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Luna mai este, prin tradiţie, dedicată celebrării evoluţiei 
universităţii noastre, pe care din anul 2016 am onoarea să o reprezint. 
În anul acesta, în mod deosebit, am organizat o serie de evenimente 
ştiinţifice şi profesionale, atât pentru a creşte vizibilitatea instituţiei, 
cât şi pentru a asigura legătura optimă între activitatea didactică, 
ştiinţifică şi cea de transfer tehnologic. Astfel, Concursul studenţesc 
cu caracter profesional-ştiinţific şi sportiv, Agronomiada, aflat în 
2019 la a XXXI-a ediţie, a deschis seria evenimentelor USAMVB 
din luna Mai. Agronomiada se desfăşoară prin rotaţie, la unul din cele 
5 centre universitare de învăţământ agronomic din ţară (Bucureşti, 
Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Craiova), iar din 2014 s-au alăturat 
concursului şi colegii Universităţii Agrare de Stat a Moldovei. La 
ediţia de anul acesta desfăşurată în perioada 9-12 mai, au fost propuse 
concursuri pe 21 de discipline profesionale şi 4 competiţii sportive, 
toate contribuind la creşterea competenţelor şi competitivităţii 
studenţilor din domeniul ştiinţelor vieţii, în perspectiva 
unei bune pregătiri profesionale şi a stabilirii unor 
relaţii de colaborare cu viitori specialişti din alte centre 
universitare. 

Săptămâna Universităţii va avea loc în 
perioada 20-26 mai şi va cuprinde evenimente 
ştiinţifice, profesionale şi cultural-artistice care reflectă, 
deopotrivă, tradiţia şi evoluţia universităţii noastre. 
Dintre acestea amintim: Conferinţa Internaţională 
de Ştiinţele Vieţii (23-24 mai 2019), worhshop-
uritematice pe domeniileagronomie, geodezie, ingineria 
mediului, horticultură, silvicultură, zootehnie, medicină 
veterinară, inginerie alimentară, management şi turism 
rural. Începând cu data de 24 şi continuând până în 26 
mai, avem trei zile dedicate Expoziţiei cu participare 
internaţională Banat Agralim, unde sunt aşteptaţi 
pentru expoziţii sute de reprezentanţi ai unor firme de 
prestigiu din domeniul agriculturii, zootehniei, medicinei veterinare, 
horticulturii, silviculturăă, industriei alimentare, managementului 
şi dezvoltării rurale şi al serviciilor conexe. La fiecare ediţie mii de 
vizitatori din toate categoriile profesionale şi  de vârstă sunt prezenţi 
alături de noi, deoarece am mizat pe faptul că sectoarele prezente în 
cadrul expoziţiei îşi aduc aportul la educaţia permanentă, indiferent 
de preocupare sau de etapa de viaţă.

Am reflectat mult asupra momentelor trăite în cadrul vizitei 
oficiale în Coreea de Sud, unde am participat în calitate de Rector 
din partea USAMVB Timişoara şi a României. Consider că sunt 
câteva elemente de esenţă pe care le putem prelua de la alte culturi şi 
adapta pentru o mai bună dezvoltare şi valorificare a culturii noastre. 
Astfel, se remarcă modul în care ne raportăm la propria ţară şi valorile 
promovate, apreciind iubirea de ţară, respectarea familiei, respectul 
faţă de propria persoană şi faţă de cei din jur, dar mai ales înţelegerea 
într-o formă corectă a valorii muncii. Un alt element pozitiv prezent 

Luna MAI la USAMVB
„Regele Mihai I al României” 

din Timişoara
între tradiţie şi deschidere spre noi orizonturi 

este legat de investiţia în educaţie a unei ţări şi promovarea ei, la 
nivel naţional şi internaţional, fiind considerată o prioritate pentru 
stabilitatea şi viitorul ţării. M-a impresionat, de asemenea, valorificarea 
şi optimizarea fiecărei resurse şi, sunt convins, că la acest capitol al 
resurselor naturale ţara noastră este avantajată, fără a avea noi aici nici 
un aport, ci, dimpotrivă, o obligaţie faţă de generaţia care a trecut şi, în 
mod special, faţă de viitor. Probabil am înţeles şi ar trebui să înţelegem 
încă o dată importanţa culturii în existenţa şi dezvoltarea unui stat, 
cunoscut fiind faptul că cei 3 piloni care consolidează dezvoltarea unei 
naţiuni sunt: cultura, economia şi politica. Cred că rolul universităţii ca şi 
motor sau scânteie pentru mecanismul amplu de piaţă este de a influenţa 
pozitiv cultura prin educaţie, economia în zonele de competenţă ale 
universităţii şi, chiar politica, prin calitatea resurselor umane pregătite 
ca viitori intelectuali ai clasei politice din ţara noastră şi din Comunitatea 
Europeană. Mi s-a reconfirmat faptul că avem de învăţat de la fiecare 

naţiune, luând ceea ce este bun şi ni se potriveşte, dar, totodată, privind 
cu mulţumire înspre locul unde am fost aşezaţi ca şi popor, de milenii, 
apreciind ceea ce avem şi străduindu-ne să vedem cu ce putem contribui 
fiecare dintre noi, acolo unde suntem aşezaţi. 

Închei prin a exprima senzaţia de excepţie pe care am avut-o 
la întoarcerea în ţară, când în faţa ochilor, venind dinspre Georgia, 
traversând Marea Neagră, şi vechea zonă Tomis - Callatis, în faţa noastră 
s-a aşternut un tablou în culori vii, tipic lunii mai, întâlnit pe meleagurile 
noastre, aşa cum în foarte puţine locuri poate fi creionat şi admirat. 

Vivat crescat floreat Alma Mater!
Vivat crescat floreat nostra patriam!

Rector USAMVB Timişoara,
Prof. univ. dr. ing. Cosmin Alin POPESCU
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Soiul de grâu de toamnă DACIC a fost 
obținut prin selecție genealogică repetată din 
combinația hibridă DROPIA//ATLAS 66/
Fundulea 4. Mai exact, linia Oradea 128 G 
(ATLAS 66/FUNDULEA 4), linie soră cu soiul 
Crișana, s-a încrucișat în anul 2002, în poziție 
paternă, cu soiul Dropia. 

Soiul face parte din specia Triticum 
aestivum L. varietatea lutescens, fiind un soi 
tipic de toamnă. Este cu 5-10 cm mai mic decât 
Crișana, respectiv cu 3-5 cm mai mic decât Glosa 
și Delabrad, talia plantei fiind de aproximativ 90 
cm.

Soiul Dacic are o perioadă de vegetație 
mijlocie, practic egală cu a soiurilor Dropia și 
Delabrad și mai tardiv decât Glosa cu 3-4 zile. 
Perioada de la răsărit la înspicat este cuprinsă 
între 200 și 220 de zile iar cea de la înspicat la 
maturitatea fiziologică este de 50- 55 de zile.

Dacic are o rezistență bună la iernare, fără 
pierderi de plante sau vătămări ale aparatului 
foliar, chiar și în cele mai aspre ierni.

DACIC 
– UN NOU SOI DE 

GRÂU 
CREAT LA SCDA 

LOVRIN

Tulpina soiului Dacic este de grosime medie, elastică, cu internodii 
mai scurte decât la soiul Crișana, imprimându-i o foarte bună rezistență 
la cădere.

Spicul la maturitate este de culoare albă, de lungime medie și cu 
ariste lungi iar bobul este de culoare roșie, mare (MMB = 44-50 grame). 
Capacitatea de înfrățire este bună, realizând o densitate de 550-600 spice/
m2.

Soiul Dacic este rezistent la rugina galbenă, helmintosporioză 
și făinare, mijlociu de rezistent la septorioză, rugina brună și fuzarioza 
spicului. 

Atât soiul Crișana cât și soiul nou creat Dacic se remarcă prin 
toleranța la toxicitatea ionilor de aluminiu prezenți în solurile acide de tip 
luvisol albic sau brun luvic, soluri foarte răspândite în România, mai ales 
în zona colinară și de deal din partea de vest a țării. Această caracteristică 
aparte a soiului Dacic (toleranța ridicată la sol acid) face ca acesta să 
realizeze producții mari și constante și pe soluri mai puțin fertile, cu pH 
cuprins între 5,0- 6,5 și cu exces de ioni mobili de aluminiu în soluția 
solului. Datorită acestor însușiri, soiul Dacic va lua locul soiului Crișana 
în zonele colinare și de deal.

În privința calității, soiul Dacic intră în categoria celor de calitate 
bună: conținutul de proteină totală oscilează, în funcție de condițiile 
climatice și agrotehnica aplicată, între  12,0 și13,7%, gluten umed 28,0-
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33,7%, tăria bobului 44-46%, valori comparabile cu 
ale soiurilor: Glosa, Litera, Miranda, Otilia, Pajura, 
Ursita sau Alex.

Testarea capacității de producție a liniei de 
ameliorare Lovrin 6X, viitorul soi Dacic, a început 
în câmpurile proprii de selecție și testare după care 
a fost promovată pentru testare în rețeaua de stațiuni 
de cercetare agricolă, afirmându-și valoarea în 
majoritatea zonelor, mai mulți ani la rând. Astfel, spre 
exemplificare, în anul 2018 s-a clasat pe locul doi, cu 
o producție medie de 5.565 kg/ha, fiind depășită de 
o altă linie de grâu creată la Stațiunea de Cercetare 
Dezvoltare Agricolă Lovrin, respectiv Lovrin 5X, cu 
o producție medie de 5.649 kg/ha. Merită de subliniat 
faptul că în toate cele 8 stațiuni respectiv 15 condiții 
de testare, cea mai mare producție înregistrată a fost 
de 7.747 kg/ha, obținută la SCDA Teleorman, tot de 
linia Lovrin 6X.

Ca urmare a rezultatelor foarte bune realizate 
de linia Lovrin 6X, mai mulți ani la rând, în anul 
2014 a fost propusă pentru testare și înregistrare la 
ISTIS, unde a fost verificată atât în privința valorii 
agronomice și tehnologice cât și a testului DUS 
(distinctivitate, uniformitate și stabilitate).  

În tabel sunt redate producțiile medii obținute 
de linia Lovrin 6X, comparativ cu martorii utilizați, 
în cei 3 ani de testare.

Mai subliniem faptul că cea mai mare producție realizată în 
testare de către linia Lovrin 6X (soiul Dacic) în rețeaua de nord a ISTIS, 
care acoperă Transilvania și Moldova, a fost de 9.925 kg/ha, obținută în 
anul 2017 la Târgu Secuiesc. Pe această bază putem afirma că potențialul 
biologic al acestui soi este de 10.000 kg/ha, probabil chiar mai mare în 
condiții de favorabilitate maximă pentru grâu.

După ce linia de grâu Lovrin 6X a fost testată timp de 3 ani în 
rețeaua de centre de încercarea soiurilor din cadrul Institutului de Stat 
pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS), în data de 4 aprilie 
2019 această linie a devenit noul soi de grâu Dacic și a fost inclus în 
Catalogul Oficial al Soiurilor și Hibrizilor din România.

Deoarece acest nou soi a fost creat pentru a fi cultivat în jumătatea 
de nord a țării și pentru că a și confirmat acest lucru, l-am denumit Dacic. 
Așadar, recomandăm zonarea și cultivarea acestui soi în Transilvania, 
Câmpia de Vest și nordul Moldovei, areale unde soiul Dacic va putea 
valorifica la maxim regimul hidric și cel termic mai apropiate de optimul 
pentru grâu. Desigur că această zonare nu este strictă și nici restrictivă, 
putând să se extindă și spre sudul României.

Procedând la o înmulțire prealabilă a noului soi, la ora actuală 
Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Lovrin are în cultură 
o suprafață de 4,5 ha cu soiul Dacic, respectiv din verigile biologice 
superioare: sămânța amelioratorului, prebază I și prebază II, urmând ca 
în cel mult doi ani să putem livra primele cantități pentru comercializare 
către fermieri.

Dr.Ing. CS I Gheorghe BUNTA (SCDA Lovrin)

Rezultatele de producție obținute de linia Lovrin 6X în rețeaua de testare a Institutului de Stat pentru Testarea și 
Înregistrarea Soiurilor

CLAS. SOIUL PRODUCȚIA (KG/
HA)

PRODUCȚIA 
RELATIVĂ (%)

MEDIA MARTORILOR

2014-2015

1 DROPIA 5406 100
59202 GLOSA 5843 108

3 APULLUM 6510 120
4 LOVRIN 6X 6470 120 109,3%

2016-2017
1 LITERA 7057 100

7578
2 GLOSA 7330 104
3 APULLUM 7850 111
4 ANDRADA 8076 114
5 LOVRIN 6X 8364 119 110,4%

2017-2018
1 LITERA 7009 100

70782 GLOSA 7154 102
3 ANDRADA 7070 101
4 LOVRIN 6X 7584 108 107,1%
5 LOVRIN 5X 7677 110 108,5%
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Scăderea suprafețelor cultivate 
cu ovăz după anii 1950 nu a însemnat 
o scădere a interesului față de această 
cultură, în prezent ovăzul cultivându-se 
pe o suprafață de aproximativ 180000 ha 
în România. Ovăzul este cultivat pentru 
semințe, pășunat, furaj și așternut pentru 
animale sau pentru rotația culturilor, 
în funcție de regiunile de pe glob. 
Locul relativ important care se acorda 
ovăzului în agricultura mondială este 
determinat de însușirile sale alimentare 
valoroase. Ovăzul este o plantă mai puțin 

pretențioasă la calitățiile solului, 
datorită sistemului său radicular bine 
dezvoltat, care posedă o capacitate 
ridicată de solubilizare a substanțelor 
nutritive aflate în combinații greu 
solubile în sol. 

Noul soi de ovăz de primăvară, 
OVIDIU, creat la S.C.D.A. Lovrin, a 
fost omologat în cursul acestui an, fiind 
inclus în Catalogul Oficial al Soiurilor 
și Hibrizilor din România. Este un 
soi de ovăz semitimpuriu, prezentând 
următoarele însușiri morfologice: 

perioada de vegetație medie de 106 zile, 
iar perioada de la răsărit la înspicat, în 
medie de 56 de zile și de la înspicat la 
maturitate de 50 de zile. Portul plantei 
la înfrățire este erect, iar tulpina atinge 
o înălțime medie de 96 cm, cu 5 noduri. 
Paniculul (inflorescența) prezintă un 
port semierect, având în componența sa 
6-7 ramificații. Boabele au forma oval-
alungită, de culoarea galben-maronie, 
cu sticlozitate medie, iar primul bob 
are tendința de aristare. Masa a o mie 
de boabe (MMB) este cuprinsă între 

Rezultatele testării soiurilor de ovăz de primăvară de la S.C.D.A. Lovrin în rețeaua I.S.T.I.S. 
în anii 2016-2018 (Târgu Secuiesc, Șimleu-Silvaniei și Harman)

Zona de testare Varianta

Producția
Media

%kg/ha
%

kg/ha
%

kg/ha
%

2016 2017 2018 2016/2017

Târgul Secuiesc
Lovrin 1/ Mt. 4198 100 3851 100 3753 100 3934 100

Lovrin 6012 4295 102 4875 127 4850 129 4673 118

Șimleu Silvaniei
Lovrin 1/ Mt 4951 100 5646 100 4370 100 4989 100

Lovrin 6012 5025 102 6009 106 4577 105 5203 104

Harman
Lovrin 1/ Mt. 3713 100 3762 100 2522 100 3332 100

Lovrin 6012 3965 107 4290 114 2821 112 3692 110

Media Lovrin 1/Mt. 4287 100 4420 100 3548 100 4085 100

Lovrin 6012 4428 103 5058 114 4082 115 4522 110

UN NOU SOI DE OVĂZ DE PRIMĂVARĂ 

„OVIDIU” 
CREAT LA S.C.D.A. LOVRIN

OMOLOGAT ÎN ANUL 2019
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34-36gr, iar masa hectolitrică (MH) 
de 44-47kg/hl. Este mediu rezistent la 
rugina neagră, rugina coronată, făinare 
și mediu sensibil la tăciune. Noul soi 
prezintă o rezistență bună la cădere, 
secetă, scuturare și este tolerant la arșită 
și șiștevire. 

Cerințele agrofitotehnice ale 
soiului de ovăz de primăvară OVIDIU 
sunt următoarele: norma de semănat 
recomandată este de 120-140kg/ha, 
corespunzătoare unei desimi de 400-450 
boabe germinabile/m². Adâncimea de 
semănat este de 2-3 cm, iar fertilizarea 
recomandată fiind îngrășăminte cu fosfor 
și potasiu în doze de 50-60 kg/haP2O5 și 
40-60 kg/ha K2O, aplicate sub arătura de 
bază. Aplicarea azotului 60-100 kg/ha 
se va efectua  înainte de semănat, prin 
intermediul combinatorului. 

Combaterea chimică a 
buruienilor se realizează cu ajutorul 
erbicidelor comune cerealelor păioase. 

Gândacul bălos (Oulema melanopa) se 
combate prin tratamente cu insecticide 
aplicate la apariția larvelor, putându-se 
adăuga fungicide și îngrășăminte foliare. 
Momentului optim de recoltare nu se 
poate stabili cu precizie datorită coacerii 
mai puțin uniforme, iar pericolul de 
scuturare prin întârzierea recoltării este 
mare.

În urma testării liniei Lovrin 6012, 
actualul soi cu denumirea OVIDIU, în 
rețeaua de centre de încercare a soiurilor, 
parte a Institutului de Stat pentru Testarea 
Soiurilor (I.S.T.I.S.), a înregistrat sporuri 
de 2-18%, respectiv producții maxime 
cuprinse între 6500-6946 kg/ha. Astfel, 
la Sibiu s-au înregistrat producții de 
6600kg/ha (2018), la Rădăuți  6946 kg/
ha (2017) și la Dej de 6729 kg/ha (2017). 
În următorul tabel sunt exprimate 
producțiile obținute, procentul, respectiv 
media liniei Lovrin 6012 comparate cu 
soiul martor în unele centre de testare.

În conformitate cu datele 
prezentate în tabel se observă sporuri de 
producție pentru fiecare an agricol testat. 

Ca eficiența economică, soiul 
Ovidiu realizează sporuri importante 
de producție față de soiurile existente 
în cultură, iar rentabilitatea culturii 
sporește odată cu semănatul în epoca 
optimă (prima urgență) și folosirea 
unor doze echilibrate și raționale de 
îngrășăminte. Se poate cultiva în toate 
zonele de cultură a ovăzului din țara 
noastră, domeniul de aplicabilitate 
al noului soi fiind astfel foarte vast. 
Printre beneficiarii potențiali se 
numără societățile comerciale de stat și 
private, asociații agricole, și producători 
particulari.

Dr. Ing. CSII Toma IOAN  
(SCDA LOVRIN)

Drd. Ing.C.S.  Andreea – Maria  BULAI 
(SCDA LOVRIN)
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În cei aproape 70 de ani de activitate în domeniul 
ameliorării porumbului în partea de vest a țării s-au obținut 
rezultate valoroase în toate etapele de lucru. Hibrizii creați 
la fosta S.C.A. Lovrin, actuala S.C.D.A. Lovrin, au fost 
apreciați și cultivați cu rezultate bune și foarte bune în 
toată zona de câmpie din vestul țării, sudul și sud-vestul 
României. Au existat de-a lungul anilor și hibrizi mai 
timpurii cultivați cu precădere în zonele de deal din județele 
Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara.

Factorii climatici cum sunt temperatura, lumina, 
umiditatea relativă, pluviozitatea, influențează profund 
creșterea și dezvoltarea porumbului, direcționând 
productivitatea acestuia.

S.C.D.A. Lovrin este situată pe coordonatele 
geografice 200 49ˊ longitudine estică și 450 58ˊ latitudine 
nordică, primind influențe 
climatologice oceanice din 
N-V și mediteraneene din Sud. 
Altitudinea este de 86-92 m de la 
nivelul Mării Adriatice.

În ordine cronologică, 
la SCDA Lovrin s-au creat mai 
mulți hibrizi de porumb: HSL 
196, hibrid sorto-liniar, hibrizii 
dublii Lv 452 și Lv 453.

În primele etape ale 
ameliorării porumbului la Lovrin 
populațiile locale din zona Banat 
au prezentat un interes deosebit 
mai ales ca surse de gene utile 
pentru capacitatea de adaptare 
și pentru însușirile agronomice, 
fiziologice și de calitate, 
valoroase. Aceste populații 
locale din Banat au reprezentat 
niște rezervoare importante de 
gene utile pentru ameliorarea 
porumbului de la Lovrin.

Prin metodele clasice, 
specifice ameliorării porumbului: 
consangvinizare și heterozis, s-au 
obținut mai multe linii consangvinizate homozigote pure 

NOI ORIENTĂRI ÎN AMELIOAREA 
PORUMBULUI 

DE LA 
S.C.D.A. LOVRIN

din punct de vedere genetic și care prin încrucișarea cu alte 
linii consangvinizate obținute din material românesc sau de 
proveniență străină, diferite însă din punct de vedere genetic, au 
fost obținuți hibrizi foarte valoroși precum: HS 400, HS 415, HS 
360, HS 390 și Andreea.

La ora actuală se mai găsesc în cultură doar doi hibrizi: 
HS 400 și Andreea.

Cu titlu de actualitate, odată cu instalarea noii conduceri 
la S.C.D.A. Lovrin, care s-a dovedit foarte deschisă să sprijine 
și să continue activitatea de cercetare și obiectivele colectivului 
nostru, în urmă cu 3-4 ani colectivul din cadrul laboratorului 
de ameliorare a porumbului și-a schimbat radical activitatea, 
renunțându-se la „mult balast” genetic existent în câmpul de 
selecție și genitori.

Aspecte din câmpul de selecție (foto original)
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S-a început cu renunțarea în proporție de 90% a 
materialului inițial folosit până în anii 2014-2015 și s-a 
trecut la extragerea unor linii consangvinizate din materialul 
inițial din ciclul II de selecție: hibrizi simpli, dubli și triliniari 
foarte valoroși, românești dar în special străini. De asemenea, 
se folosesc în momentul de față și mute populații sintetice 
valoroase din care se extrag linii consangvinizate (elite) cu 
însușiri morfologice, fiziologice și agrotehnice superioare. 
Folosim mult selecția recurentă și recurent-reciprocă, pe lângă 
autopolenizări și back-cross-uri repetate.

În câmpul de selecție „nou creat” avem deja peste 600 de 
linii noi pe care le testăm cu anumiți testeri pentru determinarea 
capacității generale de combinare și încrucișări dialele pentru 
determinarea capacității specifice de combinare.

Avem în testare un număr de 160 de hibrizi nou creați 
la Lovrin care sunt complet diferiți de vechii hibrizi creați în 
trecut, practic, schimbându-se „tipul”, respectiv arhitectura 
plantei începând de la forma și tipul rădăcinilor, la diametrul 
tulpinii, elasticitatea ei și dispunerea frunzelor pe tulpină, ele 
fiind acum semi-erecte și erecte (cu un unghi mai mic de 450), 
suportând o desime mai mare și o valorificare mai eficientă a 
luminii solare.

În anul 2019, avem în testare 24 de hibrizi la SCDA 
Turda, hibrizi timpurii și semi timpurii, și 80 de hibrizi cu 
perioade diferite de vegetație la INCDA Fundulea.

O altă direcție sau un alt obiectiv spre care ne-am 
îndreptat atenția este porumbul alimentar: porumbul zaharat, 
porumbul cu bobul indurat și porumbul cu bobul alb.

Cu porumbul zaharat este foarte dificil de lucrat, 
deoarece pe lângă spațiul de izolare care se impune, necesită și 
niște lucrări speciale față de porumbul obișnuit, iar în condițiile 
de secetă și arșiță puternică din ultima perioadă, este de 
neconceput cultivarea hibrizilor de porumb zaharat fără irigare. 
Acesta este unul dintre dezideratele foarte importante ale 
conducerii noastre, de a iriga cel puțin câmpurile de ameliorare 
și producere de sămânță ale S.C.D.A. Lovrin, în ideea că avem 
pe teritoriul stațiunii o sursă de apă disponibilă.

Am creat totuși în ultimii ani un număr de 80 de linii 
consangvinizate de porumb zaharat folosind un material inițial 
din ciclul II de selecție de proveniență S.U.A., europeană și 
autohtonă (S.C.D.A. Turda).

În anul 2019 vom avea la Lovrin, pentru prima dată, 
o cultură comparativă cu 20 de variante, 2 rânduri/parcelă, 
în două repetiții și o parcelă de observație cu încă 10 hibrizi, 
folosind ca martori doi hibrizi de porumb zaharat deja 
consacrați, aflați în cultură, unul fiind de proveniență S.U.A.

O altă orientare (direcție de cercetare) nouă este 
obținerea unor hibrizi de porumb valoroși cu bobul indurat 
sau aorista, cu conținut ridicat de proteină, pentru fabricarea 
mălaiului grișat.

În acest sens, am înființat în câmpul de ameliorare a 
porumbului un compartiment special cu acest tip de porumb, 
având în curs de selecție 100 de linii consangvinizate din 
aceste convarietăți, care vor fi testate cu un tester, tot indurat, 
și care vor fi încrucișate între ele, acestea fiind evident diferite 
din punct de vedere genetic, la fel ca și testerul mai sus 
menționat, pentru a se obține un heterozis maxim al hibrizilor 
nou creați.

În ceea ce privește porumbul cu bobul alb, cred că 
suntem singura stațiune din țară care s-a încumetat să înceapă 
un program de ameliorare în acest sens. Drumul este lung 
și anevoios, dar obținerea deja a două populații sintetice cu 
bobul alb, una cu bobul dentat, iar cealalată cu bobul semi 
indurat, ne dau speranțe ca pe viitor, în urma unui program 
riguros de selecție recurentă și recurent-reciprocă, să creăm 
un asemenea hibrid.

O altă direcție spre care ne-am îndreptat atenția 
în ultimii ani este aceea de a crea hibrizi pentru siloz. În 
momentul de față avem un număr de 10 linii consangvinizate 
tardive care prezintă fenomenul stay-green, diferite genetic, 
pe care în anul 2018 le-am testat cu un tester tardiv în vederea 
obținerii unor hibrizi tardivi din grupa FAO 580-600 și vom 
avea și o parcelă de observație în câmpul de ameliorare cu 

10 variante, 2 rânduri/parcelă, 
într-o singură repetiție cu distanța 
de 20 cm între plante pe rând. O 
vom recolta când porumbul este 
în faza de lapte-ceară, iar masa 
vegetativă, tulpini și frunze sunt 
verzi, pentru a rezulta un siloz de 
foarte bună calitate.

În final, putem afirma că 
cercetarea în ceea ce privește 
ameliorarea porumbului continuă 
pe mai multe paliere, însă 
diferit față de ce a fost până în 
anul 2014-2015, cu dotarea în 
continuare a laboratoarelor care 
fac ameliorare, cu aparatură 
performantă și posibilitatea 
irigării, suntem convinși că 
rezultatele nu vor întârzia să apară 
în următorii 3-4 ani.

 Ing. CS III  Titus SUBA  
(SCDA Lovrin)

Ing. CS III Dana SUBA 
(SCDA Lovrin)

Linie consangvinizată izolată în cânepă (foto original)
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Cannabis - denumirea latină a 
genului din care face parte atât canepa 
(Cannabis sativa L) cât și marihuana 
(Canabis indica). 

Canepa a fost folosită de mii de 
ani în scopuri industriale, recreative, 
religioase și medicinale. Odată evaluat 
ca un medicament pe bază de plante 
versatil, canabisul a deținut un loc volatil 
în domeniul medical de la începutul 
secolului al XX-lea. Declinul său a fost 
profund influențat de factori economici, 
sociali și etici. Până de curând, se părea 
că planta cu flori era destinată să decadă: 
a fost clasificată ca o substanță de abuz, 
condamnată de guverne și contribuind la 
problemele traficului de droguri. Cu toate 
acestea, în ultimii ani, un număr tot mai 
mare de cercetări a început să demonstreze 
potențialul medicinal al canabisului în 
tratamentul numeroaselor patologii. Aceste 
constatări încep să schimbe percepțiile 
publice, iar canabisul primește acum 
o atenție sporită din partea pacienților, 
medicilor și autorităților guvernamentale 
de reglementare din întreaga lume.

Dar sa privim putin in urma la 
istoria canepei. Conform descoperirilor 
istoricilor și arheologilor Cannabis sativa 
a fost cultivata timp de cel puțin 12 000 
de ani. Aceasta a fost inițial cultivata 
pentru fibre și seminte. Fibrele și tulpinile 
de cânepă (Cannabis sativa) s-au dovedit 
a fi deosebit de utile în dezvoltarea a 
multor produse cum ar fi hârtia, textilele 
și coarda. Originea geografica exacta a 
canepei este necunoscută, însă se crede 

CANEPA 
medicament?

că planta a apărut în Asia Centrală și 
ulterior s-a răspândit în toata Asia și 
Europa, urmând modelele de migrație 
ale oamenilor. Cea mai veche dovadă 
a consumului de canabis medical 
datează din anul 2700 î.H., când 
împăratul chinez Shen Nung l-a 
descris ca pe un remediu pentru gută, 
malarie, reumatism și constipație. 
Dovezile au continuat, si in Egipt, 
începând cu anul 1700 î.H, cercetătorii 
au început să contureze remedii 
medicale pentru o serie de afecțiuni 
oftalmice, ginecologice și infecțioase 
care utilizează marijuana, indicând 
efectele antibacteriene, antipiretice, 
analgezice și antiinflamatorii. 

Lumea occidentală a fost 
introdusă pentru prima dată la 
utilizările medicinale ale canepei  
în 1839 de către medicul irlandez 
William Brooke O'Shaughnessy. Dr. 
O'Shaughnessy a petrecut o perioada 
din viata în Calcutta - India, unde 
a observat că oamenii folosesc 
canabisul pentru mai multe scopuri, 
inclusiv pentru sprijinul sistemului 
digestiv, îmbunătățirea sentimentului 
general de bunăstare și ca narcotic. 
Impresionat, a început să testeze 
efectele plantei asupra animalelor, 
devenind prima persoană care a aplicat 
metodele experimentale pentru studiul 
canabisului. Pe baza experimentelor 
sale, el a constatat că planta este 
sigură pentru utilizare și a făcut 

extracte de rășină de canabis pe care 
le-a pus în pastile sau dizolvat în alcool. 
El a administrat aceste preparate pentru 
a selecta pacienții care au suferit de 
epilepsie, reumatism, holeră sau tetanos. 
El a dedus că planta are proprietăți 
analgezice și miorelaxante. În a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea și în 
primele decenii ale secolului al XX-lea, 
peste o sută de studii au fost publicate 
în Europa și Statele Unite. Cercetătorii 
au explorat impactul canabisului asupra 
patologiilor variind de la migrenă, 
durere neuropatică, insomnie, isterie 
și accident vascular cerebral la astm, 
emfizem, tetanos și hemoragie uterină. 
Chiar dacă cercetarea cu privire la 
beneficiile canabisului a ajuns la vârf la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, utilizarea 
canabisului medical a început să scadă. 
Componentele farmacologic active ale 
marijuanei erau încă necunoscute și, prin 
urmare, preparatele medicamentoase 
sufereau de dificultăți de standardizare. 
Producătorii nu au putut să titreze exact 
dozele clinice sau să asigure controlul 
calității. Datorită efectelor variabile 
pe care medicamentele de canabis le-
au avut asupra pacienților, nu a reușit 
să obțină o acceptare largă, in acelasi 
timp consumul recreativ a inceput sa 
creasca. Cu toate acestea, numărul 
tot mai mare de dovezi științifice din 
ultimele trei decenii arată că utilizarea 
canabinoidelor și manipularea 
sistemului endocannabinoid ar putea 
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oferi opțiuni terapeutice pentru 
patologiile considerate anterior ca fiind 
refractare la tratament. Factori precum 
acceptarea socială sporită, nivelurile 
mai mari de legalizare și tehnologia 
îmbunătățită au permis canabisului să 
reapară ca medicament în era modernă.

De-a lungul timpului canepa 
a fost planta preferata si utilizata si 
pentru fibra ei rezistenta si de calitate 
in confectionarea de sfori si in industria 
textila.  Aceasta utilizare a canepii in 

tara noastra a atins apogeul in perioada 
regimului trecut pana in 1989 de cand, 
din pacate, a intrat in declin o data cu 
disparitia topitoriilor si a unitatilor de 
procesare a fibrei si fuiorului in general. 
Astfel ca din locul 3 mondial Romania 
a ajuns sa mai cultive canepa pe doar 
cateva mii de hectare. In ultima perioada 
se observa un interes crescut din nou 
pentru canepa atat pentru productia 
de samanta pentru ulei cat si pentru 
fibra si fuior care  datorita dezvoltarii 
curentului bio/eco dar si al progresului 
tehnic a facut fuiorul de canepa sa fie 
preferat in detrimentul altor produse in 
industria de constructii si de producere 
de subansamble pentru automobile.

Despre cânepă se ştie în general 
că este o specie de plantă ale cărei frunze 
şi flori conţin o substanţă chimică mai 
cunoscută sub numele de THC (tetra-
hydro-cannabinol), care provoacă celui 
ce fumează sau ingerează planta o stare 
de euforie. Marijuana (cum este numit 
amestecul de frunze şi flori uscate ale 
plantei) este cel mai comun drog ilegal 
întâlnit în SUA. Din pacate nu toata 
lumea stie insa ca aceasta varietate, de 
altfel interzisa in cea mai mare parte 

a statelor in ziua de azi este Cannabis 
Indica sora canepei cultivate pentru ulei 
si fibra (Canabis sativa), planta care 
poate fi şi extrem de utilă în alimentaţie, 
fiind mai mult decât benefică 
pentru sănătate, dacă este folosită 
corespunzător. Continutul de THC in 
canepa cultivata este sub 0.3%, dealtfel 
acesta fiind si pragul de departajare 
impus de organismele guvernamentale 
antidrog in majoritatea statelor unde 
consumul este restrictionat. 

Uleiul din canepa are foarte 
multe beneficii, demonstrate prin 
studiile stiintifice din ultima perioada. 
Putin cunoscute inca in Romania, 
proprietăţile uleiului de cânepă sunt 

foarte cunoscute deja in ţări precum 
Canada, Marea Britanie sau Germania 
unde el este folosit constant în alimentaţia 
naturistă, datorită raportului perfect de 
3:1 între acizii graşi esenţiali omega 6 şi 
omega 3, ca sa nu mai vorbim de faptul 
ca este singurul ulei vegetal comestibil 
care conţine acid gamma-linolenic. 
Efectele acizilor graşi esenţiali asupra 
sănătăţii sunt multiple: antiinflamatoare, 
anticancerigene, scad colesterolul, tratează 
dermatitele, accelerează metabolismul şi 

ajută la arderea grăsimilor. Conţine cei 
doi acizi graşi polinesaturaţi esenţiali - 
acidul linoleic omega 6 şi alpha-linoleic 
omega 3 - într-un raport de 3:1, optim 
pentru organismul uman. Dar de ce 
consideram acest raport omega-6  si 
omega-3 de 3:1 asa de important? Pentru 
ca schimbarea acestui raport "magic" 
predispune la obezitate, oboseală, 
depresii, la boli cardiovasculare şi la 
îmbolnăvirea pielii. S-a calculat că, în 
alimentaţia modernă, unde dulciurile si 
mancarea de tip fast-food modifica acest 
raport dintre cei doi acizi graşi esenţiali 
care poate ajunge până la 20:1!

Uleiul de cânepă conţine o 
multitudine de alte substanţe valoroase 
din punct de vedere terapeutic:

•	 Cannabidiolul (CBD) are efecte 
antiepileptice, antiinflamatorii şi 
antibacteriene.

•	 Beta-Sitosterol cu acţiune de 
reducere a colesterolului, antivirale şi 

antifungice.
•	 Tocofe ro lu l , 
care are efecte 
antioxidante demonstrate, 
este de asemenea prezent 
în uleiul de cânepă. 
Majoritatea tocoferolilor 
folosiţi în suplimentele 
nutritive cu vitamina 
E sunt de tipul alpha-
tocoferol. Uleiul de 
cânepă conţine, în plus 
faţă de alpha-tocoferol 
şi gamma-tocoferol. 
Gamma-tocoferolul este 
deosebit deorece are 
efecte anticancerigene, 
în special în cazul 
cancerului de colon.

•	 T e r p e n e l e , 
aflate de asemenea în 
compoziţia uleiului 
de cânepă, au efecte 
a n t i i n f l a m a t o a r e 
şi citoprotective. 
Alaturi de componentele 
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de mai sus in constitutia semintelor 
decorticate se gasesc proteine intr-
un procent foarte ridicat (30%), 
antioxidanti (Vitamina E) si minerale 
(potasiu, magneziu, fier, zinc, calciu, 
fosfor)

 CBD este o abreviere pentru 
canabidiol si ar putea fi fitocanabinoidul 
cel mai important descoperit vreodata. 
Acesta este unul dintre cele 113 
canabinoide identificate și reprezintă 
până la 40% din extractul plantei. 
În 2018, cercetarea clinică privind 
canabidiolul a inclus studii preliminare 
de anxietate, cunoaștere, tulburări de 
mișcare și durere.

 Dar cum actioneaza CBD-ul?  
Sistemul nervos uman contine un numar 
mare de receptori. Unul dintre sistemele 
de receptori este numit sistemul 
endocanabinoid (ECS). Receptorii ECS 
se afla in creier si in sistemul nervos 

periferic – maduva spinarii si nervi. 
In creier receptorii se afla in zonele 
corticale responsabile de perceptie, 
concentrare, memorie si miscare.  De 
aceeas ECS este implicat in reglarea 
multor procese fiziologice inclusiv 
senzatia de durere, stari afective 
diverse si in controlul apetitului. 
Sistemul endocanabinoid ECS se 
activeaza si ca raspuns neuronal 
atunci cand facem sport. In urma 
studiilor facute, CBD a fost catalogat 
drept antispasmotic, antipsihotic, 
anticonvulsiv, cu proprietati 
neuroprotectoare. In consecinta, 
folosirea uleiului CBD induce o stare 
de relaxare musculara si generala. 
CBD ajuta la reducerea stresului si 
creste rezistenta sistemului nervos. 
CBD-ul este eficace în ameliorarea 
unei game largi de simptome si 
afecțiuni greu de controlat, inclusiv: 
artrita reumatoida, diabet, adicții 

(alcoolism, tutun, etc), stres post-traumatic 
(TSPT), epilepsie, afectiuni ale pielii si 
infecții rezistente la antibiotice si tulburari 
neurologice.

 In ultima perioada cercetarile 
efectelor uleiului de canepa in general si al 
CBD-ului in particular au scos la iveala o 
serie de aplicatii ale acestuia in domeniul 
alimentar dar si farmaceutic si cosmetic 
fiind considerat un component minune. 

Dr. Biolog C.S. Ciprian BUZNA  
(S.C.D.A Lovrin)

Drd. Ing C.S. Anca PANDA  
(S.C.D.A Lovrin)

Conf dr Nicolae Marinel 
HORABLAGA  

(USAMVB Timisoara)

Schimbările climatice tot mai evidente din ultimii ani 
au avut efecte negative asupra  viței de vie. Grindina, seceta, 
gerurile din timpul iernii, înghețurile târzii din primăvară, 
temperaturile scazute din perioada înfloritului (sfârșit de 
mai-început de iunie), tot mai frecvente în ultimii ani și, 
nu în ultimul rând, vânturile sunt elemente cu o influență 
majoră asupra viței de vie. Datorită apariţiei acestor accidente 
climatice, în unii ani este necesară executarea unor tăieri 
speciale. Din categoria acestor tăieri fac parte: tăierea viţelor 
afectate de gerurile din timpul iernii, tăierea viţelor afectate 
de îngheţurile târzii de primăvară, tăierea viţelor bătute de 
grindină, tăierea viţelor afectate de secetă.

Tăierea viţelor afectate de gerurile  
din timpul iernii

În unele ierni, mai geroase, viţa de vie neprotejată prin 
îngropare poate pierde parţial sau total mugurii, iar în unele 
situaţii chiar şi organele lemnoase anuale şi multianuale. 
În această situaţie se controlează lemnul anual executând 
secţiuni longitudinale în internod şi transversale pe nod în 
zona diafragmei. Dacă în secţiune se observă o culoare cafenie 
sau brună a floemului şi diafragmei, înseamnă că lemnul este 
degerat. În continuare se va examina lemnul de doi şi trei ani 
care poate fi  şi el afectat. Cele mai mari pagube le produc 
scăderile bruşte de temperatură apărute spre sfârşitul iernii, 
când viţa de vie pierde din rezistenţă.

Necesitatea tăierilor speciale 

în VITICULTURĂ
În funcţie de gradul de afectare a butucului prin tăieri 

se urmăreşte: refacerea potenţialului de producţie a butucilor,  
refacerea potenţialului vegetativ al butucilor, refacerea 
tulpinilor şi cordoanelor, refacerea densităţii butucilor în 
cazul în care în plantaţie sunt butuci distruşi total de îngheţ.

Când gerul nu a afectat decât mugurii care sunt distruşi 
în producţie de 30-70%, prin tăiere se va urmări refacerea 
potenţialului de producţie a butucilor. 

Dacă viţele au fost tăiate în perioada toamnă-iarnă, 
deci accidentul climatic a apărut după tăiere, refacerea 
potenţialului productiv al butucilor se face pe seama lăstarilor 
porniţi din mugurii secundari care de cele mai multe ori sunt 
sterili. După apariţia inflorescenţelor pe lăstarii fertili, aceștia 
vor fi ciupiți, pentru a emite copili care sunt fertili, asigurând 
astfel un spor de producţie de 5-20 %.

În cazul viilor care nu au fost încă tăiate, tăierile se vor 
efectua ţinând cont de pierderile înregistrate, şi se vor lăsa pe 
butuc încărcături de muguri compensate sau amplificate.

Când pierderile de ochi depăşesc 75 %, fiind atacat şi 
lemnul anual, recolta de struguri este compromisă şi prin tăiere 
se urmăreşte refacerea potenţialului vegetativ al butucilor. Şi 
în această situaţie măsurile luate vor fi diferite. Dacă tăierile 
au fost deja efectuate, potenţialul vegetativ al butucilor se va 
reface pe baza lăstarilor daţi din mugurii dorminzi, mugurii 
coronari şi eventualii muguri secundari care nu au fost distruşi 
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de ger. Pentru aceasta lăstarii care apar se ciupesc în faza 
de 3-5  frunze pentru a stimula apariţia copililor care vor 
servi la obţinerea elementelor de rod pentru anul următor. 
Refacerea tulpinilor sau cordoanelor se face pornind de 
la 1-2 lăstari crescuţi din mugurii de la baza butucilor. 
Lăstarii se vor ciupi când ajung sub sârma portantă a 
spalierului, iar din copilii formaţi la partea  superioară a 
acestora se vor reface cordoanele în anul următor.

Dacă tăierile nu au fost efectuate, acestea se vor 
face în două etape. Înainte de dezmugurit se va efectua o 
tăiere provizorie cu sarcini de rod compensate, iar după 
dezmugurit tăierea se va definitiva printr-o tăiere de 
reducţie (dacă este cazul) sau plivitul lăstarilor.

Sunt situaţii în care gerul a distrus tulpinile sau 
cordoanele, acestea refăcându-se pe baza coardelor 
crescute pe cepul de siguranţă sau a lăstarilor porniţi din 
mugurii dorminzi.

Refacerea butucilor din coardele crescute pe 
cepul de siguranţă se face după tehnologia utilizată la 
tăierile de formare a viţelor tinere în anul al III-lea. În 
zonele care asigură condiţii pedoclimatice favorabile 
culturii viţei de vie refacerea coardelor şi tulpinilor poate 
fi grăbită prin formarea în verde a acestora, folosind în 
acest scop copilii. 

În cazul în care butucii nu prezintă cepi de 
siguranţă la bază, refacerea tulpinilor şi coardelor se 
realizează pe baza lăstarilor porniţi din mugurii dorminzi 
de pe porţiunile de lemn rămas neîngheţat la baza 
tulpinilor. Primăvara se vor elimina tulpinile îngheţate, 
după care în cursul verii se vor alege 3-4 lăstari viguroşi, 
iar restul se vor îndepărta. Unul dintre lăstarii reţinuţi 
va fi folosit pentru refacerea tulpinii şi se va palisa de 
tutore, iar când ajunge sub sârma portantă a spalierului se 
va ciupi. Ceilalţi lăstari reţinuţi se ciupesc la 2-3 frunze, 
ajutând la menţinerea echilibrului vegetativ al butucului. 

Pe lăstarul ciupit sub sârma portantă vor apare 
copilii de gradul I. Doi dintre aceşti copili se vor dirija de 
o parte şi de alta a sârmei portante, refăcând cordoanele. 
Copilii de gradul I se ciupesc după ce ajung la lungimea 
corespunzătoare, pentru a stimula apariţia copililor  de 
gradul II, care vor forma elementele de rod din anul 
următor.

Atunci când gerul a distrus butucii în totalitate, 
refacerea densităţii plantaţiilor se realizează prin 
completarea golurilor. Completarea golurilor se face prin 
folosirea de viţe STAS de 2 ani fortificate la ghivece, 
prin plantări obişnuite, iar în plantaţiile bătrâne, în care 
plantarea de noi viţe este neeconomică, prin marcotaj.

Tăierea viţelor afectate de îngheţurile târzii de 
primăvară

Brumele şi îngheţurile târzii de primăvară pot 
provoca şi ele pierderi însemnate în ultimii ani şi în unele 
podgorii. Sunt afectaţi mai ales lăstarii tineri, vârfurile de 
creştere ale lăstarilor şi inflorescenţele. Cele mai expuse 
îngheţului de primăvară sunt viile aflate pe şes, la baza 
pantelor şi pe văi, precum şi viţele cultivate în formă 
joasă.

Brumele şi îngheţurile târzii de primăvară pot 
apărea la începutul creşterii lăstarilor sau într-o etapă mai 

avansată a acestora, provocând distrugeri mai mici sau mai mari, în 
funcţie de intensitatea şi durata lor.

Bruma sau îngheţul care apar la începutul perioadei de 
vegetaţie, când lăstarii sunt mici de câţiva cm, îi pot distruge în 
totalitate. În acest caz nu se execută nici un fel de tăieri, deoarece din 
mugurii secundari ai ochiului de iarnă se vor forma lăstari secundari. 
Fertilitatea acestora fiind scăzută, ei nu pot reface producţia de 
struguri, asigurând însă lemnul de rod pentru anul următor.

Dacă bruma sau îngheţul apar când lăstarii au 15-20 cm, vor 
fi distruse doar vârfurile de creştere ale acestora şi inflorescenţele 
care sunt mai sensibile. În această situaţie se va aştepta timp de 4 – 6 
zile, pentru a vedea care sunt părţile atacate ireversibil, care în acest 
timp se brunifică şi se usucă. După aceasta se vor îndepărta, prin 
tăiere, porţiunile de lăstar distruse. Porţiunile de lăstari neafectate 

 Refacerea butucilor îngheţaţi în
timpul iernii din lăstarii formaţi la baza butucului
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vor emite copili, care vor forma lemnul de rod pentru anul 
următor.

Pentru a preveni atacul ciupercilor patogene, după 
tăiere se va face un tratament cu substanţe pe bază de sulfat 
de cupru.

Tăierea viţelor bătute de grindină

Grindina poate provoca pagube 
mari viţei de vie, prin ruperea lăstarilor 
şi a inflorescenţelor, ruperea frunzelor, 
căderea şi fisurarea boabelor, scurgerea 
mustului, instalarea mucegaiurilor pe 
struguri, rănirea coardelor etc. 

Mărimea pagubelor depinde 
de dimensiunile boabelor de grindină, 
intensitatea şi viteza de cădere a 
acestora, durata grindinei, faza de 

Tăierea viţelor afectate de grindină

Dacă lăstarii sunt distruşi în totalitate, se suprimă, iar dacă 
sunt parţial distruşi, se scurtează în cepi de 4-5 frunze. Tăierea 
lăstarilor se face prin diafragma nodului după care se aplică un 
tratament anticriptogamic cu zeamă bordeleză. Când grindina 
cade după încetarea creşterii lăstarilor şi începutul lemnificării 

Viţe afectate de gerurile târzii de primăvară

vegetaţie în care apare. În funcţie de aceşti factori grindina 
poate provoca pierderea totală a producţiei de struguri, având 
urmări negative asupra producţiei viitoare.

Dacă grindina cade în prima parte a vegetaţiei, 
plantele se refac uşor şi producţia poate fi parţial recuperată. 
Dacă grindina cade în a doua parte a vegetaţiei când rodul 
este format se aşteaptă 5-6 zile, timp în care părţile distruse se 
ofilesc şi încep să se usuce, după care acestea se îndepărtează.
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acestora este afectată mai 
mult producţia de struguri, 
datorită fisurării boabelor, 
scurgerii mustului, instalării 
mucegaiurilor. Viilor grindate 
li se va aplica o agrotehnică 
superioară,  pentru a favoriza 
maturarea lemnului.

 În ultimii ani, 
datorită accidentelor 
climatice tot mai frecvente, 
au inceput să fie introduse 
în practică şi soluţii de 
protectie împotriva grindinei. 
În funcţie de soluţia tehnică 
aleasă, sistemele antigrindină 
trebuie gândite împreună 
cu sistemul de susținere. 
Există şi variante de protecţie 
antigrindină care se pot monta 
şi ulterior în plantaţiile cu 
sisteme de susţinere care nu 
au fost proiectate, şi pentru 
protecţie împotriva grindinei, 
cu specificarea că eficienţa 
acestora este mai redusă.

 Sistemul cu plasă 
montată în stil gotic are 
costuri mai ridicate, dar 
asigură o protecţie mai 
eficientă, este mai rezistent la 
intensitatea grindinei şi are o durată mai mare de exploatare. Sistemul cu 
plasa montată orizontal are costuri mai reduse, iar gradul de protecţie a 
plantaţiei este inferior sistemului anterior. Montarea orizontală a plasei, 
scade rezistenţa la uzură a acesteia şi implicit durata de exploatare a 
sistemului.  

 În plantaţiile care nu au fost proiectate cu sistem de protecţie 
antigrindină au fost concepute plase antigrindină, care se pot monta lateral 
pe sistemele de susţinere existente, şi asigură o protecţie relativă a viţei de 
vie la grindină.

Tăierea viţelor afectate de secetă

Cu toate că viţa de vie are o bună rezistenţă la secetă, în cazul 
secetei pedologice prelungite, care apare uneori la începutul verii în unele 
zone, pentru a preveni uscarea butucilor este necesară executarea unei 
tăieri de reducţie. 

Prin aceasta se va realiza un echilibru între consumul de apă din 
sol şi pierderea apei prin transpiraţia părţii aeriene. Dacă seceta apare la 
începutul perioadei de vegetaţie se vor reduce elementele de rodire de 
pe butuc, cele rămase după tăiere vor fi scurtate, iar punctul de altoire se 
muşuroieşte. Procentul de reducere a elementelor de rodire va fi de 20-
30%. Dacă seceta continuă şi în a doua parte a vegetaţiei, se va reduce 
numărul de struguri de pe butuc până la 50%, iar viilor li se vor atribui în 
anul următor sarcini de rodire moderate.

Prof univ dr Alin DOBREI
Conf. dr Alina DOBREI

Sistem antigrindină complex proiectat împreună cu sistemul de sustinere-  
a- sistem cu plasa montată in sistem gotic, b- sistem cu plasa montată orizontal

Sistem de protecţie antigrindină,care se poate 
monta lateral pe sistemele de susţinere existente

b

a
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Importanţa culturii ardeiului pentru boia
Ardeiul este una din cele mai importante 

specii legumicole cultivate, datorită ponderii 
în cultură şi în consum. Fructele de ardei se 
consumă la maturitatea tehnică sau fiziologică, 
în stare proaspătă sau prelucrate în industria 
conservelor şi la prepararea boielei de ardei.

Înainte de primul război mondial, 
cultura ardeiului pentru boia s-a extins foarte 
mult în zona carpatică, asigurând traiul pentru 
multe generaţii de gospodari. În această 
perioadă ardeiul roşu se măcina exclusiv 
la morile din Seghedin, iar după război s-a 
extins cultura şi în Banat, în jurul Lugojului, 
Cenadului, unde s-a înfiinţat şi o moară pentru 
prelucrarea produsului brut.

Varietăţile picante de ardei (chili, bird 
pepper şi aromatic hot pepper) sunt consumate 
în cantităţi reduse, fiind considerate condimente 
care înlocuiesc piperul. Aceste varietăţi sunt 
nelipsite din bucătăria ungurească (páprica), 
întrebuinţându-se destul de mult şi la noi, mai 
cu seamă în Banat şi Transilvania. Boiaua iute 
sau dulce se utilizează la condimentarea şi 
colorarea diferitelor preparate din carne, paste 
şi patiserie.

Compoziţia chimică a fructelor de ardei 
este complexă. Se consideră că, fructele de ardei 
de boia ajunse la maturitate conţin 86,88% apă; 
23,4% fibre celulozice; 45,0% zaharuri; 15,0% 
proteine; 2,5% lipide; vitamine (exprimate la 
100 g substanţă proaspătă) C – 250 mg; B1 – 
0,7 mg; B2 – 0,5 mg; E – 2,3 mg, Beta caroten 
– 25,0 mg şi acid oxalic – 20,0 mg.

Ardeiul picant este de asemenea 
folosit şi în medicină datorită conţinutului 
în capsaicină. Acest ingredient intră în 
conţinutul seminţelor, dar şi a pericarpului 
fructelor, contribuind la tratarea dizenteriei şi 

a febrei. Tinctura capsicii este folosită 
la prepararea vatei termogene şi a 
alifiilor utilizate în combaterea bolilor 
reumatice şi a dermopatiilor.

Răspândirea în cultură a 
ardeiului

Aria de răspândire a culturii de 
ardei este cuprinsă între 55° latitudine 
sudică şi 55° latitudine nordică, cu 
preponderenţă în regiunile sudice, 
deoarece este una dintre speciile 
termofile.

Cel mai mare producător este 
continentul Asiatic (China, Indonezia, 
Corea de Sud şi Turcia) urmat de 
Africa. În Europa principalele ţări 
cultivatoare de ardei sunt: Spania ( 
cea mai mare suprafaţă este practicată 
în sistem protejat), Italia, Ungaria şi 
România. În România, ardeiul de boia 
a fost introdus în cultură în secolul 
XIX de către grădinarii bulgari, care 
au avut tradiţie în menţinerea formei şi 
uniformalităţii fructelor. Primele culturi 
de ardei de boia au fost înfiinţate în 
regiunea Timişoarei (Cenadul Mare, 
Tomnatic, Vizejdia, Lovrin şi Jimbolia), 
în jurul anului 1923.

Instalaţiile pentru uscarea şi 
fabricarea boielei erau rudimentare. 
Uscarea se făcea în spaţii încălzite 
cu lemne, iar măcinarea cu ajutorul a 
patru perechi de pietre. În anul 1949 
a fost pusă în funcţiune, la Cenad, o 
instalaţie pentru măcinarea boielei şi o 
maşină mai complexă, unde procesul de 
fabricaţie era mecanizat în mare parte. 
La sfârşitul sec. XIX, ardeiul de boia se 
cultiva în tot Ardealul.

Interesul în cultivarea ardeiului 
de boia a cunoscut o creştere continuă 
după cel de-al doilea război mondial, în 
urma unor intense selecţii conservative. 
Până în prezent există tendinţe de 
cultivare a unor populaţii sau soiuri 
locale care, reprezintă importante surse 
genetice utilizate în ameliorare, dar şi 

de introducere în cultură a unor hibrizi.

Exigenţele ecologice ale ardeiului 
de boia

Ardeiul de boia are cerinţe mari 
faţă de lumină. Intensitatea luminoasă 
şi fotoperioada influenţează creşterea, 
perioada de vegetaţie şi timpurietatea 
producţiei. Cultura este rentabilă la o sumă 
a orelor de strălucire a soarelui pe parcursul 
perioadei de vegetaţie mai mare de 1500 
ore.

Din punctul de vedere al duratei de 
iluminare, ardeiul de boia este o varietate de 
zi scurtă, dar suportă şi o fotoperioadă mai 
mare de 12 ore. Cercetările au demonstrat 
că pentru o bună creştere şi dezvoltare 
această specie solicită 10-14 ore de lumină. 
Reducerea duratei de iluminare conduce la 
întârzierea înfloritului, cu implicaţii asupra 
timpurietăţii producţiei. La o intensitate de 
peste 5000 lucşi şi o temperatură de 22-
25°C ziua şi de 18-20°C noaptea, plantele 
cresc şi fructifică corespunzător. Cele mai 
favorabile condiţii de cultură se găsesc în 
zonele unde temperatura medie în perioada 
de vegetaţie (aprilie – septembrie) este de 
17,5°C. Temperatura minimă de germinare 
a seminţelor este de 14-15°C, iar optima de 
25-28°C. Temperatura optimă de vegetaţie 
a plantelor este de 24-30°C, valori la care 
absorbţia apei din sol şi a macroelementelor 
se desfăşoară la intensitate maximă. 
Temperaturile prea ridicate de peste 32-
35°C, însoţite şi de secetă atmosferică 
sunt nefavorabile, conducând la avortarea 
florilor şi diminuarea producţiei.

Datorită sistemului radicular slab 
dezvoltat, plantele de ardei de boia au cerinţe 
ridicate faţă de prezenţa apei în straturile 
superficiale ale solului. Consumul de apă 
oscilează în funcţie de cultivar, structura 
solului, aprovizionarea cu elemente 
minerale şi temperatura solului. Ardeiul de 
boia solicită în sol o umiditate de 70-75% 
din capacitatea de câmp până la începutul 
fructificării şi peste 85% în perioada de 
fructificare. Umiditatea atmosferică de 

CULTURA   

ARDEIULUI DE BOIA  
DIN BANAT,

DE LA TRADIŢIE LA 
MODERNITATE
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65-75% în timpul înfloritului favorizează 
dispersia polenului şi contribuie la creşterea 
numărului de seminţe în fruct.

Obţinerea unor producţii de peste 10 
t/ha este posibilă doar în condiţii de irigare, 
perioada critică fiind prima jumătate a lunii 
iulie, perioadă de legare în masă a florilor.

Ardeiul de boia cultivat în solarii 
are cerinţe ridicate şi faţă de aer, în special 
în perioada de fructificare, necesitând 
înprospătarea acestuia. Creşterea concentraţiei 
de CO2 de la 0,03% la 0,1%, administrat în 
corelaţie cu temperatura şi lumina conduce 
la realizarea unor însemnate sporuri de 
producţie.

Această varietate de ardei preferă 
solurile mijlocii spre uşoare, nisipo-lutoase 
sau luto-nisipoase, bine 
structurate, cu reacţie neutră 
spre uşor acidă şi cu un 
conţinut ridicat în humus. 
Nu suportă solurile cu un 
conţinut mai mare de 0,2% 
săruri minerale şi pe cele 
alcaline. De asemenea, sunt 
recomandate pentru cultură 
solurile adânci, permeabile, 
cu un conţinut ridicat de 
elemente nutritive (azot total 
0,10-0,15%, fosfor mobil 
15-25 mg/100 g sol, potasiu 
schimbabil 12-49 mg/100 g 
sol), un conţinut ridicat de 
humus (peste 5%) şi un pH 
cuprins între 6-6,6. Ardeiul de 
boia este o specie pretenţioasă 
faţă de nivelul de nutriţie din sol, iar consumul 
specific pentru 10 t de produs proaspăt este de 
137 kg/ha s.a. N, 27 kg/ha s.a. P2O5 şi 141 kg/
ha s.a. K2O.

În ultima perioadă, pentru 
eficientizarea culturii de ardei pentru boia s-a 
trecut de la cultura din câmp la cea realizată 
în spaţii protejate. De fapt, în cazul culturii 
de câmp se pot obţine, de pe 1 m2, 4-5 kg de 
fructe, comparativ cu 10-12 
kg realizate în cazul culturii 
în solar.

Recoltarea ardeiului 
de boia începe în decada a 2-a 
a lunii iulie şi se derulează 
până în luna octombrie.

Maturarea în 
masă a fructelor începe la 
mijlocul lunii septembrie, 
perioadă în care se formează 
majoritatea componenţilor 
chimici (substanţe colorante, 
uleiuri eterice, capsaicină, 
vitaminele), care dau calitate 
recoltei. Recoltarea necesită 
cea mai mare forţă de muncă, 

aceasta realizându-se în 1-4 reprize. 
Numărul de recoltări depinde de tipul de 
creştere al plantelor, fiind de 1-2 la cele cu 
creştere determinată şi semideterminată şi 
3-4 la cele cu creştere nedeterminată.

Uscarea fructelor se realizează la 
4-5 săptămâni după recoltare. Uscarea la 
temperaturi foarte ridicate accentuează 
caramelizarea zahărului, determinând 

calitatea producţiei. Conţinutul în uleiuri 
eterice este deosebit de important, fiind 
mediul natural de apărare antioxidativă 
a antocianilor din boia. Ele contribuie la 
formarea culorii roşu intens a boielei.

Conf. dr. Gheorghe POŞTA
Asist. dr. Marius BALINT

Aspecte din cultura de ardei pentru boia realizată în solar
(Baza Didactică şi de Cercetare a U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” din 

Timişoara)

Uscarea ardeiului de boia  
în sistem tradiţional 

la Vizejdea – Lovrin, jud. Timiş

Uscarea fructelor de ardei de boia pe 
mese în spaţii protejate

(Baza Didactică şi de Cercetare a U.S.A.M.V.B. 
„Regele Mihai I al României” din Timişoara)
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Este o boală infecţioasă a 
porcinelor domestice și sălbatice, 
manifestată prin forme evolutive 
supraacute şi acute, exprimate prin 
hipertermie presimptomatică, urmată 
de tulburări respiratorii, digestive 
şi nervoase care duc la moartea 
animalului, tabloul anatomopatologic 
fiind dominat de leziuni hemoragice 
grave. 

Importanța economică
Ultimul val de pestă porcină 

africană a apărut în Europa în 
anul 2007, în regiunea caucaziană 
(Georgia), de unde s-a extins treptat 
în țările învecinate și înspre ţările 
Batice și Europa centrală. În România 
primul focar de boală a fost semnalat 
în județul Satu-Mare la 31 iulie 2017, 
de unde boala s-a răspândit în timp în 
județele din Nord-Vest: Bihor, Sălaj, 
Maramureș etc. În anul 2018 au apărut 
noi și numeroase focare la granița sud-
estică, începând cu județul Tulcea, de 
unde boala s-a extis cu repeziciune în 
județele învecinate și înspre județele 
din centrul țării, situate în afara arcului 
carpatic. Până în acest moment PPA 
a afectat 275 de localități din 20 de 
județe, fiind diagnosticată atât la porcii 
domestici cât și la mistreți. Pentru 
stingerea bolii România a cheltuit 
peste 250 milioane de lei (aproape 55 

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ (PPA)
milioane de euro) pentru despăgubirea 
proprietarilor a căror porci au fost uciși, 
în vederea lichidării bolii.

În prezent PPA constiuie o 
amenințare pentru efectivele de porci 
din toate ţările din Europa, Asia şi mai 
recent China, dar şi din alte zone ale 
globului, deoarece posibilităţile de 
propagare ale virusului sunt foarte 
mari.

Etiologie
Boala este produsă de un virus 

specific porcilor (African swine fever 
virus - ASFV), care este încadrat 
taxonomic în familia Asfarviridae, genul 
Asfivirus. Virusul PPA este constituit 
dintr-o singură moleculă de ADN dublu 
catenară. Particula virală matură are 
dimensiuni de 170-220 nm fiind lipsită 
de proprietăţi hemaglutinante. 

Virusul este cultivabil pe culturi 
celulare, pe care produce efect citopatic.

Este singurul virus patogen pentru 
porc care are capacitatea de a produce 
aderarea hematiilor de porc pe suprafaţa 
celulelor în care s-a dezvoltat virusul, 
dând naștere unor rozete caracteristice, 
proprietate denumită hemadsorbţie, 
proprietate utilizată în metodologia de 
diagnostic.

Nu există înrudire antigenică 
între virusul PPA şi virusul pestei porcine 
clasice.

În cadrul ASFV au fost identificate 
22 de genotipuri, toate prezente în Africa. 
Genotipul II, în anul 2007, a ajuns din sud-
estul Africii, în regiunea caucaziană, de unde 
s-a extins cu repeziciune înspre Europa. 

Anticorpi postinfecțioși nu au 
capacitate neutralizantă, dar detectarea 
prezenței anticorpilor postinfecțioși la porcii 
cu forme cronice, din zonele endemice, 
permite identificarea animalelor purtătoare 
de virus, aparent sănătoase.

Virusul PPA este foarte rezistent la 
acţiunea factorilor fizici şi chimici. În carnea 
provenită de la porci bolnavi sacrificaţi, 
congelată sau refrigerată şi în şuncă rezistă 
6 luni. La temperatura mediului ambiant 
în padocuri virusul rezistă până la o lună, 
iar în cadavre rezistă la putrefacţie 76-128 
zile. Pentru dezinfecție este recomandat 
hidroxidul de sodiu 2%, acest dezinfectant 
distruge virusul în 24 de ore, pentru o 
dezinfecție eficace trebuie aplicat în medie 
un litru de soluție la o suprafață de 1 m2.

Caractere epidemiologice
Sunt sensibili la infecția cu virusul 

pestei porcine africane (ASFV) atât porcii 
domestici (indiferent de rasă, vârstă sau sex) 
cât şi porcii sălbatici. La acțiunea acestui 
virus alte specii de animale nu sunt sensibile. 
Oamenii nu sunt afectaţi de ASFV.

Sursele primare de infecție sunt 
reprezentate de porcii bolnavi şi cei trecuţi 
prin boală, care pot rămâne purtători şi 
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eliminatori de virus o perioadă de peste 
400 de zile. Porcii sălbatici africani sunt 
purtători latenţi de virus. 

Sursele secundare au importanță 
majoră în transmiterea acestei boli, dată 
fiind rezistența crescută a virusului în 
mediul extern. Au rol important furajele, 
alimentele, apa, echipamentele, hainele, 
resturile alimentare de la echipajele 
avioanelor, de la vasele maritime sau de la 
vagoanele restaurant ale trenurilor sosite 
din ţările contaminate. 

Transmiterea bolii se realizează 
uşor prin contact direct, între porcii bolnavi 
și sănătoși, mai ales în fermele în are se 
practică creșterea industrială a porcului, 
calea de infecție obișnuită este calea 
digestivă. Indirect boala poate fi transmisă 
prin intermediul surselor secundare

Difuzarea bolii în focar şi în 
afara focarului se poate face prin vectori 
(oameni, echipamente, vehicule) și prin 
artropode hematofage care transmit și 
menţin focarelor de PPA. 

Boala are focalitate naturală. 
Un rol important în transmiterea 

bolii îl au căpuşele din genul 
Ornithodorus, chiar și din alte genuri. 
Se consideră că virusul PPA este de fapt 
un virus al căpuşelor, porcul ajunge 
să fie gazda în mod accidental.   Dacă 
boala apare, ca focar primar, într-o regiune 
indemnă, evoluția este de tip epidemic, cu 
contagiozitate ridicată, cu morbiditate şi 
mortalitate care tinde spre 100%. 

Epidemiile de pestă porcină 
africană, în timp, nu se sting în mod 
natural, datorită incapacităţii virusului 
de imuniza porcii trecuți prin boală, iar 
eventualii supravieţuitori devin purtători şi 
eliminatori de virus.

Tabloul clinic
În cazul focarelor primare, apărute 

într-o regiune indemnă, boala evoluează, 

de obicei, cu forme supraacute şi acute, 
sfârşitul fiind întotdeauna moartea, în 
câteva zile. În timp, în zonele endemice 
pot să apară forme subacute, cronice şi 
chiar inaparente (porcii în acest caz au 
rol important în menţinerea şi difuzarea 
virusului). În formele cronice boala 
poate să dureaze săptămâni şi chiar luni 
(2 la 15 luni).

Diagnosticul
Trebuie confirmat prin examen 

de laborator.

Profilaxie şi combatere
Deoarece până în prezent nu 

există încă vaccinuri eficiente, care să 
prevină specific pesta porcină africană, 
singura modalitate de prevenire a bolii 
este profilaxia generală.

Profilaxia generală se realizează 
prin măsuri 
nespecifice, care au 
ca obiectiv păstrarea 
indemității unei arii 
cât mai extinse din 
teritoriului țării.

În acest scop 
serviciile veterinare 
centrale prin 
comandamen te l e 
antiepizootice locale 
vor lua măsuri 
pentru evitarea 
introducerii bolii 
în zonele indemne. 
Astfel se interzice 
importul şi tranzitul direct şi indirect 
din ţările (zonele) în care evoluează 
PPA, a tuturor porcinelor domestice şi/
sau sălbatice a materialului seminal, 
a ovulelor/embrionilor, a cărnurilor 
proaspete, a produselor pe bază de carne 
de porcine domestice sau sălbatice. Se 
interzice mișcarea de porcine din zonele 

infectate și din zonele de supraveghere 
înspre teritoriile cu efective indemne.

Combatere
În cazul apariţiei bolii autoritățile 

veterinare vor declara oficial boala și vor 
dispune instituirea imediată a măsurilor 
de carantină, care se aplică în fermele 
infectate, sau în localitățile/gospodăriile 
în care boala a fost diagnosticată. Se 
procedează în continuare conform 
prevederilor Planului de contingență 
privind pesta porcină africană.

Se interzice circulaţia porcilor, 
produselor şi subproduselor de origine 
animală şi/sau vegetală, a vehiculelor 
şi a oricăror obiecte sau materiale din 
focarele de boală spre restul teritoriului.

Se dispune uciderea tuturor 
porcilor din focar prin mijloace 
nesângeroase. Cadavrele porcilor, 
gunoiul, resturile furajere şi obiectele de 

mică valoare se distrug prin ardere;
Se recomandă aplicarea de 

dezinfecţii riguroase.
În jurul focarului de pestă porcină 

africană se delimiteză două zone: zona 
de protecție (cu o rază de cel puțin 3 km 
în jurul focarului de boală) și zona de 
supraveghere care circumscrie zona de 
protecție (cu o adâncime de cel puțin 10 
km în jurul în jurul zonei de protecție).

Boala se consideră stinsă şi 
măsurile de carantină se ridică cel mai 
dvreme la 40 de zile de la uciderea tuturor 
porcilor din focar, efectuarea dezinfecţiei 
finale şi verificarea eficacităţii ei. 

Repopularea este precedată de 
introducerea de porci santinelă, care vor 
fi controlați serologic pentru PPA la 45 
de zile de la introducerea în fermă, doar 
dacă acest examen este negativ se va 
putea face repopularea fermei.

Prof. dr. Viorel  HERMAN 
Șef  lucr. dr. Corina  PASCU 



20

AGRICULTURA BANATULUI 2019   Nr. 2

Paralizia cronică a albinelor este boală gravă, produsă 
de virusul paraliziei cronice a albinelor (Chronic bee paralysis 
virus, CBPV), insuficient cunoscută, care afectează tot mai 
multe albine, fiind raportate din ce în ce mai multe cazuri 
în lume. Albinele care au fost infectate cu virusul paraliziei 
cronice pot conține milioane de particule virale, 
dintre care jumătate sunt concentrate în regiunea 
capului, determinând apariția unor simptome 
similare bolilor legate de afectarea sistemului 
nervos. De fapt, s-a descoperit că particulele 
virale se concentrează în două centre: în corpora 
pedunculata, structuri perechi din creierul 
albinelor implicate în prelucrarea senzorială, 
memoria, învățarea și controlul activităților 
motorii, precum și în centrul care se ocupă 
cu controlul, comportamentul, orientarea și 
activitatea locomotorie. 

Simptomele acestei boli apar doar la 
albinele adulte și includ pierderea părului 
corporal, tremurături și incapacitatea de a efectua 
zborul. Albinele afectate sunt adesea descrise ca 
fiind „grase” în aparență și sunt adesea văzute în 
apropierea intrării stupului sau agățate de firele 
de iarbă aflate în imediata vecinătate a stupului. 
Aripile lor paralizate sunt adesea ținute într-un 
unghi neobișnuit care seamănă cu litera „K.” 

Paralizia cronică a ALBINELOR 
(Chronic bee paralysis disease, CBPD)

Deoarece lucrătoarele sănătoase dintr-o colonie vor scăpa rapid 
de albinele infectate, virusul paraliziei cronice a albinelor rareori 
dispare dintr-o colonie întreagă, iar boala este considerată 
doar o maladie „minoră” a albinelor. Cu toate acestea, dacă 
există un număr mare de cazuri de îmbolnăvire, colonia poate 
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fi fortificată prin completarea populației cu albine tinere 
sănătoase, provenite dintr-o altă colonie. De obicei, o stupină 
infectată se va recupera singură. Unele cercetări au arătat că 
susceptibilitatea la această boală poate avea o componentă 
genetică.  Ca și în cazul majorității afecțiunilor virale, la 
albine nu există nici un tratament pentru această boală.Virusul 
paraliziei cronice a albinelor (CBPV) a fost izolat în 1963 de 
către Bailey și colaboratorii și este recunoscut ca fiind unul 
dintre virusurile care afectează sănătatea coloniilor de albine 
din întreaga lume.

 Semnele clinice sunt caracterizate 
prin tremurături ale aripilor și trunchiului, 
albinele se târăsc pe pământ, fiind respinse la 
intrarea stupului de către albinele gardieni, 
au abdomenele umflate datorită distensiei ca 
rezultat al fermentațiilor, cu apariția diareei, 
nu mai prezintă păr pe trunchi, devenind 
întunecate și strălucitoare. Focarele de 
boală severă (care duc la pierderi masive 
de colonii) sunt sporadice, dar apar mai 
des primăvara și vara, în perioda cea 
mai solicitantă, de muncă, a coloniei. 
Mortalitățile mari, de ordinul sutelor de 
albine din fața stupului și observarea 
albinelor tremurând pot fi confundate cu 
semnele de intoxicare cu diverse substanțe 
chimice. Acest risc de confuzie subliniază 
necesitatea de a efectua diagnostice corecte 
și de a înțelege mai bine condițiile care favorizează instalarea 
acestei boli. Ca și alte virusuri ale albinelor, virusul paraliziei 
cronice persist, în general, ca o infecție inaparentă în coloniile 
de albine, iar factorii care favorizează apariția simptomelor 
nu au fost complet identificați. Această boală este cunoscută 
ca fiind favorizată prin aglomerarea albinelor în interiorul 
stupilor, sporind contactul dintre albinele bolnave și albinele 
sănătoase. În studiile experimentale virusul este transmis 
și prin contactul cu fecalele infectate ale albinelor bolnave 
sau moarte. Mai mult, infecția experimentală este favorizată 
prin contactul virusului direct cu cuticula rasă a albinelor 
sănătoase. Prin urmare, modificarea naturală sau artificială 
a integrității cuticulelor pare să fie un factor care ar putea 
influența sănătatea albinelor. În ultimul deceniu, consumul și 
cererea de polen au crescut, deoarece consumatorii consideră 
că acesta este un produs natural și sănătos. Pentru a colecta 
polen, apicultorii instalează capcane de polen care forțează 
albinele încărcate cu polen să treacă printr-un dispozitiv la 
intrarea stupului. Ecranul răzuie o parte din particulele de 
polen care cad într-o tavă de colectare sub intrarea stupului. 
Pentru albine, polenul este necesar pentru a satisface cerințele 
nutritive ale larvelor și ale albinelor tinere, având un conținut 
bogat în proteine (aminoacizi), grăsimi / lipide, vitamine, 
minerale și steroli. Utilizarea prelungită a capcanelor de 
polen este de asemenea suspectată că favorizează apariția 
focarului de paralizie cronică. Nefiind disponibile vaccinuri 
sau medicamente pentru această maladie, bunele practici de 
păstrare a indemnității stupului sunt cheia prevenirii acesteia. 
Simptomele paraliziei cronice a albinelor sunt limitate la 
lucrătoarele adulte. 

Albinele bolnave mor în câteva zile de la apariția 
simptomelor, virusul este răspândit de la albine bolnave la 
cele sănătoase, prin contact direct, iar schimbul de nutrienți 
nu pare să fie un mod important de răspândire a bolii. 

Infecțiile virale în general sunt cel mai puțin înțelese datorită 
lipsei de informații cu privire la mecanismele care stau la baza 
diseminării virusului, a prezenței potențialelor focare de boli și 
impactului  datorat de acest fapt. Paralizia cronică a albinelor, 
denumită în mod formal paralizie, este o infecție virală și o 
boală contagioasă, care afectează albinele mai mult decât este 
raportat, în multe cazuri boala fiind confundată cu alte infecții. 
I s-a dat o varietate de nume, cum ar fi sindromul albinei 
negre, fără păr, deși simptomele de paralizie au fost probabil 
recunoscute cu mai mult de două mii de ani în urmă de către 

Aristotel, care a descris în lucrările sale albine fără păr, pe care 
le-a numit „hoți”. Virusul paraliziei cornice (CBPV), împreună 
cu virusul paraliziei acute a albinelor (ABPV), au fost printre 
primele izolate de la albine. Nu au fost stabilite legături între 
diseminarea CBPV sau focarele de paralizie și parazitismul cu 
acarieni Varroa destructor, care este asociat cu numeroase alte 
virusuri ce produc boli la albine. Boala poate să se transmită și 
prin intermediul țânțarlor sau afidelor. S-a observant că în cazul 
expunerii la virus a mai multor stupi, care au aceleași condiții 
de mediu și aceleași resurse de hrană, boala apare doar la unii 
dintre stupi, preferând coloniile puternice. 

Epidemiile de paralizie cronică la albine sunt mai 
frecvente primăvara și vara, mai ales când au loc scăderi 
bruște ale producției de polen, când densitatea coloniilor 
crește sau apar perioade de vreme nefavorabilă. Boala poate 
fi transmisă și prin intermediul oamenilor, instrumentelor 
folosite în stup sau atunci când sunt păstrate prea multe colonii 
de către apicultori. Boala este greu de depistat, trenează în 
coloniile afectate, însă se pot efectua examene serologice pe 
extracte de albine moarte, confirmând prezența acesteia. A fost 
depistată pe fiecare dintre continente. Cazuri frecvente au fost 
observate în Asia, America de Nord, Africa, iar în Europa a fost 
semnalată în Marea Britanie, Țara Galilor, Germania și Franța. 
Boala se poate transmite orizontal, de la indivizi bolnavi la cei 
sănătoși, dar și vertical, de la o generație la alta, mai ales prin 
intermediul mătcilor infectate. Evitarea răspândirii bolii se va 
face prin asigurarea condițiilor optime de îngrijire, a igienei 
corespunzătoare a stupului, evitând aglomerarea, îndepărtarea 
și distrugerea în timp util a cadavrelor de albine, împiedicând 
astfel fenomenul de jefuire și contactul albinelor sănătoase cu 
eventualele surse de virus. Se procedează la curățarea eficientă 
a echipamentelor, mobilierului sau distrugerea, după caz și 
înlocuirea acestora în focarele de boală.

Șef  lucr. dr.  Daniela MOȚ
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Galbenul evocă lumina, soarele, armonia, poţi să îţi 
exprimi fericirea pe care o trăieşti, bucuria de a fi îndrăgostit. 
Poate fi culoarea oratorilor şi a inteligenţei. Sinonimul bogăţiei, 
al reuşitei şi al gloriei. Combinat cu roşu este culoarea ambiţiei, 
cu movul – mila. Mai nou se spune că galbenul este culoarea 
geloziei.

Griul reprezintă melancolie şi solitudine.
Maroul semnifică neliniştea. Trandafirul maro 

simbolizează tandreţea.
Negrul este simbolul durerii, doliu, necaz, mânie.
Portocaliul reprezintă echilibrul spiritului şi al simţurilor, 

frumuseţea, măreţia, puterea dar și vanitatea.  
Roșul exprimă pasiune, libertate, putere, dragoste 

aprinsă. Roșu închis semnifică seriozitate și îndemânare, pe 
când roșu-deschis semnifică voință, independență, libertate.

Rozul înseamnă tandreţe, prietenie faţă de cineva, 
tinerețe. Poate semnifica puritatea şi liniştea, dragostea aflată la 
început. Asociat cu mov – devotament.

Verdele reprezintă speranţa, tinereţea, succesul, bogăția. 
Exprimă calm, odihnă. Verdele deschis exprimă veselie, fericire; 
verdele închis – răceală, senzații neplăcute, iar verdele –gălbui 
este așa-zisa culoare otrăvitoare.

Violetul reprezintă luxul, măreția, somptuozitatea, 
curtoazia, blândețea, dar şi  profunzimea sentimentelor. Poate 
simboliza o iubire matură, cumpătată. Asociat cu culoarea roşie, 
reprezintă amintirile. 

Semnificația numărului de flori
1 – Ești doar a mea! sau Tu pentru mine ești unica!
3 – Suntem făcuți unul pentru altul ! sau Tu și eu ne 

potrivim perfect!
5 – Te iubesc!

 Există cineva care să nu fi primit sau oferit flori? 
Florile ne însoțesc mereu de-a lungul vieții de la naștere 
începând, la botez, aniversări, petreceri, cununii sau 
înmormântări. Oferite cu dragoste, prietenie, admirație, 
respect sau prețuire, ele ne fac viața mai frumoasă, ne aduc 
bucurie în suflet, zâmbete pe buze și luminițe jucăușe în 
ochi.

Florile sunt misterioase, pline de secrete, te 
ademenesc cu fragilitatea, te cuceresc prin culoare și te 
vrăjesc cu parfumul. Ele reprezintă un panaceu universal 
care unește țări, religii, rase, într-o admirație a frumosului 
pământesc.

 Dintotdeauna florile au fost considerate sacre,  
pentru că ele ne ascultă, ne înțeleg, ne ajută să ne exprimăm 
sentimentele atunci când nu suntem în stare să spunem ce 
simțim și ne vindecă fizic și psihic. Terapia Bach folosește 
remediile florale pentru a restabili armonia organismului 
uman afectat de tulburări psihoemoționale apărute în urma 
interacțiunii cu mediul înconjurător sau a unor evenimente 
traumatice prin care am trecut și pe care nu am reușit să 
le uităm.  Dr. Edward Bach, inițiatorul terapiei, afirma: 
„Fiecare floare acționează prin creșterea vibrațiilor pozitive 
și deschiderea canalelor noastre energetice. Omul are, 
pe lângă corpul fizic, un corp al energiei vieții, unul al 
sensibilității și al emoțiilor și unul spiritual.”

Studiile au arătat că florile au memorie, pot comunica 
între ele și pot ințelege gândurile oamenilor! Simt teama, 
bucuria, fericirea, reacționează la muzică. Haideți să le 
vorbim! Atunci ele se vor simți iubite și cresc armonios! Și 
vom primi înapoi foarte multă energie pozitivă și sănătate!

Din antichitate florile erau folosite pentru a transmite 
mesaje, în Persia exista un adevarat cult în privința aceasta, 
dar lumea occidentală  a descoperit această artă abia din sec.
al XVIII –lea, cunoscând înflorirea în epoca victoriană. 

În prezent arta limbajului floral este puțin cunoscută, 
așa că vă invit să o redescoperim!

Semnificația culorii florilor
Albul reprezintă curățenia, nevinovăția, puritatea, 

rafinamentul, eleganța, perfecțiunea
Albastrul exprimă seriozitate, credință, încredere, 

uneori răceală, suferință, tristețe. Este simbolul aerului, 
culoarea cerului, sunt asociate purităţii sentimentelor, 
înţelepciunii, iubirii pure şi platonice, comuniunii dintre 
suflete, dragostea tandră, pasiunea. Cu roşu, dragostea 
fidelă. Cu alb şi violet, drăgălăşenie. Albastru intens - linişte. 

Auriul reprezintă talentul artistic, luxul şi demnitatea. 
Asociat cu roşul reprezintă perfecţiunea. 

Florile 
      vorbesc!
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7 – Vreau să fiu al tău ! sau Mă simt mai puternic alături 
de tine!

9 – Pur și simplu irezistibilă! sau Ești incredibilă!
11 – Dragoste
13 – Ești superbă!
15 – Ești perfectă!
17 – Îmi pare rău! sau Clipele de vrajă trăite
19 – Te ador!
21 – Dulci amintiri
23 – Ai ceva special! sau Mă completezi!
25 – Dragoste adevărată! sau Ne stă minunat împreună!
27 – Dragostea mea deosebită
29 – Tu aprinzi focul! sau Tu-mi luminezi viața!
51 – Amintiri de aur, amintiri frumoase petrecute 

împreună
101 – Vrei să fii soția mea?
999 – Pentru eternitate
De regulă bărbaților li se oferă flori doar dacă sunt 

bolnavi în spital sau cu ocazia unor ceremonii oficiale și sunt 
recomandate flori de culoare albă.

Semnificația florilor

A
ANEMONA – anticipare, așteptare, singurătate, iubire 
nețărmurită, dragostea nemuritoare, adevărul, sinceritatea
ALOE - durere, tristețe, 
îngrijorare
ALSTROEMERIA –   
prietenia, devotamentul
AMARYLLIS – 
splendoare, măreția, 
determinarea și 
frumusețea radiantă 
AZALEE – „ai grija 
de tine, eu țin la tine”, 
pasiune fragilă, simbolul 
chinez al feminității
ALBĂSTREA – 
delicatețe, rafinament
ANTHURIUM – 
simbolizează ospitalitatea
ANTIRRHINUM – decepțiile
ASTER – florile prezentului, florile iubirii.

B
BEGONIA- prevedere, apărare, gânduri negre
BOBOC DE TRANDAFIR ALB – iubire și puritate, copilăria 
unei fete
BOBOC DE TRANDAFIR ROSU – pură și frumoasă
BRÂNDUȘĂ – voioșie; veselie
BREBENAC (Vinca) – prietenie timpurie
BOUVARDIA – simbolizează entuziasmul
BUCHET DE TRANDAFIRI COMPLET ÎNFLORITI – 
recunoștința
BUJOR – rușine; timiditate; sfială; mânie; indignare;
 BUSUIOC- cele mai bune urări / dorințe; dragoste; 

C
CACTUS – rezistență; căldură; grandoare, suferință
CALA – dragoste măreață, frumusețe magnifică, mândrie 
CALENDULA – bucurie

 CAMELIE – admirație; 
perfecțiune; dar de 
noroc pentru un bărbat; 
frumusețe, drăgălășenie, 
iubire, dorință, pasiune, 
rafinament
CAMELIE ROZ - “tânjind 
dupa tine”, dor
CAMELIE ROȘIE – „ești o 
flacără în inima mea”
CAMELIE ALBA – „ești 
adorabilă”

CAMPANULA – magie
CAPRIFOI (Lonicera) – afecțiune devotată și generoasă ; 
dispoziție binevoitoare, prietenie 
CĂLDĂRUȘĂ (Aquilegia) – nebunie
CĂLIN (Vibusnum opulus) – iarna; vârsta
CÂRCIUMĂREASĂ – gânduri de prietenie
CERCELUȘ (Fuchsia) – bun gust
CYCLAMEN (Cyclamen persicum) – renunțare și rămas 
bun; despărțire, resemnare; îndrazneală, cutezanță
CIUBOȚICA CUCULUI (Primula veris) – meditație; grație 
cuceritoare, „nu pot trăi fără tine”  
CLOPOȚEL (Campanula rotundifolia) – supunere ; grijă
CONDURUL DOAMNEI (caltunas) (Tropaeolum triajus) – 
am încredere în dragostea mea;  
victorie ; victorie în bătălie ; dragoste maternă
CREȚUȘCĂ (Spiraea) – nefolositor
CRIN – puritate, virtute, frumusețe, eleganță, îi ține pe 
nepoftiți departe,  florile celor 30 de ani de căsnicie
CRIN ALB – virginitate; puritate; compasiune; măreție; „este 
ceva ceresc să fiu împreună cu tine” 
CRIN GALBEN – „plutesc în aer (de fericire)”; fals și vesel
CRIN PORTOCALIU- ură
CRIN ROZ – bunăstare și virtute
CRIN SĂLBATIC – mândrie
 CRIZANTEMA- bucurie; fericire; „ești un prieten / o 
prietenă minunat(ă)”, soare, sănătate  
CRIZANTEMA ALBĂ – adevăr
CRIZANTEMA GALBENĂ – dragoste trecătoare
CRIZANTEMA ROȘIE – „iubesc”
FLORILE DE CASTAN – iertare

 

D
DALIE – bun gust; instabilitate, schimbare, trădare
DELPHINIUM – deschiderea către noi începuturi, dragostea 
puternică, sinceritatea 
DEDIȚEL – „nu poți avea nici o pretenție”
DEGETAR – nesinceritate
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E
ERICA – admirația, norocul, fertilitatea
EUCALIPT – protecție

F
FERIGA – sinceritate
FLOAREA SOARELUI – loialitate; semeție; „ești 
splendid(ă)”, dorințe, adorația, fericirea, longevitatea,  3 ani 
de căsnicie
FLOARE DE COLȚ (Leonipodium alpinum) – îndrăzneală; 
curaj nobil
FLOARE DE NU MA UITA – dragoste adevarată; amintiri; 
„nu mă uita”
FREZIA – te poți baza mereu pe mine, încredere, inocență, 
prietenie, al 7-lea an de căsnicie 
FUCSIA - bun gust
FORSYTHIA – anticiparea, asteptarea

G
GARDENIE – „ești frumoasă”; dragoste secretă; rafinament; 
bucurie
GAROAFA – afecțiune; sănătate și energie; fascinație; „vai, 
biata mea inimă”, fidelitate fără sfârșit, dragoste durabilă 
(din partea unei femei), perfecte ca și flori oferite cu ocazia 
primului an de căsnicie
GAROAFA ALBĂ – dulce și draguță/frumoasă; inocență; 
dragoste pură; noroc
GAROAFA DE CULOARE închisă – „DA”
GAROAFA GALBENĂ – „m-ai dezamăgit”; respingere; 
dispreț 
GAROAFA PURPURIE – stare capricioasă; fantezie; 
schimbător /schimbătoare
GAROAFA ROȘIE – „inima mă doare din cauza ta”; 
admirație
GAROAFA ROZ – „nu te voi uita niciodată”
GAROAFA CU PETE – refuz, „îmi pare rău că nu pot fi cu tine"
GAROFIȚA – vitejie
GĂLBENELE – alină inima; grijă; cruzime; gelozie; 
sentiment sacru
GENȚIANĂ – infidelitate
GHIRLANDĂ DE TRANDAFIRI – răsplată a virtuții
GHIOCEL  – iubire irezistibilă, prieten la nevoie, speranță
âGLADIOLA – dragoste la prima vedere; tărie de caracter; 
integritate; sinceritate; generozitate
GLOXINIA – dragostea la prima vedere
GRÂUȘOR (Ranunculus ficaria) – fericirea de a sosi
GURA LEULUI (Antirrhinum majus) – „nu”; înșelăciune; 
decepție; „pentru o doamnă grațioasă”; presupunere
GYPSOPHILLA – dragostea nemuritoare, puritatea 
sentimentelor

H
HORTENSIA – floarea celui de-al 4-lea an al căsniciei, 
simbolizează recunoștința, grația și frumusețea 
HIBISCUS – frumusețe delicată.

I
IARBA FETEI (Chrysanthemum parthenium) – protecție
IARBA NEAGRĂ (Catluna vulgaris) – noroc; protecție; 
admirație; singurătate
IASOMIA GALBENĂ (Jasmisnus) – politețe; bogăție; grație 
și eleganță, senzualitate
IASOMIA ALBĂ – drăgălășenie

IEDERA – fidelitate; încredere; prietenie; afecțiune; căsătorie 
ILICE (Ilex) – dorința de bine; apărare; fericire domestică; 
prevedere 
IN – simbol domestic; soartă; „apreciez bunătatea ta ”
IMORTELE – dragoste eternă
IRIS – credința; speranța; înțelepciune și valoare; elocvență; 
„complimentele mele”; floarea celor 25 de ani de căsnicie

L
LALEA (în culori variate) – faimă; renume; caritate;  eleganța, 
grația, 11 ani de la căsnicie, simbolizează: 
LALEA GALBENĂ – dragoste fără speranță
LALEA ROȘIE – „crede-mă“; declarație de dragoste
LAUR – ambiție; putere; glorie
LĂCRĂMIOARĂ – dulceață; întoarcere la fericire; puritate; 
umilința, devotamentul, împlinirea,  florile celui de-al  2-lea an 
de căsnicie
LĂMÂIȚĂ (Lippia citridora) – atrage sexul opus
LEANDRU (Nerium) – atenție; prevedere
 LEVĂNȚICĂ – devotament
LATHIRUS – delicatețea, beatitudinea
LILIAC – inocența copilăriei, prima iubire
LIMBA MĂRII – indiferență 
LISIANTHUS – independența, despărțirea
LOBELIE – rea voință
LOTUS - iertare, dragoste înstrăinată
LUPINUL –  imaginația

M
MAC – somn etern; uitare; imaginație; extravaganță, consolare
MAC ALB – consolare; somn
MAC GALBEN – bogăție ; succes
MAC ROȘU – plăcere; extravaganță
MAGNOLIE – dulceață; frumusețe; dragoste de natură; 
noblețe; demnitate; frumusețe splendidă, perseverență, 
demnitate
MARGARETA – inocență; dragoste credincioasă; credință; 
loialitate, simplitate, soartă
MATHIOLLA – fericirea și împlinirea vieții
MĂCEȘ (Rosa canina) – poezie; „am răni de vindecat”
MICSANDRA – legături afective
MIMOZA – sensibilitate
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MIRT – dragoste împărtășită; dragoste în absență; amintire; 
simbol evreiesc al căsătoriei
MOLUCELLA – norocul
MUȘCATA – prietenie; preferință; alegere; prioritate, 
gentilețe, melancolie; stupiditate; nebunie
MYOSOTIS – dragostea sinceră, amintirile

N
NALBA – ambiție feminină; fecunditate
NARCISA (Narcissus jonquilla) – egoism; vanitate; stimă de 
sine; „iubește-mă”; „rămâi la fel de dulce”, renașterea, noi 
începuturi, iertarea, încrederea și adevărul
NARCISA GALBENĂ – respect; dragoste nerăsplătită; 
înșelăciune
NUFĂR – puritatea inimii

O
ORHIDEE – apreciere a frumuseții, rafinament, dragostea, 
luxul, puterea, 14 ani de căsnicie 
OCHIUL BOULUI - dragoste, delicatețe, grație, eleganță

P
PALMIER, FRUNZE – victorie, succes
PANSELUȚĂ – îngândurare; iubire; „mă gândesc la tine" 
PASĂREA PARADISULUI – mărire
 PĂDUCEL (Crataegus) – speranță
PĂPĂDIE – dorințe devenite realitate; credință; fericire; 
simbolul soarelui, al cochetăriei  
PAPUCUL DOAMNEI – dragoste capricioasă
PĂRĂLUȚE – fidelitate, inocență, simplitate
PETUNIE – resentiment; furie; „prezența ta mă întristează”; 
“nu dispera niciodată” 
PINTENAȘ (Delphinlum) - nestatornicie; frivolitate
PINTENUL COCOSULUI – bucurie; plenitudine, 
ingratitudine; copilărie; dorință de îmbogățire
POINSETTIA – buna dispoziție, succesul
PROTEEA – diversitatea, curajul
PRIMULA – “nu pot trăi fără tine”; prima tinerețe; dragoste 
timpurie

R
RANUNCULUS – simpatia, copilăria, optimismul
RHODODENDRON – „Când ne revedem?”, iertare

S
SALCÂM GALBEN (Cytisus laburnum) – dragoste secretă,  
abandonat(ă); distanță 
SALVIE – înțelepciune; viață lungă; virtute domestică
SALVIE ALBASTRA – „mă gândesc la tine”
SOC – hărnicie, sârguință, trădare 
SORBESTREA (Sanguisorba officinalis) – inima veselă
STATICE, limonium, imortele  – simbolizează nemurirea
STUF –l indiscreție; docilitate
ȘOFRAN – bucurie, atenție la excese
STRELITZIA – sunt florile perfecte ocaziei de sărbatorire a 9 
ani de căsnicie

T
TRANDAFIRUL – Floarea celui de-al 15 an al căsniciei
TRANDAFIR ALB – dragoste eternă; inocență; iubire 
secretă
TRANDAFIR FĂRĂ SPINI – dragoste la prima vedere
TRANDAFIR GALBEN – prietenie; apreciere, admirație, 
gelozie
TRANDAFIR PORTOCALIU – entuziasm, dorință
TRANDAFIR VIOLET – încântarea, 
TRANDAFIR NEGRU – moarte
TRANDAFIR ROȘU – iubire; „te iubesc”; iubire pasională
TRANDAFIR ROȘU CU ALB – împreună; unitate
TRANDAFIR ROZ – fericire perfecta,  „te rog, crede-mă”
UN TRANDAFIR ÎNFLORIT COMPLET – „te iubesc”; 
„încă te mai iubesc”.  
UN TRANDAFIR ALB SI UNUL ROȘU – înseamnă 
război.
50 DE TRANDAFIRI – dăruire totală
TRIFOI ALB (Trifolium repens) – inimă ușoară, gândește-
te la mine
TRIFOI (CU PATRU FOI) – noroc; loialitate, „fii a mea“, 
„fii al meu” 
TUBEROZA – plăcere periculoasă

V
VALERIANĂ – dispoziție adaptabilă
VIOLETA – modestie; credință; încredere, „voi fi 
intotdeauna sincer„  – albastră; „să încercăm să fim fericiți” 
– albă
VÂSC – „sarută-mă”; afecțiune; „înving dificultățile”; 
plantă sacră în India, planta magică a Druizilor

Z
ZAMBILA – fidelitate, modestie, constanță, joacă, 
drăgălășenie, „imi pare rău”, „iartă-mă”  
ZĂMOȘIȚĂ (Hibiscus) – frumusețe delicată
ZINNIA – prietenie, afecțiunea veșnică, constanța, 
bunătatea
ZOREA – afectare

Asistent dr. Cristina TOȚA
Șef  lucr. dr.  Mihaela MĂLĂLESCU

prof dr.  Maria BĂLA
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A plecat fulgerător dintre noi un 
OM, pe care l-am văzut o viață întreagă 
în mișcare, mereu pe drum, pe fugă, în 
permanentă căutare, rezolvare. OMUL, 
colegul, prietenul, cercetătorul, 
profesorul care a fost gata oricând să 
ajute, să sprijine sau, măcar, să-ți spună 
o vorbă bună. Un om care s-a născut 
aici, în Banat, puțin înainte de începutul 
celui de Al Doilea Război Mondial, la 
Săcălaz, din părinți șvabi. A pățit și a 
pătimit multe în timpul războiului și 
după. Tenace, luptător, le-a învins pe 
toate. Învață, în germană, în română, 
lucrează ca topograf în teren sau chimist 
în laborator, urmează Facultatea de 
Agronomie cu rezultate de excepție. 
Este pasionat de cercetare. Urmează 
apoi specializarea în pratologie alpină 
în Elveția – doctoratul. Se dedică 
total cercetării pajiștilor montane din 
Semenic. Este premiat de Academia 
Română pentru studiile sale de excepție 
dovedite ca tânăr cercetător.

Trăiește, ca noi toți, viața 
în comunismul românesc. Spirit 
liber și democratic, nu mai acceptă 
comunismul. Se hotărăște, în anii ’80, 
să plece, alături de părinții și rudele 
sale, în Germania. Acolo, în Germania, 
grație cunoștințelor sale de excepție 
acumulate în România, dovedește, 
reușește, ajunge în poziții științifice pe 
care, probabil, nu le-a visat niciodată.

După Decembrie ’89 se întoarce 
mai mereu la prima dragoste, la 
Timișoara, la facultatea noastră.

Ceea ce a înfăptuit la noi și 
pentru noi, cred că  mai toți cei care 
citesc aceste rânduri le cunosc.

Decembrie ’89. Ce bine este 
să ai prieteni adevărați. Pentru 
atingerea obiectivelor de dezvoltare 

neamț, mai român decât românii

KARL FRITZ LAUER
        -in memoriam-

instituţională a universităţii, am avut 
nevoie de puncte de sprijin în ţările 
cu sisteme moderne de agricultură 
şi cu învăţământ agronomic evoluat. 
Primul susţinător şi cel mai puternic 
în acest demers a fost bunul meu 
prieten, Dr.ing. Karl Fritz Lauer, 
coleg de promoţie la Facultatea 
de Agronomie (1965), excelent 
cercetător în domeniul pajiştilor 
şi plantelor de nutreţ care a lucrat 
la Staţiunea de Cercetări Agricole 
Lovrin de la absolvire (1965) până 
la plecarea sa legală în Germania, 
în anul 1980. După emigrarea 
sa, cu toată prigoana sistemului 
comunisto-securist opresiv, am ţinut 
în permanenţă legătura cu colegul 
meu care, între timp, în Germania, 
datorită excelentei sale pregătiri 
teoretice şi a experienţei câştigate în 
cercetarea ştiinţifică din România şi 
din Elveţia (unde a efectuat un stagiu 
de cercetare), a ocupat o poziţie foarte 
importantă în cercetarea agricolă 
germano-franceză la firma Rhône-
Poulenc. În mai 1985, Lauer a venit 
la Timișoara pentru întâlnirea noastră 
de 20 de ani de la absolvire, prilej 
cu care am avut o lungă convorbire 
cu el pe teme diverse, inclusiv 
politice. În anul 1986, colegul 
Lauer revine în România, invitat 
de mine la Conferinţa naţională a 
cercetării agronomice universitare, 
organizată în luna mai, la Timişoara, 
de către Sindicatul din Învăţământul 
Superior, la iniţiativa Comitetului 
de Sindicat din Institutul Agronomic 
Timişoara, al cărui preşedinte eram 
la acea dată (funcţie maximă la care 
am ajuns în perioada comunistă). 
Conferinţa cu tema Creativitate şi 

eficienţă în învăţământul superior, fiind 
organizată de sindicat, nu a fost suficient 
de atent supravegheată de partid şi de 
securitate. Cu toate acestea, în secţiunea 
Tehnologii moderne în cultura plantelor 
de câmp, profesorul Gheorghe Bălteanu, 
moderatorul sesiunii, probabil de teamă 
sau exces de prudență, din păcate, nu 
i-a dat cuvântul colegului Lauer pentru 
a prezenta lucrarea Aspecte noi în 
folosirea erbicidelor la cultura grâului 
în Germania. Am intervenit, în finalul 
şedinţei, după ce moderatorul sesiunii a 
închis lucrările secțiunii deci, practic, în 
afara conferinţei, dându-i eu, personal, 
cuvântul, în calitate de preşedinte al 
Comitetului de organizare (în fapt, 
calitate organizatorică şi nu ştiinţifică). 
Colegul, dr. Lauer, a prezentat o lucrare 
de excepţie, cu rezultate de ultimă oră din 
cercetările ştiinţifice ale departamentelor 
de erbicide de la companiile Rhône-
Poulenc, Bayer, Du Pont etc., cu o grafică 
color de excepţie pentru acele timpuri și 
pentru noi, cei  din România. Explicaţiile 
pe care a trebuit să le dau eu ulterior la 
partid şi securitate nu este cazul să le mai 
aduc în atenţia cititorilor, acum, după 
atâţia ani. Am avut colegi „buni” care 
au informat, cu promptitudine, peste tot, 
despre marea „gafă politică” pe care am 
făcut-o. Un singur cuvânt am de adăugat 
azi, să le fie ruşine, celor care mai sunt 
pe pământ, iar pe ceilalţi, cei care nu mai 
sunt, să-i ierte şi Dumnezeu, pentru că 
eu i-am iertat pentru răutatea, mojicia şi 
neruşinarea lor!

Prin colegul Lauer, graţie 
bunăvoinţei şi curajului celor doi fraţi ai 
săi, Hanzi şi Heini, ambii fiind la pensie, 
venind des în Timişoara, îmi aduceau 
reviste străine, literatură cu care m-am 
ţinut, într-un anumit fel, la curent cu 
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ceea ce se întâmpla în cercetarea şi 
învăţământul agronomic german şi 
european. 

Prima vizită la Timișoara. 
Proiecte cu Lauer și Eibach 

din Germania. 

În timpul evenimentelor din 
decembrie 1989 de la Timişoara, m-a 
sunat la telefon aproape zilnic. Iar Lauer, 
în 28 februarie 1990, a venit, împreună 
cu dr. G. Eibach, directorul ştiinţific al 
Institutului Federal de Viticultură de la 
Geilweilerhof, cu un transport masiv 
de ajutoare pentru agronomia noastră. 
Lauer, în proverbiala lui punctualitate, 
m-a sunat cu două săptămâni mai 
devreme, spunându-mi că va intra 
în ţară în data de 28 februarie pe la 
punctul de frontieră Nădlac şi că primul 
„termin” îl au, în interesul lui G. Eibach, 
la Staţiunea de Cercetări Viticole de 
la Miniş, loc unde trebuia să-i aştept 
în jurul orei 13. Cu o punctualitate 
nemţească, punctele de trecerea 
frontierei imediat după revoluţie fiind 
mai permisive, Lauer şi Eibach au ajuns 
la Miniş, unde i-am aşteptat, împreună 
cu directorul de atunci al staţiunii, dr. 
Constantin Grecu. 

Îmi amintesc şi acum, parcă ar fi 
fost ieri, că ziua de 28 februarie 1990, 
ca dealtfel toată iarna 1989/1990, a fost 
foarte blândă, chiar caldă pentru acea 
dată. Căldura prelungită de la sfârşitul 
lui februarie a provocat îmbobocirea 
celor 5-6 migdali, aflaţi pe o pantă cu 
expoziţie sudică din spatele clădirii 

staţiunii de la Miniș. Spunea Dr. 
Grecu că pentru prima dată de când 
îşi aminteşte el (Grecu lucrând peste 
30 de ani la Miniş) migdalii au înflorit 
la sfârşit de februarie. Poate au simţit 
şi ei schimbările politice şi sociale din 
România, pe care aveau să le salute cu 
splendidele lor flori albe. 

Am prânzit toţi patru, apoi am 
degustat mai multe vinuri din colecţia 
staţiunii, ne-am întreţinut îndelung, 
atât pe teme ştiinţifice cât şi politice 
de mare actualitate pentru întreaga 
Europă, iar, către seară, am pornit spre 
Timişoara. 

Seara zilei de 28 februarie am 
petrecut-o împreună la mine acasă, ca 
dealtfel şi celelalte două seri cât au stat 
în Timişoara. 

Am avut, împreună cu membrii 
Senatului universitar îndelungi discuţii 
cu colegii germani, Dr. F.K. Lauer 
şi Dr. G. Eibach. Ambii au susţinut 
cu tărie că în România este necesară 
o reformă structurală profundă 
în agricultură (şi, în general, în 
economie), prin privatizarea accelerată 
a fondului funciar, a întreprinderilor 
şi adaptarea regulilor economiei de 
piaţă, cât şi în învăţământul superior 
şi cercetarea agronomică, aşezate pe 
autonomia universitară şi academică, 
descentralizare şi dezetatizare. Mai 
mulţi colegi au ascultat cu atenţie 
expunerile colegilor germani, iar unora 
nu le venea să creadă că participă 
la o întâlnire colegială, ci, mai 

degrabă, la una subversivă, un coleg chiar 
atenţionându-mă că el nu va mai participa 
la astfel de întâlniri în viitor. 

Am discutat foarte multe, numai 
noi trei, Lauer, Eibach şi cu mine, 
prezentându-mi, aşa cum am mai spus, 
sistemele germane de agricultură şi de 
învăţământ, iar eu, punându-le nenumărate 
întrebări, în dorinţa de a afla cât mai multe 
despre acestea. În final, am ajuns toți trei 
la concluzia că ar fi util să întreprind o 
vizită în Germania, cu ocazia unei reuniuni 
ştiinţifice, organizate în august-septembrie, 
la Geilweilerhof, pentru a vedea, pe viu, 
universităţi şi instituţii ştiinţifice germane, 
invitaţia fiindu-mi necesară atât pentru 
viză, cât şi pentru a obţine aprobarea 
ministerului învăţământului, cât și a 
pașaportului de serviciu, încă necesare la 
acea dată pentru deplasarea în străinătate. 

Bavaria văzută din avion. 

Demersurile pentru plecarea în Germania 
nu au decurs cu lejeritate în vara anului 
1990. Aveam nevoie de aprobarea 
ministrului pentru plecare, de viză, care 
încă era luată de „agenţii” de la serviciul 
paşapoarte al ministerului etc. După 
ce am îndeplinit toate formalităţile, 
bineînţeles acestea presupunând 2-3 
drumuri la Bucureşti, explicaţii, timp de 
aşteptare pentru obţinerea paşaportului 
de serviciu şi a vizei etc., am solicitat, cu 
trei săptămâni înainte, bilet de avion pe 
ruta Timişoara-Frankfurt şi retur. Dar, ce 
să vezi, surpriză mare, îmi spun cei de la 
agenţia TAROM, avionul este plin. După 
numeroase intervenţii, în sfârşit, m-am 
văzut cu biletele în buzunar şi, într-o 
dimineaţă de septembrie a anului 1990, 
iată-mă în aeroport cu o oră şi jumătate 
mai înainte, conformându-mă condiţiilor 
scrise pe biletul de avion. În aeroport, 
altă surpriză. Din Timişoara am urcat în 
avionul care a venit de la București, alături 
de directorul fabricii de cărămidă din 
Jimbolia și o numeroasă „ceată” de 25-30 
de romi, cu dinţii de aur, două-trei ghiuluri 
pe degete, bărbaţi, femei şi puradei. Nu 
mi-am explicat niciodată cum de aceştia nu 
au avut probleme să obţină atâtea locuri în 
avionul de Bucureşti-Timişoara-Frankfurt, 
în timp ce eu (şi probabil şi directorul de la 
Jimbolia) am avut probleme mari. 

M-am îmbarcat şi am plecat în 
Germania, pentru prima dată cu avionul în 
străinătate (of, câte drumuri voi avea să fac 
în următorii 27 ani), înspre cel mai mare 

K.F. Lauer împreună cu Consulul general al Germaniei  la Universitate 
(2002)
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aeroport al Europei – Frankfurt am 
Main. 

Experienţa germană de refacere 
a ţării distruse economic, social şi 
moral, ne-a determinat să ne îndreptăm 
atenţia colaborării noastre în planul 
activităţii educaţionale, ştiinţifice, 
comerciale şi manageriale către această 
ţară vest-europeană. În acelaşi timp, 
tradiţiile colaborării româno-germane 
şi, mai cu seamă, sentimentele unor 
actuali cetăţeni germani faţă de ţară lor 
de baştină – România, faţă de locul lor 
natal – Banatul, ne-au îndreptat paşii, 
gândul şi cuvântul către Germania. În 
scurt timp, de la primele contacte cu 
reprezentanţii Ministerului Agriculturii 
ai Landului Baden-Württemberg, 
cu Excelenţa sa, dl. Ministru Dr.h.c. 
Gerhard Weiser, cu domnii consilieri 
dr. Wandel, dr. Deininger, prof. N. 
Natter, ing. G. von Berg, E. Forschner, 
precum şi cu reprezentanţi de frunte 
ai agriculturii din această zonă a 
Germaniei, ca Dr.h.c. H.U. Hege, 
Dr.h.c. F.K. Lauer, s-au materializat 
proiectele germane de sprijinire a 
agriculturii private bănăţene. 

De la Frankfurt  la Sttutgart – 
Hohenheim. 

Programul de vizită pregătit 
de colegul Lauer a fost extrem de 
intensiv, începând de a doua zi, să văd, 
pe rând, Universitatea Hohenheim 
de lângă Stuttgart, Facultatea de 
Agricultură de la Weinstephan-
Freising a Universităţii Tehnice din 
München, Universitatea din Giessen, 
Universitatea din Göttingen, 
Universitatea din Hanovra și 
Institutul Federal de Viticultură de la 
Geilweilerhof, şi toate aceste în şapte 
zile şi 4.000 de km. 

Mie, acum, în memoria acestui 
coleg drag, în memoria acestui neamț 
care, pentru mine și, sper, pentru toți 
care l-au cunoscut este mai român 
decât românii, nu-mi revine decât să 
reproduc amintirile faptelor petrecute 
împreună, amintiri, care, sunt convins, 
vor justifica titlul: Un neamț mai 
român decât românii: KARL FRITZ 
LAUER.

Acesta a fost începutul. Și voi 
încheia cu ultima scriere a colegului 
Karl Fritz Lauer, prin care și-a 
manifestat, cu puțin timp înainte de a se 
stinge, toate sentimentele pe care le-a 

purtat în sufletul său delicat oamenilor pe 
care i-a cunoscut, locurilor pe care le-a 
bătut cu pasul, într-un cuvânt românilor 
și României: „Adesea m-am deplasat în 
Munții Anina, Munții Semenic și Valea 
Almăjului, cunoscând satele Bozovici, 
Pătaș, Prilipeț, Prigor, Gârbovăț, 
Dalboșeț, Moceriș ș.a. Am cunoscut 
o parte din almăjeni, mai cu seamă 
ciobanii din aceste localități, pe care 
îi întâlneam la stânele de pe pășunile 
Semenicului, unde aveam experiențe 
staționare de fertilizare a pajiștilor.

Mă simt obligat să scriu aceste 
rânduri în memoria baciului Nicolae din 
Prigor, un bărbat  înalt, în jur de 55 de 
ani (1966-1970), un almăjan get-beget, 
cum se spune românește. Vară de vară 
era vecinul nostru la Cantonul pastoral, 
cu stâna de oi localizată în apropiere 

de Baia Vulturilor și Vârful Nedeia. 
M-am înțeles cu dânsul ca, într-o după 
amiază, la ora 1400, să montăm împreună 
țarcurile pentru experiența de târlire a 
pășunii cu oi. Am mers agale spre stână, 
câinii stânei m-au anunțat. Imediat  a 
venit baciu Nicolae, i-a liniștit pe cei 
trei dulăi, strigând cu voce hotărâtă: 
Schtieber, înapoi! Dulăul cel mai mare 
îi oprește și pe ceilalți doi câini. Ne-
am salutat, și imediat îl întreb pe baciu 
Nicolae cum de l-a botezat cu acest nume 
pe acest frumos, inteligent și ascultător 
dulău. Se uită la mine, cu față schimbată, 
parcă i-a fost frică să răspundă. 

La această stână, mi-a povestit 
baciul Nicolae, au venit, cu mulți ani 
în urmă, prin 1948-50, doi bărbați 

K.F. Lauer la primirea Primului Ministru E. Teufel la Universitate (1996)

înarmați ai rezistenței anticomuniste 
din Munții Banatului, din Semenic și din 
Munții Almăjului. Le-am dat mâncare, 
coleșă cu lapte și brânză, le-a picat 
bine. Câteva zile mai târziu, au venit și 
securiștii. M-au bătut, am recunoscut că 
le-am dat mâncare. Am fost condamnat 
la 10 ani de temniță grea. Toată perioada 
de detenție am făcut-o în Delta Dunării, 
la Periprava, la tăiat stuf, în apă până la 
brâu, printre șerpi și broaște

Baciul Nicolae revine la acest 
nume curios, de Schtieber, al câinelui. 
După executarea pedepsei, înaintea 
eliberării, un deținut prieten, evreu, cu 
nume de familie Schtieber, mi-a spus: 
Nicolae, te rog, în memoria mea, când 
din nou ai să ajungi cioban la stână, 
să dai numele meu câinelui tău cel mai 
mare, mai tare, mai bun și mai drag.

Uitați-vă, dragi cititori, ce 
înseamnă pentru un cioban almăjan 
să îndeplinească cuvântul dat unui 
muribund. Baciu Nicole mai spunea: 
cred că asta a fost ultima dorință a 
domnului Schtieber. Bolnav fiind, domnul 
Schtieber, un om mai în vârstă, slăbit, 
era convins că se va prăpădi în această 
pușcărie vestită prin cruzime.

Pe baciul Nicolae, pe care eu l-am 
cunoscut în tinerețe pe Semenic, l-am 
purtat peste 50 de ani în mintea și inima 
mea, peste tot în lume, pe unde m-au dus 
pașii.”

     
 Acad. Păun Ion OTIMAN
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„Miorița reprezintă pentru 
cultura românească o valoare care 
depășește cadrul unei singure creații, 
fie ea și o capodoperă. Motivele pe 
care le include în structura ei au o 
largă circulație în cultura populară 
românească și rezonanțe puternice în 
cultura universală. Semnificațiile ei 
privesc probleme majore ale omului 
cu vaste implicații filozofice. Limbajul 
este cel al unei întregi națiuni: poporul 
român și-a întruchipat ceva esențial 
din făptura lui în mesajul complex al 
poemului mioritic” (Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu,1976).

 Analiza Mioriței implică pătrunderea unui întreg 
uman, cu formele specifice pe care i le imprimă o structură 
cultural-etnică definită, Balada poate fi considerată ca una din 
marile sinteze ale culturii românești, ale sufletului poporului 
român. 

Această deschidere largă a poemului, caracterul lui 
cuprinzător în ce privește valorile pe care le subsumează, 
presupune o mare complexitate a semnificațiilor, amplificată 
de existența unui număr mare de variante, cu sensibile 
deosebiri de structură și substanță între ele. 

Structura narativă a poemului este, totuși, foarte simplă, 
chiar și în variantele cele mai complexe, ca aceea publicată de 
Vasile Alecsandri. Scenariul epic al baladei urmărește istoria 
unui păstor, pe care însoțitorii lui vor să-l omoare, dar căruia o 
oaie năzdrăvană îi destăinuiește complotul; cel sortit morții își 

exprimă ultimele dorințe: să fie îngropat în mediul său preferat 
(în mijlocul stânei), să i se pună la cap instrumentele, pentru a 
auzi cântecele îndrăgite, iar moartea sa să fie ascunsă ființelor 
dragi (oile, mama bătrână), cărora să li se comunice că s-a 
însurat cu „a lumii crăiasă”.

Structura metaforică a poemului este, la prima vedere, 
la fel de simplă: mioara care vorbește, oile care plâng moartea 
ciobanului, fluierele care cântă în bătaia vântului, moartea 
concepută ca nuntă în cortegiul nupțial, format din soare și 
stele, munți și brazi, păsările cerului. Toate acestea ne vorbesc 

AntropologiA post-existenței 

– balada 

despre o senină comuniune între om și natură, comuniune care 
devine mai profundă, atingând desăvârșirea, după moarte.
(Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, 1976).

Originea baladei este fixată de unii cercetători în epoca 
de formare a poporului român și este pusă în legătură cu o 
„experiență primară, în afara istoriei, a sufletului primitiv” 
și, de alți cercetători, în secolul al XVII-lea, punctul de 
plecare fiind „un fapt concret autentic”, pe care istoria nu l-a 
consemnat, dar care trebuie să se fi petrecut. De fapt (afirmă 
specialiștii), nu poate fi vorba de o singură epocă genetică a 
motivului mioritic, cu atât mai puțin de un singur moment 
(eveniment) care l-ar fi putut genera, ci de o serie succesivă 
de epoci și momente; prin aceasta se explică și complexitatea 
poemului, mai ales în variantele care conțin toate motivele de 
bază. Principalele tipuri de variante reprezintă neîndoielnic 
etape ale acestui proces de lungă durată. Miorița este o creație 
în care s-a concentrat, prin contaminări succesive, experiența 

de veacuri a unui popor (Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, 
Folclor literar românesc).

Și totuși, credem că toate cele prezentate mai sus au 
neajunsul  de a rămâne la suprafața lucrurilor, nepătrunzând 
în esența profundă a acestei balade exemplare.   

Din punct de vedere tematic, Miorița este o baladă 
pastorală. Ea se referă atât la modul de existență, cât și la 
folclorul vieții păstorești. Dar, în temeiurile sale ideatice, 
Miorița este o baladă cu profunde sensuri ontologice, 
proiectând o existență în specific românesc, în ansamblul 
său. Întreaga baladă, astfel, poate fi interpretată în dublu 
registru. Astfel, descrierea de la debutul baladei nu este 
specifică genului. În general, partea de început a oricărei 
balade oferă informații despre locul și timpul în care se 
petrece acțiunea (Sus, mai sus de Țărigrad; Pe Argeș în jos, 

pe un mal frumos etc.). În cântecul epic de față ni se relatează, 
doar, că întâmplările se vor petrece Pe-un picior de plai,/ Pe-o 
gură de rai. Majoritatea covârșitoare a comentatorilor s-a 
grăbit să definească fragmentul ca pe unul „poetic”, ilustrând 
nevoia și dorința de metaforizare a țăranului român. Se ignoră, 
astfel, cu bună știință sau nu, un element extrem de important: 
nici un text, nici o manifestare folclorică, nici o credință, nici 
un obicei, nici o tradiție (și aceasta nu numai la noi, ci în 
general vorbind) nu se naște „din nimic”, din neant, din motive 
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pur „artistice”. Totul are o „bază materială”, 
concretă, legată de practicile și uzanțele cotidiene, 
de ritualuri, de rituri, de tabu-uri și de obiceiuri.

Obișnuit, primele rânduri ale baladei au 
fost interpretate în registru metaforic. Astfel, Pe-
un picior de plai, / Pe-o gură de rai ar reprezenta, 
în opinia majorității exegeților baladei, un spațiu 
„ideatic”, o proiecție metaforică, cum spuneam, a 
unui „colț de rai românesc”, reprezentativ pentru 
întreg. Dar dacă, ne punem întrebarea de ce a fost 
ales un astfel de loc (aproape de rai), și nu  ualtul, 
lucrurile nu stau (deloc) așa, iar „piciorul de plai” 
ar putea face trimitere la un loc izolat, aparte, 
consacrat, specific locurilor sacrificiale. Gura de rai ar putea, 
oare, atunci, să semnifice tocmai încheierea vieții pământești 
a protagonistului, în urma unui sacrificiu?

Am prezentat, în câteva ocazii, dar mai cu seamă 
în volumul nostru, Viața spirituală. Un model ontologic o 
schemă teoretică generală, care ar putea explica, aproape în 
întregitate, viziunea asupra vieții, dar mai ales asupra morții și 
post-existenței, a poporului român. Făcând o schiță a schemei, 
lucrurile ar sta cam așa:

O1 reprezintă Lumea de aici, Lumea cu Dor, onticul 1. 
Cu alte cuvinte, tot ceea ce omul trăiește pe acest pământ, cu 
bunele și cu relele sale. Existența în arealul ontic tradițional 
presupunea, însă, două componente: una socială, colectivă, și 
alta individuală. Prima se referea la colectivitate în ansamblul 
ei, iar aceasta presupunea respectarea „rânduielii vieții”, de la 
naștere și până la moarte. În această categorie intră obiceiurile 
de botez, de nuntă, de înmormântare, gesturile ritualice cu 
ocazia marilor sărbători de peste an, comportamentul cotidian 
în diferite împrejurări etc. Cea de-a doua categorie se referă 
la viața familială, la membrii colectivității, la manifestarea 
lor ca oameni (copii, tineri, adulți, bătrâni), fiecare etapă 
având prerogativele, obligațiile și datorințele sale față de 
colectivitate. Evident că cea de-a doua era subordonată celei 
dintâi, nimic din ceea ce era impus colectivității neputând 
fi ocultat de individ. „Comandamente” precum așa se cade, 
așa se cuvine, așa ne-a fost dat, așa ne-a fost lăsat etc. 
funcționau, în lumea tradițională, ca niște legi nescrise, dar 
inebranlabile,

Din punctul de vedere al colectivității, individul era 
important în trei momente ale vieții sale: botezul, nașterea, 
înmormântarea. Aceasta, prin membrii familiei, dar și prin 
membrii întregii colectivități, se asigura ca toate cele necesare 
să fie împlinite întocmai, pentru a nu strica echilibrul și 
armonia universale. Neîndeplinirea lor atrăgea, în convingerea 

celor vechi, sancțiuni grave, cu efect nebănuit și nedorit pentru 
întreaga colectivitate.

  Astfel, botezul marca venirea sufletului, a omului, 
a ființei, dintr-o lume necunoscută, și care inspira teamă. 
O sumă de acte cu caracter magic se făceau simțite în acest 
moment, fiecare având propria funcționalitate: de a apăra noul-
născut de spiritele rele, precum și de nenorociri, de a îmbuna 
ursitoarele, de a asigura un viitor îmbelșugat noului-născut, 
precum și un mire (mireasă) vrednic(ă), în viitor. Sunt foarte 
multe lucruri de spus la acest capitol, dar pe noi ne interesează 
doar rolul lor în ecuația prezentată. Cu alte cuvinte, în viziune 
populară, omul este dator să își împlinească datoria față de 
colectivitate. Dar cele mai mari obligativități sunt tocmai 
acestea: nașterea, botezul și moartea. Pentru a pre-întâmpina 
eventualele nedumeriri, vom spune că, într-o simbioză absolut 
spectaculoasă, nașterea în folclorul românesc a dobândit „spor„ 
de sacralitate prin asumarea semnificațiilor creștine. Astfel, un 
copil care ar muri înainte de botez ar fi susceptibil, în această 
interpretare, să rătăcească între cele două lumi, fără a-și găsi 
alinare. Grija pentru ca aceasta să nu se întâmple se manifestă 
tocmai în genul de gesturi amintite mai sus, numite de noi 
PIAE, adică Practici din Interior de Asigurare a Echilibrului. 

Pe de altă parte, nuntirea este una dintre obligațiile 
majore ale membrilor colectivității tradiționale. În cazul în 
care în trecut un tânăr (tânără) murea înainte de căsătorie, 
înmormântarea lua forma unei nunți simbolice, în care mireasa 
(mirele) era bradul, tăiat din pădure de ceata de feciori, în cadrul 
unui ritual complex. Gesturile se înscriau, de asemenea, în ceea 
ce am numit Practici din Interior de Asigurare a Echilibrului 
căci, plecat nenuntit în cealaltă lume, sufletul răposatului i-ar 
bântui pe cei vii, sub formă de strigoi. Este vorba, așadar, de 
acte și gesturi menite să asigure liniștea și echilibrul întregii 
colectivități. 

Este de la sine înțeles că întregul complex ceremonial 
funerar se referă în special la acest aspect: liniștea sufletului 
celui plecat și asigurarea comunității că plecarea este 
definitivă, că cel răposat nu și-a lăsat nici un dor pe această 
lume. Nu vom insista, deoarece aceste lucruri au făcut obiectul 
altor intervenții ale noastre, în lucrări sau articole, ori capitole 
și chiar al unui volum de sine stătător, amintit deja. Am dorit 
doar să ilustrăm importanța pe care mentalul popular îl acordă 
nivelului post-existențial, în fiecare clipă a trăirii omului pe 
acest pământ.

Și, dacă răspundem afirmativ la întrebarea pusă mai sus 
– aceea cu referire la iminența morții – (sintagma gură de rai 
îndreptățindu-ne cu asupra de măsură să o facem), atunci ne 
punem deîndată, o altă întrebare? De ce ar fi sacrificat ciobanul 
moldovean? 

Conf. dr. Gheorghe  SECHEȘAN
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Turismul de eveniment este o componentă majoră a 
turismului cultural, iar ca segment de piață descrie o strategie 
de dezvoltare a unei destinații turistice și de marketing, având 
ca scop principal obținerea de beneficii economomice din 
potențialele evenimente, cum este și Banat Agralim, organizate 
în diferite zone. Deoarece turiștii, din diferite motive, 
călătoresc pentru a participa la evenimente 
culturale sau sunt motivați să participe la 
astfel de activități, astăzi putem vorbi, 
în cadrul turismului de eveniment, de 
o adevărată industrie a evenimentelor, 
datorită modului de manageriere pentru 
atragerea de turiști la activități organizate 
și planificate. Evenimentul în sine este o 
componentă a multor tipuri de turism, 
deoarece atractivitatea unei destinații, 
este dată de șapte componente principale: 
cultură (cultura superioară, folclor și 
cultura populară, multiculturalism), 
patrimoniu istoric, fiziografie (peisaje), 
legătura cu piața (etnicitate, afaceri), 
activități recreative pentru timpul liber, 
suprastructura turistică, agrementul și 
evenimentele speciale.

 Puterea turismului de eveniment 
stă în capacitatea acestuia de a satisface 
dorința oamenilor care se deplasează 
spre anumite destinații, de a cunoaște un 
anumit areal, într-un mod care să aibă 
înțeles pentru ei, și din aceste motive se 
pune întrebarea ce este important să se 
dezvolte pentru bunăstarea societății și 
păstrarea biodiversității naturii: cultura, 
turismul și cultura, turismul cultural sau 
turismul de eveniment, cercetătorii venind 
cu soluții surpinzătoare prin simplitatea 
lor, dezvoltarea turismului cultural și a mai multor culturi ale 
turismului sau despre transformarea prin turism a culturii întro 
formă de capital. 

Deoarece prezența turiștilor determină organizarea de 
evenimente culturale specifice consumului turistic, suntem 
în situația în care cultura ca proces devine cultură ca produs 
prin turism, fără însă a-și pierde semnificația inițială din cauza 
izolării de contextul social original. Noțiunea de turism de 
eveniment, a fost folosită pentru prima dată în anul 1987, de 
către Departamentul de Turism și Publicitate al Noii Zeelande, 
termentul fiind utilizat în literatura turistică, pentru a descrie o 
strategie de dezvoltare a unei destinații turistice și de marketing. 
Pe aceeași linie se înscriu și considerațiile făcute de alți autori, 
care afirmă că turismul de eveniment constă în faptul că 

BANAT AGRALIM 
– FORMĂ A TURISMULUI CULTURAL DE EVENIMENT

oamenii călătoresc motivat pentru a participa la evenimente, 
vorbindu-se despre o adevărată industrie a evenimentului. 

Motivele pentru care turistii participă la evenimentele 
cu caracter cultural, cum sunt și evenimentele din Banat, 
depind de o serie de factori demografici: loc de origine, venit, 
sex, vârstă, educație, ocupație, și  sunt cele indicate în figura1:

Figura 1. Motivele participării turiștilor la evenimente

Motivele participării la evenimente sunt cauzele 
conduitei turiștilor, ele depind de trebuințe, a căror satisfacție 
asigură homeostazia, prioritate a organismelor vii de a-și 
menține diferite constante fiziologice, precum și unele mărimi 
caracteristice. Turiștii care participă la evenimente sunt 
dominați de imbolduri, tendințe și trebuințe de natură psihică: 
curiozitate, manipularea obiectelor ca rezultat al contactului 
cu mediul ambiant. Conștientizate trebuințele devin diacronic 
dorințe, intenții și apoi motive de participare la evenimente, 
dar să nu uităm că toate acestea, imboldurile, trebuințele, 
dorințele, intențiile și motivele sunt corolarul impactului cu 
realitatea, preponderent socio-culturală. În ansamblu turistul 
care participă la evenimente este însuflețit de dorința ardentă 
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care să-i permită realizarea, tendință numită drept motivație de 
realizare ce constă în: (figura 2).

-	– dorința de a fi în rând cu semenii ce participă la 
evenimente cultural-istorice, expoziții, târguri;

-	– dorința de a obține un succes;
-	– dorința de a-și însuși cunoștințe noi;
-	– aspirația spre împlinire, ceva mai mult spre 

performanță.

Reușitele evenimentelor, expozițiilor cum este și Banat 
Agralim, concură la creșterea nivelului de aspirație a turiștilor, 
însă creșterea performanțelor nu este permanent în raport direct 
proporțional cu motivațiile participării la evenimente, adică 
practicarea turismului de eveniment.

Motivația, în cazul turistului, prin participarea sa la 
evenimente, achiziționează cunoștințe din următoarele motive: 

-	– extrinsece, din afară, turistul de eveniment 
urmărind anumite modele, dorind să-și creeze anumite 
satisfacții, prioritar morale, în acest sens apărând dorința 
de afiliere, tendințe normative, teama de consecințe, 

ambiția de a ține pasul cu alții;
-	– intrinsece, din interior; turistul dorește, el însuși, 

ceva, și este convins că ceea ce simte trebuie implementat 
cât se poate de repede și mai bine remarcându-se: curiozitatea 
și aspirația spre competență, dorința arzătoare de a deveni un 
bun turist de eveniment, bine informat, cunoscător, bine pregătit 
profesional.

Urmărite motivele, ele devin interese, luând naștere 
din trebuințe și motive, interesele influențând participarea la 
evenimente și implicarea turiștilor din punct de vedere senzorial, 
cognitiv, efectiv și conativ. Interesele nu sunt însă reductibile 
la trebuințe și motive, întrucât modelându-se social, ele apar ca 
relații ori atitudini. Toate interesele sunt generale și individuale, 
corolar al condițiilor sociale și culturale, deopotrivă economice 
și devin vectori activatori și de autoreglaj. Cognitive, interesele 
presupun motivația intrinsec cognitivă și implică pentru turiștii 
care participă la evenimente, de regulă, curiozitatea epistemică 
care satisfăcută produce plăcere, dar nu conduce la reducerea 
tensiunii, tocmai fiindcă interesul este susținut de motivația de 
creștere a turistului. Participarea la evenimentele organizate în 
Banat și nu numai este rezultatul deciziei personale; finalitatea 
lor poate fi stimulativă, generând interesele, care diacronic se 
formează și se consolidează. 

Pentru că interesul pentru un anumit eveniment, ca 
Banat Agralim, presupune nu doar motive declanșatorii ci, în 
egală măsură, tonificarea de întreținere, nu numai o orientare 
selectivă, ci și o antrenare a tuturor și a fiecărui participant, 
participanți la eveniment. Este important să se constate nu doar 

prezența unui interes al turiștilor la evenimente, evenimente 
planificate, evenimente speciale, ci și să se determine 
potențialul evenimentului Banat Agralim, – să se cunoască 
interesul – de activare și manifestare, prioritar factura sa 
ori nivelul său cognitiv. Se cunoaște că interesul pentru un 
asemenea eveniment:

-	– se poate reduce, când se manifestă o grijă 
deosebită pentru informarea subiectului, menită să 
faciliteze înțelegerea evenimentului;

-	– se poate înregistra o sporire a interesului 
pentru eveniment, dacă se realizează exploatarea, 
căutarea informației, precum și în cazul în care apar 
întrebări legate de eveniment;

-	– idealul ar fi în final, interesul să devină creativ, 
orientat spre insolit, descoperirea de elemente noi. În 
acest caz interesul face parte imanentă din structura 
personalității, mai precis din sub-sistemul orientativ 
al turistului de eveniment care este specialist, viitor 
specialist sau iubitor de natură și progres în cultivarea 
pământului și creșterea animalelor, management și 

marketing.
-	Dintre multiplele însușiri ale personalității 

turistului care participă la evenimente putem constitui 
următoarele laturi:

-	– de acționare și orientare, adică motivațiile 
participării la evenimente;

-	– de eficiență, adică aptitudinile pentru 
participarea la un anumit tip de evenimente;

-	dinamico- energetică adică temperamentul;
-	– de relație, caracterul.

Din aceste motive, în ceea ce ne priveste, considerăm 
turismul de eveniment, un subset al turismului cultural, formă 
de turism care atrage turiștii, specialiștii din agricultură și tinerii 
doritori de cunoaștere cu o anumită personalitate, să participe 
la un eveniment organizat și planificat de către Universitatea 
de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele 
Mihai I al României. Evenimentul Banat Agralim este o 
componentă a multor tipuri de turism, atractivitatea sa fiind 
dată de:

- resursele de mediu, resursele antropice și evenimentele 
care se desfășoară pe perioada expoziției;

 - împrejurări naturale, structuri construite fără intenția 
de a atrage vizitatori, structuri permanente construite pentru 
atragerea vizitatorilor, evenimente;

- resurse naturale, istorice, culturale, evenimente 
culturale și artificiale;

- fiziografie, monumente, afaceri, activitati recreative, 
evenimente speciale și workshopuri. 

Figura 2. Motivația de realizare a turistului ce partică la evenimente
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Deși evenimentul este o componentă a multor 
tipuri de turism, noi considerăm că atractivitatea 
evenimentului organizat și planificat de către 
universitatea noastră este dată de următoarele 
componente principale: 

- cultură (cultura superioară, folclor și cultura 
populară, multiculturalism);

- fiziografie (peisaje);
- legătura cu piața (afaceri);
- activități recreative pentru timpul liber;
-  suprastructura turistică; 
- agrementul (activități educativ- recreative, 

activități distractive, concerte);
- evenimentele speciale.
Unii cercetători fac distincție între evenimente, 

evenimente planificate și evenimente speciale. 
Evenimentele ca întâmplări din viața socială, sunt 
tratate în literatura turistică românească, conform 
sintagmelor:

- carte eveniment, a cărei apariție constituie un 
eveniment;

- concert eveniment;
- spectacol eveniment;
- târg, expoziție.
Aceste sintagme trimit direct la câteva tipuri 

de evenimente culturale, însă noi considerăm că 
evenimentele trebuie să fie unice, cu durată limitată, 
trebuie să aibă un manager, un program, să fie organizate 
și planificate și să se adreseze unui număr de participanți. 
Evenimentul trebuie să fie creat, înafară de obiectivul inerent, 
pentru a crește atractivitatea și profitabilitatea. Clasificate în 
funcție de atractivitatea lor evenimentele pot fi: (figura 3)

-	– festivaluri și evenimente provinciale 
(evenimentele unor comunități mici spre exemplu rugă 
la românii din Banat sau chirvai la etnicii germani din 
aceeași provincie istorică Banat, din Romania);

-	– evenimente  regionale (festivalul regional al 
vinului sau berii, Banat Agralim);

-	– evenimente  nationale ( festivalul național de 
muzică clasică George Enescu în București, capitala 
Romaniei);

-	– evenimente  internaționale (Festivalul de 
Jazz de la Gărâna, Festivalul Inimilor Timișoara).

Unii autori clasifică evenimentele în mega evenimente, 
evenimente majore, evenimente regionale și evenimente 
locale. Toate aceste evenimente sunt considerate a fi unice 
din cauza interactiunii dintre locul de desfășurare, participant 
și sistemul de management, ceea ce sporește dorinta turistului 
de eveniment de a participa la eveniment, de a fi efectiv la 
fața locului. 

Evenimentul planificat, poate fi definit ca o activitate 
temporară, cu caracter unic și se caracterizează prin: 
managementul evenimentului, programul de desfășurare, 
locul desfășurării și participanții. 

În funcție de tipologia lor evenimentele planificate 
sunt: competiții sportive, evenimente culturale, comerciale, 
de afaceri, artistice și de divertisment, educative, științifice 
și politice.

Evenimentul special însă este unic în felul său, dar 
fără o frecvență stabilită, având loc în afara activităților 
normale, incluzând evenimente cu caracter special educativ, 
inclusiv activități agroturistice la fermă (măsuratul oilor, 
culesul dovlecilor, ziua recoltei în arealul Banat, Romania). 

Acest tip de eveniment presupune un comportament special al 
turistului care participă la activitățile de fermă.

 În funcție de tipul de evenimente: evenimente, 
evenimente planificate, evenimente speciale, putem clasifica și 
turismul de eveniment ținând cont de următoarele criterii:

-  aranjament sau tipul de organizații implicate în 
organizarea unui eveniment permit clasificarea turismului de 
eveniment în: aranjamente separate, aranjamente de tip fuziune 
și   aranjamente mixte;

- cererea pe piața turistică are la bază valoarea activității 
turistice măsurabilă prin: adecvare, beneficii economice, cota de 
piață, potențial de creștere, sustenabilitate.

Remarcăm că unele forme de turism de eveniment, pot fi 
considerate în funcție de aceste criterii și forme de turism cultural, 
turism istoric, turism literar, turism de afaceri, turism recreativ-
distractiv, turism educativ, turism sportiv, turism rural, ecoturism 
agroturism de fermă, turism urban.

Turismul de eveniment Banat Agralim, prin forma sa, are 
menirea de a satisface dorințele celor ce participă la eveniment, 
contribuind la transformarea culturii într-o formă de capital. 
Participarea turiștilor la eveniment, este rezultatul deciziei 
personale finalitatea lui poate fi stimulativă, generând interesele, 
care diacronic se formează și se consolidează astfel interesul 
pentru un  eveniment, presupune nu doar motive declanșatorii, ci 
și tonificarea de întreținere și antrenarea participanților. 

 Turismul de eveniment, ca subset al turismului cultural, 
atrage tot mai mulți vizitatori dornici să participe la evenimentele 
planificate și speciale, evenimentul devenind o componentă a 
multor tipuri de turism prin atractivitatea sa. În funcție de tipul 
de eveniment și criteriile de clasificare unele forme de turism de 
eveniment pot fi considerate și forme ale turismului cultural.

PETROMAN CORNELIA,  POPESCU GABRIELA,  
MARIN DIANA, ADAMOV TABITA,  

VĂDUVA LOREDANA, PETROMAN I.

Figura 3. Clasificarea evenimentelor în funcție de atractivitatea 
lor
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