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ULTIMILE LUNI DINTR-UN AN AGRICOL ATIPIC CLIMATIC 

 

 Starea de vegetație a culturilor de toamnă și măsurile ce se impun; 

 Eliberarea terenului de resturile vegetale ale culturilor recoltate târziu și lucrările 

solului pentru culturile de primăvară; 

 Alte lucrări specifice perioadei. 

Starea de vegetație a culturilor de toamnă și măsurile ce se impun.   

În acest an condițiile de semănat pentru culturile de toamnă au fost foarte grele, din cauza 

deficitului de apă din sol, care a îngreunat efectuarea lucrărilor de bază ale solului și pregătirea 

patului germinativ. Efectuarea arăturilor practice era imposibilă datorită bulgărilor, care nu mai 

puteau fi mărunțiți decât cu multe lucrări ulterioare, cu consum mare de carburanți, distrugerea 

structurii solului și uzarea utilajelor folosite.  

În consecință, în fermele dotate cu utilaje pentru prelucrarea solului fără întoarcerea brazdei s-

a reușit obținerea unui pat germinativ mărunțit, dar uscat, fără umiditatea necesară pentru 

încolțirea semințelor și răsăritul plantelor. 

Starea de vegetație a rapiței, semănată în aceste condiții este, în prezent: 

- rapița semănată foarte devreme, în prima parte a lunii august, este răsărită neuniform, cu 

densitate sub cea dorită. Aceste culturi, din cauza secetei, au fost puternic atacate de purecii de 

pământ (Phyllotreta spp.) și de purecii cruciferelor (Psyllodeschrysocephala) și, în prezent nu 

este exclus nici atacul viespiei rapiței (Athaliarosae). Multă atenție: să nu confundați atacul 

viespiei cu cel al purecilor, orificiile formate pe cotiledoane și frunze de către pureci sunt mai 

mici față de cele produse de viespe. Numai după stabilirea dăunătorului care a produs atacul și 

a nivelului populației dăunătorului în lan se vor putea lua decizii privitoare la combatere; 

- rapița semănată în septembrie, pe cele mai multe suprafețe, este abia în curs de răsărire. 

Aceste parcele trebuiesc atent ținute sub control, pentru a putea lua deciziile care se impun. 

Starea de vegetație a orzului și a grâului: 

În condițiile acestei toamne nu s-a putut respecta rotația culturilor propuse initial,  fapt pentru 

care s-au folosit ogoarele efectuate în vară. 

Fermierii cu o dotare tehnică corespunzătoare (ori special, pentru semănat) care au semănat 

direct în miriște, cât și cei cu posibilități de lucrare a solului fără întoarcerea brazdei au reușit să 
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semene cea mai mare parte din suprafețele propuse. Micii fermieri, care cu speranță au așteptat 

ploile, pentru a-și putea prelucra solul, vor semăna și în prima  jumătate a lunii noiembrie. 

Răsărirea orzului și a grâului este neuniformă, urmând să se desăvârșească în perioada 

următoare. 

 Eliberarea terenului de resturile vegetale ale culturilor recoltate târziu și lucrările 

solului pentru culturile de primăvară: 

Imediat după încheierea semănatului trebuie eliberat terenul și prelucrat prin arătură sau fără 

întoarcerea brazdei, pe întreaga suprafață care se va semăna la primăvară. 

În parcelele în care în ultimii 2-3 ani terenul s-a lucrat numai fără arătură, este necesar a fi arat 

sau scarificat, în funcție de textură, de sistemul radicular al plantelor care se vor semăna și de 

cerințele lor față de apă, de gradul de infestare cu boli și dăunători, cât și de  îmburuienare. 

Lucrările solului pentru culturile de primăvară sunt obligatorii a  fi efectuate cu toate 

condițiile grele din această toamnă, pentru a putea asigura o rezervă cât mai mare de apă, în 

condițiile de aridizare a climatului, fapt dovedit în ultimii ani. 

 Alte lucrări specifice perioadei: 

- – încorporarea în sol a îngrășămintelor organice, dar și a îngrășămintelor chimice greu 

solubile cu fosfor și potasiu, în dozele menționate prin carta agrochimică. Cei care nu au carta 

agrochimică riscă să dea doze  peste necesarul consumului plantelor, ori sub acest necesar; în 

ambele situații, cu consecințele cunoscute; 

- – aplicarea amendamentelor cu calciu pe solurile acide; 

- – deschiderea rigolelor de scurgere a apelor de pe cultură în cazul unor ploi excedentare pe 

solurile argiloase; 

- – controlul permanent al produselor depozitate. 

 

Prof. dr. ing. Gheorghe DAVID                        Prof. dr. Adrian  BORCEAN 
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ISTORIA UNUI PRODUS NATURAL MIRACULOS: MIEREA 

 

Albinele sunt insecte incredibile, extrem de importante pentru natură și pentru om. 

Scopul de bază al albinelor este de a colecta polen ca o sursa de proteine și energie pentru puietul 

lor. În efortul lor, în scopul de a colecta polen, albinele asigură și polenizarea a cel puțin 80% din 

culturi pe care ne bazăm, pentru a trăi. Fără albine, multe dintre aceste culturi nu ar produce 

fructe, ceea ce înseamnă că nu ar exista mâncare pentru oameni. Este crucial pentru albine nu 

numai să supraviețuiască, dar și să aibă eficiență, pentru că viața lor depinde de activități de 

colectare, care produc alimente cu valențe medicale. 

 În prezent există cel puțin 235 000 plante cu flori pe pământ iar albinele sunt 

responsabile pentru polenizarea încrucișată a cel puțin 80% din aceste plante. Albert Einstein a 

spus odată, "dacă albina ar dispărea de pe suprafața globului, atunci omul ar mai avea doar patru 

ani de trăit. Dacă nu ar mai fi albine, nu ar mai fi polenizare, nu ar mai fi plante, nu ar mai fi 

animale, deci omul nu ar mai exista." Prin producerea unui aliment de clasă superioară și a 

eforturilor lor necontenite de polenizare, atingând aproape orice colț al planetei, influența 

albinelor este direct legată de capacitatea omenirii de a trăi în abundență și chiar de a supraviețui. 

Polenizarea este procesul care alimentează germinarea plantelor. Acesta este modul prin care 

plantele sunt capabile să se înmulțească, să crească, și să înflorească. Albinele sunt responsabile 

pentru marea majoritate a tuturor polenizărilor, iar experții estimează că o treime din rezervele de 

alimente ale lumii se bazează în mod direct pe capacitatea prolifică a albinelor de a poleniza. 

Albina este un maestru artizan care posedă toate elementele unui geniu la locul de muncă: de 
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delicata precizie, instincte incredibile, și o etică a muncii de neegalat de către aproape orice 

creatură vie. Doar o singură albină poate poleniza 30 de flori într-un minut. Iată doar un mic 

exemplu de fructe, legume, semințe sau nuci cultivate într-un climat tropical, sub-tropical sau 

temperat care se bazează pe eforturile de polenizare a albinelor. În plus față de polenizare, 

albinele produc unele dintre cele mai nutritive superalimente din lume, și sunt singurele insecte 

care produc alimente pentru consumul uman. Acestea includ polenul de albine, mierea, 

propolisul și lăptișorul de matcă. Aceste superalimente sunt direct legate de longevitate, 

vindecarea corpului, îmbunătățirea performanțelor atletice, creșterea abilităților cognitive, 

precum și de o îmbunătățire generală a calității vieții la cei care le consumă. 

Apicultura (apis = albină, cultura = cultivare) este știința care studiază viața, 

creșterea și îngrijirea albinelor, în scopul obținerii și folosirii produselor apicole și al polenizării 

culturilor agricole. Ca ramură a agriculturii, se bazează pe instinctul albinelor de a depozita 

rezerve de hrană peste necesarul de consum, rezerve care sunt folosite de apicultor. Creşterea 

populaţiei la nivel mondial, evoluţia tehnico-ştiinţifică şi socio-economică, au determinat 

creşterea necesarului de produse alimentare şi diversificarea gamei acestora. În aceste condiţii, 

apicultura dobândeşte un rol tot mai important ca furnizoare de produse alimentare (miere) dar şi 

ca vector de creştere a producţiei apicole prin polenizarea culturilor entomofile. De asemenea, 

furnizează diferite produse cu rol în menţinerea sănătăţii omului și animalelor, prin intermediul 

produselor cu mare valoare profilactică şi terapeutică. Din punct de vedere social şi economic, 

este recunoscut faptul că această ramură de activitate contribuie la asigurarea prosperităţii 

populaţiei, în special din mediul rural, printr-o sursă suplimentară de venit şi utilizarea 

superioară a resurselor naturale şi umane. În plus, apicultura capătă o importanţă sporită prin 

susţinerea şi stimularea mediului natural prin efectele de necontestat asupra biodiversităţii 

floristice. Ţara noastră deţine o tradiţie îndelungată în domeniul creşterii albinelor şi realizării de 

produse apicole, apicultura impunându-se ca ocupaţie de sine stătătoare încă din cele mai vechi 

timpuri, conform mărturiilor istorice existente în acest sens. În prezent, în contextul globalizării, 

apicultura capătă noi valenţe, practicarea acesteia vizând nu doar importanţa sa economică, ci şi 

importanţa ştiinţifică, ecologică, socială etc. În România, activitatea de creştere a albinelor s-a 

dezvoltat în condiţii naturale, deosebit de favorabile, ce au contribuit la dezvoltarea continuă a 

acestei activităţi şi, implicit, la obţinerea unor producţii apicole însemnate. Apicultura, ca ramură 

de producţie agricolă, a constituit încă din antichitate o îndeletnicire apreciată de către societatea 

umană, iniţial pentru produsele obţinute (miere, polen, lăptişor de matcă, propolis, ceară şi venin 

de albine), iar ulterior, inclusiv în prezent, pentru contribuţia pe care aceste insecte o au la 
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creşterea recoltelor de fructe, legume şi seminţe, în urma polenizării. În prezent, România se 

situează printre ţările cu o apicultură bine dezvoltată, această situaţie fiind o consecinţă a 

efectivelor însemnate de familii de albine de care dispunem, a cantităţii de miere obţinută, a 

diversificării producţiei apicole şi a rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică şi de pregătire 

a specialiştilor. 

Mierea (cuvânt derivat din latină, și anume din melem, în timp ce în limba greacă 

μελιττα înseamnă „albină”) reprezintă produsul de bază obținut din creșterea albinelor. Obținerea 

mierii este scopul principal al apiculturii din prezent și din trecut. Folosită cu succes de aproape 

cinci milenii în tratarea rănilor, mierea a fost înlocuită în secolul XX de antibiotice. După numai 

câteva decenii, însă, medicii se văd nevoiți să apeleze din nou la calitătile sale, în special datorită 

creșterii rezistenței agenților microbieni la tratamentele cunoscute. Mierea este perfect igienică, 

antiseptică și cu un efect antibacterian de excepție. Orice microb inclusiv agenți patogeni ai unor 

boli foarte grave la om și animale dacă stau o anumită perioadă de timp în miere sunt inactivați 

Mierea se dovedește a avea calitățile unui antibiotic sigur și eficient. De fapt este singurul 

aliment care, în stare naturală, nu se strică niciodată. Au dovedit-o recipientele cu miere 

descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon unde, având o vechime de peste 3300 de ani 

și păstrată în vase de lut încă era comestibilă. Dovezi ale folosirii mierii în alimentație datează de 

acum 10 000 de ani, deși, este mai mult ca sigur faptul că proprietătile acesteia erau cunoscute de 

oameni cu mult timp înainte. Cel mai probabil, mierea sălbatică, alături de fructe și carne a 

constituit unul dintre primele alimente folosite de oameni. Mierea de albine a fost descoperită în 

mai multe picturi murale ale Egiptului antic. Utilizarea mierii în medicină este înregistrată pentru 

prima dată în Egiptul antic, acum aproape 5000 de ani, într-un tratat atribuit celui pe care tot mai 

mulți istorici îl consideră adevăratul părinte al medicinei, Imhotep. Acesta descrie amănunțit 

tratamentele cu miere aplicate pe răni deschise muncitorilor egipteni pe carei îi coordona în 

construcția primelor piramide. Rețetele sale, preluate de medici de-a lungul timpului, aveau să 

rămână general valabile până aproape de zilele noastre. Cele mai vechi imagini de apicultori în 

acțiune sunt din Vechiul Regat al Egiptului Antic. În templul soarelui din Nyuserre Ini sunt 

redați apicultori care suflau fum în stupi din care erau scoși faguri de miere.  După extragerea 

mierii din faguri aceasta era turnată în vase de lut, care apoi picturile arată că au fost sigilate. 

Mierea tratată în acest mod putea fi păstrată ani. În Vechiul Testament cuvântul miere este 

menționat de cel puțin 60 de ori. 

   Hipocrate, cel mai vestit medic al Greciei antice, cel al cărui principal merit este 

de a fi pus bazele medicinei ca știință în lumea occidentală a observant de asemenea efectele 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Apicultur%C4%83
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curative ale mierii. În cele nu mai puțin de 70 de lucrări care i se atribuie, Hipocrate menționează 

calitățile antiinflamatorii ale acesteia și o recomanda în ceea ce avea să fie primul tratat de 

medicină preventivă. De asemenea recomanda mierea pentru vindecarea unor afecțiuni (gastro-

intestinale, renale, respiratorii) și pentru tratamentul plăgilor. Trata plăgile fistulizate folosind 

mierea în aplicații locale. Pliniu  indică mierea în asociere cu untură de pește la tratarea rănilor 

infectate. Mai târziu, Pliniu și Galien vorbesc, de asemenea, despre miere de albine, folosită în 

tratarea unor serii de boli. În lucrarea sa despre mijloacele de vindecare, Dioscoride o consideră 

un adevărat panaceu, indicând-o în boli de urechi, de piept sau rinichi, în vindecarea rănilor și a 

plăgilor.  

  Vikingii își făceau  provizii de miere de albine pe corăbii înainte de călătoriile 

lungi, iar românii o consumau înainte de luptă pentru a prinde forță. În plus, o foloseau pentru  

conservarea peștelui și a fructelor. Gutuile ținute în miere purtau numele de „merele mierii”.  

Grecii pregăteau din miere, făină de orz și brânză rasă, o mâncare sățioasă, numită kykeon. În 

Egipt se preparau pâine cu miere, bere cu miere și vin cu miere. Populațiile germanice apreciau 

mierea, pe care o fierbeau în apă și o lăsau să fermenteze pentru a obține mied – o băutură 

tradițională a acestor popoare în decursul a mii de ani, înlocuită în Evul Mediu de vin.  

 În Hinduism, mierea (madhu) este unul dintre cele cinci elixiruri ale nemuririi 

(Panchamrita). În templele hinduse, mierea este oferită zeităților ritualic (Madhu abhisheka).  

Vedele și alte scrieri vechi pomenesc, de asemenea, mierea ca pe un bun medicament și ca pe o 

mâncare sănătoasă.  

 În Islam, în cartea sfântă Coran, există 114 capitole numite Surah, din care unul 

este numit Sūrat an-Naḥl  care înseamnă albine, facându-se referire la mierea de albine și 

produse obținute din aceasta. Profetul Mahomed recomanda puternic mierea pentru scopuri 

terapeutice.  

 Mierea a devenit la un moment dat atât de apreciată încât, în Roma antică era 

folosită ca monedă de schimb, în locul aurului, obicei păstrat și în alte țări, inclusiv Țările 

Române, până spre sfârșitul Evului Mediu.  

  Proprietățile sale antimicrobiene aveau să transforme mierea, printre altele, în 

cel mai cunoscut ingredient folosit în îmbălsămarea cadavrelor. Despre mierea de albine se 

spune că, în vremurile străvechi, era hrana preferată a zeilor din Olimp. Mierea este un aliment 

pur, concentrat, o adevărată esență a luminii solare în stare lichidă. Mierea este un aliment 

natural, de origine atât animală cât și vegetală, fiind principalul produs al stupului. Ea este 

fabricată de albine din nectarul florilor, îmbogățit cu substanțe proprii și prelucrată de acestea 
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pentru a fi apoi depozitată în faguri. Majoritatea popoarelor au cunoscut proprietățile ei 

extraordinare și au folosit-o, atât în scopuri terapeutice, cât și în scopuri ritualice încă din 

antichitate; în alimentație era utilizată în mod excepțional, deoarece era considerată „hrana 

zeilor”. Vechii greci considerau mierea un „elixir al tineretii” și o administrau atleților care 

participau la Jocurile Olimpice, iar egiptenii o foloseau în tratamente cosmetice și ca 

medicament. Mierea de albine este poate cel mai uimitor dintre alimente. Pe lângă faptul că este 

un elixir natural de sănătate, tinerețe și frumusețe, deoarece este din ce în ce mai folosită în 

creme și în tratamente cosmetice, mierea are proprietatea uimitoare de a nu se altera. Nu există 

alt tip de aliment pe care noi îl cunoaștem și îl consumăm care să aibe proprietătile mierii și care 

să aibe o durată de viată mai lungă decât a acesteia, datorate compoziției sale chimice. De 

asemenea, aciditatea mierii este un alt factor pentru care aceasta nu se alterează, iar enzimele 

secretate de albine au și ele o contribuție importantă, deoarece, atunci când albinele regurgitează 

nectarul pentru a produce mierea, enzimele se eliberează și astfel mierea se păstrează în condiții 

optime. Mierea de albine  a fost folosită din timpuri preistorice atât că aliment cât și ca 

medicament. Astfel, picturile rupestre descoperite la Arana în Spania, ce datează din anul 7000 î. 

Hr. dovedesc cât de importantă era mierea de albine în preistorie. Aceste picturi sunt considerate 

în prezent cele mai vechi documente ce atestă importanța mierii de albine în evoluția omenirii.  

   Documente descoperite în Australia arată că aborigenii colectau din timpuri 

străvechi mierea de albine. Mai  târziu mierea a fost considerată o substanță magică, cu caracter 

religios și cu importante valențe curative. În Irak au fost descoperite rețete de unguente pe bază 

de miere de albine scrise pe vase de lut ce datează din anul 2100 î.Hr. În Rig Veda compusă 

aproximativ între 1700 și 1100 î.Hr. (perioada vedică timpurie), în Punjab (Sapta Sindhu) cea 

mai veche carte sacră din India, sunt foarte multe referiri la albine și mierea de albine, care se 

folosea la diferite festivități și pentru diferite medicamente.  

 În anul 1400 î.Hr. în India erau cunoscute opt tipuri diferite de miere de albine ce 

aveau proprietăți diferite în vindecarea bolilor, de la tratarea diferitelor tipuri de răceli până la 

vindecarea rănilor, astmului și a bolilor de piele.  

Codul lui Hammurabi (codul babilonian) care datează din anul 1800 î.Hr., descrie 

utilizarea terapeutică a mierii de albine. În Talmud sau studiul de Tora, imperativul primordial al 

iudaismului sunt descrise diverse efecte curative ale mierii de albine în combinație cu laptele, 

apa, vinul, etc.  În Coran, profetul Mahomed face referire la mierea de albine ca fiind un aliment 

ce vindecă toate bolile fizice. Mierea de albine a fost mult folosită pentru tratarea rănilor de 

diferite tipuri și în timpul celor două războaie mondiale când medicamentele erau foarte greu de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1700
https://ro.wikipedia.org/wiki/1100
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procurat. Și în zilele noastre în țările din Africa precum și în triburile din zona Amazonului 

mierea de albine este des folosită ca medicament.  

 În Europa, mierea de albine este folosită în special iarna, în combinație cu lapte și 

apă pentru tratarea diferitelor tipuri de răceli. Există numeroase date istorice, arheologice, 

lingvistice, etnografice și folclorice care atestă preocuparea statornică și continuitatea apiculturii 

în spațiul carpato-pontico-dunărean, printre care scrierile antice ale lui Herodot și ale lui 

Claudius Aelianus care pomenesc de albinele din teritoriul Traciei și al Daciei. Tracii numeau 

mierea hrană vie. Deoarece albinele erau considerate ca având puteri speciale, acestea au fost 

adesea folosite ca embleme: Papa Urban al VIII-lea a folosit albina ca emblemă, tot albina a fost 

semnul faraonului Egiptului în timpul primei dinastii, în secolul al treilea î.Hr., emblemă utilizată 

pe monede în orașul grecesc Efes, simbol al zeiței Artemis și al zeului Eros (Cupidon).  

                       Pe drept cuvânt, putem spune ca mierea este alimentul vieții. Având la bază vasta 

experiență acumulată în decursul timpului, structura complexă a mierii și proprietățile sale 

terapeutice deosebite, au condus la apariția unei noi ramuri de medicină alternativă, numită 

apiterapie. 

                                                  

                                                                                          Șef lucrări dr. Daniela Moț 
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APA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

 

Apa reprezintă un element indispensabil vieţii, 

constituind un factor important în aproape toate procesele de 

producţie industrială. 

Apa are numeroase întrebuinţări în industria 

alimentară, fiind folosită în procesul tehnologic ca materie 

primă sau auxiliară, ca apă de spălare, ca apă de răcire pentru 

utilaje etc. Apa este un dizolvant ideal, având proprietatea de a 

dizolva un număr mare de substanțe: acizi, baze, săruri, alcooli 

etc., dar și un mediu ideal pentru diferite reacții chimice. 

Apa folosită în procesele tehnologice ale industriei alimentare trebuie să corespundă unor 

caracteristici care să asigure o calitate bună a produselor alimentare, să fie potabilă și să aibă 

caracteristici organoleptice corespunzătoare. Pe înțelesul tuturor, apa potabilă este acea apă care 

poate fi consumată direct (ca apă de băut) sau poate fi folosită pentru prepararea diverselor 

produse alimentare și care nu pune în pericol sănătatea consumatorilor.  

Criteriile de potabilitate sunt reglementate printr-un ansamblu de parametri organoleptici, 

fizico-chimici și microbiologici, dintre care amintim: temperatura, culoarea, gustul, mirosul, 

turbiditatea, duritatea şi pH-ul. Temperatura apei potabile se încadrează între 8 – 12
0
C. Apa 

potabilă nu are culoare şi nici miros. Apa colorată intens indică o poluare cu substanţe toxice, la 

fel cum apa care miroase poate fi un indicator al unor elemente naturale regăsite în exces în sursa 

respectivă. Colorația apei se exprimă în grade de culoare. Gradul de culoare este colorația 

produsă de o soluție care conține 1 mg. platină la 1 litru apă sub formă de ion cloroplatinat. În 

apa potabilă este permisă o valoare de 10
0
 pe scala Pt/Co. Apa potabilă are un gust plăcut. 

Concentrația crescută de fier imprimă apei un gust metalic, calciul îi dă un gust sălciu, magneziul 

un gust amar iar clorurile dau gust sărat. Turbiditatea sau tulbureala apei este dată de prezența 

unor particule în suspensie (nisip, argilă, nămol, substanțe organice, etc.) care nu se 

sedimentează în timp. Se admite o tulbureală de 1 NTU (unitate de turbiditate nefelometrică) 

caracteristică apei limpezi de izvor. O apă cu valori de NTU >1 se consideră poluată (1 grad 

NTU corespunde la 1 mg SiO2/l). O apă tulbure reprezintă un support nutritive pentru germeni şi 

un pericol epidemiologic. Apa este potabilă dacă are cel mult 5 grade NTU. Duritatea apei sau 
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gradul de mineralizarea acesteia reprezintă cantitatea totală de săruri minerale prezente în apă. 

Duritate apei poate fitemporară (dată de bicarbonații de magneziu și calciu) și permanentă(dată 

de celelalte săruri solubile de magneziu și calciu: azotați, fosfați, sulfați, cloruri,etc.). Suma celor 

două formează duritatea totală. Duritatea temporară poate fi înlăturată prin fierbere deoarece 

bicarbonații se descompun; în schimb duritatea permanentă nu se înlătură prin fierbere. Duritatea 

se exprimă prin grade de duritate. Un grad de duritate corespunde la 1 g oxid de calciu pentru 1 

hl de apă (1
o
german) sau 1 g carbonat de Ca la 1 hl apă (1

o
francez). Din punct de vedere al 

durității totale există: ape foarte moi cu 0-4
0
dGH, ape moi cu 4-8

0
dGH, ape cu duritate mijlocie 

8-12
0
dGH, ape semidure cu 12-18

0
dGH, ape dure cu 18-30

0
dGH și foarte dure cu o duritate >30

0
 

dGH. PH-ul este un indicator al acidităţii apei. PH-ul apei trebuie să fie cuprins între 6.8 – 8.5, 

cu tendința spre alcalinitate. Dacă pH-ul este sub 5.6, apa este acidă şi cauzează modificări 

ireversibile la nivelul epiteliilor, iar dacă pH-ultrece de 11 apa este alcalină şi irită ochii, pielea şi 

mucoasele.  

Necesarul de apă al diferitelor subramuri ale industriei alimentare se stabilește în funcție 

de procesele de producție și diversitatea tehnologiilor de fabricație astfel: abatoare – 3.5 m
3
/ 

animal sacrificat, alcool din cartofi – 5 m
3
/t, pâine – 0.9 m

3
/t, etc. 

În industria berii, apa este mediul în care decurg toate operațiile tehnologice, iar, 

duritatea apei influențează calitatea produsului finit. Astfel, apele cu o duritate ridicată sunt 

recomandate pentru tipurile de bere de culoare închisă, cu o amărăciune slabă, iar apele moi, 

pentru tipurile de bere de culoare deschisă, cu amărăciune specifică de hamei. Cele mai renumite 

și mai tipice sortimente de bere fabricate în lume își datorează caracteristicile calității apelor din 

care sunt obținute. Astfel, berea de Pilsen este obținută cu o apă cu duritate foarte mică, berile 

brune de München, Dublin sau Londra se obțin cu ape ce au un conținut ridicat în bicarbonați de 

Ca și puțini sulfați, berea de Dortmund, puternic aromată, este obținută cu o apă cu duritate mare 

iar berile amare de Burton se obțin cu ape cu conținut mare în sulfat de calciu. 

Apa folosită în industria uleiurilor la umectarea măcinăturii, la prepararea reactivilor de 

neutralizare, la antrenarea uleiurilor cu vapori de apă nu trebuie să aibă miros și gust străin și nici 

substanțe în suspensie. Conținutul de fier, mangan și cupru din apă favorizează oxidarea 

grăsimilor. 

În industria zahărului, apa utilizată la spălarea sfeclei trebuie să fie la temperatura de 15 - 

18
0
C, pentru a se evita pierderile de zahăr. Apa folosită la difuziune trebuie să asigure 

desfășurarea normală a procesului de dializă, prin fierbere și să nu formeze precipitate care ar 

putea astupa porii membranei celulare a tăițeilor de sfeclă.  
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Apa folosită în industria panificației și a pastelor făinoase trebuie sa aibă o duritate de 6 

- 8
0
,
 
deoarece o duritate mai mare influențează consistența pastei și duce la formarea de grunji. 

Pentru făinuri cu conținut redus de gluten, apa cu duritate mai mare poate ameliora desfășurarea 

procesului tehnologic. De asemenea, o cantitate de clor rezidual mai mare de 0.5 mg/l ar putea 

oxida și întări glutenul. 

În industria laptelui și a produselor lactate apa de spălare a recipientelor și utilajelor 

trebuie să fie pură din punct de vedere bacteriologic; se utilizează după ce în prealabil s-au 

adăugat substanțe clorigene. Apa utilizată la spălarea untului nu trebuie să conțină peste 0.5 mg/l 

Fe, peste 0.1 mg/l Mn și Cu sau alte metale grele care pot cataliza în  reacții de oxido-reducere. 

Apa de saramurare, utilizată în industria brânzeturilor, nu trebuie să conțină spori de mucegai și 

bacterii fluorescente, care descompun grăsimea și duc la apariția defectelor de fabricație a 

produselor finite. 

Duritatea optimă a apei folosită în industria conservelor este cuprinsă între 5 - 7
0
, 

deoarece la o duritate redusă apa are acțiune corosivă asupra cutiilor de conserve. Duritatea 

redusă a apei duce la înmuierea țesuturilor vegetale prin opărirea legumelor și fructelor, ceea ce 

duce la degradarea produsului. De asemenea, sărurile de calciu și magneziu din apă, împreună cu 

substanțele pectice din fructe și legume formează compuși pectocalcici sau pectomagnezici 

insolubili, ceea ce duce la întărirea țesuturilor vegetale. PH-ul apei trebuie să fie slab alcalin (pH 

= 7 – 7.5), pentru a evita corodarea cutiilor de conserve și a utilajelor. Concentrațiile de fier și 

mangan admise în apă sunt de max. 0.1 mg/l deoarece în cutiile de conserve pot provoca 

precipitate sub formă de sulfuri, datorită sulfului provenit din țesuturile vegetale.  

Având căldura specifică mult mai mare decât a altor substanțe, apa este și un foarte bun 

purtător de căldură, fiind utilizată în industria alimentară ca agent termic.  

Corectarea calităţii apei se poate face prin: dedurizare, demineralizare, deferizare şi 

demanganizare, defluorizare și dezodorizare. Dedurizarea apei este necesară pentru evitarea 

formării pietrei pe cazane, a  depunerilor pe conducte, etc. 

Se impune supravegherea alcalinității și acidității apei, a durității, a conținutului în fier, 

mangan, cupru și oxigen pentru toate subramurile industriei alimentare. 

 

Diana MOIGRĂDEAN         Mariana-Atena POIANĂ 
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Orhideele originare din America de sud, Asia, Australia, Africa şi Europa sunt unele 

dintre cele mai frumoase plante de apartament, florile sunt deosebite şi au o perioadă lungă de 

înflorire. Totuşi lumea evită să le cumpere, considerându-le foarte sensibile, dar lucrurile nu stau 

chiar aşa. Vă vom prezenta, în cele ce urmează, detaliile necesare pentru păstrarea lor. 

Cunoscute încă din antichitate, orhideele sunt menţionate şi în scrierile lui Confucius 

(551-479 î.Hr) ca plante folosite la decorarea interioarelor. 

Primele orhidee tropicale au fost aduse în Europa în cursul secolului al XVI- lea de către 

exploratori, comercianţi şi misionari. 

Orhideele sunt plante perene terestre, epifite şi lithofite. Genurile terestre provin din 

zonele temperate şi sunt fixate direct pe sol prin rădăcinile lor, cele epifite provin din zonele 

tropicale şi trăiesc fixate pe arbori cu ajutorul rădăcinilor adventive. La acestea din tulpinile în 

formă de rizom pornesc ramificaţii ovoide, sferice, comprimate sau muchiate, care constituie un 

tubercul aerian, numit pseudobulb. Orhideele lithofite cresc pe terenuri pietroase sau pe soluri 

foarte sărace. La toate orhideele frunzele sunt întregi, glabre cu nervuri paralele. Forma frunzelor 

este ovală sau lanceolată de culoare verde caracteristică, în unele cazuri panaşate sau maculate. 

Ele sunt dispuse în mănunchi la speciile terestre, la cele epifite câte 1-3 în partea superioară a 

pseudobulbului. Puţine orhidee, cum este Vanilla, au portul înalt la care frunzele sunt dispuse 

altern pe tulpini lungi subţiri ramificate. 

Orhideele sunt decorative prin forma şi coloritul cu totul deosebit al florilor. În funcţie de 

gen florile sunt: solitare (Cattleya. Lycaste) sau grupate în inflorescenţe de tip spic sau panicul 

(Cymbidium, Oncidium, Vanda), inflorescenţe care pot fi erecte sau pendente. 

Iar acum să trecem strict la preferinţele lor faţă de factorii climatici, care diferă în funcţie 

de specie. Din cele 750 de genuri le-am ales pe cel mai frecvent întâlnite. 

Catlleya necesită multă lumină în timpul anului, dar fără soare direct, care provoacă arsuri şi 

necroze. Căldura trebuie să fie moderată, iarna să i se asigure 15
o
C. Variaţiile diurne şi nocturne 

sunt absolut necesare pentru o bună înflorire. Sunt foarte sensibile la excesul de apă din substrat, 

dar preferă o umiditate a aerului ridicată, cu valori de 60-80%, mai ales în perioada de creştere. 

Este indicat ca plantele să fie dirijate către o perioadă de repaus în timpul verii, ca apoi înflorirea 

să aibă loc toamna-iarna. 
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Cymbidium necesită multă lumină pe parcursul întregului an totuşi, vara, când 

temperatura este prea ridicată, este necesară o umbrire uşoară şi o bună ventilaţie a aerului 

 
Catlleya sp 

Sursa: www.florariatrias.ro 
.  

Cymbidium sp. 
Sursa: www.rebecaflores.com.br 
 

Iarna are nevoie de o temperatură medie de 13
o
 C, iar vara de 20

o
C.  

Este foarte important ca diferenţele de temperatură între zi şi noapte să fie de 6 – 7
o
C, 

timp de cel puţin 3-4 săptămâni, pentru a avea loc procesul de inducţie florală, după care 

dezvoltarea tulpinii florale şi înflorirea vor avea loc normal, cu condiţia ca noaptea temperatura 

să nu depăşească 15
o
C. Preferă o umiditate constantă în ghiveci, dar nu excesivă, iar în atmosferă 

umiditatea relativă a aerului trebuie să fie de 60-80%.Dendrobium – toate speciile geniului 

Dendrobium au nevoie de lumină intensă; totuşi, soarele prea puternic poate provoca arsuri pe 

frunze. Faţă de temperatură diferenţele sunt foarte mari, în funcţie de specie, unele preferă spaţii 

reci tot timpul anului, iar altele spaţii calde în permanenţă. Udatul se face din abundenţă, iar 

umiditatea atmosferică trebuie să fie de 60-70%. 

Dendrobium sp. 
Sursa: www.florastore.com 

Oncidium sp 
Sursa: www.cynthiablanco.blogspot.com 

http://www.florariatrias.ro/
http://www.rebecaflores.com.br/
http://www.florastore.com/
http://www.cynthiablanco.blogspot.com/
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Oncidium se cultivă în sere temperate, reci sau calde în funcţie de originea speciei. Are 

nevoie de multă lumină, dar cu umbrire în timpul verii, se udă regulat tot timpul anului, 

umiditatea aerului sa fie ridicată, iarna şi primăvara se pulverizează cu prudenţă pentru a nu 

provoca putrezirea frunzelor. 

Phalaelnopsis – pe timpul verii plantele se țin la semiumbră, iarna trebuie să beneficieze 

de multă lumină sau chiar soare direct, temperatura de 18 – 20 
o
C este suficientă pentru plantele 

adulte. Plantele tinere au nevoie de o temperatură mai ridicată de 24 – 28 
o
C, şi o umiditate 

ridicată. Temperatura minimă pentru menţinerea florilor este de 15
o
C. Sub această temperatură 

are loc brunificarea şi căderea butonilor florali. 

 
Phalaenopsis sp. 

Sursa: www.kadoshplantas.com 

Inducţia florală este favorizată de 

variaţiile mari de temperatură între zi şi 

noapte. În acest sens sunt suficiente câteva 

săptămâni în care temperatura diurnă să fie de 

16
o
C, iar cea nocturnă de 13

o
C. Preferă udări 

regulate şi umiditate relativ ridicată. 

Ca şi mod de înmulţire, cea mai 

practică este cea prin divizarea tufelor pentru 

amatori, iar ştiinţific, pe scară largă, se 

practică înmulţirea prin meristeme.  

Pe lângă asigurarea factorilor de mediu în condiţii optime se administrează îngrăşăminte 

organice sau minerale şi se recomandă transplantarea primăvara, la majoritatea speciilor. 

 

Maria BĂLA               Cristina TOŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kadoshplantas.com/
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ASPECTE SPECIFICE GESTIUNII SOCIETĂȚILOR AGRICOLE 

 

Monica OCNEAN 

 

Rolul sectorului agricol în cadrul unei economii este acela de a furniza produse 

agroalimentare, pentru care cererea este din ce în ce mai mare, ca urmare a sporirii populației, 

dar și a nivelului de trai.  

Exploatațiile agricole sunt acele unități productive de bază ale agriculturii, având ca 

obiect de activitate, în funcție de specific, obținererea de produse vegetale sau animale. 

Exploatația are la bază dreptul de proprietate sau dreptul de folosință asupra pămîntului, al 

animalelor, precum și a celorlalte mijloace de producție, și de a decide direct și liber asupra 

formei în care se realizează exploatarea acestora. În acest context, având autonomie în ceea ce 

privește organizarea și desfășurarea întregii activități de producție și comercializare, exploatația 

agricolă poate da sau lua în arendă o suprafață de teren, un număr de animale, precum și mijloace 

de producție, pentru a fi folosite în condițiile stabilite de comun acord între părțile interesate în 

contractul de arendare. 

Exploatația agricolă poate aparține uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice. 

Proprietarii de terenuri agricole pot să-și exploateze pământul fie în cadrul exploatațiilor agricole 

familiale independente, fie în cadrul exploatațiilor agricole organizate – asociații. Legea nr. 36 

din 1991, privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, reglementează 

cadrul juridic privind societațile agricole. Conform acestei legi, formele de asociere sunt: 

 forme de asociere simple –  fără personalitate juridică, formate prin gruparea a două sau 

mai multe gospodării familiale; 

 societăți comerciale, în toate variantele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale; 

 societăți agricole cu personalitate juridică, dar fără caracter comercial. 

Legea nr.36 din 1991 definește la art.5 faptul că ”Societatea agricolă este o societate de 

tip privat, cu capital variabil şi un număr nelimitat şi variabil de asociaţi, având ca obiect 

exploatarea agricolă a pământului, a uneltelor, a animalelor şi a altor mijloace aduse în societate, 

precum şi realizarea de investiţii de interes agricol. Exploatarea agricolă poate consta din: 

organizarea şi efectuarea de lucrări agricole şi îmbunătăţiri funciare, utilizarea de maşini şi 
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instalaţii, aprovizionarea, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole şi neagricole şi alte 

asemenea activităţi. Societatea agricolă nu are caracter comercial.” 

Uneltele agicole și alte utilaje, mijloacele  materiale și bănești, precum și animalele  se 

pot aduce în societate în proprietatea acesteia, sau numai în folosința societății, asociații 

păstrându-și dreptul de proprietate asupra terenului. La intrarea în societatea agricolă, bunurile 

mobile și imobile, precum și animalele se evaluază, pentru a putea detrmina părțile sociale ale 

fiecărui membru asociat. În mod expres Legea prevede un număr minim de 10 asociați. 

Indiferent de forma de proprietate sub care funcționează, exploatația agricolă prezină 

caracteristici specifice, generate în special de particularitățile producției. Este bine știut faptul că 

pământul și caracterul de monopol al proprietății private asupra pământului reprezintă o 

problemă specifică sectorului agricol al economiei și sunt legate de exploatația agricolă. Alături 

de pământ, plantele și animalele acționează în procesul de producție al exploatațiilor agricole, ca 

elemente vii, specifice agriculturii. În acest caz sistemul de producție este dependent de sistemul 

biologic. Pe de alta parte, o bună parte din producția obținută în exploatațiile agricole intră într-

un nou proces de producție.  

Ciclul de producție este lung, complex și adesea supus capriciilor naturii și de aceea greu 

de stapânit. Realizarea gestiunii în cadrul exploatațiilor agricole este puternic influențată de o 

serie de factori, printre care cei mai importanți sunt: 

 forma juridică de existență; 

 mărimea exploatației agricole; 

 particularitățile procesului de producție; 

 politica socio-economică și fiscalitatea. 

Dintre aceși factori mă voi apleca asupra aspectelor cu privire la particularitățile 

procesului de producție, precum și asupra politiii socio-economice și fiscalității.  

Principala particularitate a procesului de producție din agricultură constă în faptul că 

producția  este puternic influențată de factori naturali, climatici. Acești factori naturali nu pot fi  

stăpâniți de către om decât într-o mică măsură și acest lucru sporește riscul și 

incertitudinea întreprinzătorului agricol, comparativ cu alte ramuri.  

Realizarea unei rentabilități sporite sau cel puțin constante în agricultură implică 

cunoașterea și adaptarea măsurilor de înlăturare sau cel puțin de diminuare a efectelor negative 

ale fenomenelor de risc sau incertitudine. Riscul și incertitudinea au o origine comună, ele 

reflectă influența negativă a factorilor naturali asupra producției agricole. 
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În condițiile modernizărilor tehnice există posibilitatea preîntâmpinării și reducerii 

frecvenței în apariția fenomenelor de risc și incertitudine. Astfel, inundațiile pot fi prevenite prin 

indiguiri, seceta prin crearea de sisteme de irigații, înghețurile timpurii sau târzii pot fi combătute 

parțial în livezi sau grădini de legume prin mijloace fumigene. 

Dacă modernizarea tehnică a unităților din agricultură necesită investiții, și deci fonduri 

necesare pentru realizarea lor, există și alte căi de prevenire și diminuare a riscului și 

incertitudinii, care nu necesită investiții materiale. Această modalitate este reprezentată de 

realizarea unei gestiuni raționale prin decizii care să asigure: 

 optimizarea structurilor de producție în sensul alegerii acelei combinații de culturi care 

au o stabilitate ridicată a randamentelor; tabilitatea veniturilor este foarte importantă 

pentru gestiunea economică pentru gestiunea economică a întreprinderii.  

 flexibilitatea întreprinderii – ceea ce însemnă că  prin deciziile luate de conducere se 

adaptează prognoza la condițiile concrete de loc și de timp în care se desfășoară 

procesul de producție. 

Dacă sporirea randamentelor la hectar prin sporirea investițiilor necesită capital și muncă 

suplimentară, folosirea corectă a asolamentelor și optimizarea structurii suprafețelor cultivate 

sunt factori de intensificare a agriculturii care nu necesită investiții suplimentare la unitatea de 

suprafață, ci doar  investiții de inteligență, deci gestiune rațională și previzională. 

În agricultură procesele economice se împletesc cu procesele biologice. Din această 

trăsătură specifică de bază a agriculturii decurg câteva urmări importante pentru gestiunea 

economică a unităților din această ramură. În primul, rând timpul de producție al plantelor și al 

animalelor este relativ rigid și puțin influențabil de progresul științei și al tehnicii agricole. În al 

doilea rând, există perioade relativ fixe de începere și terminare a producției agricole, perioadă 

stabilită de natură. În al treilea rând, plantele și animalelor apar prin creștere organică, și nu prin 

înlăturarea  

unor părți detașabile și de aceea este necesară respectarea cerințelor fiecărei faze de 

dezvoltare, faze care urmeză în timp, una – alteia.  

O altă particularitate, nu lipsită de importanță economică, constă în aceea că, în 

agricultură și, mai ales, în producția vegetală, procesele de producție se desfășoară pe suprafețe 

de teren întinse. Acest lucru atrage după sine dispersarea teritorială a mijloacelor economice, 

ceea ce ridică problema organizării gestiunilor la nivelul fermelor și sectoarelor, și reclamă 

localizarea corectă a costurilor și veniturilor din punct de vedere spațial, adică pe ferme și 

sectoare.  
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Deoarece în cadrul fermelor se obțin  de regulă mai multe produse, iar în cadrul 

sectoarelor se desfășoară mai multe activități, apare necesitatea localizării costurilor și 

veniturilor și pe fiecare cultură, categorie de animale, fel de activitate în parte, în vederea 

determinării costurilor unitare și a rentabilității acestora.  

Realizarea gestiunii presupune existența, în cadrul întreprinderii agricole a unui sistem 

informațional și de circulație a informațiilor, care să integreze un sistem de planificare și unul de 

control. Acele exploatații agricole care dispun de manageri specialiști în domeniu tehnico-

economic și de un sistem informațional adecvat pot să realizeze o gestiune corectă în adevăratul 

sens al cuvântului. 

Monica OCNEAN 
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MIOPATIA  PECTORALĂ PROFUNDĂ  

(BOALA MUŞCHILOR VERZI) 

 

 

 

Miopatia pectorală profundă, denumită în mod obișnuit Boala muşchilor verzi, este 

considerată o boală degenerativă, o problemă ascunsă și o mare provocare a industriei cărnii de 

pasăre. Ea apare ca urmare a deficienței de oxigen asociată cu aplatizarea aripii și afectează cea 

mai valoroasă parte a carcasei. 

De obicei, boala este diagnosticată în timpul dezosării carcasei de pasăre. La examenul 

anatomopatologic se întâlnesc diferite aspecte, în funcție de stadiul evoluției bolii. 

În formele acute, întregul mușchi supracoracoid arată edematizat și este acoperit de o 

membrană fibrinoasă, uneori cu prezența hemoragiilor. Țesutul necrotic este alb sau roz, iar 

marginile exterioare au o culoare verzuie. Aceste leziuni sunt limitate, de obicei, la partea 

mediană a mușchilor supracoracoizi. 

În forma cronică, la nivelul mușchilor pectorali se observă un aspect uscat și colorare 

verzuie. Consistența este friabilă la palpare. 

Mecanismul fiziopatologic al bolii poate fi explicat prin faptul că fibrele musculare 

scheletice afectate suferă de o lipsă de oxigen și sunt asociate cu mișcări accelerate ale aripilor. 

Deși mai mulți mușchi se contractă, numai mușchiul supracoracoid este afectat. În timpul 

contracției musculare fluxul de sânge crește semnificativ, pentru a asigura oxigenul și substanțe 

nutritive necesare. 

Miopatia pectorală profundă evoluează în trei faze: 

În faza de debut se întâlnesc leziuni inflamatorii acute ale mușchiului pectoral minor, 

acesta căpătând o nuanță roșiatică hemoragică. 
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Faza în care leziunea din mușchiul pectoral interior este mai bine definită și este, în unele 

cazuri, înconjurată de un inel hemoragic. 

Faza în care se produc degenerări progresive ale fibrelor musculare ale mușchiului 

pectoral interior și apar necroze de culoare verzuie. 

Atunci când carnea de pasăre este comercializată sub formă de carcase întregi, leziunile 

apar ca o surpriză înainte de pregătire, și de aici rezultă frecvent  plângeri din partea 

consumatorilor.  

Selecția intensivă a păsărilor a contribuit la apariția acestui sindrom. Păsările crescute în 

sistem intensiv industrial sunt ținute  inactive pe toată perioada de creștere, iar mușchii 

supracoracoizi sunt insuficient exersați pentru a se dilata și a forța extinderea în compartimentul 

rigid delimitat de oase și fascii. Când  păsările își flutură aripile cu putere, acest compartiment nu 

se poate acomoda volumului mușchilor rezultat de pe urma unui ritm de creștere rapid. La 

activitatea păsărilor contribuie mulți factori, printre care și dieta păsărilor înainte de abatorizare, 

activitatea crescătorilor în hală, zgomotul sau intensitatea luminii, programele de iluminat sau 

eliminarea furajelor. 

 

                                                   Adrian STANCU 
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SPECII LEMNOASE ORNAMENTALE RARE DE LA  

BAZA DIDACTICĂ ŞI CERCETARE 

(Staţiunea Tinerilor Naturalişti) 

 

Partea a II-a 

Taxodium distichum (L.) Rich. – Chiparos de baltă 

Tulpina este dreaptă, groasă, bine leagată, cu o bază puternică, din care pornesc rădăcini 

superficiale. Pe terenurile mlăştinoase, din aceste rădăcini se formează pneumatoforii, care sunt 

protuberanţe ca nişte genunchi și ajung până la 2 m înălţime, având 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, devine apoi largă, rotunjită, 

luminoasă. Lujerii lungi, terminali au muguri şi frunze solzoase mici, aşezate spiralat. Lujerii 

scurţi, cei laterali sunt subţiri, verzi, moi, fără muguri, cu frunze aşezate distic și cad toamna, 

împreună cu frunzele.  

Frunzele sunt de culoare verde-deschis, înguste, se prezintă sub formă de ace; toamna 

devin portocalii, foarte decorative și cad împreună cu lujerii, astfel încât arborele rămâne 

desfrunzit peste iarnă.  

Florile – unisexuat monoice; cele mascule sunt grupate în inflorescenţe ramificate, iar 

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”,  „Pendulum Novum”.  

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 
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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  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 femele ovoid – 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. 
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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. – Tisa 

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 

verzui-închis, lucitoare, pe dos verzui-gălbui, nu au dungi albe de stomate.  
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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 cuolare brună la maturitate; acoperită până 

aproape de vârf de un aril roşu, cărnos, mucilaginos, cu gust dulce-acrişor, comestibil. 

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 atât 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 

 

             Daniela Sabina POŞTA 

 



Agricultura Banatului – anul XXVII – nr. 3 

28 

 

 

 

SCOPUL ŞI IMPORTANŢA NECROPSIEI ÎN MEDICINA VETERINARĂ 

 

Termenul de necropsie provine din limba greacă (nekros = moarte, opsis = vedere) şi 

presupune o serie de manopere de investigare a unui cadavru cu scopul evidenţierii leziunilor 

diverselor ţesuturi şi organe pentru a stabili  cauza morţii şi diagnosticul nosologic sau de boală 

(gr. nosos = boală). Odată cu necropsia se recoltează probe de ţesut în vederea efectuării unor 

examene suplimentare, precum examene citologice, histopatologice, bacteriologice, 

parazitologice, virusologice, toxicologice şi biochimice, care ajută la stabilirea diagnosticului. 

Necropsia are scopul de a stabili cauza morţii şi pe acela de a preciza diagnosticul 

etiologic al bolilor. Necropsia se realizează pe baza unor reguli generale, atât la mamifere cât şi 

la păsări, cu particularităţi în funcţie de specie. Indiferent de specie, necropsia urmează anumite 

etape obligatorii, cum ar fi: înregistrarea cadavrului, anamneză, examenul general extern, 

deschiderea cadavrului, eviscerarea şi examinarea organelor şi ţesuturilor şi prelevarea de probe 

pentru examene speciale.  

În urma examinării macroscopice se va formula câte un diagnostic morfopatologic pentru 

fiecare ţesut şi organ în parte, iar pe baza lor se va sintetiza tabloul morfopatologic. Tabloul 

morfopatologic este, de cele mai multe ori, suficient pentru a stabili cauza morţii, însă precizarea 

diagnosticului nosologic, în afara cazurilor cu tablou morfopatologic specific sau patognomonic 

pentru anumite boli necesită examene de laborator suplimentare (microbiologice, toxicologice 

etc.). Necropsia şi anatomopatologia au un însemnat  caracter practic, ajutând la stabilirea cauzei 

morţii şi la precizarea diagnosticului etiologic al bolilor, având totodată o importanţă deosebită 

în cercetarea ştiinţifică. 

În practica medicală curentă examenul morfopatologic confirmă sau infirmă diagnosticul 

clinic. Rezultatele investigaţiilor anatomopatologice pot duce la corectarea unor insuccese în 

terapie. 

Anatomopatologul  trebuie să reconstituie pe baza celor constatate la necropsie, întreaga 

evoluţie a bolii, succesiunea instalării leziunilor,  cauza morţii şi în final, diagnosticul etiologic.  

 Datele anamnetice şi diagnosticul clinic sunt de asemenea importante în stabilirea cauzei 

morţii. 

Examenul necropsic, alături de examenul de laborator, fac posibilă clarificarea  

etiopatogenezei bolilor şi servesc la aplicarea  corectă a terapiei; practic,  este continuarea şi 
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completarea examenului clinic. Pentru practicieni necropsia dă posibilitatea coroborării 

leziunilor cu simptomele manifestate în timpul vieţii, stabilind relaţii de la cauză la efect. Pe  

lângă tehnica clasică, la animalele de companie se mai efectuează şi necropsia cosmetică. 

 

 Necropsia cosmetică 

Efectuarea tehnicii clasice, complete, de necropsie este inacceptabilă, de multe ori, pentru 

proprietarii de câini şi pisici care vor să cunoască, totuşi, cauzele morţii animalului. În aceste 

cazuri, medicul prosector trebuie să satisfacă două cerinţe majore, respectiv examinarea cât mai 

completă a cadavrului şi păstrarea cât mai intactă a integrităţii lui, pentru a nu răni sensibilitatea 

proprietarului. 

În acest sens este necesară planificarea atentă a inciziilor care se vor face în vederea 

reconstituirii cadavrului după necropsie. Ca regulă generală, tehnica aleasă şi toate inciziile ce 

urmează a fi făcute se vor stabili foarte clar de comun acord cu proprietarul. 

Obţinerea datelor anamnetice, instrumentarul folosit şi examinarea exteriorului animalului nu 

implică diferenţe faţă de tehnica uzuală. 

La deschiderea cadavrului trebuie să se ţină seama de organele care trebuie neapărat 

examinate, iar ca principiu general, liniile de incizie trebuie să fie cât mai scurte şi să fie cât mai puţin 

evidente după suturare. 

Examinarea se va face în poziţie dorsală, cadavrul fiind menţinut în această poziţie de către o 

persoană ajutătoare sau prin sprijinire cu diferite obiecte. 

Deschiderea cavităţii abdominale se va face doar de la nivelul apendicelui xifoidian până la 

nivelul cicatricii ombilicale. Se examinează aspectul general al cavităţii şi se puncţionează diafragmul 

pentru verificarea vidului pleural. 

 

                                                                Adrian STANCU 
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CULTURA DE SALATĂ ÎN SERĂ 

 

Sub denumirea de salată în cultură se cunosc trei varietăţi care, cu excepţia salatei de 

căpăţână, sunt mai puţin răspândite. 

 Salata de căpăţână – Lactuca sativa L. conv. incocta Helm., var. capitata; 

 Marula – Lactuca sativa L. conv. sativa, var. longifolia Lam., care formează căpăţâni 

alungite; 

 Salata de foi - Lactuca sativa L. conv. incocta Helm., var. secalina Alef., care nu 

formează căpăţâni. 

Salata se cultivă pentru frunzele, respectiv căpăţânile sale, care se consumă în stare crudă 

sau preparată. Importanţa alimentară a salatei este dată de conţinutul ridicat în vitamine, săruri 

minerale şi substanţe hrănitoare. Astfel, valoarea alimentară este dată de conţinutul în glucide 2-

3,5%, protide 1-1,6%, caroten 1-3 mg, vitaminele B1 – 0,07 mg, B2 – 0,08-0,12 mg, C – 15-20 

mg şi săruri minerale de fosfor (1-7 mg) şi potasiu (260 mg), raportat la 100 g produs proaspăt. 

Consumul a 100 g salată aduce în organism 16-20 calorii. 

 La acestea se adaugă conţinutul în acizi organici (citric, lactic, oxalic) şi latexul, cu 

efecte favorabile ca mineralizant, sedativ şi laxativ. 

Fiind o plantă rezistentă la frig şi având o perioadă scurtă de vegetaţie, se cultivă în 

culturi de succesiune şi asociate în câmp, forţat în sere şi protejat în solarii, tunele, asigurând 

consumul eşalonat de salată tot timpul anului. 

În vederea eşalonării producţiei de salată pe o perioadă cât mai mare din an se practică 

mai multe sisteme de cultură cum sunt: 

– culturi în câmp, în ogor, anticipate şi succesive; 

– culturi forţate în sere; 

– culturi protejate în solarii şi tunele. 

Cultura salatei în sere se realizează în cultură pură, anticipată, anticipat-asociată şi 

asociată cu specii de bază, precum tomate, castraveţi etc., în perioada toamnă – iarnă – 

primăvară. 

 Producerea răsadurilor se realizează în sere înmulţitor, eşalonat, ţinând seama de data 

plantării, cultivarul folosit, intensitatea luminii în perioada respectivă, astfel ca răsadul să aibă 4-

5 frunze adevărate şi o vârstă de 25-30 zile. La 6-8 zile de la răsărit, răsadurile se repică în cuburi 
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sau ghivece nutritive de 5 x 5 x 5 cm. Pentru a diminua costurile ridicate cu lucrările manuale 

(repicatul), se utilizează tot mai mult semănatul direct în palete alveolare. 

 

 Lucrările de îngrijire aplicate răsadurilor constau în dirijarea factorilor de mediu 

(temperatură, umiditate), combaterea bolilor şi dăunătorilor. Pregătirea serei şi a solului se 

realizează prin efectuarea lucrărilor de dezinfecţie, fertilizare de bază, afânare, mărunţire şi 

nivelare a solului. 

 Plantarea se execută manual, eşalonat din a doua jumătate a lunii octombrie până în 

februarie, în funcţie de sistemul de cultură. 

 În cultură pură plantarea salatei în sere se realizează în benzi de 4-5 rânduri echidistante 

la 25-30 cm, lăsându-se o bandă (alee tehnologică) cu lăţimea de 50 cm, iar distanţa între plante 

pe rând este de 25-30 cm. 
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 Lucrările de întreţinere a culturii sunt reduse ca volum, datorită perioadei scurte de 

vegetaţie. La 8-10 zile de la plantare se completează golurile cu răsad de aceeaşi vârstă şi din 

acelaşi soi. La aproximativ 10 zile de la plantare se execută prima praşilă manuală, care se repetă 

la intervale de 10 zile, menţinând cultura curată de buruieni. După plantare cultura se udă ori de 

câte ori este nevoie şi se aeriseşte, pentru a menţine temperatura la niveluri optime. Pe parcursul 

perioadei de vegetaţie se fac 2-3 fertilizări faziale administrate foliar sau extra-radicular prin 

sistemul de fertirigare. Prevenirea şi combaterea bolilor şi a dăunătorilor se realizează utilizând 

produsele insecto-fungicide, omologate pentru această cultură. Pagubele cele mai mari sunt 

produse de mana salatei, Bremia lactucae. Boala se manifestă pe faţa superioară a frunzelor, sub 

forma unor pete de decolorare delimitate de nervuri. În dreptul petelor pe faţa inferioară se 

dezvoltă un puf alb. Frunzele intens atacate se deformează, se zbârcesc şi se usucă. Dintre 

dăunători, pagube mari produce limaxul cenuşiu (Deroceras agreste reticulatum). Limacșii rod 

frunzele, producând perforaţii de diferite forme şi mărimi. 

 Recoltarea se face manual, eşalonat, pe măsură ce căpăţânile ajung la maturitatea de 

consum. 

Viorel BALINT 
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DEPISTAREA SCROAFELOR ÎN CĂLDURI ȘI MOMENTUL  

OPTIM DE ÎNSĂMÂNȚARE 

 

Depistarea scroafelor în călduri. Ciclul sexual la scroafă are o durată de 21 de zile, cu 

variații între 19–23 de zile. Estrul ține 40–60 de ore, cu variații în funcție de vârstă și sezon. 

Estrul este mai scurt la scrofițe decât la scroafele adulte. 

Depistarea scroafelor în călduri se face pe baza modificărilor de comportament și a celor 

localizate la nivelul organelor genitale externe sau cu ajutorul vierului încercător. 

Scroafele în călduri sunt agitate, curioase, atente la tot ce se întâmplă, au un guițat 

caracteristic, manifestă scăderea poftei de mâncare, poartă urechile mai ridicate, comparativ cu 

celelalte stadii al ciclului estral. Vulva este congestionată și tumefiată. Uneori, la comisura 

inferioară a vulvei se observă un mucus filant, transparent și puțin abundent. 

Dacă se folosesc vieri încercători, se recomandă ca scroafele să se introducă pe rând în 

boxa vierului încercător. În această situație întâlnim scroafe care prezintă reflexul de imobilitate 

la vier, dar nu la îngrijitor sau întâlnim scroafe care prezintă reflexul de imobilitate atât la vier 

cât și la îngrijitor. 

Indiciul cel mai sigur că scroafa este în călduri îl constituie reflexul de imobilitate a 

scroafei, la presiunea efectuată de operator, în regiunea lombo-sacrală sau a flancurilor (Fig. 1.). 

Stabilirea momentului optim de însămânțare prezintă importanță deosebită, deoarece 

ovulația se produce la 36 ore de la apariția estrului și ține 3 ore. Însămânțarea artificială la 

scroafă trebuie efectuată cel mai târziu la 33–34 ore de la debutul estrului (din momentul 

apariției reflexului de imobilitate la vier), adică a doua zi de călduri, când scroafa prezintă 

reflexulde imobilitate la om. Însămânțarea mai poate fi efectuată la 16 ore de la debutul estrului. 

Repetarea însămânțării la scroafe se face la 12 sau 24 ore de la prima însămânțare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Stabilirea momentului optim de însămânțare (după 

http://www.thepigsite.com/articles/3909/effective-heat-detection/) 

http://www.thepigsite.com/articles/3909/effective-heat-detection/
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În cazul depistării căldurilor la scroafe de 2 ori pe zi, scroafele depistate în călduri 

dimineața se însămânțează în seara aceleiași zile, iar la cele depistate după masa, prima 

însămânțare se va face în dimineața zilei următoare. În ambele cazuri, se va repeta însămânțarea 

după 10–12 ore de la prima însămânțare. 

 

 

Ion CARABĂ  
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METODE DE DECONTAMINARE A CEREALELOR ÎN VEDEREA 

REDUCERII CONȚINUTULUI DE MICOTOXINE 

 

Micotoxinele sunt produși secundari ai fungilor, elaborați în condiții microecologice 

favorabile, prin mecanisme similare antibioticelor, cu potențial toxic pentru animale și oameni, 

astfel încât, chiar și în cantități foarte mici, pot influenta negativ starea de sănătate a 

organismului. Consecințele economice ale contaminării cu micotoxine sunt grave. Recoltele 

contaminate cu micotoxine sunt distruse sau sunt folosite ca furaje, ceea ce poate conduce la o 

dezvoltare slabă a animalelor sau chiar la deces. Dacă furajele contaminate sunt folosite în hrana 

animalelor, micotoxinele se transferă în lapte și carne, unde se vor regăsi ca atare sau sub forma 

metaboliților formați prin biotransformare.  

Din aceste considerente, dezvoltarea tratamentelor industriale pentru decontaminarea si 

detoxifierea cerealelor cu micotoxine reprezintă un obiectiv de interes major, cu implicații asupra 

sănătății umane și a animalelor. 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească procesele de decontaminare a cerealelor în 

etapele de pre sau post-procesare sunt: 

 să inactiveze sau să elimine complet micotoxinele; 

 să nu producă alte reziduuri toxice; 

 să conserve valoarea nutritivă a cerealelor; 

 să nu altereze proprietăţile de prelucrare tehnologică a cerealelor; 

 să fie metode acceptabile din punct de vedere ecologic. 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Micotoxine în cereale 
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Metodele de decontaminare a micotoxinelor, aplicabile cerealelor, se referă la metode: 

fizice, chimice și biologice. 

1. Metodele fizice de decontaminare a cerealelor pot fi clasificate în două categorii: 

 metode care conduc la eliminarea fractiunilor alterate; 

 metode care produc denaturarea toxinelor.  

Eliminarea fracțiilor alterate reprezintă o metodă eficientă și se bazează pe faptul că 

distribuţia toxinelor în cereale nu este omogenă, fiind localizate, de obicei, doar într-o fracţiune a 

recoltei. De asemenea, s-a constatat că micotoxinele se regăsesc concentrate în fracțiunile 

germene și înveliș, în timp ce în crupe și făină (produse principale de măciniș) se regăsește doar 

6-10% din cantitatea de micotoxine. Boabele sparte sau cu defecte conțin de 10 ori mai multe 

micotoxine comparativ cu boabele intacte, astfel încât procedeele de curățire și separare a 

fracțiilor aplicate în măciniș reprezintă metode eficiente de reducere a contaminării cu 

micotoxine. Având în vedere că micotoxinele se dezvoltă în special la suprafaţa bobului, 

aplicarea procedeelor de șlefuire, polizare sau aspirare a fracţiilor uşoare se poate aplica cu 

succes în decontaminarea cerealelor. Nu în ultimul rând, procedeele de plutire și segregare prin 

densitate a cerealelor contaminate cu mucegaiuri permit reducerea conținutului mediu de 

micotoxine cu peste 90%, având în vedere că fracțiile alterate se regăsesc localizate în boabele 

care plutesc pe apă.  

Denaturarea prin tratament fizic a micotoxinelor presupune mecanisme de degradare 

bazate pe deshidratarea micotoxinelor sau intervenția reacțiilor radicale. Aceste metode prezintă 

inconveniente majore având în vedere că produce compuși chimici de degradare, a căror 

toxicitate trebuie sa fie evaluată, iar tratamentul poate modifica valoarea nutritivă a cerealelor. S-

a constatat că micotoxinele reacționează diferit la denaturarea prin tratamente termice. Astfel, 

aflatoxinele sunt rezistente la degradare termică, acestea nefiind distruse prin fierbere în apă, prin 

autoclavare sau coacerea alimentelor. Contrar, ochratoxina A sau deoxinivalenolul s-au dovedit a 

fi sensibili la tratamentele termice, mai ales în cazul incălzirii uscate.  

2. Metodele chimice de decontaminare se referă la modificarea structurii chimice a 

micotoxinei generată de diferite reacţii chimice (hidroliză, oxidare, etc.). Ca şi metodele fizice, 

metodele chimice pot lăsa reziduuri de micotoxine în produsele tratate, astfel încât trebuie să se 

verifice absenţa toxicităţii compușilor de descompunere. 

 Prinicipalele metode de denaturare chimică aplicate micotoxinelor sunt: 
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 Tratarea cu acizi și baze. O eficacitate mărită se poate obține prin asocierea acestor 

tratamente alcaline sau acide cu presiunea şi temperatura, tehnici numite amonificare şi 

nixtamalizare. 

 Tratare cu agenţi oxidanţi sau reducători. S-a dovedit că utilizarea bisulfitului de 

sodiu sau potasiu, precum şi a apei oxigenate conduce la scăderea conţinutului de 

aflatoxine. Degradarea toxinei este accelerată prin adăugare de riboflavine, care vor 

cataliza formarea oxigenului reactiv, plecând de la peroxidul de hidrogen. 

3. Metodele biologice de decontaminare se referă la degradarea în mediu natural a 

micotoxinelor cu microorganisme sau enzime și transformarea micotoxinei într-un compus mai 

puțin toxic. Potentialul de degradare a micotoxinelor cu microorgansime prezente în mod natural 

în siloz sau în cereale prezintă interes pentru a reduce expunerea animalului și omului la aceste 

toxine. Bacteriile lactice și drojdiile care intervin în procedeele de fermentație s-a dovedit a avea 

potențial în decontaminarea micotoxinelor. Folosirea fibrelor vegetale capabile de a adsorbi 

imobilizarea micotoxinelor în tractul gastro-intestinal este de asemenea o metodă biologică 

folosită la decontaminare. 

 

Material realizat în cadrul proiectului ERASMUS+ 2014-2020, Actiunea cheie 2:  

Proiecte de Parteneriate Strategice, CONTRACT nr. 2017-1-RO01-KA202-037215, cu titlul: 

Strategii de predicție, prevenție și reducere a efectului contaminării fungice asupra calității, 

producției cerealelor și siguranței alimentare, acronim SAFETYCER, coordonat de către 

Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase (ROMPAN) și 

derulat în parteneriat cu Universitatea de Știinte Agricole sș Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României’’ din Timisoara (USAMVBT), Universitatea din Novi Sad (Serbia), 

Universitatea din Osijek (Croația) si Universitatea din Bari (Italia). 

http://www.rompan.ro/safetycer/ .  

Autori: Prof.dr.ing. Ersilia Alexa, Prof.dr.ing. Isidora Radulov, Prof.dr.ing. Georgeta Pop, 

Conf.dr.ing.Renata Șumălan, Asist.dr.ing. Monica Negrea 
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AGRICULTURA ROMÂNIEI ÎN SECOLUL XXI 

 

ECONOMIA ZONEI  MONTANE 

 

Acad. Păun Ion Otiman 

 

Anul acesta  -2018- Parlamentul României a adoptat Legea muntelui, act normativ de 

maximă importanță care ”reglementează modalitățile de protecție și dezvoltare durabilă și 

incluzivă a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor naturale și umane, creșterea 

nivelului de trei, stabilizarea populației, menținerea identității culturale, creșterea puterii 

economice la nivel local și național, în condițiile păstrării echilibrului ecologic și protecția 

mediului natural” (art.1) 

Deoarece, în concepția inițiatorului și a principalului autor (prof. Dr. Radu Rey) precum 

și a legiuitorului (Parlamentul României) ”zona montană a României constituie un teritoriu de 

interes național, strategic, economic, social și de mediu” (art.2), considerăm că este necesar de a 

prezenta în această lucrare câteva puncte de vedere referitoare la principalele direcții de acțiune 

pentru transpunerea în operă a prezentei legi dar și pentru atât de necesara îmbunătățire a acestei 

pentru ca economia zonei montane să reprezinte o zonă de dezvoltare durabilă a spațiului rural 

montan în secolul al XXI-lea. 

Zona montană, prin resursele naturale  pe care le cuprinde acest teritoriu rural al ţării, 

reprezintă una din problemele economice şi sociale de primă importanţă pentru economia rurală 

a României. Faptul că zona montană se întinde pe aproape 71.300 km
2
 (30% din suprafaţa ţării), 

din care o suprafaţă de 4,4 mil. ha  este acoperită cu păduri, 2,4 mil. ha 
 
de pajişti naturale, unde 

locuiesc aproape 3,3 milioane locuitori în 1,2 milioane de gospodării şi care deţin circa 2,9 mil. 

ha teren agricol, din care 500.000 ha teren arabil, se poate cuantifica, relativ uşor, importanţa 

economiei montane pentru ţara noastră.  

Pentru a evalua corect ce trebuie întreprins în Carpaţii României, este necesară o 

comparaţie între principala ramură a economiei montane din Munţii Alpi, respectiv  economia 

turistică montană a Austriei şi Italiei şi economia turistică montană a României. Alpii Austriei 

sau Italiei au suprafaţa ceva mai mică comparativ cu cea a Carpaţilor României (54 620 km
2
 

Austria, 51 466 km
2
 Italia), iar populaţia zonei aproximativ egală cu cea din munţii noştri. În 

schimb, atât Italia cât şi Austria au peste 2,5 milioane locuri de cazare în cele peste 100 000 de 

pensiuni agroturistice şi hoteluri montane, în care se cazează anual peste 50 milioane de turişti, 
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cu o activitate hotelieră medie anuală de circa 60 de zile turistice pe fiecare pensiune. Pentru a 

avea în vedere marea discrepanţă a României montane faţă de Austria sau Italia, precizăm faptul 

că în  ţara noastră numărul pensiunilor rurale şi agroturistice montane este de circa 1600, locurile 

de cazare nu depăşeşte 11.000, iar gradul de ocupare mediu anual nu trece de 25–30 de zile, 

împărţit egal, ca utilizare, între sezonul de iarnă şi de vară. 

În cadrul zonei montane, economia agricolă, economia forestieră şi cea agroturistică 

se întrepătrund intim. Economia agricolă montană, în mare parte ecologică sau organică, axată 

pe economia pastorală (creşterea vacilor cu lapte, a tineretului taurin şi activităţile pastorale de 

oierit estival), poate fi împletită, prin pluriactivitate, cu recoltarea şi prelucrarea fructelor de 

pădure şi a plantelor medicinale din flora spontană, iar ambele conexate cu activităţi agroturistice 

de iarnă şi vară sau legată de obiceiurile pastorale şi etnofolclorice, religioase, spirituale, 

activităţi sportive şi de drumeţie, toate acestea constituind căi de sporire importantă a economiei 

rurale montane, de valorificare superioară a capitalului natural al zonei de munte. 

Extinderea agriculturii montane este o necesitate pentru România. Spre deosebire de 

zona de câmpie şi cea de deal, densitatea populaţiei în zona de munte este de circa 2,5–3 ori mai 

mică, iar contribuţia economiei montane (agricultură, silvicultură – exploatare forestieră, 

agroturism, ecoeconomie rurală montană nonagricolă, habitat) reprezintă circa 8–10% din 

producţia agricolă a României. Pentru a remarca marea discrepanţă între economia montană a 

României şi, de exemplu, a Elveţiei sau Austriei, este suficient să amintim faptul că în cazul celor 

două ţări (montane) economia montană (în mod deosebit cea zootehnică şi  agroturistică 

montană) contribuie cu 40–60% la economia agricolă a ţărilor respective. În acelaşi timp, având 

în vedere şi structura pe forme de relief a ţărilor menţionate, populaţia montană este mai 

numeroasă, ponderea şi densitatea acesteia fiind cu mult mai mare comparativ cu cea a 

României. 

Probleme specifice zonei montane Zona montană a României constituie un teritoriu 

special, de interes naţional, cu un imens potenţial economic, social, cultural şi de mediu. Zonele 

de munte se diferenţiază de alte regiuni defavorizate prin factorii naturali restrictivi, care nu pot 

fi modificaţi (altitudine, climă, pantă, fertilitate scăzută a solului, perioade mai scurte de 

vegetaţie, izolare faţă de căile de comunicaţie şi acces mai dificil la pieţele de desfacere) şi prin 

factori sociali, demografici şi economici structurali:  îmbătrânirea populaţiei active şi tendinţele 

de exod, în principal, al tineretului, ocupaţii restrictive, distanţe mari faţă de centrele decizionale 

şi administrative, infrastructură insuficientă.  

Zona montană din România este constituită din suprafaţa unităţilor administrativ-
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teritoriale (UAT) situate la altitudini medii mai mari sau egale cu  600 m sau situate la altitudini 

medii între 400 – 600 m dar cu panta medie a terenului egală sau mai mare de 15%. Conform 

acestei delimitări, zona montană a României cuprinde 657 UAT (NUTS 5) reprezentând 20% din 

numărul total de UAT existente în România, având o suprafaţă totală de  71.341 kmp (30% din 

teritoriul naţional), fiind, totodată, cel mai extins lanţ muntos al Europei aflat în interiorul 

aceleaşi ţări.  

Resurse umane. Zonele montane defavorizate, rămase în urmă din punct de vedere al 

dezvoltării rurale datorită condiţiilor naturale dificile, au început să fie abandonate în ultimele 

decenii într-un ritm din ce în ce mai accelerat. În special tinerii din zona montană părăsesc treptat 

şi definitiv muntele în căutarea unor condiţii de viaţă mai uşoare şi venituri mai mari obţinute cu 

eforturi mai reduse, în zona de câmpie în mediul urban sau în alte ţări. În ultimii ani, populaţia 

din zona montană, deşi are marele avantaj de a fi adaptată, atât fizic cât şi psihic, constrângerilor 

naturale, s-a redus constant, ajungând, în anul 2011, la 3.270.793 locuitori (circa 20% din 

populaţia ţării), faţă de 3.361.070 locuitori în anul 2005 (conform datelor furnizate de INS). 

Reducerea cea mai accentuată s-a înregistrat pentru categoria de persoane cu vârste cuprinse 

între 0 şi 19 ani, iar la categoria de vârstă peste 65 de ani înregistrându-se o creştere (2,6%), ceea 

ce indică o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei. La celelalte categorii de vârstă (20-45 ani şi 46-

65 ani) creşterea a fost de 1,8%, respectiv de 0,6%.  

Agricultura zonei montane reprezintă principala activitate economică din zona rurală 

montană. Conform studiilor elaborate de Comisia Europeană, în zona montană a UE se află 

19,7% din suprafaţa agricolă utilizată, 18,5% din forţa de muncă direct implicată în agricultură, 

17,6% din numărul total al fermelor şi 19,5% din numărul animalelor ţărilor montane. Conform 

aceloraşi studii, dimensiunea medie a unei exploataţii agricole montane din România este de 3,9 

ha (a treia cea mai mică dintre ţările montane), dimensiunea economică a fermei este de 253 

Euro/ha, iar raportată la unitatea de muncă anuală este de 1631 Euro (cea mai mică din ţările 

montane), rezultând, din aceste date, slaba productivitate a fermelor montane româneşti şi, drept 

consecinţă, veniturile mici ale fermierilor din zona montană. Agricultura este practicată, în mare 

parte (peste 65%), în ferme mici şi foarte mici (sub 2 ha) de subsistenţă şi semisubsistenţă, 

principala activitate fiind creşterea animalelor (vaci, oi, capre) pentru lapte şi într-o mică măsură 

pentru carne. Plantaţiile pomicole deţin o suprafaţă de  47.000 ha, iar suprafeţa arabilă (peste 

500.000 ha) este cultivată, în principal, cu cartofi, porumb, secară şi trifoi.  Datorită lipsei de 

pieţe de desfacere pentru anumite produse agricole (lână, lapte), numărul animalelor s-a redus 

constant, ajungând, în 2010, la 558.000 bovine, 1.921.000 ovine, 184.000 caprine şi 113.000 
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cabaline. Scăderea cea mai mare, comparativ cu anul 2000, s-a înregistrat la bovine (cu 50%), 

urmat de ovine (20%) şi cabaline (20%), având un impact major atât asupra calităţii păşunilor, 

datorită sub-păşunatului sau neîntreţinerii păşunilor, dar şi asupra satelor şi tradiţiilor, acestea 

pierzându-se cu timpul. 

Zona montană dispune de suprafeţe extinse de pajişti (2,1 milioane ha), multe din acestea 

(60%) cu o înaltă valoare naturală, menţinute în această condiţie prin practicarea, de-a lungul 

timpului, a unei agriculturi pastorale tradiţionale, extensive (păşunat şi cosit). Cu toate acestea, în 

ultimii ani, calitatea păşunilor şi fâneţelor s-a degradat datorită reducerii numărului de animale, 

abandonului sau lipsei lucrărilor de întreţinere a pajiştilor. Densitatea animală este la nivel de 

50% faţă de încărcătura normală. Din datele furnizate de APIA, s-au solicitat plăţi de agro-mediu 

pentru 1.236.481 ha (60% din suprafaţa acoperită cu păşuni şi fâneţe din zona montană). 

Animalele din rasele adaptate la condiţiile naturale ale zonei montane sunt principalele 

furnizoare de materii prime de calitate care pot fi mai bine valorificate în viitor, datorită creşterii 

cererii de produse tradiţionale şi de calitate, dar şi datorita accentuării crizei alimentare la nivel 

mondial. Existenţa tradiţiilor şi cunoştinţelor legate de obţinerea şi procesarea produselor de 

origine montană, coroborată cu noua legislaţie europeană privind etichetarea produselor 

montane, este o oportunitate pentru dezvoltarea zonelor montane, prin diversificarea activităţilor 

turistice.   

Fermele existente sunt slab utilate şi mecanizate (1 tractor / 88 ha teren arabil, 1 

motocositoare / 69 ha păşune şi fâneaţă) ceea ce duce la un consum mult mai mare de energie, 

forţă de muncă şi, ca atare, solicită costuri suplimentare. Lipsa bazinelor colectoare de purin şi a 

platformelor pentru bălegar duce la folosirea ineficientă a îngrăşămintelor naturale, dar şi la un 

impact de mediu manifestat prin scăderea calităţii apelor.  

Economia forestieră. A doua mare problemă a dezvoltării rurale a României în zonele 

predominant montane, o reprezintă economia forestieră (exploatarea şi prelucrarea masei 

lemnoase, recoltarea şi prelucrarea produselor pădurii: fructe, ciuperci, plante medicinale etc., 

meşteşugurile specifice zonei montane legate de prelucrarea artizanală a produselor forestiere 

etc.). Economia forestieră românească este departe de a fi o componentă importantă a economiei 

rurale din zona montană. În structura economiei rurale a României, economia forestieră, cu toate 

componentele structurale (recoltarea masei lemnoase şi prelucrarea acesteia, recoltarea şi 

prelucrarea fructelor de pădure, plantelor medicinale şi a ciupercilor, vânătoarea şi pescuitul 

etc.), nu depăşeşte 6%. Proiectele de dezvoltare rurală în zonele de munte, trebuie să cuprindă, în 

mod obligatoriu, soluţii pentru extinderea întreprinderilor mici şi mijlocii de prelucrare a masei 
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lemnoase, a altor produse ale pădurii etc. Economia forestieră, în ecosistemele ocupate de păduri, 

este însă ramura care, asemenea agriculturii în zonele de câmpie, are funcţii multiple. 

Silvicultura, în corelaţie cu agricultura, poate avea o funcţie economică complementară sau o 

funcţie economică de bază în anumite zone. 

Pădurile din zona montană. Suprafaţa ocupată cu păduri în zona de munte este de 4,4 

milioane ha, 40% se află în proprietate privată, diferenţa fiind în administrare publică (Regia 

Naţională a Pădurilor, consilii locale). Slaba dezvoltare a reţelei de accesibilizare a fondului 

forestier (densitatea medie de drumuri forestiere 6,5 m/ha) a condus la exploatarea concentrată 

masiv în zonele de pădure uşor accesibile.  Exploatarea lemnului se face de către unităţi 

economice mici, slab modernizate, care utilizează metode şi tehnici învechite, neperformante. E 

necesară susţinerea financiară a acestor unităţi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale 

angajaţilor, pentru creşterea productivităţii şi pentru realizarea de investiţii în echipamente mai 

puţin dăunătoare mediului, în special solului şi biodiversităţii. 

Concentrarea industriei forestiere în mari unităţi de prelucrare primară, cu capacitaţi de 

absorbţie a unor cantităţi zilnice semnificative de lemn, precum şi creşterea cererii de material 

lemnos  pe piaţa internă şi, în special, cea externă, au condus la supra-exploatarea pădurilor 

precum şi  la dispariţia întreprinderilor mici şi mijlocii, care nu pot face faţă concurenţei marilor 

unităţi. 

În cadrul extins al economiei forestiere, două aspecte trebuie să constituie obiective ale 

programelor de dezvoltare şi amenajare rurală. Primul, se referă la extinderea pădurilor prin noi 

plantări, a perdelelor forestiere de protecţie, întreţinerea pădurilor actuale, iar al doilea 

aspect cuprinde exploatarea raţională a pădurilor şi prelucrarea materialului lemnos brut 

în produse finite înalt prelucrate cu valoare adăugată ridicată.  

Referitor la exploatarea raţională a pădurilor şi prelucrarea materialului lemnos brut în 

produse finite înalt prelucrate trebuie precizat faptul că, la această dată, România obţine în medie 

pe tona de produs lemnos finit un preţ final de 3,2 ori mai mic faţă de ţările din UE (80 €/t în 

România, 260 €/t în UE). Explicaţia este simplă: o parte prea ridicată a valorii produsului 

forestier provine din exportul de buşteni (46%) şi nu din exportul de mobilă şi produse prelucrate 

din lemn (54%). De asemenea, piaţa internă este inundată de produse finite din lemn ale marilor 

firme europene şi de oferta de mobilă a societăţilor comerciale româneşti care importă mare 

parte din acest produs. Politica Regiei Naţionale a Pădurilor, care acordă licitaţii necondiţionate 

de exploatare a masei lemnoase de prelucrarea în România a materialului brut, este profund 

păguboasă pentru economia forestieră a României. 
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Pentru România, extinderea pădurilor este o prioritate a reconstrucţiei ecologice şi a 

dezvoltării rurale durabile, deoarece sunt încă prea multe zone colinare (Podişul Transilvaniei, al 

Dobrogei şi al Moldovei) cu o acoperire forestieră prea mică. În zonele de câmpie, despădurirea 

excesivă a cauzat aridizarea, stepizarea excesivă şi, pe alocuri, chiar deşertificarea, iar în zonele 

de deal eroziunea masivă a solului. În condiţiile proprietăţii funciare private, împădurirea trebuie 

făcută prin programe de lungă durată şi cu avantaje economice pentru proprietari. Proiectele de 

împăduriri şi de plantare a perdelelor de protecţie trebuie să aibă arie de cuprindere la nivelul 

comunităţilor locale, microzonale, judeţene sau regionale (zonale). Contribuţia la reechilibrarea 

ecologică a terenurilor  proprietarilor trebuie plătită de toţi beneficiarii ei, atât de comunităţile 

locale şi regionale, iar în cazul unor lucrări de mai mare anvergură din investiţii publice prin 

intermediul bugetului de stat, cât şi de proprietarii de teren. 

Economia vânatului şi a pescuitului sportiv reprezintă o componentă importantă a 

economiei rurale în zona montană, reunind activităţi extrem de căutate, apreciate şi bine plătite de 

turiştii români, dar mai ales străini. Cele două activităţi, datorită absenţei infrastructurii specifice 

de calitate, echipării precare a teritoriului montan şi a pensiunilor, confortul modest, reprezintă 

pentru România factori restrictivi care fac încă economia vânătorii şi pescuitului montan 

necompetitivă comparativ cu alte ţări, inclusiv vecinii apropiaţi. Este suficient să amintim că ţara 

vecină, Ungaria, cu suprafaţa montană acoperită cu pădure de circa 7–8 ori mai mică faţă de a 

României, obţine de 5,5 ori mai multe venituri din vânătoare şi pescuit, faţă de ţara noastră. 

În prezentarea economiei forestiere, componentă a economiei rurale nonagricole, sunt 

necesare şi câteva comentarii referitoare la menţinerea încă a unei concepţii conservatoare, de 

sorginte etatistă, ale organismelor silvice naţionale şi teritoriale cu privire la proprietatea 

forestieră. Trebuie să subliniem, încă de la început, că în perioada interbelică numai circa 1,8 

milioane ha de pădure (circa 27%) din cele peste 6,5 milioane hectare de pădure ale României au 

fost păduri proprietate a statului. Această structură a proprietăţii forestiere nu a adus atingere 

gospodăririi în regim silvic a pădurilor, indiferent de proprietar, ci dimpotrivă. În perioada 

comunistă a fost naţionalizată întreaga suprafaţă de pădure a României, iar mentalitatea 

„superiorităţii gospodăririi pădurilor proprietate a statului” continuă să domine şi acum 

concepţiile majorităţii decidenţilor silvici, deşi niciodată nu s-a întâlnit un jaf mai mare al 

pădurilor româneşti, aşa cum se întâmplă în pădurile noastre după anul 1990. 

Exemplele de gospodărire exemplară a pădurilor private ale comunităţilor de avere 

grănicereşti din Banat, a celor composesorale din Transilvania au fost repede uitate sau negate de 

silvicultorii perioadei comuniste şi ai zilelor noastre. Astfel, se explică starea gravă a localităţilor 
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montane, dependente în mare măsură de economia forestieră, în care, cu excepţia exploatării 

veroase de către societăţi conduse de manageri interesaţi numai şi numai de profit, în mai multe 

cazuri străini de interesele sociale şi ecologice ale zonelor respective, nu s-a întâmplat nimic după 

1989. În aceste zone nicio reformă a proprietăţii forestiere nu a fost pusă în operă, nici măcar nu 

a fost concepută. Dacă România a trecut prin mai multe reforme agrare, din considerente (false) 

legate, în primul rând, de interesele exploatării forestiere, nu a fost concepută şi aplicată nicio 

reformă sănătoasă, starea de sărăcie severă a locuitorilor multor localităţi rurale montane, 

dependente în proporţie covârşitoare de economia forestieră, din care exemplificăm numai zona 

Penteleului din Munţii Buzăului (Gura Teghii, Nehoiu, Varlam, Siriu etc.), este suficientă pentru 

a arăta precaritatea mentalităţilor în acest domeniu important al economiei montane. 

Pieţele de desfacere. Un handicap al zonei montane îl reprezintă accesibilitatea scăzută 

la pieţele de desfacere şi unităţile de procesare, cu influenţă mare asupra costurilor de transport 

şi, implicit, asupra costurilor finale ale produselor procesate. Datorită distanţelor mari şi a 

calităţii slabe a infrastructurii de transport, dar şi a lipsei concentrării ofertei de materii prime şi 

produse finite montane, produsele din zona de munte nu sunt valorificate la adevărata şi deplina 

lor valoare. Lipsesc unităţile de procesare a cărnii, laptelui, lânii, fructelor de pădure. Producţia 

comercială agricolă montană reprezintă doar 1,8% din total producţie comercială agricolă 

românească, iar producţia animală reprezintă 50% din producţia agricolă montană, ceea ce 

denotă o slabă valorificare a producţiei vegetale. 

Turismul rural montan. Numărul unităţilor de cazare din zona montană a crescut cu 

22% în ultimii ani, cea mai semnificativă creştere înregistrând pensiunile turistice şi agroturistice 

(cu 23%) finanţate din fondurile europene de dezvoltare rurală pre- şi post- aderare. Cu toate că 

numărul locurilor de cazare a crescut, cel al înnoptărilor  a scăzut cu 6%, gradul de ocuparea 

fiind destul de redus (25% din total locuri zile). Dezvoltarea nu s-a realizat însă de o manieră 

durabilă şi nu a fost corelată cu dezvoltarea infrastructurii de transport, a  serviciilor şi unităţilor 

de agrement. Este încă precară infrastructura de turism în privinţa marcajelor turistice, a 

cabanelor montane, existenţa redusă a zonelor schiabile sau accesibilităţii monumentelor naturale 

şi istorice. Dezvoltarea infrastructurii de turism din zonele protejate trebuie făcută astfel încât 

aceasta să nu dăuneze mediului iar locuitorii să poată beneficia în mod direct de investiţiile 

respective. 

Existenţa unei reţele extinse de parcuri naţionale (27 parcuri naţionale şi naturale) poate 

fi un punct tare pentru dezvoltarea eco-turismului, observarea faunei, plantelor şi a naturii, în 

general, cu condiţia îmbunătăţirii infrastructurii de turism din zonele respective. Peisajul rural 
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extrem de divers, în mare parte bine conservat, viaţa la ţară cu însemnate componente 

tradiţionale, potenţialul agricol şi silvic al zonei de munte, arhitectura specifică mediului rural, 

sunt factori naturali care favorizează dezvoltarea turismului rural montan. Acesta, spre deosebire de 

celelalte forme de turism, trebuie să fie „difuz”, imperceptibil din punct de vedere al 

componentei habitale, care să se bazeze pe patrimoniul natural, folcloric, etnografic, spiritual 

(cultural, în general), arhitectural şi gastronomic specific zonelor agroturistice montane. 

Turismul rural, în special agroturismul montan, prin specificul său de consum 

agroalimentar intern în gospodăria unde s-au produs alimentele, are o importantă funcţie de 

potenţare economică a capacităţii gospodăriilor ţărăneşti montane. În cazul turiştilor străini, care 

îşi petrec vacanţele în pensiunile montane, turismul rural montan constituie o formă de export 

„intern” de produse agroalimentare. Întrucât majoritatea alimentelor consumate în activitatea de 

agroturism montan provin (sau ar trebui să provină) din producţia proprie a gospodăriei, 

determină, pe de-o parte, ca rentabilitatea activităţii de agroturism să fie ridicată, iar preţurile 

serviciilor agroturistice sub nivelul preţurilor practicate în celelalte forme de turism. Din 

calculele efectuate de serviciile turistice de specialitate, rezultă că preţul unui dejun agroturistic 

în toate pensiunile agroturistice este mai mic cu 40–50% faţă de un dejun servit într-un restaurant 

din reţeaua hotelurilor turistice (la acelaşi nivel de clasificare). Explicaţia acestei diferenţe de 

preţ este simplă. Preţul produselor agricole obţinute şi consumate în pensiunea (gospodăria) 

agroturistică nu cuprinde adaosuri comerciale, TVA, accize, cheltuieli de transport, stocare, 

păstrare etc. Carnea, preparatele din carne, ouăle, brânza, laptele, untul, dulceţurile, murăturile, 

vinul, ţuica, vişinata, afinata etc., pregătite după metodele de prelucrare tradiţionale, ajung din 

producţia proprie a fermelor agroturistice direct pe masa turistului consumator. Pe de altă parte, 

serviciile turistice rurale (cazare, servicii etc.) nu sunt purtătoare de cheltuieli adiţionale indirecte 

(regii, comisioane etc.) care fac ca preţul produsului agroturistic să fie mult mai mic comparativ cu 

produsul turistic urban.  

La această dată, deşi există unele semnale pozitive de extindere a turismului rural şi a 

agroturismului montan, totuşi câţiva factori restrictivi limitează extinderea acestora la capacitatea 

oferită de peisaj şi cultura tradiţională. Factorii limitativi (restrictivi) sunt: infrastructura 

(şosele, căi ferate, servicii bancare, poştale, telecomunicaţii rapide şi sigure); condiţiile de locuit 

modeste (neacceptate nici de turiştii mai puţin pretenţioşi) oferite de majoritatea gospodăriilor 

ţărăneşti montane; instrucţia insuficientă a gospodarilor (cunoştinţe minime în domeniul 

turismului, gastronomie specifică locală de calitate, necunoaşterea unei limbi străine); 

nesiguranţa, insecuritatea personală a turiştilor etc. Faptul că numai 0,1% din economia rurală 



Agricultura Banatului – anul XXVII – nr. 3 

46 

 

a României provine din agroturism, comparativ cu 4,4% în ţările UE, este un indicator economic 

edificator pentru caracterizarea stării de precaritate a agroturismului românesc, în principal cel 

montan. Rezultă, din aceste date, faptul că sunt necesare investiţii importante (educaţionale, dotare, 

de infrastructură etc.) în agroturismul montan, pentru punerea în valoare a resurselor turistice 

rurale montane. 

Politicile agroturistice montane, componente ale strategiei de dezvoltare rurală, în general 

şi a celei montane, în special, ar trebui să stimuleze avantajele turismului rural, în sensul scutirii 

de impozite, taxe, reducerea presiunii fiscale, în ansamblu, pentru diminuarea preţurilor şi 

menţinerea clienţilor tradiţionali (orăşenii cu venituri mai modeste, străinii dornici de cunoaştere a 

tradiţiilor rurale ale zonei, copiii din mediul urban etc.). Susţinerea şi extinderea turismul rural şi 

a agroturismului montan are şi o importantă componentă educativă care se referă, în primul rând, 

la cunoaşterea tradiţiilor culturale, spirituale sau a valorilor istorice, de arhitectură ori peisagistice ale 

spaţiului rural. Componenta educativă se adresează, cu predilecţie, elevilor orăşeni care, din 

punctul de vedere al cunoaşterii agriculturii, al orizontului naturii, al frumuseţii şi diversităţii 

rurale montane, trebuie să recunoaştem, că aceştia suferă de complexul ”spaţiilor urbane de 

beton”. Participarea, timp de două săptămâni în cadrul programului „şcoala altfel”, la activităţile  

agricole cotidiene într-o gospodărie agricolă montană, împletită cu drumeţia, scăldatul în ape 

curate, călăritul etc., contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere al copiilor orăşeni. De altfel, 

în multe ţări din UE, prin programele de învăţământ din şcolile urbane, sunt prevăzute perioade 

de vacanţă şi/sau activităţi practice în pensiunile rurale. Exemplul Austriei, Suediei precum şi al 

Elveţiei etc. este edificator, rezultatele educaţionale în cazul acestor ţări fiind deosebite. 

Agroturismul în majoritatea zonelor montane din România este, mai degrabă, o 

potenţialitate decât o realitate. Potenţialitatea pentru agroturism în zonele montane este generată 

de frumuseţea şi liniştea satelor şi a gospodăriilor rurale,   marea varietate a activităţilor 

caracteristice producţiei agricole şi silvice, atractivitatea peisajului din mediul înconjurător 

satelor, tradiţiile agrare specifice fiecărei localităţi rurale şi echiparea în viitor prin proiectele de 

amenajare a teritoriului şi localităţilor rurale. Extinderea şi generalizarea agroturismului 

presupune însă o profundă remodelare a infrastructurii rurale şi a echipării adecvate turismului a 

gospodăriilor (fermelor) agroturistice. Pe lângă echiparea gospodăriilor (fermelor) agroturistice şi 

ameliorarea infrastructurii rurale pentru extinderea agroturimului, este necesar şi un management 

turistic promoţional, constituirea de reţele de informare turistică prin care să fie adusă cât mai 

aproape oferta de cererea de agroturism, promovarea acestui tip de turism ca un turism educativ 

pentru elevii şi chiar şi pentru locuitorii din oraşe, care nu cunosc, în suficientă măsură, „viaţa de 
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la ţară” şi activităţile caracteristice agriculturii, pomiculturii, creşterii vacilor cu lapte, păstoritului, 

obiceiurilor şi tradiţiilor rurale etc. 

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

în timp ce în Alpii elveţieni sau austrieci locuirea permanentă  (sau cvasi permanentă, 

comparativ cu habitatul montan al României) se ridică cu 1000 de m mai sus, adică până la 

2000–2200 m, acestea constituind diferenţele mari  între economiile montane ale României şi a 

altor ţări montane ale UE. În timp ce în Elveţia şi Austria, pentru a menţiune aceleaşi exemple, 

politicile guvernamentale de economie montană ale acestor ţărilor susţin extinderea şi 

consolidarea habitatului montan şi a economiei localităţilor montane, în ţara noastră economia 

montană (cu două excepţii: extinderea exploatării forestiere în pădurile accesibile şi expansiunea 

zonelor cu case de vacanţă sau transformarea satelor depopulate în sate de vacanţă) şi habitatul în 

satele de munte sunt în restrângere dramatică. De ce? Care sunt cauzele? 

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

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

globale, apreciem că, în viitor, principala funcţie a zonei montane în România  (dar nu numai) o 

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

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

în mod deosebit a celei ecologice. Cele două funcţii importante ale spaţiului montan, 

expansiunea habitatului şi rezerva de creştere a producţiei agricole trebuie să reprezinte, 

pentru România elemente strategice importante pe termen lung pentru dezvoltarea rurală, 

acompaniate şi susţinute de politici guvernamentale şi locale agromontane adecvate. 

Infrastructura montană. Subdezvoltarea infrastructurii în zona montană, în principal în 

mediul rural, afectează foarte mult dezvoltarea economică şi calitatea vieţii. Drumurile, deşi 

reprezintă principala rută de transport din această zonă, rămân în continuare departe de standarde 

europene în acest domeniu. Atât dezvoltarea cât şi calitatea acestora afectează foarte mult 

traficul din aceste zone. 

Lungimea reţelei de alimentare cu apă potabilă a crescut cu 45%, adică de la 62.073 

km în anul 2005, la 90.222 km în anul 2010. Numărul UAT care beneficiau de reţea de apă 

potabilă este de 500 UAT, ceea ce reprezintă o creştere cu 11,6% faţă de anul 2005. Cea mai 

mare creştere s-a înregistrat în  zona rurală (65%). Cu toate acestea, reţeaua de distribuţie a apei 

potabile din zona rurală montană rămâne în continuare deficitară influenţând negativ calitatea 

vieţii, dezvoltarea economică şi potenţialii investitori 
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Reţeaua de canalizare din zona rurală montană este o problemă majoră care în România 

trebuie rezolvată în următorii ani. Datele statistice ne indică faptul că în zona rurală montană, 

deşi s-a înregistrat o creştere a lungimii reţelei de canalizare cu 338% (de la 1920 km în anul 

2005, la 8.408 km în anul 2011), aceasta este de 15 ori mai redusă faţă de lungimea reţelei de apă 

potabilă. Există localităţi unde reţeaua de alimentare cu apă s-a dezvoltat semnificativ în ultimii 

ani, fără să existe reţea de canalizare, apele menajere infiltrându-se în pânza freatică sau în apele 

de suprafaţă. Menţinerea în continuare a acestui decalaj, fără identificarea unor soluţii alternative 

(fose ecologice, fose septice), convenabile din punct de vedere al mediului şi al costului, conduce 

inevitabil la poluarea apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice cu consecinţe grave pe termen 

mediu şi lung.  

Reţeaua de distribuţie a gazelor în zona rurală montană s-a dezvoltat în ultimul timp 

ajungând în anul 2010 la o lungime de 44.948 km, un ritm de creştere mai accelerat (55%) fiind 

înregistrat în zona rurală. 

Zonele schiabile în România, cu excepţia câtorva localităţi şi munţi (Poiana Braşov, 

Valea Prahovei, Semenic, Vatra Dornei, Maramureş etc.), sunt inexistente, iar echipările acestora 

se află la nivelul anilor 1950-1960. 

Probleme de mediu în zona montană. Din punct de vedere al mediului, zona montană 

reprezintă o zonă cu aer şi ape mai puţin poluate, cu păduri şi terenuri agricole cu înaltă valoare 

naturală. Marea diversitate a florei şi a faunei sălbatice a condus la includerea a 57% din 

suprafaţa zonei montane în cadrul siturilor Natura 2000. În zona montană se regăsesc 197 situri 

Natura 2000, adică 37% din numărul siturilor de la nivel naţional şi a 67% din suprafaţa protejată 

la nivel naţional. Din totalul siturilor de pe întreg teritoriul României, numai 5 au planurile de 

management aprobate. În ultima perioadă se constată reducerea biodiversităţii faunistice, mai 

ales a mamiferelor, în special a carnivorelor mari al căror număr s-a redus treptat din cauza 

practicării prea intense a activităţilor de vânătoare, ca urmare a supraestimării efectivelor de 

animale sălbatice, dar şi datorită reducerii habitatelor, drept consecinţă a extinderii zonelor 

construite.  

Problemele de mediu cu care se confruntă zona montană se referă la dezvoltarea 

turismului care a dus la creşterea cantităţii de deşeuri, în special de deşeuri nedegradabile, iar 

lipsa unor sisteme de colectare a deşeurilor poate avea efecte negative semnificative pe termen 

lung asupra mediului, implicit cu impact negativ şi asupra populaţiei.  

Pe lângă investiţiile necesare în vederea implementării planurilor de management pentru 

ariile naturale protejate (echipamente de laborator, echipamente pentru monitorizare, 
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echipamente IT pentru cartare), sunt necesare fonduri pentru plăţile compensatorii pentru 

deţinătorii de terenuri forestiere, dar şi pentru activităţi privind instruirea personalului, a 

locuitorilor şi turiştilor în vederea reducerii poluării şi creşterii gradului de conştientizare a 

importanţei mediului pentru dezvoltarea economică şi socială a zonei. 

Cererea mare de energie electrică, precum şi caracterul neregenerabil al surselor 

convenţionale de energie, au condus în ultimii ani, atât la nivel internaţional, cât şi la nivelul 

Uniunii Europene, la recunoaşterea importanţei valorificării surselor regenerabile de energie 

(apele curgătoare, vântul, soarele, bio-masă).  

Direcţiile principale  de acţiune pentru zona montană prevăzute în strategie sunt 

următoarele: 

- în domeniul agriculturii, este necesară creşterea veniturilor fermierilor prin stimularea 

formelor asociative, cooperatiste şi a formării profesionale a fermierilor, prin susţinerea 

activităţilor agricole şi a investiţiilor; 

- organizarea cooperativelor de aprovizionare – prelucrare – desfacere a produselor 

agroalimentare montane, în principal în ceea ce priveşte produsele lactate, a fructelor de pădure 

etc.;  

- în contextul sporirii gradului de informare al fermierilor şi al  încurajării 

dezvoltării de activităţi specifice, trebuie avute în vedere o serie de măsuri privind formarea 

profesională şi dezvoltarea de servicii de consultanţă şi consiliere, ajustate nevoilor fermierilor 

prin crearea Camerelor Agricole şi actualizarea curriculei  în şcolile din zona montană, adaptată 

agriculturii specifice zonei; 

- menţinerea tinerilor în zona montană este un obiectiv important datorită tendinţei 

din ultima perioadă de reducere a natalităţii, dar şi a creşterii migraţiei. Trebuie avut în vedere 

pregătirea profesională şi ajustarea curriculei şcolilor profesionale, în acord cu cerinţele pieţei 

muncii din zona montană; 

- cu privire la activităţile din sfera economică, trebuie avut în vedere diversificarea 

acestora şi creşterea competitivităţii economice, prin pregătirea profesională a acestora şi prin 

asigurarea de diverse stimulente pentru dezvoltarea afacerilor din zonă; 

- cu referire la activitatea turistică, se urmăreşte revitalizarea turismului montan, atât 

prin susţinerea acţiunilor de comunicare şi promovare, a lucrului în parteneriat şi a cooperării 

actorilor din sectorul turistic cât şi prin intermediul finanţării investiţiilor directe; 

- modernizarea infrastructurii de transport şi pentru serviciile de bază, precondiţie a 

generării dezvoltării economice şi stabilizării populaţiei, constituie un alt punct important având 

în vedere starea precară a acesteia în zona de munte; 

- gestionarea durabilă a resurselor forestiere reprezintă un element de primă 

importanţă, având în vedere proporţia importantă a suprafeţelor împădurite  actuale. În această 

direcţie, sunt vizate nu numai activităţi de training ale resurselor umane din domeniu, ci şi 

activităţi pentru protejarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier, precum şi valorificarea 

superioară a produselor forestiere; 

- conservarea biodiversităţii reprezintă un alt aspect important. Pentru atingerea acestui 

obiectiv s-au identificat ca prioritare acţiuni ce vizează un management mai eficient al 

informaţiilor şi al parteneriatelor din acest domeniu, dotări corespunzătoare, precum şi intervenţii 

directe la nivelul ariilor naturale protejate, incluzând siturile natura 2000 sau al speciilor pe cale 

de dispariţie şi  ameninţate; 
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- implementarea unui management durabil al deşeurilor în zona montană s-a reliefat 

ca una dintre problematicile acestei zone, ce necesită, pe de o parte, investiţii directe în 

colectarea, sortarea şi procesarea deşeurilor, dar şi o sporire a gradului de conştientizare a  

comunităţilor şi a factorilor interesaţi în acest domeniu; 

- în ceea ce priveşte patrimoniul cultural, având în vedere bogăţia şi diversitatea 

resurselor culturale tradiţionale, precum şi a formelor de expresie, se au în vedere activităţi de 

comunicare şi training pentru protejarea acestora, măsuri ce vizează protejarea patrimoniului de 

o manieră sustenabilă precum şi asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării de activităţi 

economice specifice.  

Economia montană bine concepută, aplicată şi susţinută, poate fi o şansă pentru 

România secolului XXI, cu o condiţie: politicile guvernamentale de sprijinire (susţinere) să 

fie adecvate zonei montane, adică diferenţiate funcţie de altitudine, aşa cum se practică în 

toate ţările europene cu economie montană evoluată. 
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TOAMNA ȘI IARNA LA ROMÂNI 

 

Una dintre importantele sărbători ale toamnei este aceea a Arhanghelilor (Sfinții Mihail 

și Gavrilă – 8 noiembrie). Din punctul de vedere  al mentalului religios colectiv are loc o 

trecere, de la nivelul solar și luminos, la acela al întunericului, al diminuării puterii solare și al 

”morții vieții” (reprezentată de iarnă, firește). Fapt întărit atât de către etnologi, potrivit cărora 

Sfinții Mihail și Gavril sunt entități sacre psihopompe, dar și de către tradiție, prin ”asumarea” 

lor ca moși, celebrarea acestora intensificându-se în perioada „morții timpului” (moșii de 

toamnă, moșii de iarnă), ca ”autorități” absolute în ceea ce privește despărțirea de regimul diurn, 

solar al verii: Toamna, când e ziua lui, atunci să desparte vara și el dă vietățile în mâna lui Sf. 

Neculai de le poartă și le hrănește pânʼ la Iordan (…)
i
. Pe alocuri se mai numește și Moșii de 

Hranghel sau Moșii de toamnă. 

Evident, este o dată marcată de numeroase practici. Una dintre ele se referă la hramul 

casei. Așa cum satul are îngerul său protector, tot așa și familia îl are pe al său propriu, care nu 

coincide cu acela al colectivității. Se fac, de asemenea, praznice și pomeni, fiind astfel celebrate 

spiritele celor călătoriți în Lumea de Dincolo: …ofrande alimentare date pentru morți, sub 

formă de pomană (…). Cu acest prilej se aprindeau lumânări pentru oamenii în viață și pentru 

cei dispăruți fără lumânare, în împrejurări năprasnice (înghețați, înecați, trăsniți, sfâșiați de 

fiare etc. 

Importanța pe care o are această dată în calendarul sărbătorilor populare este ilustrată și 

de suma de credințe care o însoțește, unele dintre ele de natură magică: La Arhanghel pentru 

morții fără lumânare se dădea pe  întuneric  peste masă un cocoș cu lumânări aprinse la aripi. 

Și, ca orice sărbătoare care se respectă, și aceasta are un anumit fel de mâncare consacrat, 

care se prepară și se consumă mai cu seamă la această dată: Prin Transilvania se obișnuiește ca 

în această zi să se facă turta arieților, arieții fiind numele berbecilor despărțiți de oi. Acum 

arieții se amestecă din nou cu oile, și cu acest prilej se face o turtă de făină de cucuruz ori de 

grâu care, după ce se coace, se aruncă între oi. Dacă această turtă cade cu fața în sus, este 

semn că oilor le va merge bine când vor făta; dacă turta va cădea cu fața în jos, se zice că le va 

merge rău. Ziua aceasta se socotește ca o sărbătoare mare; deci se serbează cu desăvârșit 

nelucru. Prin Bucovina se spune că Sf. Hranghel e bine să-l ții, că-i cu îngăduială.” 

Cu acest prilej se taie oile bătrâne și noatinele (cele care nu au fătat în anul respectiv). 

Așadar, la praznice și pomeni se va mânca, în mod obligatoriu, carne de oaie. În Banat (zona 
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Oraviței – Ciclova Montană) se mănâncă, astfel, un papricaș specific de oaie, împreună cu varză 

acră fiartă, preparată tot cu carne de oaie.  

 

Sf. Andrei – 30 noiembrie 

Spectaculozitatea gesturilor sacramentale, multitudinea lor, precum şi 

complexitatea obligaţiilor ritualice din această perioadă a anului (luna noiembrie) ne 

arată, fără putinţă de tăgadă, că avem de-a face cu un moment de cumpănă, cu un timp 

de o sacralitate extremă, prilej cu care sunt chemaţi în ajutor şi ”moşii” . În viziune 

ancestrală, momentul de sfârşit de an este unul crucial. În general, oamenii din vechime 

credeau că ”văzduhul”, ”irealitatea” imediată sunt populate cu o mulţime de fiinţe, 

unele benefice, iar altele malefice. Între ele se duce o luptă acerbă, iar fiinţele 

sacrosancte îi ajută pe oameni, în tot timpul anului, în  această confruntare. Ajutorul, 

însă, este reciproc. Oamenii îşi ajută ”sfinţii” în confruntarea lor cu demonicul, prin tot 

felul de acte ritualice, gesturi, comportamente, sacrificii, daruri etc. Există însă câteva 

momente ale anului în care balanţa este perfect egală, sau chiar se înclină în favoarea 

”celor răi”, şi atunci omul nu poate decât să se apere. Aşa este în Noaptea Sfântului 

Andrei, când oamenii nu pot face mare lucru, ci doar să se apere de strigoi, stafii, 

fantome, prin intermediul unor acte și gesturi apotropaice (de alungare a răului).  

Unul dintre aceste gesturi, poate cel mai popular, și pe care mulți dintre cei 

trecuți de vârsta a doua îl cunosc din copilăria petrecută la țară, se referă la scobirea 

unor dovleci, sculptarea lor în forme antropomorfe și aprinderea unor lumânări în 

interior, care se vor așeza pe pervazul ferestrelor, unde îi vor feri de spiritele rele pe cei 

ai casei. Duleții respectivi (cum sunt numiți în Banat) poartă, în această zonă folclorică, 

numele de moroni (moroi, strigoni etc.). Dar noi cunoaștem această sărbătoare, vor 

răspunde cei tineri și copiii mici. Este Haloween-ul nostru, prilej cu care ne mascăm, 

mergem în cluburi, facem petreceri și cheltuim banii părinților pe tot felul de nimicuri 

monstruoase. Nimic mai adevărat. Sunt aceleași sărbători. Doar că aceasta din urmă, 

respectiv cea importată din America, a venit, la  fel ca mai toate sărbătorile de peste 

Ocean, de pe bătrânul continent, acolo îmbrăcând haine (aproape exclusiv) comerciale. 

Ignorat în totalitate, aproape, de români, obiceiul de Sfântul Andrei este foarte vechi.  

Un alt gest apotropaic este ungerea ușorilor de la uși și a canaturilor ferestrelor 

cu usturoi, și chiar consumarea unor mari cantități de usturoi (sau a unor feluri de 

mâncăruri condimentate copios în acest mod). 
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Există, de asemenea, un fel de mâncare care se consumă în această seară, pentru 

a alunga spiritele rele. Ea se numește covașă, și se obține din grâu fermentat.  

 

Moș Nicolae 

Dacă, din punct de vedere „oficial” anotimpurile sunt marcate convențional de echinocții 

și solstiții, în ceea ce privește delimitarea acestora din punctul de vedere al tradiției lucrurile 

devin puțin mai complicate. Astfel, pentru gândirea populară, toamna începe la Sântă Mărie 

Mare, atunci când „se scobor oile la vale”. Tot așa, iarna este marcată mai degrabă ritualic, decât 

calendaristic. În unele părți se socotește a fi cap de iarnă ziua de Sf. Andrei, căci atunci Sfântul, 

patron ar lupilor, ar împărți prada haitelor sale pentru tot anul următor. Dar nu mai puțin adevărat 

este faptul că, la fel, cap de iarnă (adică începutul iernii) este considerat și Moș Nicolae, al cărui 

statut și destin este unul dintre cele mai sinuoase. Hagiografia biblică ne ilustrează faptul că 

Moșul a existat în realitate, el fiind episcop în Myra, în anul 342, și un dârz apărător al credinței 

în Iisus. Legenda referitoare la Moșul care aduce daruri vine din faptul că, potrivit hagiografiei, a 

fost un episcop foarte milos, și care s-a folosit de cârja episcopală, pentru a-i milostivi pe cei 

nevoiași (ar fi înzestrat fetele unui om sărac, care vroia să le vândă, neavând cu ce le mai crește). 

De aici ambilvalența: darul, belșugul, aurul, argintul (semne și insemne ale acestei sărbători), dar 

și dreapta măsură, ilustrată de toiagul dreptății, și care se transformă în nuielușă, menită a corecta 

abaterile de comportament ale copiilor. Credință europeană străveche, Sfântul Nicolae a venit pe 

noul continent, America, sub numele de Santa Klaus (așa îl denumiseră scandinavii) pentru ca 

apoi el să devină Moș Crăciun, să fie „echipat” în roșu de firma Coca Cola și resemantizat în 

Moșul care aduce daruri tuturor, în noaptea de Crăciun. 

În tradiția populară românească este cunoscut sub numele de Sân Nicoară, și face parte 

din galeria moșilor de iarnă, cel mai bine reprezentați, celebrați și ceremonializați. Nu toate 

trăsăturile sale, în folclorul românesc, sunt, strict, cele ale unui sfânt. Astfel, Sfântul apare, la 

noi, călare pe un cal alb (semn al zăpezilor care vin sau vor veni), păzește Soarele, pentru a nu 

fugi și a nu părăsi definitiv omenirea, „veghează” ca farmecele, vrăjile și descântecele din 

această noapte să „se prindă” și „să se împlinească”. Este și o perioadă a ofrandelor, atât 

alimentare, cât și de natură creștinească (se fac daruri, pentru sufletele moșilor răposați). Fiind 

situată în plin post, sărbătoarea este marcată, culinar, în Banat, prin anumite feluri de mâncare 

specifice: supa de roșii, supa de orez, sarmalele de post. 

 Darurile aduse de acest Moș, îndeosebi copiilor, se încadrează în procesul de 

„resemantizare” al sărbătorilor și, la fel ca și Moș Crăciun, Moș Nicolae a devenit un acerb agent 
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comercial, care deschide calea cheltuielilor nemăsurate din această perioadă a anului. Înainte 

vreme, darurile erau de natură spirituală, referindu-se, cu privire la Moș Nicolae, la milostenie, 

spirit creștinesc, dragoste de aproape. 

 

Gheorghe SECHEȘAN  
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