
AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.3 (140) 
 

1 

 

 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.3 (140) 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.3 (140) 
 

3 

 

 

Cuprins 

 

 pagina 

Rolul modelelor în educație ………………………………… 

 

4 

Fermele de câmp în pragul iernii …………………………… 

 

6 

Implicarea fungului Fusarium graminearum în securitatea 

și calitatea cerealelor și în mod special a grâului …………. 

 

 

8 

Universalitatea  viței de vie ………………………………….  

 

12 

Sheepnet un proiect european cu participarea USAMVBT 

Regele Mihai I al României din Timișoara ......................... 

 

 

19 

Cheiletieloza sau „mătreața umblătoare” ………………… 

 

24 

Epididimita infecțioasă (infecția cu Brucella ovis) ………… 

 

28 

Sindromul de diaree peri-neonatală  la viței ………………. 

 

32 

Usturoiul, între mit, tradiție și știință ………………………. 

 

36 

Begoniile decorative prin frunze …………………………… 

 

42 

La aniversarea a 70 de ani a profesorului universitar emerit 

dr. ing. VALERIU TABĂRĂ, dascăl şi cercetător remarcabil 

în domeniul agriculturii …………………………………….. 

 

 

45 

Impresii despre america academică și universitară – note 

de călătorie …………………………………………………… 

 

48 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.3 (140) 
 

4 

 

 

 

 

 

 

    

 

Rolul modelelor în educație 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

În calitate de Rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” (USAMVBT) din Timişoara, doresc să vă transmit 

cu toată convingerea și credința mea în puterea educației de a modela, perfecționa, armoniza 

și de a pune în lumină personalitatea generației tinere și nu numai. Mă gândesc în primul rând 

la studenții universității noastre, dar, în egală măsură, la dascăli, colegi, cercetători și 

colaboratori, mai precis la orice persoană care se află în amplul proces al educației 

permanente.   

Întreaga evoluție umană se bazează pe tendința noastră înnăscută spre progres, spre 

dezvoltare, spre autodepășire, spre rafinarea noastră sub toate dimensiunile personalității: 

intelectual, moral, estetic, profesional și spiritual. Vasile Pavelcu spunea că „Arta de a trăi 

este și iscusința de a te șlefui mereu, spre a crea din tine o operă de artă”. Consider că pentru 

desăvârșirea noastră ca ființe umane am avut dintotdeauna, dar avem și în prezent, o nevoie 

acută de modele. Mă refer la modele intelectuale, de caracter, profesionale care să ne inspire, 

care să alimenteze constant aspirațiile noastre spre mai bine și să ne ajute să conștientizăm 

importanța fixării unor standarde înalte, care să ne conducă spre împlinirea maximală a 

potențialului nostru.  

Din multitudinea de exemple pe care aș fi onorat să le evoc, voi aminti câteva, cu 

valoare umană și profesională înaltă, care au reușit să schimbe în bine istoria națională și 

internațională: Traian Vuia și Henri Coandă au reușit să revoluționeze fizica și mecanica 

aplicată, demonstrând că problema zborului, cândva un vis, a devenit realitate prin 
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genialitatea și perseverența unor maeștri. Petrache Poenaru – pedagog, inginer, matematician 

și inventator de seamă al secolului XIX, a brevetat primul toc rezervor din lume, numindu-l 

Condeiul portăreț fără sfârșit. De asemenea, a fost primul român care a călătorit cu trenul, iar 

în anul 1835 a contribuit la înființarea unei Școli de Agricultură. Un alt model de seamă al 

secolului XX este Ștefan Odobleja – medic militar, filosof, scriitor și precursor mondial al 

ciberneticii, în onoarea căruia a fost înființată Academia de Cibernetică din Elveția.  

Deasemenea un model pentru generația tânără de dascăli și cercetători îl reprezintă 

inginerul și agronomul Nicolae N. Săulescu, care și-a dedicat timpul și trăirea geneticii și 

ameliorării grâului, aducând un plus valoare notabil în zona siguranței alimentare la nigel 

național și internațional. 

Am convingerea că universitatea noastră, prin misiunea complexă didactică și 

științifică pe care și-a asumat-o, constituie o sursă și o resursă fundamentală pentru urmarea 

de modele și crearea de noi modele pentru generațiile următoare. Plecând de la aceste 

premise, vă invit pe toți membrii și colaboratorii universității noastre să ne regăsim modelele 

autentice, să ne stabilim ținte înalte, să privim în sus și înainte, cu entuziasm și cu dăruire, 

fiind convinși că satisfacțiile care vin în urma educației și a autoeducației sunt cele mai 

trainice și mai înalte! 

 

 

Cu deosebită prețuire, 

                                                      Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Cosmin Alin POPESCU 
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FERMELE DE CÂMP ÎN PRAGUL IERNII 

            

Banatul, prin poziţia sa geografică, era caractzerizat prin existenţa a două perioade cu 

precipitaţii maxime şi două perioade cu precipitaţii minime. Prima perioadă cu regim 

pluviometric maxim corespunde lunilor aprilie, mai , iunie şi iulie, iar cea de a doua în lunile 

noiembrie, decembrie. Perioadele cu precipitaţii minime sunt prima în septembrie – 

octombrie, iar a doua în ianuarie – februarie – martie. 

În ultimii ani însă, cantităţile de 

precipitaţii căzute s-au redus mult 

asociat şi cu reducerea aportului 

freatic şi creşterea temperaturilor, 

a apărut tendinţa de stepizare a 

zonei. În această toamnă din anul 

2019, care a fost sub aspect 

climatic o prelungire a verii, 

porumbul a fost recoltat devreme, 

încă din septembrie iar sfeclă de zahăr nu  am mai avut de recoltat dispărând din cultura zonei 

odată cu desfiinţarea fabricilor de prelucrare a acestei importante plante. 

Rapiţa semănată încă din august, în multe microzone nu a mai răsărit nici în luna octombrie,  

mulţi fermieri fiind obligaţi să întoarcă cultura şi să însămânţeze grâu. În zonele unde 

precipitaţiile au mai căzut, au favorizat răsăritul culturii, dar încă din faza de cotiledoane 

plantele au fost puternic atacate de dăunători, în special de pureci, fiind necesară efectuarea de 

tratamente. 

Lipsa apei din sol a creat mari probleme pentru  efectuarea lucrărilor solului. Executarea 

de arături după floarea soarelui şi porumb fiind greu de realizat, iar cei care au încercat au 

trebuit să renunţe din cauza bolovanilor imposibil de mărunţit şi deci de a crea un pat 

germinativ pentru semănatul cerealelor de toamnă. În aceste condiţii terenul s-a lucrat fără 

întoarcerea brazdei, cu ajutorul gruberelor sau prin treceri repetate cu grape cu discuri grele, 

până la obţinerea unui pat germinativ mulţumitor. Semănatul s-a efectuat în perioada 

aproximativ optimă, agricultorii cu experienţă nu au mai aşteptat venirea ploilor. În zonele în 

care totuşi au căzut precipitaţii răsărirea s-a produs uniform, cu o densitate bună. În zonele 

unde s-a semănat în sol uscat şi nu au căzut precipitaţii care să asigure germinarea şi răsărirea 
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în bune condiţii, culturile sunt neuniforme. 

Dacă la semănat s-a folosit sămânţă tratată 

corespunzător care să asigure protecţia 

boabelor împotriva dăunătorilor şi a bolilor, 

răsărirea se va efectua eşalonat, şi până la 

intrarea în iarnă să se realizeze o densitatea 

mulţumitoare. În aceste situaţii, în condiţiile 

unei ierni mai blânde, specifică zonei 

Banatului, sunt speranţe ca iernarea să se 

producă în bune condiţii şi să se realizeze o 

infrăţire timpurie cu fraţi fertili. 

Până la venirea iernii mai sunt probleme 

de rezolvat, dintre care amintim câteva: 

 controlul permanent al culturilor semănate, sub aspectul răsăririi,înfrăţirii dar şi al 

situaţiei fitosanitare. Astfel, multă atenţie  trebuie acordată atacului dăunătorilor 

târzii cum sunt gândacul ghebos şi viermii sârmă cu precădere unde semănatul s-a 

efectuat în monocultură; 

 eliberarea tuturor suprafeţelor de resturile culturilor anterioare şi efectuarea  

lucrărilor de bază ale solului, imediat ce  umiditatea solului permite. Nu uitaţi că 

arăturile de toamnă contribuie la refacerea structurii, distrugerea buruienilor cu 

înmulţire vegetativă, îngroparea în adâncime a resturilor organice, a dăunătorilor şi 

bolilor, distrugerea galeriilor rozătoarelor, refacerea rezervei de apă din sol, etc. 

Nu se execută arături pe solurile nisipoase şi pe cele expuse eroziunii; 

 deschiderea de rigole pe solurile unde este pericol de băltire a apelor provenite din 

precipitaţii; 

 fertilizarea cu îngrăşăminte cu fosfor şi potasiu pentru culturile de primăvară şi 

încorporarea acestora în sol odată cu efectuarea lucrărilor de bază; 

 aplicarea de amendamente cu calciu pe solurile cu reacţie acidă; 

 controlul produselor depozitate şi lista grijilor poate continua, astfel ca iarna care 

se apropie să găsească fermele pregătite. 

Prof.dr.ing.Gheorghe David                  

Prof.dr.ing. Adrian Borcean   
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Implicarea fungului Fusarium graminearum în securitatea 

și calitatea cerealelor  

și în mod special a grâului 
 

Soiurile de grâu cultivate astăzi sunt susceptibile la infecția cu Fusarium graminearum 

și încă nu sunt informații concrete despre relația dintre patogen și condițiile climatice 

[Mesterhazy, 1995; Mielke, 1988)].  

Fusarium graminearum este agentul etiologic dominant al fuzariozei spicului la 

cerealele păioase [Gale L. R., 2003; Shaner G. E., 2003]. Ciuperca rezistă în resturile de 

plante vegetale, în sol și în semințe. Vremea umedă prelungită în timpul perioadei de 

vegetație favorizează creșterea și sporularea ciupercii. Sporii ciupercii sunt purtați de vânt și 

de picăturile de apă pe spicele de grâu. Grâul este susceptibil a fi infectat în perioada 

înfloritului și când cariopsele încep să se formeze.  

  
a 

  
b 

 
c 

 d 

Fig.1. a și b - miceliu de culoare somonie produs de Fusarium graminearum pe 

spiculețe de grâu; c - cariopse fuzariate; d - spice albite din cauza infecției cu 

Fusarium graminearum [Cotuna Otilia] 
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Spicele de grâu infectate se albesc prematur în diferite proporții. Pierderile în 

producție apar deoarece semințele infectate rămân mai mici, șiștave, uneori chiar au o culoare 

rozee. În cazurile grave de infecție, în anii ploioși, calitatea și cantitatea producției sunt 

puternic afectate, putând fi reduse cu până la 80% [Arthur J. C., 1891]. Cerealele bolnave vor 

conține micotoxine periculoase pentru sănătatea omului și animalelor. Astfel de cereale nu pot 

fi utilizate în alimentația omului și nici în furajarea animalelor. Toxina predominantă asociată 

cu infecțiile produse de Fusarium graminearum este deoxynivalenolul (DON) [Shaner G. E., 

2003]. Această micotoxină determină animalele să refuze hrana deorece la ingerare aceasta le 

produce simptom de vomă [Desjardins A. E., 2006]. 

 

Care sunt micotoxinele produse de Fusarium graminearum? 

Deoxynivalenolul (DON) sau vomitoxina este produsă de Fusarium graminearum şi 

Fusarium culmorum. Fusarium graminearum este prezentă peste tot în lume, fiind cel mai 

important producător de DON. Mai este cunoscută şi sub numele de vomitoxin, datorită 

simptomelor vomitive pe care le produce la animale. Este, probabil, cea mai des întâlnită β – 

trichothecenă în boabe, alături de nivalenol (NIV), toxina T-2 şi fusarenon – x. Sinteza tipului 

B de micotoxine apare la ciupercile amintite mai sus [J. P. F. D’MELO şi A. M. C. 

MCDONALD, 1997]. D.O.N. a fost găsit în boabele de grâu în toată lumea: Germania, Polonia, 

Finlanda, Cehia, China, SUA, România etc. [C. M. PLACINTA şi col., 1999; V. SIP şi col., 

2002; M. BERCA, 2003]. 

Intoxicaţii masive cu această toxină, în care au fost implicaţi un număr mare de 

oameni, au fost raportate în zonele rurale din India şi China (1984/1985). Intoxicaţiile au 

apărut în urma consumului de grâu şi porumb mucegăit şi s-au manifestat prin vomă, greaţă, 

dureri abdominale, diaree, ameţeli şi dureri de cap. DON – ul  nu este transferat în lapte, carne 

şi ouă. Este un motiv de îngrijorare pentru Organizaţiile Internaţionale şi Agenţiile 

Guvernamentale pentru Protecţia Alimentelor, datorită faptului că este toxică şi întâlnită 

adesea în alimente în concentraţii mari. Este stabilă din punct de vedere termic, astfel încât, 

odată ce a apărut va persista în timpul depozitării şi în produsele alimentare. Siguranţa 

alimentară este în pericol din cauza micotoxinelor, de aceea în prezent se acordă importanţă 

monitorizării lor, iar cercetătorii studiază modul cum acestea se produc cât şi calea prin care 

ajung în alimentaţia omului şi animalelor. 

În România, deoxynivalenolul este prezent la grâu şi triticale în special. Grâul 

românesc conţine în medie între 100 – 500 mg/kg micotoxine (1,0 – 5,0 ppm), adică de 10 – 

50 de ori peste limita admisă de normele Noel (NO EFFECT LEVEL – limita până la care 
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DON poate fi suportat fără efecte negative) – M. BERCA, 2003. Toxicitatea severă a DON – 

ului este dată de vomă, mai ales la porci, lipsa poftei de mâncare, pierderea în greutate şi 

diaree. Intoxicarea gravă poate produce necroze în diferite ţesuturi (sistemul gastro - 

intestinal, măduva osoasă şi ţesuturile limfoide). 

DON este un contaminant frecvent al cerealelor, cum ar fi: grâul, hrişca, orzul, ovăzul, 

porumbul, secara, sorgul şi orezul. De asemenea se regăseşte şi la gama de produse alimentare 

obţinute din cereale procesate, cum sunt: cerealele folosite la micul dejun, tăiţeii, mâncarea 

copiilor sub şapte ani, malţul din bere. Prezenţa DON - ului în orz, cauzează problema 

acidităţii la bere. 

Formarea DON – ului depinde de climă şi de cultura în care apare şi diferă de la o 

regiune la alta şi de la un an la altul. Specialiştii recomandă monitorizarea regulată a acestei 

micotoxine, deoarece, odată ce s-a format, fiind stabilă termic, este dificil de eliminat din 

cereale. Pe de altă parte, în timpul măcinării grâului s-a constatat că DON – ul este fracţionat 

în aşa fel încât, concentraţia din tărâţele rezultate şi din făina de grâu, este mai scăzută decât 

cea din cerealele din care au rezultat.  

Limita U. E. pentru DON este de 1 mg/kg (ppm) pentru cerealele furajere. La cerealele 

pentru pâine, limitele sunt cuprinse între 0,5 – 1,0 mg/kg pentru majoritatea micotoxinelor 

[M. BERCA, 2003]. 

Nivelul maxim de DON admis în grâul neprocesat conform normelor Uniunii 

Europene este de 1250 ppb. 

În anul 2019, în Câmpia Banatului, condițiile climatice au fost favorabile realizării 

infecțiilor cu Fusarium graminearum. Incidența și severitatea ridicată a atacului au dus la 

acumularea micotoxinei DON în cariopsele de grâu, înregistrându-se frevent depășiri ale 

limitelor permise. Cantitățile de DON din grâu au ajuns până la 6690 ppb la grâul neprocesat 

și uneori chiar mai mult. 

Toxina T – 2 apare în cantităţi semnificative la cereale, în principal în zonele 

temperate şi cele reci. Ciuperca răspunzătoare de producerea acestei micotoxine este 

Fusarium sporotrichioides şi este asociată cu cerealele care au fost lăsate peste iarnă pe câmp. 

Pentru prima dată această micotoxină a apărut în Siberia (fosta URSS), în anul 1913, 

producând boala cunoscută sub numele de ,,aleukia alimentară toxică” (ATA). Intoxicaţii 

majore au apărut în timpul celor de-al doilea război mondial în vestul Siberiei şi în Uniunea 

Sovietică Europeană. Au fost afectaţi atunci mii de oameni (cel puţin 100000), care au fost 

nevoiţi să mănânce cereale ce au stat în timpul iernii pe câmp. Boala a fost asociată cu 

consumul de pâine făcută din grâu contaminat cu tricotecene, produse de ciupercile Fusarium 
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sporotrichioides şi Fusarium poae. Simptomele bolii erau: febra, vomă, inflamaţia acută a 

aparatului digestiv, anemie, circulaţie improprie a sângelui şi convulsii. 

Toxina T – 2 a fost izolată din făină, alături de alte tricotecene cum sunt 

deoxynivalenolul, nivalenolul şi monoacetatul de deoxynivalenol. Despre micotoxina T – 2 se 

ştie că a fost implicată în apariţia toxicozelor hemoragice (toxicozele porumbului mucegăit) în 

fermele de animale. 

Cele mai sensibile par a fi păsările de curte la care apar leziuni ale ciocului. Astfel, 

păsările nu se mai hrănesc, scad în greutate, au penajul anormal, producţia de ouă scade mult 

iar coaja oului este subţire. În final păsările mor. La curcani, duce la scăderi în greutate, 

leziuni ale ciocului şi o imunitate redusă la infecţii. De asemenea a fost asociată cu leziuni ale 

intestinelor, inclusiv a esofagului. Există puţine studii care să arate că toxina T – 2 poate fi 

carcinogenă la animale [CONKOVA E., et al., 2003]. 

Zearalenonul este un alt metabolit toxic produs de ciuperca F. graminearum. Cel mai 

des este întâlnită la porumb, dar o putem găsi şi la grâu, secară, orz şi sorg. Apariţia toxinei în 

câmp este corelată cu intensitatea şi frecvenţa atacului ciupercii F. graminearum. 

Contaminarea cerealelor cu toxine se realizează şi atunci când acestea sunt depozitate. Cele 

două toxine (DON şi zearalenon) pot fi găsite pe acelaşi spic de grâu. 

Fiind o toxină estrogenică produce îndeosebi probleme reproductive afectând eficienţa 

reproductivă, dar nu şi pofta de mâncare. Sindromul estrogenic se caracterizează prin: 

umflarea glandelor mamare şi a vulvei, hipertrofie uterină şi infertilitate [C. M. PLACINTA et 

al., 1999]. Porcii sunt cei mai sensibili şi la intoxicaţiile cu zearalenon. Femelele aflate în 

perioada de pubertate hrănite cu furaj ce conţine 1 – 5 ppm de zearalenon au prezentat 

simptomele clasice: înroşirea vulvei sau umflarea acesteia ce poate progresa către prolaps 

vaginal sau rectal, glandele mamare se măresc. Aceste simptome sunt însoţite de mărirea sau 

chiar rotirea uterului şi micşorarea ovarelor. Dacă furajul contaminat este scos din hrana 

animalelor, semnele dispar în 3 – 4 săptămâni. 

În comparaţie cu femela imatură, consumul de zearalenon produce modificări grave la 

femelele mature. O concentraţie de 3 până la 10 ppm de zearalenon consumată de femelele 

adulte poate produce sarcini false. Femelele nu au menstruaţie şi nu pot fi împerecheate cu 

succes, acest proces fiind întrerupt. Este afectată greutatea placentei, ceea ce afectează 

dezvoltarea fătului. 

Ţinând cont de aceste informaţii, este riscantă hrănirea vacilor gestante cu furaj 

contaminat la un nivel ce depăşeşte 4 – 5 ppm, mai ales dacă se doreşte ca eficienţa 

reproductivă să rămână la un nivel optim. 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.3 (140) 
 

12 

 

La masculii tineri, cantităţile mai mari de 10 ppm de zearalenon, au redus libido-ul, 

ceea ce duce la atrofierea testiculelor. Masculii adulţi tolerează cantităţi mari de zearalenon 

fără să le fie afectat sistemul reproductiv. 

 Puii şi găinile adulte care fac ouă, nu sunt grav afectate de zearalenon, chiar şi în 

cazul consumului de cantităţi mari de toxine. Însă, curcanilor care au consumat furaj 

contaminat cu 300 ppm zearalenon, li se măresc orificiile în 4 zile. Alte efecte secundare nu 

au fost observate. 

Oile care au fost hrănite cu 12 ppm zearalenon timp de 10 zile înainte de împerechere, 

prezentau o ovulaţie redusă şi o fertilitate scăzută. Zearalenonul îşi poate exercita efectele 

toxice prin acumularea în organism, atunci când sunt administrate cantităţi reduse pentru 

perioade lungi de timp sau ca rezultat al expunerii la cantităţi mari pe termen scurt. Aparent, 

numai oile sunt afectate de zearalenon atunci când este administrat înainte de împerechere. 

Berbecii cărora li s-a administrat 2,5 ppm de zearalenon în porţia de materie uscată a dietei 

timp de 30 de zile, aveau o fertilitate şi o producţie de spermă normale. 

Efectele zearalenonului asupra vitelor nu sunt clare. Recomandările specialiştilor 

indică să nu se depăşească 5 ppm în porţia de materie uscată din dieta consumată de vite 

înainte de prima împerechere. Când li s-a administrat 15 ppm zearalenon s-a constatat o rată 

scăzută a ovulaţiei. Vacile adulte sunt mai rezistente la toxină decât cele tinere. 

Zearalenonul nu se transmite prin lapte sau alte produse lactate. 

 

Otilia Cotuna  

(șef lucr. dr. USAMVB Timișoara; șef laborator Protecția plantelor SCDA Lovrin) 

 

    Nicolae Marinel Horablaga  

(conf. dr. USAMVB Timișoara; director SCDA Lovrin) 
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Universalitatea  viței de vie 

In prezentul articol nu vrem să ne referim la vița de vie ca plantă de cultură.  Vrem  să 

aratăm, poate un aspect mai puțin cunoscut, legat de universalitatea viței de vie, de 

simbolistica acesteia, de prezența  permanenta, sub diverse forme a viței de vie în viața 

omului. Nici o altă plantă, poate cu excepţia grâului, nu este atât de strâns legată de istoria 

civilizaţiei omeneşti precum viţa de vie. Strugurii şi vinul l-au urmărit,    l-au atras şi l-au 

secondat fidel şi generos pe om în toate momentele importante ale vieţii sale, începând cu 

naşterea, botezul, continuând cu nunta, naşterea copiilor şi încheind inevitabil cu moartea. 

 De-a lungul veacurilor, atât arbustul cât şi strugurii şi vinul apar în toate producţiile 

spirituale create de om şi lăsate moştenire în tezaurul culturii universale. Referitor la struguri, 

Cicero spunea că “ Strugurii  sunt rod al soarelui. Nu cred să fie ceva mai plăcut şi mai 

desfătător la vedere ca rodul viţei de vie”. 

De la piramidele Egiptului Antic unde, din cele ştiute, există primele reprezentări ale viţei de 

vie până la măreţele catedrale pe iconostasele cărora arta reprezentării viţei de vie este 

aproape de perfecţiune, sau în primele icoane care redau pietatea creştinilor, viţa de vie este 

folosită ca ornament şi simbol. 

 Imaginilor care exprimă primele simboluri creştine  (crucea, mielul, bunul păstor, 

peştele),  li se alătură viţa de vie, strugurele şi vinul, ultimele acoperind un spaţiu larg în 

iconografie. Viţa de vie ca simbol al bisericii este nelipsită în arta bisericească de la 

începuturile ei. Nu lipsesc nici strugurii şi vinul. Cele mai des întâlnite reprezentări cu funcţie 

simbolică a viţei de vie, a strugurelui şi a vinului,  le întâlnim în cadrul unor teme 

iconografice folosind ca suport lemnul, pânza sau hârtia pe de o parte şi sticla de cealaltă 

parte, lucrările  pe sticlă din Transilvania fiind în totalitate religioase. Simbolurile le întâlnim 

pe fiecare pagină a Sfintei Scripturi. Abundă în Vechiul Testament dar şi în Noul Testament 

îşi fac simţită prezenţa. Iisus se identifică cu viţa de vie: „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele” 

(Ioan 15,5) şi astfel viţa de vie devine simbol al Bisericii. Nu lipseşte nici materia – vinul, 

prin care Mântuitorul  Hristos  permanentizează peste veacuri jertfa Sa. 

În Biblie viţa de vie şi vinul sunt menţionate de peste 500 de ori. „Viţa de vie  este un 

dar a lui Dumnezeu pe seama oamenilor, ca şi pomii frumoşi la vedere şi buni la gustare din 

raiul pământesc. A gusta  puţin vin îi este îngăduit omului, dar beţia este ucigătoare de trup şi 

suflet. „(Prof.dr.Nicolae Neaga) 
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Concluzionând  dorim să facem precizarea că: „Nici una dintre plante, arbuşti sau 

produse agricole nu figurează atât de des ca termen de comparaţie  în Vechiul Testament cum 

e cazul cu via şi rodul ei vinul”. 

 

Fig. 1Hristos - viţa de vie,  icoană pe sticla.  

 Arta, este un alt domeniu în care vița de vie este prezentă din plin. Artiștii, oameni 

sensibili și romantici au fost și ei atrași și seduși  de fascinanta viță de vie, careia i-au adus 

elogii nesfârșite in scrierile, cântecele sau picturile lor. Nu puține sunt creațiile, care au ca 

subiect vița de vie, strugurii și vinul, care au devenit din simple creații , opere nemuritoare. În 

toate timpurile pictorii au fost copleşiţi de viţa-de-vie, de acest dar al zeilor. Pe pânzele 

marilor maeştri ai trecutului dar şi ai prezentului vedem compoziţii ce ţin de cultivarea viţei-

de-vie, precum şi de producerea vinului. 

 

 
 

Fig.2. Simbolistica viței de vie folosită la amenajarea castelului Peleș 
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Figura 3. Rubens „Satir şi fata cu un coş de fructe”. 1612. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Snyders „Natura moartă struguri de viţă-de-vie cu vânat”. Galeria de artă 

Washington. 

 

 Încă din antichitate forjarea manuală a metalului era considerată ca ceva deosebit a 

artei decorative. Lucrul forjarului poate fi apreciat ca o artă magică şi mistică. Obiectele 

forjării manuale sunt foarte atractive şi de durată în timp. Sunt foarte populare şi atractive 

obiectele rezultate ale forjăriei cu elemente ale viţei-de-vie. 
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Figura 5. Balustradă cu viţă-de-vie 

 În artizanat (meşteşuguri practicate cu artă), cu dorinţa sa de a reda frumuseţea 

lucrurilor simple, cu plăcerea de a crea o atmosferă caldă, viţa-de-vie a servit ca obiect de 

inspiraţie a multor meşteri populari.  

 Ea, viţa-de-vie cu ciorchinii săi de atâtea nuanţe (verzi, gălbui, chihlimbarii, roz, roşii, 

albaştri etc.), cu formele sale perfecte, vine să ne aducă frumoasa creaţie a lui Dumnezeu în 

spiritul nostru veşnic latin, dac si roman. 

 
 

 
Figura.6. Reprezentarea viţei de vie pe diferite obiecte de artizanat. 

Filatelia este un alt domeniu unde vița de vie și vinul sunt prezente. Din punct de 

vedere tehnic reprezentarea viticulturii în filatelia română  nu este foarte dezvoltată 

comparativ cu alte ţări, dacă discutăm de o tematică exclusiv dedicată acestei activităţi. Ca 

reprezentare ocazională, dedicată unor evenimente omagiale, sportive, culturale, economice 

etc., viticultura apare pe unele  dintre produsele filatelice. 
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Figura.7 Vița de vie și mărcile poștale. 

Costumul tradiţional românesc este un certificat de înaltă iscusinţă şi pricepere, este un 

etalon de frumuseţe, care posedă un limbaj de comunicare a unor tradiţii străvechi, o mărturie 

vie a unui proces de creaţie în masă.  

Obiectele vestimentare realizate reprezintă adevărate comori ale poporului nostru, ele 

se remarcă prin culoare, frumusețe, imaginație și originalitate. Prin elemente, culoare, 

simplitate sau dimpotrivă complexitate, obiectele vestimentare sunt caracteristice anumitor 

zone. 

Frunza de viţă de vie şi ciorchinele de struguri, brodaţi cu fir verde, mov sau albastru, 

vorbesc despre îndeletnicirea oamenilor din zonă (sate situate în preajma podgoriilor, în care 

activitatea principală era legată de negoţul cu vinuri), dar şi despre belşug şi abundenţă. 

 

 
 

Figura 8. Obiecte  vestimentare cu broderii 

De-a lungul istoriei doar popoarele sedentare au cultivat viţa-de-vie, devenind din 

acest punct de vedere simbolul statorniciei unui neam. Respectul faţă de rodul viei se 

regăseşte la nivelul mentalităţii tradiţionale în nobila idee că ceea ce creşte din grâu (pâine) şi 

ceea ce creşte din viţa-de-vie (bobiţele transformate în vin) este dumnezeiesc. În calitate de 

simbol, pe stemele şi drapelele autorităţilor publice locale naţionale şi internaţionale pot fi 

întâlnite elemente ale viţei-de-vie (frunze, struguri, lăstari). În România, țară viticola cu 

tradiție, simbolistica viței de vie este prezentă pe numeroase steme de județe, orașe, comune și 
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sate. Majoritatea acestor localități sunt situate în arealele viticole recunoscute. Sunt însă și 

localități care se situează în afara arealelor viticole și care în semn de prețuire pentru nobila 

meserie de viticultor au pe însemnele lor oficiale simbolistica viti-vinicolă. 

 

 
Stema Județului Arad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stema localității Odobești,  

jud Vrancea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stema localității Recaș, 

jud Timiș 

 

Deocamdată, ne oprim aici cu exemplificările privind universalitatea viței de vie si 

incheim  prin a spune că  nu există plantă mai răspândită ca viţa de vie sau fruct mai dorit ca 

strugurele. 

VIA ESTE VIE - ea te ascultă în tăcerea ei, ea râde la soare şi plânge atunci când omul 

îi taie din trup silind-o să-şi aducă obolul după voia lui. Se ofileşte atunci când soarele o 

biciuieşte cu razele sale, fără să cârtească, se întristează atunci când cerul se dezlănţuie, 

invidios parcă pe frumuseţea şi ascultarea ei. Dar omul îi este aproape cu braţul, cu priceperea 

şi cu ruga. Merg mai departe împreună şi ea îşi răsplăteşte cu dărnicie binefăcătorul. 

 

Prof. univ. dr. Alin Dobrei 

Preot Petru Dărău 

Conf.univ. dr. Alina Dobrei 
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SHEEPNET UN PROIECT EUROPEAN CU PARTICIPAREA 

USAMVBT REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN TIMIȘOARA 

 

UNIUNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A 

BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA a fost aleasă din 

partea României sa fie parteneră la un important proiect europen SheepNet, coordonat de D-l 

Jean-Marc Gautier specialist de renume mondial de la Institutul de Cercetare L'Elevage, Idele 

din Franța. 

Prin acest proiect Universitatea noastră este conectată la provocările internaționale 

majore din cercetare, 

instruire și educație pentru 

a atinge țelurile 

agriculturii innovative și 

de precizie. 

Într-o Europă tot 

mai globalizată și 

interconectată, 

deschiderea și prestigiul 

unei instituții de 

învațământ superior 

depind hotărâtor de 

afirmarea pe scena internă și internațională. 

Proiectul SheepNet are ca obiective principale să: 

- creeze o rețea autonomă la nivelul Uniunii Europene/internațională pentru 

productivitatea ovinelor; 

- stimuleze schimbul de bune practici între sectoarele de cercetare, învațământ și 

fermieri; 

- disemineze bunele practici relevante și innovative în cadrul unor workshopuri 

la nivel național și internațional; 

- pună accent pe nevoile și cunoștințele crescătorilor de ovine; 

- identifice nevoile de cercetare al crescătorilor de ovine; 
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- îmbunătățească nivelul de cunoaștere pentru dezvoltarea sustenabilă a 

sectorului ovin. 

SheepNet este un consorțiu format din parteneri din șase țări având cele mai importante 

effective de ovine din Europa: Franța, UK, Irlanda, Spania, Italia, România și un stat asociat, 

Turcia. 

Din partea României, responsabilul acestui proiect este Conf. dr. ing. Cziszter Ludovic 

Toma în colaborare cu Prof. dr. ing. Pădeanu Ioan, CS I dr. ing. Găvojdean Dinu, Dr. ing. 

Telea Ada și fermieri performanți crescători de oi. 

Rețeaua este deschisă tuturor specialiștilor și crescătorilor de ovine din țările member 

UE. Proiectul SheepNet se bazează pe inovarea indusă de practică, fiind centrat în jurul a trei 

teme cu influență directă asupra productivității oilor: eficiența reproducției, eficiența 

gestației și reducerea mortalității mieilor. 

Producțiile de carne și lapte din sectorul ovin sunt extrem de importante atât la nivelul 

Uniunii Europene cât și în țările învecinate. În Europa sunt crescute 85 de milioane ovine în 

830 de mii feme. Însă, începând cu anul 2000 numărul crescătorilor de ovine a scăzut la 

nivelul UE cu aproape cu 50%. SheepNet urmează să ofere oportunități pentru creșterea 

productivității și profitabilității. 

Pe parcursul a trei ani (2016-2019) au fost programate vizite în toate țările participante 

la acest proiect. Cu ocazia acestor vizite s-au organizat o serie de evenimente științifice și 

profesionale cu scopul de 

a dezvolta parteneriate de 

activitate științifice și de 

transfer tehnologic. 

Prima vizită a fost 

efectuată în Scoția la 

Institutul de cercetare 

SRUC din Edinburg și 

împrejurimi. 

Cercetătorii scoțieni 

și fermierii pun mare bază 

pe soluțiile inovative 

eficiente economic și care să ușureze activitățile fermierilor crescători de ovine. 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.3 (140) 
 

21 

 

Astfel, pentru o cunoaștere în fermele de elită originea mielului folosesc experimental, 

deocamdată, dispozitive electronice, monte pe berbeci și oi, care în momentul montei transmit 

la o bază electronică de date numărul matricol al celor doi parteneri, data și ora montei. 

Fermierii scoțieni consideră că prolificitatea (numărul mediu de miei pe oaia fatată) 

este cel mai important factor al producției de carne, și pe viitor, au ca obiectiv să obțină 2-3 

miei la fătare pe oaie. 

Oaia scoțiană cu fața neagră (Blackface) are o prolificitate mai scăzută (1,3-1,8 miei), 

iar cercetătorii de la SRUC Edinburgh aplică un program riguros prin selectarea oilor locale, 

cu fătări duble/triple, prin identificarea la înțărcare a unor markeri genetici corelați cu fătările 

multiple. 

Totodată, cercetătorii și fermierii, pentru a reduce costurile cu tratamentele 

antiparazitare, urmăresc gradul de încărcare cu paraziți la oile care pășunează pe pajiști, care 

au în structură un procent de 10-20% cicoare de cultură (Cichorium intybus) care s-a constatat 

că are efect antiparazitar. A doua vizită a fost în România iar discuțiile celor 80 de 

participanți s-au purtat chiar la Universitatea nostră și au vizat promovarea unor soluții 

eficiente pentru obținerea unui număr cât mai mare de miei înțărcați la 100 de oi matcă și 

perfecționarea tehnologiilor de îngrășare a mieilor. 

A urmat apoi o vizită, la o fermă de oi Merinos, în localitatea Călacea, care prin 

selecție, furajare stimulativă sau tratamente hormonale, organizau fătări de toamnă, în lunile 

octombrie-noiembrie, pentru că mieii de lapte sunt foarte căutați și la prețuri stimulative pe 

piața italiană cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

O impresie bună a lăsat și vizita la o îngrășătorie de miei, modernă, din localitatea 

Nădlac, unde mieii sunt întreținuți în condiții de confort și hrăniți la discreție cu rații 

echilibrate energo-proteic. 

Ultima vizită a fost efectuată la Chișineu-Criș o unitate nouă, de procesare a laptelui 

de oaie în produse de calitate superioară, foarte căutate la export și apreciate la superlativ de 

colegii europeni. 

În Spania consfătuirile au avut loc la sediul Institutului Neiker-Tecnalia, din Țara 

Bascilor, care organizează și implementează activități de cercetare, dezvoltare, inovare pe 

domeniile: reproducere, nutriție, bunăstare, genetică și sănătate pe 170 ovine de rasa Latxa, 

foarte performantă pentru producția de lapte. 

Oile Latxa sunt considerate oi spaniole, tradiționale, ameliorate pe parcursul multor 

ani pentru producția de lapte. Sunt oi spectaculoase cu lână grosieră și lungă ca și Țurcana 

noastră, dar ondulată și are două varietăți: Latxa cu fața blondă (ruginie, maro deschis) și 
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Latxa cu fața închisă (brumărie spre neagră). Producția totală de lapte pe lactație se situează 

între 300-340 litri din care 75-80% este lapte muls. 

Avem convingerea că ambele varietăți ale acestei rase pot fi folosite cu success fie 

pentru a produce hibrizi destinați pentru lapte fie pentru a face infuzie la rasa noastră Țurcană. 

În Sardinia culturile de cicoare de la Institutul Bonassai au trezit interesul tuturor 

participanților la proiect, datorită calităților de excepție ale acestei plante, foarte rezistentă la 

căldură și secetă dar bogată în protein brută (20-22%), cu o masa foliară predominantă și cu 

un grad de consum ridicat. 

Cu viu interes a fost așteptată și vizita în Irlanda. Aici crescătorii de oi sunt, 

majoritatea, specializați pentru producția de carne, prin încrucișarea rasei autohtone Belclare, 

o rasă compozită (Texel 37,5%, Lleyn 25%, Finnish Landrace 18,75%, Galwey 6,25% și alte 

rase 12,5%) cu cele mai performante rase de carne: Texel, Suffolk, Charollaise. 

Toți fermierii crescători de oi practică pășunatul rotativ pe 5-7 parcele și chiar 

alternativ pe o parcelă, 3-5 zile ovinele pășunau și apoi taurinele de carne. 

Fermierii irlandezi au impresionat prin folosirea unei tehnici simple, dar eficiente de, 

sincronizare naturală a estrului și a fătărilor la oi. 

Ei respectă cu strictețe un program pentru utilizarea efectului hormonilor produși de 

berbeci. Astfel, cu patru săptamâni înainte de data programată pentru începerea montelor toți 

berbecii și berbecuții sunt duși departe de oi pentru a se diminua mirosul lor specific. 

Când începe sezonul de montă se aduc berbecii cu șorț (1 la 30 de oi) care nu pot 

efectua monta dar eliberează feromonii care stimuleză apariția estrului (căldurilor) la oi. 

După trei zile, berbecii încercători se scot și abia în ziua a 14-a se introduc berbecii 

pepinieri (1-30/40 la oi) pentru montă, în sistem harem, cu potrivirea perechilor. 

Prin aplicarea acestui program, pe oi cu condiție corporală bună (BCS 4), în două 

săptamâni au fătat 75% iar în trei săptamâni 90% cu rezultate ceva mai scăzute la tineretul 

femel. 

Cercetătorii irlandezi au inițiat și dezvoltat studii ample privind influența 

microelementelor cobalt, seleniu, cupru, zinc, singure sau asociate cu vitamine, asupra 

sănătății și performanțelor productive la ovine. 

Ultima vizită programată a fost efectuată în sud-vestul Franței în zona Toulouse, 

Brive-la-Gaillarde. 

Grupul nostru din România a ales să viziteze o fermă modern de ovine Lacaune 

specializată pentru lapte, cca. 630 oi și 130 mioare, care produce 100 mii litri lapte marfă/an. 
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Oile erau întreținute în condiții de bunăstare în sistem intensiv, iar controlul individual 

al producției de lapte îl face fermierul (metoda B). 

Acest fermier și alții din zonă practicau sincronizarea căldurilor și a fătărilor, toți odată 

începeau mulsul la trei săptamâni după fătare și înțărcau mieii la o lună. La discuțiile din plen 

s-a insistat pe aplicarea unor metode de precizie care să ușureze munca fermierului și să 

mărească acuratețea de evaluare a performanțelor. 

SheepNet va stabili un schimb durabil de cunoștințe științifice și practice între 

cercetători, fermieri și consultanți în toată Europa, cu scopul de a spori productivitatea în 

sectorul de creștere a ovinelor. 

Instruirea și schimbul de experiență între partenerii din țările europene, mari crescători 

de oi, extinde oportunitățile economice, științifice, promovează mobilitatea social și face 

institutul de învațamânt și cercetare să obțină performanțe mai bune.  

Nu este o noutate că fermele de ovine performante sunt conduse de fermieri instruiți 

cu abilități și cunoștințe de bază dornici să iasă în evidență și sa fie prin excelență, exemple de 

urmat. 

 

Conf.dr.ing. Ludovic Cziszter 

Prof.dr.ing.. Ioan Pădeanu 
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Cheiletieloza sau „mătreața umblătoare” 

 

Cheiletieloza este o boală a pielii (dermatită) uşoară, pruriginoasă şi crustoasă, 

produsă de acarieni submacroscopici, aparţinând genului Cheyletiella, care trăiesc pe 

suprafaţa pielii la iepuri, veveriţe, pisici, câini, păsări şi sporadic la om. 

În etiologia bolii sunt implicate cinci specii de Cheyletiella: C. parasitivorax la iepure, 

C. blakei la  pisică, C. yasguri la câine, C. fuhrmani, Cheyletiella romerolagi  şi C. 

strandtmanni, cele mai importante fiind primele trei specii.  

Un timp s-a crezut că se hrănesc cu alţi paraziţi (ex.: Demodex), de unde şi denumirea 

de C. parasitivorax, însă numeroasele încercări de a demonstra acest fapt au eşuat. 

Ciclul biologic pornește de la faptul că acarienii din genul Cheyletiella sunt 

ectoparaziţi staţionari permanenţi, astfel că întreaga evoluţie se realizează pe corpul gazdei și 

cuprinde cinci stadii și anume: oul, larva, două stadii nimfale şi adultul (fig. 1). 

 

Fig. 1. Ciclul biologic la Chyiletiella spp. (modificat după escap.org) 

 

Oul are culoare albicioasă sau alb-gălbuie, este oval-alungit, poate fi observat ataşat la 

baza firului de păr (fig. 2a), iar larva eclozionează după aproximativ 4 zile. Larva este 

hexapodă, are culoare albiciosă și are o durată de viață de circa o săptămână  

Stadiul de nimfă durează în jur de 4 zile, iar nimfa are culoare albicioasă şi este 

octopodă. Nimfa de stadiul doi are culoare albă-gălbuie, durata stadiului fiind de 5 zile. După 
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năpârlire rezultă adulţii (fig. 2b), care sunt gălbui, se deplasează rapid (de unde şi denumirea 

de ,,mătreaţa plimbătoare”) şi supravieţuiesc aproximativ două săptămâni. Durata ciclului 

evolutiv, în condiţii obişnuite, este de 3-4 săptămâni, putând ajunge până la 35 de zile, 

dependent de mai mulți factori. 

.  

a b 

Fig. 2. Cheyletiella spp. a-ouă, b-adult  

 (https://veterinary-practice.com/article/diagnosing-and-treating-cheyletiellosis,  

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/cheyletiella) 

 

Aspecte epidemiologice. Cheiletielele trăiesc la suprafaţa pielii, printre debriurile 

cutanate rezultate din stratul descuamant al tegumentului.  

Infestaţiile cu aceşti acarieni sunt mai frecvent întâlnite la iepuri, câini, pisici şi vulpi, 

la animalele tinere, la rasele cu blana bogată. 

În canise sunt posibile infestaţii severe, mai ales la căţei, iar pisicile contractează 

infestaţii uşoare, pisicile și iepurii constituie sursă de infestaţie pentru om. 

Acarienii nu rezistă mult în afara gazdei, până la 48 de ore, iar femelele adulte mor în 

cel mult 10 zile, dacă sunt menţinute în condiţii de temperatură scăzută (Foxx şi Ewing, 

1969). 

Transmiterea se realizează prin contact direct, dar şi indirect, prin intermediul 

instrumentelor de toaletaj (grooming). În literatură de specialitate este semnalată și 

transmiterea cu ajutorul puricilor, care au cheiletielele ataşate de sternitele toracice. 

La iepuri, acarioza este mai frecventă primăvara, când statusul imunitar al 

organismului gazdă este slăbit, în caz de hipovitaminoze sau boli intercurente. 

https://veterinary-practice.com/article/diagnosing-and-treating-cheyletiellosis
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/cheyletiella
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Tabloul simptomatic variază ușor cu specia gazdă. Boala poate evolua de la 

asimptomatic la intens pruriginoasă, cu apariţia leziunilor mai ales în regiunea dorsală. 

La iepure, C. parasitivorax produce prurit şi dermatită seboreică cu formare de 

scvame. Datorită gratajului, leziunile au aspect caracteristic, asemănător literei „V”. Uneori, 

pot fi observate şi depilaţii faciale (fig. 3). 

 

Fig. 3. Cheyletiella parasitovorax (https://www.sciencedirect.com/topics/veterinary-

science-and-veterinary-medicine/cheyletiella) 

 

La câine, simptomele sunt prezente la tineret, mai ales la căţeii de 2-8 săptămâni. La 

această categorie, evoluţia este severă, intens pruriginoasă şi scvamoasă, însoţită de alopecie 

în zona caudo-dorsală. Leziunile debutează la baza cozii, se extind pe linia dorsală a corpului 

şi pe cap, cu posibilitatea generalizării. La adulţi, evoluţia este oligosimptomatică, chiar şi 

atunci când sunt puternic infestaţi (fig. 4). 

 

Fig. 4. Cheyletiella yasguri (https://veterinary-practice.com/article/diagnosing-and-

treating-cheyletiellosis) 

https://www.sciencedirect.com/topics/veterinary-science-and-veterinary-medicine/cheyletiella
https://www.sciencedirect.com/topics/veterinary-science-and-veterinary-medicine/cheyletiella
https://veterinary-practice.com/article/diagnosing-and-treating-cheyletiellosis
https://veterinary-practice.com/article/diagnosing-and-treating-cheyletiellosis
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La pisică, evoluţia cheiletielozei este mai gravă la tineretul sub vârsta de un an, iar la 

adulte este mai puţin evidentă decât la câine. 

La debut, se constată doar o dermatită furfuracee, slab sau intens pruriginoasă, însoţită 

de mici papule şi cruste localizate pe linia dorsală a corpului, ca urmare a reacţiei epidermice. 

Prezenţa acarienilor de culoare albiciosă sau gălbuie şi a ouălor acestora, împreună cu 

scvamele, creează impresia de mătreaţă. Totuşi, la pisică, infestaţiile sunt mai puţin severe, 

datorită comportamentului de autocurăţire prin lingerea excesivă şi minuţioasă a zonelor 

afectate, fapt ce duce la scăderea numărului de acarieni şi ouă ale acestora. 

Uneori, la persoanele care au un contact mai strâns cu animalele purtătoare sau cu 

semne clinice, pot fi observate leziuni pruriginoase de tip populo-veziculos sau urticariform 

pe braţe, piept, abdomen şi coapse (Dărăbuș și col., 2014; Cosoroabă, 2000).  

Diagnosticul se bazează pe coroborarea informațiilor epidemiologice cu manifestările 

clinice și examenul microscopic.  

Pentru recoltarea şi evidenţierea cheiletielelor este suficientă executarea unui raclat 

cutanat superficial, sau se poate recurge la perierea şi/sau pieptănarea animalului în zonele 

afectate, cu recoltarea debriurilor cutanate, a scvamelor şi a firelor de păr pe o hârtie de 

culoare închisă. Se mai poate apela la benzile adezive transparente, care se presează uşor pe 

pielea afectată şi pe firele de păr care se examinează la microscop ca atare sau după 

clasificarea cu lactofenol. Smocuri de păr smulse din zonele cu modificări pot fi examinate la 

lupă. 

Diagnosticul diferenţial se va face faţă de alte ectoparazitoze: râie notedrică, râie 

otodectică, sindromul sarcoptic juvenil, dermatita alergică la înţepătura de purici, 

trombiculoză, infestaţiile cu Dermanyssus gallinae, anopluroză, malofagoză, demodicoză, faţă 

de dermatita produsă de Pelodera sp. sau Strongyloides sp., dermatofitoze, sindromul 

seboreic, dermatita atopică sau dezechilibrele endocrine. 

Tratament. Toate substanţele acaricide acţionează împotriva cheiletielelor, indiferent 

de modul lor de aplicare: şamponare, pudrare, spray-ere, îmbăiere, coliere, pipete spot on. Se 

pot folosi: organofosforice, carbamaţi, piretrinoide, formamidine. 

Frecvența administrărilor este făcută de medicul veterinar, în funcție de substanța 

activă utilizată.  

Rezultatele mai bune în lupta împotriva cheiletielozei se obţin dacă sunt tratate şi 

celelalte animale care se constituie surse de paraziţi şi dacă se dezacarizează mediul.  

 
Conf. dr. abilitat, Marius Stelian ILIE 

marius.ilie@fmvt.ro 
Disciplina de Parazitologie și boli parazitare, FMV, USAMVBT 
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Epididimita infecțioasă 

(infecția cu Brucella ovis) 

 
Epididimita infecțioasă este o boală infecțioasă, cu transmitere sexuală, produsă de 

Brucella ovis, întâlnită în efectivele de ovine și caprine. 

Având un caracter trenant și o evoluție benignă, epididimita infecțioasă are implicații 

economice serioase, atât din punct de vedere al afectării stării de sănătate a animalelor, dar și 

al cheltuielilor cu profilaxia și combaterea. Constituie cauza principală a degradării berbecilor 

ca animale de reproducție, infecția având drept urmare scăderea procentului de fecunditate 

până la 55,7%. 

Pe lângă faptul că produce pierderi prin deprecierea berbecilor folosiți în reproducție, 

această boală afectează și femelele, prin apariția tulburărilor de reproducție (avorturi, fătări de 

miei neviabili sau morți, repetarea căldurilor). De asemenea, crește numărul mieilor fătați 

înainte de termen. 

În România boala a fost identificată încă din anul 1958. În prezent, epididimita 

infecțioasă produsă  de Brucella ovis a fost semnalată în marea majoritate a regiunilor din 

lume unde se cresc oi și este prezentă în Australia, Noua Zeelanda, America, Asia Centrala, 

Sudul Africii și Europa. Când boala apare pentru prima oară într-o țară, prevalența turmelor 

infectate poate fi de 75%, în aceste turme mai mult de jumătate din numărul de berbeci putând 

fi infectați. 

În condiții naturale, infecția cu Brucella ovis se întâlnește numai la ovine, 

necunoscându-se până în prezent posibilitatea migrării de la alte specii. 

Rasele ameliorate sunt mai receptive, iar adultele sunt mai sensibile comparativ cu 

tineretul. De asemenea, masculii sunt mai sensibili la infecție decât femelele. Oile Merinos și 

hibrizii lor se pare că sunt mai rezistenți la infecție. În turmele mari unde au loc împerecheri 

multiple boala este mai frecventă. 

Sursa principală de infecție o reprezintă animalele bolnave sau purtătoare și 

eliminatoare de brucele. Principala sursă de infecție este reprezentată de materialul seminal. 

Berbecii pot elimina prin spermă Brucella ovis timp de 2-4 ani.  

În condiții naturale, transmiterea de la berbec la berbec se realizează în sezonul de 

montă, prin intermediul femelelor infectate. Transmiterea se poate produce și în afara 

sezonului de montă, când berbecii conviețuiesc împreună și transmit infecția berbecilor tineri. 
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https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=586&tbm=i

sch&sxsrf=ACYBGNQEjCytXqFegqTfZ1ChJQKWlCCw

xQ%3A1571643989628&sa=1&ei=VWKtXaeBJs7cwQL

FoaWwBg&q=ram+infectious+epididymitis&oq=ram+inf

ectious+epididymitis&gs_l=img.3...12586.13486..14684...

0.0..0.151.446.2j2......0....1..gws-wiz-

img.jVSlDg0xoLE&ved=0ahUKEwjn_9uN7qzlAhVOblA

KHcVQCWYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=H1LSAGHC_

U5Q3M: 

Transmiterea infecției pe cale genitală este posibilă și în sens invers, de la femelă la 

mascul, prin intermediul oilor purtătoare, infectate în cursul montelor anterioare. În formele 

evolutive acute, eliminarea brucelelor se produce prin urină și fecale, iar la oile lactante, prin 

lapte, favorizând astfel diseminarea infecției. Miei născuți din oi infectate și care sunt hrăniți 

cu lapte infectat devin infectați persistent. 

 

Tablou clinic 

Perioada de incubație variază în limite largi (8-12 săptămâni). La berbeci boala 

îmbracă două forme evolutive. 

Forma acută, întâlnită foarte rar, se manifestă prin tulburări generale cu inapetență, 

adinamie, tremurături musculare, febră (40-42°C), având o durată de 3-8 zile. În regiunile cu 

piele fină (facială, axilară, abdominală, scrotală) apare o erupție eritematoasă difuză, care lasă 

în loc de macule, inițial de culoare roșie, apoi ruginie, iar în final brună, mai accentuate și mai 

evidente la nivelul scrotului. După apariția erupției, temperatura revine la normal, iar boala 

trece în formă evolutivă cronică. 

Forma cronică întâlnită în mod obișnuit, se caracterizează prin edemațierea burselor 

testiculare, dispariția silonului dintre testicul și epididim și acumularea de exsudat în teaca 

vaginală cu deformarea uni- sau bilaterală a regiuni. 

La palpare, regiunea este caldă și dureroasă, 

percepându-se tumefierea și deformarea cozii epididimului 

(rar a capului și a corpului), care apare ca formă alungită 

sau sferoidă. Berbecii se deplasează cu membrele 

îndepărtate din cauza sensibilității resimțite în urma 

inflamării eididimului și a testiculului. 

După 1-2 săptămâni inflamația cedează, edemul și 

exsudatul se resorb incomplet, persistând însă asimetria 

scrotală, cu formarea de aderențe între foițele vaginale. 

Epididimul rămâne hipertrofiat, cu zone îndurate sau 

fluctuante, ce persistă timp îndelungat, până la distrugerea 

organului. 

 Pe canalul epididimar, mai ales în regiunea 

caudală, se formează dilatări (spermatocele) de mărime 

variabilă (ou de porumbel, ou de găină). 

https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=586&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQEjCytXqFegqTfZ1ChJQKWlCCwxQ%3A1571643989628&sa=1&ei=VWKtXaeBJs7cwQLFoaWwBg&q=ram+infectious+epididymitis&oq=ram+infectious+epididymitis&gs_l=img.3...12586.13486..14684...0.0..0.151.446.2j2......0....1..gws-wiz-img.jVSlDg0xoLE&ved=0ahUKEwjn_9uN7qzlAhVOblAKHcVQCWYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=H1LSAGHC_U5Q3M:
https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=586&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQEjCytXqFegqTfZ1ChJQKWlCCwxQ%3A1571643989628&sa=1&ei=VWKtXaeBJs7cwQLFoaWwBg&q=ram+infectious+epididymitis&oq=ram+infectious+epididymitis&gs_l=img.3...12586.13486..14684...0.0..0.151.446.2j2......0....1..gws-wiz-img.jVSlDg0xoLE&ved=0ahUKEwjn_9uN7qzlAhVOblAKHcVQCWYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=H1LSAGHC_U5Q3M:
https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=586&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQEjCytXqFegqTfZ1ChJQKWlCCwxQ%3A1571643989628&sa=1&ei=VWKtXaeBJs7cwQLFoaWwBg&q=ram+infectious+epididymitis&oq=ram+infectious+epididymitis&gs_l=img.3...12586.13486..14684...0.0..0.151.446.2j2......0....1..gws-wiz-img.jVSlDg0xoLE&ved=0ahUKEwjn_9uN7qzlAhVOblAKHcVQCWYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=H1LSAGHC_U5Q3M:
https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=586&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQEjCytXqFegqTfZ1ChJQKWlCCwxQ%3A1571643989628&sa=1&ei=VWKtXaeBJs7cwQLFoaWwBg&q=ram+infectious+epididymitis&oq=ram+infectious+epididymitis&gs_l=img.3...12586.13486..14684...0.0..0.151.446.2j2......0....1..gws-wiz-img.jVSlDg0xoLE&ved=0ahUKEwjn_9uN7qzlAhVOblAKHcVQCWYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=H1LSAGHC_U5Q3M:
https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=586&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQEjCytXqFegqTfZ1ChJQKWlCCwxQ%3A1571643989628&sa=1&ei=VWKtXaeBJs7cwQLFoaWwBg&q=ram+infectious+epididymitis&oq=ram+infectious+epididymitis&gs_l=img.3...12586.13486..14684...0.0..0.151.446.2j2......0....1..gws-wiz-img.jVSlDg0xoLE&ved=0ahUKEwjn_9uN7qzlAhVOblAKHcVQCWYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=H1LSAGHC_U5Q3M:
https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=586&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQEjCytXqFegqTfZ1ChJQKWlCCwxQ%3A1571643989628&sa=1&ei=VWKtXaeBJs7cwQLFoaWwBg&q=ram+infectious+epididymitis&oq=ram+infectious+epididymitis&gs_l=img.3...12586.13486..14684...0.0..0.151.446.2j2......0....1..gws-wiz-img.jVSlDg0xoLE&ved=0ahUKEwjn_9uN7qzlAhVOblAKHcVQCWYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=H1LSAGHC_U5Q3M:
https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=586&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQEjCytXqFegqTfZ1ChJQKWlCCwxQ%3A1571643989628&sa=1&ei=VWKtXaeBJs7cwQLFoaWwBg&q=ram+infectious+epididymitis&oq=ram+infectious+epididymitis&gs_l=img.3...12586.13486..14684...0.0..0.151.446.2j2......0....1..gws-wiz-img.jVSlDg0xoLE&ved=0ahUKEwjn_9uN7qzlAhVOblAKHcVQCWYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=H1LSAGHC_U5Q3M:
https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=586&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQEjCytXqFegqTfZ1ChJQKWlCCwxQ%3A1571643989628&sa=1&ei=VWKtXaeBJs7cwQLFoaWwBg&q=ram+infectious+epididymitis&oq=ram+infectious+epididymitis&gs_l=img.3...12586.13486..14684...0.0..0.151.446.2j2......0....1..gws-wiz-img.jVSlDg0xoLE&ved=0ahUKEwjn_9uN7qzlAhVOblAKHcVQCWYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=H1LSAGHC_U5Q3M:
https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=586&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQEjCytXqFegqTfZ1ChJQKWlCCwxQ%3A1571643989628&sa=1&ei=VWKtXaeBJs7cwQLFoaWwBg&q=ram+infectious+epididymitis&oq=ram+infectious+epididymitis&gs_l=img.3...12586.13486..14684...0.0..0.151.446.2j2......0....1..gws-wiz-img.jVSlDg0xoLE&ved=0ahUKEwjn_9uN7qzlAhVOblAKHcVQCWYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=H1LSAGHC_U5Q3M:
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La unele animale se poate constata edem periorbitar și al pleoapelor, însoțit de epiforă, 

fotofobie și conjunctivită.  

Concomitent apar modificări ale spermei care pot dispărea după câteva zile, dar dar 

reapar după 10-20 de zile. 

Palparea ambelor testicule simultan din spate este cea mai bună metodă de examinare. 

Epididimul este mărit și tare, cel mai frecvent la nivelul cozii, tunicile scrotale sunt îngroșate 

și întărite și deobicei testiculele sunt atrofiate. 

La femele infecția cu Brucella ovis apare mult mai rar și evoluează ocult. Când se 

produce, poate provoca avort, mai frecvent între luna 1-3 de gestație, urmat uneori de metrită 

septică, cervico-vaginală și sterilitate. Oile infectate fată adeseori la termen însă mieii rezultați 

sunt neviabili sau se nasc cu o debilitate congenitală care-i predispune la diferite îmbolnăviri 

acute în perioada perinatală, cu un procent ridicat de letalitate. 

Diagnosticul și profilaxia 

În Romania, diagnosticul epididimitei infecțioase a berbecilor se realizează prin 

tehnica imunoenzimatică indirectă în toate laboratoarele acreditate din țară și se confirmă prin 

tehnica reacției de fixare a complementului (metoda micro) în cadrul Institutului de 

Diagnostic și Sănătate Animală  București. Animalele reacționate pozitiv la ambele metode se 

recomandă a fi castrate după care se solicită examen bacteriologic. 

Vaccinarea poate fi cel mai economic și practic mod de a controla această boală într-o 

zonă cu o incidență crescută la infecții și în regiuni unde eradicarea prin teste și abatorizare 

sunt impracticabile. 

Într-o turmă unde diagnosticul a fost confirmat, toți berbecii sunt examinați, iar aceia 

care prezintă anomalii scrotale sunt abatorizați. Restul sunt testați serologic, iar cei care 

reacționează sunt abatorizați. 

Teste serologice sunt repetate lunar, cu abatorizarea celor pozitivi până când toți 

berbecii sunt negativi serologic. 

De cea mai mare importantă este evitarea introducerii bolii în țară prin importul de 

animale infectate. 

În afară de actele sanitare veterinare care să ateste indemnitatea efectivelor de origine 

și data ultimului examen serologic făcut la furnizor se impune, ca măsură suplimentară de 

protecție, examenul serologic efectuat după prima săptămână a carantinei profilactice. 

Alte măsuri de profilaxie sunt: 

 depistarea turmelor infectate prin metode bacteriologice (în caz de avort), serologice și 

alergice; 
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 asanarea turmelor infectate prin controale serologice frecvente și eliminarea 

animalelor infectate, distrugerea materialelor virulente (avortoni, placente) și dejecții; 

 ținerea sub control a mișcărilor de animale și controlul periodic de rutină, serologic 

sau alergic, al efectivelor libere de bruceloză. 

Există mai multe vaccinuri, dar niciunul nu este 100% eficace. În unele țări (inclusiv 

România) vaccinarea nu este permisă, astfel că eradicarea prin teste serologice și eliminarea 

animalelor prin abatorizare este singura metodă de control utilizată. 

Vaccinul anti Brucella ovis inactivat are eficacitate scăzută, iar folosirea unui astfel de 

vaccin este nerecomandată în turmele unde se încearcă eradicarea bolii. 

 

Conf. univ. Dr. Pascu Corina 
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Sindromul de diaree peri-neonatală  la viței 

         

Sindromul de diaree perinatală (până la 24 de ore de la parturiţie) şi neonatală (până la 

vârsta de 4-5 săptămâni) reprezintă un ansamblu de boli cu etiologie polifactorială,  

caracterizat clinic prin anorexie, astenie, diaree profuză, deshidratare supraacută sau acută, 

dereglare hidroelectrolitică, acido-bazică şi moarte prin insuficienţă cardiocirculatorie şi /sau 

renală acută. Incidenţa maximă este iarna şi la începutul primăverii, înregistrând o morbiditate 

de 75-80% (chiar100%)  şi o mortalitate  de 10-30%.  Acest sindrom  este mai frecvent la 

viţei, purcei şi căţei. 

Descrierea în comun a sindromului de diaree neonatală (SDN) la speciile rumegătoare 

şi monogastrice necesită, fără îndoială, o abilitate deosebită în a selecta acele particularităţi 

epidemiologice, clinice şi etiopatogenetice, care conferă identitate acestui sindrom pentru 

fiecare specie în parte. Plecând de la aceste realităţi, este foarte dificilă formularea unor 

conduite preventive sau curative comune, destinate unor specii atât de diferite în privinţa 

caracteristicilor morfofiziologice ale aparatului digestiv, serviciului şi necesităţilor privind 

nutriţia şi confortul zooigienic.  

Din aceste motive, şi mai ales din dorinţa de a înţelege mai bine contextul 

etiopatogenic de apariţie al SDN şi implicit de a formula o ripostă profilactică, sau terapeutică 

eficientă, este  utilă descrierea  separată la nou-născuţii speciilor rumegătoare.  

La rumegătoare această îmbolnăvire digestivă supraacută, sau acută, afectează viţeii, 

mieii şi iezii din primele ore postpartum şi până în jurul vârstei de 3 săptămâni. Elementul 

patogenic major, care îi conferă sindromului o gravitate extremă, îl constituie pierderile rapide 

şi necompensate de apă şi electroliţi prin descărcările diareice masive.  

Caracterul „choleriform” al acestor manifestări pune în pericol iminent supravieţuirea 

imediată a nou-născuţilor, iar pe termen mediu şi lung complicaţiile pe care le generează au 

un impact negativ asupra capacităţii productive ulterioare a supravieţuitorilor. Utilizarea 

termenului de „sindrom de diaree neo-natală” subliniază caracterul polifactorial al etiologiei 

lui,  incluzând cauze infecţioase, toxice, parazitare, de ordin zooigienic şi alimentar.   

 Etiologia este polifactorială. Agenţii etiologici acţionează sinergic în cadrul unor 

condiţii favorizante, diferite de la un efectiv la altul, modificându-se chiar în cadrul aceluiaşi 

efectiv, pe parcursul aceluiaşi an, motiv pentru care precizarea cadrului etiologic întâmpină 
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dificultăţi, necesitând investigaţii complexe şi laborioase. Din acest motiv este utopic să se 

spere că acest sindrom poate fi prevenit sau tratat cu un singur medicament.  

Patogeneza se explică, fie ca urmare a rezistenţei organice scăzute, dobândită încă din  

viaţa intrauterină, fie acţiunii patogene crescute a diferitelor infecţii, fie deficitului 

immunologic, fie disfuncţiilor diferitelor ţesuturi şi organe.   

Factorii implicaţi determină hipermotilitate, permeabilitate intestinală crescută, 

hipersecreţie intestinală, maldigestie,  malabsorbţie, pierderea masivă şi rapidă de electroliţi.   

Mecanismele patogenice implicate în producerea diareei constau în fenomene osmotice, 

prezenţa substanţelor osmotic active în intestin (săruri biliare, manitol, unii acizi graşi), care 

conduc la trecerea apei din celulă în conţinutul intestinal hipertonic, mecanisme care duc pe 

de o parte la creşterea secreţiei intestinale, iar pe de altă parte la scăderea absorbţiei 

intestinale. Consecinţele finale constau în deshidratare, hemoconcentraţie, acidoză 

extracelulară (datorită creşterii masive de bicarbonat eliminat prin fecale), sau intracelulară 

(prin eflux de Na și influx de H), hiperpotasiemie (determină grave tulburări cardiace), uremie 

(iniţial de origine prerenală, apoi mixtă), hipoglicemie şi şoc adesea mortal. 

Manifestările clinice apar în primele ore după parturiţie sau în zilele următoare, la 

cazuri izolate sau, dimpotrivă, în masă, se manifestă sezonier (iarna și primăvara la viţei, 

sezon cald la căţei, în legătură şi cu mobilitatea mai mare a animalelor, şi cu posibilitatea mai 

mare de contaminare; la purcei nu sunt semnalate fluctuaţii sezoniere, morbiditatea fiind 

asociată cu introducerea în efectiv de animale gestante neimunizate, sau prin administrarea de 

furaje alterate femelelor gestante, contaminate micotic), sau pe tot parcursul anului.  

La viţei, semnele clinice apar înainte sau după ingerarea primului colostru şi constau 

în apatie, adinamie, astenie, anorexie, normotermie, sau subfebrilitate (secundar, fiind 

implicaţi germeni bacterieni), hiporeactivitate, descărcări diareice, deshidratare cu enoftalmie, 

tahipnee, tahicardie, pielea lipsită de elasticitate. Animalele mor prin şoc hipovolemic, toxic şi 

hipotermic. Uneori apar tenesme şi descărcări hemoragice sangvinolente. Când evoluează 

septicemic, diareea poate lipsi, fiind prezente doar semnele din colaps: hipotermie, cianoza 

rostrului şi a mucoaselor aparente, puls tahisfigmic și filiform. 

La purcei, diareea neonatală poate apărea numai în anumite cuiburi (în hipo-, agalaxia 

maternă, sau în caz de mastită), alteori poate afecta hale întregi, orientându-ne, fie spre o 

gastroenterită virală transmisibilă, fie spre prezenţa în hrana scroafelor, implicit şi în lapte, a 

unor toxice, sau a unor alergeni. În aceste situaţii, clinic se remarcă: vomă, diaree cu fecale 

galbene, cenuşii şi chiar hemoragice, deshidratare rapidă, urmată de moarte (în primele 48 de 

ore) prin şoc sau hipoglicemie. 
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Măsurile de profilaxie se adresează, atât femelelor gestante, cât şi nou-născutului. În  

acest sens se recomandă:  

 administrarea la vacile gestante în ultima perioadă de gestaţie a furajelor de calitate 

(fân, masă verde, radăcinoase, şroturi); 

 excluderea din alimentaţia femelelor aflate în ultimele două luni de gestaţie a  

 nutreţurilor însilozate necorespunzătoare (pH alcalin); 

 excluderea furajelor provenite de pe terenuri intens fertilizate cu îngrăşăminte azotate 

(nitraţii limitează convertirea provitaminei A în vitamina A); 

 interzicerea administrării de furaje contaminate micotic la vacile şi scroafele gestante; 

 la scroafe, în ultima săptămână de gestaţie se recomandă ca furajele sa aibă un efect 

laxativ, în dorinţa prevenirii hipogalaxiei; 

 administrarea profilactică, mai ales în sezonul de iarnă, când furajele nu corespund din 

punct de vedere calitativ, a vitaminelor A, D, E şi a preparatelor pe bază de seleniu; 

 dezinfecţia periodică a adăposturilor pe principiul - pe cât e posibil - „totul plin-totul 

gol”;  

 igienă strictă în timpul parturiţiei, cu dezinfecţia ombilicului, asigurarea unor condiţii 

optime de microclimat (temperatura optimă la viţei este de 15-18°C, iar la purcei, de 

24-26°C şi o umiditate relativă de 60-70%), adăpostirea viţeilor în boxe individuale 

(până la 4 săptămâni pentru a preveni lichomania); administrarea colostrului în prima 

oră de la parturiţie, cel mai târziu după 4-6 ore; la viţeii labili, se va prelungi perioada 

de alăptare cu colostru de la alte vaci, sau cu cel stocat în „banca de colostru”, obţinut 

de la vacile care au fătat în adăpostul respectiv şi congelat în vase de plastic, 

păstrându-şi astfel calităţile protectoare până  la 2-3 ani.   

 administrarea colostrului sau a laptelui trebuie facută la o temperatură de 37-38°C, de 

4 ori/zi, cu tetine ale căror orificiu este îngust, în cantitate de 0,3-0,5 l/tain, în prima zi, 

apoi cantitatea creşte progresiv, ajungând în a 8-a zi de viaţa la 1,5-2 l/tain. Este de 

asemenea necesar să se facă controlul calităţii primului colostru sub aspectul pH-ului, 

care nu trebuie să depăşească 6,5 şi administrarea unor cantităţi mici de colostru (200-

400 ml/tain, de 3-4 ori/zi), iar colostrul suplimentar trebuie muls; 

 introducerea treptată sau excluderea în primele 10 zile de la parturiţie a înlocuitorilor 

de lapte;  

 spălarea şi dezinfectarea ustensilelor  după fiecare utilizare;  

 administrarea viatminei A pe cale orală (la viţei-500 000 UI/zi în prima săptămână, 

500 000 UI/zi la 2 zile, în a doua săptămână şi apoi câte 500 000 UI/ săptămână , până 

la 3 luni; la purcei, 2-4 ml vitamina AD3E, imediat postnatal), deoarece protecţia 

epiteliului intestinal se realizează cu ajutorul vitaminei A, care traversează prin 

peretele intestinal, în timp ce dozele excesive administrate parenteral nu protejează 

acest epiteliu; 
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 administrarea preparatelor globulinice  (20 ml, i.m., sau s.c. la viţei), zer colostral (20 

– 40 ml), sânge sau ser sangvin matern (60-80ml);  

 la purcei, administrarea orală de vaccinuri anticolibacilare, iar la scroafe, vaccinare în 

timpul gestaţiei.  

Tratamentul vizează următoarele obiective majore: 

Refacerea dezechilibrului hidro-electrolitic şi combaterea acidozei prin soluţii 

electrolitice, poliionice pe cale orală şi/sau parenteral. 

 Oprirea descărcarilor diareice cu: Eridiarom, Erisol (normalizează peristaltismul 

intestinal, combate colicile, iar prin conţinutul în glucoză asigură energia necesară 

organismului, Gastrosin, Enterosin, Fitoenterol, Enterofit, Anticataral, decoct de orez, 

ceai antidiareic, zeamă de morcovi. Reducerea autointoxicaţiei prin absorbţie se face 

prin utilizarea carbonatului de bismut (3-6 g la mânji şi viţei, 1-2 g la purcei şi căţei) şi 

a cărbunelui animal sau vegetal (40-80 g la mânji si viţei, 5-10 g la purcei şi căţei). 

Rezultate bune în oprirea diareei o are utilizarea spasmoliticelor (inhibă secreţia şi 

diminuă motilitatea intestinală: Buscopan (8-20 ml, s.c., i.m.), Scobutil (0.5 ml, de 1-

2ori /zi, respectiv 2.5 ml/zi, profund i.m.), Spasmium. 

 Pentru prevenirea complicaţiilor şi uneori chiar etiotrop se intervine doar cu antiinfecţioase 

(de preferat pe bază de antibiogramă) sau cu antiinfecţioase cu spectru larg în asociere cu 

polivitamine sau complex B. 

 Combaterea colapsului circulator şi al uremiei cu soluţii glucozate, la care se adaugă 

cardiotonice, vitamina B1, hidrocortizon hemisuccinat şi confort termic în adăpost. Se poate 

recurge şi la fricții, buşumări pe extremităţi, pe tot corpul, după care animalul se înveleşte 

într-o pătură  dacă condiţiile de confort din adăpost sunt necorespunzatoare. 

 Stimularea reactivităţii generale cu vitamine ( A, C, E, complex B), proteino-terapie. 

 Se recomandă suspendarea alimentaţiei naturale timp de 24 h şi înlocuirea laptelui şi a 

colostrului în acest interval cu ceai antidiareic, supă de morcovi, ceai de fân, decoct de in, 

orez. Tot în acest interval, aportul hidric, electrolitic şi energetic trebuie asigurat pe cale 

parenterală. Reintroducerea colostrului (laptelui) se face treptat  în următoarele 2-3 zile şi în 

amestec cu unul din lichidele menţionate. 

 

                                                                                                            Șef lucr. Dr. Daniela MOȚ 

                                                                                                                  Prof. Dr. Teodor MOȚ                                                                         
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Usturoiul, între mit, tradiție și știință 
 

În cadrul sărbătorilor de iarnă, o importanţă aparte o are sacrificiul ritual al porcului, 

despre sacrificiul (sângeros) animal Ofelia Văduva spunând: „Există o întreagă mitologie 

care leagă ritualul sacrificial de evenimente primordiale, originea sacrificiului putând fi 

identificată încă de la începuturile istoriei umanităţii. (...) El s-a manifestat sub formă 

sângeroasă – prin imolarea unui om (amintim sacrificiile umane ale antichităţii, cu 

precădere la azteci şi egipteni) sau animal şi (cu o frevenţă notabilă datorată influenţei 

religiei creştine) sub formă nesângeroasă (prin oferirea de alimente, băuturi, mirodenii).  

Sub toate formele, actul sacrificial este un mijloc de a afirma posibilitatea „participării 

omului la transcedental”, este „un act sacru prin excelenţă” sau „rugăciune mută” adresată 

puterilor invizibile de la care se aşteaptă în schimb ajutor şi protecţie.”  

Ar fi foarte greu de explicat, altfel decât prin reminiscenţe ancestrale, obiceiul 

sacrificării sângeroase a animalului naţional şi emblematic în preajma sărbătorii Crăciunului. 

Căci dacă toate celelalte animale au vreo legătură, fie cu naşterea lui Iisus, fie cu Creaţia 

divină, porcul este socotit, în creştinism, unul dintre cele mai „spurcate” şi diavoleşti animale. 

Cu toate acestea, ţăranul român nu îşi poate imagina Crăciunul fără această podoabă culinară 

care, pentru bucătăria contemporană occidentală, reprezintă o enormitate. 

Trebuie spus, în primul rând, faptul că prepararea cârnaţilor reprezintă o continuare a 

sacrificiului animal. Sacrificiul trebuie neapărat să fie sângeros şi este greu de imaginat că 

vreodată ţăranul român va accepta împuşcarea, gazarea sau electrocutarea respectivului suin: 

„Multiple credinţe populare privind efectul benefic al contactului cu sângele se manifestă mai 

ales la sărbătorile calendaristice, când norme de viaţă tradiţională impun să vezi neapărat 

sânge (în special la Ignat, dacă nu tai porc înseamnă „că nu eşti om”)”.  

Cu mulţi ani în urmă, un prieten care m-a invitat la masă mă îmbia cu „trandafiri” 

grăsuţi, prăjiţi în untură, subliniind, orgolios, că sunt făcuţi „cu satârul”. Citindu-mi 

nedumerirea pe faţă, mi-a făcut o scurtă istorie a cârnaţului tradiţional, arătând faptul că, în 

vechime, umplutura rafinatului aliment se făcea nu cu maşina de tocat, ci apelând la ajutorul... 

satârului. Cu alte cuvinte, sacrificiul sângeros era acum continuat iar diferenţa dintre acest tip 

de produs şi „tocătura” orientală, carnea măcinată, trecută prin „maşină”, era subliniată, o dată 

mai mult. 
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Pe de altă parte, cârnaţii au constituit un element fundamental în ceea ce priveşte 

„magia darului”. În cadrul colindului se efectuează un „schimb de daruri”: colindătorii 

dăruiesc gazdelor urări (şi deci belşug, fericire şi noroc în tot anul care va veni) şi primesc în 

schimb daruri simbolice: vin, colaci, cârnaţi (înainte vreme nu se dădeau bani la colindat; 

astăzi, darurile tradiţionale au fost înlocuite exclusiv de „oferta pecuniară”): „Noi credem, 

însă, că în această perioadă, în care „cerurile se deschid” şi distanţa dintre om şi divinitate 

se micşorează, darurile (ca şi cântecele colindătorilor) se adresează forţei divine, spune 

aceeaşi Ofelia Văduva”. 

Şi, nu în ultimul rând, trebuie să facem referire la reţetă. Toată lumea face astăzi 

cârnaţi, supermaket-urile întrecându-se, în perioada sărbătorilor de iarnă, să ne ofere cât mai 

multe feluri ale tradiţionalului aliment, toate cu un formidabil gust de... plastic. Majoritatea 

mezelurilor care se găsesc astăzi pe piaţă conţin nitriţi şi aditivi alimentari, adică substanţe 

chimice care sunt toxice şi chiar cancerigene. Nu mai vorbim de condimente, înlocuite cu cele 

artificiale, pentru că sunt mai ieftine şi mai spectaculoase (ne referim la culoare, miros etc.).  

Atunci când s-a renunţat pentru prima oară la reţeta tradiţională de preparare a 

animalului sacrificat s-a renunţat la milenii de cultură. Ideea de a reveni la reţeta tradiţională 

nu este doar un gest de generozitate, ci unul cu implicaţii de viaţă căci, revenind la 

mâncărurile tradiţionale, spunem un nu hotărât tuturor otrăvurilor de tip fast-food care ne 

asaltează masa zi de zi. 

Pe lângă carne, slănină (și, nu rareori, carne de vită sau vițel, pentru a asigura uscarea), 

în cârnații tradiționali se folosesc și anumite ingrediente: boia de ardei (dulce), piper, sare 

și, mai ales, usturoi. 

Trebuie să spunem faptul că ceapa şi usturoiul sunt legume extrem de importante în 

alimentația tradițională românească. Usturoiul pare să fi fost autohton. În orice caz, aceste 

legume au fost foarte cultivate pe teritoriul țării noastre.  

Este cunoscut din cele mai vechi timpuri, în cele mai îndepărtate și mai vechi culturi, 

iar simbolistica sa este realmente impresionantă: „Usturoiul era cunoscut și cunoscut de fiii 

lui Israel. Și el face parte din hrana gustoasă și variată de care se bucurau în Egipt și pe care 

o evocă pe drumul către pământul făgăduit de Dumnezeu părinților lor: ˂˂Că iată, ne 

aducem aminte de peștele pe care-l mâncam pe nimic în Egipt, și de castraveți și de pepeni și 

de ceapă și de praz și de usturoi…˃˃”. 

Usturoiul este una dintre cele mai vechi legume de cultură, cunoscută cu cca. 5000 – 

6000 de ani î.Hr., originară probabil din Iran și Afganistan. În Egiptul Antic, usturoiul făcea 

parte din hrana lucrătorilor care ridicau piramidele de la Ghizeh, cu rol de fortifiere și de 
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protecție împotriva pestei și a altor boli. Talmudul îi recunoaște o proprietate valabilă și 

astăzi, aceea de antiparazitar intestinal. Autorii greci, în frunte cu Aristofan, i-au adus elogii 

pentru numeroasele sale proprietăți terapeutice. Dioscoride (la greci) și Galen (la romani) l-

au descris ca fiind un bun vermifug. Arabii l-au recomandat ca antidot contra turbării și 

mușcăturilor de șerpi veninoși, iar Școala de Medicină din Salerno i-a recunoscut 

proprietățile antiseptice. În timpul Renașterii, Paracelsus și vestitul chirurg Ambroise Paré îl 

considerau un adevărat panaceu (întrebuințat în majoritatea afecțiunilor). Timp de secole, 

Usturoiul a constituit singurul mijloc de combatere a teribilelor epidemii de ciumă.”
1 

Este de la sine înțeles că, dată fiind vechimea multi-milenară a legumei, locul său în 

Panteonul credințelor românești este, la fel, unul aparte: „Busuiocul e inspiratorul dragostei, 

usturoiul – scutul cel mai puternic în contra strigoilor, pociturilor şi deochitorilor, precum şi 

apărător de boale, iar de mirosul tămâiei dracul fuge şi nu se poate lipi de om; toate aceste 

trei puteri, întărite şi cu puterea lui Dumnezeu, devin un zid de apărare în jurul omului şi nici 

un duşman nu se poate apropia; înarmat cu aceste trei scuturi, chiar nesfinţite, dar sorocite, 

afară de usturoi, care este singur puternic, nu trebuie nimeni să aibă frică de nimic; pe la 

miezul nopţii, se poate merge singur oriunde, pe câmpii sau în pădure, căci orice ar ieşi 

înainte nu poate face nici un rău; usturoiul şi busuiocul trebuie semănat anume într-un loc 

ferit şi curat, în grădină, ca să se înmulţească (MARIAN,II, p.177-178, citând pe Elena 

Niculiţă Voronca).”
2
 
 

Credința populară generală este aceea că Lumea, ca ontic, este împărțită în două părți 

distincte: Lumea Văzută și Lumea Nevăzută. Cea pe care nu o vedem, dar știm că există, este 

alcătuită, la rândul ei, din alte universuri nevăzute, unul dintre ele fiind Lumea de Dincolo, 

acolo unde sufletele celor răposați pleacă după moarte. Dar Lumea de Aici, în credințele 

străvechi, este populată de spirite și pe Această Lume și, de bunăseamă, după cum ușor ne 

putem da seama, și ele sunt, la fel, bune și rele, benefice și malefice, adică. Între ele se dă în 

permanență o luptă și, de obicei, cei buni câștigă. Există însă momente în care forțele 

malefice sunt cel puțin egale cu cele benefice, dacă nu cumva se află în superioritate. Acestea 

sunt momentele de răscruce ale anului: Anul Nou, Paștele, Sfântul Andrei etc. Aici forțele 

luminii sunt în defensivă, iar rolul omului este (doar) acela de a le ajuta să nu fie învinse de 

forțele întunericului. Usturoiul este un element important în toată această „poveste”, căci el 

avea funcția de a îndepărta forțele malefice. Așa se face că, în arealul tradițional românesc, 

                                                 
1
 Chevalier, Dictionnaire des symboles, Paris, Editions Jupiter/Laffont, 2003 

2
 O. Bojor, D. Răducanu, Plante și miresme biblice; hrană pentru minte și trup, București, Editura Fiat Lux, 

2007 
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„În noaptea de ajun a Anului Nou, oamenii încep să ungă uşorii şi pragurile casei şi ale 

acareturilor cu usturoi şi cu mai multe feluri de unsori, urma lăsată trebuind să fie în formă 

de cruce; apoi, tot sub formă de cruce, ung toate animalele din gospodărie, pe ei înşişi şi pe 

toţi membrii familiei; se crede că astfel, în decursul anului viitor, gospodăria şi toate 

vieţuitoarele din ea vor fi apărate de apropierea lui Bată-l Crucea, adică a diavolului, şi a 

strigoilor care au puterea de a lua mana vacilor – Bucovina.”
3
  

Aceeași practică se regăsește, în arealul tradiției populare, și în Noaptea Sfântului 

Andrei, considerat, de altfel, în popor, drept cap de iarnă. Cu alte cuvinte, iarna începe, în 

mentalul popular, în această zi (noapte). Forțele întunericului încep să prindă putere, iar cele 

ale luminii să scadă. De aceea sărbătorile acestui anotimp sunt cu focuri, menite să lumineze 

lumea, dar și să îndepărteze duhurile rele din viața comunității. Tot în acest scop, „în 

Moldova, a fost consemnat obiceiul ca, în noaptea Sfântului Apostol Andrei (30 noiembrie), 

să se organizeze o petrecere a flăcăilor şi fetelor, în timpul căreia una sau două bătrâne 

păzesc cu străşnicie tot timpul căpăţânile de usturoi aduse de fete, ca să nu fie furat de către 

flăcăi; în unele sate, la ivirea zorilor, se făcea Hora usturoiului, în urma căreia, se crede, 

usturoiul semănat şi încolţit capătă puteri miraculoase, adică este bun de leac, sau purtat de 

către călătorul plecat la drum lung, sau în timpul cât se desfăşoară o negustorie (GHINOIU, 

p.157;289; COMAN,I, p.186). În general, se crede că usturoiul îndepărtează forţele malefice 

de la casa omului (CAPESIUS). Este folosit împotriva strigoilor, ungându-se zăvoarele şi 

clanţele uşilor; pentru ca vrăjitoarele să nu ia mana vacilor, sau pur şi simplu să le reducă 

lactaţia, ţăranii le afumă cu tămâie şi le ung cu usturoi pe la şolduri, acesta fiind unul dintre 

cei mai răspândiţi factori apotropaici (KERNBACH,p142;154).”
4
 

Folosirea usturoiului, timp de milenii, într-o așa varietate de forme, precum și 

simbolistica extinsă a acestei plante, se explică prin efectele sale terapeutice. Usturoiul 

(Allium sativum L.) este cultivat în sute de varietăți și a fost intens studiat din punct de vedere 

biochimic, dovedindu-se o sursă extraordinară de alicină și alți compuși care conțin sulf, de 

unde și mirosul caracteristic, respectiv efectele benefice ale plantei. Alicina se găsește în 

special în planta proaspătă și în tulpinile tinere (din mijlocul bulbililor), fiind disponibilizată 

prin ruperea pereților celulari; de aceea usturoiul trebuie consumat zdrobit. Ca valoare 

nutrițională, usturoiul conține vitamine B și C, mangan, fosfor, calciu, zinc, fier.   

Din cele mai vechi timpuri, usturoiul a fost folosit pentru tratarea bolilor contagioase, 

de la variolă, scarlatină, difterie, până la gripă, fiind considerată una dintre cele mai puternice 

                                                 
3
 Ibidem 

4
 Ibidem 
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plante cu acțiune antibacteriană. Cantitatea compușilor cu sulf variază în funcție de modul de 

utilizare, fiind evident ridicată în usturoiul proaspăt și semnificativ mai scăzută în cel pudră 

sau uscat. Diferite tipuri de extracte pot fi obținute din usturoi (e.g. ulei, extract apos, 

tinctură), conținutul biochimic modificându-se în consecință.  

Efectul antibacterian a fost dovedit pentru numeroase genuri și specii de bacterii ca, de 

pildă, Salmonella, Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella, Micrococcus, Bacillus subtilis, Clostridium, Mycobacterium, Helicobacter (Leyla 

Bayan, Peir Hossain Koulivand, Ali Gorji - Garlic: a review of potential therapeutic effects, 

Avicenna J Phytomed. 2014 Jan-Feb; 4(1): 1–14).  

Usturoiul are și efect antifungic și se folosește ca adjuvant în tratamentul unor micoze 

la oameni (Candida albicans, Trichophyton, Cryptococcus, Aspergillus etc.) dar și pentru a 

inhiba propagarea sporilor și infecția în cazul unor plante de cultură, afectate de ciuperci cum 

sunt cele din genul Altenaria sau Fusarium (U. P. Singh, V. N. Pandey, K. G. Wagner, K. P. 

Singh - Antifungal activity of ajoene, a constituent of garlic (Allium sativum), Canadian 

Journal of Botany, 1990, 68(6): 1354-1356).  

Efectul său antiviral a fost evaluat pentru viruși ai gripei, rinovirus, rotavirus, pentru 

citomegalovirus și alte virusuri herpetice, pentru HIV etc. (Norbert D. Weber, Douglas O. 

Andersen, James A. North, Byron K. Murray, Larry D. Lawson, Bronwyn G. Hughes - In 

Vitro Virucidal Effects of Allium sativum (Garlic) Extract and Compounds, Planta Med 1992; 

58(5): 417-423; Leyla Bayan, Peir Hossain Koulivand, Ali Gorji - Garlic: a review of 

potential therapeutic effects, Avicenna J Phytomed. 2014 Jan-Feb; 4(1): 1–14).    

A fost și este utilizat ca vermifug, în tratarea oamenilor și a animalelor domestice. În 

grădini, el se cultivă alături de alte plante, observându-se efectul său repelent față de insecte și 

viermi, explicat tocmai prin conținutul său biochimic, cu funcția primară de autoprotecție. 

Astfel, din usturoi s-au obținut produși de combatere biologică a dăunătorilor plantelor 

(http://www.garlicbarrier.com/documents/AKC_Garlic_based_biopesticides.pdf).  

În medicina tradițională românească, usturoiul are multiple utilizări, inclusiv pentru 

tratarea hipertensiunii, aterosclerozei, gutei, pentru reumatism, astm bronșic, dureri de urechi, 

dar și pentru dezinfectarea rănilor, bătături și negi, înțepături de insecte.   

Folosirea, din vechi timpuri, a usturoiului în preparatele cu carne a fost justificată și 

prin studii recente, care arată efectul antibacterian și antifungic, dar și cel de inhibare a 

oxidării lipidelor și de îmbunătățire a stabilității culorii pentru astfel de produse alimentare 

(Fatma Kallel, Dorra Driss, Fatma Bouaziz, Lilia Belghith, Soumaya Zouari-Ellouzi, Fatma 

chaari, Anissa Haddar, Semia Ellouz Chaabouniab, Raoudha Ghorbelab - Polysaccharide 

http://www.garlicbarrier.com/documents/AKC_Garlic_based_biopesticides.pdf
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from garlic straw: extraction, structural data, biological properties and application to beef 

meat preservation, RSC Advances, Issue 9, 2015). Ca și conservant natural, usturoiul se 

folosește și pentru păstrarea pe termen lung a unor brânzeturi maturate sau intră în 

componența sucurilor de tomate roșii.  

În China antică și Japonia, a fost folosit ca și conservant natural încă din jurul anului 

2000 î.Hr. (Richard S. Rivlin - Historical Perspective on the Use of Garlic, The Journal of 

Nutrition, Volume 131, Issue 3, March 2001, Pages 951S–954S). La majoritatea popoarelor 

antice, usturoiul era inclus în dieta zilnică, în special pentru cei care efectuau munci grele sau 

pentru atleți, pentru a le da forță și rezistență; în Europa, usturoiul s-a răspândit prin legiunile 

romane, în expansiunea lor spre nordul continentului, iar în perioada medievală, cunoștințele 

despre plantele medicinale și puterile tămăduitoare ale usturoiului au fost transmise prin 

călugări și mănăstiri (Richard S. Rivlin - Historical Perspective on the Use of Garlic, The 

Journal of Nutrition, Volume 131, Issue 3, March 2001, Pages 951S–954S). Din perspectivă 

istorică, asocierea usturoiului cu produsele din carne, în lipsa unor mijloace sigure de păstrare 

a acestora, a avut dublu scop: de conservare a alimentelor de acest fel și de prevenție față de 

eventuale afecțiuni datorate păstrării, adeseori improprie, a produselor din carne.  

Prin conținutul său biochimic și proprietățile antibacteriene, antifungice, antivirale, 

antiparazitare și antioxidante, usturoiul se dovedește a fi una dintre cele mai importante specii 

de plante condimentare, de-a lungul timpului.     

Conf. Dr. Ghe. SECHEȘAN,  

Conf. Dr. Alma L. NICOLIN 
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BEGONIILE DECORATIVE PRIN FRUNZE 

 

 

 În spatiile de locuit pe lângă 

plantele ornamentale decorative prin 

flori ne înconjurăm și de plante 

decorative prin frunze cum ar fi: 

ficușii, begoniile, crotonul, 

asparagusul, palmierii etc. 

 În prezentul articol ne-am 

propus să descriem și să prezentăm 

cerințele begoniilor decorative prin 

frunze care pot fi utilizate în vase 

singure sau asociate cu alte plante 

floricole. 

 Plantele genului Begonia sunt originare din America Centrală, America de Sud, India 

şi Indonezia. 

 Begonia Rex Putz. Plantele sunt originare din Asia meridională, India, Ceylon. Au 

frunze mari, cordiforme, cu benzi verde metalic la centru şi pe marginea limbului, separate de 

o zonă concentrică argintie. 

 Din hibridarea acestei specii cu alte specii de begonia, dar şi prin mutaţii au rezultat: 

 Begonia x Rex cultorum Bailey – care prezintă o varietate foarte mare de forme şi 

mai ales de culori a frunzelor, fiind una din cele mai răspândite begonii care decorează prin 

frunze. 
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 Begonia coraline. Are frunzele accentuat asimetrice, mult mai lungi decât late, 

colorate verde intens. Pe fondul verde strălucesc pete argintii, de mărimi variabile şi 

dispersate neregulat. Florile sunt roşii-corai. Tulpinile verzi, subţiri şi lungi, necesită palisarea 

la exemplarele mai mari. 

 Varietăţi: „lucerna” (syn. B. lucerna) prezintă frunze mari, lucioase, verzi arămii cu 

pete argintii pe faţa superioară şi roşietice pe cea inferioară. Florile mari, roşii, aşezate în 

ciorchini lungi, apar aproape tot anul. 

 Begonia dregei. Frunzele mici, asemănătoare cu cele de arţar, sunt lobate, colorate 

verde deschis cu nervuri purpurii şi pete argintii pe faţa superioară. Ele sunt roşietice pe faţa 

inferioară. Vara formează numeroase flori simple, albe, aşezate în ciorchini pendenţi. 

 Begonia masoniana. Are limbul 

frunzei puternic gofrat, verde deschis, cu o pată 

purpurie-maronie pe linia nervurilor principale. 

 Begonia metalica G. Smith. Se 

distinge prin frunzele groase, pieloase, de 

culoare verde arămiu cu luciu metalic pe faţa 

superioară şi roşie pe cea inferioară. Florile 

sunt mici, albe sau roze, aşezate în pedunculi 

roşii. Begonia metalica se cultivă mult datorită 

rezistenţei deosebite la condiţiile oferite de 

spaţiile de locuit. 

 Begonia ricinifolia. Are tulpinile 

rizomatoase, târâtoare, pe care iau naştere 

frunzele foarte mari, neregulat palmate, cu peţioli viguroşi, lungi de 30 - 100 cm. Culoarea 

limbului este verde închis, mat. Frunzele sunt asemănătoare cu cele de ricin. Tulpinile florale 

sunt lungi şi poartă numeroase flori albe sau roz-pal. 

 Begoniile cresc bine la temperaturi de 16 - 18ºC, la temperaturi mai scăzute îţi pierd 

frunzele. În timpul iernii, este bine să fie menţinute în stare de semirepaus prin reducerea 

temperaturii la 14 - 15ºC şi udarea mai rar. Primăvara şi vara îşi recapătă aspectul decorativ. 

 Preferă locuri luminoase, dar fără soare direct, cu umiditate relativ ridicată 80 - 85%, 

bine aerisite. Substratul trebuie să fie bogat în humus, cu un pH = 6 - 6,5. 

 Begoniile decorative prin frunze se înmulţesc prin butaşi de frunze, porţiuni de frunze 

sau lăstari. În cazul fragmentelor de frunze, trebuie să cuprindă şi o parte din nervura 

principală. 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.3 (140) 
 

44 

 

 Înrădăcinarea se produce în nisip sau într-un amestec de nisip cu turbă fibroasă, la 

temperaturi de 22 - 25ºC şi umiditate relativă de 85 - 90%. 

 După înrădăcinare se repică în ghivece cu diametrul de 7 - 8 cm, apoi, pe măsura 

creşterii plantelor, se schimbă ghivecele la diametrul de 12 - 14 cm, chiar 16 - 18 cm. 

 Boli frecvente: 

 Făinarea (Oidium 

begoniae). Pe dosul frunzelor 

apare ca o pudră albă. Pentru 

combatere se tratează cu produse 

pe bază de sulf şi de asemenea se 

evită căldurile excesive şi 

uscăciunea aerului;  

 Mucegaiul cenuşiu 

(Botrytis cinerea) afectează în 

special plantele tinere. Se previne prin evitarea excesului de umezeală şi o bună aerisire; 

 Pătarea frunzelor (Xanthomonas begoniae) se manifestă sub forma aşa-ziselor „pete de 

ulei” pe frunze. Plantele bolnave trebuie distruse. 

 

Prof. Maria BĂLA,  

Asist. Cristina Elena TOȚA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRICULTURA BANATULUI 2019 Nr.3 (140) 
 

45 

 

 

La aniversarea a 70 de ani 

Profesorului universitar emerit dr.ing. 

VALERIU TABĂRĂ, 

dascăl şi cercetător remarcabil în  

domeniul agriculturii. 

 

  La această emoţionantă sărbătoare, când aniversăm 70 de ani de viaţă şi 40 de ani de 

activitate rodnică desfăşurată în învăţământul superior, cercetării ştiinţifice şi sociale de către 

prof.univ.dr.ing. VALERIU TABĂRĂ, mă alătur celor care-l omagiază şi cu aleasă plăcere să 

menţionez câteva dintre amintirile din viaţa trăită împreună. 

Urmare a rezultatelor foarte bune obţinute în cei 5 ani de facultate şi a înclinaţiei spre 

activitatea de cercetare ştiinţifică, la absolvire a fost repartizat ca cercetător la SCA Lovrin, 

unitate de care a rămas legat faptic şi afectiv în anii care au urmat cât şi în prezent. 

În anul 1977, prof.univ.dr.ing.Constantin Cojocaru (fost în perioada anterioară venirii 

la facultate Director la două staţiuni de cercetare – Mărculeşti şi Cenad) împreună cu 

prof.univ.dr.ing.Ioan Fazecaş, m-au invitat la o scurtă întâlnire, subiectul căreia a fost de a 

aduce la disciplina de Fitotehnie, pe funcţia de asistent, un absolvent de-al nostru cunoscut 

care s-a remarcat prin activitatea depusă la SCA Lovrin. După aprecieri pozitive făcute de 

fiecare dintre noi hotărârea a fost luată pentru încadrarea pe post a domnului inginer Valeriu 

Tabără. Încă de la începutul activităţii s-a dovedit că decizia fost foarte bună deoarece, cu 

responsabilitate şi efort în propria pregătire şi dragoste faţă de student, asistentul Valeriu 

Tabără şi-a dăruit timpul pregătirii practice şi teoretice a studenţilor şi a fost o prezenţă 

permanentă şi utilă în câmpurile de cercetare. Urmare a rezultatelor bune obţinute, a urcat 

treaptă de treaptă, şef de lucrări în perioada 1986-1991, conferenţiar  în oerioada 1991-1996 

,profesor în perioada 1996  şi în prezent, predând cursul de Plante tehnice. 

Este Doctor în Agricultură din 1984 şi conducător de doctorat. A îndrumat un număr 

mare de Proiecte de Diplomă ale studenţilor, toate având la bază cercetări efectuate în câmpul 

de experienţă sau laborator şi finalizate cu concluzii şi recomandări pentru practica agricolă, 

apreciate şi notate cu calificative foarte bune. 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.b1.ro/stiri/eveniment/fostul-ministru-al-agriculturii-valeriu-tabara-a-fost-operat-la-inima-38150.html&psig=AOvVaw2KimQyX-l_G9KbJ1x2q4xW&ust=1573801335795772
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Pentru practicienii din judeţele Timiş şi Caraş Severin a organizat loturi demonstrative 

cu tematică inspirată din activitatea intreprinderilor agricole, în numeroase localităţi : Hitiaş, 

Broşteni, Berzovia,Variaş, Răcăşdia şi multe altele. 

Activitatea de cercetare s-a materializat în peste 220 lucrări ştiinţifice publicate în ţară 

şi străinătate. A condus în calitate de director sau coordonator peste 100 de proiecte de 

cercetare ştiinţifică, obţinute prin competiţii sau în colaborare directă. Pentru activitatea 

ştiinţifică desfăşurată i-au fost acordate mai multe premii academice: - Premiul Gheorghe 

Ionescu Siseşti – Academia  Română; 

   - Două premii,, Meritul Academic”- Academia Romană ; 

   - Două premii  ,, Meritul Academic” – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România. 

   -Două premii ,, Meritul Academic” – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.  

La acestea se pot adăuga încă multe alte premii, medalii şi diplome acordate de 

instituţii prestigioase din ţară şi străinătate. 

Cu pasiune şi patriotism după anii învolburaţi care au urmat după 1990, domnul 

profesor şi-a dedicate o bună parte din timp problemelor sociale din ţară. În perioadele 1992-

2000 şi 2004-2012 a fost Deputat în Parlamentul României unde a îndeplinit misiunile de 

Secretar, vicepreşedinte şi preşedinte Comisiei de Agricultură şi Silvicultură Industrie 

Alimentară şi Servicii în legislaţii ale Camerei deputaţilor, Preşedinte al Grupului Român al 

Uniunii Interparlamentare 1996-2000.  

În calitate de autor şi coautor a participat direct la elaborarea a numeroase legi, în 

majoritate privind reglementări în agricultura şi economia agro-alimentară a României. 

În perioadele 1994 – 1996 şi 2010-2012 a fost Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, calitate în care cu profesionalism şi dragoste de ţară, a luptat pentru redresarea 

agriculturii, fiind implicat direct în legile şi HG urile atât de necesare în acele momente grele 

pentru ţară. A fost şi a rămas un adevărat apărător al pământului ţării şi a celor care-l lucrează, 

în multiple furtuni interne dar şi bătălii cu autori din afara hotarelor. În toate aceste perioade 

tulburi a apărat cu tărie şi patriotism Institutele şi Staţiunile  de Cercetare cu profil Agricol din 

ţară şi dacă azi multe au reuşit să-şi continue activitatea se datorează muncii curajoase depuse  

de Domnul prof.univ.dr.ing. VALERIU TABĂRĂ. 

În numele studenţilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice  de la disciplina de 

Fitotehnie, cu acest prilej adresăm mulţumiri domnului profesor  pentru înfiinţarea şi dotarea 

laboratorului pentru analize fizice, biologice şi chimice  la plante. 

În prezent în onoranta funcţie de Preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice,, Gheorghe Ionescu Şişeşti” Bucureşti ,coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică 
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din Institutele şi Staţiunile de Cercetare şi luptă pentru dotarea tehnică  şi menţinerea 

integrităţii teritoriale acestora . 

Este imposibil de redat în câteva rânduri virtuţile profesorului universitar dr.ing. 

VALERIU TABĂRĂ fiind de reliefat competenţa, demnitatea, încvrederea, modestia şi 

munca. 

 LA MULTI ANI Domnule profesor universitar dr.ing.VALERIU  

TABĂRĂ, cu deplină sănătate şi numai cu alese împliniri personale şi ale  

frumoasei dumneavoastre familii. 

 

Prof. univ. emerit dr. ing.  Ioan BORCEAN 
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IMPRESII DESPRE AMERICA ACADEMICĂ ȘI UNIVERSITARĂ – NOTE 

DE CĂLĂTORIE 

 

Acad. Păun Ion Otiman 

 
1. Organismele modificate genetic – experiența americană 

 

Graţie unui program special al Departamentului Agriculturii al S.U.A. alcătuit pentru 

oameni de ştiinţă, profesori universitari, parlamentari, decidenţi majori din ţările est-europene, 

am beneficiat, cu ceva timp în urmă, de un stagiu de documentare de două săptămâni în 

America. Cu acest prilej, am vizitat instituţii federale americane (Departamentul Agriculturii, 

echivalentul Ministerului Agriculturii de la noi, Agenţia pentru protecţia mediului, Agenţia 

pentru calitatea alimentelor şi furajelor, mari centre de cercetare ştiinţifică, mari companii 

americane din domeniul biotehnologiei şi ingineriei genetice (Danforth, Monsanto, Du Pont, 

Pioneer, Side), universităţi de prestigiu (Yowa State University, Missouri University - 

Columbia etc.), societăţi comerciale procesatoare de produse agricole, asociaţii profesionale 

ale agricultorilor, fermieri etc. 

Deşi am vizitat de mai multe ori S.U.A., şi de fiecare dată în programe de excelenţă 

oferite de Guvernul american pe durate mai lungi de timp, de fiecare dată am rămas cu 

impresii excepţionale despre ceea ce simplu spunem AMERICA. Şi de data aceasta am ajuns, 

încă o dată, la concluzia că AMERICA este AMERICA, iar cine nu o cunoaşte poate vorbi 

despre aceasta, fie ca despre o societate de legendă, fie ca despre o ”societate în putrefacţie” 

(vorba bătrânului, anacronicului, celui care a adus comunismul: Lenin), fie în necunoștință de 

cauză. 

Acum, voi face unele referiri generale despre America, urmând,  cu alt prilej, să 

povestesc concret despre viaţa şi munca americanilor, despre simplitatea şi modestia lor, 

despre mândria şi angoasele lor, într-un cuvânt, despre americanul de rând. 

S.U.A. este una dintre cele mai mari ţări de pe glob, având suprafaţa de circa 9,4 

milioane de km pătraţi şi o populaţie de 275 milioane de locuitori. Din suprafaţa totală, sub 

jumătate este destinată agriculturii, respectiv cca. 20% este suprafaţa arabilă, 25% suprafaţă 

de pajişti permanente, iar pădurile reprezintă cca. 30%. 

Poporul american este un „produs” complex al imigraţiei timp de peste 500 de ani. În 

ultimă instanţă, poporul american este un „hibrid” multiplu, în care regăsim nenumărate 

resurse genetice, provenite de la naţionalităţi, rase, culori, religii, culturi, tradiţii foarte 
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diferite. Poate că tocmai această multiplă implantare de oameni proveniţi de pe toate 

meridianele globului dau vigoare a ceea ce numim poporul american, format din: 84% 

europeni, 12% africani, 3% asiatici, 1% indieni (băştinaşi), din care 56% sunt protestanţi și 

neoprotestanți, 28% catolici, 2% ebraici etc. 

Ideile de dezvoltare instituţională ale universităţilor americane mi se vor cristaliza mai 

bine după cele două călătorii făcute în SUA. Prima călătorie a constituit răspunsul la invitaţia 

Ministerului Agriculturii (Departamentul American de Agricultură) al Statelor Unite, în 

cadrul Programului Cochran Biotechnology, unde am vizitat, printre altele, Universitatea din 

Washington D.C., Universitatea Statului Iowa din Ames, Universitatea din Des Moines, 

Institutul Danforth pentru a doua oară universitățile G. Washington din Saint Louis şi 

Columbia din Missouri, centrele de cercetare ale companiilor Monsanto, Pioneer, Garst, 

Du Pont din Delavare, Asociaţia Americană a Soiei etc. Obiectivul principal al 

programului Cochran a constat în cunoaştere stadiului cercetărilor în biotehnologia americană 

şi a legislaţiei cu privire la cultivarea, procesarea, ambalarea, etichetarea şi comercializarea 

produselor agroalimentare care conţin  organisme modificate genetic (OMG).  

Mi-am dat seama, deşi, repet, specialitatea mea nu este genetica, cât de departe sunt 

americanii în ingineria genetică, în biotehnologie, în general, şi cât de rămaşi în urmă, în acest 

domeniu, sunt europenii, inclusiv, noi, românii. Europa, ca urmare a presiunilor neştiinţifice 

ale verzilor (partidele ecologiste vesteuropene din Parlamentul European şi a agresivităţii 

miciuriniştilor (sau, mai exact, a celor care slujesc interesele comerciale ale firmelor 

producătoare de pesticide), este mult în urma Americii, atât în ceea ce priveşte cercetarea 

ştiinţifică fundamentală şi tehnologiile ingineriei genetice, precum şi în ceea ce priveşte 

folosirea OMG în cultură de către fermieri, cu toate avantajele tehnice şi economice în 

procesarea şi comercializarea plantelor MG.  

Centrul de cercetări al companiei Monsanto de lângă Saint Louis este o adevărată 

fascinaţie ştiinţifică, iar Institutul de cercetări de genetică Danfort, apreciez acum, este o 

culme a cercetării ştiinţifice fundamentale în domeniul genomului la plante.  

Dezvoltarea economică extraordinară a americanilor în toate domeniile, inclusiv în 

agricultură, are o explicaţie simplă (dar greu de atins de alţii): absența ideilor preconcepute, 

iniţiativa, competitivitatea şi capitalul. Niciunde în lume nu sunt atât de bine plătite ideile 

ca în America. Faptul că în configuraţia cromozomilor  americanilor „densitatea” de gene ale 

„aventurii” este mult mai mare faţă de oamenii rămaşi acasă, în celelalte zone ale lumii, 

explică, în mare măsură, şi spiritul actual de aventură al americanilor în cercetarea ştiinţifică. 

Dar nu este vorba de sensul peiorativ al aventurii, ci de cel inteligent şi performant, productiv 
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şi profitabil. La acest aspect, mai trebuie adăugat încă unul, cel care vizează sistemul 

decizional şi calitatea acestuia. Cred că americanii nu pun pe nimic mai mult preţ decât pe 

manageri și pe dolari. Selecţia managerilor a fost împinsă până la una dintre cele mai 

sofisticate procese din economia şi societatea americană. Iar, în ştiinţă şi învăţământ, selecţia 

managerială este şi mai draconică, depistarea şi dovedirea calităţilor şi performanţelor, 

aptitudinilor şi competitivităţii în conducere au atins valori paroxistice de neimaginat.  

Binecunoscutul proverb, din Europa, dar, în parte, şi de la noi, „omul potrivit la locul 

potrivit”, care circulă şi în limba română mai mult ca maximă şi cu mult mai puţin ca soluţie 

managerială optimă, în S.U.A. a fost puţin modificat lingvistic, dar esenţialmente din punct de 

vedere practic, în „omul cel mai potrivit la locul potrivit”. Americanii au introdus în această 

maximă două cuvinte în plus „cel mai”, fără mare valoare lingvistică sau literară, dar cu 

maxim efect practic.  

Lumea americană este o altă lume, în mare măsură neconformă cu lumea noastră 

(europeană sau, cu atât mai mult, lumea noastră românească). America este America, spun 

americanii, dar nu numai ei. Într-o excepţională carte scrisă de binecunoscutul om de ştiinţă, 

politologul Jean François Revel, membru al Academiei Franceze, făcând o paralelă între 

dezvoltarea postbelică a S.U.A. şi a Europei (occidentale, evident), în analiza sa relevă tocmai 

rolul managementului ca factor de maximă importanţă în dinamica economică. În America, în 

procesul decizional, pe lângă calitatea excepţională a managementului, asigurată de calitatea 

înaltă a decidenţilor, mai intervine un element deosebit de important al acestui proces: viteza 

de luare şi transmitere a deciziilor şi rapiditatea punerii în practică a acestora. Dacă în Europa 

(occidentală), în Uniunea Europeană, pentru luarea unei decizii importante ca, de exemplu, 

folosirea ingineriei genetice, trebuie să participe 6 sau 7 sau 9 sau 10 sau 12 sau 15 sau acum 

încă 28 de decidenţi, unii mai calificaţi, alţii, din contră, mai puţin, în America decizia se ia 

calificat şi rapid. În Europa (UE), până nu ştiu ce ministră verzulică, (care până a fi ministru a 

fost expertă în cocteilurile  Molotov  ale anului ’68 sau campioană la patine cu rotile cu care 

se ducea la minister, de ochii lumii, pentru că, de altfel, acasă are maşini de lux de ultimă 

generaţie, foarte elegante), sistemul decizional nu dă răspuns, decizia este stopată şi timpul 

trece, iar rezultatele nu apar, totul stă pe loc.  

Dealtfel, americanii au descoperit, prin specialistul lor de marcă, Richard Farmer, de 

ce o ţară este bogată sau săracă. El spune „managementul explică de ce o ţară este bogată 

sau săracă”. Iar un fost prim ministru japonez, în acelaşi sens, spunea în anii de avânt 

economic al Japoniei, anii ’60 – ’70, că singura resursă pe care ţara sa a exploatat-o la maxim 

a fost inteligenţa managerială, pentru că alte resurse (evident, naturale s.n.) Japonia nu are.  
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Răstălmăcindu-l puţin pe R. Farmer şi extinzând punctul său de vedere, cunoscând 

faptul că bogăţia sau sărăcia unei naţiuni sunt date de suma bogăţiilor sau sărăciilor 

individuale (ca entităţi economice ori ştiinţifice sau persoane), putem extinde la orice nivel 

această regulă. Nu există ţări bogate ori sărace, ci ţări bine  sau prost conduse. Cât de bine 

se vede acest adevăr, la noi, în România anilor 2017-2019. Nu există sisteme performante sau 

penurice, ci există numai şi numai management bun ori rău, performant sau slab. Asta-i totul! 

De aici, putem explica orice, inclusiv marea performanţă ştiinţifică americană în 

biotehnologie şi ingineria genetică. 

Revenind la vizita în America, nu voi încerca să descriu, etapă cu etapă, conţinutul 

extrem de divers şi complex al programului Cochran. Totuşi, nu pot trece peste momentul 

vizitei în laboratoarele de inginerie genetică ale companiei Monsanto de lângă Saint Louis – 

Missouri. Este vorba de hibrizii de porumb modificaţi genetic pentru rezistenţa acestora la 

Diabrotica, un dăunător extrem de periculos care sfredeleşte rădăcinile adventive şi tulpina în 

zona de inserţie a rădăcinilor, producând „suspendarea” tulpinii şi apoi aplecarea acesteia, de 

unde şi denumirea populară de „gât de gâscă”. Suspendarea rădăcinilor adventive şi 

sfredelirea tulpinii duce, în fapt, la micşorarea fluxului mineral şi, în final, la diminuarea 

hrănirii plantei şi, deci, la pierderea recoltei în proporţii extrem de ridicate (până la 80-90% 

din recolta normală). Încercările de combatere agrotehnică, prin rotaţia bianuală porumb-soia, 

practicată în statele din cordonul american al porumbului, nu au dat rezultate, insectele s-au 

adaptat repede, rămânând în sol un an în „adormire” (anul de cultivare cu soia), după care, în 

anul următor de rotaţie, atacul asupra porumbului devine şi mai virulent. Încercările de 

combatere chimică, cu unele excepţii ale unor insecticide Bayer, au eşuat, iar în cazul celor cu 

eficacitate biologică, costurile sunt încă foarte ridicate.  

Compania Monsanto a modificat mai mulţi hibrizi prin introducerea unei gene 

sintetice (65%) care conferă rezistenţă prin sintetizarea unei endotoxine (Cry IA-b) activă 

asupra unor specii de insecte, inclusiv Diabrotica. Aspectul hibrizilor de porumb puternic 

atacaţi de Diabrotica, cultura practic fiind compromisă total, şi a hibrizilor OMG intacţi, fără 

nici o urmă de dăunare, este atât de fascinant, ca eficacitate şi eficienţă, încât orice minte 

sănătoasă nu poate să nu accepte măcar dialogul pe tema OMG.  

A doua revelaţie a vizitei va fi călătoria în statul american agricol Iowa, care îmi va fi 

confirmată şi de al doilea drum, când voi vedea, la invitaţia Universităţii Purdue din 

Westlafayette, împreună cu câţiva colegi, alte două state agricole din cordonul porumbului, 

Illinois şi, în mod deosebit, Indiana.  

Cele trei state, Iowa, Indiana şi Illinois, aşezate la sud de marile lacuri, în Marea 
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câmpie americană a fluviilor Mississippi şi Missouri, cu maximă favorabilitate ecologică 

pentru cultura porumbului şi a soiei, constituie, împreună cu alte state Ohio, Winsconsin etc., 

zonă aşa numitul cordon al porumbului (sau centura porumbului). Aceste state, dar în mod 

deosebit Iowa şi Indiana, sunt state agricole, state de fermieri, în economia cărora locul 

central îl ocupă agricultura, puternic specializată pe două culturi: porumb şi soia. În sudul 

oraşului Chicago, în Illinois, şi în nordul statului Indiana, întâlnim şi o puternică dezvoltare a 

fermelor gigantice de vaci cu lapte şi, evident, o extindere adecvată a culturii de lucernă. De 

asemenea, în jurul marilor lacuri, s-a extins mult şi cultura legumelor destinată, în principal, 

aprovizionării marilor exploataţii urbane (Chicago, Indianapolis). Dar, dintre toate impresiile, 

evident cea mai puternică este cea legată de cordonul porumbului.  

Statul Iowa, din punct de vedere al formei geometrice a hotarelor sale, se aseamănă cu 

un pătrat, iar, din punct de vedere al suprafeţei arabile este cât România, adică 10 milioane de 

ha teren, cultivate în proporţie de 90% cu două culturi, împărţite suprafeţele în mod egal, 

adică circa 4,5 milioane ha porumb şi 4,2 milioane ha soia. Întregul stat Iowa este rectangular, 

autostrăzile, drumurile statale, judeţene (county road) şi locale sunt dispuse perpendicular, 

adică N-S şi E-V. Toate fermele, geometric vorbind, sunt pătrate sau dreptunghiulare. La fel 

şi localităţile şi judeţele. Această regulă se schimbă numai în zona oraşului Des Moines, 

capitala statului Iowa, aşezată pe câteva coline.  

Atât vara (în iulie) cât şi toamna, (în septembrie) peisajul agricol este un spectacol de 

artă cubistă. Am citit în anii ’60, în Revista Contemporanul, un articol al fostului ambasador 

al României în America, binecunoscutul om de cultură Mihai Ralea, care, descriind cordonul 

porumbului, spunea, citez din memorie: „totul este de o perfecţiune inimaginabilă, dar şi de o 

sărăcie peisagistică de nedescris. Nici o floare, nici o buruiană, nici un hat, nici un pom, 

numai şi numai porumb”. Într-adevăr, aşa este, numai că Mihai Ralea a văzut şi descris 

agricultura statului Iowa cu ochiul esteticianului, iar eu cu un ochi de agronom şi, dacă-mi 

permiteţi, cu celălalt ochi al admiratorului de frumos.  

În descrierea pe care ne-a făcut-o reprezentantul companiei Pioneer, precum şi cel al 

companiei Garst, ambele firme având puternice centre de ameliorare a porumbului, mari 

producătoare de sămânţă hibridă (convenţională şi OMG) de porumb, ne-au spus că Iowa este 

zona ecologică ideală pentru porumb, atât din punct de vedere pedoclimatic, cât şi din punct 

de vedere al performanţelor, experienţei şi managementului fermierilor. Am văzut o fermă de 

peste 2000 de ha, lucrată integral de numai doi fraţi. Totul mecanizat, cu tractoare şi combine 

de mare putere şi capacitate, dotate cu sisteme GPS, o adevărată industrie (deşi nu-mi place 

nici termenul şi nici comparaţia).  
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Suprafaţa de soia este cultivată aproape în întregime cu soiuri OMG, producţiile medii 

normale fiind de 3-3,5 t/ha, dar se întâlnesc şi numeroşi fermieri care obţin frecvent 4-4,5 t/ha, 

de o calitate şi puritate impecabilă. Toată soia din statele Iowa, Indiana şi Illinois este afluită 

şi concentrată în trei mari centre unde se află nenumărate silozuri, în Sud, la New Orleans, pe 

Mississippi, în Mijlocul SUA, la Saint Louis, la confluenţa fluviilor Mississippi cu Missouri şi 

în Nord, la Chicago, în porturile de la marile lacuri. La Saint Louis, având în vedere marea 

concentrare de soia, se află şi Asociaţia Americană a Soiei, iar, la Chicago, celebra bursă a 

cerealelor, unde, evident, se tranzacţionează şi soia.  

La porumb, suprafeţele de hibrizi convenţionali şi OMG, datorită atacului puternic de 

Diabrotica, sunt aproximativ egale. În cordonul porumbului, fermierii americani nu discută de 

profitabilitate la această cultură decât de la 9-10 t boabe/ha în sus, dar sunt fermieri care obţin 

şi producţii mai mari (14-15 t boabe/ha), totul în condiţii de neirigare, deoarece în perioada 

aprilie-septembrie se înregistrează peste 650-700 mm de precipitaţii, cu o distribuţie ideală, 

iar umiditatea relativă, datorită influenţei marilor lacuri, este foarte ridicată. În zona 

respectivă, nu există noapte şi dimineaţă de vară fără o rouă groasă, comparabilă cu o ploicică 

bună de la noi.  

Din cele circa 20-25 milioane de tone de soia recoltate în zonă, de la Saint Louis şi 

Chicago pleacă peste 8 milioane de tone spre Uniunea Europeană şi aproape toată cantitatea 

este modificată genetic, pentrucă ponderea soiei OMG cultivate în SUA, după ultimele date 

prezentate de C. James  într-o conferință ținută la noi la universitate, este de peste 85%. Iată 

cum resping, în fapt, vesteuropenii folosirea materiilor prime vegetale libere de OMG în hrana 

animalelor?!  

Dar peste aspectele agricole cu totul excepţionale ale cordonului porumbului, m-a 

impresionat şi sistemul de organizare al fermierilor, de consultanţă şi extensie, legătura intimă 

dintre universitate şi fermieri. Fermierii sunt reprezentaţi în toate structurile de interes: 

organizaţii profesionale şi administrative agricole, comerciale, bănci, companii de asigurări 

etc. şi au un cuvânt greu de spus în politica statului respectiv. Senatorii şi deputaţii statului ţin 

legătura în permanenţă cu fermierii, care le prezintă punctele lor de vedere cu privire la legile 

care trebuie să le reglementeze domeniul lor de activitate. Am avut o întâlnire cu senatorul 

republican de Iowa, spunându-mi, printre altele, că, la un proiect de lege referitor la 

economisirea energiei, introdus de republicani, a trebuit să voteze împotriva acestuia, deci 

contrar votului grupului său parlamentar (republican) din Senat, pentru că aşa i-au cerut 

fermierii care l-au susţinut în alegeri într-un procent foarte ridicat.  

Cu privire la consultanţa şi extensia americană, în S.U.A. există o lege votată din anul 
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1908 care reglementează domeniul de peste 100 de ani. Prin legea din 1908, americanii i-au 

conferit consultanţei un cadru mult mai larg. Pe lângă conţinutul tehnic, economic şi 

comercial, consultanţă se acordă de către serviciile statului şi în domeniul educaţional, social 

şi al familiei. De aici desprindem pragmatismul american. Pe americani, prin această lege, i-a 

interesat, deopotrivă, sporirea randamentelor agricole, dar şi viaţa familiei de fermieri, cu 

toate problemele ei. Experţii în consultanţă, pregătiţi în universităţi şi colegii, se specializează 

pe probleme tehnice, economice, financiare, bancare, de marketing, dar şi pe probleme 

sociale, legate de viaţa familiei, inserţia socială a tinerilor şi a fermierilor etc. Consultanţii au 

statut de cadre didactice, angajaţi ai universităţilor în care există departamente sau chiar 

facultăţi, cum am întâlnit la Universitatea Davis din California, care se ocupă de pregătirea 

permanentă a consultanţilor. În filosofia organizării consultanţei americane, s-a pornit de la 

ideea legăturii permanente a universităţilor cu problematica concretă a fermierilor şi, invers, 

conectarea fermierilor la „producţia” ştiinţifică pe o cale cât mai directă fermieri-universitate, 

având în vedere faptul că în sistemul american de organizare a cercetării ştiinţifice, 

universităţile au un rol primordial.  

 

2. Universităţile americane  - sisteme deschise către societate  

Câteva cuvinte sunt necesare de spus despre universităţile americane. Este o mare 

deosebire între sistemul de organizare al învăţământului superior american şi cel european, 

atât în ceea ce priveşte procesul de învăţământ şi cercetare, cât şi cu referire la structura, 

funcţiunea şi managementul universitar. Încă la începutul secolului al XX-lea, americanii au 

atribuit universităţilor trei funcţiuni principale: didactică, ştiinţifică şi de extensie, între 

acestea existând o legătură intrinsecă. Universităţile americane au adoptat, de multă vreme, 

organizarea procesului de învăţământ pe trei cicluri: bachelor (licență, 4 ani), masterat (1,5-

2 ani) şi doctorat (4 ani).  

Ciclul I bachelor (sau licență, după terminologia europeană), are durata de patru ani, 

organizat în colegii (college) sau şcoli (school), funcţie de domeniu, putând fi Bachelor of 

Science (B.S.), Bachelor of Engineering (B.E.) şi Bachelor of Arts (B.A.). Colegiile, de 

regulă, funcţionează în structura universităţilor, dar, în anumite cazuri, pot funcţiona şi 

independent. În cilcul I de studii, bachelor, programele de învăţământ (curricula) sunt 

alcătuite de aşa manieră încât să confere absolvenţilor o pregătire fundamentală solidă, dar şi 

o pregătire de specialitate care să faciliteze inserţia profesională a acestora.  

Ciclul al II-lea, cu durata de 1,5-2 ani, ciclul de masterat, este organizat numai în 

universităţi (sau institute tehnologice), putând avea şi în acest caz variante: Master of Science 
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(M.S.), Master of Business Administration (M.B.A.), Master of Engiennering (M.E.), 

Master of Arts (M.A.). Obiectivul ciclului de masterat îl constituie specializarea sau 

aprofundarea anumitor domenii de specialitate, studiate la bachelor.  

Ciclul a III-lea de studii doctorale sau de doctorat, organizat numai în anumite 

universităţi (acreditate pentru Ph.D.), cu durata de patru ani (dar în unele situaţii pot ajunge 

până la cinci ani), reprezintă continuarea studiilor de masterat prin cercetare ştiinţifică şi 

creaţie. Absolvenţii ciclului de studii doctorale obţin diplomă de Doctor of Philosophy 

(Ph.D.).  

Americanii au ajuns, în baza unor studii aprofundate de pedagogie universitară, la 

concluzia că procesul de învăţământ este un proces gradual, bazat pe capacităţile intelectuale 

diferenţiate ale studenţilor. Pe de altă parte, americanii au considerat, încă de acum 50-60 de 

ani, că orice absolvent de liceu, bacalaureat, în principiu, trebuie să aibă acces în învăţământul 

superior. Totodată, din observaţiile practice ale inserţiei sociale a absolvenţilor de învăţământ 

superior, s-a constatat că nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor intelectuale ale acestora este 

diferit funcţie de poziţia ocupată. Posturile din sistemul economico-social, funcţie de poziţia 

acestora, cer calificări diferite. Cu alte cuvinte, ne putem închipui o piramidă ocupaţională 

cu baza mare şi cu secţiuni succesive în sus, din ce în ce mai mici ca suprafaţă, dar mai înalte 

faţă de bază. Aceste secţiuni în piramida ocupaţională reprezintă nivele de calificare ale 

corpului profesional. Mai simplu spus, nu toţi absolvenţii de învăţământ superior trebuie să 

aibă acelaşi nivel de calificare. Pe de altă parte, cu cât nivelul de calificare este mai înalt, în 

principiu, durata calificării este mai lungă, iar costurile acesteia mai ridicate. În pragmatismul 

lor binecunoscut, americanii spun că ar fi un efort prea mare pentru fiecare student (sau 

familie susţinătoare, finanţatoare a studiilor), pe de o parte, precum şi o risipă de resurse 

financiare pentru societate, pe de altă parte, pentru ca toți studenții să parcurgă întregul traseu 

universitar. 

În concluzie, numărul cel mai mare de studenţi urmează ciclul – bachelor – adică 

prima treaptă de calificare universitară, cei performanţi intelectuali trec, în baza unui concurs, 

în ciclul II – master – adică în treapta a II-a, iar elitele de la masterat urmează şcolile 

doctorale, evident într-un număr mult mai restrâns. În acest fel, pe ansamblu, se fac economii 

financiare pentru educaţie şi, totodată, se realizează un izomorfism perfect între piramida 

ocupaţională din economie şi societate şi piramida educaţională din universităţi.  

Universităţile americane au o structură complexă, cuprinzând o reuniune (o 

federaţie) de facultăţi în care este organizat procesul de învăţământ şi de cercetare pe marile 

domenii ale cunoaşterii, de la matematică la filosofie, de la arte la tehnologie, de la ingineria 
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civilă la ingineria agricolă, de la medicină la arhitectură, de la biologie la drept etc. 

Universitatea, în ansamblul său, este o instituţie complexă de învăţământ şi cercetare care, 

acum, în America, funcţionează pe baze manageriale orientate spre piaţă, cu puternice valenţe 

antreprenoriale şi corporatiste, un sistem deschis spre şi pentru societate, spre piața muncii. 

În cadrul universităţii, entitatea administrativă de bază, cea care coordonează didactic şi 

ştiinţific un mare domeniu al ştiinţei, ca, de exemplu, agronomia, este facultatea. Toate 

procesele sistemului de învăţământ: admitere, curricula, selecţia personalului didactic, 

organizarea propriu-zisă a învăţământului, intră în competenţele facultăţilor.  

Departamentul, următoarea substructură a universităţii, este entitatea funcţională de 

bază. Aici se desfăşoară educaţia şi cercetarea într-o simbioză perfectă. Departamentul este 

segmentul de structură care organizează, pe domenii de studiu mai înguste, sau pe 

specializări, ca de exemplu agricultură, horticultură, creşterea animalelor etc., întregul proces 

didactic centrat pe programele de cercetare ale departamentelor. 

În America, universităţile, facultăţile (domeniile) şi departamentele (specializările) 

sunt evaluate şi clasificate periodic, precum şi profesorii. La ei, nu numai studenţii primesc 

note de la profesori, ci şi invers. Este o mare competiţie în America pentru a ocupa o poziţie 

înaltă în clasamentul universităţilor, domeniilor sau specializărilor. Funcţie de poziţia în top, 

se percep taxele de studii, se obţin finanţările bugetare, programele de cercetare 

guvernamentale sau private etc. În America, totul se măsoară, se cântăreşte şi se evaluează. 

Am văzut câteva clasamente. Fără să mai reţin anul, Facultatea de Agronomie de la Iowa 

University din Ames se afla pe locul 1, iar facultatea similară de la Universitatea Purdue din 

Indiana pe locul 3, locuri care le confereau poziţii dominante în învăţământul superior agricol 

american.  

O extindere extraordinară a luat în America învăţământul virtual sau învăţământul 

la distanţă (după denumirea cunoscută la noi). Facilităţile create de reţelele de calculatoare şi 

de Internet, faptul că, de acum, calculatorul este un instrument de lucru care se află în fiecare 

casă, în fiecare birou, au condus la posibilitatea de a scoate învăţământul din amfiteatre, săli 

de lucrări, clinici şi  seminarii, iar documentarea din biblioteci, putându-se face oriunde, 

procesul de învățământ  se poate organiza virtual. Sala de curs, de seminar, laboratorul și 

clinica  s-au transformat într-un imens spaţiu virtual interconectat cu cabinetul profesorului de 

unde se transmit cursurile, se simulează pe calculator lucrările practice, se execută teme de 

casă şi proiecte şi se fac seminarizări, examinări on line etc.  

Învăţământul la distanţă a modificat esenţialmente pedagogia şi metodica universitară. 

Profesorul şi studentul nu se mai văd faţă în faţă (face to face) în amfiteatre sau laboratoare, ci 
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dialoghează prin computer. Profesorul îi transmite tema, studentul o execută şi o retransmite 

profesorului, acesta o corectează şi o transmite, din nou studentului pentru a vedea, în mod 

transparent, ceea ce a făcut bine sau a greşit şi în ce fel se corectează greşelile.  

Studenţii de la învăţământul la distanţă sunt cei mai interesaţi de propria lor pregătire. 

Ei, ocupând anumite job-uri, pe care nu vor să le părăsească pentru a merge student la zi în 

universitate, iar, în acelaşi timp, fişa postului în continuă modificare şi amplificare, le solicită 

cunoştinţe noi, sunt mai interesaţi de completarea studiilor, comparativ cu tinerii bacalaureaţi. 

Din aprecierea profesorilor americani, rezultă faptul că studenţii lor sunt foarte atenţi la 

propria lor calificare. Cei de la învăţământ la distanţă, din acest punct de vedere, se află 

înaintea tuturor. Învăţământul la distanţă, în mare măsură, a modificat şi suporţii 

informaţionali de curs, proiecte, lucrări, aproape întregul suport informaţional este electronic.  

Un alt element interesant al universităţilor americane este campusul şi aşezarea lui. În 

baza unei legi de la mijlocul secolului al XIX-lea, în fiecare stat universităţile au fost 

împroprietărite cu teren fie din averea statului, fie a unor mecena. Pe aceste terenuri de sute 

sau chiar mii de acri, iar în cazul universităţilor cu facultăţi de agronomie şi zeci de mii de 

acri, s-au construit campusurile universitare. Marea majoritate a universităţilor americane se 

află în oraşe mici (până în 100.000 de locuitori). Întreaga populaţie a oraşului este ocupată şi 

lucrează pentru universitate. Celebre universităţi americane se află în orăşele a căror nume, 

dacă nu ar fi universitatea, nu ar spune nimic (Harvard, Westlafayette, Columbia, Ames, 

Davis etc.)  

Universitatea Purdue, construită la mijlocul secolului al XIX-lea, într-un mic orăşel, 

Westlafayette (un fel de Lugoj sau Caransebeș, poate chiar mai mic), pe terenul cedat de 

fermierul John Purdue, de unde şi numele, are absolut tot ceea ce găsim şi într-o mare 

metropolă: teatru, operă, filarmonică, galerii de artă, terenuri de fotbal american 

(extraordinare), de fotbal european (soker), sute de terenuri de baschet, săli de sport, 

nenumărate bazine de înot, terenuri de atletism şi câte şi mai câte. Campusul universitar, la 

rândul lui, este un oraş. Un oraş în oraş sau lângă oraş.  

Unele constatări foarte importante pentru pedagogia universitară românească se referă 

la procesul de învăţământ propriu-zis. Şi aici, ca şi în universităţile vesteuropene, se pune 

mare accent pe coparticiparea studenţilor în procesul didactic. Lecţiile de curs, atâtea câte mai 

sunt, reprezintă adevărate dezbateri. Profesorul, în general, este moderator, iar studenţii, 

participanţi activi în discutarea temelor. Studentul vine la curs, de cele mai multe ori cu cursul 

gata pregătit. El vrea să cunoască ceea ce nu a „desluşit” singur. Polemicile ştiinţifice, 

doctrinare sunt la mare preţ. Studiile de caz, variantele, găsirea soluţiilor optime, lucrul în 
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echipă, dezbaterile deţin mare pondere în procesul de învăţare. Cele mai multe studii de caz 

nu sunt situaţii ipotetice, ci situaţii concrete din viaţa reală. Profesorul urmăreşte şi stimulează 

studentul care dă cea mai bună soluţie, dacă este posibil soluția optimă.  

La lucrările practice, în mare vogă sunt simulările pe calculator. Nu există laborator 

fără reţea completă de calculatoare, nu există lucrare practică să nu fie efectuată pe calculator. 

Simularea are marele avantaj că poate reproduce oricare fenomen biologic, tehnic sau 

economic complex şi care pot fi repetate ori de câte ori este necesar. Pe deasupra, acest tip de 

lucrări are costuri mult mai reduse, comparativ cu cele reale. Am urmărit la o lucrare practică 

cu tema sisteme de irigare la porumb, simularea tuturor elementelor de calcul  și aplicare al 

normelor de irigare şi udare, periodicitatea, alegea utilajelor (în diferite variante), modul de 

umectare a solului în funcţie de textură, calculaţia costurilor şi alegerea soluţiei optime. Pe 

lângă exactitatea şi frumuseţea conţinutului, mai trebuie adăugată şi splendoarea animaţiei. 

  

3. Parteneriatul nostru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului din Timișoara - Universitatea Purdue - Indiana 

La întoarcerea acasă, cu ocazia deschiderii anului universitar m-am referit, în mesajul 

adresat studenţilor şi profesorilor noştri, şi la Universitatea Purdue. De asemenea, voi scrie în 

mesaj despre Parteneriatul româno - american – o şansă pentru dezvoltarea universităţii 

noaste, pe care îl prezint în continuare:  

„De jumătate de secol suntem preocupaţi de venirea americanilor, de ameliorarea 

legăturilor noastre cu ceea ce numim, simplu, AMERICA. Iată că Preşedintele S.U.A., George 

W. Bush a venit la Bucureşti, dar, de această dată, nu cu mâna goală, aşa cum a făcut Bill 

Clinton cu şase ani în urmă, ci cu invitaţia pentru România de a deveni membră NATO.  

După cum este unanim recunoscut, invitarea României de a intra în NATO, deşi 

relativ tardivă, este un mare succes al poporului român. Dar nu numai apartenenţa României 

la NATO reprezintă calea de lărgire a relaţiilor româno-americane. Am convingerea că 

raporturile româno-americane trebuie extinse, în primul rând, în domeniul învăţământului şi 

al cercetării, iar fiecare dintre noi, care răspundem, într-un fel sau altul, de destinele ţării, 

avem obligaţia de a contribui la lărgirea parteneriatului cu America. Voi relata, în 

continuare, un crâmpei din acest demers care a cuprins vizita delegaţiei Universităţii de 

Ştiinţe Agricole a Banatului la Universitatea Purdue-Indiana.  

Universitatea Purdue se află într-un orăşel – Westlafayette – de circa 60 – 70.000 de 

locuitori, din care mai mult de jumătate sunt studenţi. Practic, toată viaţa oraşului gravitează 

în jurul Universităţii Purdue, al cărui nume este dat de cetăţeanul american John Purdue, 
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care a cedat universităţii un teren de 250 de acri (aproximativ 120 ha) pe care s-a construit 

campusul universitar. Universitatea a fost fondată în anul 1864, dezvoltându-se, succesiv, 

până la nivelul actual, ajungând, graţie activităţii excepţionale a profesorilor şi studenţilor 

săi, generaţie după generaţie, să fie cotată printre primele 10 universităţi americane, din cele 

peste 2000 din Statele Unite ale Americii, iar facultăţile de agricultură şi medicină 

veterinară, se plasează în topul american, în fiecare an, pe primele trei locuri.  

Universitatea Purdue are 12 facultăţi, toate fiind printre cele mai selecte facultăţi 

americane. Facultatea de Aeronautică a pregătit cei mai mulţi astronauţi participanţi în 

Programele NASA, printre care Neil Armstrong – primul om care a călcat pe Lună, Eugene 

Cernan, Jeremy Ross, iar Facultatea de Ştiinţe îl are ca profesor pe Ben Roy Mottelson, 

laureat al Premiului Nobel în Fizică. Este necesar să amintim, de asemenea, că Universitatea 

Purdue are mulţi studenţi străini din peste 150 de ţări ale lumii, atât la cursurile universitare 

din ciclul I – Bachelor of science -, cât şi la masterat şi doctorat, fiind, din acest punct de 

vedere, prima universitate americană.  

Statul Indiana se află aşezat geografic pe paralela 42, în sudul lacului Michigan, 

având 6 milioane de locuitori, din care 33,2% sunt cu studii superioare (locul 3 în SUA) şi 

circa 100.000 km², iar, din punct de vedere agricol se află situat în marele cordon american 

al porumbului. Condiţiile climatice deosebit de propice, terenul agricol foarte fertil, într-un 

cuvânt spaţiul ecologic foarte favorabil, au facilitat extinderea şi intensificarea agriculturii, 

în mod deosebit a culturilor de porumb şi soia şi a creşterii vacilor, porcilor şi cailor de 

agrement şi curse. Culturile de porumb şi soia ocupă, în proporţie egală, 90% din terenul 

arabil, obţinându-se, în ultimii 10 ani, în medie 8.000 – 10.000 kg boabe/ha la porumb şi 

3.500 – 3.800 kg /ha la soia, iar la vacile cu lapte, producţia medie anuală pe fermă este de 

8.000 – 9.000 l/cap. Acest nivel ridicat al agriculturii din Statul Indiana a fost posibil atât 

datorită înaltului grad de dezvoltare al fermelor agricole (integral private), cât şi calificării 

profesionale de excepţie a fermierilor, mulţi dintre ei având masterate sau chiar doctorate 

obţinute la Universitatea Purdue. De asemenea, rezultatele agriculturii din statul Indiana (în 

general din toată America) sunt explicate şi de sistemul foarte performant de extensiune-

consultanţă practicat aici.  

Sistemul de extensiune-consultanţă a statului Indiana se bazează integral pe 

activitatea Universităţii Purdue. Aceasta are specialişti în toate cele 92 de judeţe ale statului 

Indiana, care acordă consultanţă fermierilor şi companiilor de agribusiness. America, spre 

deosebire de România care a ales un sistem administrativ şi neperformant de consultanţă, s-a 

decis, după cum am mai amintit anterior, încă din anul 1908 asupra sistemului universitar de 
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extensiune şi consultanţă, atât datorită complexităţii şi pregătirii deosebite a personalului din 

universităţi, cât şi pentru a ”lega” nemijlocit fermierii şi companiile din amonte şi aval de 

agricultură, de universitate, precum şi universitatea de mediul economic şi social. În acelaşi 

timp, conform concepţiei, legislaţiei şi practicii americane, universităţile, în general şi 

Purdue, în special, sunt abilitate să desfăşoare programele de cercetare ştiinţifică. Întreaga 

cercetare ştiinţifică, finanţată de stat sau privat este polarizată în universitate.  

Prin legea din 1908, în toată America, atribuţia de extensie a rezultatelor ştiinţifice 

revine universităţilor  

Câteva cuvinte despre studenţii Universităţii Purdue. Vreau să spun de la început că 

m-a impresionat, în cel mai înalt grad, seriozitatea profundă a studenţilor faţă de activitatea 

universitară, adică faţă de activitatea didactică, de cercetare şi de extensiune. Studentul este 

partenerul profesorului. Studentul, indiferent de ţara din care provine, învaţă lucrând în 

laborator, în fermă, în staţiunea didactică, în clinică, în bibliotecă, la calculator. Studenţii de 

la masterat şi doctorat sunt angajaţi, de regulă, în programele de cercetare ale profesorilor-

conducători de masterat şi doctorat. Doctoranzii conduc lucrările practice şi seminariile, 

îndrumă proiectele studenţilor de la licenţă. În Universitatea Purdue nu există preparatori şi 

asistenţi plătiţi pentru activitatea didactică, aceasta revenind integralmente doctoranzilor.  

Studenţii, cu excepţia unui număr mic de bursieri, plătesc taxe anuale de studii între 

22.000 şi 36.000 de dolari, funcţie de facultatea la care sunt admişi. Aceasta explică, în mare 

parte, şi înaltul interes al studenţilor faţă de pregătirea lor. Un student american nu-şi poate 

permite să piardă aceşti bani, neîndeplinind condiţiile de credite, examene sau disciplină 

universitară. Majoritatea studenţilor locuiesc în căminele universităţii, în campus, sau cu 

chirie în zonele limitrofe. De regulă, stau împreună 2-3 studenţi, pentru a diminua efortul 

financiar, deoarece chiriile, atât în cămine cât şi în oraş, se ridică, funcţie de condiţiile de 

locuit, la 600-800 dolari pe lună. Trebuie să recunosc că studenţii au condiţii de locuit mai 

bune, comparativ cu cele de la noi din universitate, dar cele de masă sunt asemănătoare, 

uneori chiar sub a celor de la noi. Dar un fapt foarte important trebuie subliniat: studenţii îşi 

gospodăresc singuri, atât căminele cât şi cantinele-restaurant. Studenţii de la 

Departamentele de Turism, Agribusiness şi Management sunt cei care administrează şi 

execută (gratuit, în cadrul pregătirii de specialitate) toate lucrările din sectorul hotelier şi de 

alimentaţie publică (cămine, cantine) din campus. În acest fel, ei învaţă, în mod concret, 

managementul şi economia turismului, iar universitatea face economii la capitolul salarii.  

Studenţii în Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Arhitectura peisajului, Creşterea 

animalelor (în engleză, conform nomenclatorului american al specializărilor: Animal 
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Science, Animal Products, Animal Production şi Animal Agribusiness), toate aceste 

specializări formând Facultatea de Inginerie agricolă, participă nemijlocit, pe tractor, pe 

combină, în grajd, în hală, în atelier, în plantaţie, pe câmp, în pădure, la toate, dar absolut 

toate lucrările practice, a căror acumulare de credite este obligatorie.  

Studenţii în Medicină Veterinară participă, alături de profesor la toate activităţile 

clinice, atât în clinicile universitare excepţional de bine dotate, cât şi în clinicile veterinare 

private din Statul Indiana.  

Deviza studenţilor din Universitatea Purdue este următoarea: eu plătesc bani mulţi 

pentru a învăţa, pentru a cunoaşte şi nu pentru a promova. Studentul american este 

conştient de faptul că reuşita lui în viaţă, în condiţiile concurenţei deosebit de acerbe, este 

condiţionată numai şi numai de ceea ce ştie şi poate să facă bine. Viaţa economică 

americană nu are sentimente, indulgenţe şi compromisuri, nu este filantropică. Singurul scop 

al activităţii economice în America, indiferent de domeniu, este profitul şi dolarul. Ferma sau 

firma care nu face profit falimentează, dispare. Salariatul care nu contribuie, cu maximum de 

efort şi inteligenţă, la formarea profitului se autoelimină. Activitatea economică americană se 

bazează integralmente pe proprietatea privată, care, conform legii americane, este sfântă, 

inalienabilă şi inviolabilă (nu ca la noi ocrotită). Proprietatea în America este păzită de lege 

şi nu de paznici. (În paranteză fie spus, străbătând în America câteva mii de km, nu am auzit 

nici de un singur furt a unui ştiulete, unui măr sau unei găini).  

La cele aşezate pe hârtie până aici, pot să scriu şi să spun încă multe, foarte multe 

despre viaţa universitară americană. Poate o voi face, dacă studenţii mei sunt curioşi, cu 

ocazia unei discuţii sau conferinţe. Vreau doar să adaug că am realizat o înţelegere cu 

conducerea Universităţii Purdue ca studenţi de la noi să meargă acolo, iar cei americani să 

vină la noi, pentru studiu. Studenţii noştri care vor merge acolo trebuie să îndeplinească o 

singură condiţie: să fie la fel de serioși ca şi colegii lor americani de la Purdue. Satisfacţia 

mea ca fost profesor şi rector şi a colegilor mei de azi va fi cu atât mai mare, cu cât mai mulţi 

studenţi de la noi vor avea, faţă de pregătirea profesională, atitudinea colegilor și studenților 

americani de la Purdue, iar pretenţia noastră va fi răsplătită, dacă şi noi, cei de la 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al 

României”din Timișoara, vom tinde să ne apropiem, ca performanţă, de colegii noştri 

americani.  

Dumnezeu să binecuvânteze România şi America!”  
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* 

*  * 

Periplul american, care a constat în cunoaşterea la faţa locului a realităţilor din această 

ţară, mi-a întărit convingerea că singura şi sigura cale a progresului academic  și universitar 

românesc, în general, și cel de la universitatea noastră, o reprezintă dezvoltarea instituţională 

permanentă și performantă. Calea pe care am ales-o încă din anul 1990, atât pentru 

universitate cât şi pentru studenţi şi profesori (aici incluzând întregul personal didactic, de 

cercetare şi ajutător), a constituit un drum al succesului. Dar, atunci când ţelurile, scopurile, 

ţintele sunt înalte, drumul este lung şi, în cele mai multe cazuri, cu asperităţi. Mi-am dat 

seamă, după ceea ce am văzut în universităţile americane, că este necesar să înfiinţăm atât 

domenii şi specializări noi, precum şi restructurarea profundă a învăţământului nostru, aşezată 

pe principiile competenţei, competitivităţii, al eficacităţii şi profitabilităţii. 
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