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CALENDARUL ANUAL AL LUCRĂRILOR AGRICOLE   

LA CULTURILE DE CÂMP  
    IANUARIE. 

 Recoltarea de monoliţi din semănăturile de 
toamnă şi examinarea vigorii plantelor şi a stării 
fitosanitare; 

 Condiţionarea seminţelor pentru semănăturile 
de primăvară şi trimiterea probelor la Laboratorul  
judeţean de controlul seminţelor şi calităţii materialului 
săditor; 

 Transportul gunoiului de grajd în câmp; 
 Aratul suprafeţelor eliberate târziu; 
 Procurarea îngrăşămintelor, pesticidelor şi a seminţelor necesare pentru culturile 

care se seamănă în epoca I (ovăz, orzoaică, mazăre, linte, in, sfeclă, ş.a.). 

  FEBRUARIE 

 Fertilizarea culturilor de grâu şi orz semănate târziu, cât şi a celor  ieşite slab din 
iarnă (rare, neînfrăţite) se vor folosi îngrăşămintele cu azot pe terenurile fertilizate 
cu fosfor şi potasiu înainte de semănat, s-au îngrăşăminte complexe cu raportul de  
2:1:1 sau 2:1:0 pe terenurile care nu au fost fertilizate înainte de semănat; 

 Dezinfectarea spaţiilor pentru punerea la preîncolţire a cartofilor. 

MARTIE 

 Tratarea seminţelor şi semănatul culturilor din 
epoca I, care au temperatura minimă de 
germinaţie de 1 – 40C; 

 Procurarea seminţelor socotind 130 – 140 
kg/ha la ovăz, 160 – 180 kg/ha la orzoaică, 225 
– 300 kg/ha la mazăre, 80 – 100 kg/ha la linte, 
200 – 240 kg/ha la lupinul alb, 180 – 250 kg/ha 
la bob, 5 – 8 kg/ha la sfecla la soiurile 
monogerme; 

 Semănatul plantelor arotatice şi medicinale cu temperatura minimă de germinaţie 1 
– 40C ( mac, coriandru, chimion, fenicul, anason, salvie, gălbenele, etc.); 

 Fertilizarea cerealelor de toamnă; 
 Pregătirea terenului pentru semănatul culturilor din epoca a II-a; 
 Pregătirea echipamentelor de erbicidare. 

David Gheorghe 
Borcean Adrian 
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GRĂDINA DE INTERIOR 

 Cu toţii ne dorim ca la venirea iernii, să avem în interior plante care să ne 
înveselească fie prin culoare, miros, aspect, etc. În acest sens aş face câteva recomandări: 
Hippeastrum (crinul de iarnă), Cyclamen, Saintpaulia (violeta africană), Hybiscus (trandafir 
japonez), Orhideele la care florile durează foarte mult, Camelia, Fuchsia (cerceluşi) etc. 
Dacă interiorul este mai întunecos, în locurile respective aşezăm begoniile decorative prin 
Frunze, ferigile şi Maranta. 

 Temperatura necesară este de 18 - 22⁰C iar legat de 
lumină ideal ar fi ca toate aceste flori să fie aşezate pe pervazul 
de la fereastră. Dacă nu se poate acest lucru se recomandă 
aşezarea pe suporturi în aproprierea geamului care trebuie să fie 
liber fără jaluzele sau perdele. 
 În continuare menţionez ceva specific la fiecare dintre 
plantele amintite. 
  La Hippeastrum sau Amaryllis după trecerea florilor se taie 
tija florală apoi prin luna august se induc în repaus, adică se udă 
rar pentru a vegeta mai puţin iar rezervele nutritive să fie folosite 
pentru diferenţierea organelor florale pentru anul următor. 

 La Cyclamen după ce trec florile putem păstra vasul până 
la uscarea frunzelor, după care tuberculii se stratifică în nisip sau 
se pot lăsa în vasul respective, dar se aşează în beciuri sau locuri 

mai răcoroase unde se udă foarte rar. Toana se readuc în 
încăperi şi se udă frecvent pentru a da noi frunze şi flori. Acest 
procedeu poate fi folosit mai mulţi ani, obţinându-se flori mai 
multe dar mai mici. 
  Pentru Saintpauluia facem menţiunea că ea nu se udă 

direct pe Frunze ci numai pe substrat. 
 Trandafirul japonez nu este pretenţios decât la lumină, altfel nu înfloreşte şi nu 
trebuie mutat dintr-un loc în celălalt. 
 Orhideele preferă să fie udate în farfurioarele de sub vase, iar după ce trec florile se 
taie tijele florale, dar numai cele uscate. 
 Camelia este un arbust foarte elegant cu flori simple sau involte; roşii, roz, albe, 
care suportă temperatură şi de 6⁰C dar să fie constantă şi mai are pretenţia de a fi udată 
numai cu apă de ploaie sau distilată. 
  Fuchsia nu are pretenţii ridicate la factorii climatic dar atrage foarte mult musculiţa 
albă de seră, aspect neplăcut şi pentru celelalte plante pe care le avem în interior. 
 Dintre plantele decorative prin frunze putem spune că begoniile şi ferigile sunt mai 
puţin pretenţioase faţă de factorii climatic, mai puţin Maranta care doreşte o umiditate 
atmosferică ridicată altfel se usucă marginea frunzelor. 

Prof. dr. Băla Maria 
Asist. dr. Toţa Cristina Elena 
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CALITATEA CĂRNII DE PASĂRE PROVENITĂ DIN SISTEMUL ECOLOGIC DE 
CREŞTERE A PUILOR 

 
Dintre produsele de origine animală obţinute în sistem „bio” din această categorie 

de alimente, carnea de pasăre ocupă unul din primele locuri, motiv pentru care prezentăm 
comparativ calităţile cărnii de pasăre obţinută în sistem organic respectiv convenţional. 

Calităţile senzoriale ale cărnii –din acest punct de vedere, concluziile majorităţii 
cercetătorilor dar şi a consumatorilor sunt că o carne care provine de la pui crescuţi şi 
abatorizaţi în condiţii ecologice, întruneşte următoarele caracteristici: 

 frăgezimea şi suculenţa este mai redusă; 
 culoarea este roşie închis, de consistenţă tare şi cu o savoare pronunţată; 

Carnea de pasăre obţinută în sistem convenţional este de regulă mai fragedă, cu 
suculenţă crescută, de culoare roz, cu consistenţă elastică şi savoare redusă. 

În concordanţă cu datele prezentate de Beaumont şi col. 2004 susţin faptul că 
savoarea cărnii a fost net superioară la puii obţinuţi din filiera ecologică comparativ cu cei 
crescuţi în sistem intensiv. 

După Gordon şi Charles (2002), culoarea roşie a cărnii provenite de la pui cu 
creştere lentă se explică şi prin vârsta mai mare de sacrificare deoarece se produce şi o 
acumulare a mioglobinei. 

Accesul la păşune poate influenţa evident unele calităţi ale cărnii de pasăre. Astfel 
prezenţa leguminoaselor în compoziţia floristică a păşunii poate creşte conţinutul de acizi 
graşi omega-3 şi în vitamine şi chiar să confere arome distincte. 

Proprietăţile fizico-chimice ale cărnii; dintre indicatorii care se încadrează în 
această categorie se poate releva că la carnea ecologică, capacitatea de reţinere a apei 
este mai redusă comparativ cu carnea produsă în sistemele convenţionale. De asemenea 
textura cărnii este mai fină la cea convenţională comparativ cu cea a cărnii obţinută 
ecologic. După Bancos (2010) desprinderea cărnii de os la fierbere este puternică la 
produsul convenţional şi slabă la produsul ecologic. 

Compoziţia chimică a cărnii se consideră a fi influenţată pe lângă alţi mulţi factori şi 
de sistemul de creştere aplicat. Sistematizând rezultatele citate de mai mulţi autori se 
poate aprecia că în sistemul ecologic, carnea obţinută are un conţinut în apă mai redus cu 
cca 5p%, un nivel proteic mai ridicat cu cca 6p%, un conţinut în grăsime mai mic cu 2,2p%, 
iar la cenuşa brută, diferenţele sunt nesemnificative comparativ cu carnea convenţională. 

După Lewis şi col. (1997) şi Castellini şi col. (2002) la puii cu creştere rapidă 
depunerea de grăsime abdominală este mai ridicată comparativ cu puii cu creştere lentă. 

Surprinzător, Pietrzar şi colaboratrii în 2006, constată că la puii cu creştere lentă, 
conţinutul în grăsime abdominală poate fi mai ridicat dacă dietele administrate depăşesc 
cerinţele în energie şi proteină ale puilor. Aspectul este valabil şi în cazul proteinei 
deoarece dezaminarea aminoacizilor în exces poate deveni o sursă de energie care se 
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depune sub formă de grăsime abdominală. La puii cu acces în exterior, componentă 
principală a sistemului de creştere ecologică, randamentul la sacrificare este mai redus 
după Berri şi col. (2001), Janocha şi col. (2004). 

Referitor la repartiţia grăsimii în corp se pot semnala şi alte rezultate controversate. 
Astfel, după Castellini şi col. (2008) şi Pietrzat şi col. (2006) la puii cu creştere lentă scade 
conţinutul de grăsime intramusculară, iar conţinutul proteic al muşchilor de la piept este 
mai ridicat, în schimb Tang şi col. (2009) observă un conţinut mai ridicat de grăsime 
intramusculară la aceşti pui. 

După datele lui Bancos (2010) raportul carne/grăsime este de 3/1 la puiul 
convenţional la o diferenţă semnificativă de 10/1 cât se consemnează la puiul ecologic. Şi 
în ceea ce priveşte compoziţia în acizi graşi, diferenţele sunt semnificative, astfel că la 
puiul convenţional, ponderea acestora din total AG este de 47,46% acid oleic, 12,20% acid 
linoleic şi de 1,50% acid linolenic, în schimb la puiul ecologic structura este de 40,27% 
acid oleic, 15,40% acid linoleic şi de 0,63% acid linolenic. 
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PANOPTICUM - SECAŞ 
 

Situată în nord-estul judeţului Timiş (45º53' latitudine nordică şi 21º49' longitudine 
estică), pe E 70 şi DJ 609 A, localitatea Secaş, reşedinţa comunei cu acelaşi nume, se 
află la o distanţă de 59,8 km de municipiul Timişoara şi 38,0 km de municipiul Lugoj. 
Comuna Secaş se întinde pe o suprafaţă de 5767 ha, din care 5006 ha reprezintă terenul 
agricol. 

În componenţa acestui teritoriu administrativ se regăsesc localităţile Secaş 
(aparţinătoare în 1440 de Cetatea Şoimoş sub denumirea de Kyszekas – Satul Mic), 
Cehecheş, Crivobara (atestată din 1717 sub denumirea de Bara) şi Vizma.  

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul se găseşte în complexul piemontan 
Dealurile  Lipovei, parte din marea unitate morfostructurală denumită Depresiunea 
Mureşului de Jos, spaţiu cuprins între Munţii Highiş-Drocea-Zărand la nord, Depresiunea 
Transilvaniei la est, Munţii Poiana Ruscăi la sud  şi Depresiunea  Panonică la vest. 

Individualizarea Dealurilor Lipovei  în cadrul Depresiunii Mureşului de Jos este 
realizată în nord  de către cursul Mureşului, iar la sud de către culoarul Bega-Timiş. 
Contactul cu masa de orogen din est şi sud-est  se face printr-o denivelare morfologică şi 
geologică după o linie care trece prin  apropierea localităţilor Lăsău-Lăpugiu de Jos - 
Coşteiu de Sus, în  timp ce partea vestică  a dealurilor se  contopeşte treptat în Câmpia  
Vingăi prin intermediul unei fâşii cu altitudini de cca 170 - 190 m. Această limită este dată 
mai mult de contactul geologic  dintre formaţiunile  ponţiene-daciene mai vechi ale 
Dealurilor Lipovei şi formaţiunile cuaternare (pleistocene şi  holocene ) ale Câmpiei Vingăi 
pe  un aliniament care  ar  uni localităţile Chesinţ – Maşloc - Remetea Mică – Bencec - 
Ianova. 

Sub raport  morfologic Dealurile Lipovei se prezintă ca o succesiune de trepte uşor 
înclinate  în jurul unui platou central  care  coboară uşor de la peste 400 m în est, la 180m 
în vest, întreaga  regiune fiind sfârtecată de  eroziune, bazinele hidrografice fiind din ce în 
ce mai dezvoltate spre vest. Astfel, treptele de relief  situate în jurul platoului central  au 
fost transformate în culmi prelungi, separate de văi adânci. 

În cuprinsul piemontului  se deosebesc şase trepte  cu altitudini situate astfel: peste 
360 m, 280-360 m, 230-280 m, 180-230 m şi 160-180 m, la care se adaugă o treaptă 
inferioară ce coboară până la 100-120 m şi glacisul de lunci. 

Nivelul superior  apare ca o cumpănă a apelor afluente râurilor Bega şi Mureş, 
având o dublă înclinare de la nord la sud şi de la est la vest. 

Relieful spaţiului studiat este cel specific ultimelor trei trepte menţionate, 
caracterizat  prin culmi prelungi  ce coboară treptat,  de la altitudini de 230 m, în nord-estul 
teritoriului, la  altitudini de 160 m, în sud-vestul teritoriului, sau chiar 120m, la nivelul 
luncilor. 

Interfluviile au forma unor spinări uşor boltite, fragmentate de văi largi, cu versanţi 
care favorizează procesele de eroziune. 

Energia de relief destul de mare, ca şi gradul înaintat de fragmentare pe orizontală 
realizat de reţeaua hidrografică, favorizează intense procese de pantă, încât versanţii au 
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orientări diferite, forme complexe, pante cuprinse între 5-50%, cu frecvente inversiuni de 
pante, cu aspect vălurit, ca urmare a proceselor de eroziune areală şi de adâncime, care 
au favorizat manifestarea proceselor de alunecare, dar care în prezent sunt relativ 
stabilizate şi imprimă versanţilor un aspect specific, prin diversitatea formelor de 
manifestare: valuri, terase, monticuli, sau mixte. 

Alunecările de teren au fost favorizate de interceptarea de către eroziunea de 
adâncime a izvoarelor de coastă şi prin aducerea la zi a stratificaţiilor de marne şi nisipuri . 

La obârşia văilor, eroziunea regresivă torenţială evoluează în dauna formelor plane, 
culmile locale tinzând să ajungă la nivel de creste de intersecţie. 

Terasele, destul de numeroase, nu pot fi bine conturate şi localizate, datorită 
intensei fragmentări la care au fost supuse de bogata reţea hidrografică, compusă din văi 
de eroziune ramificate cu lunci înguste dar bine conturate. 

Lunca reprezintă cea mai tânără formă de relief, care, cu posibilităţi de evoluţie în 
fiecare an, se desfăşoară sub forma unei fâşii pe directia NE-SV, îndeosebi pe partea 
dreaptă a pârâului Miniş. Porţiunea cea mai largă se află la confluenţa cu pârâul Vizma. 
Altitudinea absolută a luncii scade de la NV spre SV, de la 136 m în aval de Bara, la 125 
m în aval de Secaş. Din punct de vedere hidrografic, zona face parte din grupa sistemelor 
hidrologice sud-vestice, bazinul hidrografic Timiş – Bega, sistemul hidroameliorativ 
complex Şag – Topolovăţu Mare. 

Principalul curs de apă este pârâul Miniş, cu o suprafaţă a bazinului de recepţie de 
180 km2 care la sud de localitatea Babşa se varsă în râul Bega,cel mai sudic afluent al 
Tisei. El izvoreşte din Dealurile Lipovei (10 km amonte de Secaş), are o lungime de 26 km 
şi curge pe direcţia NE-SV. În amonte de zona vulcanului de la Sanoviţa - Lucareţ, Minişul 
îşi orientează cursul spre SE, iar după ce părăseşte acest sector, îşi schimbă cursul spre 
SV. Cei mai importanţi afluenţi ai Minişului sunt văile Vizma, Gutui şi Secăşiţa, cu sensul 
general de scurgere de la nord spre sud. Ele colectează apele văilor de eroziune şi a 
elementelor torenţiale din zona colinară si precolinară. 

În ceea ce priveşte nivelul apelor pedofreatice, acesta se află în strânsă 
dependenţă cu formele de mezo şi microrelief, în funcţie de natura şi adâncimea 
orizonturilor hidrogeopedologice, anotimpul, cantitatea de precipitaţii şi lucrările 
hidroameliorative existente, acestea oscilând între 0,5 – 4 m în lunci şi sub 10 m în cadrul 
platourilor. 

Particularităţile microclimatice ale zonei sunt determinate de poziţia sa geografică, 
astfel că aceasta se caracterizează printr-o climă temperat – continentală, cu ierni mai 
scurte şi mai blânde, aflându-se frecvent sub influenţa activităţii ciclonilor şi a maselor de 
aer ce traversează mările Mediterană şi Adriatică.  

Temperatura medie multianuală la staţia Lugoj înregistrează valori de 10,8oC, iar 
valoarea medie multianuală a precipitaţiilor se înscrie între 605,5 mm (staţia Lugoj) şi 
735,0 mm în zona colinară (staţia Făget). 

Din punct de vedere fitogeografic flora din teritoriul comunei face parte din  
provincia daco-ilirică, districtule Dealurilor Banatului şi Culoarul Mureşului (Borza 
1943, Başcoiu 1965), context în care trebuie evidenţiată importanţa pe care o au speciile 
lemnoase sud-europene în edificarea covorului vegetal, în care specii precum: Quercus 
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cerris (cer), Q. frainetto (gârniţă), Q. pubescens (stejar pufos), Tillia tomentosa (tei), 
Fraxinus ornus (mojdrean), Cornus mas (corn), se asociază formând biocenoze ce 
adăpostesc un număr remarcabil de specii ierboase termofile.  

Vegetaţia teritoriului este puternic influenţată de activitatea antropică 
îndelungată, semnalată arheologic din perioada preromană, activitate care a 
condus la fragmentarea vegetaţiei naturale şi la înlocuirea pe spaţii largi cu 
vegetaţie secundară de culturi şi pajişti exploatate ca fâneţe şi păşuni.  

Pe terenurile improprii pentru agricultură se mai păstrează frânturi din 
vegetaţia naturală sub formă de pâlcuri de Prunus spinosa (porumbar), 
Crataegus monogyna (păducel), Rosa canina (măceş), Rubus caesius (rug), 
sau fragmente de pajişti cu Cynodon dactylon (pir gros), Poa pratensis (firuţă), 
etc. 

În culturile agricole, vegetaţia este reprezentată prin specii precum: Galium 
aparine (turiţă), Adonis aestivalis (cocoşei de câmp), Delphinium consolida 
(nemţişor), Polygonum convolvulus, P. persicaria (troscot), Papaver rhoeas 
(mac roşu), Sonchus arvensis (susai), Convolvulus arvensis (volbură), Digitaria 
sanguinalis (meişor), Echinochloa crus galli (costrei), Setaria glauca (mohor), 
Solanum nigrum (zârnă), Cirsium arvense (pălămidă), Amarantus retroflexus 
(ştir), ş.a. 

În arealele depresionare se întâlnesc pâlcuri rare de Salix alba, S. cinerea, 
S. fragilis (salcete), Populus alba şi P. nigra (plop alb şi negru), Alnus 
glutinosa (arin negru), Acer campestre (jugastru), precum şi specii de Mentha 
pulegium (ismă), Polygonum hydropiper (piperul bălţii), Bidens tripartita 
(dentiţă), Cyperus flavescens (căprişor), iar covorul ierbos este format din specii 
precum Poa pratensis (firuţă), Alopecurus pratensis (coada vulpii), Juncus 
effusus (rugină), Ranunculus repens (piciorul cocoşului), Trifolium repens (trifoi 
alb), Phragmites communis (trestie), Plantago lanceolata (pătlagină), Ranunculus 
acer (floare broştească), Carex sp. (rogoz) ş.a. 

Prin gruparea unităţilor de teren (U.T.) din cartograma alăturată rezultă următoarele 
tipuri dominante de soluri: 

1. Aluviosoluri, 1 (eutrice), 11,6 ha, 0,2%; 
2. Faeziomuri, 2-3 (argice-stagnice), 26,1 ha, 0,5%; 
3. Eutricambosoluri, 4-9 (stagnice, gleice-stagnice, pelice-stagnice), 337,1 ha, 6,7%; 
4. Preluvosoluri, 10-39 (pelice, stagnice, pelice-stagnice, vertice-stagnice, stagnice-

gleice) 1596,3 ha, 31,9%; 
5. Luvosoluri, 32-56 (tipice, pelice, stagnice, stagnice-pelice, stagnice-vertice) 1197,5 

ha, 23,9%; 
6. Vertosoluri, 57-60 (gleice, stagnice, brunice-stagnice), 412,3 ha, 8,3 %; 
7. Gleiosoluri, 61-64 (eutrice, pelice, aluvice, molice-cambice), 389,0 ha, 7,8%; 
8. Stagnosoluri, 65 (vertice), 19,9 ha, 0,4 %; 
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9. Erodosoluri, 66-74 (argice, calcarice, stagnice, eutrice, argice–stagnice, argice-
pelice-calcarice)  şi terenuri degradate ( prin eroziune de adâncime şi alunecări), 
1016.2 ha, 20,3%. 
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Terenul agricol al comunei se constituie din următoarele categorii de folosinţă: 

arabil 1750 ha (35,0 %), păşuni 2493 ha (49,8%), fâneţe 593  ha (11,8%) şi livezi 170  ha 
(3,4%). Referitor la încadrarea suprafeţei agricole în clase de calitate (fertilitate) pentru 
categoria de folosinţă ,,arabil”, situaţia se prezintă astfel: clasa a II-a 27 ha (0,5%), clasa  a 
III-a 791 ha (15,8%), clasa a IV-a 2699 ha (53,9%) şi  clasa a V-a 1489 ha (29,8%). 

Factorii limitativi care grefează asupra învelişului de sol sunt reprezentaţii  în 
principal de: aciditatea scăzută pe 37,56% din suprafaţa agricolă a teritoriului (cu limitări  
severe  pe 4,04 %, moderate pe 5,25 % şi reduse 28,27 %), rezerva de humus scăzută 
pe 52,45% (cu limitări moderate pe 1,40 % şi reduse pe 51,05 %), compactitate foarte 
mare şi mare pe 88,35% (cu limitări moderate pe 42,40% şi reduse pe 45,95%), portanţa 
scăzută pe 82,94% (cu limitări foarte severe pe 7,72%, limitări moderate pe 23,82% şi 
limitări reduse pe 51,40%), panta terenului cu valori ce prezintă limitări pe 64,31% 
(moderate pe 4,28 % şi reduse pe 60,03 %), eroziunea de suprafaţă, inclusiv pericolul 
de eroziune, prezintă limitări pe 73,16% din suprafaţa agricolă în cazul utilizării acestor 
terenuri ca arabil (severe pe 41,35 %, moderate pe 20,50 % şi reduse pe 11,31 %), 
eroziunea de adâncime prezintă limitări pe 13,04% din suprafaţa agricolă (foarte severe 
pe 6,13 %, moderate pe 2,40 % şi reduse pe 4,51 %), alunecările de teren prezintă 
limitări pe 69,77% (excesiv de severe pe 8,49 %, moderate pe 52,68 %, moderate pe 0,62% 
şi reduse pe 7,98 %), neuniformitatea terenului prezintă limitări pe 57,51% (severe pe 
14,11 %, moderate pe 31,13 % şi reduse pe 12,27 %), excesul de umiditate freatic 
prezintă limitări pe 13,51 % (foarte severe 8,26 %,  severe pe 4,09% şi  reduse 1,16 %), 
excesul de umiditate de suprafaţă prezintă limitări pe 73,61% (severe pe 5,01 %, 
moderate pe 28,47% şi reduse pe 40,13 %), inundabilitatea prezintă limitări severe  pe 
8,21% şi infiltraţii laterale cu limitări reduse pe 5,69%.  

Asupra acestor elemente restrictive ce afectează potenţialul de producţie al 
învelişului de sol se impun, de la caz la caz, măsuri de corectare a reacţiei acide, prin 
amendare calcică periodică, îmbunătăţirea condiţiilor de nutriţie a plantelor, prin fertilizări 
ameliorative (doza de amendament, tipul şi cantitatea de îngrăşământ urmând a fi stabilite 
pe baza cartărilor agrochimice, în raport cu folosinţa terenului şi planta cultivată), 
eliminarea excesului de umiditate prin lucrări de prevenire şi combaterea acestuia 
(nivelarea terenului, rigole, şanţuri, canale, drenuri etc.), prevenirea şi combaterea 
eroziunii solului (lucrări culturale curente, culturi în fâşii, valuri de pământ, brazde, canale 
de coastă, perdele antierozionale), etc. 

O atenţie deosebită va trebui acordată măsurilor de ameliorare a stării fizice a 
solurilor degradate, atât natural, cât şi artificial, atât prin lucrări de afânare adâncă 
(subsolaj, scormonire, scarificare), cât mai ales prin aplicarea unor măsuri agrrotehnice 
care să cuprindă: introducerea asolamentelor de lungă durată cu plante protectoare şi 
amelioratoare (amestecuri de leguminoase şi graminee perene), alternarea lucrării 
profunde a solului (cu scormonitorul), fără întoarcerea brazdei, pentru culturile anuale 
prăşitoare, cu o lucrare superficială (făcută de regulă cu discul, combinatorul, etc), pentru 
cerealele păioase, sau printr-o restructurare, după caz, a suprafeţelor agricole şi silvice. 
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 Având în vedere ponderea de cca. 13 % pe care o deţin terenurile neagricole 
(păduri, tufărişuri, stufărişuri, luciuri de apă, terenuri neproductive), precum şi condiţiile 
pedoclimatice specifice zonei, care permit dezvoltarea unei bogate şi variate flore melifere, 
pentru sporirea potenţialului floristic cu surse de calitate se recomandă îmbunătăţirea 
acestuia prin cultivarea de specii precum: Tilia tomentosa, Tilia cordata, Robinia 
pseudocacia, Corilus maxima ş.a. 

 
Dorin ŢĂRĂU,  
Marcel LUCA  
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SISTEM DE PRODUCERE ŞI VALORIFICARE A BIOGAZULUI  

ELABORAT ŞI CONSTRUIT LA USAMVB TIMIŞOARA 
 

La ferma zootehnică a Staţiunii Didactice Experimentale a USAMVB Timişoara, 
situată pe Calea Aradului la Km 6, a fost construită o instalaţie de producere a biogazului 
din amestecuri organice provenite din fermă. Ne mândrim cu faptul că această instalaţie 
de biogaz este prima construită într-o fermă agricolă în România după 1990 şi singura 
instalaţie funcţională într-o fermă în România. Conceptul este original şi a fost elaborat în 
cadrul unui proiect finanţat prin programul MAKIS de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi Banca Mondială. Capacitatea acestei instalaţii (fermentator de 60 m3) a fost 
stabilită pentru a servi drept model pentru fermierii care deţin câteva zeci de vaci.  

Scopul acestui proiect a fost de a elabora o tehnologie ieftină şi fiabilă care să 
poată fi aplicată de fermierii din România care deţin ferme zootehnice mici sau mijlocii. 
Sistemul de producere şi valorificare a biogazului constă dintr-un fermentator orizontal cu 
amestecare prin barbotarea gazului (vezi schema de la figura 1). Materia primă (amestec 
de dejecţii, apă, siloz de porumb, alte produse organice fermentescibile), se introduce în 
bazinul de amestec cu ajutorul unui tractor cu încărcător frontal. Bazinul de amestec este 
prevăzut cu o pompă cu tocător, care realizează şi omogenizarea materiei prime în bazin. 
De aici, amestecul este pompat în fermentator. După umplerea acestuia, materialul 
fermentat este evacuat printr-un sistem de prea-plin. 

 

 
Figura 1. Schema de principiu a instalaţiei de producere şi valorificare a 

biogazului de la ”SDE, Ferma Km6” – Timişoara. 
 
Un astfel de model de fermentator necesită un minim de lucrări de întreţinere datorită 

simplităţii tehnologiei aplicate. Timpul mediu de retenţie a substratului în fermentator este 
de 20-30 zile. Timpul de retenţie al substratului este garantat în acest tip de fermentator, 
un aspect deosebit de important din punctul de vedere al igienizării materialului supus 
fermentării. Fermentarea anaerobă nu numai că reduce efectul de seră pentru că nu 



14 

 

degajă metan în atmosferă, acesta fiind captat şi ars la bioxid de carbon, ci realizează şi o 
igienizare a substratului supus procesului anaerob, prin distrugerea microorganismelor 
patogene şi a seminţelor de buruieni.  

Astfel, digestatul (îngrăşământul rezultat după fermentarea anaerobă) este mult 
mai ”curat” decât materia introdusă la fermentat, sau decât gunoiul de grajd compostat 
(sau fermentat aerob). În fermentatoarele verticale, cu amestecare continuă, aplicate în 
multe ferme din Europa, o parte din substratul proaspăt introdus este evacuat fără să-şi 
facă stagiul de 20-30 de zile pentru a fi complet fermentat. Acest fenomen, cunoscut în 
limbajul de specialitate ca ”scurt-circuit” nu se întâmplă în fermentatorul orizontal cu 
curgere de tip piston (sau plug-flow) aplicat în cadrul acestui proiect. Astfel, acest sistem 
de fermentaţie garantează igienizarea substratului şi folosirea întregii capacităţi 
metanogene a materiei organice introduse la fermentat. 
 

Caracteristicile fermentatorului orizontal plug-flow: 
 Flexibilitate în ceea ce priveşte tipul de substrat (cu conţinuturi diferite de substanţă 

uscată); 
 Degradarea substratului aproape completă; 
 Tipul de amestecare cu consum de energie mic, reduce costurile de mentenanţă; 
 Fermentatorul este construit în întregime din oţel (betonul este mai greu de reciclat 

după casare); 
 Evacuarea digestatului se face printr-un sistem de prea-plin, fără piese în mişcare 

(se elimină riscul defecţiunilor datorate abraziunii, forfecării, şocurilor mecanice); 
 Întreţinere simplă, durata de funcţionare îndelungată; 
 Garanţia igienizării datorită timpului de retenţie bine definit în fermentator. 

 
Unul dintre aspectele originale ale acestei instalaţii este sistemul de amestecare 

a substratului (materialului de fermentat). Cele mai neplăcute probleme la fermentatoarele 
cu agitare mecanică o constituie defecţiunile care apar la sistemele de agitare (palete, axe 
rupte, lagăre uzate etc), la care se adaugă şi consumul de energie necesar acţionării 
agitatoarelor. În cadrul acestui proiect s-a elaborat un sistem de amestecare prin 
barbotarea biogazului produs prin fermentare. În fermentator sunt montate difuzoare 
pentru agitare prin recircularea periodică a unei cote fixe de biogaz, în vederea 
omogenizării pe verticală a substratului. Biogazul degajat este cules într-un dom montat pe 
fermentator şi condus spre rezervorul de stocare a gazului.  

Au fost alese două moduri stocare a gazului: un gazometru metalic, care 
funcţionează pe principiul clopotului pe pernă de apă; şi rezervor din membrană, realizat 
de un producător autohton (de fapt, toate materialele folosite în acest proiect sunt 
achiziţionate din România, iar manopera este în întregime executată de firme din 
Timişoara). Din rezervorul de stocare se alimentează un cazan care funcţionează cu 
biogaz pentru încălzirea fermentatorului şi asigurarea apei calde menajere în limita 
producţiei de biogaz. Această producţie se estimează a fi cuprinsă între 60 şi 100 m3/zi în 
condiţiile alimentării cu dejecţii vită şi siloz de porumb conform reţetei de amestec 
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elaborate de specialişti. Din aceasta cca. 20-30% va reprezenta autoconsumul pentru 
menţinerea temperaturii în fermentator, iar restul este disponibil pentru utilizare. 

Biogazul va fi utilizat pentru producerea de apă caldă menajeră şi agent termic pentru 
spaţiile de studiu şi cercetare din incinta fermei. La această fermă studenţii Universităţii de 
Ştiinţe Agricole din Timişoara desfăşoară activităţi de studiu şi practică în producţie. 
Biogazul se poate valorifica chiar într-un generator de curent electric, însă o astfel de 
investiţie ar ridica mult costurile instalaţiei. 

Vintilă Teodor 
 

 
Aspecte din timpul construcţiei 

 
Fermentatorul orizontal  

de 60 m.c.  
 

Montarea clopotului 
gazometrului 

 
Interiorul fermentatorului în 

construcţie – se observă 
barbotoarele verticale 
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DOMESTICIREA ANIMALELOR, PROCES NEEGALAT ÎN ISTORIA 
OMENIRII 

 

(Gravuri rupestre din peştera Lascaux, Franţa) 

În zonele roditoare din Orientul Apropiat, de pe la 10 000 î.Hr., oamenii încearcă să 
ţină în turme animalele pe care le vânează: antilope şi gazele. Apariţia agriculturii face să 
scadă interesul pentru aceste animale, solicitând un spaţiu prea mare de păşunat. Oile şi 
caprele devin furnizori principali de materii prime. Pe lângă faptul că dădeau lapte, lână şi 
blană, acestea ajutau şi la defrişarea unor suprafeţe întinse, având nevoie în schimb de 
foarte puţină hrană. Pe actualul teritoriu al cantonului Appenzell, Elveţia, în peştera 
Altwasser I, aflată între lacurile Sämtis şi Fählen, arheologii au descoperit unelte 
prelucrate din piatră şi din oase de ţap şi de capră neagră.  Micile animale nici nu sunt 
legate de o viaţă cu totul sedentară, astfel încât omul îşi mai păstrează un rest de 
mobilitate. 

Schimbarea modului de viaţă la începutul Neoliticului îl leagă pe om de animale. 
Acestea dau carne, lapte, blană şi lână şi pot fi folosite şi ca mijloc de transport sau de 
tracţiune. Astfel începe procesul domesticirii, care va dura câteva milenii.  

Primul animal domesticit este câinele, care încă din Paleolitic (1 000 000-10 000 î. 
Hr) îl însoţea pe om la vânătoare şi îl ajuta să-şi păzească tabăra. Cu timpul, vor fi 
domesticite tot mai multe animale. Sedentarizarea completă a omului face posibilă 
domesticirea vitelor. Cele mai vechi dovezi privind creşterea vitelor au fost găsite în Grecia, 
la Argissa-Magoula, datând de circa 9 000 de ani. Primii porci au fost domesticiţi cam în 
aceeaşi perioadă. În jur de 5 000 î.Hr. este domesticit şi calul. Până atunci, în sălbăticie, 
fusese numai animal de vânat. Acesta va înlocui boul la plug şi va deveni şi animal de 
călărie, cel mai rapid mijloc de deplasare în acel moment, fapt ce va contribui mult la 
mobilitatea triburilor.  

Domesticirea animalelor va duce şi la apariţia unor noi rase sau varietăţi. De-a 
lungul mileniilor, vitele, porcii, caprele, oile, caii şi câinii vor căpăta tot mai multe trăsături 
specifice, datorate domesticirii, astfel se modifică proporţiile, apar forme pitice şi uriaşe şi 
creşte fertilitatea acestora. Multe rase domesticite dezvoltă urechi atârnânde, precum 
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porcul. Organele lor de simţ nu mai sunt atât de performante, iar volumul creierului scade 
cu până la 30 % faţă de cel al rudelor lor încă aflate în sălbăticie.  

 Dar cum s-a ajuns la aceste schimbări radicale? Aşa-numita revoluţie 
neolitică este cea mai lungă şi cea mai durabilă evoluţie culturală din istoria omenirii. 
Primele semne de domesticire a animalelor apar începând cu 10 000 î.Hr. Până să se 
impună Neoliticul aveau să mai treacă peste 4 000 de ani. Evoluţia nu începe dintr-un 
punct anume, ci are loc simultan în mai multe locuri din întreaga lume. Semiluna Fertilă 
este considerată leagănul civilizaţiei. Este vorba de regiunea de la poalele munţilor Zagros 
şi Taurus, care cuprinde teritoriul fluviilor Tigru şi Eufrat. I se alătură mai târziu centre ale 
Neoliticului din Africa de Est, China de Nord, Asia de Sud-Est, Oceania şi America 
Centrală şi de Sud. Nu poate fi reconstituit cu exactitate cum s-a răspândit modul de viaţă 
neolitic în întreaga lume. Viteza cu care s-a impus sugerează migraţii vaste, poate chiar 
colonizări masive de teritorii nelocuite. Realizările oamenilor neolitici ajung în mileniul VI 
î.Hr. şi în Europa Centrală. Abia 2 000 de ani mai târziu poate fi atestat modul de viaţă 
neolitic şi în câmpiile din nordul Europei. 

 
Tabelul 1 

Perioada de domesticire a principalelor specii de animale 

Epoca  istorică Specia 
domesticită 

Perioada 
domesticirii 

Alte evenimente 
importante 

Paleolitic 
(> 10 000 î.e.n) - - Simbioza om - animale 

Mezolitic 
(10 000 - 5 000 î.e.n.) Câine 10 000 - 5 000 

î.e.n. - 

Neolitic 
(5 000 - 2 000 î.e.n.) 

- - Cultivarea primelor plante 
(orz, grâu, mazăre) 

Porc, oaie, 
capră 5 000 î.e.n. - 

Bivol asiatic 4 000 î.e.n. - 
Cal 3 000 î.e.n. Prima diviziune a muncii 

Epoca bronzului 
(2 000 - 1 000 î.e.n.) 

- - Separarea triburilor de 
păstori de agricultori 

Găină 1 500 î.e.n. - 
Palmipede 1 000 î.e.n. - 

Epoca fierului 
(după 1 000 î.e.n.) - - Rase locale la specii 

domestice 
Evenimentul domesticirii animalelor de către om a devenit aşa de important pentru 

evoluţia ulterioară a societaţii umane, încât a fost studiat şi definit din mai multe puncte de 
vedere. În viziunea sociologiei, domesticirea animalelor a însemnat trecerea omului de la 
stadiul de prădător la cel de producător. Strict tehnologic, domesticirea animalelor a 
reprezentat trecerea sub controlul omului a alimentaţiei, îngrijirii, dar mai ales a 
reproducerii şi evoluţiei acestora. Darwin, făcând mai mult o filozofie a ştiinţei, a văzut în 
domesticirea animalelor cea mai mare experienţă evoluţionistă făcută de către om. 
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În cartea sa 'Teoria oazelor', Childe (1966), considera că înainte de prima 
domesticire, în Paleolitic (500 000 - 10 000 î.e.n.), omul a trăit într-un fel de simbioză cu 
unele animale. Constatarea că în Neolitic mai întâi au fost cultivate câteva specii 
importante de plante, sprijină teoria lui Ratzel şi Hahn (Grigg, 1977), conform căreia 
domesticirea a fost făcută nu de vânători sau culegători (prădători), ci de agricultori 
specializaţi (producători). Separarea triburilor de păstori de cele de agricultori a avut loc 
de-abia  la începutul Epocii Bronzului. 

Scepticismul triburilor nomade faţă de cele sedentare şi faţă de speciile crescute 
prioritar de către acestea au facut să se răspândească mai degrabă tehnica domesticirii, 
decât speciile în sine. Ca urmare, au apărut mai multe centre de domesticire (tabelul 2). 

 
Tabelul 2 

Principalele centre de domesticire a animalelor 

Locul Specia domesticită 
(forma sălbatică) 

America lama, raţa moscată, curca 

Africa zeb, struţ, dromader, asin, bibilica, pisica 

Europa oaie (muflon), porc, cal (tarpan) 

Asia Mică oaie (arkar), capră (bezoar) 

India, China, Indochina bivol, porc, găină, păun, raţă, gâscă, vacă, capră 

Asia Centrala 
(Mongolia, Tibet) cal (Equus Prjewalski), vacă (yak), oaie (argal) 

Asia de Nord ren 
 

Din tabelul 2 se constată că unele specii au fost domesticite într-un singur loc, deci 
dintr-un singur strămoş sălbatic, iar altele în mai multe centre, implicit din strămoşi diferiţi. 
Despre primele se spune că au origine monofiletică (găina, curca, bibilica), despre 
celelalte că au origine polifiletică (porcul, oaia, calul, vaca). Cât timp mecanismele şi 
efectele evoluţiei organice nu au fost înţelese şi acceptate, originea polifiletică se 
considera a fi principala cauză a variabilităţii speciilor. Dintre procedeele folosite pentru 
domesticire se numără: captivitatea (mai ales a tineretului), înfometarea şi uneori 
mutilarea. Totdeauna în drumul spre domesticire s-a trecut prin etapa de îmblânzire. La 
început îmblânzirea era prezentă numai în generaţia respectivă. Domesticirea însă, are ca 
premiză obţinerea altor generaţii din exemplarele îmblânzite şi ca măsură, gradul de 
controlare a reproducţiei de către om. Din acest punct de vedere, pisica este mai puţin 
domestică decat câinele, de exemplu. Capătă tot mai mult credit ideea că şi fondul genetic 
al speciei supusă domesticirii a avut un loc important, în sensul că nu numai omul a căutat 
animalele utile lui, dar şi unele specii devenite domestice l-au căutat pe om (cazul câinelui, 
deşi din simbioza la vânătoare a omului cu câinele avea avantaje şi omul). Un asemenea 
mod de a pune problema ar putea explica de ce omul nu a reuşit să domesticească unele 
specii, cum ar fi animalele care hibernează. Temperamentul unor specii, controlat şi el 
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genetic, nu a permis domesticirea acestora, care prin productivitatea lor nu se poate să nu 
fi trezit interesul omului, ca şi altele apropiate acestora (de exemplu, bivolul african, 
comparativ cu cel asiatic care este domesticit, elefantul african, comparativ cu cel asiatic, 
domesticit şi el). Unele specii, deşi folosite de către om, au rămas în stadiul îmblânzirii 
până de curând (albinele), pasul spre domesticire fiind făcut o dată cu însămânţarea 
artificială a mătcii. 

Consecinţele domesticirii au fost provocate, în principiu, prin intensificarea acţiunii 
unor factori ai evoluţiei existenţi şi în natură, cât şi prin adăugarea altor factori ai evoluţiei. 
Imposibilitatea evitării împerecherilor înrudite şi a erorilor de eşantionaj au împins în derivă 
genetica, însă datorită antrenării unor efective de animale domesticite în migraţiile triburilor 
nomade, încrucişarea (împerecheri neînrudite) a devenit şi ea mai prezentă decât la 
populaţiile nedomesticite. O importanţă deosebită a avut-o adăugarea selecţiei artificiale, 
făcută de către om în populaţiile de animale domestice, la selecţia naturală, făcută de 
către mediu la populaţiile nedomesticite. Selecţia artificială a determinat nu numai 
favorizarea la reproducţie a exemplarelor cu caractere mai utile omului, ci şi eliminarea 
totală de la reproducţie a exemplarelor nedorite. Faptul este dovedit de menţionarea 
castrării la 2 000 – 1 500  î. e. n., în Codul lui Hammurabi. Acţiunea conjugată a acestor 
factori a grăbit modificarea frecvenţei genelor şi diversificarea aptitudinilor productive ale 
animalelor domestice, mai mult decât în natură. 

  

Domesticirea animalelor în Egiptul antic 
 

                                                  Daniela Moţ,  
Teodora Moţ 
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CONDIŢIILE DE MEDIU ŞI BOALA CANCEROASĂ 

 LA ANIMALE 

 

Cancerul este un proces patologic cu 
caracter universal fiind diagnosticat la diferite 
specii de animale, la om şi la plantele 
superioare, fapt cunoscut astăzi şi 
demonstrat în lumea specialiştilor din 
domeniu. 

Animalele fac toate tipurile şi formele 
de tumori benigne şi maligne existente şi în 
patologia omului. Practica de zi cu zi a 
medicinei veterinare, precum şi cercetările 
experimentale pe animale au scos la iveală 
asemănările, uneori până la identitate, sub 
aspect anatomopatologic, respectiv 

morfoclinic a bolii canceroase. 
Etiologia cancerului este încă subiectul a numeroase discuţii. Încă din anul 1914 s-a 

demonstrat  cancerogeneza prin acţiunea gudronului, situând cancinogenii chimici pe 
primul loc. 

Astăzi sunt cunoscute peste 1500 substanţe chimice exogene, la care se adaugă 
substanţele chimice endogene (diverşi produşi metabolici, săruri, hormonii, etc.), precum 
şi numeroşi factori fizici, între care iradierea se situează pe primul plan. 

Toţi aceşti factori acţionează în timp asupra celulelor animale sau favorizează 
exprimarea patogenităţii unor virusuri latente existente în genomul celulelor animale, 
inducându-le transformarea tumorală. 

Încă de la începutul secolului trecut a fost demonstrat că unele cancere la animale 
au etiologie virală. Astfel, leucemiile la animale se datorează unui retrovirus spre 
deosebire de leucemiile la om care nu au beneficiat de implicarea precisă a unei particule 
virale în etiologie, cu excepţia leucemiei cu limfocite T. 

Leucozele animalelor, cancere cu localizări diverse s-au răspândit cu repeziciune 
după al doilea război mondial sunt cele mai frecvente la animalele de interes economic, 
precum şi cele de companie şi agrement.  

Leucoza enzootică bovină (LEB) a beneficiat de un volum uriaş de cercetări, în 
toată lumea, datorită deosebitei sale importanţe economice. LEB are etiologie virală fiind 
produsă de un deltaretrovirus exogen care persită într-o subpopulaţie de limfocite B şi 
induce proliferarea acesteia. De la specia bovină boala se poate transmite şi la alte specii 
de mamifere. Experimental, virusul poate fi transmis la ovine, caprine, suine, iepuri, 
maimuţe Rhesus, cimpazei şi bivoli. 
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Bariera de specie este penetrată, fapt de o mare importanţă epidemiologică privind 
obligativitatea măsurilor de prevenire şi combatere iar studiilor comparate trebuie extinse 
la mai multe specii de animale. 

Majoritatea animalelor domestice au o viaţă biologică a cărei durată variază cu 
specia, dar există şi a doua viaţă, pentru unele specii, aceea economică, impusă de 
necesităţile speciei umane prin „specializarea raselor”, în vederea obţinerii unor producţii 
ridicate. În acest sens exemplificăm rasa Roşie Daneză, acum aproape inexistentă care a 
trebuit să fie eliminată din cauza sensibilităţii faţă de virusul leucemiei bovine (BLV). 

La alte specii de animale (agrement, companie), crearea de rase cu anumite 
caractere, a fost făcută timp îndelungat, încât apariţia bolii canceroase are o dinamică 
foarte asemănăntoare cu aceea a omului. 

Animalele care nu beneficiază de o examinare atentă, depistarea unei boli 
neoplazice este o surpriză de necropsie, în cel mai fericit caz. Pentru animalele cu viaţă 
economică bine determinată şi care, sunt supuse periodic, examenelor medicale, 
cancerele pot fi depistate în fazele timpurii, cu şanse mari de prevenire şi combatere. 

În prezent, prin lărgirea acţiunilor de depistare, prin crearea unei reţele de 
Oncologie veterinară, există premisele ca urmărirea tuturor cazurilor să fie posibilă. 

Mediul ambiental are un rol important, deoarece el poate fi încărcat de factori 
oncoactivi, de factori mutageni şi în acelaşi timp tot ele poate duce la degradarea 
capacităţii de răspuns a vieţuitoarelor faţă de factorii oncogeni. 

Poluarea cu diferiţi agenţi oncogeni este foarte mare în ultimii 50-60 de ani.  Relaţia 
mediu-om-animale este de ordin cibernetic.Variabilitatea unuia din factori atrage după sine 
modificări la ceilalţi doi şi nu întotdeauna acestea instalează o situaţie benefică. 

Orice organism, are faţă de agresiunea oncogenă, o reacţie de apărare, dar 
aceasta, în multe cazuri, este depăşită. La depăşire contribuie factorii de risc, cum ar fi 
stresul, bolile cronice, schimbarea radicală a mediului de viaţă etc. 

Ecologizarea mediului de viaţă este un obiectiv primordial al oncologiei comparate, 
la realizarea cărui trebuie să contribie nu numai medicii umani şi veterinari, ci şi specialiştii 
în biologia mediului, de diferite profesii adiacente. 

Cunoaşterea aspectelor ştiinţifice, practice şi ecologice ale bolilor neoplazice, 
impune cercetări epidemiologice privind incidenţa generală şi regională a cancerelor la 
animale, iar datele astfel obţinute pot servi ca sistem de avertizare pentru apariţia  
cancerului la om. 

 
Adrian Stancu 
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VINUL – ALIMENT ŞI MEDICAMENT 

 
Vinul, produsul principal obţinut din struguri este băutura alcoolică naturală cea mai 

sănătoasă. Consumat raţional vinul este un aliment necesar organismului uman (L.Pasteur, 
1878). 

Un litru de vin echivalează din punct de vedere energetic, cu 500 g pâine, 0,9 l lapte,  
580 g carne, 1 kg cartofi, 5 ouă. Vinul conţine o serie de substanţe ca: zaharuri, acizi 
organici, alcool etilic, glicerină, tanin, proteine, aminoacizi, vitamine, săruri minerale, esteri, 
aldehide,  etc. 

„Vinul hrăneşte sângele omului, alungă supărările şi grijile.” – Pliniu cel Bătrân 
Referitor la acţiunea terapeutică a vinului, specialiştii recomandă consumul de vin în 

unele boli ale aparatului circulator (datorită acţiunii lui vasodilatatoare şi cardiotonică), în 
boli ale căilor respiratorii (bronşite,bronhopneumonii), în unele boli digestive (colită, 
constipaţie), în anemii, răceli, în stări de oboseală fizică, în formele uşoare de astenie, etc. 
 Se ştie că printre substanţele din vin cu valoare terapeutică un rol major îl au 
compuşii fenolici, vinul roşu având acţiune antivirală prin taninul pe care îl conţine, chiar şi 
în concentraţii de 1 mg/l. Însăşi tradiţia populară ne sfătuieşte să folosim vinul fiert, de 
preferinţă roşu în tratarea guturaiului şi gripei. 

În urma unor studii ştiinţifice s-a stabilit că riscul îmbolnăvirilor de cancer poate fi 
redus în cazul consumului de vin după masă – 1-3 pahare pe zi. Compuşii fenolici ai 
vinului constituie un „evantai” larg de substanţe antioxidante care absorbite în sânge pot 
întârzia apariţia tumorilor canceroase ( Teissedre P.L. şi col., 1997 ). 

Dintre compuşii fenolici un rol primordial îl are resveratrolul care prin capacitatea sa 
antioxidantă pronunţată se opune declanşării şi evoluţiei cancerului ( Jang M.S.,1997, 
Bessis R. Şi colab.,1997 ). 

Resveratrolul se găseşte cu precădere în strugurii roşii – atât în fruct cât şi în coajă, 
şi prin acţiunea sa antioxidantă are efect mai puternic decât unele vitamine în întărirea 
organismului şi lupta împotriva bolilor.  

Resveratrolul este un antioxidant puternic şi o substanţă antiinflamatoare, care se 
găseste în vin în concentraţii mari. Francezii au obiceiul de a consuma un pahar dau doua 
de vin in fiecare zi, ceea ce îi protejează de apariţia afecţiunilor cronice. 

Este un antioxidant de 4-5 ori mai puternic decât beta-carotenul, determină 
înmulţirea celulelor sănătoase şi în acelaşi timp stopează multiplicarea celulelor 
cancerigene, protejează sistemul nervos şi cardiovascular, poate acţiona benefic în 
recuperea după boli sau în cazul persoanelor cu un sistem imunitar compromis.  

În ceea ce priveşte efectul asupra organismului, există însă şi o problemă, în sensul 
că dozele zilnice de resveratrol, necesare pentru a obţine efectele terapeutice, ar consta în 
consumul a 3-5 litri pe zi din vinurile roşii cele mai bune. În această doză însă, alcoolul din 
vin ar avea efect nociv asupra organismului uman; motiv pentru care putem spune că 
sursele de resveratrol trebuie mult diversificate, pentru a beneficia de el.  

Dintre fructe, cele mai bogate în resveratrol sunt: afinele şi strugurii negri (în special 
coaja), urmate de strugurii roşii, de sîmburii strugurilor albi şi roşii, de merişor, de mure, de 
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coacăzele negre, de merele cu coaja roşu-închis spre violet, de prunele cu coaja de 
culoare închisă. 

 
  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
În urma unor studii s-a constatat că în ţări ca Franţa şi Italia, considerate mari 

consumatoare de vin, mortalitatea datorată acestor boli este de trei ori mai redusă decât în 
ţările în care vinul nu face parte din categoria băuturile alcoolice consumate zilnic. 
 Să nu uităm însă că acest produs miraculos „vinul”, în speţă alcoolul, consumat în 
cantităţi mari şi repetat poate provoca boli grave ca ciroze, cancer, în concluzie este 
dăunător sănătăţii, motiv pentru care trebuie recomandat consumul de alcool în cantităţi 
moderate. 
 Controverse în ceea ce priveşte consumul de alcool, au existat dintotdeauna, însă, 
nu trebuie uitat faptul că tot ceea ce este consumat cu măsură, nu este dăunător; şi mai 
presus de acest lucru, nu trebuie ignorat efectul benefic pe care îl are vinul – ca tratament 
în diferite boli. 

Aşadar, acordaţi „vinului” girul cuvenit, întrucât însuşi Pasteur spunea „vinul este 
cea mai sănătoasă şi mai igienică dintre băuturi”. 
 Eu aş putea spune despre vin că reprezintă o cultură în sine şi cred că toţi 
cunoscătorii ar fi în asentimentul meu, deoarece să obţii un vin bun este o artă şi când 
aceasta mai este şi îmbinată cu pasiune, atunci produsul finit va fi demn de apreciere. 
 

Alina Ghiţă 
Alin Dobrei 
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EXPERTIZA MEDICO-LEGALĂ VETERINARĂ A ASFIXIILOR 

MECANICE 
 

Noţiunea de asfixie (grec. asphyxia = oprirea pulsului) cuprinde un ansamblu de 
tulburări locale şi generale consecutive opririi aportului de aer şi implicit de oxigen în 
pulmoni, finalizat prin anoxie (an + oxigen) respectiv reducerea nivelului de oxigen în 
ţesuturi sub limitele normale. 

Asfixiile mecanice se pot produce: 
- prin comprimarea de la exterior a căilor aerofore sau chiar a pulmonilor; şi 
- prin obstrucţia căilor aerofore. 

Comprimarea mecanică a căilor aerofore se poate face prin: spânzurare, 
strangulare şi sugrumare, iar a pulmonilor prin comprimarea cavităţii toraco-abdominale în 
accidentele de trafic rutier sau în cazuri de cădere a unor corpuri solide cu greutate mare 
peste animale (prăbuşirea de adăposturi, grinzi metalice sau de beton etc.). 

Spânzurarea (lat. experndiolare = a spânzura) este o asfixie mecanică produsă 
prin compresiunea treimei superioare a traheei şi a marilor vase sanguine de către 
sistemele de legare strâmtate prin alunecarea animalului în adăpost. Se constată mai 
frecvent la bovine. 

Asfixia se poate produce refex datorită alungirii sau chiar a ruperii vagului sau prin 
comprimarea vaselor şi a traheei. În primul caz se mai numeşte şi spânzurare albă, în al 
doilea, spânzurare albastră. 

Spre deosebire de om, la care spânzurarea este o acţiune premeditată şi în 
majoritatea cazurilor corpul rămâne suspendat (spânzurarea tipică), la animale, 
spânzurarea este accidentală, prin lipsa de supraveghere a îngrijitorului şi defectarea 
sistemului de legare, în majoritatea cazurilor o parte a corpului se sprijină pe pardoseală 
(spânzurare atipică). 

Nici modificările anatomopatologice la animale nu sunt atât de expresive ca cele de 
la om, fapt care face ca adesea carcasele animalelor spânzurate să constituie obiectul 
unor contravenţii de la Legea Sanitară Veterinară. 

În cursul spânzurării lanţul sau funia de legare produce asupra ţesuturilor 
compresate o zonă mai mult sau mai puţin traumatizată, aşa-numitul „şanţ de spânzurare”, 
exteriorizată prin echimoze şi escoriaţii de intensităţi variabile, orientate oblic spre nodul 
de strângere a sistemului de legare şi reproducând amprentele acestuia. Aceleaşi leziuni 
congestivo-hemoragice pot fi observate şi în ţesuturile moi subiacente. 

Modificările generale din asfixia prin spânzurarese manifestă prin: gura deschisă cu 
proeminarea limbii spre exterior, exoftalmie, peteşii ale conjunctivei, cianoza mucoaselor şi 
a extremităţilor, hipostaza părţilor din cadavru sprijinite de pardoseală sau iesle, dilatarea 
cordului drept cu sânge asfixic necoagulat, edem pulmonar cu sau fără hemoragii, 
congestia de stază a marilor organe (ficat, rinichi, sistem nervos, etc.). 
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Strangularea (lat. strangulatio) este o asfixie mecanică produsă de compresiunea 
regiunii cervicale prin intermediul unui laţ metalic sau a unor capcane. Se constată la 
animalele capturate prin braconaj şi la câinii vagabonzi. Aspectele sunt asemănătoare 
celor din spânzurare, respectiv, local, se observă „laţul de strangulare” produs de sistemul 
de capturare iar general modificările de tip asfixic. 

Sugrumarea este o compresiune susţinută a regiunii cervicale produsă de mâna 
omului. Poate fi întâlnită la păsări, locul sugrumării fiind marcat adesea prin ruperea 
coloanei vertebrale, sugrumarea fiind însoţită şi de o mişcare de răsucire a gâtului. În 
acest caz leziunile locale sunt reprezentate prin hemoragii de intensităţi variabile. Moartea 
se produce în majoritatea cazurilor  reflex, deci modificările generale sunt aproape complet 
absente.  

Comprimarea  cavităţii toracoabdominale se constată la animalele mici în 
accidentele de trafic rutier şi la animalele mari în cazuri de prăbuşiri ale adăposturilor sau 
ale unor componente ale acestora. Moartea se produce reflex prin oprirea spontană a 
mişcărilor respiratorii şi cardiace.  Leziunilor de asfixie li se adaugă cele traumatice, care 
de altfel sunt mai grave şi primare. 

Obstrucţia mecanică sau închiderea căilor aerofore poate fi observată la toate 
speciile şi la toate vârstele. Ea se poate realiza prin: 

- blocarea căilor respiratorii cu lichid amniotic sau mucozităţi la noii-născuţi; 
- obstrucţia laringelui sau/şi a traheei prin corpi străini solizi, pe parcursul întregii vieţi; şi 
- înecare, în cazuri de catastrofe naturale, accidente dintre cele mai diverse care conduc la 

astfel de situaţii etc. 
 

Adrian Stancu 
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SCURT ISTORIC AL MAŞINILOR DE RECOLTAT CEREALE PĂIOASE  

 
Recoltarea cerealelor păioase era, până nu demult, un proces tehnologic care 

necesita un consum mare de muncă şi de timp. Acest proces tehnologic se realiza manual 
şi cu animalele de muncă, cuprinzând următoarele faze: secerarea plantelor, adunarea şi 
legarea snopilor, transportul snopilor, treieratul manual al snopilor, curăţirea boabelor de 
pleavă şi impurităţi etc.  

Secerarea cerealelor era realizată manual cu unelte agricole: secera şi coasa 
(figurile 1  şi 2). 

 

Fig.1. Secerat grâu Fig.2. Cosit grâu 
 
Plantele secerate erau adunate în snopi. Snopii erau legaţi şi adunaţi în clăi (figura 

3), după care erau transportaţi la arie (figura 4).  
 

Fig.3. Adunarea snopilor în clăi Fig.4. Transportul snopilor 
 
Treieratul cerealelor se realiza prin două procedee: prin batere cu îmblăciul (figura 5) 

sau prin frecare cu ajutorul unei platforme din lemn trasă de animale (figura 6).  
Curăţirea boabelor de pleavă şi impurităţi se realiza cu ciurul şi prin vânturare.  
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La sfârşitul secolului al XVIII-lea apar diferite încercări de a construi maşini de 
secerat. Primele încercări s-au făcut în Europa, ca urmare a lipsei braţelor de muncă în 
perioada secerişului. Ele se bazau pe aplicarea principiului recoltării manuale cu secera 
sau cu coasa (tăierea plantelor prin inerţie). Ca urmare primele maşini de secerat erau 
prevăzute cu aparate de tăiere rotative formate dintr-un arbore vertical pe care se fixau 
seceri sau coase. Aceste încercări nu au fost încununate de succes.  

 

Fig.5. Treieratul cu îmblăciul Fig.6. Treieratul cu animale 
 
La începutul secolului al XIX-lea a fost inventat aparatul de tăiere cu degete şi cuţit, 

la care tăierea plantelor se face prin forfecare, aparat care s-a utilizat în anii următori în 
construcţia maşinilor de secerat.   

Maşina de secerat a fost inventată în anul 1826 de scoţianul Patrick Bell. Macheta 
primei maşini de secerat este reprezentată în figura 7. Secerătoarea Bell, fabricată în 
Dundee (Scoţia) era împinsă de doi cai şi avea organele de lucru acţionate de la roata de 
transport (figura 8). Datorită faptului că în lanurile căzute şi îmburuienate secerătoarea se 
comporta nesatisfăcător, acesta a fost abandonată la scurt timp după fabricaţie.  

 

Fig.7. Macheta primei maşini de 
secerat Fig.8. Secerătoarea Bell în lucru 

 
În anul 1831 fierarul american Cyrus McCormick inventează maşina de secerat 

Virginia, trasă de cai; pentru care primeşte brevet în anul 1834. Această secerătoare a 
avut rezultate bune în exploatare şi după modernizările necesare a fost fabricată în serie 
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la uzinele din Chicago, fiind comercializată în mii de exemplare atât în America cât şi în 
Europa (figura 9). 

Aceste secerători realizau numai parţial mecanizarea seceratului (secerători simple). 
Organele de lucru erau acţionate de la roata maşinii. Cerealele păioase secerate cădeau 
pe platforma orizontală a maşinii, de unde erau descărcate pe mirişte de către un muncitor 
cu ajutorul unei furci. 

 

Fig.9. Secerătoarea McCormick  
 

În anul 1852 s-a inventat aparatul cu greble şi în anul 1857 aparatul de legat cu 
sfoară. Aceste invenţii au dus la modernizarea secerătorilor, respectiv la fabricarea în 
serie a secerătorilor cu greble şi a secerătorilor-legători. 

Secerătorile cu greble realizau secerarea cerealelor, formarea snopilor (nelegaţi) şi 
descărcarea automată a lor pe mirişte (figura 10). Legarea snopilor se realiza, ulterior, 
manual. 

Secerătorile-legători realizau secerarea cerealelor, formarea şi legarea snopilor şi 
descărcarea automată pe mirişte a lor câte unul sau grupaţi câte 2-3 snopi (figura 11). 

 

Fig.10. Secerătoare cu greble Fig.11. Secerătoare-legătoare 
 
Secerătorile-legători realizau mecanizarea completă a procesului de secerat. Erau 

acţionate de animale şi ulterior de tractoare.  
Maşina de treierat (batoza) a fost inventată de scoţianul Andrew Meikle în anul 

1786, pentru separarea boabelor de paie şi pleavă în industria morăritului. Materialul 
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(snopi) introdus în maşina de treierat era forţat să treacă printre două suprafeţe ondulate 
ce realizau desprinderea boabelor din spice. Un ventilator realiza eliminarea din vraf a 
plevei şi paielor scurte. Macheta primei maşini de treierat este reprezentata în figura 12. 
Această maşină de treierat era acţionată de la roata unei mori de apă (figura 13). Deşi 
această invenţie a fost brevetată, Meikle nu a reuşit să o introducă în fabricaţie. La scurt 
timp după această invenţie un inginer englez, folosindu-se de desenele lui Meikle, a 
inventat o maşină de treierat care separa cerealele prin trecerea vrafului între un cilindru 
rotativ şi o suprafaţă concavă, ambele fiind protejate cu fier. Acest brevet a format rapid 
baza viitoarei tehnologii de dezvoltare a aparatelor de treier, deoarece mai avantajoasă 
era trecerea snopilor prin spaţiul dintre cilindru şi suprafaţa concavă decât prin spaţiul 
dintre două suprafeţe plane ondulate cu role.  

 

 
Fig.12. Macheta primei maşini de treierat 

 

Fig.13. Schiţa de acţionare a batozei Meikle 
1-batoza Meikle, 2-transmisia mecanică,  

3-roata morii, 4-fundaţie 
 

După inventarea aparatului de treier (organul principal de lucru al batozei) a început 
construcţia propriu-zisă de batoze, respectiv batoze cu aparat de treier cu cuie şi batoze 
cu aparat de treier cu şine.  

Primele batoze construite realizau numai treieratul cerealelor, separarea boabelor 
din vraful de seminţe realizându-se cu ajutorul vânturătorilor. Primele batoze (figura 14) şi 
vânturători (figura 15) aveau dimensiuni reduse şi erau acţionate manual prin manivelă.  

 
 

Fig.14. Batoză cu acţionare manuală 

 

Fig.15. Vânturătoare cu acţionare 
manuală 
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În anii următori batozele s-au perfecţionat prin echiparea acestora cu organe de 
lucru care realizau separarea boabelor din paie (scuturători de paie) şi curăţirea boabelor 
de impurităţi (site şi ventilatoare). Acţionarea acestor batoze se realiza cu ajutorul 
animalelor prin intermediul unor dispozitive care transmiteau energia de la animale la 
batoză. Aceste dispozitive erau platforma rulantă şi manejul.  

Platforma rulantă (banda de alergare) era acţionată de animale (figura 16). 
Acţionarea batozei de la platformă se realiza printr-o transmisie de curea (figura 17). 

 

 
Figura 16. Platformă rulantă 

 
Fig.17. Batoză acţionată prin platformă rulantă 

 
Manejul era un dispozitiv alcătuit din transmisii de roţi dinţate care transforma 

mişcarea circulară a animalelor în mişcare de rotaţie a unui arbore ce acţiona batoza. În 
figura 18 este reprezentat un manej cu pista circulară, iar în figura 19 o batoză acţionată 
prin manej. 

 
 

Fig.18. Manej cu pista circulară Fi.19. Batoză acţionată prin manej 
Modernizarea batozelor a continuat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin 

echiparea acestora cu: dispozitive de alimentare automate, organe de curăţire 
suplimentare a boabelor, transportoare de boabe, transportoare de pleavă şi de paie etc. 
La începutul secolului al XX-lea batozele erau cele mai perfecţionate maşini de treierat. 
Acţionarea acestor batoze se realiza de locomobile (figura 20), de tractoare echipate cu 
motoare cu abur (figura 21) şi ulterior de tractoare echipate cu motoare cu ardere internă.  
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Fig.20. Locomobilă Fig.21. Tractor cu motor cu abur 

 

Fig.22. Batoză acţionată de locomobilă Fig.23. Batoză acţionată de tractor 

Fig.24. Batoza McCormick  Fig.25. Batoza HSCS-Budapesta 
Prin apariţia şi răspândirea pe scară largă a combinelor de recoltat cereale păioase 

rolul batozelor a început să scadă. Domeniul de utilizare al batozelor s-a restrâns din ce în 
ce mai mult, pe măsură ce recoltarea integrală a cerealelor păioase s-a realizat cu ajutorul 
combinelor. Batoza a rămas maşina folosită pentru treieratul cerealelor păioase recoltate 
manual sau cu secerătorile, precum şi pentru treieratul altor culturi (mazăre, fasole, 
porumb etc.).  

Combina de recoltat cereale (maşina de secerat şi treierat) a fost inventată în anul 
1835 de către Hiram Moore din Michigan-Wisconsin SUA. Combinând, pe acelaşi cadru, o 
secerătoare şi o batoză, maşina era destinată să recolteze integral cerealele păioase. 
Schiţa primei combine de recoltat cereale este reprezentată în figura 26. Această combină 
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era tractată de 20 de cai şi a dat rezultate nesatisfăcătoare în exploatare. După 
îmbunătăţirile aduse la această combină, în jurul anului 1860 în California au lucrat 
primele combine tractate de cai (figura 27). Aceste combine erau greoaie, aveau raza 
mare de viraj, se manevrau greu şi organele de lucru ale acestora se opreau odată cu 
oprirea maşinii deoarece erau acţionate de la roţile de transport.  

Prima combină de recoltat cereale tractată şi acţionată de un motor cu abur a fost 
inventată de George Stockton Berry în anul 1886. La începutul secolului al XX-lea au 
apărut primele combine de recoltat cereale tractate de tractoare.  

Combinele de recoltat cereale tractate (figura 28) s-au produs într-o mare 
diversitate de tipuri constructive până la mijlocul secolului al XX-lea când au început să fie 
treptat înlocuite de combinele autopropulsate de recoltat cereale.  

Fig.26. Schiţa combinei Moore Fig.27. Combină tractată de cai  
Primele combine autopropulsate de recoltat cereale au fost fabricate în anul 1935 

de firma Massey-Harris (SUA), respectiv în anul 1936 de firma Claas din Germania. În 
figura 29 este reprezentată o combină autopropulsată clasică de recoltat cereale. 

La noi în ţară primele combine de recoltat cereale s-au produs la uzina 
Semănătoarea din Bucureşti: combina tractată C-1 şi combina autopropulsată Gloria C-12. 

Fig.28. Combină tractată Fig.29. Combină autopropulsată  
Combinele autopropulsate moderne au intrai în exploatare începând din anii 70 ai 

secolului trecut. Aceste combine, care se produc într-o mare diversitate de tipuri 
constructive, se remarcă prin performanţe superioare ca: productivitate ridicată, 
economicitate, fiabilitate, automatizare, confort în exploatare etc. 

    Radu ILEA 
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MEDIUL ORGANIZAŢIONAL ŞI DE BUSINESS (I) 
MEDIUL EXTERN  

 
 
 
Organizaţiile şi managerii 

învaţă astăzi să activeze şi să 
concureze într-o lume în care se pune 
mare preţ pe informaţie, utilizarea 
tehnologiei, calitate, servirea 
consumatorului şi viteză. Mediu extern 
este reprezentat de forţele principale 
din afara organizaţiei care au un 
impact semnificativ asupra succesului 

privind produsele şi serviciile livrate. Mediul extern al organizaţiei poate fi împărţit în două 
segmente: mediul general sau megamediul şi mediul sarcină (specific)  

A Megamediul este segmentul mediului extern care reflectă condiţiile şi 
tendinţele unei societăţi în care activează o organizaţie, megamediul este format din 
următoarele elemente.  

a1 Elementul tehnologic este partea din megemediul care reflectă nivelul de 
cunoştinţe privind producţia de bunuri şi servicii, unele organizaţii pot deţine cunoştinţe 
tehnologie ţi patente care să le ofere un avantaj concurenţial pe o perioadă de timp. 

a2 Elementul economic este partea din megamediul care cuprinde sistemele de 
producţie, distribuţie şi consumare a avuţiei. În economia capitalistă, activitatea economică 
este guvernată de forţele pieţei şi mijloacele de producţie se află în proprietatea privată. În 
economia socialistă, mijloacele de producţie sunt în proprietatea statului şi activitatea 
economică este dirijată centralizat, prin plan. În economiile de tranziţie, elementele celor 
două economii se găsesc împreună în anumite combinaţii, în anumite grade de corelaţie 
sau în contradicţie. În orice sistem economic organizaţiile sunt influenţate de o serie de 
factorii economici asupra cărora organizaţiile au un control foarte mic exemplu inflaţia şi 
ratele dobânzii. 

a3 Elementul juridico-politic  include sistemele guvernamentale şi juridice în 
care o organizaţie trebuie să activeze  

a4 Elementul socio-cultural este elementul megamediului care include atitudinile, 
valorile, normele, credinţele, comportamentul şi tendinţele demografice asociate care sunt 
specifice unei zone geografice. Aspectele socio-culturale sunt supuse schimbărilor şi 
transformărilor, managerii trebuie să ţină cont de acestea, deoarece ele pot determina 
modificări importante în cererea pentru produse şi servicii.- 

a5 Elementul internaţional este elementul megamediului ca re include nivelul de 
dezvoltate în ţările din afara ţării mamă în care activează organizaţia şi care au 
capacitatea de a influenţă organizaţia.  
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B Mediul sarcină este reprezentat de elementele specifice din afară cu care 
organizaţia interacţionează. Elementele principale ele mediului sarcină sunt: clienţii, 
concurenţii, furnizorii,  piaţa forţei de muncă şi agenţiile guvernamentale.  

b1 Consumatorii sunt acele persoane care cumpără produsele/ serviciile uneim 
organizaţii Un  număr tot mai mare de organizaţii îşi concentrează atenţia tot mai mult 
asupra clienţilor prin calitatea produselor şi serviciilor pe care le oferă.  

b2 Concurenţii sunt organizaţii aflate în competiţie, organizaţiile trebuie să 
cunoască cu cine concurează şi să urmărească tendinţa concurenţilor.  

b3 Furnizorii sunt acele organizaţi sau indivizi care asigură aprovizionarea cu 
materii prime necesare unei organizaţii pentru a-şi desfăşura activitatea. Organizaţiile 
încercă tot mai mult să reducă costurile prin negocierea contractelor. 

b4 Piaţa forţei de muncă constă din acei indivizi care sunt potenţial pasibili de a fi 
angajaţi de către organizaţie. Capacitatea de a motiva şi de a  atrage resurse umane 
pentru a produce bunuri competitive ester o capacitate esenţială pentru orice organizaţie.  

b5 Agenţiile guvernamentale Diferitele agenţii prevăd sarcini şi urmăresc 
respectarea legilor şi reglementărilor locale  
 

Genoveva Buzamăt 

Corina Ruşeţ 

Iuliana Creţescu 
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SĂ CUNOAŞTEM PODGORIILE BANATULUI 
 

Tradiţia cultivării viţei de vie în ţara noastră datează din cele mai vechi timpuri, în 
prezent România beneficiind în urma negocierii cu U.E. de o suprafaţă viticolă posibilă de 
aproximativ 245000 de hectare de viţă de vie. La acest lucru concură condiţiile pedo-
climatice  favorabile ce se regăsesc în zonele cu tradiţie în viticultură, cum sunt Moldova, 
Transilvania, Dobrogea şi Dealurile Banatului. 

În ceea ce priveşte zona viticolă a Banatului, aceasta reuneşte centrele viticole 
Buziaş-Silagiu, Dealul Tirolului, Moldova Nouă, Recaş şi Teremia. 

În prezent regiunea viticolă a Banatului este specializată în producerea vinurilor 
albe şi roşii, seci sau demiseci, de calitate superioară. 

Zona Banatului se mândreşte cu una dintre cele mai puternice şi celebre zone 
viticole - Centrul viticol Recaş, din 
judeţul Timiş, care a devenit foarte 
cunoscut la nivel naţional şi internaţional, 
datorită vinurilor de mare clasă obţinute în 
urma aplicării unei înalte tehnologii, cu 
amprenta unor specialişti de marcă. 

 Aici se cultivă aproximativ 900 
hectare de viţă de vie, dintre care o foarte 
mare parte au fost plantate în ultimii ani, 
fiind ocupate cu plantaţii moderne, 

competitive, cu un grad ridicat de mecanizare. Localitatea Recaş este situată în centrul 
judeţului Timiş, la est de Municipiul Timişoara, pe DN 6. Principalele plaiuri viticole sunt : 
Izvin, Herneacova şi Giarmata. 

În centrul viticol Recaş sunt condiţii favorabile pentru cultura viţei de vie în sistem 
neprotejat. Temperaturile din timpul iernii sunt blânde şi nu afectează mugurii, resursele 
heliotermice sunt favorabile (I.H. 2,04), iar resursele hidrice înregistrează valori ceva mai 
mici (C.H. 1,1).      

  În centru viticol Recaş sortimentul este foarte variat, plantaţiile din ultimii ani au 
fost înfiinţate în cea mai mare parte cu soiuri de struguri pentru vinuri de înaltă calitate, 
atât autohtone cât şi universale (Fetească neagră, Fetească Regală, Fetească albă, 
Cadarcă, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Pinot gris, Chardonnay, Syrah, Sauvignon blanc, 
Muscat Ottonel, etc.). Pe lângă acestea, în această zonă se întâlnesc suprafeţe 
importante cu soiuri de struguri pentru masă. 

 În centrul viticol Recaş solurile dominante sunt solurile brune de pădure şi solurile 
gleizate sau colmatate, formate pe luturi şi argile, pe luturi carbonatate şi marne. Aceste 
soluri oferă în general condiţii bune de creştere şi dezvoltare a viţei de vie, având o 
porozitate de 40-55% şi un conţinut de argilă cuprins între 14-35%. Apa freatică este 
situată la adâncimi ce variază între 1,5-3 m şi are un conţinut mic de cloruri şi fosfaţi.  
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Centrul viticol Buziaş - Silagiu     
 Centrul viticol Buziaş-Silagiu este situat în sud-vestul României în partea de sud-

est a judeţului Timiş.     La poalele nord-vestice ale Dealului Silagiu este situat oraşul 
Buziaş, la vestul dealului se află satul Silagiu, la sud satul Izgar, la sud-est Sacoşul Mare, 
iar la sud-vest comuna Niţchidorf.     Dealul Silagiului, denumit în vechime şi Dealul 
Scamnului, cu altitudine maximă de 324 m, aparţine dealurilor vestice bănăţene, dar 
fundamentul său, format dintr-un sâmbure cristalin (şisturi cristaline precambiene şi 
paleozoice), acoperit cu sedimente, face ca structural să aparţină munţilor.   

   Clima este temperat continentală moderată, cu influenţe mediteraneene şi 
oceanice.     Temperatura medie a lunii ianuarie atinge -1,1ºC, iar temperatura medie a 
iernii -0,1ºC.  

Precipitaţiile atmosferice sunt cuprinse între 700-800 mm anual cu o valoare medie 
multianuală de 655 mm.   Caracteristice zonei sunt solurile luvice pseudogleizate care au 
evoluat pe depozite lutoase şi pe argile. 

Centrul viticol Buyiaş-Silagiu are ca principală direcţie de producţie vinurile albe şi 
aromate de calitate superioară (predomină soiurile Riesling italian, Sauvignon şi Muscat 
Ottonel.). Se produc însă şi vinuri roşii de calitate superioară din soiurile: Cabernet 
Sauvignon, Pinot noir, Merlot şi Burgund. Sortimentul soiurilor pentru masă este limitat la 
cele cu epocile de maturare III şi IV.     Datorită favorabilităţii oenoclimatice, centrul viticol 
Buziaş-Silagiu a fost admis la producerea de vinuri de calitate cu denumire de origine 
controlată – cules la maturitate deplină (DOC – CMD) şi vinuri cu denumire de origine 
controlată – cules târziu (DOC – CT ), categoriile sec, demisec şi demidulce. 

 
Centrul viticol Moldova Nouă 
Este situat în sudul judeţului Caraş-Severin, făcând parte din zona colinară a 

Banatului. Expoziţia sudică, sud-estică şi sud-vestică pe care sunt amplasate plantaţiile 
din această zonă, face ca strugurii să acumuleze zaharuri şi antociani, astfel ca vinurile 
obţinute aici să fie de calitate superioară. 

În această zonă se cultivă atât soiuri pentru vinuri roşii (Cabernet Sauvignon, 
Burgund, Pinot noir, Merlot), cât şi pentru vinuri albe (Fetească albă, Fetească Regală, 
Sauvignon blanc, Riesling Italian, Majarcă) şi aromate (Muscat Ottonel). 

 
Zona viticolă Tirol  
Zona viticolă Tirol se încadrează în arealul viticol al Dealurilor Banatului, fiind 

situată în partea de vest a României, în imediata vecinătate a satului Tirol, judeţul Caraş 
Severin. Se caracterizează din punct de vedere climatic printr-o climă temperat-
continentală cu influenţe submediteraneene, ceea ce face ca vinurile obţinute aici să fie de 
calitate superioară. 

 Zona viticolă Tirol ocupă o suprafaţă de aproximativ 285 ha, administrată de către 
o firmă privată, pe care la ora actuală se plantează soiuri de struguri pentru vinuri albe: 
Fetească Regală, Fetească albă, Sauvignon Blanc, Riesling Italian, Muscat Ottonel, dar şi 
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soiuri de struguri pentru vinuri roşii: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cadarcă, Majarcă, 
Burgund. 

 
Podgoria Teremia  
Este situată în vestul judeţului Timiş, fiind o podgorie care necesită la ora actuală 

investiţii majore, destinate reconstrucţiilor acestor plantaţii, care în marea lor majoritate 
sunt îmbătrânite sau abandonate. Fără o investiţie majoră şi rapidă, zona viticolă Teremia 
riscă să dispară de pe harta viticolă a României, cu toată tradiţia sa îndelungată. 

 Referitor la condiţiile climatice, acestea sunt propice cultivării soiurilor de struguri 
pentru vinuri albe : Fetească Regală, Sauvignon blanc, iar dintre soiurile pentru vinuri roşii, 
cel mai bine se pretează soiul Burgund. 

 Regiunea de vest a României reprezintă o zonă viticolă importantă cu o pondere 
mare în viticultura românească. Ea oferă condiţii naturale favorabile şi foarte favorabile 
pentru cultura viţei de vie, în special a soiurilor pentru vinuri de înaltă calitate. Amplasarea 
geografică şi infrastructura superioară  celorlalte zone viticole ale  României a atras un 
număr mare de investitori mai ales în ultimii ani, care au contribuit din plin la relansarea 
viticulturii acestei zone. Ca urmare a investiţiilor făcute au apărut numeroase exploataţii 
viticole, care au trecut la înlocuirea plantaţiilor îmbătrânite cu plantaţii noi performante, cu 
soiuri de perspectivă care au cerere pe piaţa mondială. 

 
Prof.univ.dr. Alin Dobrei 
Şef lucr.dr. Alina Ghiţă 
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 SCRAPIE 
 

Cunoscută şi sub denumirile de boala tremurătoare a oilor sau de boala 
pruriginoasă este o boală cu evoluţie sporadică sau endemică a oilor, caprelor şi 
muflonilor (Ovis musimon), primele dintre acestea fiind cele mai afectate. Denumirea bolii 
( se pronunţă screpi) este de origine engleză, fiind asociată cu pruritul observat la oile 
bolnave, precum şi tendinţa acestora de a freca zona dorso-lombară de obiectele din jur. 
Cel mai larg folosită în literatura de specialitate este această denumire, în alte limbi 
denumirile fiind de asemenea asociate cu simptomele acestei maladii, adică cu 
tremurăturile şi pruritul: tremblante (franceză), traberkrankheit (germană), prurigo 
lombar (spaniolă), rida (islandeză). Boala este larg răspândită în Regatul Unit, de unde s-
a extins în numeroase alte ţări. A fost semnalată în Cipru, Elveţia, Franţa, Germania, 
Grecia, Irlanda, Islanda, Israel, republicile fostei Iugoslavii, Olanda, Rusia, Slovacia, 
Suedia, China, Japonia, Canada şi S.U.A. În România, la începutul anului 2003, scrapie a 
fost prima oară diagnosticată în cadrul IDSA şi în câteva judeţe, de către dr. Alexandru N. 
În prezent, singurele ţări considerate libere de scrapie sunt Australia şi Noua Zeelandă. Nu 
este exclus ca, în absenţa unor programe riguroase de supraveghere epidemiologică, 
boala să fie prezentă şi în alte ţări, fiind semnalată, de către unii autori, o "conspiraţie a 
tăcerii" a crescătorilor. Consecinţele economice ale acestei boli sunt legate în primul rând 
de sistarea exportului de animale de reproducţie, ceea ce a atras pagube considerabile 
unor ţări, cum ar fi Marea Britanie. La toate asectea se adaugă costul măsurilor legate de 
supravegherea epidemiologică şi combaterea bolii în ţările care au un astfel de program, 
care presupune distrugerea în totalitate a turmelor în care s-au semnalat cazuri de boală. 

Din punct de vedere al epidemiologiei scapie este o EST (encefalopatie 
spongiformă transmisibilă) cu un grad redus de contagiozitate. În mod obişnuit, boala este 
introdusă în turmele indemne odată cu animalele aflate în perioada de incubaţie, iar calea 
de transmitere cel mai frecvent întâlnită este de la mamă la miel. Din cauza perioadei de 
incubaţie care are o durată foarte mare, o oaie contaminată poate transmite boala la mai 
multe generaţii de miei, înainte de apariţia primelor simptome de scrapie. Mecanismul 
transmiterii bolii nu este cunoscut, însă se pare că nu are loc o infecţie in utero. Nu a putut 
fi demonstrată contaminarea ovocitelor, a testiculelor şi a lichidului seminal de la animalele 
bolnave. Cu toate că învelitorile fetale şi placenta au un grad ridicat de infectivitate, cele 
mai multe încercări de a izola agentul scrapie din ţesuturile fătului au fost în zadar. 
Transferul de embrioni de la mame cu scrapie la oi indemne a permis obţinerea de produşi 
care nu au făcut boala în anii următori. Rezultat similar s-a obţinut şi în cazul tranferului de 
embrioni de la donatoare indemne la recipiente infectate, atunci când mielul a fost izolat 
după fătare. Nu s-a putut izola agentul scrapie din saliva şi fecalele animalelor bolnave, iar 
datele referitoare la prezenţa sa în urină sunt contradictorii. A fost dovedită totuşi 
transmiterea orizontală a bolii, ca urmare a cohabitării în perioada de stabulaţie sau pe 
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păşune, mai ales ca urmare a consumului de învelitori fetale contaminate. În Islanda a fost 
demonstrată transmiterea bolii la oi indemne menţinute pe păşuni folosite cu 1-3 ani în 
urmă de către turme infectate. Tot în Islanda a fost semnalată izolarea agentului scrapie 
de la acarienii din iarbă şi fân (genurile Lepidoglyphus, Acarus, Tyrophagus şi altele) 
recoltaţi de pe păşuni folosite de turme infectate. Cu toate că nu a fost confirmată şi de alţi 
autori, această observaţie poate confirma şi explica infectarea turmelor indemne care au 
păşunat pe aceste suprafeţe după 1-3 ani de la eliminarea turmelor infectate Posibilitatea 
unei transmiteri orizontale a bolii, prin contaminarea cu berbecuţi infectaţi este extrem de 
mică. Este admisă posibilitatea transmiterii infecţiei prin intermediul apei, furajelor, 
uneltelor contaminate, prin intermediul păsărilor necrofage sau de către cei care tund oile.  

Au fost menţionate cel puţin două episoade de transmitere iatrogenă (element 
care desemnează o afecţiune determinată de rezultatul unui tratament, ca efect nedorit, 
neaşteptat, inevitabil) a bolii prin folosirea de vaccinuri inactivate cu formol, preparate din 
ţesuturi de la oi, a căror situaţie referitoare la eventuala prezenţă a bolii era 
necunoscută.Transmiterea bolii de la o turmă la alta este realizată cel mai frecvent prin 
mişcarea oilor tinere infectate şi aflate în faza preclinică a bolii. În astfel de condiţii, 
difuzarea agentului etiologic în turma nou infectată are loc înainte de apariţia primului caz 
clinic. În turmele contaminate, scrapie poate să evolueze endemic sau sporadic, cu 
apariţia cazurilor de boală la intervale neregulate de timp. Prevalenţa anuală a afecţiunii în 
cadrul efectivelor contaminate este, de cele mai multe ori redusă, sub 5%, însă în absenţa 
măsurilor de combatere există posibilitatea să crească până la 10% sau mai mult. Boala a 
fost semnalată la animalele cu vârste cuprinse între 10 luni şi 10 ani, mai rar înainte de 18 
luni, dar cel mai frecvent în jurul vârstei de 4 ani. În turmele contaminate a fost observată o 
reducere a vârstei la care apar semnele clinice, se pare ca urmarea acţiunii presiunii de 
infecţie. Cu toate că în cursul infecţiilor experimentale caprele se dovedesc mult mai 
receptive decât oile la infecţie, cu o perioadă de incubaţie mai scurtă, în condiţii naturale, 
îmbolnăvirile acestei specii sunt rare, de cele mai multe ori fiind transmisă de la oi. 

Scrapie este inclusă de către Oficiul Internaţional de Epizootii (OIE) în lista B a 
bolilor declarabile. Infecţia se realizează cel mai frecvent pe cale digestivă, cu toate că nu 
poate fi exclusă nici contaminarea plăgilor sau scarificărilor. În cazul infecţiei 
experimentale, perioada de incubaţie este în medie de 24 de luni, însă aceasta în mare 
măsură este determinată de genotip, putând să ajungă uneori la 56 de luni. Este dificil de 
determinat perioada de incubaţie în cazul infecţiei naturale. Un experiment de cohabitare a 
oilor infectate cu oi indemne a dus la apariţia primelor simptome, în cazul oilor indemne, 
după o perioadă de 36 de luni. După pătrunderea în sistemul nervos central, prionii se 
propagă în măduva spinării şi în creier, prin intermediul bulbului. Se mai observă şi o 
diseminare centrifugă, pe aceeaşi cale neurală, fapt ce explică infectivitatea altor organe. 
Atunci când infecţia se produce pe cale parenterală, replicarea primară se va produce în 
primul rând în splină. În cazul animalelor splenectomizate, perioada de incubaţie este mai 
lungă, replicarea primară având loc în alte ţesuturi cu elemente limforeticulare. Când 
infecţia experimentală este produsă la oi pe cale nervoasă, perioada de incubaţie este mai 
scurtă când inocularea se produce la nivelul măduvei toracice, comparativ cu situaţia în 
care inocularea se face intraocular sau la nivelul porţiunii anterioare a encefalului. Această 
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constatare, precum şi alte date obţinute în urma infecţiilor experimentale au condus la 
concluzia că declanşarea tabloului clinic este asociată cu replicarea prionilor în anumite 
zone ţintă ale sistemului nervos central, iar acestea sunt atinse mai repede atunci când 
agentul scrapie pătrunde în creier, din măduva rahidiană. Tabloul clinic de asemenea 
variază în funcţie de acele zone ţintă afectate, localizarea lor fiind variabilă, în funcţie de 
tulpină. 

În cazul animalelor bolnave se poate pune în evidenţă infectivitatea în numeroase 
organe şi ţesuturi, ce pot fi împărţite în trei categorii, după cum urmează: 

─  cu titru infectant ridicat, creierul şi măduva spinării; 
─ cu titru infectant mediu, ileonul, limfonodurile, colonul proximal, amigdalele, 

splina, dura mater, hipofiza, suprarenalele, placenta şi lichidul cefalorahidian; 
─ cu titru infectant redus, colonul distal, mucoasa nazală, măduva osoasă, nervii 

periferici, pulmonul, ficatul, pancreasul, timusul şi se pare, unele leucocite. 
Se admite posibilitatea ca la oile ce aparţin genotipurilor cu rezistenţă ridicată la 

scrapie agentul etiologic al acestei boli să sufere o replicare doar extraneuronal, mai ales 
în ţesuturile limfoide, fără prezenţa manifestărilor clinice. Se pare că aceste animale 
purtătoare ar putea transmite boala orizontal sau vertical la animalele cu receptivitate 
crescută. 

Scrapie debutează clinic cu modificări ale comportamentului, ce în mod iniţial sunt 
manifestate intermitent, după care se observă o accentuare a lor. Animalele devin fie 
indiferente, fie exagerat de atente la stimulii din jurul lor, având un facies speriat, în 
anumite situaţii fiind agresive, pierd instinctul gregar şi se separă de restul turmei. Sunt 
sensibile la excitaţii, reacţionând prin tremurături şi convulsii când acestea se declanşează. 
Mai târziu, sau chiar concomitent apar simptomele paresteziei pruriginoase, care pot fi 
declanşate prin frecarea zonei lombare, animalele adoptă o poziţie caracteristică, cu capul 
ridicat şi efectuând mişcări de ciugulire cu buzele. În absenţa unor modificări cutanate se 
declanşează pruritul, manifestat prin tendinţa animalelor de a se freca de obiectele fixe din 
mediu sau de a ciuguli lâna şi membrele proprii. Ca urmare a acestui comportament apare 
pierderea pronunţată a cojocului de lână (depilare) şi se pot observa leziuni cutanate mai 
ales la nivelul regiunii dorsale, rar la cap sau membre anterioare. Apar apoi tulburările 
locomotorii, în prima fază evidente la nivelul membrelor posterioare. Animalele scurtează 
pasul şi aduc membrul înainte, fără flexare la nivelul jaretului. Oile forţate să alerge o vor 
face în trap mărunt, corectându-şi cu greu, în repaus, poziţia anormală a membrelor. Cu 
timpul animalele preferă ataxia, mersul devine nesigur, nu mai pot fi coordonate mişcările 
membrelor anterioare cu cele ale membrelor posterioare, deseori oile cad şi se ridică tot 
mai greu din decubit. La câteva săptămâni de la debutul clinic al bolii se observă apariţia 
hiperchineziilor, manifestate prin clătinarea intermitentă a capului, tremurături la nivelul 
musculaturii gâtului sau membrelor, cu toate că apetitul este prezent, animalele slăbesc, 
iar la unele apar tulburăei ale deglutiţiei şi amauroză (pierderea vederii, fără existenţa unei 
leziuni oculare evidente). În faza finală a bolii, animalele slăbite rămân în decubit. Faza 
clinică a bolii durează în medie două luni, cu variaţii între 1 şi 6 luni . O analiză efectuată 
printre crescătorii de oi familiarizaţi cu simptomele acestei boli a evidenţiat faptul că primul 
simptom observat de aceştia era pruritul (peste 70% din cazuri), după care urmau 
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incoordonarea locomotorie (17%), modificări ale fonaţiei (8%) şi tremurăturile musculare 
(5%). A fost semnalată foarte rar o formă predominant paralitică de scrapie (drowsy), ce 
debutează cu tulburări ale locomoţiei, ca: mers nesigur, pareze şi paralizii ale membrelor, 
somnolenţă întreruptă de episoade de tremurături musculare, convulsii, frisoane, trismus 
(contracţie spastică, involuntară a musculaturii mandibulei, ce împiedică deschiderea gurii) 
şi nistagmus (mişcări involuntare şi sacadate ale globilor oculari, de mică amplitudine, de 
cele mai multe ori orizontale, dar uneori verticale sau circulare). În această formă clinică 
moartea survine în aproximativ două săptămâni de la debut, fiind consecinţa imediată a 
unui sindrom bulbar.Tabloul clinic poate varia în funcţie de rasă. La capre lipseşte pruritul, 
fiind frecvente modificările de postură. Animalele stau în poziţie patrupodală cu membrele 
adunate, urechile îndreptate spre înainte, coada mult răsucită pe spate şi au în 
permanenţă un facies anxios. Unele dintree animale pot prezenta şi agresivitate faţă de 
celelalte animale. 

Pentru stabilirea diagnosticului diferenţial se va avea în vedere faptul că boala 
este rareori întâlnită înainte de vârsta de 1½ ani, în majoritatea lor cazurile fiind 
înregistrate între 2 şi 5 ani, iar durata medie a evoluţiei clinice fiind de 2 luni. În condiţiile 
acestea scrapie poate fi uşor confundată cu cenuroza, abcesele sau tumorile cerebrale 
sau medulare. Evoluţiile clinice cu durată foarte scurtă, până la 7-10 zile care rareori 
întâlnite în scrapie trebuiesc diferenţiate de rabie, boala lui Aujeszky, listerioză, cetoze şi 
meningoencefalite parazitare acute. Pentru confirmarea diagnosticului este indispensabile 
examenul de laborator. Dintre metodele de diagnostic de laborator în scrapie, examenul 
histologic încă se situează ca primă opţiune. Modificările histologice sunt localizate în 
primul rând în bulb, apoi în punte, talamus şi cortexul cerebelos, în mai mică măsură în 
măduvă, mezencefal, hipotalamus, corpul striat şi celulele Purkinje ale cerebelului. 
Simetria leziunilor este variabilă. Predomină vacuolizarea neuronală, spongioza 
neuropilului fiind frecventă la talamus şi mai discret reprezentată în celelalte localizări. 
Astrocitoza este reprezentată în zonele în care celelalte tipuri de leziuni sunt mai 
pronunţate, iar acumulările de amiloid sunt rareori întâlnite în scrapie, spre deosebire de 
alte EST. De un interes deosebit se bucură examenul imunohistiochimic pe probe biopsice 
recoltate de la animale în viaţă, din amigdale şi membrana nictitantă.  Această tehnică a 
permis evidenţierea în structurile limfoide ale acestor organe a acumulărilor de prioni cu 
multe luni înainte de apariţia semnelor clinice. 

Complexul de măsuri ce vizează profilaxia şi combaterea acestei boli iau în 
considerare trei caracteristici ale acestei boli: contagiozitatea, incidenţa ridicată a 
transmiterii de la mamă la făt şi riscul contaminării mediului. 

Astfel, este total contraindicat importul de ovine, în special femele, din ţările în 
care este declarată scrapie, sau în care situaţia epidemiologică este necunoscută. În acest 
caz, atestarea situaţiei epidemiologice trebuie bazată pe un program de supraveghere 
eficient şi continuu şi pe rezultatele unui studiu de analiză a riscului în ţara exportatoare. 
Din aceste ţări se poate admite importul de material seminal recoltat de la berbeci sănătoşi 
din turme indemne sau chiar berbeci reproducători care îndeplinesc aceleaşi condiţii.  În 
acest din urmă caz, berbecii vor fi izolaţi şi folosiţi numai pentru însămânţări artificiale. 
Turmele în care au apărut cazuri confirmate de scrapie şi păşunile folosite de acestea se 
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supun carantinei de gradul III. Se limitează circulaţia animalelor şi se interzice livrarea lor 
de către alte unităţi iar păşunile nu vor fi folosite de alte turme. Animalele bolnave sunt 
supuse eutanasiei, cadavrele lor fiind distruse prin ardere. La aceleaşi măsuri sunt supuse 
oile livrate în ultimii cinci ani altor ferme, precum şi produşii rezultaţi de la acestea.  
Fătările vor avea loc doar în spaţii delimitate, care vor fi curăţate şi dezinfectate la sfârşitul 
campaniei, iar gunoiul va fi ars. Placentele şi învelitorile fetale vor fi recoltate imediat după 
eliminare şi vor fi arse sau îngropate adânc. Un exemplu de aplicare a măsurilor de 
combatere este cel oferit de Islanda, unde turmele contaminate au fost carantinate şi apoi 
sacrificate în totalitate, cu dezinfecţii repetate ale adăposturilor şi a inventarului. 
Repopularea cu animale indemne s-a realizat după 3 ani de la depopulare. Păşunile 
turmelor contaminate nu au fost folosite de asemenea, timp de 3 ani după depopulare. 
Măsuri similare s-au aplicat şi în Noua Zeelandă şi Australia, ţări ce au fost contaminate cu 
câte un import de oi din Regatul Unit. Astăzi sunt singurele ţări recunoscute ca fiind libere 
de scrapie. Până în prezent, majoritatea ţărilor în care a fost semnalată scrapie nu au 
trecut la astfel de măsuri de reducere a incidenţei infecţiei, prin sacrificarea animalelor 
bolnave şi a produşilor acestora, gruparea fătărilor în spaţii limitate şi distrugerea 
placentelor.  A fost propusă ca posibilă măsură de combatere şi asanare a bolii selecţia în 
funcţie de polimorfismul genei prionice, demonstrându-se că prin acest procedeu se pot 
obţine efective de oi cu rezistenţă la scrapie. O rezervă exprimată faţă de această metodă 
este aceea că animalele rezistente ar putea să facă infecţii latente, cu replicarea exclusiv 
extraneuronală a prionilor, devenind purtătoare şi, eventual, eliminatoare. 

Combaterea la scară naţională a scrapiei poate fi realizată numai plecând de la 
un program riguros de supraveghere epidemiologică, clinică şi de laborator a ovinelor şi 
caprinelor în vârstă de peste 18 luni, indigene şi/sau din import, din următoarele categorii: 

▪ animalele care prezintă modificări de comportament, semne nervoase şi care nu 
răspund la tratamentul instituit nici după 15 zile de la debutul clinic; 

▪ animalele cu tendinţă de slăbire, sau la care se observă un tablou clinic nervos 
progresiv; 

▪ animalele importate, sacrificate de necesitate sau moarte, aflate în perioade de 
carantină profilactică; 

▪ rumegătoarele mici, din mediul silvatic, găsite moarte 
Deşi până în prezent nu există nici o dovadă că 

scrapie ar putea fi transmisă la om, Comunitatea 
Europeană a inclus în lista materialelor de risc specific 
splina oilor şi caprelor de orice vârstă, iar pentru cele de 
peste 12 luni, capul, incluzând creierul, globii oculari, 
amigdalele şi măduva rahidiană. Aceste materiale sunt 
excluse din alimentaţia publică şi din furajarea animalelor, 

fiind distruse.                                                                           
  Daniela Moţ 
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Pregătirea trandafirilor pentru iarnă 
 

 Majoritatea speciilor de trandafiri se pregătesc singure pentru vremea rece, graduat 
o dată cu debutul toamnei până la începutul iernii. În tot acest timp pereţii celulari ai plantei 
se îngroaşă astfel planta pregătindu-se pentru repaus. Acest proces se manifestă la 
exterior prin apariţia de pete violacee pe ramuri. 

 Pentru ca trandafirii să reziste peste iarnă este necesar ca la venirea îngheţului 
aceştia să se afle în repaus total, fenofază ce se poate obţine prin oprirea fertilizării cu 
şase săptămâni înainte de primul îngheţ. Aplicarea târzie a îngrăşămintelor cu azot duce 
la prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu şi chiar până la începutul iernii. 
De asemenea se reduce udatul, dar nu în totalitate. 

 Protejarea plantelor de îngheţ  

 Indiferent de categoria din care fac 
parte, şi regiunea în care se află, trandafirii 
trebuie protejaţi în timpul iernii prin muşuroire 
sau îngropare. 

Perioada optimă pentru muşuroire este la 
sfîrşitul lunii octombrie şi începutul lunii 
noiembrie.  

 Muşuroirea constă în acoperirea  
ramurilor de la baza tufei cu un pământ uscat şi 
afănat; uscat pentm a se evita excesul de 
umiditate care provoacă putrezirea mugurilor, 
iar afânat pentm a pătrunde cu uşurinţă printre 
ramuri.  

Muşuroiul nu trebuie să depăşească 25-30 cm în înălţime, iar baza sa să acopere 
bine tufa (Fig.1).  

 La trandafirii cu trunchi înalt, protejarea se poate face în 2 feluri: fie se aplecă 
tulpina la nivelul solului şi apoi se muşuroieşte coroana, fie se înveleşte planta cu paie, 

ţesătură de material plastic, rogojini, coş de 
nuiele sau pânză de sac. În acest caz, printre 
ramurile coroanei se pun ziare, mănunchiuri de 
paie, cetină de brad, talaş sau ştiuleţi de 
porumb, după care se leagă cu sfoară sau 
sârmă, pentru a uşura operaţia de învelire 
(Fig.2). 

 
Asist. dr. Toţa Cristina Elena 

Prof. dr. Băla Maria 
 

Fig.1 Legarea şi muşurirea tufei 

Fig.2 Protejarea plantei 
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Cum să cumpărăm un căţeluş? 
 

Regulile achiziţionării unui câine prin intermediul teoriei 3+1: 
1. să nu cumpăraţi un câine, până când nu sunteţi pe deplin lămurit dacă într-adevăr 

doriţi un câine şi dacă sunteţi în stare să-i asiguraţi condiţii de trai corespunzătoare 
(alimentaţie, îngrijire, afecţiune); 

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

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

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

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

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

 nu a putut asigura condiţiile corespunzătoare (curăţenie, igienă, mişcări suficiente 
în aer liber, alimentaţie bună), până la vârsta de 7 săptămâni a puilor (puteţi 
achiziţiona un căţel needucat, nesocializat sau un câine bolnav); 
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 nu a efectuat la vârsta de 2 săptămâni primul tratament contra endoparaziţilor şi nu 
a repetat acest lucru din două în două săptămâni (puteţi cumpăra un animal cu 
valoare redusă şi care se poate uşor îmbolnăvi); 

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

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

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

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

 Să nu uitaţi: 
 deficienţele crescătorilor de multe ori nu pot fi remediate; 
 să nu cumpăraţi căţel, dacă în perioada de ceea mai mare importanţă din viaţa 

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

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

Poate că, după cele expuse mai sus, 
sunteţi îndreptăţiţi să mă întrebaţi dacă prin 
aceste sfaturi, vreau să vă conving să 
renunţaţi la creşterea unui câine valoros şi 
pentru care uneori investiţi sume 
considerabile? Răspunsul este, categoric NU. 
Vreau doar să vă atrag atenţia asupra faptului 
că, responsabilitatea pentru creşterea  unui 
animal este mare şi acesta începe cu o 
alegere corespunzătoare şi cu achiziţionarea 

lui. Este posibil, ca în ciuda sfaturilor enumerate anterior să cumpăraţi un animal bolnav 
sau cu un temperament necorespunzător, dar ce este sigur că, orice deficienţă creşte în 
mod considerabil această posibilitate. Şi dacă oricine mă întreabă, să ţină câini, răspunsul 
meu este: dacă puteţi să vă asumaţi responsabilitatea, atunci DA! 
 

 
Dr. Med. Vet. Dégi János 
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea  Competitivităţii Economice”, 

Proiect cofinanţat prin „Fondul European de Dezvoltare Regională” 
 
 
12.11.2012,   
Comunicat de presă  

 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara anunţă 

implementarea proiectului DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE, EDUCAŢIE ŞI 
SERVICII ÎN DOMENIILE MEDICINEI VETERINARE ŞI TEHNOLOGIILOR INOVATIVE PENTRU 
REGIUNEA VEST.  

 
Valoarea proiectului, finanţat prin POS CCE, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, 

dezvoltare tehnologică şi inovare, este de 45.211.960 lei din care 28.391.204 lei cofinanţare din 
partea Uniunii Europene. 

       
Obiectivele proiectului sunt:  
 
1. Modernizarea, renovarea şi construirea de noi spaţii de cercetare în vederea dezvoltării 

cooperării dintre USAMVBT şi antreprenoriatul din domeniile medicinei veterinare şi a tehnologiilor 
inovative – se vor moderniza 14 laboratoare, se vor construi şi înfiinţa 17 laboratoare noi, 7 unităţi 
experimentale, precum şi infrastructura adiacentă. 

 
2.  Crearea facilităţilor pentru derularea experimentelor în acord cu domeniile de cercetare 

europene pentru 77 cercetători români şi străini - obiectiv care va fi îndeplinit prin i) dotarea 
laboratoarelor cu echipamente de ultimă generaţie pentru soluţionarea a 100 teme de cercetare, ii) 
crearea sistemului de  management a calităţii cercetării şi serviciilor şi prin iii) înfiinţarea unităţii de 
coordonare administrativ-ştiinţifică.  

 
3.  Abordarea unor domenii noi de cercetare şi diseminarea rezultatelor în scopul creşterii 

competitivităţii companiilor române pe plan naţional şi internaţional 
 
Reprezentant legal al USAMVBT: Rector, Prof. dr. ing. Paul Pîrşan 
Director proiect: Prorector, Prof. dr. h.c. Horia Cernescu 

 
Pentru detalii suplimentare consultaţii adresa: www.ancs.ro 
 
Persoana de contact: 
Dr. Ioan Huţu, USAMVBT - asistent manager proiect,  
i.hutu@unitate-extensie.org.ro 
tel/fax: 0256/277127, mobil: 0727739161 
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