieți și fete, care colindă mall-ul fără nici o treabă, ori sorbind 
ore în șir dintr-un pahar de nu știu ce), și cumpărăturile (există în fiecare mall 
câte un supermarket). Și chiar și...nunțile, căci se fac acolo, periodic, târguri de 
nunți, ori târguri de mirese etc. 

 Este inetresant faptul că organizatorii au păstrat, mai mult intuitiv, 
noțiunea de târg, căci funcția aceasta a rămas, aceea de a vinde (numai că 
exacerbată la parozxism), ca și aceea de a înlesni cunoștințele între tineri care, 
cine știe, în scurt timp se vor și căsători (și tot în cadrul mall-ului). Observați că 
nu am spus că își vor întemeia o familie.

 Universitatea de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară ”Regele Mihai I al 
României din Timișoara organizează, și îân 
acest an, Expoziția Banat Agralim. Un loc 
important îl ocupă meșteșugurile populare, 
meșteri populari autentici aducând cu ei 
obiecte care odinioară au constituit necesarul 
uzual al gospodăriei tradiționale, ilustrând, 
în acelșai timp, modul artizanal în care erau 
ele produse. Ca o noutate, Universitatea îi 
primește pe acești păstrători ai manufacturii 
tradiționale în casă nouă, un areal ce se 
dorește a fi, curând, un autentic sat bănățean 
renăscut. 

Conf. dr. Gheorghe SECHEȘAN 
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În perioada 22 – 28 Mai 2017, în cadrul USAMVBT are loc 
evenimentul anual dedicat Săptămânii Universității, marcat prin 
manifestări științifice, competiții profesionale, expoziții de profil și 
demonstrații practice.

În  zilele de 22 – 23 Mai 2017, se vor organiza workshopuri 
tematice, iar în 24 Mai 2017 în cadrul Facultății de Tehnologia 
Produselor Agroalimentare are loc „TPAStudentFEST” Ediţia a II-
a, - Competiție de inovare în domeniul produselor alimentare dedicată 
studenților, selecţie pentru faza naţională ECOTROPHELIA 2017. 
Tot în această zi are loc și cea de a 2-a Conferință Studențească 
Internațională „Life Sciences – Food Processing”.

Joi, 25 Mai 2017, începând cu ora 10, în Aula Magna a 
USAMVBT are loc deschiderea Simpozioanelor Internaționale, cu 
prezentare de lucrări în plen și pe secțiuni:

Secțiunea 1 Agricultura Simpozion international „TRENDS 
IN EUROPEAN AGRICULTURE DEVELOPMENT”, editia 11,   
h t t p : / / w w w. u s a b - t m . ro / U S A M V B - T _ F a c u l t a t e a - d e -
Agricultur%C3%A3_ro_2.html

Sectiunea 2 Horticultura si Silvicultura, Simpozion 
international: BIODIVERSITATEA, FUNDAMENT AL 
DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN HORTICULTURĂ ŞI 
SILVICULTURĂ” (Simpozion 2017 | Facultatea de Horticultura si 
Silvicultura)

Sectiunea 3 Medicina Veterinara, Simpozion international: 
ANIMAL BREEDING AND PATHOLOGY TODAY - Simpozion 
aniversar, 55 de ani de la infiintarea Facultatii de Medicina Veterinara 
Timisoara (http://www.binsoft.ro/fmv/index.html)

 În prima parte a anului 2017, cercetătorii din cadrul 
USAMVB Timișoara, au obținut numeroase premii la Saloane 
naționale și internaționale de Invenții, confirmând încă o dată calitatea 
cercetării și valoarea personalului implicat în activitatea de cercetare 
– inovare:
	Medalia de aur obținută la Salonul de la Geneva 2017, 

pentru invenția ,,Procedeu pentru obtinerea unui unguent 
antibacterian pe baza de extract de măghiran Origanum 
majorana L si scoarta de mesteacăn (Betula pendula Roth)” 
Autori: Pop Georgeta, Alexa Ersilia Călina, Imbrea Ilinca 
Merima, Palicica Radu – USAMVBT; Dehelean Cristina 
Adriana, Danciu Corina, Andrica Florina Maria - UMFT

Invenţia se referă la un procedeu pentru obținerea unui unguent  
antibacterian, pe bază de extract de măghiran Origanum majorana L. 
şi de scoarţă de mesteacăn Betula pendula Roth produs fitofarmaceutic 
cu aplicare topică,  prezentând activitate antibacteriană superioară  
comparativă antibioticelor cu spectru larg (cloramfenicol) utilizate în 
infecţiile cutanate cauzate de Staphylococcus aureus.

Avantajele aplicării acestui produs fitofarmaceutic sunt: 
acţiune antibacteriană crescută împotriva infecţiilor cutanate cauzate 
de Staphylococcus aureus datorată extractului de Origanum majorana 
L.; acțiune antibacteriană şi antiinflamatoare datorată betulinei 
prezente în extractul de scoarţă de mesteacăn (Betula pendula Roth);  
timp de actiune prelungit datorită formulării sub formă de unguent; se 
adresează unei palete largi de pacienţi (adulţi, copii).

PREMII OBȚINUTE ÎN URMA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE 
DIN CADRUL USAMVB TIMIȘOARA

	Premiu Special – Taiwan Invention Association, Salonul 
Internațional de Invenții, Geneva, 28 martie - 2aprilie 
2017; Medalia de aur – Salonul Internațional de Invenții, 
Geneva, 28 martie-2aprilie 2017; Mențiune Specială – China 
Delegation, Salonul Internațional de Invenții, Geneva, 28 
martie-2aprilie 2017; Medalia de aur - Salonul Internațional 
de Invenții, Barcelona, 3-6 mai 2017; Premiu Special – Haller 
Pro Inventio Foundation Spania, Salonul Internațional 
de Invenții, Barcelona, 3-6 mai 2017 pentru invenția: 
”Gel pentru tratamentul leziunilor uscate din demodicoza 
canină” (cererea de brevet Nr. A/00075 din 1.02.2016)  
Autori: Mederle Narcisa, Mederle Ovidiu, Morariu Sorin, 
Morariu  Florica, Dărăbuș Gheorghe, Oprescu Ion, Ilie 
Marius, Negrescu Adina

Invenţia se referă la un gel destinat tratării leziunilor 
uscate din demodicoza canină produse în pielea câinilor de acarianul 
Demodex spp. şi este folosit în medicina veterinară.

Prin aplicarea invenţiei se obţin următoarele avantaje: se 
realizează un tratament local (topic) în demodicoza canină uscată 
sub o formă de administrare facilă; absorbţia rapidă a produsului 
in piele; este evitată administrarea sistemică ce presupune riscul 
efectelor secundare; are în componenţă doar principii naturale, cu 
următoarele proprietăţi: hiposeboreică, stimulatoare a creşterii 
firului de păr, antialergică, detoxifiantă  a pielii, antiinflamatoare, 
antifungică,  antipruritică; nu are efect iritant asupra pielii parazitate. 

SĂPTĂMÂNA UNIVERSITĂȚII 2017
Sectiunea 4 Management agricol, Simpozionul 

international:  MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RURALE 
DURABILE, ( http://www.lsma.ro/ și pe site-ul facultatii:  http://
usab-tm.ro/USAMVBT_Manifestari-stiintifice_ro_969.html)

Sectiunea 5 Inginerie alimentara  THE 7TH 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD CHEMISTRY, 
ENGINEERING & TECHNOLOGY/Conferinţa Internaţionala de 
Chimie, Inginerie şi Tehnologie Alimentară (http://www.usab-tm.ro/
USAMVBT_Manifestari-Stiintifice_ro_852.html, http://journal-of-
agroalimentary.ro)

Sectiunea 6 Zootehnie si Biotehnologii, Simpozion 
international BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE (Site 
conferinta: www.conference.spasb.ro, Instructiuni tehnoredactare 
Site: www.spasb.ro)

În data de 26 mai 2017, ora 9.00, în Aula Magna a USAMVBT, 
va avea loc a doua ediție a proiectului BelCamp, anul acesta sub 
egida „Academia culturilor”. Evenimentul se va desfășura sub 
patronajul asocierii între USAMVBT și compania belgiană Belchim 
Crop Protection, un reprezentant important și inovator pe piața 
europeană a soluțiilor tehnologice agrochimice pentru majoritatea 
tipurilor de cultură. 

Prezentarea va avea la bază specificul regional pedologic din 
zona Banatului și oportunitatea schimbului interactiv de informații 
utile cu reprezentanți din industrie invitați din țările vecine (Serbia, 
Croația, Ungaria, Slovenia, Bulgaria etc.). Demonstrația practică din 
categoria de cultură mare se va desfășura pe sola universității, iar 
Belchim Crop Protection va expune o serie de alternative tehnologice 
pentru productivitate ridicată în ferme



FACULTATEA  DE  AGRICULTURĂ
DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA NR. LOCURI

ZI BUGET ZI TAXĂ IFR TAXĂ

Agronomie Agricultură 4 ani 50 50 50

Protecția plantelor 4 ani 13 17 -

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pt. agricultură și 
industrie alimentară

4 ani 10 40 -

Agricultură (secție în limba engleză) 4 ani - 50 -

Ingineria 
mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură 4 ani 25 75 70

Biologie Biologie 3 ani 25 35 -

Inginerie 
mecanică

Mașini și instalații pentru agricultură și industria 
alimentară

4 ani 20 30 -

Inginerie 
geodezică

Măsurători terestre și cadastru 4 ani 30 30 -

FACULTATEA  DE  HORTICULTURĂ  ȘI  SILVICULTURĂ
DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA NR. LOCURI

ZI BUGET ZI TAXĂ IFR TAXĂ

Horticultură Horticultură 4 ani 36 50 50

Peisagistică 4 ani 22 17 -

Biotehnologii Inginerie genetică 4 ani 22 18 -

Silvicultură silvicultură 4 ani 38 42 -

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL
DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA NR. LOCURI

ZI BUGET ZI TAXĂ IFR TAXĂ

Inginerie și Management 
în Agricultură și Dezvol-

tare Rurală

Inginerie economică în agricultură 4 ani 29 31 -

Inginerie și management în alimentație publică și 
agroturism

4 ani 29 31 150

Inginerie și Management Inginerie și management în industria turismului 4 ani 29 21 -
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA NR. LOCURI

ZI BUGET ZI TAXĂ

Medicină Vete-
rinară

Medicină veterinară (secție în limba română) 6 ani 10 50

Medicină veterinară (secție în limba engleză) 6 ani - 30
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA NR. LOCURI

ZI BUGET ZI TAXĂ

Ingineria Produse-
lor Alimentare

Ingineria produselor alimentare 4 ani 25 25

Controlul și expertiza produselor alimentare 4 ani 20 55

Protecția consumatorului și a mediului 4 ani 20 55

Extracte și aditivi naturali alimetari 4 ani 20 30
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA NR. LOCURI

ZI BUGET ZI TAXĂ

Zootehnie Zootehnie 4 ani 50 30

Biotehnologii Biotehnologii agricole 4 ani 21 39
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