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Pentru USAMVB ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, 
luna mai stă sub semnul celebrării realizărilor educaționale, de 
cercetare, inovare și de transfer tehnologic, cumulate an de an în 
peisajul învățământului superior bănățean de profil.

Anul 2018 s-a remarcat printr-un nou parteneriat cu mare 
potențial de dezvoltare, încheiat între trei instituții de prestigiu care 
slujesc domeniul vast al științelor vieții: USAMVB ”Regele Mihai 
I al României” din Timișoara, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Lovrin și Academia de Științe Agricole și Silvice (Filiala 
Timișoara).

Cele trei instituții de prestigiu au ca obiective convergente 
promovarea și dezvoltarea pe plan național și internațional a 
cercetării științifice, a inovării și a transferului tehnologic, prin 
dezvoltarea unor proiecte comune care să conducă la dezvoltarea 
instituțională și socială.

Filiala ASAS Timișoara prin membrii săi ce aparțin unor 
universități de prestigiu ca și USAMVB ”Regele Mihai I al 
României” din Timișoara, Universitatea Politehnica din Timișoara, 
Universitatea din Oradea și de asemenea cu membrii implicați în 
șapte stațiuni de cercetare agricolă, (SCDA Lovrin, SCDCB Arad, 
SCDCOC Caransebeș, SCDP Timișoara, SCDVV Miniș, SCDA 
Oradea, SCDP Geoagiu) reprezintă un liant și factor de exprimare în 
zona cercetării, inovării și transferului tehnologic.

În vederea realizării activităților stabilite, în acord cu Statutul 
ASAS și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Filialelor, 
au fost stabilite șase comisii de lucru, profilate pe domenii de 
specialitate, astfel:

•	 Comisia pentru Științele solului, îmbunătățiri 
funciare și protecţie a mediului (responsabili: Prof. Dr. 
Borza Iacob și Prof. Dr. Rogobete Gheorghe, 10 membri);

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

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin  
și Academia de Științe Agricole și Silvice (Filiala Timișoara) 

UN PARTENERIAT DE SUCCES  
ÎN CETATEA ACADEMICĂ BĂNĂȚEANĂ:

•	 Comisia pentru Cultura Plantelor de Câmp 
și Mecanizare (responsabil Prof. Dr. Dragomir Neculai, 
15 membri);

•	 Comisia pentru Horticultură și Silvicultură 
(responsabil Prof. Dr. Berar Viorel, 6 membri);

•	 Comisia pentru Zootehnie (responsabili: Prof. 
Dr. Vintilă Ioan și Prof. Dr. Bura Marian, 8 membri);

•	 Comisia pentru Medicină Veterinară 
(responsabili: Prof. Dr. Decun Mihai și Prof. Dr. Cernescu 
Horia, 15 membri); 

•	 Comisia pentru Economie agrară, dezvoltare 
rurală și industrie alimentară (responsabili Acad. Prof. 
dr. Otiman Ioan Păun și Prof. dr. Goșa Vasile, 8 membri).

Colaborarea strânsă dintre conducerea Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai 
I al României” din Timișoara  Biroul Filialei A.S.A.S. Timișoara, 
respectiv SCDA Lovrin s-a concretizat și în publicarea sub egida 
comună a acestor entități, a Revistei ”Agricultura Banatului”, prin 
care, alături de corpul didactic, membrii A.S.A.S. și cercetătorii 
stațiunilor zonale, vor face cunoscute preocupările și rezultatele 
activităților universitare, științifice și de extensie.

Considerăm că la baza acestor relații de colaborare pot fi 
așezate  cuvintele exprimate de ilustrul agronom Gheorghe Ionescu 
Șișești, mai actuale ca oricând: ”Nu se poate îndruma temeinic 
agricultura dacă nu vom avea întinse cercetări științifice aplicate 
la condițiile noastre de pământ și de climă, la plantele și animalele 
adaptate la mediul nostru, la organizarea cea mai potrivită pentru 
condițiile economice și sociale în care ne găsim.”

    Rector -  Prof. univ. dr. ing. Cosmin Alin POPESCU                      Prof. dr. Neculai  Dragomir
USAMVB ”Regele Mihai I al României” din Timișoara                     Președinte Filiala A.S.A.S. Timișoara



4

AGRICULTURA BANATULUI 2018 Nr. 2

CALENDARUL LUCRĂRILOR
ÎN CULTURA MARE LA 

ÎNCEPUTUL VERII
	Lucrările de îngrijire a culturilor;
	Recoltarea rapiţei pentru ulei;
	Recoltarea orzului, orzoaicei, secarei şi a triticalelor;
	Lucrările solului după eliberarea terenului;
	Depozitarea noii recolte.
	Lucrările de îngrijire a culturilor de câmp vizează două 

direcţii principale: combaterea buruienilor şi combaterea bolilor şi 
a dăunătorilor.

Principala cale pentru combaterea buruienilor o reprezintă 
aplicarea erbicidelor, metodă extrem de eficientă dacă se respectă 
regulile de aplicare dintre care amintim: alegerea erbicidelor să se facă 
în funcţie de compoziţia floristică a buruienilor şi faza de vegetaţie a 
culturii; respectarea cu stricteţe a dozelor de erbicid, cât şi a cantităţii 
de apă (în funcţie de metoda de aplicare folosită); reglarea corectă a 
echipamentelor de lucru, calitatea apei utilizată la erbicidare, etc. NU 
UITATI – respectarea regulilor de protecţie a muncii şi a mediului sunt 
obligatorii.

Combaterea buruienilor prin lucrări mecanice este foarte 
importantă pe solurile tasate, numărul de praşile fiind dependent de 
gradul de îmburuienare, starea solului şi particularităţile fiecărei culturi.

Combaterea bolilor şi a dăunătorilor. Controlul fitosanitar 
al culturilor este o preocupare permanentă a fermierului. Cele mai 
afectate sunt culturile la care s-au semănat densităţi mari şi au fost 
fertilizate cu doze mari de îngrăşăminte. La cultura grâului în această 
perioadă trebuie acordată atenţie bolilor foliare, dintre care amintim: 
rugina brună (Puccinia recondita), făinarea (Erysiphe graminis), 
septorioza (Septoria spp), fuzarioza (Fusarium spp),helmintosporioza 
(Helminthosporium spp). Pentru combaterea bolilor dispunem de 
numeroase fungicide menţionate în CODEX ca fiind admise în 
România. Tratamentele se aplică când se atinge pragul economic de 
dăunare (PED), care în termeni populari este definit ca momentul în 
care costul de aplicare al tratamentului (costurile cu uzura maşinii 
utilizate, preţul produselor fitosanitare aplicate şi plata celui care 
aplică tratamentul) este egal cu paguba produsă culturii de boala 
sau dăunătorul ce urmează a fi combătute. Eficacitatea tratamentelor 
depinde de respectarea dozelor şi de aplicarea corectă a acestora cu 
maşini verificate şi reglate. Dintre dăunători menţionăm: atacul 
gândacului ovăzului (Lema melanopa), afidele cerealelor (Schizaphis 
graminum), ploşniţele cerealelor (Eurygaster integriceps) etc.

La porumbul în vegetaţie, în această perioadă poate să apară atât 
atacul viermelui vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera), 
cât şi alţi dăunători cum sunt: gărgăriţa frunzelor (Tanymecus 
dilaticollis), viermi sârmă (Agriotes spp) ş.a.

 Ne-am referit doar la culturile care deţin cele mai mari suprafeţe.
Recoltarea rapiţei pentru ulei este o lucrare dificilă din cauza 

scuturării uşoare a boabelor, în urma plesnirii silicvelor, fapt care 
impune multă atenţie la alegerea momentului optim de recoltare şi 
încheierea acestei lucrări într-un timp cât mai scurt.

În multe parcele plantele au un grad mare de înclinare, 
datorită, în principal, aplicării greşite a fertilizării, fără a respecta 
raportul specific culturii pentru NPK.

Combinele moderne folosite în prezent pot recolta în bune 
condiţii lanurile în care umiditatea boabelor este de 16%, urmând ca  
uscarea să se facă imediat până la umiditatea de 9 -10%. Raportul 
între producţia de seminţe şi paie este de 1:,5-2.

Recoltarea orzului, orzoaicei, secarei şi a triticalelor.
	Recoltarea orzului se face la maturitatea deplină a 

boabelor, când umiditatea scade sub 16 – 17%. Întârzierea recoltării 
se soldează cu mari pierderi, deoarece la această specie spicele se 
rup foarte uşor. Raportul boabe -  paie 1:1,5.

	Recoltarea orzoaicei  destinată pentru fabricarea berii se 
execută când umiditatea boabelor scade sub 15%, pentru a obţine un 
malţ de bună calitate.

	Recoltarea secarei este mult uşurată datorită coacerii 
uniforme, secara încheindu-şi înfrăţirea încă din toamnă. Boabele 
se scutură foarte uşor datorită faptului că nu sunt bine îmbrăcate în 
palee.

	Recoltarea la triticale începe devreme, pe solurile 
nisipoase. Dintre defectele genetice amintim zbârcirea boabelor şi 
încolţirea rapidă a boabelor în spic în cazul în care plantele sunt 
surprinse de ploi în faza de coacere. Recoltarea trebuie făcută în 
timp scurt, înainte ca umiditatea să scadă sub 16%.

	Lucrările solului după eliberarea terenului au 
următoarele obiective importante:

	conservarea unor cantităţi cât mai mari de apă în sol;
	reducerea tasării solului şi protejarea structurii;
	combaterea buruienilor, bolilor şi  dăunătorilor;
	crearea de condiţii bune pentru activitatea 

microorganismelor din sol.
În funcţie de gradul de dotare tehnică a fermei se alege 

varianta de lucru, ţinându-se cont de starea solului la data respectivă.
	      Depozitarea noii recolte.
Pe durata transportului şi a depozitării este obligatoriu, 

pentru a păstra calitatea produsului să se ţină cont de însuşirile 
fizice ale seminţelor, respectiv a fiabilităţii produsului, prevenirea 
autosortării, afânarea, sorbţia şi termoconductibilitatea specifice 
masei de boabe a fiecărei specii.

Grosimea stratului de depozitare este în primul rând 
condiţionată de umiditatea boabelor. Spre exemplu când umiditatea 
este sub 14% înălţimea vracului de seminţe este nelimitată la grâu şi 
se reduce până la 0,5 – 1 m dacă umiditatea depăşeşte 16 – 17%. Nu 
insistăm asupra normelor de depozitare, cunoscute de majoritatea 
celor interesaţi, dar, vă reamintim – Nu neglijaţi pregătirea 
prealabilă a depozitelor, respectiv dezinfectarea şi deratizarea lor, 
fiind unele dintre succesului în depozitarea fără pierderi cantitative 
sau calitative.

      Prof.dr.ing. Adrian Borcean                                            
 Prof.dr.ing. Gheorghe David
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CONTAMINAREA CEREALELOR CU MICOTOXINE. RISCURI,  
CAUZE ȘI STRATEGII DE REDUCERE

Cerealele reprezintă matrici vegetale 
care, prin structura şi compoziţia lor, 
favorizează, în condiții de mediu prielnice, 
formarea unor metaboliți secundari, 
micotoxine, generate de fungi care se 
dezvoltă pe aceste substraturi. Micotoxinele 
se pot dezvolta pe cereale în timpul cultivării, 
transportului, depozitării sau procesării, 
transferându-se produsului finit. Toxicitatea 
acestor compuși naturali este ridicată, iar 
riscul alimentar determinat de ingerarea 
produselor contaminate cu micotoxine este 
superior comparativ cu riscul generat de 
consumul de aditivi alimentari sau pesticide.

Având în vedere răspândirea pe cale 
naturală a acestor compuși toxici, incidența 
lor în produsele vegetale este 
mare, estimându-se că 25-
60% din cantitatea de cereale 
produsă la nivel mondial este 
contaminată cu micotoxine, 
produse mai ales de fungi din 
genurile Aspergillus, Fusarium, 
Penicillium. Consecinţele 
economice ale contaminării cu 
micotoxine și în ceea ce privește 
siguranța alimentară sunt grave. 
Recoltele cu cantităţi mari de 
micotoxine sunt distruse sau 
sunt folosite ca furaje pentru 
animale transferându-se astfel, în 
produsele alimentare derivate ca 
lapte, carne, ouă. 

Dintre micotoxinele cu toxicitate 
şi incidență ridicată în cereale, cele mai 
frecvente în culturile din țara noastră, 
dezvoltate ca urmare a condițiilor favorabile 
de mediu, sunt:  aflatoxina, ochratoxina 
A, deoxinivalenolul, zearalenona şi 
fumonisinele. Cauzele și factorii care 
concură la dezvoltarea fungiilor și elaborarea 
de micotoxine se referă la abilitatea 
genetică a unor fungii de a elabora anumite 
micotoxine, natura substratului, umiditatea 
mediului și a substratului și temperatura. 
Având în vedere toxicitatea ridicată a 
acestor compuși și riscul de contaminare 
al cerealelor cu micotoxine, îndeosebi în 
contextul practicării agriculturii organice, 
unde aplicarea de fungicide sintetice este 
interzisă, informarea producătorilor agricoli 
și a procesatorilor din industria alimentară 
cu privire la posibilitățile de reducere a 
contaminării prezintă deosebit interes. 

În acest sens, pentru a veni în sprijinul 
producătorilor agricoli și a procesatorilor 

din industria de prelucrare a cerealelor, 
Comunitatea Europeană prin intermediul 
proiectului ERASMUS+ 2014-
2020, Actiunea cheie 2:  Proiecte de 
Parteneriate Strategice, CONTRACT 
nr. 2017-1-RO01-KA202-037215, 
finanțează acțiuni de diseminare și 
popularizare a cauzelor contaminării 
cerealelor cu micotoxine, precum și 
elaborarea unor măsuri de reducere a 
impactului negativ al acestor compuși 
toxici. 

Proiectul cu titlul: „Strategii 
de predicție, prevenție și reducere 
a efectului contaminării fungice 
asupra calității, producției cerealelor 

și siguranței alimentare”, acronim 
SAFETYCER, este coordonat de către 
Patronatul Român din Industria de 
Morărit, Panificație și Produse Făinoase 
(ROMPAN) şi derulat în parteneriat 
cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României’’din Timişoara 
(USAMVBT), Universitatea din Novi 
Sad (Serbia), Universitatea din Osijek 
(Croaţia) şi Universitatea din Bari (Italia). 

Proiectul finanțează organizarea 
unor cursuri teoretice de informare cu 
privire la cunoaşterea cauzelor care 
favorizează dezvoltarea fungiilor şi 
elaborarea de micotoxine în cereale și 
produse derivate, a măsurilor de prevenție 
și de decontaminare care pot fi întreprinse 
în câmp şi depozitele de cereale, dar și 
aplicații practice, în teren și în depozite, 
în scopul reducerii contaminării.

În zona de vest a țării, unde 
cultivarea și procesarea cerealelor 

prezintă interes deosebit, specialiștii agronomi, 
biologi și tehnologi alimentari, cadre didactice 
ale USAMVBT, prin intermediul cursurilor 
organizate în cadrul proiectului, vor asigura 
suportul științific și soluțiile tehnice necesare în 
combaterea contaminării fungice și micotoxice a 
cerealelor și produselor derivate.

Strategiile de reducere a contaminării fungice 
se referă la măsuri preventive, aplicabile în câmp 
sau depozitele de cereale, înainte de producerea 
contaminării și metode de decontaminare utilizate 
în scopul reducerii conținutului micotoxigen în 
cerealele și produsele derivate.

Prin intermediul proiectului vor fi evidențiate 
avantajele metodelor preventive aplicabile în 
câmp, înainte de recoltare sau în depozite, post-

recoltare. 
Măsurile aplicabile în câmp în 

vederea reducerii contaminării cu 
micotoxine a cerealelor se referă la: 
prevenirea atacului insectelor, rotația 
culturilor și managementul reziduurilor, 
irigarea optimă a cerealelor, cultivarea 
speciilor rezistente atacului fungic, 
respectarea măsurilor agro-tehnice.

În depozite este necesar a se 
aplica măsurile de bună practică în 
scopul controlului principalilor factori 
care concură la dezvoltarea fungiilor 
și elaborarea de micotoxine, și anume: 
temperatura, umiditatea şi timpul 
de depozitare. În acest scop este 
necesar a se respecta condițiile optime 

de umiditate pentru cereale de maxim 14%, 
asigurarea ventilației în depozite, îndepărtarea 
fracțiilor alterate sau atacate de insecte, asigurarea 
unor condiţii de atmosferă controlată în cazul 
păstrării cerealelor în depozite un timp mai 
îndelungat, prin reducerea conținutul de oxigen și 
creșterea aportului de dioxid de carbon în spațiile 
de stocare.

Nu în ultimul rând, metodele fizice de 
îndepărtare a fracţiilor alterate, măcinarea, 
separarea învelișurilor tărâțoase, tratamentele 
termice sau metodele chimice de decontaminare 
folosind acizi sau baze, agenţi oxidanți sau 
reducători reprezintă soluții eficiente în reducerea 
conținutului micotoxigen al cerealelor și 
produselor derivate.

Informaţii suplimentare cu privire la 
derularea programului ERASMUS K2 plus se 
găsesc pe pagina web: http://www.rompan.ro/
safetycer/  

Prof.dr.ing.Alexa Ersilia
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Tomatele provin din America Centrală 
şi de Sud, mai precis din statele Peru, Bolivia 
şi Ecuador, cu centrul de origine în jurul 
localităților Vera Cruz și Pueblo. Etimologia 
de tomate derivă de la cuvântul „tomatle”, 
acesta aparţinând limbii „nahua” vorbită 
de azteci.  În anul 1498 tomatele au fost 
semnalate de către Cristofor Columb, iar în 
anul 1557 Matthiola le numeşte „pomme 
d’amour”. Pe continentul European tomatele 
au fost aduse de conchistadorii spanioli, 
fiind considerate multă vreme otrăvitoare, 
cu importanță ornamentală și apoi 
farmaceutică (unele însușiri afrodisiace), 
dar au fost cultivate pentru prima dată în 
Spania şi Portugalia sub denumirea de „mere 
peruviene”, de unde au pătruns în Italia, iar 
ulterior în sec. XVIII-XIX s-au răspândit şi 
în celelalte state. În anul 1581, Matthias De 
L’obel spunea „aceste fructe sunt mâncate de 
nişte italieni ca pepeni galbeni, dar gustul lor 
foarte rău dădea indicaţii suficiente despre 
nocivitatea lor”, idee ce a continuat multă 
vreme ţinând seama de faptul că unele specii 
din familia Solanaceae şi alte plante, ca 
de exemplu mătrăguna, au acţiune toxică, 
până în anul 1778 când tomatele au fost 
considerate în Franţa ca legume.

Linnaeus (1753) publică descrierea 
a două specii, iar doi ani mai târziu, prin 
completările efectuate, ajunge la 3 specii. 
Miller P. (1768) descrie următoarele 7 specii: 
Lycopersicon galeni Mill., L. esculentum 

IMPORTANȚA UTILIZĂRII BIO-EFECTORILOR  
ȘI A INPUTURILOR BIOLOGICE

LA CULTURA TOMATELOR ÎN SPAȚII PROTEJATE  
ȘI FORȚATE

Mill., L. aethiopicum Mill., L. pimpinellifolium 
Dun., L. peruvianum Dun., L. procumbens Mill. 
şi L. tuberosum Mill. În anul 1852 botanistul 
De Candolle enumeră în descrierile sale 10 
specii ale genului Lycopersicon şi anume: L. 
esculentum Mill., L. pimpinellifolium Dun., 
L. peruvianum Dun., L. hirsutum H.B. et. 
K., L. regulare Dun., L. chilense Dun., L. 
agrimoniaefolium Dun., L. humboldtii (Wild.) 
Dun., L. pyriforme Dun. şi L. cerasiforme 
Dun. Unele dintre aceste specii constituie 
resurse inestimabile de germoplasmă la 
producerea răsadurilor altoite, deoarece acești 
portaltoi prezintă adaptabilitate, toleranță și 
chiar rezistență la oscilațiile condițiilor de 
microclimat și factorii adverși de mediu.

Fructele de tomate sunt foarte apreciate, 
atât din punct de vedere alimentar, cât și 
terapeutic, respectiv cosmetic. Importanţa 
alimentară a tomatelor este deosebită, 
aceasta fiind dată de faptul că acestea se pot 
consuma într-o gamă variată de moduri: în 
stare proaspătă, sub formă de salată simplă 
sau în amestec cu alte legume, preparate în 
ciorbe, sosuri, ghiveci, roşii umplute etc., cât 
şi prelucrate industrial sub formă de pastă, 
bulion, conserve, sucuri obişnuite sau picante. 
Valoarea alimentară ridicată a tomatelor 
este dată de conținutul fructelor în vitamine, 
zaharuri, substanțe minerale, aminoacizi și 
acizi organici. 

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

Culturile din sere și solarii se pot realiza 

în sol sau în sisteme fără sol. În al doilea caz, 
suportul poate fi diferit (solid sau lichid), dar 
nutriția se face cu soluții nutritive complete 
și echilibrate sub raportul compoziției 
minerale, acidității și al gradului de aerisire. 
Sistemele de cultură „fără sol” au apărut și 
s-au extins din necesitatea de a contracara 
neajunsurile pe care solul le reprezintă ca 
suport de cultură: raport necorespunzător 
între partea solidă, apă și aer a solului, 
fenomenul de „oboseală a solului”, starea 
fitosanitară (costuri ridicate cu dezinfecția) 
și dezechilibre de nutriție greu de controlat. 
Din grupa substraturilor utilizate la cultura 
organică fac parte: turba brună, turba neagră, 
scoarța de copac, rumegușul de lemn (simplu 
sau în amestec cu 25 % nisip), fibra de cocos 
etc.

Produsele biologice sunt considerate 
acele produse agricole a căror producere, 
conservare sau eventual industrializare, 
se realizează fără utilizarea substanţelor 
chimice de sinteză sau o altă substanţă în 
afară de substanţele minerale provenite 
din zăcăminte naturale, substanţe organice 
provenite de la animale, plante din flora 
spontană sau din cultură, cât şi anumite 
substanţe obţinute prin procedee industriale 
care sunt menţionate în caietul de sarcini 
IFOAM sau în Reglementarea 2092/1991 a 
CEE.

În perioada 2012-2017 Universitatea 
de Științe Agricole și Medicină Veterinară 
a Banatului „Regele Mihai I al României” 
din Timișoara a fost partener în proiectul 
BIOFECTOR și a deținut în cadrul 
pachetului de lucru 8 (WP 8) statutul de 
cercetare aplicativă (testare de produse) și 
transfer tehnologic.

Bio-efectorii microbieni utilizați în 
proiect cuprind diferite extracte fungice şi 



7

AGRICULTURA BANATULUI 2018 Nr. 2

Conţinutul fructelor, pastei şi sucului de tomate (valori medii)
(după Ciofu Ruxandra şi colab., 2004)

Specificare U/M Fructe proaspete Pastă de tomate Suc de tomate
la 100 g la 100 g la 100 g

Zahăr total g 4,32 - -
Glucoză g 2,02 - -
Fructoză g 2,30 - -
Apă g 94,20 86,00 93,70
Caroten mg 0,82 1,24 0,35
Vitamina B1 mg 0,057 0,058 0,051
Vitamina B2 mg 0,035 0,18 0,026
Vitamina B6 mg 0,10 9,00 -
Vitamina C mg 24,20 - 16,00
Vitamina K mg 0,65 - -
Biotina mg 4,00 1,48 0,69
Acid nicotinic-amidon mg 0,53 2,30 1,10
Fier mg 0,95 - -
Magneziu mg 20,00 590,00 -
Sodiu mg 6,30 1.160,00 -
Potasiu mg 270,00 34,00 15,00
Fosfor mg 26,00 - -
Fluor mg 60,00 - -
Leucină g 0,039 - 0,041
Izoleucină g 0,020 - 0,029
Valină g 0,026 - 0,007
Metionină g 0,006 - 0,007
Fenilamină g 0,027 - 0,028
Tirozină g 0,014 - 0,014
Treonină g 0,031 - 0,033
Triptofan g 0,008 - 0,009
Lizină g 0,040 - 0,042
Histidină g 0,014 - 0,015
Arginină g 0,028 - 0,029

bacteriene cu potenţial de promovare a creşterii 
rădăcinii şi de solubilizare a elementelor 
nutritive. Produsele de extracţie naturală din 
iarba de mare, compost şi extracte din plante, 
ca şi compuşii lor activi purificaţi sunt, de 
asemenea,  testaţi în diferite combinaţii şi 
formule.

În acest sens s-au organizat experiențe 
de tip monofactorial, atât la producerea 
răsadurilor cât și cultura tomatelor în sistem 
forțat și protejat, variantele experimentale fiind 
constituite din următoarele produse:

– Biological Fertilizer DC 0.05 % 
(PROPHYTA, Malchow/Poel, Germany), ce 
conține Penicillium sp. PK 112;

– Proradix® WP 0.02 % (SOURCON 
PADENA, Tübingen, Germany), compus din 
Pseudomonas strain DSMZ 13134;

– Rhizovital® 42 fl. 0.04 % (ABiTEP 
GmbH, Berlin, Germany), ce are în compoziție 
Bacillus amyloliquefaciens FZB42;

– Bacillus simplex R41 0.04 % (ABiTEP 
GmbH, Berlin, Germany);

– Vitalin AM inoculum 1 g pe plantă;
– Agrinos HYT® A (ECAG 2223, provenit 

consumul specific de elemente nutritive și 
gradul de utilizare al acestora, iar din acest 
punct de vedere s-au utilizat diferite produse 
la fertilizarea de bază și fazială.

– Dix 10N (ITALPOLLINA SpA Italy) 
este gunoi de pasăre brichetat și conține: 
azot organic - 9%, anhidridă fosforică - 2%, 
oxid de potasiu solubil în apă - 2% și carbon 
organic 41%. Acest îngrășământ organic 
utilizat la fertilizarea de bază a solului în sere 
și solarii se aplică în cantitate de 2,0-2,2 t/ha.

– Megasol 15:30:15 + ME 
(MEGACHEM Ltd. Israel) are în compoziție 
azot total 15,0%, din care N-NH4 - 8,7%, 
N-NO3 - 4,3%, N-NH2 - 2,0%; pentaoxid de 
fosfor - 30%; oxid de potasiu - 15,0%; sulf 
- 3,0%; microelemente (în ppm): Fe - 500, 
Mn - 250, Zn - 125, Cu - 25, B – 100. Acest 
îngrășământ cu solubilitate totală se utilizează 
la fertirigare, în concentrație 1,0%;

– Lithovit (zeovita GmbH, Roter) 
este un fertilizat cu aplicare foliară care 
îmbogățește concentrația în CO2 în jurul 
aparatului foliar și conține >75% CaCO3, 
>4% MgCO3, >0,25% Fe, >5,0% SiO2, 
>0,1% K2O, >0,015% N, >0,015% P2O5, 
>0,01% Mn. Cantitatea aplicătă este de 2-2,5 
kg/ha, în 3 repetiții la interval de 30 zile;

– CropMax® (HOLLAND FARMING 
B.V, Netherland) este un fertilizant foliar 
complex, 100 % natural și conține 0.2% N, 
0.4% P, 0.02% K, 220 mg/l Fe, 550 mg/l Mg, 
49 mg/l Zn, 35 mg/l Cu, 54 mg/l Mn, 70 mg/l 
B, 10 mg/l Ca, Mo, Co, Ni, aminoacizi 2%, 
vitamine, enzime, auxine, chitochinine și 

gibereline. Sunt recomandate două aplicări 
pe perioada de vegetație, în concentrație de 
0,2%, respectiv cantitatea de 1-3 l/ha;

– Multi-K (Haifa Chemicals Ltd. Israel) 
conține N 13% și K2O 46%. Se utilizează în 
cantitate de 8-13 kg/ha, respectiv concentrația 
de 0,2-0,3%;

– MYR Ca (Italpollina SpA Italy) 
este un fertilizant foliar organic ce conține 
3% azot organic, 5% CaO, respectiv 18.5% 

de la EuroChem Agro, Mannheim, Germany) 
0.03125 %.

Aplicarea bio-efectorilor s-a realizat 
în două etape, mai precis faza de răsad la 
stadiul de prima sau a doua frunză adevărată 
(BBCH 11 sau 12), într-o cantitate de 20 ml 
de apă la fiecare ghiveci, utilizându-se pipeta 
automată. După aplicarea bioefectorilor, 
la intervale de 7, 14 respectiv 21 zile s-au 
realizat măsurători biometrice ale unor 
caractere morfologice și anume: înălțimea 
plantei, numărul de frunze, lungimea și 
lățimea acestora, respectiv suprafața foliară. 
A doua aplicare a produselor s-a efectuat la 
un interval de 14 zile după plantarea răsadului 
în spațiul de cultură. Pe parcursul perioadei 
de creștere și dezvoltare a plantelor s-au 
realizat observații fenologice (apariția primei 
inflorescențe, a numărului de flori legate în 
inflorescență respectiv a primului fruct legat) 
și măsurători biometrice (greutatea medie a 
fructelor, producția de fructe pe plantă și la 
unitatea de suprafață).

Capacitatea de producție a unui hibrid 
de tomate și nu numai este influențată de 
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bază de microorganisme vii şi compuşi naturali 
activi. Scopul final este elaborarea de produse Bio-
efectoare cu capacitatea de a creşte productivitatea 
sistemelor agricole organice, cu inputuri mici 
(low input) şi de a spori eficienţa îngrăşămintelor 
reciclabile şi a strategiilor de plasare a elementelor 
nutritive cât mai aproape de rădăcina plantelor de 
cultură. Combinaţia strategică a diferitelor tipuri 
de fertilizare alternativă şi a produselor Bio-
efectoare specific adaptate la diferitele condiţii 
geo-climatice europene constituie un instrument 
promiţător pentru depăşirea limitării disponibilităţii 
elementelor nutritive. Din acest punct de vedere, pe 
baza rezultatelor experimentale obținute în cadrul 
proiectului BIOFECTOR putem 
concluziona că în urma aplicării bio-
efectorilor s-au înregistrat sporuri 
de producție foarte semnificative. 
Totodată, în cazul unor bio-
efectori s-a observat și o influență 
asupra numărului de flori legate 
în inflorescență și a timpurietății 
apariției producției.

În acest context, proiectul va 
contribui la o producţie legumicolă 
mai durabilă şi mai prietenoasă 
cu mediul din Europa, cu inputuri 
reduse de substanţe agrochimice.

Prof. dr. Günter Neumann, 
liderul grupului “Rhizosphere 
Research” de la Institute of Crop 
Science, University of Hohenheim 
şi colaborator ştiinţific în proiectul 
BIOFECTOR, comentează: 
“Interacțiunile plantelor cu 
microorganismele din sol şi cu 
metaboliții lor sunt bine cunoscute 
ca elemente determinante 
ale creșterii plantelor, ale 
achiziționării elementelor nutritive 
şi ale rezistenţei la stres. Totuși, 
tentativele de a implementa aceste 
procese în strategiile de fertilizare 
a solului şi management al 
recoltelor durabile sunt blocate 
de reproductibilitatea limitată 
a practicilor agricole din cauza 
unei cunoașteri incomplete a condițiilor necesare pentru aplicarea cu succes a acestora. 
Experiența multidisciplinară combinată a consorțiului în domeniile producerii de Bio-
efectori, al nutriției plantelor, al producerii de îngrăşăminte, al managementului chimiei 
solului şi al microbiologiei solului oferă o bază științifică solidă, orientată spre practica 
de depășire a acestor limite prin selectarea şi dezvoltarea de produse Bio-efectore special 
adaptate la cerințele strategiilor de fertilizare alternativă”.

Conf. dr. ing. Gheorghe POȘTA
Prof. dr. ing. dr. H.C. Karl Fritz LAUER

carbon organic și se utilizează în concentrație de 
0,35%, aplicat foliar de 2 ori la interval de 30 
zile;

– MYR K (Italpollina SpA Italy) conține 
12% K2O, 3% azot organic, 11% carbon organic 
și se aplică foliar de două ori pe perioadă de 
vegetație, în concentrație de 0,35%;

– YaraVita Universal Bio (Yara UK Ltd) 
conține: N - 8,5% (100 g/l), P2O5 - 3,4% (40 

g/l), K2O - 6% (70 g/l), 
B - 0,02% (0,2 g/l), Cu 
- 0,1% (1,0 g/l), Mn 

- 0,11% (1,3 g/l), Mo - 
0,003% (0,03 g/l), Zn 
- 0,06% (0,7 g/l) și se 

aplică foliar în concentrație de 0,3%;
– YaraLiva Calcinit 15,5-0-0 (Yara UK 

Ltd) este tot un fertilizant cu aplicare foliară 
ce conține N - 15,5%, respectiv Ca - 19% și se 
utilizează în concentrație de 0,3%.

Programul de protecție a culturilor 
experimentale de tomate în spații forțate și 
protejate a inclus utilizarea fungicidelor de 
contact (prevenirea apariției bolilor) și lansarea de 
prădători și paraziți în combaterea dăunătorilor. 
În acest sens, pentru combaterea musculiței albe 
de seră (Trialeurodes vaporariorum) s-au lansat 
Encarsia formosa și Macrolophus caliginosus 
(odată cu acesta s-a administrat și produsul 
Nutrimac care conține Ephestia kuehniella, 
necesar hrănirii). Împotriva afidelor s-au lansat 
două specii, Aphidius colemani și Aphidoletes 
aphidimyza, iar pentru controlul populațiilor 
de trips (Frankliniella occidentalis) s-au lansat 
Amblyseius swirskii și Orius laevigatus. Au 
existat situații când pe fondul factorilor de 
microclimat s-au realizat lansări cu Phytoseiulus 
persimils pentru a preveni atacul păianjenilor 
Polyphagotarsonemus latus și Tetranychus 
urticae.

BIOFECTOR este un proiect integrat 
care are ca scop elaborarea de noi abordări 
în utilizarea aşa-numiţilor Bio-efectori pe 

BIOFECTOR is funded by the European 
Commission within the 7th Framework 
Program, Grant Agreement  No. 312117
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executarea tratamentelor împotriva 
bolilor şi dăunătorilor.

Plivitul lăstarilor se execută după 
apariţia inflorescenţelor, de obicei o 
singură dată, dar în unele cazuri sunt 
necesare două pliviri. Lăstarii de prisos 
se îndepărtează cu mâna de la punctul 
de inserţie, în urma examinării foarte 
atente a butucului. Sunt consideraţi de 
prisos lăstarii nefertili de pe elementele 
de rod, precum şi o parte a lăstarilor 
fertili situaţi pe elementele de rodire.  La 
soiurile cu puţini lăstari sterili, aceştia se 
vor îndepărta în totalitate, iar la soiurile 
cu mulţi lăstari nefertili se vor îndepărta 
jumătate din aceştia (se vor îndepărta unul 
din lăstarii gemeni, lăstarii de pe trunchi şi 
cei cu poziţie necorespunzătoare).

La butucii conduşi în forme semi-
înalte şi înalte pe cepul de siguranţă se lasă 
doi lăstari. Lăstarii crescuţi pe trunchi se 
plivesc, iar cei porniţi de pe capul înălţat 
sau cordoane se reţin în scopul apropierii 
rodului de butuc.

Legatul lăstarilor este o lucrare 
necesară, deoarece aceştia au ţesuturile 
mecanice slab dezvoltate şi 
după ce depăşesc o anumită 
lungime nu se mai pot 
autosusţine şi se apleacă. 
Lăstarii se leagă de 2-4 
ori pe vară. Primul legat 
se face când lăstarii au 40-
60 cm şi depăşesc nivelul 
sârmei a doua a spalierului 
cu aproximativ 10 cm, iar 
în cazul viţelor conduse în 
forme joase, când lăstarii 
din butuc au depăşit prima 
sârmă a spalierului.

Obținerea unor produse viti-vinicole de 
calitate, competitive, în condiții de eficiență 
este posibilă doar printr-o tehnologie de 
cultură adecvată, care să valorifice potențialul 
natural al  zonei și potențialul productiv al 
soiului.

În cadrul acestei  tehnologii, lucrările 
și operațiile în verde sunt foarte importante, 
deoarece prin ele se valorifică potențialul 
fotosintetic al zonelor de cultură (în România 
avem o insolație reală cuprinsă între 1600 și 
2000 ore de strălucire a soarelui) și se reglează 
raportul între creșterile utile și creșterile 
inutile pe butucul de viță de vie.

Lucrările şi operaţiile în verde cuprind 
un complex de măsuri fitotehnice care se 
execută în perioada de vegetaţie a viţei de 
vie (mai precis în intervalul 10 mai – 10 
septembrie). Ele completează tăierile de 
rodire în scopul reglării proceselor de creştere 
şi fructificare. 

Prin lucrările şi operaţiile în verde 
se realizează o aerisire şi iluminare 
corespunzătoare a organelor butucului, 
reducând atacul de boli şi îmbunătăţind 
calitatea producţiei.

În funcţie de necesitatea aplicării lor, 
scopul şi frecvenţa de executare, lucrările şi 
operaţiile în verde pot fi clasificate astfel:

- lucrări şi operaţii executate curent: 
plivitul lăstarilor, legatul lăstarilor, copilitul 
lăstarilor, cârnitul;

- lucrări şi operaţii specifice soiurilor 
de struguri pentru masă: normarea 
inflorescenţelor, scurtarea inflorescenţelor, 
rărirea butonilor florali şi a boabelor, 
împungirea strugurilor;

- lucrări şi operaţii în verde aplicate 
ocazional: ciupitul, desfrunzitul parţial, 
incizia inelară, polenizarea suplimentară.

Deoarece în ultimii ani deficitul de forță 
de muncă în viticultură, ca de altfel în întreaga 
economie, este tot mai accentuat, lucrările 
și operațiile în verde au fost raționalizate în 
sensul efectuării lor doar la nevoie și au fost 
create mașini și utilaje cu ajutorul cărora 
cârnitul lăstarilor și desfrunzitul se pot efectua 
mecanizat, reducând semnificativ costurile cu 
manopera.

Lucrări şi operaţii în verde obişnuite:
Plivitul lăstarilor constă în 

îndepărtarea de pe butuc a lăstarilor de 
prisos, a tuturor lăstarilor daţi din portaltoi, 
pentru a asigura condiţii cât mai favorabile 
de hrănire, iluminare şi aerisire pentru lăstarii 
rămaşi. Prin plivit se uşurează de asemenea 

LUCRĂRI ŞI OPERAŢII ÎN VERDE  
ÎN VITICULTURĂ

La sistemul de susţinere pe spalier 
lăstarii se leagă răsfirat, unul câte unul, sau 
cel mult 2-3 lăstari la un loc. În plantaţiile 
în care spalierul este prevăzut cu sârme 
duble, legatul se face mult mai uşor. Lăstarii 
se vor introduce printre sârmele duble ale 
spalierului şi se vor lega din loc în loc. 

Legăturile se fac imediat sub frunze. 
Nu este bine să se lege mai mult de 2-3 
lăstari la un loc şi nici peste frunze, deoarece 
în mijlocul butucului se menţine umezeala 
ridicată favorizând atacul bolilor. Legarea 
lăstarilor nu trebuie făcută pe timp umed.

Al doilea legat se face imediat după 
înflorit, al treilea în iulie, iar ultimul în 
august. Prin lucrarea de legat se realizează 
repartizarea mai bună a frunzelor în 
spaţiu, favorizând activitatea fotosintetică 
cu influenţe favorabile asupra calităţii 
producţiei.

Copilitul lăstarilor  constă în scurtarea 
sau mai rar suprimarea lăstarilor crescuţi la 
subsuoara frunzelor (copili). Suprimarea 
acestora se face deasupra a 4-5 frunze, când 
aceştia sunt în faza de 7-8 frunze. Partea 
de copil rămasă pe lăstar ajută la hrănirea 
şi diferenţierea mai bună a ochilor de iarnă 
situaţi la baza lor. Copilitul se execută o dată 
cu legatul al doilea şi al treilea al lăstarilor, 
dar din raţiuni economice în ultimul timp, 
lucrarea de copilit se practică din ce în ce mai 
rar, mai ales la formele înalte. Copilitul este, 
totuşi o lucrare necesară la soiurile viguroase 
care emit mulţi copili.

În funcţie de modul în care se execută, 
copilitul poate fi total sau parţial. Modul de 
executare al copilitului parţial a fost arătat 
mai sus. Copilitul total constă în suprimarea 
totală a copilului de la subsuoara frunzei şi 
este mai puţin utilizat.

Cârnitul lăstarilor este o operaţie care 
se execută în toate categoriile de vii la intrarea 
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creştere a mugurelui principal din ochiul 
abia format. Aceasta duce la folosirea 
neraţională a asimilatelor şi favorizează 
atacul de mană pe frunzele tinere ale 
copililor.

Lăstarii rezervaţi pe butuc pentru 
completarea golurilor prin marcotaj nu 
vor fi cârniţi. În viile conduse în forme 
înalte, creşterea lăstarilor este temperată, 
de aceea cârnitul se face mai târziu şi o 
singură dată.

Lucrări şi operaţii în verde 
aplicate ocazional:      

Ciupitul lăstarilor constă în 
suprimarea cu mâna, fără ajutorul altor 
unelte a vârfului de creştere a lăstarilor, 
cu 4-5 zile înainte de declanşarea 
înfloritului. Prin această lucrare se opreşte 
creşterea lăstarilor în lungime pentru o 
perioadă şi se dirijează asimilatele către 
inflorescenţe.

Ciupitul lăstarilor are ca efect: sporirea numărului de 
flori legate în inflorescenţe, creşterea producţiei de struguri, 
stimularea creşterii şi fructificării copililor, stimularea creşterii 
lăstarilor de pe cepi. Lucrarea se aplică rar, numai la soiurile 
care leagă slab. Nu se ciupesc lăstarii de pe cepul de siguranţă şi 
cei destinaţi pentru completarea golurilor prin marcotaj.

Desfrunzitul parţial este recomandat atât în cazul 
soiurilor de struguri pentru masă cât şi soiurilor de struguri 
pentru vin. El constă în îndepărtarea frunzelor îmbătrânite 
situate în dreptul strugurilor în vederea expunerii lor la soare 
pentru a favoriza coacerea acestora, aerisirea butucului şi 
uşurarea aplicării tratamentelor fitosanitare.

Lucrarea se impune în anii ploioşi şi se face cu 
2-3 săptămâni înainte de recoltat, pentru a preveni 
atacul de putregai cenuşiu.

Trebuie ţinut cont de faptul că frunzele sunt 
organe utile plantei, cu rol în asimilaţia clorofiliană 
şi fiecare soi necesită o anumită suprafaţă foliară 
optimă (pentru un kilogram de struguri este necesară 
o suprafaţă foliară de 1,5-2,0 m2). Din aceste motive 
desfrunzitul parţial se realizează cu discernământ 
pentru a nu periclita producţia de struguri sau chiar 
viaţa butucului.

Desfrunzitul timpuriu, înainte de înflorit 
sau în timpul înfloritului, favorizează meierea şi 
mărgeluirea boabelor, fenomene cu atât mai intense 
cu cât se îndepărtează mai multe frunze.

Efectele pozitive ale desfrunzitului raţional 
asupra calităţii strugurilor sunt: colorarea uniformă 

a boabelor la soiurile de struguri pentru masă, sporirea 
conţinutului în zaharuri, reducerea acidităţii totale prin 
degradarea acidului malic sub acţiunea mai intensă a luminii. 
Lucrarea se poate face manual sau mecanizat.

Incizia inelară este operaţia în verde care constă în 
scoaterea unui inel de scoarţă lat de 5-6 mm de pe lăstarii 
fertili, de sub prima inflorescenţă. Se aplică rar la soiurile de 
struguri pentru masă pentru a obţine struguri mari şi aspectuoşi, 
cu boabe uniforme şi cu o coacere mai timpurie. Ea se face cu 

strugurilor în pârgă şi încetarea creşterii lăstarilor, ceea ce corespunde cu 
a doua jumătate a lunii august şi începutul lunii septembrie. Lucrarea 
constă în retezarea tuturor lăstarilor la 20-30 cm deasupra ultimei sârme 
a spalierului, folosind în acest scop  foarfeca de gard viu, foarfeca de 
tăiat via sau diverse mașini și dispozitive, cu ajutorul cărora lucrarea 
se poate face mecanizat. Prin cârnit se îndepărtează 5-7 frunze din 
vârful lăstarilor considerate consumatoare deoarece ele nu mai au timp 
să devină excedentare în asimilate. Lucrarea de cârnit mai are rolul de 
a micşora umbrirea lăstarilor şi a frunzelor, îmbunătăţind iluminarea şi 
aerisirea frunzişului rămas şi a strugurilor.

Cârnitul precoce (10-15 iulie) executat când lăstarii sunt în plină 
creştere sau cârnitul prea radical vor avea ca efect pornirea în vegetaţie 
a unui număr prea mare de copili, iar în unele cazuri chiar pornirea în 

Cârnitul lăstarului: a – manual, b – mecanic

a b
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4-5 zile după înflorit în perioada de maximă activitate a frunzelor pentru ca 
rănile să se vindece în decurs de 20-25 zile. Calendaristic, inelarea trebuie 
făcută în intervalul 15 iunie – 15 iulie. Incizia inelară se poate face atât pe 
lăstari cât şi la baza coardelor, cu ajutorul unor foarfeci speciale de inelat,  
a căror lame secţionează scoarţa şi liberul, după care inelul se desprinde şi 
este scos cu ajutorul unui briceag.

Inelarea trebuie făcută moderat, deoarece practicarea unui număr 
mare de incizii stopează migrarea asimilatelor spre sistemul radicular, fapt 
ce afectează vigoarea butucilor şi pune în pericol chiar viaţa acestora. Din 
acest motiv nu este recomandată inelarea tuturor lăstarilor sau a coardelor 
de pe un butuc, ci numai o treime din acestea şi o dată la 3 ani.

Incizia inelară: A – pe lăstar; B – la baza coardei.

Deoarece inelarea este o operaţie dificilă care necesită multă forţă de 
muncă, se poate practica numai o tăietură circulară în scoarţă şi liber, cu un 
briceag bine ascuţit, fără scoaterea inelului. În acest caz rănile se vindecă 
mai uşor, dar efectele pozitive produse asupra strugurilor sunt mult mai 
reduse. Coardele inelate nu trebuie utilizate în anul următor la tăierea în 
uscat pentru formarea elementelor de rodire.

Lucrări şi operaţii în verde specifice soiurilor de struguri pentru 
masă:

Normarea (rărirea) inflorescenţelor este o lucrare care se aplică 
soiurilor de struguri pentru masă care au un procent ridicat de lăstari fertili 
şi mai multe inflorescenţe pe lăstar. Reducerea numărului de inflorescenţe 
se face în mod diferit, în funcţie de fertilitatea solului şi nivelul agrotehnicii 
aplicate. Pe fiecare lăstar fertil sunt necesare 1-2 inflorescenţe, restul fiind 
îndepărtate prin rupere cu mâna. Rărirea se va executa imediat după 
legatul florilor, pentru a avea posibilitatea să alegem inflorescenţele cele 
mai corespunzătoare, care vor fi păstrate. 

Scurtarea inflorescenţelor se aplică în general soiurilor de stuguri 
pentru masă cu boabe mari, influenţând favorabil calitatea strugurilor 

prin: ridicarea aspectului comercial al acestora, maturarea 
mai uniformă, uniformizarea culorii şi mărimii boabelor, 
creşterea conţinutului în zahăr. Prin această lucrare 
se urmăreşte îndepărtarea vârfului axului principal al 
strugurilor, iar în cazul strugurilor rămuroşi se va îndepărta 
şi o parte din ramificaţiile laterale, care au boabe mici şi 
neuniforme din punct de vedere al maturării.

În urma numeroaselor cercetări efectuate în acest sens 
s-a stabilit că momentul optim pentru executarea acestei 
operaţii este imediat după înflorire. Dacă se execută mai 
devreme poate avea ca efect legarea unui număr prea mare 
de flori şi obţinerea unor struguri cu boabe prea dese. Dacă 
operaţia se face cu întârziere se va reduce sporul în greutate 
al boabelor, proporţional cu durata întârzierii.

Scurtarea inflorescenţelor se poate face cu o foarfecă 
inoxidabilă sau chiar cu mâna, suprimând, în funcţie de soi, 
1/2 sau 2/3 din inflorescenţă.

Rărirea butonilor florali şi a boabelor îmbunătăţeşte 
aspectul comercial al strugurilor, fără a modifica forma 
acestora. Lucrarea este indicată în cazul soiurilor pentru 
masă cu boabe rare şi neuniforme ca mărime, culoare şi 
maturare (Muscat Hamburg ), în cazul soiurilor cu boabe 
dese (Chasselas dor) şi a celor predispuse la meiere şi 
mărgeluire (Coarnă neagră). Operaţia de rărire se execută 
imediat după înflorire, când efectul acesteia este maxim. 
Rărirea boabelor se va face prin tăierea acestora de la 
baza pedicelului şi nu prin rupere, utilizând în acest scop 
forfecuţe inoxidabile cu vârfuri lungi bine ascuţite. Înainte 
de a efectua lucrarea se va scutura uşor strugurele, pentru a 
îndepărta florile sau boabele care urmează să cadă natural. 
Lucrarea trebuie făcută dimineaţa, seara sau în zilele 
noroase, pentru a feri inflorescenţele sau strugurii de arşiţă.

Împungirea strugurilor se execută în vederea obţinerii 
unor struguri de o calitate deosebită, la soiurile ale căror 
struguri se pătează sub acţiunea directă a soarelui foarte 
puternic.  Astfel de soiuri sunt: Chasselas dor, Afuz-Ali, 
etc. De asemenea operaţia se aplică şi în cazul soiurilor cu 
maturare extra-timpurie şi timpurie (Perlă de Csaba) care 
sunt atacate puternic de viespi.

Împungirea strugurilor constă în introducerea 
strugurilor în pungi sau săculeţe confecţionate din hârtie 
de pergament. Operaţia se execută la  începutul maturării 
strugurilor.

Pungile se leagă prima dată în jurul pedunculului, 
după care se cuprinde şi lăstarul din dreptul lor. La baza 
pungilor se lasă mici orificii necesare pentru aerisire şi 
scurgerea apei.

Prin împungire strugurii primesc un aspect mai plăcut 
cu boabe sănătoase, uniform colorate şi pruina intactă. Cu 
toate acestea, lucrarea fiind anevoioasă se practică foarte 
rar şi pe suprafeţe reduse.

Prof. univ. dr. Alin Dobrei
Conf. univ. dr. Alina Dobrei

Scurtarea inflorescenţelor  (a) şi aspectul strugurelui rezultat (b)
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Ginkgo biloba L. – Arborele cu fruct de argint, arborele pagodelor, ginkgo
Arbore originar din Extremul Orient, estul Chinei, introdus în Europa în 

anul 1730, poate ajunge la înălţimi de 40 m şi diametre de 3-4 m. Se plantează ca şi 
arbore ornamental în parcuri, grădini publice, grădini botanice, parcuri dendrologice, 
dar şi în scop terapeutic pentru recoltarea frunzelor, fructelor. 

Tulpina este dreaptă, neregulat verticilată. Ritidomul cenuşiu-închis, gros, 
cu crăpături largi şi solzi rotunjiţi. Lujerii sunt de două tipuri: lungi (macroblaste) şi 
scurţi (brahiblaste), se observă cicatricele frunzelor căzute. Mugurii alterni, conici, 
perpendiculari pe lujer. Frunzele de 5-8 cm lungime, caduce, în formă de evantai, 
cu limbul lăţit, cu marginea bilobată, la bază cuneate, cu nervaţiunea dicotomică, 
paralelă. Florile unisexuat-dioice: cele femele sunt lung pedunculate, cu două carpele, 
cu câte un ovul descoperit, aşezat pe o umflătură cărnoasă, iar cele mascule solitare, 
în formă de amenţi cilindrici, lungi, grupaţi câte 2-8. Fructele sunt false drupe, se 
numesc galbulus, sunt lung pedunculate, elipsoidale, verzi la început şi galbene după 
coacere, cu un sâmbure tare, acoperit de un înveliş cărnos cu miros neplăcut de unt 
râncezit, datorită conţinutului ridicat de acid butiric.

Gingko biloba este o specie de lumină (heliofilă), dar rezistă şi la o uşoară 
umbrire, cu pretenţii mari faţă de căldură (specie termofilă), puieţii trebuie protejaţi 
faţă de temperaturile scăzute din timpul iernii în primii ani. Exemplarele adulte rezistă 
şi la temperaturi de - 30°C. La noi vegetează bine pe soluri bogate, reavene, profunde, 
nu suportă concentraţii mari de săruri de potasiu şi sodiu, tolerează calcarul. Suportă 
destul de bine la secetă, rezistă destul de bine şi la inundaţii şi la fum. La noi în ţară 
nu prezintă boli şi dăunători.

Creşte încet în primii trei ani, apoi devine viguros. Longevitatea este de 
peste 1000 ani. Fructificaţia este frecventă şi abundentă, dar în cazul în care arborii 
masculi lipsesc pentru polenizarea florilor femele, fructele (galbulusul) sunt sterile. 
Este o specie apreciată din punct de vedere decorativ. Exemplarele mascule  se 
recomandă sa fie plantate în aliniament pe marginea aleilor, iar exemplarele femele 
izolat pe peluze, datorită învelişului cărnos al fructelor care poate provoca alunecarea 
trecătorilor.

Varietăţi: „Laciniata” cu frunze divizate şi late, „Aurea”cu frunze galbene, 
„Variegata” cu frunze cu stiaţiuni galbene-aurii.  

Înmulţire. Se înmulţeşte prin seminţe (procentul de germinare este de 80-90 
%), butaşi, iar varietăţile prin altoire.

Semănatul se face primăvara, cu seminţe stratificate sau imediat după 
descărnare iarna în sere. Puieţii se repică din 2 în 2 ani, iar plantarea la locul definitiv 
se face după 4-5 ani când au coroana formată. 

Înmulţirea prin butaşi este mai rar utilizată deoarece puieţii vor avea un port 
neregulat. 

           Arbore Ginkgo biloba                                        Lujer cu  frunze şi fructe

Prima denumire a Bazei 
Didactice şi de Cercetare a fost 
Staţiunea Republicană a Tinerilor 
Naturalişti, înfiinţată în anul 1956, fiind 
coordonată de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Timiş. Din anul 1986, a primit 
denumirea de Staţiunea Tinerilor 
naturalişti  (STN) și a fost trecută de 
către M.E.I. în subordinea Institutului 
Agronomic Timişoara.

Baza didactică şi de Cercetare 
a U.S.A.M.V.B. “Regele Mihai I 
al României” din Timişoara,  este  
situată în partea de N-E a municipiului 
Timişoara și deţine următoarele: 
9,5 ha teren, din care 2 ha parc 
dendrologic, 1 ha heleşteie pentru 
creşterea ciprinidelor, 6,5 ha destinate 
cercetării în legumicultură, floricultură 
şi arboricultură; 2 sere pentru culturi 
legumicole şi floricole superintensive, 
cu suprafaţa de 1.070 m2 fiecare; 8 
sere de tip gospodăresc pentru material 
săditor, floricol şi arboricol şi 3 săli de 
curs.

Parcul dendrologic cuprinde 
o colecţie impresionantă de 162 
specii de arbori, arbuşti, subarbuşti şi 
liane, realizată în urma schimbului de 
seminţe şi puieţi cu Grădini Botanice 
şi Parcuri Dendrologice din diferite 
zone ale globului: Ginkgo biloba 
(L), Pinus ponderosa Laws., Pinus 
banksiana Lamb., Taxodium distichum 
(L.) Rich., Cryptomeria japonica Don., 
Taxus baccata L. (specie ocrotită de 
lege, monument al naturii), Corylus 
colurna L., Quercus robur L. (Q. 
pedunculata Ehrh.), lângă pepiniera 
didactică a disciplinei de Arboricultură, 
de aproximativ 100 de ani, Maclura 
aurantiaca Nutt. (M. pomifera (Raf.) 
C.K. Schneid.), Magnolia stellata 
Maxim., Liriodendron tulipifera L., 
Parotia persica C.A. Mey, Liquidambar 
styraciflua Mill., Cercis canadensis L., 
Ptelea trifoliata L, Acer ginnala Maxim 
şi, nu în ultimul rând, Pyllostastachys 
viridi-glaucescens (CARR.).

În continuare vor fi prezentate 
o parte dintre speciile enumerate mai 
sus din punct de vedere morfologic, 
arealogic, ecologic, al înmulţirii şi 
varietăţilor. 

Taxodium distichum (L.) Rich. – Chiparos de baltă
Tulpina este dreaptă, groasă, bine elagată, cu o bază puternică din care pornesc rădăcini superficiale. Pe terenurile mlăştinoase din aceste rădăcini se formează pneumatoforii, care sunt protuberanţe ca nişte genunchi, ajung 

până la 2 m înălţime, au funcţii respiratorii. Pe terenurile cu umiditate normală pneumatoforii nu se mai formează. 
Scoarţa este brun-roşcată, netedă până la bătrâneţe când se formează un ritidom subţire, care se desface în fâşii înguste. Coroana în tinereţe piramidală apoi devine largă, rotunjită, luminoasă. Lujerii lungi, terminali, sunt glabri, 

cu muguri şi frunze solzoase mici, aşezate spiralat. Lujerii scurţi, cei laterali sunt subţiri, verzi, moi, fără muguri, cu frunze aşezate distic, cad toamna împreună cu frunzele. 
Frunzele sunt de culoare verde-deschis, înguste, sub formă de ace; toamna devin portocalii, foarte decorative, cad împreună cu lujerii astfel încât arborele rămâne desfrunzit peste iarnă. Florile unisexuat monoice, cele mascule 

sunt grupate în inflorescenţe ramificate, cele femele câte una sau mai multe la extremitatea ramurilor scurte. Conurile globuloase, formate din solzi lemnoşi, romboidali, mucronaţi. Seminţele nearipate, de formă neregulată, bogate în 
răşină. 

Creşte bine pe solurile cu exces de umiditate, pe care s-a adaptat foarte bine datorită pneumatoforilor, dar creşte şi pe alte tipuri de soluri. Arbore de semiumbră, sensibil la îngheţ şi ger, rezistent la umiditatea din sol dar nu la 
variaţiile de umiditate.   Longevitate de până la 6000 de ani. În tinereţe are o creştere rapidă, fructificaţia este abundentă În spaţiile verzi se utilizează solitar şi în grupuri, pe marginea lacurilor, cursurilor de apă.

Varietăţi: “Pendens”, cu coraonă conică, „Pendulum Novum”, cu ramuri pendente. 
Înmulţire. Chiparosul de baltă se obţine prin sămânţă iar varietăţile prin altoire. Se seamănă primăvara într-un sol uşor şi reavăn. Altoirea se face în placaj, în luna august şi iarna în sere, folosind ca portaltoi puieţi înrădăcinaţi 

în ghivece. Se poate altoi şi primăvara în teren, în despicătură.
În spaţiile verzi se plantează în special pe malul apelor, în luncile râurilor, în parcuri, grădini publice şi botanice, parcuri dendrologice.

    
           Taxodium distichum – toamna         Taxodium distichum – lujer cu fructe

   
Taxodium distichum – penumatofori          Taxodium distichum - bonsai

Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don. – Criptomeria
În ţara de origine atinge înălţimi de 45 m. Este o specie exotică, originară din Japonia şi China. 
Tulpina este dreaptă, conică la bază, ritidomul brun-roşiatic, care se exfoliază în plăci lungi şi înguste. Coroana piramidală cu ramuri divergente. Lujerii anuali sunt verzi, apoi devin bruni. Mugurii sunt nuzi. Florile unisexuat 

monoice, cele mascule sunt în formă de amenţi, îngrămădite spre vârful ramurilor; cele femeleovoid-sferice, dispuse terminal pe lujerii scurţi. Florile apar din toamnă şi se dezvoltă numai în primăvară.     Conurile sunt globuloase,  
rămân pe ramuri după diseminarea seminţelor. Seminţele mici aripate.

Specie termofilă, preferă climate cu umiditate ridicată, soluri fertile, bine drenate, umede. Are temperament de umbră.
Maturaţia este anuală, lăstăreşte destul de bine, creşterile anuale sunt viguroase.
În spaţiile verzi se plantează izolat sau în grupuri, decorează prin conurile sferice cu aspect rugos, persistente peste iarnă. 
Varietăţi: „Globosa nana” de până la 1-1,5  m înălţime, Elegans de 4-5 m înălţime, corana larg piramidală.
Înmulţire. Criptomeria se înmulţeşte prin sămânţă, marcote şi butaşi, iar varietăţile prin altoire. Se seamănă toamna imediat după recoltare sau primăvara cu seminţe păstrate în vase închise ermetic. Butăşirea se face în luna 

august în sere.

  
Cryptomeria japonica - puiet la container Cryptomeria japonica – lujer cu fructe

Cryptomeria japonica - bonsai

Taxus baccata L. – Tisă
Tulpina este dreaptă. Scoarţa brun-roşcată, se exfoliază în plăci, lujerii verzui. 
Acele liniare, de 2-3 cm, moi la vârf acuminate, la bază îngustate într-un peţiol scurt, pe faţă verzi-închis, lucitoare, pe dos verzui-gălbui, nu au dungi albe de stomate. 
Florile sunt unisexuat-dioice, după fecundare se formează un fruct fals numit galbulus. Cele mascule se dezvoltă în mugure încă din toamna precedentă, fiind formate din 8-10 stamine, în formă de scut, pedunculate, cu 5-9 

saci polinici pe faţa inferioară. Cele femele sunt înconjurate de 3 perechi de solzi, solitare, sunt aşezate pe un lujer scurt, cu un singur ovul, terminal erect.
Sămânţa este ovoidă, cu tegument lemnos, tare, de culoare brună la maturitate. Sămânţa este acoperită până aproape de vârf de un aril roşu, cărnos, mucilaginos, cu gust dulce-acrişor.
Se întâlneşte sub formă arbustivă, dar tisa poate să ajungă şi la 15-25 m înălţime. Are un areal în Europa temperată şi mediteraneană, este o specie indigenă. 
Tisa este sensibilă la secetă, suferă uneori de pe urma gerurilor puternice. Are temperament de umbră, dar se dezvoltă şi în plină lumină. O întâlnim frecvent pe solurile calcaroase, slab acide, cu un regim normal de umiditate. 

Creşterea este înceată, fructifică abundent, longevitatea este mare, până la 2000 de ani.
Prezintă valoare ornamentală remarcabilă, suportă tunderea. În parcuri şi grădini se plantează sub formă de garduri vii, izolat pe peluze, în masive, în grupuri. 
Varietăţi: „Adpressa”, cu tufe neregulate, „Fastigiata”, „Pendula”.
Înmulţire. Tisa se înmulţeşte prin sămânţă, marcotaj şi butăşire, iar varietăţile prin altoire. Seminţele recoltate în octombrie, se curăţă de aril, se seamănă imediat sau se stratifică timp de 18 luni. Marcotajul se execută prin 

muşuroire şi arcuire. Prin butaşi se înmulţeşte atăt specia cât şi varietăţile. Butăşirea se face în iulie-august-septembrie, în seră, cu butaşi cu călcâi. Calusarea durează 4 luni, iar rădăcinile se formează după 9 luni. Altoirea se poate 
efectua iarna în sere şi vara în răsadniţe. 

   
Taxus baccata cu fructe            Taxus baccata – forme tunse
                                             

Taxus baccata - bonsa

Pyllostastachys viridi-glaucescens (CARR.) – Bambus
Această specie, face parte din familia Bambusaceae, care cuprinde plante cu rizomi târâtori.
Genul Pyllostastachys cuprinde 25 de specii, originare din Asia de Est şi Himalaia. În România se cultivă trei, dintre care una la Baza Didactică şi de Cercetare.
Dacă acum 50 de ani când aceste specii au fost introduce în spaţiile verzi de la noi necesitau o protecţie peste iarnă, acum nu se mai pune această problemă. 
Tulpinile ajung la înălţimea de 6-9 m şi 4,5 cm în diametru, frunzele de 5-10 cm lungime, along acuminate, brusc îngustate spre bază, pe margini denticulate, pe faţă verzi lucitoare, pe dos glauce şi pubescente spre bază. 
În China, tulpinile sunt utilizate pentru confecţionarea mobilei, diferitelor obiecte de uz casnic, bastoane, mânere de umbrele, beţe de undiţe şi diverse articole sportive. 
Frunzele şi lujerii tineri se utilizează ca materie primă la fabricarea hârtiei în fabricile chinezeşti.
Specia preferă un sol profund, nisipo-lutos, permeabil, cu apă freatică la suprafaţă, din acest motiv suferă în perioadele de secetă.
Înmulţirea se face primăvara prin diviziunea rizomului, dar se extinde foarte repede şi natural.

      
Pyllostastachys viridi-glaucescens

SPECII LEMNOASE ORNAMENTALE RARE 
de la Baza Didactică şi de Cercetare

(Staţiunea Tinerilor Naturalişti)
Partea I
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Pinus ponderosa  - bonsai

Pinus banksiana Lamb.  
(P. divaricata Dum.-Cours – Pin banksian

Atinge până la 25 m, arealul speciei 
este nord-estul Americii de Nord, des întâlnit în 
Canada, în zona boreală. 

Tulpina este dreaptă, ritidomul se 
formează de timpuriu, prezintă crăpături înguste 
şi solzi negricioşi. Scoarţa este brun-roşcată sau 
cenuşie închis. Lujerii galbeni-bruni până la 
roşii-bruni. Mugurii alungit ovoizi, brun deschis, 
cu solzii alipiţi.

Acele câte două într-o teacă de 2-4 
cm răsucite, curbate, rigide, neînţepătoare, 
de culoare verde-deschis. Florile unisexuat 
monoice. Conurile caracteristic asimetrice, 
recurbate,  câte două sau trei în verticil. Apofiza 
plană şi umbelicul puţin adâncit. Seminţele sunt 
mici.

Rezistă la ger şi secetă. Are o creştere 
rapidă în tinereţe, după care stagnează.

Maturaţia are loc toamna a doua sau 
în anul al treilea. Maturitatea arborilor forte 
timpurie, 5- 6 ani, periodicitate anuală. 

Pinus banksiana lujer cu con   

Pinus banksiana  bonsai

Puieţi repicaţi (Baza Didactică – original)         Ginkgo biloba  - bonsai
                                                                                            

În industria farmaceutică din frunze şi fructe se obţin extracte precis 
dozate care vor fi introduse în unguente, comprimate, capsule, siropuri, tincturi.

În luna august, când cantitatea de principii active este maximă, se pot 
recolta frunzele, care în urma unui proces riguros de uscare, pot fi folosite la 
ceai. 

Efectele terapeutice ale frunzelor de Gingko biloba: neurotropice,  
antioxidante la nivelul creierului,  vasodilatatoare la nivelul arterelor,  venelor 
si capilarelor, antiinflamatoare, antitrombotice, antispastice, activatoare a 
circulației sanguine, antialergice, antidepresive, antifungice.

Efectele terapeutice ale fructelor de Gingko biloba: expectorante,  
tuberculostatice, antiastmatice,  antibronsitice, sedative, digestive, vermifuge.

Pinus ponderosa Laws. – Pin galben
Ajunge la înălţimea de peste 50 m în arealul său din vestul Americii 

de Nord.
Tulpina este dreaptă.Coroana îngudtă, piramidală. Scoarţa brun-

roşcată, până la negricioasă, formează de timpuriu un ritidon gros, crăpat în 
placi lungi, partea internă a scoarţei are culoare galbenă, de unde şi denumirea 
pin galben. Lujerii groşi, la început gălbui-verzui, mai târziu portocalii deschis, 
cei bătrâni cenuşii-negricioşi, în secţiune cu miros aromat de portocală. 
Mugurii ovoizi, răşinoşi. Acele câte trei, două sau cinci într-o teacă de 12-
26 cm lungime, drepte sau ăuţin îndoite, rigide, ascuţite verde-închis. Florile 
unisexuat monoice.

Conurile alungit ovoide sau conice, scurt pedunculate, brune, 
lucitoare. Apofiza este proeminentă şi umbelic prevăzut cu un ghimpe, 
puternic, uneori recurbat, după căderea din arbore, rămâne baza conului sub 
formă de rozetă pe ramură. Sămânţa este aripată, cu puncte negricioase.

Pinul galben are o creştere rapidă, prezintă o mare amplitudine 
ecologică. În culturi s-a adaptat la condiţiile staţionale, rezistă bine la geruri 
şi secetă, este puţin pretenţios faţă de sol. Lăstăreşte şi are capacitatea de a 
forma ramuri lacome. Se găseşte în parcuri, grăini publice şi botanice, parcuri 
dendrologice. 

Varietăţi: „Scopulorum” cu scoarţa brună-negricioasă, ace mai 
scurte, de 12-16 cm, frecvent câte două, conuri mai înguste, ovoide.

Pinus ponderosa                      lujer cu ace şi conuri
 Conf. dr. Daniela Sabina Poşta
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Fig. 1. Schematizarea ciclului biologic  
al speciei Dirofilaria immitis

 [www.okah.net/.../heartworm_lifecycle_diagram.jpg]
1 - infestarea gazdei definitive dar şi a celei intermediare;  

2 – localizarea şi dezvoltarea adulţilor în cord;  
3 – producerea de microfilarii şi deplasarea lor în circulaţie 

gazdei definitive

Întâmplător, larvele în migraţie pot să aibă, localizări eratice 
în ochi, creier sau arterele membrelor determinând simptome 
necaracteristice cum ar fi: orbire, apoplexie şi şchiopătură 
[Svobodova şi col., 2005].

Evoluţie asimptomatică poate fi întâlnită atunci când există 
în cordul câinelui un număr mai mic de 25 de viermi. După 
Drisdelle (2007), în cazul în care, în cord şi arterele pulmonare, 
sunt prezenţi mai mult de 60 de viermi apar probleme circulatorii, 
afectarea cordului, ficatului şi rinichilor, iar prezenţa a peste 100 
de viermi duce la blocarea circulaţiei. Moartea subită poate apărea 
în urma tulburărilor respiratorii sau caşexiei. După unii autori 
tromboembolismul spontan sever este urmarea morţii unui număr 
mare de viermi care pot determina simptome acute grave, dispnee 
sau hemoptizie [Genchi şi col., 2005; Venco şi col., 2005].

Căpuşele, ţânţarii, puricii şi culicoizii transmit o gamă 
largă de agenţi patogeni cu caracter zoonotic incluzând 
protozoare, nematode, bacterii şi virusuri care, la rândul 
lor, generează o serie de entităţi morbide cunoscute sub 
denumirea generică de „boli transmise de vectori”. Printre 
aceste boli se numără: boala Lyme (borelioza), babesioza, 
ehrlichioza, anaplasmoza, hemobartoneloza, hepatozoonoza, 
cytauxozoonoza, leukocytozoonoza, theilerioza, boala limbii 
albastre şi dirofilarioza, cu precizarea că, unele dintre ele 
prezintă caracter zoonotic. 

Importanţa acestor boli derivă din: continua expansiune a 
vectorilor nevertebraţi, ca efect al încălzirii globale; caracterul 
zoonotic şi încadrarea lor în contextul uman-veterinar; numărul 
mare de publicaţii din ultima vreme apărute în literatura de 
specialitate pe această temă, care scot în evidenţă larga lor 
răspândire pe glob.

Dirofilarioza a fost iniţial considerată o boală cu 
importanţă strict veterinară însă, mai nou, este considerată 
o zoonoză emergentă fiind necesară protejarea sănătăţii 
animalelor şi omului [Cosoroabă şi col., 2008; Genchi şi col., 
2005; Vezzani şi col., 2006].

Dirofilarioza este o boală produsă de filarii ale genului 
Dirofilaria [Vezzani şi col., 2006]. Filariile sunt paraziţi comuni 
mai multor vertebrate [Anderson, 2000; Dărăbuş şi col., 2006]. 
Nematozii genului Dirofilaria aparţin familiei Onchocercidae şi 
subfamiliei Dirofilariinae ordinului Spirurida [Anderson, 2000; 
Manfredi şi col., 2007]. Acest gen include 27 de specii valide şi 
15 specii a căror validitate este incertă [Vezzani şi col., 2006].

Genul Dirofilaria se divide în două subgenuri. Subgenul 
Dirofilaria care include Dirofilaria immitis şi subgenul Nochtiella 
care include Dirofilaria repens [Manfredi şi col., 2007].

În Europa, la câine, sunt prezente cinci specii de 
filarii Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis (speciile mai 
patogene), Dipetalonema reconditum, Dipetalonema grassii şi 
Dipetalonema dracunculoides [Genchi, 2003]. 

Speciile care parazitează subcutanat cum sunt Dirofilaria 
repens sau Dipetalonema reconditum sunt considerate 
nepatogene [Casiraghi şi col., 2006; Svobodova şi col., 2005]. 

D. immitis şi D. repens sunt transmişi de peste 60 de specii 
comune de ţânţari, în timp ce gazda intermediară pentru D. 
reconditum sunt puricii şi păduchii [Genchi, 2003].

Semnele clince ale dirofilariozei cardiace nu pot fi 
recunoscute în stadiile incipiente deoarece numărul viermilor 
creşte gradual într-o perioadă ce poate dura luni sau ani şi 
după înţepături repetate ale ţânţarilor. Unii autori [Cosoroabă 
şi col., 2008; Genchi şi col., 2005; Venco şi col., 2005] au 
precizat că evoluţia clinică a dirofilariozei, la câine, este de 
obicei cronică. Majoritatea câinilor infestaţi nu prezintă semne 
clinice perioade lungi de timp, dependent de mai mulţi factori 
cum ar fi: încărcătura parazitară sau reactivitatea individuală. 
Câinii infestaţi recent pot evolua asimptomatic, în timp ce 
câinii intens parazitaţi pot prezenta semne clinice ca de 
exemplu: tusea uşoară, dar persistentă, evitarea mişcărilor 
sau a exerciţiului fizic, oboseala după efort moderat, reducerea 
apetitului şi scăderea în greutate [Dărăbuş şi col., 2006].

Câinii, în primele 6 luni post infestaţie (perioada 
prepatentă), nu prezintă semne clinice în dirofilarioza 
cardiovasculară înainte de atingerea stadiului de adult al 
viermilor. Testele folosite, în mod uzual pentru identificarea 
microfilariilor sau antigenelor, nu pot detecta infestaţiile 
prepatente. 

Diagnosticul dirofilariozei la câini se poate pune în urma 
identificării microfilariilor în sânge, detectarea antigenelor circulante, 
colorarea histochimică şi imunohistochimică a microfilariilor 
circulante precum şi prin metode moleculare [Casiraghi şi col., 
2006]. Microfilariile pot fi detectate prin examen direct în picătura 
de sânge, iar confirmarea se face prin metoda Knott modificată şi 
colorarea cu fosfataza acidă [Genchi şi col., 2005; Ilie et al., 2009]. 
La ora actuală, sunt disponibile câteva kituri imunocromatografice 
pentru detectarea antigenelor circulante ale femelelor adulte de 
dirofilaria, în serul sau sângele canin. Majoritatea kiturilor sunt 
specifice, sensibile rapide şi uşor de efectuat [Vezzani şi col., 2008].

În zonele non edemice testele serologice pentru dirofilarioza 
cardiaovasculară pot fi negative deoarece: microfilariile pot 
aparţine altor specii decât D. immitis, persistenţa microfilariilor 
după moartea naturală sau produsă de terapie a viermilor adulţi sau 
datorită numărului scăzut de adulţi în arterele pulmonare ale gazdei. 
Prezenţa unei singure femele sau a unuia sau mai multor masculi 
este dificil de detectat prin aceste teste [Vezzani şi col., 2006].

Tratamentul specific are în vedere distrugerea adulţilor, 
operaţiune dificilă şi periculoasă, dar şi a microfilariilor.

Până în prezent nu s-a produs o substanţă eficace atât 
împotriva adulţilor cât şi împotriva larvelor [Clemence şi col., 

DIROFILARIOZA CANINÃ
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Fig. 2. Adulţi de Dirofilaria immitis în ventriculul 
drept şi arterele pulmonare la câine [Genchi şi col., 2007]

2000]. Tratamentul simptomatic este obligatoriu,  în vederea evitării eventualelor 
complicaţii, care pot apărea după distrugerea viermilor. Fiecare animal trebuie să 
beneficieze de un diagnostic foarte precis şi în funcţie de acesta, de repaus.

După eliminarea femelelor adulte, microfilariile mai pot persista o lungă 
perioadă de timp. Prin urmare, după terapia cu microfilaricide, 5-6 sãptãmâni mai 
târziu se face o terapie împotriva microfilariilor. O complicaţie suplimentarã dupã 
tratamentul cu microfilaricide este reacţia anafilacticã [www.cvbd.com].

S-a dovedit eficacitatea unei singure administrări de soluţie care conţine 
imidacloprid 10% şi moxidectin 2,5% spot-on în ceea ce priveşte infecţia cu D. 
repens. 

Pentru tratamentul microfilaricid se pot utiliza levamisol, lactonele 
macrociclice sau macrolidele sub directa îndrumare a medicului veterinar.

Terapia împotriva viermilor adulţi se poate face cu thiacetarsamida 
(Filoramide), Melarsamina dihidroclorid (Immiticide-Merial) timp în care 
animalele  sunt sub supravegherea medicului curant.

Terapia în dirofilariozã poate fi abordatã şi prin intervenţia cu doxicilinã 
împotriva bacteriilor endosimbionte din genul Wolbachia, înainte de terapia cu 
melarsomina, reducând acţiunile pro-inflamatorii date de moartea viermilor 
adulţi.

Terapia chirurgicalã ce vizeazã extragerea viermilor adulţi este o operaţiune 
destul de delicatã. Tratamentul chirurgical este indicat la câinii cu infestaţii 
masive, când riscul de tromboembolii post-tratament adulticid este foarte crescut, 
când s-a instalat sindromul venei cave sau când sunt localizãri aberante [Genchi 
şi col., 2007].

Profilaxia dirofilariozei se bazeazã pe acţiuni ce se iau asupra gazdelor 
definitive şi a celor intermediare, în sezoanele în care acestea sunt active.

Dirofilaria immitis este un parazit potenţial fatal pentru mai multe specii de 
animale. Dirofilarioza este o boalã care poate fii prevenitã datoritã disponibilitãţii 
medicamentelor preventive care sunt sigure, eficiente, convenabile şi uşor de 
administrat. Potrivit unui ghid publicat de American Heartworm Society toate 
animalele care prezintã risc de infecţie trebuie sã primeascã tratament preventiv 
[Nelson şi col., 2005].

Fig. 3. Extragerea adultului   
D. repens de la un Bull terrier [http://
kutyavari.blog.hu/2008/05/14/fereg_a_
kutyaszemben_dirofilaria_repens]

Fig. 4. Extragerea adultului de D. repens 
din piele [http://rostovvet.ru/index.php/

joomgallery/Dirofilaria-repens/-drepens-28]

Medicamentele chemoprofilactice 
pentru dirofilariozã se împart în douã mari 
grupe: lactonele macrociclice sau macrolide 
(ivermectim, milbemycin oxime, moxidectin şi 
selamectin) şi dietilcarbamazine (DEC).

În zonele unde dirofilarioza este 
endemicã, la cãţeii care se fatã în timpul 
sezonului de transmitere trebuie sã li 
se administreze prima doza de lactone 
macrociclice în perioada 2-8 sãptãmâni 
de la naştere, respectiv 6-8 sãptãmâni. 
Administrarea zilnicã de DEC nu este 
convenabilã deoarece neadministrarea unei 
doze duce la protecţie insuficientã, programul 
de prevenţie fiind dificil de administrat. 
Utilizarea DEC este limitatã în Statele Unite, 
iar în Europa medicamentul nu se mai fabricã.

Tratamentul cu oricare din aceşti 
compuşi macrolidici şi macrociclici trebuie 
sã înceapã la o lunã de la începerea sezonului 
de transmitere, iar doza finalã trebuie 
administratã o lunã dupã încetarea sezonului 
de activitate a ţânţarilor, deşi la ora actualã, cea 
mai acceptatã recomandare este tratamentul 
pe toatã durata anului [Nelson şi col., 2005].

Acţiunile împotriva gazdelor 
intermediare vizeazã mãsuri pentru reducerea 
populaţiei de culicide din sezonul cald. Pentru 
reducerea atacului de ţânţari, la câini se pot 
aplica coliere cu insecticide [Dãrãbuş şi col., 
2006] sau pipete spot on.

Șef lucr. Dr. Marius ILIE
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Lâna şi bumbacul sunt apreciate de 
specialişti şi publicul larg ca cele mai valoroase 
fibre textile, cu importanţă economică majoră, 
datorită unor particularităţi care nu se regăsesc 
în totalitate la alte fibre textile de sinteză sau 
naturale.

Tunderea oilor în România are loc 
odată pe an, în perioada 15 aprilie – 15 iunie, 
iar miţuitul mieilor la începutul perioadei 
călduroase.

În acest an se estimează că, la cele 
treisprezece milioane ovine, se vor obţine 
patruzeci mii tone lână brută, din care 
majoritatea (75 – 80%) reprezintă lâna 
grosieră.

Lâna fină, specifică oilor Merinos şi lâna 
semifină obţinută de la oile Ţigaie este mai 
bine plătită (3 – 4 lei/kg), mai căutată pe piaţa 
internă şi externă.

Lâna grosieră, estimată la o cantitate de 
treizeci mii tone în acest an, este solicitată de 
industria textilă tot mai puţin datorită declinului 
sau lichidării fabricilor care produceau covoare 
de lână, pături etc.

În anul 2017 Ministrul MADR-ului D-nul 
Petre DAIA a iniţiat un act normativ, aprobat 
în Şedinţa de Guvern, care prevede acordarea 
unui ajutor de minimis de 1 leu/kg lână tunsă 
vândută cu acte în regulă unor unităţi de 
colectare a lânii. Pentru lâna colectată în aceste 
unităţi anul trecut plata se va face în acest an.

În anul 2017 s-au colectat circa o mie de 
tone de lână brută şi este de aşteptat ca această 

LÂNA 
O SURSĂ MAJORĂ DE 
AMINOACIZI ESENŢIALI

cantitate să se dubleze în acest an prin 
înfiinţarea altor unităţi de colectare.

Dar cantitatea de lână care se poate 
prelua este încă extrem de mică (5%) şi 
o cantitate uriaşă de lână brută rămâne 
la crescătorii de oi pradă moliilor sau 
este aruncata.

Ce este de făcut?
Lâna este o materie prima foarte 

bogată în proteine insolubile, ce au o 
structură fibrilară tipică (microfibrile) 
şi manifestă o rezistenţă mecanică 
specifică.

Cheratina, care reprezintă 
componentul principal (90 %) din 
microfibre este un compus proteic 
complex.

În starea ei naturală lâna conţine 
10-20% apă şi 80-90% cheratină, 
substanţă de natură proteică, din clasa 
scleroproteinelor, având o compoziţie 
asemănătoare cu scleroproteinele din 
coarne, copite, pene şi păr.

Cheratina, din microfibre şi deci 
fibre de lână, are o mare capacitate de 
rezistenţă la factorii chimici, biochimici 
şi fizici. Într-o perioadă scurtă (câteva 
ore), lâna nu se dizolvă în apă rece, 
apă caldă, eter, alcool, diluţii neutre de 
sare şi în diluţii acide slabe dar poate 
fi descompusă în mediu încălzit de 
enzimele proteolitice (pepsină, tripsină, 

erepsină) de baze (hidroxidul de sodiu peste 
1%) şi de acizii tari (10% acid clorhidric) 
până la oligoproteine şi apoi aminoacizi.

Conţinutul mediu în elemente chimice 
stabilit la lâna uscată purificată (fără grăsimi 
şi săruri) este după DORNER şi REUMUTH 
următorul: Carbon 50-52%; oxigen 22-25%; 
azot 16-17%; hidrogen 6,5-7,5%; sulf 3-4%. 
Aceste elemente chimice, mai ales sulful 
şi azotul, diferă semnificativ în funcţie de 
individ, rasă, sortimentul de lână, cantitatea şi 
compoziţia chimică a nutreţurilor.

Procentul de sulf variază chiar pe 
aceeaşi fibră de lână, scăzând de la rădăcină 
spre vârf şi de la stratul exterior (cuticular) la 
cel interior (medular).

Cheratina din lână este formată din 
macromolecule proteice, filiforme, fiecare 
fiind compusă din 213 aminoacizi, care se 
repetă astfel: acidul glutamic (27 ori); serina 
(27), glicina (20); leucina (18); prolina (16); 
treonina (16); acidul aspartic (14); alanina 
(13); valina (13); cistina /11); izoleucina 
(8); tirosina (8); fenillalenina (7); lizina (6); 
arginina (5); distidina (2); metionina (1); 
triptofanul (1) şi alţi patru aminoacizi se 
întâlnesc ocazional. Aceasta, în comparaţie cu 
alte macromolecule proteice conţine cantităţi 
mai mari de aminoacizi cu sulf (cistină, 
cisteină, metionină, acid cisteic) dintre care 
se evidenţiază cisteina ale cărei legături S-S 
între macromoleculele filiforme conferă 
proprietăţile de elasticitate, fibrei de lână.

Prin hidroliza cheratinei sau identificat 
22 tipuri de aminoacizi.

Aceştia (exprimaţi în micromoli/g lână 
uscată) sunt: Serina 888; glutamidă 822; 
glicina 749; leucina 643; carginină 570; 
prolină 570; treonină 528; cistină 500; valina 
487; alanină 438; tirosină 300; izoleucină 275; 
fenilalanină 239; lizină 228; acid aspartic 77; 
acid glutamic 77; histidină 66; triptofan 32; 
metionină 29; cisteina 24, asparagină 15 şi 
acid cisteic 15.

În tabelul de la sfârșitul articolului 
vă prezentăm procentul de participare al 
principalilor aminoacizi la 100g lână uscată.
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Puterea turismului cu toate 
formele sale, indiferent de arealul unde 
se desfășoară, stă în capacitatea acestuia 
de a satisface dorinţele și trebuințele 
oamenilor care călătoresc pentru „a 
cunoaşte un anumit areal, loc, într-un 
mod care să aibă înţeles pentru ei” [5]. 
Din aceste considerente, credem că una 
dintre cele mai importante întrebări 
la care va trebui să răspundem astăzi 
este : Ce este bine să dezvoltăm pentru 
bunăstarea societății umane și a naturii?

- cultura
- turismul cultural
- turismul și cultura
- turismul
- proiectele culturale

CE ESTE BINE SĂ DEZVOLTĂM 
PENTRU BUNĂSTAREA SOCIETĂȚII UMANE  ȘI A  NATURII ?

S-au căutat și încă se caută 
răspunsuri la această întrebare, 
s-au elaborat soluții, unele chiar 
surprinzătoare prin simplitatea lor [4,8] 
vorbindu-se despre un turism cultural şi 
despre mai multe culturi ale turismului, 
în timp ce unii cercetători din domeniu 
[3,7] concluzionează, că se impune să 
dezvoltăm nu numai turismul cultural, ci 
şi cultura turismului”, în timp ce alții 
[2] atrag atenţia asupra transformării, 
prin turism, a culturii, într-o formă 
de capital. Din aceste cauze definirea 
conceptului de turism cultural este 
dificilă, deoarece această sintagmă 
conţine două elemente greu de definit ele 
însele – turism şi cultură – din cauza 

încărcăturii mari de subiectivitate; însă a 
identifica turismul cultural cu consumul 
de cultură de către turişti este la fel de 
periculos, deoarece ar trebui să găsim 
răspuns la următoarele întrebări: 

- poate transforma simpla 
vizitare a unui muzeu o călătorie într-o 
experiență turistică culturală?

- care tip de cultură face obiectul 
turismului cultural?

- cât de motivați din punct de 
vedere cultural sunt turiștii care consumă 
turism cultural?

- cât de motivați cultural sunt 
turiștii de proiectele culturale, când 
ajung într-o  capitală culturală?

Turismul poate fi considerat 

Aminoacizi % din 100 g lână uscată % din cei 213 aminoacizi ai cheratinei
Alanină 4,12 6,10
Arginină 19,10 2,34
Acid glutamic 8,48 12,67
Asparctic 7,30 5,16
Cistină 6,49 9,38
Glicină 1,91 0,93
Histidină ∗ 2,44 3,75
Izoleucină ∗ 5,85 8,45
Leucină ∗ 3,92 2,81
Lizină ∗ 0,32 0,47
Metionină ∗ 2,12 3,28
Fenilalanină ∗ 5,05 7,51
Prolină 8,66 12,67
Serină 5,12 7,51
Treonină ∗ 0,82 0,47
Triptofan ∗ 2,62 3,75
Tirozină 4,16 6,10
Valină ∗ 4,05 5,12
Azot amidic 6,73 -
Total 99,39 99,92

Analizând informațiile din acest tabel 
remarcăm că din cei caa 18 aminoacizi, care 
se găsesc în cantitate mai mare în lână, 9 sunt 
aminoacizi esențiali care nu pot fi sintetizați 
de organismul animalelor omnivore (porc, 
pasăre, etc) și trebuie supliniți în hrana 
acestor animale prin furaje cu un conținut 
ridicat în proteină (șroturi, leguminoase, 
făină de pește, etc) care sunt însă mai 

scumpe. Anual, România importă sute de 
mii de tone de șroturi la prețuri ridicate.

Ne punem fireasca întrebare: oare 
reușim să hidrolizăm economic, în 
aminoacizi, cheratina din lână și să o 
folosim în hrana animalelor omnivore ? 
noi susținem că da.

Prof. dr. ing. Ioan Pădeanu
Șef lucr. dr. ing. Sorin Voia 

AMINOACIZII DIN CHERATINĂ
(Sursa Ryder 1974)

             ∗ Aminoacizi esențiali
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„o atitudine mentală faţă de lume, un 
interes şi o curiozitate faţă de lumea de 
dincolo de vieţile şi cercurile noastre.” 
El nu se confundă cu călătoria la o 
anumită destinație, însă el este conform 
Cartei turismului cultural un fapt social, 
uman, economic și cultural ireversibil, o 
activitate (călătorie, vizită) desfăşurată de 
persoane care călătoresc sau stau undeva, 
departe de casa lor sau de locul lor de 
muncă, pe o perioadă mai mică de un an, 
scopul deplasării fiind petrecerea timpului 
liber, recreere, afaceri. Persoanele care 
călătoresc sau vizitează au o atitudine 
mentală față de ceea ce văd. Așadar, 
dezvoltând doar turismul, am putea spune 
că dezvoltăm:

- activități de călătorie și vizitare;
- servicii specifice de cazare, masă, 

agrement;
- oportunități de afaceri.
Noțiunea de  cultural cunoaște o 

utilizare dintre cele mai frecvente: 
- trăim într-o economie culturală 

şi politicile culturale fac din ce în ce mai 
des obiectul activităţilor guvernamentale:

a). diversitatea culturală;
b). pluralism cultural;
c). acces la cultură;
d). participare la actul cultural.
- localitățile urbane sunt revigorate 

prin:
a). dezvoltare culturală;
b). regenerare culturală 
c). programe de animare culturală. 
Drepturile culturale constituie 

un aspect semnificativ al drepturilor 
cetăţeneşti contemporane, în timp ce 
patrimoniul cultural, proprietatea 
culturală şi peisajul cultural sunt 
conservate şi protejate. Imperialismul 
cultural, genocidul cultural, turismul 
cultural, materialismul cultural şi 
capitalul cultural indică, toate, utilizarea 
extensivă a acestui adjectiv în limbajele 
specializate şi academice, domenii întregi 
de cunoaştere sunt acum descrise ca fiind 
culturale.

 Dacă studiile culturale şi critica 
culturală sunt în fruntea listei, domenii 
ca psihologia culturală, istoria culturală, 
geografia culturală şi evoluţia culturală 
le urmează îndeaproape ca parte a unei 
revoluţii culturale mai generale în ştiinţele 
umaniste şi în ştiinţele sociale.” [6,9].

Conceptul de cultură acoperă 
o varietate aproape nelimitată de 
componente a căror natură este, practic, 
universală fiind extrem de greu să stabilim 
o ierarhie valorică al acestor componente 
culturale (Tabelul 1.) :

activităţi
arhitectură
artă plastică
arte interpretative 
atitudinea faţă de boală
atitudinea faţă de moarte
căsătorie
comportamente etice
concepţie despre viaţă
credinţe
cunoştinţe
drepturi fundamentale ale fiinţei umane
experienţe
filozofie
habitat
hrană
ierarhii ale puterii
ierarhii sociale
instituţii 
instituţiile legale
istorie
îmbrăcăminte
jocuri
limbă
literatură
mituri
modele comportamentale
mod de trai
moduri de manifestare a  emoţiilor

moduri de înţelegere
moravuri
multiarte
norme
obiceiuri
obiecte materiale
practici de guvernare
religie
rituri de trecere
sărbători
sentimente
sisteme de producţie
sisteme de schimb
sporturi
statute sociale
structuri de rudenie
tabuuri
târguri
tehnologii
tradiţii
trăsături emoţionale
trăsături intelectuale
trăsături materiale
trăsături spirituale
ţeluri comune
valori ale familiei
valori etice
valori în general

 Sursa: prelucrare diferiți autori

COMPONENTE CULTURALE                             (Tabelul 1)
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Credem  că cea mai bună soluţie în 
definirea culturii este să optăm pentru pe 
trei categorii largi de utilizare modernă a 
termenului:   

-     proces general de dezvoltare 
intelectuală, spirituală şi estetică;

-     indicator al unui „mod de viaţă”;
- activitate intelectuală şi artistică.
Aceste categorii s-au regrupat în 

timpul dezvoltării societății umane şi au 
ajuns să se identifice cu două tipuri de 
bază unanim acceptate în literatura de 
specialitate: 

- cultura ca proces, abordarea în 
care cultura este în principal o sumă de 
conduite specifice unui anumit grup social 
sau procesele prin care oamenii dau un 
sens propriei lor existenţe;

- cultura ca produs al activităţii 
individuale sau de grup, în cadrul căreia 
putem distinge o cultură „superioară” şi 
o cultură „inferioară”. În cazul turismului 
cele două abordări au cunoscut un oarecare 
grad de integrare: 

- cultura ca proces este scopul 
turiştilor în căutare de autenticitate;

- cultura ca produs, semnificație prin 
experiențele turistice.

Deoarece prezenţa turiştilor duce 
la organizarea de manifestări culturale 
specifice  prin turism, fără a-şi pierde 
semnificaţia iniţială din cauza izolării de 
contextul social original, paradoxul constă 
în faptul că însuşi turismul ameninţă 
autenticitatea pentru că cei aflaţi la celălalt 
capăt al lanţului turistic (indigenii) produc 
versiuni sintetice şi comerciale ale propriei 

lor culturi. Mai mult chiar, unele 
produse culturale cu destinaţie turistică 
pot atinge, în timp, un oarecare grad 
de autenticitate şi pot fi acceptate ca 
„autentice” atât de către turişti, cât şi 
de către producătorii culturali. [6,7,9,]

Turismul cultural reprezintă, 
din multe puncte de vedere, un paradox 
deşi oamenii au călătorit dintotdeauna 
pentru a cunoaşte alte culturi el fiind  
recunoscut ca tip distinct de produs 
turistic și considerat cea mai populară 
formă de turism de interes special și 
definit ca turism de tip aventură sau 
ecoturism. Se vorbește astăzi despre 
„turismul inteligent” care este legat 
de dorinţa tot mai mare a unor turişti 
de a învăţa ceva nou atunci când 
sunt în vacanţă, fiind astfel asociat 
cu anumite forme de turism care ar 
putea fi considerate educative, inclusiv 
turismul cultural şi vacanţele de studiu.

Conchidem că pentru dezvoltarea 
bunăstării societății umane și a naturii 
trebuie dezvoltate prin turism: turismul 
cultural și cultura pe baza proiectelor 
culturale, care își propun pe lângă 
serviciile oferite prin turism (transport, 
cazare, alimentație, agrement), 
implementarea și dezvoltarea unor 
subtipuri de turism cultural prin 
proiecte culturale care să protejeze 
cultura și valorile culturale, sociale 
și istorice ale umanității, cuprinse 
în cele 3 componente ale culturii, 
multiculturalism, folclorul și cultura 
populară, cultura superioară:

- ecoturismul cultural - 
practicat la scară redusă, cu opțiuni de 
conservare și dezvoltare a unor habitate 
pe bază de proiecte culturale;

- agro ecoturism cultural – 
practicat la fermele tradiționale, cu 
opțiuni de conservare și cunoaștere 
prin proiecte culturale educative a unor 
îndeletniciri tradiționale de obținere de 
produse agroalimentare;

- turismul cultural indigen 
- cu scop de conservare a resurselor 
antropice a unui areal, dezvoltare 
sustenabilă prin proiecte;

- turismul cultural prin 
proiecte – pentru conservarea, 
dezvoltarea și promovarea culturală 
a arealelor cu vocație - capitalele 
culturale europene;

- turismul ecocultural 
științific - cu scop de conservare 
și creștere a numărului  speciilor 
floristice și faunistice prin proiecte 
culturale de conservare, de reorientare 
a fluxurilor turistice spre habitate cu 
grad ridicat de bonitate și modificarea 
comportamentului vânătorilor spre 
practicarea ecoturismului;

- turismul socio-cultural - 
cu scop de conservare a populațiilor 
indigene, păstrarea tradițiilor și 
dezvoltarea rurală sustenabilă, prin 
implementare de proiecte culturale de 
conservare a culturii indigene.

       
Prof. dr. ing. Ioan Petroman

O soluţie de ordonare a tuturor acestor elemente componente ale conceptului de cultură a fost 
propusă, M. C. Hall, citat, de Richards G. și Petroman I.  care consideră că există trei componente ale 
culturii – cultura superioară, cultura populară şi multiculturalismul – divizibile, la rândul lor, în sub-
componente care permit stabilirea unei tipologii a produselor turistice culturale (Tabelul 2

COMPONENTELE CULTURII    (Tabelul 2) 

CULTURĂ
Sistemul semnificaţiilor simbolice

Cultura superioară Folclor şi cultură populară Multiculturalism 
Patrimoniu
 

Arte interpretative Stiluri de viaţă Cultura de 
masă

Limbă Simboluri etnice

Galerii de artă
Muzee
Situri istorice

Teatru
Muzică
Dans
Evenimente

Gastronomie
Medii sociale
Tradiţii
Meşteşuguri
Festivaluri

Cumpărături
Film
Agrement
Sport
Mass media 
Arhitectură 
vernaculară

Festivaluri etnice
Sărbători ale comunităţii
Evenimente religioase

Sursa: prelucrare diferiți autori
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Considerăm că actul de magie populară se manifestă în 
multiple şi variate forme, cele mai multe dintre ele abia vizibile; 
luăm în discuţie un dans arhaic, căluşul, care reprezintă mai mult 
decât un dans, el fiind, în opinia noastră, chiar imaginea unei 
structuri de adâncime, esenţiale, a societăţii româneşti, şi anume 
arhaicitatea (element care mai poate fi decelat chiar şi astăzi, în 
viaţa socială; în literatura română el este de domeniul evidenţei).

În literatura română de specialitate subiectul cunoaşte o 
tratare amplă, mai veche şi mai nouă. Vreme de aproape cinci 
decenii el a fost ocolit, practicile fiind considerate superstiţii, 
ocultism etc., neconforme cu ateismul ştiinţific propovăduit 
de către comunism. Vom numi câteva repere bibliografice ale 
domeniului (de atunci, şi de acum: Mihai Pop, Andrei Oişteanu, 
Ion Ghinoiu, Romulus Vulcănescu, Mircea Eliade, Constantin 
Brăiloiu etc.

Trebuie menţionat, din capul locului, faptul că acest 
dans, mult discutat şi controversat, este special. Ajunși în 
acest punct, ar trebui consemnat, în ceea ce ne priveşte, 
un fapt cel puţin bizar: în toate bisericile româneşti 
(de fapt, în curtea acestora) se joacă. Hora, în primul 
rând, dar şi alte jocuri populare, mai mult sau mai puţin 
arhaice. Cu absolut toate dansurile populare acest lucru 
a fost posibil, mai puţin cu căluşul. Resimţit puternic ca 
un dans cu încărcătură magică (biserica fiind vehement 
împotriva vrăjitoriei, credinţelor în magie, strigoi, stafii 
etc.), căluşul  nu a fost acceptat în curtea bisericii decât 
târziu, la sfârşitul anilor ’30, după conferirea recunoaşterii 
internaţionale, survenite în 1935, cu prilejul Expoziţiei 
Internaţionale de la Londra, şi când căluşerii români au 
produs o veritabilă revelaţie.

Trimiterile scrise la căluş sunt numeroase şi adesea 
contradictorii; în orice caz, un lucru rămâne cert: există 
(chiar şi numele dansului o spune) o legătură clară, 
evidentă, cu cultul cabalin:  „Căluş, zeu cabalin de 
origine indo-europeană, protector al cailor şi sezonului 
călduros al anului care se naşte şi moare simbolic la 
Rusalii.”1

Un alt element care trebuie luat in considerare este 
acela al momentului performării. În opinia noastră (şi, 
evident, nu numai), cea mai mare parte a obiceiurilor şi 
practicilor performate de Crăciun si de Anul Nou erau 
celebrate...primăvara:„La apariţia creştinismului, Tainele 
Căluşului se desfăşurau la echinocţiul de primăvară, 
în perioada fătatului şi al împerecherii cailor (martie-
aprilie).”2

În general, ceata de flăcăi are (avea) în satul românesc 
tradiţional un rol important şi bine stabilit. Se presupune că 
ea are ca bază confreria iniţiatică de feciori, din societate 
geto-dacă, iterând un ritual cultual licantropic: tinerii 
războinici se îmbrăcau în piei de lup, consumau o băutură 
halucinogenă (vin fiert, amestecat cu măselariţă, pălăria 
şarpelui şi mătrăgună) şi...deveneau lupi. „Instituţia” s-a 
perpetuat, de-a lungul vremii, transformându-se în ceea ce 
numim astăzi ceata de flăcăi. Caracterul ritualic (esoteric 
şi iniţiatic) al colindei s-a diminuat şi s-a pierdut, chiar, 
de-a lungul timpului. Putem spune că acesta s-a menţinut 
1  Ion, Ghinoiu,  Obiceiuri populare de peste an, Bucureşti, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 39
2  Ibidem

în cadrul jocului de căluşari. Datorită acestei aure de mister 
(nu se ştia niciodată ce anume spun căluşerii, ce conţine 
jurământul, care sunt atribuţiile ritualice ale vătafului sau 
ale mutului), membrii unei astfel de confrerii erau priviţi 
cu respect de către membrii colectivităţii rurale: „Jocul 
căluşeresc a căpătat o aureolă neobişnuită în straturile 
populare. A fi căluşar însemna a fi om ales, dotat nu numai 
cu agilitate, ci în primul rând cu tărie spirituală, care îl 
făcea apt pe jucător să se supună întru totul restricţiilor 
impuse de o tradiţie ancestrală.”3

Similitudinile cu alte performări ritualice provin și 
din faptul că, și aici, ca și în cadrul colindei, tinerii își 
aleg un vătaf, un conducător care, în cazul de față, poartă 
numele de mut. Jurământul prestat în fața vătafului îi leagă 
pe membrii cetei între ei, pentru a nu dezvălui nimic din 
secretele ritualului: ”Jurământul se făcea de către cei care 
intrau pentru prima dată în ceată și de cei își reînnoiau 
cererea de a fi din nou în ceată. (...) Despre cei ce au depus 
jurământ și nu se prezintă la ceată în anul următor se spune 
că au fost ademeniți de iele.”4

Caracterul ritual al dansului este de natura evidenţei 
şi în ceea ce  priveşte aspectul exterior, „vestimentaţia” 
căluşarilor, care se aseamănă, în această privinţă, mai mult 
cu un şaman decât cu un simplu dansator la horă în sat: 
căluşarii se împodobesc cu panglici colorate, au pinteni 
la încălţări, clopoţei, poartă un steag, duc cu ei plante 
„de leac” şi o blană de iepure. Cât priveşte acest din urmă 
„accesoriu”, considerăm că el este un element deosebit 
de interesant, deoarece în spaţiul tradiţional românesc, 
iepurele este un animal chtonian, cu valenţe funerare. 

Activitatea magică a căluşarilor nu mai poate fi pusă 
sub semnul îndoielii. 

Căluşul are o seară de valenţe. Unele dintre ele sunt 
taumaturgice. Dar o primă funcţie este evidentă, aceea de 
a exorciza răul, reprezentat de iele, prin magie. Din acest 
punct de vedere privite lucrurile, întregul dans nu ar fi 
altceva decât un dans magic. Că avem de-a face cu un 
dans nu doar magic, ci chiar de unul cu valenţe şamanice 
ne este ilustrat şi de practicarea, într-o secvenţă importantă 
a jocului, a vindecării. Relaţia vraciului, a şamanului cu 
boala este una specială. Oamenii din trecut credeau că 
bolile sunt induse în organism de cineva din exterior, o 
forţă malefică. De aceea, ei întreprind o serie de acţiuni, fac 
o sumă de gesturi, consumă plante şi băuturi halucinogene, 
menite să le transporte sufletul pe Lumea Cealaltă. Acolo 
vor căuta să îmbuneze spiritele malefice, vor aduce de acolo 
sprijinul celor benefice sau chiar vindecare deplină a celor 
bolnavi. 

Conf. dr. Gheorghe Secheșan

3  Ibidem
4  Gabriela Rusu Păsărin, Calendar popular românesc, Craiova, 2006, p.357
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Domeniul: Ameliorarea Grâului
•	 Crearea  de  noi genotipuri   de grâu de toamnă 

productive, rezistente sau tolerante la factorii de stres 
(iernare, boli, încolțire în spic, secetă și arșiță),în 
contextul schimbărilor climatice;

•	 Crearea de noi genotipuri de grâu de toamnă cu toleranță 
la soluri acide cu capacitate ridicată de solubilizare a 
elementelor nutritive din  zone solurilor cu fertilitate 
naturală scăzută;

•	 Îmbunătățirea germoplasmei  la grâul de toamnă prin 
determinarea potențialului genetic de acumulare a 
principalelor componente ale calității prin utilizarea 
variabilității genetice a agroecotipurilor existente la 
SCDA Lovrin;

•	 Producerea de sămânță și menținerea purității genetice 
a unor soiuri de grâu de toamnă create la SCDA Lovrin

Domeniul: Ameliorarea Porumbului
•	 Îmbunătățirea germoplasmei locale de porumb și a 

materialului inițial existent, în vederea creării de noi 
hibrizi de porumb rezistenți la secetă și arșiță dar și la 
temperaturile scăzute din primăvară, factori limitativi 
pentru zona de vest;

•	 Crearea și promovarea unor hibrizi de porumb zaharat 
destinat industriei alimentare, prin transferarea genei 
SU, care indică conținutul ridicat de zahăr în bob;

•	 Crearea și promovarea unor hibrizi sintetici de porumb 
cu bob alb, destinați panificației în amestec cu făina de 
grâu;

•	 Testarea noilor hibrizi de porumb și producerea de 
sămânță.

Domeniul: Ameliorarea Ovăzului 
•	 Crearea de soiuri de ovăz de toamnă, productive și de 

calitate superioară, rezistente la secetă,  temperaturi 
scăzute,  iernare, boli și dăunători în contextul 
schimbărilor climatice;

•	 Crearea de soiuri de ovăz de primăvară, productive și 
de calitate superioară, rezistente la secetă,  temperaturi 
ridicate, boli și dăunători în contextul schimbărilor 
climatice.

Domeniul:  Ameliorarea și Tehnologia Cânepei și 
Plantelor Medicinale

•	 Cercetări de ameliorare  la cânepa dioică în vederea 
realizării de soiuri cu producție mare de tulpini, conținut 
ridicat în fibre a tulpinilor , adaptabilitate  bună la 
condițiile de mediu și schimbare;

•	 Cercetări de ameliorare  la cânepa dioică în vederea 
realizării de soiuri cu producție mare de sămânță, cu 
conținut ridicat în ulei și proteine, conținut scăzut de THC  
și grad mare de adaptabilitate la condițiile de mediu;

•	 Perfecționarea  tehnologiilor de cultivare a cânepii dioice 
și producere de sămânță;

•	 Evaluarea potențialului cantitativ și calitativ la unele specii 
de plante medicinale și aromatice cultivate sau provenite 
din flora spontană.

Domeniul: Agrobiologia și Ameliorarea Plantelor 
Furajere și a Pajiștilor

•	 Menținerea, îmbunătățirea și conservarea colecției de 
germoplasmă la speciile de graminee și leguminoase de 
pajiști;

•	 Crearea de noi cultivare de graminee, leguminoase perene 
și alte plante furajere anuale, de înaltă productivitate, 
valoare nutritivă și estetică, pretabile la diferite moduri de 
utilizare și adaptate la modificările climatice;

•	 Testarea unor soiuri de graminee și leguminoase de pajiști, 
menținerea purității genetice prin selecție conservativă la 
soiurile create și producerea de sămânță;

•	 Îmbunătățirea tehnologiilor de cultivare asociată a unor 
specii de graminee anuale și perene în zona de câmpie, în 
contextul schimbărilor climatice.

Domeniul:  Agrofitotehnie
•	 Creșterea coeficientului de utilizare a substanțelor active 

din îngrășăminte în vederea creșterii productivității și 
calității culturilor;

•	 Dinamica azotului și utilizarea îngrășămintelor cu degajare 
lentă, pentru o mai bună valorificare a acestui element 
chimic de către plante;

•	 Cercetări privind efectul îngrășămintelor foliare și a 
substanțelor nanizante asupra producției și calității 
recoltelor;

•	 Elaborarea de tehnologii în sistem de agricultură ecologică 
la principalele culturi de câmp.

•	 Cercetări privind îmbunătățirea tehnologiei de cultivare a 
soiei, în contextul schimbărilor climatice.

Domeniul: Cercetări Zootehnice (Biobază)
•	 Studii privind localizarea, identificarea și conservarea, în 

arealul de creștere, a rasei Merinos de Transilvania.

PROGRAMUL DE CERCETARE 
AL STAȚIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ LOVRIN

(Direcții și orientări)
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mai bine de 90% din suprafaţa destinată 
grâului. Cea mai mare suprafaţă ocupată 
şi cea mai lungă perioadă de cultivare 
a deţinut-o soiul de grâu de toamnă 
Bezostaia 1.

Activitatea de creare de noi 
materiale biologice la S.C.D.A. Lovrin 
a fost materializată în perioada anilor 
1973-1977, prin înregistrarea oficială şi 
extinderea în producţie a primelor soiuri 
(Lovrin 10, Lovrin 13, Lovrin 231, 
Lovrin 24 şi Montana) cu potenţial de 
producţie de peste 6000 kg/ha.

Extinderea în cultură în vestul și 
sudul țării a acestor soiuri, împreună cu 
alte soiuri create în centre de cercetare 
din România, s-au dovedit mai adaptate 
condițiilor pedoclimatice din aceste 

zone, ducând la înlocuirea treptată din 
cultură a soiurilor străine.

Introducerea în programele de 
ameliorare a germoplasmei străine 
de grâu şi a materialului autohton a 
permis, în perioada următoare, crearea 
și înregistrarea oficială, cât și extinderea 
în producţie, a primului soi românesc 
semi-pitic de grâu, cu denumirea Lovrin 
32, care împreună cu soiurile Lovrin 
34  şi Fundulea 29 (creat la I.C.C.P.T. 
Fundulea) alcătuiau, în acele vremuri, 
sortimentul de bază în zona noastră 
de activitate, unde se puteau realiza 
producții de peste 7.000 kg/ha. 

În anul 1987 a fost omologat soiul 
Lovrin 41, având o bună fertilitate a 

spicului și o rezistență excepțională la 
ger și cădere. Acest soi, extins în cultură 
în Câmpia de Vest și de Sud a României, 
a valorificat la maxim condițiile climatice 
favorabile din aceste zone și condițiile de 
tehnologie intensivă aplicate.

După anul 1990, s-au creat și extins 
în cultură următoarele soiuri de grâu: Alex 
(1994),  Romulus (1998) și Ciprian (2003). 
Dintre aceste soiuri, soiul Alex a avut (și 
are) o extindere mare, fiind înregistrat și 
cultivat în Ungaria.

Soiul de grâu de toamnă CIPRIAN, 
creat prin selecţie individuală repetată anual  
a diversificat sortimentul de soiuri de grâu 
semi-timpurii, cu o calitate excepțională 
pentru panificație , fiind  cultivat pe 
suprafețe mari în toate zonele din vestul 

și sudul ţării noastre. Acest soi are un 
conținut de gluten umed între 25-30%, 
indicele de sedimentație (Zeleny) 65-80 
și face parte din grupa valorică de calitate 
B1. Soiul de grâu de toamnă Ciprian are o 
rezistență bună la iernare, cădere, arşiţă  şi 
şiştăvire şi mijlocie la secetă.. În condiţii de 
infecţii naturale  este sensibil la septorioza 
frunzelor şi înnegrirea spicelor, este 
rezistent la rugina brună şi mediu sensibil 
la făinare. Potențialul genetic de producţie 
este de peste 8 t/ha și este recomandat a se 
cultiva în special în zona de vest şi în zona 
colinară a ţării, dar şi în condiții de irigare.

Dr. ing. Gabriela Gorinoiu
Drd. ing. Sorin Pîțu

După înfiinţarea Staţiunii de 
Cercetări Agricole Lovrin în 1946, 
lucrările de ameliorarea grâului au 
fost continuate şi în urma reorganizării 
cercetării agricole din 1962, când 
s-au pus bazele unui nou program de 
cercetare privind ameliorarea grâului.

În cadrul acestui program de 
ameliorare a fost stabilit ca obiectiv 
prioritar crearea de soiuri de grâu 
de toamnă cu o capacitate mare 
de producţie şi însuşiri de calitate 
superioară, rezistente la factorii de 
stres, ce determină fluctuaţia recoltelor, 
viitoarele creaţii urmând să valorifice 
cât mai eficient potenţialul de fertilitate 
al solurilor cât şi condiţiile climatice  

din Vestul şi Sudul ţării noastre.
În paralel cu lucrările specifice 

ameliorării grâului, la S.C.D.A. 
Lovrin s-au experimentat, în culturi 
comparative, numeroase soiuri de 
grâu provenite din ţări cu tradiţie 
în ameliorarea grâului (SUA, CSI, 
Italia, Franţa, Austria). Rezultatele 
experimentărilor noastre, împreună 
cu cele furnizate de aceste centre, au 
contribuit la înlocuirea din cultură a 
vechilor soiuri extensive, sensibile la 
cădere şi mai slab productive, cu soiuri 
străine. Comportarea bună a acestor 
soiuri şi în condiţiile pedoclimatice din 
ţara noastră a determinat extinderea 
lor rapidă în cultură, astfel că, în 
perioada 1968-1970 erau cultivate pe 

REZULTATE ŞI ORIENTĂRI  
ÎN ACTIVITATEA DE AMELIORAREA  GRÂULUI LA  

S.C.D.A. LOVRIN 
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Hibrizii de porumb Andreea 
și HSLv 400, sunt hibrizi  adaptați 
zonei Banatului, cu rezistență ridicată 
la condițiile severe de temperatură și 
umiditate, comportându-se mult mai 
bine decât alți hibrizi care dau rezultate 
bune de producție doar în condiții 
climatice normale.

Hibridul de porumb Andreea 
este un hibrid semi-timpuriu grupa 
FAO 350, creat la SCDA Lovrin și 
omologat pentru zona de sud-est, 
sud și vestul țării, se încadrează la 
categoria – nivel mediu de producție. 
Cultivat în zonele lui favorabile, 
cu o tehnologie corespunzătoare, 
însămânțat la o adâncime de 4-6 cm și 
o desime de 50000 – 55000, asigură 
cultivatorilor o producție sigură în 
orice condiții de secetă și arșiță, fiind 
un hibrid STABIL. Chiar dacă nu este 
un hibrid foarte nou, se poate observa 
clar fenomenul STAY GREEN (plantă 
verde la maturitate),ceea ce dovedește 
faptul că în timp germoplasmă locală a 
fost mult îmbunătățită prin infuzie de 
material străin. Acest lucru explică și 
adaptabilitatea foarte bună a hibridului 
în zonele pentru care a fost creat.

Câteva caracteristici ale 
hibridului care îl recomandă ca hibrid 
rezistent în perioadele ce secetă și arșiță 

HIBRIZI DE PORUMB, 
CREAȚI LA S.C.D.A. LOVRIN,  
CE FAC, ÎNCĂ, ISTORIE ÎN 
AGRICULTURA BANATULUI

din zona Banat, pe lângă 
adaptabilitate și plasticitate 
ecologică, sunt: rezistența 
la temperaturile scăzute 
din primăvară, rădăcina puternic 
dezvoltata și adânc înfiptă în sol; 
tulpină robustă, rezistentă,  a cărei 
măduvă reține apa acumulată 
din sol și dezvoltă o puternică 
înrădăcinare; aparat foliar bogat 
(14 frunze) deși planta nu are o talie 
înaltă; perioada lungă de apariție 
a stigmatelor; panicul cu multe 
ramificații, bogat în polen; știulete 
închis până la vârf, bine acoperit de 
pănuși care îl protejează de arșiță.

Hibridul de porumb HSLv 
400 este un hibrid semitardiv 
aparținând grupei FAO 450 – 500, 
creat la SCDA Lovrin, omologat 
pentru arealele de cultura din sud, 
sud-vest si vest. Deși este un hibrid 
considerat de mulți cultivatori 
ca depășit, hibridului i s-au adus 
în timp o serie de îmbunătățiri 
în ceea ce privește rezistența la 
frângere și cădere precum și la 
scurtarea perioadei de pierdere a 
apei din bob. De asemenea este 
recomandat pentru stabilitatea si 
plasticitatea sa ecologică precum 
și pentru buna sa rezistență la 
secetă si arșiță. Cultivat în zonele 
sale favorabile, zone pentru care 
a fost omologat si cu o tehnologie 
adecvată si o desime care să nu 
depășească 55000 pl/ha,  hibridul 
conferă o siguranță fermierilor 
care îl cultivă, în orice condiții de 
secetă și arșiță, rezistență conferită 
de arhitectura robustă a plantei și 
rădăcina dezvoltată, capabilă să 
înmagazineze apa din sol.

Știuletele este viguros, de 22 
– 24 cm iar talia plantei este de 250-
270cm cu un bogat sistem foliar, 
ceea ce îl recomandă si pentru 
culturile furajere ca masă verde, 
semănat la o densitate mai mare. 

Ing. Dana Suba
Ing. Titus Suba
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Avena sativa L. 
Ovăzul, Avena sativa L., este una dintre plantele de cultură cunoscută 

încă din antichitate, fiind cultivat la început pentru masă verde sau pentru fân 
şi mai târziu pentru boabe. Ovăzul se folosește în hrana cabalinelor, taurinelor, 
păsărilor, în general animalelor de reproducție şi a tineretului. De asemenea, 
prezintă importanță şi că plantă alimentară pentru om. 
 România având o mare diversitate de tipuri de sol, oferă condiții 
propice pentru cultura ovăzului, în special în zonele colinare şi premontane 
cu soluri reci şi umede caracterizate prin fertilizare naturală mai redusă. 

Dintre soiurile existente 
în cultură se evidențiază 
Lovrin 1, soi de ovăz de 
primăvară, şi Sorin, soi de 
ovăz de toamnă. Ambele 
soiuri au  fost create la 
Stațiunea de Cercetare 
şi Dezvoltare Agricolă 
Lovrin, prezentând 
însușiri agronomice foarte 
apropiate de cele ideale 
pentru cultura acestei 
cereale.

Soiul de ovăz de 
primăvară, Lovrin 1, a fost 
omologat în anul 2002, 
aparținând grupei soiurilor 
precoce. De la răsărit la 
înspicat sunt necesare 47–
65 de zile, iar de la înspicat 
la maturitate 38-59 de zile, 
în funcție de caracterul 
climatic al anului sau al 
zonei de cultură. Portul 
plantei la înfrățire este 
erect. Tulpina are o înălțime 
de 85 cm, cu 5 noduri. 
Inflorescența (panicul) 

S.C.D.A. LOVRIN – 
CREATOARE DE SOIURI DE OVĂZ 

DE PRIMĂVARĂ ȘI DE TOAMNĂ

are în componența sa 6-7 ramificații (etaje), 
iar portul acesteia este semierect. Boabele 
au formă oval-alungită, de culoare galben-
maronie, cu sticlozitate medie. Procentul de 
pleavă este 21.6%, MMB este 31-32 g şi MH 
44-46 kg/hl. Este mediu rezistent la rugina 
coronată, rugina neagră, făinare şi mediu 
sensibil la tăciune. În scara de notare 1-9, soiul 
Lovrin 1 este notat cu nota 2 (bună) pentru 
rezistență la secetă, cădere, scuturare şi cu 
nota 4 la arșiță. Principala însușire de calitate, 
care se referă la conținutul de proteină brută, 
se află la cote superioare, în medie 14.42%, 
ajungând însă până la 15.51%. În cadrul 
condițiilor climatice și mai ales tehnologice 
depășește 6000kg/ha, atunci când se asigură o 
normă de semănat de 100-120 kg/ha.  Soiul de 
ovăz Lovrin 1 are o largă răspândire, în toate 
zonele favorabile ovăzului de primăvară din 
țara noastră.

Soiul de ovăz de toamnă, Sorin, 
a fost omologat în anul 2015. Acest soi 
este timpuriu, cumulând 200-215 zile de la 
răsărire până la înspicare şi 42-48 de zile de 
la înspicare la maturitate. Înălțimea medie a 
plantei este de 108 cm, tulpina fiind prevăzută 
cu 5 noduri. Paniculul are portul semierect şi 
are în componența sa 6-7 etaje. Bobul este 
oval-alungit, galben-maroniu, cu sticlozitate 
medie, primul bob are tendința de aristare, 
MMB între 32-36 g şi MH între 47-48 kg/hl, 
procentul de pleava între 21-22%. Acest soi 
prezintă o bună rezistență la rugina coronată, 
făinare şi la condițiile de iernare, medie la 
cădere, secetă, scuturare, tăciune, tolerant la 
arșiță şi șiștăvire. Are un potențial genetic de 
producţie de 7-8 t/ha în condițiile aplicării 
corecte a verigilor tehnologice. Se recomandă 
a se cultiva în zona de câmpie din vestul şi 
sudul ţării, cu o normă de semănat de 120-
130kg/ha.

Printre beneficiarii potențiali care 
cultivă aceste soiuri se pot enumera societățile 
comerciale agricole, asociațiile agricole 
inclusiv producătorii individuali.

Dr. ing. Ioan Toma
Drd. ing. Andreea Bulai
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Zonarea: soi de cânepă dioică cultivată în vestul țării și în sudul 
silvostepei Transilvaniei.

SOIUL DE CÂNEPĂ DIOICĂ ARMANCA
Soiul de cânepă ARMANCA (autori: V. Tabără, Carmella 

Florica Șandor și C - F Tarjoc), omologat în anul 2010, a fost a fost 
obținut prin selecție individuală repetată asupra unei populații de 
locale (LOVRIN 110).

Caractere morfologice: tulpinile sunt subțiri, slab dungate, de 
culoare verde-gălbui. Înălțimea lor este cuprinsă între 2,1-3,9 m la 
cultură pentru fibră și 2,7-4,5 m la culturile pentru sămânță. Frunzele 
sunt compuse, cu număr variabil de foliole (7-11), lanceolate, serate 
pe margini, aspre, verzi. Inflorescența masculă este mai rară, iar cea 
femelă este deasă și compactă, cu o lungime medie de 45-55 cm. 
Fructul este o nuculă ovoidală, neted, mat sau slab lucios, de culoare 
brun-deschis, mozaicat, cu MMB de 21,9-24,0 g., conținut în THC: 
<0,2%. Conținutul în ulei al semințelor este de: 28-31%.

Însușiri fiziologice: soiul Armanca suportă bine temperaturile 
scăzute și seceta, este rezistent la cădere, pătarea albă a frunzelor, 
mană și putregaiul alb. Perioada de vegetație la cânepa cultivată 
pentru fibre este de 110-120 zile, iar la cea pentru sămânță de 130-
140 zile;

Însușiri specifice: având o plasticitate ecologică ridicată poate 
realiza producții stabile în toate zonele de cultură a cânepii în condițiile 
aplicării unei tehnologii corespunzătoare, fiind foarte productivă.

Cerințe agrotehnice:
- Fertilizarea, la cânepa pentru fibre: N60P60K60, iar la cânepa 

pentru sămânță: N60-160P60 substanță activă. Potasiul se aplică pe 
solurile deficitare în acest element. 

- Densitatea: 400-450b. G/m2, distanța între rânduri de 12,5 
cm, și o cantitate de sămânță, folosindu-se și cantități de 5-8kg/ha. 
Distanța între rânduri la cânepa pentru sămânță este 70 cm;

Producția: - de tulpini este de 10-12t/ha, cu un conținut de fibră 
de 27-31%. La cânepa pentru sămânță, producția poate fi variabilă, de 
la 900-1.350 kg/ha.

Zonarea: soi de cânepă dioică cultivată în vestul țării și în sudul 
silvostepei Transilvaniei.

Prof. dr. Valer Tabără
Drd. ing. Anca Panda

CÂNEPA (- Cannabis sativa L.) are cea mai mare capacitate de 
industrializare dintre toate plantele tehnice: NIMIC NU SE ARUNCĂ, totul 
este valorificat, iar produsele obținute au o mare diversitate, de la banala funie 
până la substanțe medicinale sau cosmetice, materiale auto sau de construcții. 
După cultivarea unui teren cu cânepă, anul următor este propice cultivării 
cerealelor deoarece cânepa îndepărtează în mod natural buruienile, creându-le 
un mediu nepotrivit. De asemenea, cantitatea de îngrășământ chimic necesară 
la cultura de cânepă este cu mult mai mică decât la alte culturi. Din semințe 
se produce ulei utilizat în industria vopselelor, ulei cosmetic, ulei comestibil. 
Semințele de cânepă sunt o sursă importantă de nutrienți în cantitate mare. 
Se cunoaște faptul ca semințele de cânepă, sub formă de făină, uleiul extras 
la rece este un aliment sănătos și un remediu non medicamentos eficient în 
multe afecțiuni. Cu o concentrație de 80% grăsimi nesaturate, precum şi 
datorită bogăției în proteine şi aminoacizi, cânepa reprezintă o sursă de 
hrană echilibrată pentru alimentația umană. Partea lemnoasă, ce rămâne după 
prelucrarea primară, poate fi folosită la realizarea hârtiei, pentru obținerea 
plăcilor prefabricate și a unui combustibil solid cu mare putere calorică. Din 
frunzele cânepei se fac medicamente şi ceaiuri medicinale. Fibrele din cânepă 
pot înlocui fibra de sticlă în unele componente din industria auto. Tricotajele 
din cânepă sunt ecologice.

La Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, în cadrul 
laboratorului de ameliorare cânepă, au continuat cercetările asupra cânepei 
dioice.

Datorită faptului că cultura de cânepă revine în interesul fermierilor și 
a cultivatorilor de cânepă în rândurile ce urmează vă vom prezenta ultimele 
două soiuri de cânepă create la S.C.D.A. Lovrin și anume soiurile Silvana și 
Armanca.

SOIUL DE CÂNEPĂ DIOICĂ SILVANA
Soiul de cânepă SILVANA (autori: V. Tabără, Camelia Moldovan și 

Carmella Duma), omologat în anul 2007, a fost obținut prin selecție individuală 
repetată asupra unei populații de locale (LOVRIN 110).

Genealogie: soi de cânepă dioică obținut prin selecție individuală 
repetată asupra unei populații de Lovrin 110.

Caractere morfologice: tulpinile sunt subțiri, slab dungate, de culoare 
verde-gălbui. Înălțimea lor este cuprinsă între 1,9-3,5 m la cultură pentru 
fibră și 2,5-4,2 m la culturile pentru sămânță. Frunzele sunt compuse, cu 
număr variabil de foliole (7-13), lanceolate, serate pe margini, aspre, verzi. 
Inflorescența masculă este mai rară, iar cea femelă este deasă și compactă, cu 
o lungime medie de 40-45 cm. Fructul este o nuculă ovoidală, neted, mat sau 
slab lucios, de culoare brun-deschis, mozaicat, cu MMB de 22,1-23,9 g..

Însușiri fiziologice: soiul Silvana suportă bine temperaturile scăzute și 
seceta, este rezistent la cădere, pătarea albă a frunzelor, mană și putregaiul alb. 
Perioada de vegetație la cânepa cultivată pentru fibre este de 105-110 zile, iar 
la cea pentru sămânță de 128-133 zile.

Însușiri specifice: având o plasticitate ecologică ridicată poate realiza 
producții stabile în toate zonele de cultură a cânepii în condițiile aplicării unei 
tehnologii corespunzătoare.

 Cerințe agrotehnice:
- Fertilizarea, la cânepa pentru fibre: N80P60K60 iar la cânepă pentru 

sămânță: N80-160P60 substanță activă. Potasiul se aplică pe solurile deficitare 
în acest element.

- Densitatea: 400-450b.G./m2 la distanța între rânduri de 12,5 cm, și o 
cantitate de sămânţă de 80-90kg/ha, la cânepa pentru fibre și 17-28 kg/ha la 
cânepa pentru sămânță, folosindu-se și cantități de 5-8 kg/ha. Distanța între 
rânduri la cânepa pentru sămânță este de 70 cm.

Calitatea: prezintă un randament mare de fibră de 53-57,1%, cu o 
rezistență la rupere de 25.7-39,6 Kgf, cu o flexibilitate de 282-37,6 mm și o 
finețe de 33,8 Nm.

Producția: - de tulpini este de 10-14 t/ha, cu un conținut de fibră de 27-
31%. La cânepa pentru sămânță, producția poate fi variabilă, de la 800-1.200 
kg/ha.
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înfiinţarea de pajişti semănate, 
supraînsămânțarea pajiștilor 
permanente degradate și 
pentru gazonări. 

	zona de cultură este zona de 
câmpie irigată,  colinară și 
submontană.

	potenţialul de producţie al 
soiului Timiş 81 este: 10-12 t/
ha substanţă uscată; 700-800 
kg/ha sămânţă.

Soiul Dragotim de ghizdei (Lotus 
corniculatus L.)

Soiul Dragotim, omologat 
în anul 2010, este un soi sintetic, 
format din 10 familii selecționate 
din flora spontană autohtonă și două familii selecționate din soiuri ameliorate.
Caracteristici:

	este un soi semitardiv, cu portul erect al lăstarilor (această însușire 
îi conferă posibilitatea cultivării în amestecuri de pajiști semănate 
destinate folosirii mixte a furajului);

	prezintă o vigurozitate mare a lăstarilor, cu un procent ridicat de frunze 
și indici de calitate superiori altor soiuri create (lipsa substanțelor 
cianogenice, conținut ridicat de proteină, consumabilitate mai mare de 
către animale);

	rezistență ridicată la factorii climatici limitativi (temperaturi scăzute în 
timpul iernii, secetă îndelungată, boli și dăunători). 

Mod de folosire și capacitatea de producție:
	amplitudinea largă a acestui soi determină introducerea acestei leguminoase 

perene în toate zonele în care lucerna dă rezultate mai slabe, respectiv pe 

solurile mai acide și cu precipitații medii anuale mai mari de 600 mm;
	poate fi cultivat în amestecuri semi-intensive de graminee și leguminoase 

perene pentru înființarea de pajiști semănate de lungă durată, cu folosire 
mixtă (pășunat, recoltare pentru producerea fânului sau însilozare)

	pe pajiștile permanente degradate intră în componența amestecurilor de 
graminee și leguminoase perene folosite pentru supraînsămânțarea acestor 
terenuri

	în cultură pură realizează între 8-10 t/ha substanță uscată, iar în amestecurile 
de pajiști (cu o participare a ghizdeiului de 20-30%) producția ajunge pana 
la 12 t/ha substanță uscată;

	dehiscența mai scăzută a păstăilor (la coacerea deplină) favorizează o 
producție de sămânță mai mare la culturile semincere, între 400-600 kg/ha.  

Prof. dr. Neculai Dragomir 
Conf. dr. Marinel Horablaga

Dr. ing. Dorin Rechițean 
Dr. ing. Marcela Dragoș

În practica agricolă, folosirea celor mai bune 
soiuri sau cultivare, adaptate condițiilor ecologice și 
de tehnologie, reprezintă pentru un fermier un mijloc 
important de sporire a producției și a calității acesteia.

La plantele furajere, realizarea de noi genotipuri 
performante, se bazează pe următoarele direcții şi tendințe 
în ameliorarea acestor specii:
	tendința de “ecologizare” a noilor specii, prin 

crearea unor genotipuri specifice zonelor naturale 
de cultură;

	îmbunătățirea noilor cultivare, prin creșterea 
parametrilor calitativi, în strânsă corelație cu 
cerințele nutritive ale animalelor;

	folosirea unor metode biotehnologice, 
neconvenționale, în direcția eficientizării lucrărilor 
de ameliorare şi scurtarea perioadei de creare - 
verificare - omologare - valorificare a noilor soiuri.

Programul de ameliorare la plantele furajere 
perene, în cadrul cercetărilor noastre, se bazează pe 
optimizarea însușirilor agrobiologice ale plantelor cu 
cele productive, pe baza unui sistem informațional, care 
să stabilească tipul ideal de plante pentru satisfacerea 
obiectivelor propuse.

Soiul Timiș  81 de raigras peren (Lolium perenne L.)

Soiul Timiș 81, omologat în anul 2011, este 
un soi sintetic, format din 8 familii selecționate din flora 
spontană autohtonă. 
Caracteristici:
	soiul Timiş 81 este semitardiv şi se caracterizează 

printr-un grad ridicat de uniformitate a înfloritului, 

respectiv al fructificării, ceea ce duce la obținerea 
unei producții ridicate de sămânță;

	prezintă o rezistență bună la iernare, boli și la 
pășunat;

	tehnologia de cultură este specifică gramineelor 
furajere perene;

	soiul este distinct față de oricare alt soi, este 
suficient de uniform și este stabil. Are portul 
mijlociu în perioada de creștere vegetativă, 
cu următoarele însușiri morfologice în stadiul 
vegetativ: frunza lungă, cu lățimea și intensitatea 
culorii verzi mijlocie, port semierect, număr mare 
de lăstari (peste 700 lăstari/plantă în anul al doilea 
de vegetație), uniformitatea înfloririi și maturării 
semințelor. 

Mod de folosire și capacitatea de producție:
	se poate cultiva pentru masă verde, fân şi 

seminţe, în cultură pură sau în amestecuri pentru 

AMELIORAREA SPECIILOR PERENE DE PAJIȘTI 
(SCDA LOVRIN ȘI SCDP TIMIȘOARA)
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Anul acesta se împlinesc 51 de ani de la înființarea, la SCDA Lovrin, 
a unei experiențe staționare, de lungă durată, cu îngrășăminte. În anul 1967, 
la inițiativa Domnului academician Cristian Hera, aceste experiențe au fost 
amplasate în 42 de locații, cuprinzând condiții climatice diferite și variate 
tipuri de sol. Astăzi, doar în cinci centre de cercetare din România se mai 
întâlnesc aceste experiențe, una dintre acestea fiind Stațiunea de Cercetare 
Dezvoltare Agricolă Lovrin.

 De la înființarea sa și până în prezent, an de an s-au aplicat aceleași 
doze de îngrășăminte pe fiecare din cele 492 variante experimentale. Dozele 
de fosfor și potasiu administrate sunt identice pentru toate cele trei culturi din 
cadrul rotației (soia – grâu – porumb), iar dozele de azot variază în funcție 
de cultura căreia sunt administrate. Astfel, graduările fosforului sunt: 0, 40, 
80, 120, 160 kg substanță activă/ha, iar cele ale potasiului: 0, 40, 80, 120 kg 
substanță activă/ha. Azotul administrat grâului are graduările: 0, 30, 60, 90, 
120 kg substanță activă/ha, administrat porumbului: 0, 50, 100, 150, 200 kg 
substanță activă/ha și administrat soiei: 0, 25, 50, 75, 100 kg substanță activă/
ha.

Primele experiențe cu îngrășăminte, amplasate pentru a studia necesarul 
de N, P, K, Na, Mg şi Si al plantelor de câmp care se cultivau în acea perioadă 
în Anglia, amplasate în 1843, de către J. B. Lawes şi J. H. Gilbert la Stațiunea 
Experimentală Rothamsted, continuă să şi astăzi, ele reprezentând ”cel mai bogat 
izvor de informații științifice din domeniul științei solului, constituind o carte 
deschisă, prin citirea căreia se poate prognoza evoluția fertilității solului şi, în mare 
măsură, a diferitelor sisteme de cultură din agricultura viitorului” ( Cristian Hera). În 
lume, aceste experiențe se mai întâlnesc în: Anglia, Rothamsted (1843); Germania, 
Gottingen (1873); Halle (1878); Franţa, Grignon (1875); S.U.A., Morrow Plots 
(1876), Old., Rotation – Alabama (1896); Danemarca, Askov (1894).

Studiul efectului îngrășămintelor, aplicate staționar, aduce o serie 
de avantaje: cunoașterea efectului acestora asupra creșterii și dezvoltării 
plantelor, permite stabilirea epocilor optime de aplicare a îngrășămintelor, 
funcție de temperatură și regimul pluviometric, cunoașterea modificărilor 
produse în sol sub acțiunea diferitelor tipuri de îngrășăminte, aplicate 
unilateral sau în diferite combinații, elaborarea unor rețete de fertilizare 
optimă, pentru prevenirea dezechilibrului nutrițional al solului și care să 
determine creșterea productivității și calității recoltelor.

 Rezultatele obținute evidențiază rolul administrării combinate a 
celor trei tipuri de îngrășăminte testate, atât pentru sporirea producției și a 
calității acesteia, cât și pentru conservarea, în timp, a fertilității solului. 

 Prin aplicarea unilaterală a îngrășămintelor chimice, în special a 
azotului, se produc modificări ireversibile în structura solului. 

La 20 de ani de la înfiinţarea experienței, modificările produse la nivelul 
solului sunt următoarele: fata de 3.62% humus, 7.8 ppm P si 160 ppm potasiu, 
stabilite la organizarea experienței,  prin fertilizarea aplicata anual conținutul 
de humus a scăzut la 3.47%, cel de fosfor a crescut la 46.6-98.4 ppm P, iar cel 
de potasiu la 212 ppm K. Cu privire la valoarea pH-ului aceasta a înregistrat 
scăderi de 0.5-0.8 unități pH într-o perioada de 20 de ani.

CERCETĂRI 
PRIVIND FERTILIZAREA DE LUNGĂ DURATĂ 
A CULTURILOR AGRICOLE LA SCDA LOVRIN

Dacă în anul 1967 pH-ul solului a fost identic în toate 
variantele experimentale (6,8), după 50 de ani de aplicare 
unilaterală a azotului se înregistrează următoarele rezultate:

Fosforul și potasiul, două elemente destul de neglijate 
în agricultura românească din ultimele decenii, înregistrează o 
scădere pronunțată în variantele experimentale în care acestea 
nu au fost administrate. Astfel, după 51 de ani de experimentare, 
valoarea fosforului este de  4.75 ppm, în varianta nefertilizată 
și crește până la 100.8 ppm prin aplicarea dozei maxime. 
Conținutul de potasiu scade la 127.3 ppm, prin neaplicarea 
acestuia, indicând o aprovizionare mijlocie a solului cu acest 
element, față de aprovizionarea considerată foarte bună, la 
începutul experimentării.

Humusul din sol, prin aplicarea dozelor mari de azot, 
înregistrează o scădere îngrijorătoare. Astfel, prin aplicarea 
dozelor maxime conținutul de humus ajunge la valoarea de 2.16 
%, față de 3.64 %, în anul 1967, cu efect direct asupra reducerii 
fertilității solului, a scăderii producțiilor și calității acestora.

Valoarea experiențelor de lungă durată cu îngrășăminte 
constă tocmai în informațiile cantitative acumulate de-a lungul 
deceniilor cu răbdare, de către cercetătorii care le-au avut în 
coordonare, pentru a observa modificările de comportament ale 
solului, adică felul cum degenerează sau se conservă structura 
acestuia sub stresul generat de aplicarea continuă, an de an, 
a îngrășămintelor chimice dar și cum evoluează producțiile 
agricole pe termen lung, în diverse scenarii de chimizare.

Conservarea fertilității solului, prin aplicarea rațională 
a îngrășămintelor chimice, trebuie sa rămână  o preocupare 
constantă pentru toți cei implicați în activitatea agricolă și 
este necesară menținerea şi aprofundarea cercetărilor în 
experiențele de lungă durată pentru fundamentarea științifică 
a evoluției fertilității solului şi a producțiilor agricole.

Dr. ing. Alina Agapie
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Odată cu intrarea în anul 2018, prin Ordonanța 79/2017 ce 
modifică Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, au fost aduse 
modificări semnificative în ceea ce privește fiscalitatea veniturilor 
de natură salarială. Astfel contribuţiile sociale obligatorii 
reglementate prin Odonanța 79/2017  sunt următoarele:

a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului 
asigurărilor sociale de stat;

b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

c) contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului 
general consolidat.

 Până la intrarea în vigoare a Ordonaței 79/2017, contribuţiile 
sociale obligatorii reglementate erau:

a) contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului 
asigurărilor sociale de stat;

b) contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

c) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 
  d) contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului 
asigurărilor pentru şomaj;

e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de 
stat;

f) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea 
de angajator.

Începând cu prima zi a anului 2018, salariul minim 
brut pe economie a ajuns de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, 
conform Hotărârii Guvernului nr. nr. 846/2017 pentru stabilirea 
salariului minim brut pe țară garantat în plată. Creșterea salariului 
minim nu antrenează însă neapărat o creștere similară a salariului 
net. Pentru că majorarea minimului brut e însoțită de o schimbare 
drastică în calculul și aplicarea contribuțiilor sociale. Mai clar, o 
parte din majorarea brutului e „înghițită” de trecerea contribuțiilor 
la pensii și la sănătate în totalitate în sarcina salariaților. În trecut, 
ele erau suportate de angajator și salariat împreună.

O analiza simplă de calcul comparativ pentru perioada 
decembrie 2017-ianuarie 2018, cu privire la povara fiscală aferentă 
veniturilor salariale la nivelul minim pe economie  arată că cei care 
au salariul brut de 1.900 de lei vor simți în buzunare o creștere de 
doar 98 de lei. De fapt, în unele situații, deși dacă salariul brut 
crește, angajații primesc chiar mai puțini bani. Spre exemplu, 
salariile brute cuprinse între 1.450 de lei și 1.899 de lei trebuie 
mărite la 1.900 de lei, însă acest lucru nu garantează păstrarea 
aceluiași salariu net avut înainte. Iar motivul este, desigur, mutarea 
respectivelor contribuții în totalitate, în sarcina salariatului.

IMPLICAȚIILE 
FISCALE 

ALE ORDONAȚEI 79/2017 
DE MODIFICARE A 

LEGII 227/2015 PRIVIND 
CODUL FISCAL 

 Astfel, daca în decembrie 2017, un salariat era încadrat cu 
un salar brut de 3.847 lei, contribuțiile fiscale în sarcina anagajatorului 
și a anagajatului erau următoarele

•	 contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului 
asigurărilor sociale de stat, de către angajator, în valoare de  800 lei;

•	 contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, datorate 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de 
către angajator, în valoare de 200 lei;

•	 contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate, datorată de angajator bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate, în valoare de 6 lei;

•	 contribuţiile asigurărilor pentru şomaj, datorate bugetului 
asigurărilor pentru şomaj de către angajator, în valoare de 19 lei;

•	 contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de 
stat, în valoare de 33 lei;

•	 contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajator, în valoare de 10 lei.

•	 contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului 
asigurărilor sociale de stat, de către angajat, în valoare de 404 lei;

•	 contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, datorate 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de 
către angajat, în valoare de 212 lei;

•	 contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului 
asigurărilor pentru şomaj, de către anjajat, în valoare de 19 lei;

•	 impozitul pe veniturile salariale, în valoare de 514 lei.
Venitul net, în această situație, este de 2.698 lei, în condițiile în 

care, totalul obligațiilor fiscale salariale în sarcina angajatorului sunt 
în suma de 1.068 lei iar cele în sarcina angajatului în suma de 745 lei,  
adica un total de 1.813 lei. 

Începănd cu ianuarie 2018, dacă salariul de încadrare rămâne la 
același nivel  de 3.847 lei, urmare a transferului contribuțiilor sociale 
din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, venitul net este de 
2.250 lei rezultând o scădere de 448 lei net,  astfel: 

•	 contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului 
asigurărilor sociale de stat, în valoare de 962 lei;

•	 contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în 
valoare de 385 lei;

•	 impozit, în valoare de 250 lei;
•	 contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului 

general consolidat de către angajator, în valoare de 87 lei.
În aceste condiții totalul obligațiilor fiscale în sarcina 

angajatorului sunt de 87 lei, iar în sarcina angajatului în suma de 
1.597 lei,  adică un total de 1.684  lei în condițiile în care salariatul 
pierde 448 lei net la salar.

Pentru a păstra nivelul salarial net la același nivel cu cel 
din decembrie 2017, angajatorul este nevoit să majoreze salariul 
de încadare de la 3.847 lei, la 4.612 lei, rezultând și o creștere 
corespunzătoare a obligațiior fiscale după cum urmează:  

•	 contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului 
asigurărilor sociale de stat, în valoare de 1.153 lei;

•	 contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în 
valoare de 461 lei;

•	 impozit, în valoare de 300 lei;
•	 contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului 

general consolidat de către angajator, în valoare de 104 lei.
 În aceste condiții, totalul obligațiilor fiscale în sarcina 

angajatorului sunt de 104 lei, iar în sarcina angajatului în suma de 
1.914 lei,  adică un total de 2.018 lei , deci o creștere a fiscalității pe 
veniturile salariale cu 1,119 %.

Şef lucr. dr. Monica Ocnean



29

AGRICULTURA BANATULUI 2018 Nr. 2

Născut  pe meleaguri încărcate de 
istorie,într-o zonă apropiată cetăţii Oradiei- 
comuna Derna judeţul Bihor, alumn al 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai 
I al României” din Timişoara, domnul 
dr.ing. Gelu Marian MOVILEANU are 
privilegiul să aparţină unei zodii deosebit 
de provocatoare, zodia Săgetătorului. 
Profesorul, cum îi mai spun studenţii, nu 
şi-a dezminţit niciodată destinul hărăzit 
de ursitoare: viziune, generozitate, 
corectitudine. Nativul acestei zodii are 
o personalitate puternică, o inteligenţă 
ascuţită şi o deosebită sete de cunoaştere. 
Pe plan profesional, ajunge întotdeauna un 
specialist într-un domeniu avangardist şi 
se implică în cele mai profunde zone ale 
cunoaşterii. Această zodie este predominant 
intelectuală, guvernată de planeta Venus, 
planeta care sporeşte talentele artistice, 
gustul pentru frumos dar şi pentru justiţie, 
dreptate şi echilibru. Nativii din zodia 
Săgetătorului sunt inteligenţi, le place să 
filosofeze şi să mediteze, având de asemenea 
o mare valoare morală, simţ practic, fiind în 
permanenţă în căutarea armoniei, pe toate 
planurile.

Am găsit potrivit să facem această 
incursiune în astrologie tocmai pentru 
a putea explica cariera frumoasă a 
inginerului, profesorului şi omului Gelu 
Marian Movileanu care şi-a dedicat întreaga 
viaţă carierei universitare şi, în acelaşi timp, 
producţiei şi cercetării în domeniul avicol, 
iar în ultima perioadă activităţii de specialist 
în cadrul Ministerului Agriculturii.

Inginerul Gelu Movileanu a preluat 
cu râvnă de la străbunii săi şi, îndeosebi, 
de la tatăl său (preotul Ioan), iubirea de 
patrie şi patrimoniul naţional, dragostea 
pentru frumosul autentic, respectul pentru 
înaintaşii neamului, devenind pentru 
studenţi şi specialiştii din agricultură, 
un model de urmat – îndeosebi prin 
comportarea sa morală şi munca asiduă, 
precum şi generozitatea sa debordantă.

Am putea spune că în toate mediile în 
care şi-a desfăşurat activitatea, a influenţat 
pozitiv modul de abordare a  realităţii de 
zi cu zi, (mai puţin îngăduitoare uneori), 
insuflând încredere în forţele proprii şi, mai 
ales, dragoste pentru semeni, colegii de 
muncă, familie şi Dumnezeu.

Inginerul Gelu Movileanu este 
absolvent al Facultăţii de Zootehnie 
Timişoara, promoţia anului 1981.

Gelu Marian Movileanu  
– între respect şi admiraţie

După absolvirea studiilor 
universitare, a debutat ca inginer stagiar la 
Complexul Avicol de Selecţie şi Hibridare 
(CASH) Tărtăşeşti judeţul Dâmboviţa 
unde şi-a desfăşurat neîntrerupt activitatea 
timp de 22 de ani, promovând toate treptele 
carierei profesionale: şef de fermă Rase 
Grele, Inginer şef, Director Dezvoltare 
Producţie, Director General. 

CASH Tărtăşeşti a fost înfiinţat 
(1969) la iniţiativa marelui vizionar 
Angelo Miculescu – specialist de excepţie, 
ministru şi diplomat, cu concursul 
nemijlocit al Directorului Centralei 
Avicole regretatul Stan Ţârlea, fiind 
cunoscută ca unitate de elită a producţiei 
avicole româneşti, singura producătoare 
de material genetic pentru hibrizii din 
rasele de carne.  

CASH Tărtăşeşti s-a dezvoltat 
beneficiind de o colaborare avantajoasă 
cu specialişti în genetica avicolă de talie 
mondială, cu firme de prestigiu cum ar fi: 
Shaver (Canada), Studler (Franţa), Cherry 
Valley şi Ross (Marea Britanie), Gotslay şi 
HyLine (SUA).

Hibrizii de găină pentru carne creaţi 
la CASH Tărtăşeşti, au fost distribuiţi ca 
material genetic – pui de o zi - la toate 
unităţile avicole din ţară, iar la export au 
fost solicitaţi în Iran, Libia, Indonezia, 
Algeria, etc.

Prin munca de selecţie şi ameliorare 
a hibrizilor de carne de găină Robro 69, 
Robro 70 şi Robro 84, de multiplicare şi 
difuzare a Know-how-ului, a procedeelor 
şi elementelor conexe încorporate în 
acesta, desfăşurată la CASH Tărtăşeşti, 
specialistul Gelu Movileanu a adus o 
contribuţie importantă dezvoltării acestui 
segment al aviculturii româneşti. 

Cariera inginerului Gelu Movileanu 
s-a împletit armonios cu cea universitară, 
aşa încât aşa-zisa privatizare a societăţii 
avicole din Tărtăşeşti din anii 2000, l-a 
nemulţumit profund prin termenii şi 
condiţiile impuse la acea vreme, directorul 
instituţiei şi în acelaşi timp profesorul 
universitar Gelu Movileanu a părăsit 
unitatea căreia i-a dedicat tinereţea, 
energia şi entuziasmul, alegând zona 
universitară din Bucureşti şi Târgovişte 
şi, începând cu anii 2005, rigoarea 
programelor de ameliorare şi selecţie, din 
cadrul Ministerului Agriculturii.

În cadrul Ministerului a pus bazele 
Clasificării şi Inspecţiei carcaselor de 

bovine, porcine şi ovine, organizând la nivel 
naţional acest domeniu, care era marcat cu 
steguleţ  roşu – ca obiectiv neîndeplinit – înainte 
de aderarea la Uniunea Europeană a României în 
anul 2007.

În cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale a deţinut şi deţine diverse 
funcţii şi responsabilităţi, respectiv Inspector şef, 
Director, Director General al Corpului de Control, 
şef Serviciu, fiind reprezentantul României la 
DG AGRI Bruxelles în probleme de inspecţia 
clasificării carcaselor fiind invitat la diverse vizite 
de control şi de inspecţie la abatoarele din ţările 
U.E, în probleme de clasificare a carcaselor.

Profesorul universitar Gelu Movileanu 
este, totodată, titularul mai multor cursuri 
de specialitate pe care le susţine în cadrul 
Universităţii de Stat Valahia din Târgoviște, 
publicând singur sau în colaborare 14 cărţi, 
tratate de specialitate, monografii în domeniul 
zootehniei, industriei alimentare şi protecţiei 
mediului în agricultură, precum şi peste 114 
articole de specialitate, în reviste de prestigiu din 
ţară sau străinătate.

Merită să amintim faptul că profesorul, 
inginerul, Gelu Movileanu a participat la 
numeroase emisiuni de televiziune şi radio, 
congrese, conferinţe naţionale şi internaţionale 
în domeniu, cursuri şi programe de specializare 
în peste 30 de ţări din Europa, India, Israel şi 
SUA, promovând peste tot în lume performanţele 
şi calitatea învăţământului universitar agricol 
timişorean şi a zootehniei româneşti. Pentru 
activitatea sa, a fost recompensat cu numeroase 
premii, diplome, medalii şi atestate care 
demonstrează recunoaşterea competenţelor în 
domeniul agricol  şi universitar.

Sunt doar câteva temeiuri care ne 
îndrituiesc să omagiem personalitatea inginerului 
și profesorului universitar, specialistului în 
zootehnie şi omului Gelu Movileanu, afirmând 
că: 

 „Oamenii sunt pe măsura faptelor lor”.

FUNDAŢIA EXCELSIOR ALUMNI
Prof. univ. dr. Ioan Petroman
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Universitatea a constituit şi continuă să 
fie comunitatea academică de primă importanţă 
pentru societatea omenească, instituție de elită 
care a jucat un rol determinant în domeniile 
cunoaşterii, al progresului şi evoluţiei ştiinţifice, 
economice şi sociale. Spaţiu complex, dar şi 
eterogen, multicultural, interdisciplinar, câmp 
de interferenţă a principalelor idei forţă ale 
cunoaşterii, loc în care se reunesc cei mai 
evoluaţi actori ai societăţii umane – profesorii, 
cercetătorii şi studenţii – universitatea a 
reprezentat, dintotdeauna, cadrul de generare 
de noi cunoştinţe, de dezvoltare a gândirii, de 
formare şi performare a elitelor intelectuale 
purtătoare de competenţe, competitivitate şi 
cooperare. Totodată, comunitatea academică 
universitară a generat şi continuă să genereze, 
în acest univers entropic, importante mutaţii 
politice, economice, sociale şi juridice, fiind, 
în majoritatea cazurilor, spaţiul în care au 
germinat mari dinamici sociale, locul în care 
s-au emis cele mai multe idei revolute, dar, din 
păcate, în anumite momente, şi involute. 

Este necesar să amintim însă, şi în acest 
context, că universitatea nu a constituit numai 
locul unde s-au edificat mari şi importante 
laboratoare generatoare a nenumărate 
descoperiri ştiinţifice, ci a reprezentat, 
totodată, şi obiectul a multiple experimente 
educaţionale. În decursul timpului, s-au 
experimentat şi au fost simulate diferite 
modele, tipuri şi structuri ale universităţii, 

AGRICULTURA 
SECOLULUI 

XXI
UNIVERSITATEA 
AGRONOMICĂ  

LA RĂSCRUCE DE DRUMURI

cu scopul clar de a găsi soluţii optime pentru 
procesul didactic, educaţional şi ştiinţific din 
interiorul sistemului universitar. 

Este firesc ca, acum, în condiţiile 
apartenenţei României la Uniunea Europeană, 
la spaţiul european al învăţământului superior 
şi al cercetării ştiinţifice, ca şi universitatea 
agronomică românească (multe decenii 
încremenită şi izolată) să caute soluţii de 
adaptare şi compatibilizare în spaţiul ştiinţific 
şi educaţional în care ne aflăm de mai bine de 
un deceniu. 

Tema la care doresc să mă opresc se 
referă la controversata paradigmă a structurii 
universităţilor agronomice româneşti şi la 
căile de reformare a acestora prin specializare 
domenială sau integrare complexă 
metropolitană. 

Decizia cu privire la reformarea 
structurală a universităţilor noastre nu poate 
să fie luată fără a cunoaşte ce s-a întreprins în 
această direcţie în lume până la această dată. 
După cum, desigur, se știe, pe plan mondial 
s-au conturat două tendinţe, două modele, 
clare şi distincte, totodată, în ceea ce priveşte 
structura universităţilor agronomice. 

Universităţile din primul model, cel 
european şi cel mai vechi, care cuprinde şi cele 
mai performante şcoli superioare agronomice 
din Europa, aici intrând Hohemheim, 
Wageningen, Boku–Viena, Uppsala, 
Copenhaga, s-au dezvoltat pe structura 

universităţii domeniale, adică a universităţii 
agricole, agronomice sau agroalimentare, cea 
care susţine şi serveşte, educaţional şi ştiinţific, 
sistemului agroalimentar. Cele mai performante 
universităţi agronomice europene, aşa cum 
le-am amintit mai înainte, aparţin modelului 
universitar structural specializat pe domeniu. 

Universităţile din al doilea model, cel 
american și asiatic,în mare parte, dimpotrivă, 
au învăţământul superior agronomic integrat 
în universităţi complexe metropolitane, 
printre cele mai performante şcoli superioare de 
agricultură şi centre de cercetare de excelenţă 
pentru agricultură din SUA le întâlnim în astfel 
de universităţi. Este suficient să exemplific 
tipul de structură universitară integrată prin 
Iowa State University din Ames (Iowa) sau 
Universitatea Purdue – New Lafaette – din 
Indiana, care au cele mai bune clasificări în 
clasamentele agronomice americane. 

Ce să alegem, ce cale să urmăm, acum 
şi în viitor, în România? Fiecare model are 
avantajele şi dezavantajele sale, dar pe care nu 
doresc, din considerente de timp și spațiu, să le 
dezvolt. Totuşi, indiferent de modelul pe care îl 
vom adopta, având în vedere evoluţia prezentă 
şi viitoare a sistemului agroalimentar mondial, 
european şi românesc, mutaţii structurale 
profunde ale acestuia, schimbări structurale 
interne în învăţământul superior agronomic 
sunt imperios necesare să se producă. Le cere 
realitatea, viaţa, piaţa şi dinamica acestora. 

Structura sistemului agroalimentar

Structura sistemului 
agro-alimentar Sectoare Nr. per-

soane % Nr. între-
prinderi %

Cifră de 
afaceri 
(mld. €)

%

AF Agrofurnizori (amonte, A) 300000 7,5 12000 1,2 38 8,7

A Agricultură (A) 1000000 25,0 700000 69,2 67 15,4

IA Industria alimentară (aval, 
A) 600000 15,0 60000 5,9 129 29,7

DC
Distribuţie; comercializa-
re (aval IA) 2100000 54,5 240000 23,7 201 46,2

TOTAL 4000000 100,0 1016000 100,0 435 100,0
Sursa: L’avenir de la filière agricole à horizon 2050; Rapport d’information no 200 (2006–2007) en Sénat, de M. Jean-Paul
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Atunci când mă gândesc la schimbările structurale 
interne ale universităţii, am în vedere mutaţiile 
profunde care s-au produs în ultima jumătate de secol 
în sistemul agroalimentar. Dacă în prima jumătate 
a secolului al XX-lea, dominantă era agricultura 
în economia rurală şi în filiera agroalimentară, iar, 
numeric, în structura populaţiei ocupate în sistem 
erau agricultorii, atât structura internă pe dominiile 
de specialitate: Agrofitotehnie, Zootehnie, Chimie 
agronomică, Tehnologie agricolă, Economie rurală şi 
Cooperaţie agricolă şi Geniu rural, cât şi denumirea 
de Academia de Înalte Studii Agronomice, propuse 
de marele reformator Mihail Şerban, fostul rector 
de la Cluj, din perioada interbelică, prin Legea de 
organizare a învăţământului superior agronomic 
din anul 1929, erau perfect reprezentative pentru 
universitatea agronomică din acel timp. 

Care este structura sistemului agroalimentar 
de acum, după aproape un secol de la promulgarea 
Legii Academiilor de Înalte Studii Agronomice? 
Voi exemplifica această structură pe sistemul 
agroalimentar francez, cel mai performant din 
Europa, spre care, într-un fel sau altul, dorim să 
tindem. 

În aceste cifre nu sunt incluse datele referitoare 
la economia forestieră şi sectoarele de servire incluse 
în sistemul geniului rural şi cel de dezvoltare rurală, 
în serviciile agricole administrative, în învăţământul 
şi cercetarea agricolă, unde lucrează circa jumătate 
de milion de persoane grupate în 20000 de unităţi 
şi care generează o cifră de afaceri de aproximativ 
45–50 mld. €. 

Revin şi întreb din nou, mai seamănă structura 
sistemului agroalimentar actual cu cel de pe vremea 
profesorului Mihai Şerban pe care s-au fundamentat 
structurile Academiei de Înalte Studii Agronomice 
din prima jumătate a secolului al XX-lea sau a 
facultății de agronomie din timpul comunismului? 
Evident că nu, afirm eu cu toată convingerea! Şi 
atunci, se naşte, iarăşi, întrebarea: Ce este de făcut? 

Atunci când citim şi interpretăm aceste cifre 
numai prin prisma mărimii lor absolute şi relative, 
am putea ajunge la unele concluzii eronate care 
să denatureze realitatea, importanţa, structura 
şi unitatea sistemului agroalimentar. Doresc să 
mă explic. Faptul că agricultura, ca activitate 
productivă primară, generatoare de materii prime 
pentru industria alimentară şi nealimentară dar, 
într-o măsură însemnată, şi de alimente, participă în 
cifra totală de afaceri a sistemului agroalimentar cu 
numai 15,4 % (a şaptea parte), aceasta nu înseamnă, 
nicidecum, că agricultura ar avea o poziţie de mai 
mică importanţă în sistem. Ba, dimpotrivă, aşa 
cum aprecia marele economist româno-american 
Nicolae Georgescu-Roegen, „agricultura, ca doică 
a tuturor meşteşugurilor”, este componenta de 
primă importanţă în sistem, deoarece aceasta le 
generează pe toate celelalte ramuri ale sistemului 
agroalimentar. 

Dar, să revenim la întrebarea de mai înainte. 
Pentru a concretiza gândurile şi ideile mele de 
reformare a universităţilor noastre, voi prezenta, 
în continuare, câteva puncte de vedere personale 
cu privire la adaptarea structurii şi denumirii 
universităţilor la dinamica economică şi socială 
din spaţiul rural. Trebuie să observăm faptul că 
agricultura, ca ramură a economiei rurale actuale, 

s-a diversificat, s-a amplificat şi s-a integrat în 
sistemul agroalimentar, asimilând şi utilizând, 
totodată, din ce în ce mai multe domenii și/sau 
specializări ştiinţifice şi profesionale conexe din 
avalul şi amontele sistemului. Cu alte cuvinte, 
complexitatea sistemului a crescut imens, iar 
universitatea nu poate să rămână încremenită în 
conceptele şi structurile secolului al XX-lea. 

Acesta este motivul care m-a determinat 
să propun în Programul de management al 
Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului din 
Timişoara structură şi denumirea din figura 1. Am 
optat, după cum se vede, pentru două mari domenii 
ale universităţii – Ştiinţele vieţii şi Ingineria 
agronomică, iar universitatea să primească titlul: 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE ALE VIEŢII 
ŞI INGINERIE AGRONOMICĂ. În decembrie 
2004, încheindu-mi-se, după 15 ani, mandatul de 
rector, succesorii mei nu au achiesat la programul 
de management propus de mine, dar nici nu au 
venit, după bunul obicei românesc, cu altceva în loc. 
Sper, cunoscând ambiția, dorința de performanță și 
inteligența actualului rector (2016-2020), împreună 
cu echipa sa și cu toți colaboratorii, să ducă la 
bun sfârșit, prin îmbunătățirea și optimizarea 
proiectului de dezvoltare instituțională gândit cu 
mai bine de un deceniu înainte. 

Acum, după mai mulţi ani de analiză a 
schimbărilor structurale şi de denumire a unor 
universităţi agronomice europene, inclusiv cea de 
la Viena, după îndelungate reflecţii, consider, ca 
părere personală, că denumirea cea mai adecvată 
pentru universităţile agronomice actuale este: 
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE ALE VIEŢII 
ŞI BIOINGINERIE”, a cărei structură o prezint 
în figura 2. 

Spre deosebire de numele Universităţii Boku 
de la Viena, devenită între timp UNIVERSITATEA 
DE RESURSE NATURALE ŞI ŞTIINŢELE 
VIEŢII, am considerat că denumirea dată de 
mine este mai apropiată de filosofia şi structura 
sistemului agroalimentar şi al economiei rurale pe 
care le deserveşte, argumentaţiile fiind următoarele: 

– de ce „ştiinţe ale vieţii” şi nu „ştiinţele 
vieţii”? Pentru că forma articulată presupune 
totalitatea ştiinţelor vieţii, structură pe care nu o 
regăsim în universităţile noastre; 

– de ce nu am adoptat în denumire sintagma 
„de resurse naturale”? În parte din acelaşi motiv: 
curricula şi cercetarea ştiinţifică agroalimentară nu 
se ocupă de toate resursele naturale. În plus, mult 
mai consistentă este argumentaţia legată de faptul 
că o resursă naturală este forma stocabilă a unui 
factor de producţie care este studiat şi cercetat în 
celelalte structuri; 

– de ce „bioinginerie”? Pentru că, de fapt, 
toate specializările noastre inginereşti (agricultura, 
horticultura, zootehnia, silvicultura, tehnologia 
agroalimentară etc.) sunt aplicaţii inginereşti în 
medii biologice având ca principali factori de 
producţie plantele, animalele, microorganismele, 
iar absolvenţii noştri practică ingineria aplicată pe 
domenii biologice. 

Proiect de  dezvoltare instituţională a 
universităţi. Dorim, de fapt, prin acest proiect, ca 
universitatea noastră să treacă într-o fază nouă a 
evoluţiei sale, adică de la extindere la consolidare 

prin dezvoltare instituţională şi 
compatibilizare europeană, prin 
acreditare internațională.  Este 
necesar un Proiect complex de 
dezvoltare instituţională, care 
vizează trei componente şi anume: 
conceperea şi realizarea Consorţiului 
universitar VESTAGRIPOLIS, 
având ca lider Universitatea noastră, 
Proiect de restructurare a facultăţilor 
şi domeniilor  şi un Proiect de 
restructurare a cercetării științifice. 

Trebuie să reținem că toate 
proiectele pe care le-am amintit 
mai înainte, sub o formă sau alta, 
le regăsim în toate universităţile 
agronomice europene, americane sau 
asiatice. Când mă refer la Consorţiul 
VESTAGROPOLIS, am avut în vedere 
atât consorţiile din diferite locuri cât şi 
parcurile ştiinţifice şi tehnologice de 
succes (Sophia Antipolis – Nisa, Vega – 
Veneţia, Purdue – Westlafaette, Ciudan 
– China etc.). 

În Italia, la Veneţia şi Padova, sunt 
binecunoscute Consorţiul Universitar 
Agripolis de la Universitatea Padova cât 
şi Parcul ştiinţific şi tehnologic Vega de 
la Veneţia. 

Agripolis Padova este un campus, 
realizat în ultimele două decenii 
ale secolului al XX-lea, cuprinzând 
Facultatea de Agricultură, cu mai multe 
domenii (asemănătoare ca structură 
cu cea a universităţii noastre de la 
Timişoara), Facultatea de Medicină 
Veterinară, Facultatea de Biologie şi 
Biotehnologii, precum şi o mulţime de 
laboratoare de cercetare în domeniile 
ingineriei genetice, ecologiei, protecţiei 
mediului etc. De asemenea, complexul 
cuprinde şi instituţii administrative 
ale agriculturii din Regiunea Veneto. 
Întregul campus format din facultăţi, 
centre de cercetare și instituţii 
administrative este impresionant.

Prin proiectul de dezvoltare 
instituţională CONSORŢIUL 
UNIVERSITAR VESTAGRIPOLIS 
TIMIȘOARA, se urmărește 
modernizarea şi compatibilizarea 
învăţământului şi cercetării ştiinţifice 
agroalimentare şi de dezvoltare rurală 
din Timişoara, din regiunea de dezvoltare 
5 Vest şi Euroregiunea Dunăre – Mureş 
– Timiş – Criş, pentru următorii 10 – 15 
ani, având ca temă majoră de învăţământ 
şi cercetare pentru secolul al XXI-lea 
RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ A  
SPAŢIULUI  RURAL. 

Este vorba, în prima fază, 
de constituirea polului universitar, 
academic şi de cercetare ştiinţifică 
din domeniul agroalimentar şi de 
dezvoltare rurală, CONSORŢIUL 
UNIVERSITAR VESTAGRIPOLIS, 
având ca integrator Universitatea şi care 
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A 
BANATULUI DIN TIMIŞOARA

– PROIECT

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A 
BANATULUI DIN TIMIŞOARA

– PROIECT

va cuprinde: Staţiunea didactică a universităţii, Staţiunea 
de cercetare – dezvoltare agricolă Lovrin, Staţiunea de 
cercetare – dezvoltare pentru pajişti Timişoara, Staţiunea 
de cercetare – dezvoltare pomicolă Caransebeş – Lugoj, 
Staţiunea de cercetare – dezvoltare pomicolă Geoagiu, 
Staţiunea de cercetare – dezvoltare Miniş, Staţiunea de 
cercetare – dezvoltare pentru bovine Arad, Staţiunea de 
cercetări silvice Timişoara, Staţiunea de cercetări silvice 
Caransebeş, precum şi liceele agricol, alimentar şi silvic 
din Timişoara. 

În faza a II-a de dezvoltare a CONSORŢIULUI 
UNIVERSITAR VESTAGRIPOLIS, prevedem, pe 
actualul amplasament dintre Calea Aradului  și Calea 
Torontalului, a unui complex grandios de laboratoare 
de cercetare care vizează marile probleme ale ştiinţei 
agronomice contemporane, reunite într-un parc ştiinţific 
şi tehnologic cu următoarele instituţii: 

– Institutul de biotehnologie şi inginerie genetică 
– BIOTEH – care să studieze genomul plantelor şi 
animalelor şi să aplice tehnicile moderne de inginerie 
genetică, modificarea genetică a organismelor (a soiurilor 
şi hibrizilor de plante şi animale); 

– Institutul de studiul protecţiei şi ameliorării 
mediului înconjurător – ENVIRONMENT – având 
ca obiectiv monitorizarea şi prezervarea mediului 
înconjurător, în general şi a celui agricol , în special. 

– Institutul de cercetări pentru agricultură 
inteligentă, conservativă și biologică – BIOLANDIA 
– având ca obiectiv cercetări în domeniul tehnologiilor 
de cultură, creştere şi procesare biologice, sănătoase 
pentru oameni, plante, animale şi mediu, care va fi corelat 
cu ferme de producţie biologică, bioferme vegetale şi 
animale. 

– Institutul de cercetări al siguranţei şi sănătăţii 
alimentare, cu scopul de a elabora tehnologii alimentare 
noi, naturale, pentru sporirea şi garantarea sănătăţii 
alimentaţiei populaţiei. 

– Institutul de dezvoltare şi amenajare rurală 
şi peisagistică cu scopul de a promova ideile europene 
pentru dezvoltarea rurală durabilă, amenajarea tehnică şi 
peisagistică a teritoriului agricol. 

– Expo AGRARIA XXI – Centru expoziţional 
pentru agricultură, industria alimentară, agroturism, 
dezvoltare şi amenajare rurală, arhitectura peisajului, 
cu funcţii de târg internaţional comercial de promovare 
atât a produselor agroalimentare cât şi a produselor 
ştiinţifice ale CONSORŢIULUI UNIVERSITAR 
VESTAGRIPOLIS şi a altor centre de cercetare ştiinţifică 
în domeniu. 

Toate instituţiile vor fi concepute, proiectate, 
amplasate şi construite într-un spaţiu amenajat după cele 
mai moderne şi naturale reguli de protejare a mediului 
şi de arhitectură a peisajului, într-un spaţiu plantat cu 
perdele (păduri) de protecţie ambientală (de tip bocage) a 
complexului ştiinţific şi al municipiului Timişoara. 

În faza a III-a, funcţie de evoluţia ştiinţei deceniilor 
2, 3 ale secolului al XXI-lea, se vor amplasa şi alte 
institute (centre) de cercetare de excelenţă europeană. 

Proiectul propus, chiar dacă pare, pentru unii, 
de domeniul utopicului, trebuie început de generaţia 
actuală şi continuat de cele următoare ca o condiţie 
sine qua non pentru viitorul european al universităţii 
noastre, al generaţiei actuale de studenţi şi de tinere 
cadre didactice. 

Acad. Păun Ion Otiman
    Rector 1990-2004



33

AGRICULTURA BANATULUI 2018 Nr. 2

Activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic reprezintă 
o preocupare de bază a personalului academic şi de cercetare din USAMVBT şi 
se desfăşoară în cadrul laboratoarelor şi centrelor de cercetare şi de excelenţă, 
departamentelor, colectivelor sau în unităţi proprii de cercetare şi extensie 
universitară. 

În scopul creșterii calității, competitivității și vizibilității în cercetare a fost 
înființat jurnalul Advanced Research in Life Sciences (ARLS) în colaborare cu 
editura de Gruyter. În anul 2017 in ARLS au fost publicate un număr de 18 
lucrări, jurnalul fiind indexat în 15 baze de date internationale (https://www.
degruyter.com/view/j/arls). Datorită calității lucrărilor publicate, jurnalul este 
în lista publicațiilor ce urmează a fi introduse in Emerging Source Citation 
Index (ESCI), o nouă sectiune cu reviste din Web of Science Core Collection.

În anul 2017, USAMVBT a derulat următoarele proiecte de cercetare și 
dezvoltare instituțională:

- Un proiect în cadrul programului Programului Operațional Capital 
Uman, VESTART - Arta antreprenoriatului, cod MySMIS 105729;

- Două proiecte în cadrul programului Erasmus Plus- KA2 – 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices;

- Trei proiecte în cadrul programului Horizont 2020;
- Un proiect în cadrul INTERREG-IPA CBC Romania-Serbia 

Programme;
- Trei proiecte in Competiția FDI 2017  a Consiliului Național pentru 

Finanțarea în Învățământul Superior;
- Un proiect complex realizat în consorții CDI, în cadrul Programului 

1: Dezvoltarea sistemului național de CD a UEFISCDI
- Patru CECURI DE INOVARE, finalizate cu depunere de cerere de 

brevet la OSIM;
- Un proiect BRIDGE GRANT în cadrul Programului 2: Creșterea 

competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare si inovare a 
UEFISCDI.

În cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru universități din 
Proiectul privind Învățământul Secundar / ROSE al MEN, universitatea a depus 
și câștigat în 2017, 3 granturi:

- Unul competitiv pentru organizarea de programe de vară tip punte 
dedicat liceenilor;

2 granturi necompetitive pentru realizarea de programe integrate 
destinate reducerii abandonului universitar în primul an de studiu în cadrul 
Facultății de Agricultură și Facultății de Management Agricol.

Premiile obținute la competițiile internaționale de către corpul academic 
al USAMVBT, în urma activităților de cercetare, inovare și transfer tehnologic:

1. Salonul Internațional de Invenții, Geneva, 28 martie-2aprilie 2017
- Medalia de aur obținută pentru invenția ,,Procedeu pentru obținerea 

unui unguent antibacterian pe bază de extract de măghiran Origanum majorana 
L și scoarța de mesteacăn (Betula pendula Roth)”.

- Premiu Special – Taiwan Invention Association pt. brevetul ” Gel 
pentru tratamentul leziunilor uscate din demodicoza canină”

- Medalia de aur pt. brevetul ” Gel pentru tratamentul leziunilor uscate 
din demodicoza canină”

- Mențiune Specială – China Delegation pt. brevetul ” Gel pentru 
tratamentul leziunilor uscate din demodicoza canină”

2. Salonul Internațional de Invenții, Barcelona, 3-6 mai 2017; 
- Premiu Special – Haller Pro Inventio Foundation Spania pt. brevetul 

” Gel pentru tratamentul leziunilor uscate din demodicoza canină”
3. International Specialized Exibition INFOINVENT 15-18 

Noiembrie 2017 Chișinău, Republica Moldova
- Medalie de bronz acordat invenției ”Compoziție regeneratoare pentru 

păr și unghii”
- Diplomă de excelență a Universității de Medicină și Farmacie a 

Republicii Moldova acordat invenției ”Compoziție regeneratoare pentru păr 
și unghii”. 

ACTIVITATEA  
DE CERCETARE 

A USAMVB 
TIMISOARA  

ÎN ANUL 2017

Prof. dr. Isidora Radulov
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domeniul producerii şi distribuţiei maşinilor, 
instalaţiilor şi utilajelor de prelucrare a solului, 
din domeniul mecanizării şi automatizării 
proceselor tehnologice specifice creşterii 
animalelor de interes economic, al procesării 
şi comercializării produselor agroalimentare 
de origine vegetală şi animalieră. În corelaţie 
cu domeniile de activitate ale expozanţilor 
şi având în vedere preocupările unora dintre 
cei interesați, la expoziţie vor fi prezente o 
serie de societăţi comerciale din domeniul 
serviciilor, asigurărilor şi asistenţei financiar-
bancare. În cadrul Pavilionului de creștere 
a animalelor vor fi expuse exemplare 
valoroase din toate speciile de animale de 
interes economic, animale de companie 
şi ornamentale (taurine, ovine, caprine, 
cabaline, suine, păsări de curte, iepuri şi 
animale de blană, piscicultură, albine), la care 
se va adăuga un stand cu produse horticole 
şi silvice (material biologic – seminţe, pomi 
fructiferi şi ornamentali etc.), precum şi un 
pavilion cu exponate cinegetice.

La ediția din acest an a Expo 
Banat Agralim, o atenție particulară va fi 
acordată activității de cercetare, dezvoltare 
și inventică; astfel, in cadrul expoziției vor 
fi prezentate diferite invenții, precum și 
produse originale realizate prin valorificarea 
unor invenții.

În spaţiile expoziţionale vor fi 
prezente edituri şi tipografii relevante în editarea și publicarea literaturii științifice 
de specialitate și de popularizare a științei, precum şi standuri ale unor instituţii 
relevante pentru producerea, procesarea şi valorificarea produselor agroalimentare 
de la nivel municipal, judeţean şi regional.

USAMVB Timişoara va pune la dispoziţia celor interesaţi anumite 
suprafeţe de teren pentru demonstraţii, în câmp, executate cu diferite maşini şi 
instalaţii de prelucrare a solului şi de întreţinere a culturilor agricole, horticole şi 
din silvicultură. În zona limitrofă spaţiului expoziţional se vor amenaja câmpuri 
şi loturi demonstrativ - experimentale cu culturi cerealiere, plante tehnice şi 
horticole. Pe durata acestei expoziţii, sub coordonarea cadrelor didactice ale 
universităţii noastre şi în colaborare compartimentele / serviciile de specialitate 
din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, ale Primăriei Municipiului Timişoara 
şi cu asociaţiile profesionale de producători, procesatori şi comercianţi se vor 
organiza activităţi şi evenimente conexe (standuri cu cărţi şi prezentări de 
carte, work-shop-uri, demonstrații „în câmp” cu utilaje agricole, degustări de 
produse alimentare tradiţionale şi de vinuri, demonstraţii de echitaţie, probe de 
dresaj canin, simpozioane și conferinţe având ca tematică protecţia mediului, 
sisteme alternative de creştere a animalelor, actualităţi legislative în mecanizarea 
agriculturii, prezentări ale unor companii etc. Pe parcursul acestui eveniment 
expoziţionale, vor fi prezentate programe artistice prezentate de interpreţi şi 
formaţii artistice relevante la nivel local şi regional.

Prof. dr. ing. Stelian Acaticăi
Ec. Paul Moldovan

Expoziția BANAT AGRALIM, 
eveniment care se va organiza în Campusul 
USAMVBT, în intervalul 8 – 10 iunie, 2018 are 
deja o semnificativă și bogată tradiție, această 
manifestare expozițională fiind la a XVI-a ediție.

Expo BANAT AGRALIM s-a dezvoltat de 
la an la an, iar în 2018, reprezintă un eveniment 
cu ample şi complexe valenţe economice, 
sociale şi culturale. Prin varietatea şi diversitatea 
preocupărilor firmelor / entităţilor participante 
în calitate de expozanţi, prin aria geografică 
semnificativă (atât din punct de vedere al mărimii 
cât şi a relevanţei şi importanţei acestei zone în 
producţia agroalimentară la nivel local, regional, 
naţional şi internaţional) această expoziţie este 
reflexia gradului de dezvoltare social-economică 
şi culturală a Banatului cu particularităţile sale 
specifice, particularităţi determinate, între altele, 
de diversitatea culturală specifică acestei arii 
geografice, de complexitatea relaţiilor economice, 
sociale şi inter-etnice.

Expo BANAT AGRALIM, Ediţia 2018, îşi 
propune să evidenţieze progresele realizate la nivel 
naţional şi internaţional în domeniul agriculturii și 
al producerii, procesării şi valorificării produselor 
agroalimentare,. Astfel, în cadrul Expo BANAT 
AGRALIM 2018, vor fi prezenţi expozanţi din 

2018
Ediția a XVI-a

EXPO



FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Nr. locuri

DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA
ZI

BUGET
ZI

TAXA
IFR

TAXA

Agronomie

Agricultură 4 ani 50 50 50
Protecţia plantelor 4 ani 13 17 -

Exploatarea maşinilor şi instalaţiiior pt. 
agricultură şi industria alimentară

4 ani 10 40 -
Agricultură (secţie în limba engleză) 4 ani - 50 -

Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în 

agricultură
4 ani 25 75 70

Biologie Biologie 3 ani 25 25 -
Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 
industrie alimentară

4 ani 25 25 -
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru 4 ani 30 30 -

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Nr. locuri

DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA
ZI

BUGET
ZI

TAXA
IFR

TAXA
Horticultură Horticultură 4 ani 36 50 50

Peisagistică 4 ani 22 17 -
Biotehnologii Inginerie genetică 4 ani 22 18 -
Silvicultură Silvicultură 4 ani 38 42 -

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL
Nr. locuri

DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA
ZI

BUGET
ZI

TAXA
IFR

TAXA
Inginerie şi 
M a n a g e m e n t 
în Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală

Inginerie economică în agricultură 4 ani 29 31 -

Inginerie şi management în alimentaţie 
publică şi agroturism

4 ani 29 31 150

Inginerie şi 
Management

Inginerie şi management în industria 
turismului

4 ani 29 21 -

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 
Nr. locuri

DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA
ZI

BUGET
ZI

TAXA

M e d i c i n ă 
Veterinară

Medicină veterinară 
(secţie în limba română)

6 ani 100 50
Medicină veterinară 

(secţie în limba engleză)
6 ani - 30

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE 
Nr. locuri

DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA
ZI

BUGET
ZI

TAXA
I n g i n e r i a 
P r o d u s e l o r 
Alimentare

Ingineria produselor alimentare 4 ani 25 25
Controlul şi expertiza produselor alimentare 4 ani 20 55

Protecţia consumatorului şi a mediului 4 ani 20 55
Extracte şi aditivi alimentari naturali 4 ani 20 30

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII 
Nr. locuri

DOMENIUL PROGRAM DE STUDII DURATA
ZI

BUGET
ZI

TAXA
Zootehnie Zootehnie 4 ani 50 30
Biotehnologii Biotehnologii agricole 4 ani 21 39

A D M I T E R E   2 0 1 8  -  L I C E N Ț Ă
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