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 În urma unui studiu făcut de cercetătorii italieni, s-au constatat următoarele:
•	 rasa Brună are cea mai bună calitate și capacitate de coagulare a laptelui dintre rasele perfecționate
•	 crescută în condiții montane,  Bruna dă mai puțin lapte, aceeași grăsime, mai multă proteină și brînză 

decît rasa specializată pentru producţia de lapte
•	 rasa Brună produce  brînzeturi mai sănătoase 
•	 proprietățile de coagulare a laptelui pot fi ameliorate genetic
•	 selecția pentru grăsime și proteină nu îmbunătățește proprietățile de coagulare a laptelui, în timp ce 

selecția pentru conținutul în celule somatice și aciditatea laptelui are un efect pozitiv.
•	 Bruna este o rasă excelentă pentru brînzeturi tipice de calitate, cu posibilități de ameliorare în această 

direcție

Pentru noi este...

MAJESTUOS...!
„Miza uriașă care ne stă în față: soarta ultimei 
civilizații rurale autentice a Europei, o civilizație 
a cărei perlă a coroanei se numește Maramureș.”   
 

Prinţul Charles 

Concluzii – din Italia
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AVEM CUVÂNTUL?

15 ani în Europa
 Atât a trecut de când Asociaţia noastră are 

privilegiul de a fi membru cu drepturi depline în 
Federaţia Europeană a rasei “Brună”. Se întâmpla 
în 2002, cu 5 ani înainte de apartenenţa României 
la U.E.

 Am ajuns în marea familie europeană a rasei 
alături de Elveţia, Germania, Austria, Italia, 
Spania, Franţa, Slovenia, ţări în care Bruna a atins 
performanţe la care, nu cu mult timp în urmă, era 
greu să aspiri. 

Au fost ani în care ne-am străduit să ţinem 
aproape. Am participat la târgurile şi manifestările 
tehnice de la ei, am fost raportori la Conferinţe 
europene,am organizat conferinţe naţionale, 
expoziţii locale, deplasări de documentare,seminarii 
precum şi două întruniri ale Comitetului director 
al Federaţiei Europene la Sighet, unde s-au luat 
decizii importante pentru viitorul rasei Brună.

Am deschis prima fabrică de capacitate mică de 
procesare a laptelui ,având asociaţia ca proprietar 
unic, edităm revista “Bruna”, prima publicaţie a 

unei asociaţii de crescători din domeniu, am tipărit 
cărţi cu informaţii de utilitate pentru cei interesaţi, 
am fost parte a unor Proiecte internaţionale care să 
vină în sprijinul crescătorilor, am dus tone de furaje 
până la poarta gospodarilor noştri, i-am sprijinit 
să-şi valorifice o parte din lapte şi din animalele 
proprii. 

 Miile de familii de membri asociaţi, alături de 
specialişti , au meritul de a fi dus de-a lungul anilor 
asociaţia noastră la ceea ce este acum. Ne oprim 
doar a marca angajarea în principalul obiectiv - 
creşterea numerică şi calitativă a rasei “Brună”. 
Sprijinim direct crescătorii oferindu-le consultanţă, 
distribuim material seminal în judeţ,avem operatori 
I.A. angajaţi şi în colaborare,suntem acreditaţi 
pentru efectuarea COP în Maramureş ,conducem 
Registrului genealogic la rasa “ Brună” în România. 

Sunt câteva “trepte” înspre ce va să fie. Cu - si 
pentru - rasa “Brună” şi cei ce i se află în preajmă. 

 D.C.

Sensuri…europene !
Philip Catinaud este un mic producător tradiţional 
francez care ne-a vizitat ţara. Are vaci, doi cai de 
tracţiune, găini, curci şi doi porci.
 

Este proprietar de pământ lângă Bordeaux. 
„Bruxelles-ul este contra noastră, a ţăranilor”, 
spune el. „De aceea, trebuie să ne solidarizăm şi 
să ne opunem politicii birocraţilor europeni”. Vom 
explica pe toate canalele că, în raport cu viitorul, 
viața ţărănească din România are un potențial enorm. 
Toți avem de învățat de la țăranii români, de la 
cultura şi stilul lor de viață apropiat de natură. Noi, 
francezii, ne-am rupt fără să ne dăm seama de acest 
mediu, suntem victime ale politicii agrare comune, 
iar acum investim multă energie şi mijloace pentru a 
ne întoarce acolo unde țăranii români trăiesc în mod 
natural. Țăranii sunt viitorul planetei, nu numai a 
Europei”.

Patrice Godin este unul dintre puţinii 
agricultori francezi care au scăpat de tăvălugul PAC. 
Are o mică fermă lângă Bordeaux. 

După o vizită în Maramureș, unde a locuit 
la câteva familii de țărani, Patrice Godin se întoarce 
în Franţa hotărât să contribuie la organizarea 
agricultorilor români: „România nu are de ce să-şi facă 

probleme că are prea mulți țărani” spune el. „Există 
o mare speranță pentru România, această agricultură 
familială sau de proximitate, pe care am descoperit-o 
în Maramureș și care știu că funcționează bine în toată 
țara. Este agricultura în ferme de 2-3 ha, cu semințe 
locale, cu bălegarul ca singur îngrăşământ acceptabil. 
Printr-o asociere simplă, familiile romanilor pot 
primi subvenții de la stat. În acest fel se va menţine, 
parțial, agricultura tradițională - singură în măsură să 
salveze țărănimea română de la dispariție, și pe care, 
în ciuda imperativelor UE, organizațiile fermierilor 
francezi și-au propus s-o apere cu orice preț”.

„În ultimii 35 de ani, din cauza presiunii 
agriculturii intensive, Franța a pierdut întreaga viață 
rurală tradițională.” 

continuare în pagina 15
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Aţi auzit de
PRODUSUL MONTAN?

Ce condiții trebuie să îndeplinească
produsul montan?

Producția de lapte trebuie realizată în zona montană, 
iar pentru produsele obținute din carne, acestea 
trebuie să provină de la animale crescute în zonă 
montană cel puțin două treimi din viață. În cazul 
produselor realizate din animale transhumate, 
acestea trebuie să petreacă cel puțin un sfert din 
viață pe pășuni din zone montane.

La producția vegetală se poate aplica mențiunea 
„produs montan” doar dacă acestea sunt cultivate 
în zonă montană.

Ministerul Agriculturii va fi desemnat ca 
autoritate competentă responsabilă cu verificarea 
conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini 
în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii 
facultative de calitate “produs montan”, gestionarea 
Registrului Naţional al Produselor Montane, precum 
şi cu verificarea respectării legislaţiei europene şi 
naţionale de către operatorii economici care au obţinut 
dreptul de utilizare a menţiunii facultativă de calitate 
„produs montan”.

Totodată, se stabileşte cadrul legal pentru reglementarea 
procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse 
în caietul de sarcini, de acordare a dreptului de utilizare 
a menţiunii facultative de calitate „produs montan” și de 
verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale 
de către operatorii economici care au obţinut dreptul 
de utilizare a menţiunii facultative de calitate „produs 
montan”

Următorul pas este emiterea unui ordin de către 
ministrul agriculturii referitor la reglementarea  
procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse 

în caietul de sarcini, de acordare a dreptului de utilizare 
a menţiunii facultative de calitate „produs montan” și de 
verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale 
de către operatorii care doresc să beneficieze de aceste 
avantaje.

Ordinul de ministru subsecvent acestei hotărâri 
de guvern trebuie să aducă clarificări pentru a nu 
permite inducerea în eroare a consumatorului, se 
dorește o clarificare a condițiilor de utilizare a mențiunii 
de „produs montan” şi pe cât este posibil aplicarea unei 
proceduri simplificate cât mai uşor de accesat fără mari 
implicaţii birocratice.

România are aprobată la Comisia Europeană baza de 
date ce specifică zona montană (prin AM- PNDR) 
conform Ordinului nr. 355/2007 privind aprobarea 
criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor 
administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată 
şi a prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală a României pentru perioada 2014-2020.
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Putem vorbi de trei metode de alăptare: 
naturală, artificială şi mixtă. 

Alăptarea naturală. Este o metodă 
folosită, de obicei, în gospodăriile individuale. 
Denumirea de ‚’alăptare naturală’’ provine de 
la faptul că vițeii sug laptele direct de la vaci. 
În ferme întâlnim două procedee de aplicare a 
acestei metode, respectiv: alăptarea prin supt 
de la mamă şi alăptarea prin supt la „vaci-doici”. 
 
Alăptarea prin supt de la mamă prezintă o serie 
de dezavantaje, şi anume: 

 - nu se cunoaște cu exactitate cantitatea de 
lapte pe care o suge vițelul, deci nu se poate 
dirija procesul de creștere, nu se cunoaște exact 
producția de lapte pe care o dă fiecare vacă.  

- înţărcarea vițeilor are de cele mai multe ori 
consecințe asupra producției de lapte, deoarece 
multe vaci nu mai cedează laptele fără vițel, sau 
dacă îl cedează, producția scade mult. 

- desfășurarea cu dificultate a mulsului, 
aducerea vițeilor la supt şi îndeosebi separarea 
lor nefiind posibilă decât cu un efort. 

- este neeconomică, întrucât se consumă mult 
lapte integral şi nu permite înlocuirea unei parți din 
laptele integral cu lapte smântânit.

- se pot transmite unele boli de la mame la 
viţei. 

Prin urmare aceasta metodă nu este indicat 
să se folosească decât în fermele care cresc vaci 
din rase de carne şi care nu se mulg decât după 
înţărcarea vițeilor. Dacă totuși unele ferme nu 
au condiții pentru introducerea unei metode mai 
eficiente, pentru dezvoltarea normală a vițelului, 
trebuie să se lase pentru supt un număr suficient 
de sfârcuri. Vițelul se dă la supt inante de muls, 
pentru a efectua masajul, şi este lăsat să sugă 1-2 
sfârcuri, în funcție de producția vacii.

Alăptarea la „vaci-doici” este o metodă mai 
bună decât prima, întrucât vițeii nu sug la mamele 
lor, ci la vaci-doici, iar acestea nu se mulg, ci 
alăptează fiecare un număr de vitei în funcție de 
producția de lapte pe care o dau. De asemenea, 
permite o organizare rațională a alăptării, mărind 
productivitatea muncii ingriijitorilor şi se reduc 
cazurile de îmbolnăviri care apar în primele 
săptămâni, în situația că alăptarea artificială nu 
se aplică rațional. Vacile-doici se aleg, de obicei, 
dintre acelea care nu se pretează la mulsul 
mecanic, au sfârcurile mici şi ugerul deformat, 
sunt blânde , sănătoase şi au un procent mic de 
grăsime în lapte. În primele 5-6 zile după naștere 
(perioada colostrală), vițeii sug la mamele lor iar 
din a 7 a zi sunt trecuți la ‚’vacile-doici’’. Pentru 
obișnuire, sunt ținuți cu vaca în aceeași boxă 

10-15 zile. În această perioadă, vaca primește 
o hrănire stimulativă ,chiar în timpul suptului, 
iar vițeii se dau la supt când ugerul este plin. În 
medie, hrănirea la vaci-doici durează 90 de zile. 
Vițeii care rămân mai mici primesc în continuare 
lapte smântânit 1-2 luni, 3-4l/zi cap.

 
Alăptarea artificială. Prezintă o serie de avantaje 
în raport cu cea naturală: 

-se poate dirija creșterea vițeilor, administrând 
cantitatea de lapte de care ei au nevoie. 

-laptele administrat trebuie să provină 
numai de la vaci sănătoase, evitându-se astfel  
îmbolnăvirea vițeilor 

-permite înlocuirea unei cantităţi de lapte cu 
lapte smântânit sau substituent, ceea-ce duce 
la ieftinirea costului unui Kg spor de creștere în 
greutate. 

Pentru asigurarea succesului, este necesar 
să se respecte regulile de igienă referitoare la 
sterilizarea permanentă a utilajului şi menținerea 
lui în stare perfectă de curăţenie. Temperatura 
laptelui administrat trebuie să fie de 37-38°C. 
Această metodă, practic poate fi aplicată în 
condițiile existenţei unui personal calificat şi 
conștiincios.

 
Alăptarea mixtă. Este utilizată în fermele unde 
nu s-a reușit încă să se asigure toate condițiile 
optime pentru aplicarea alăptării artificiale. Constă 
în folosirea atât a alăptării artificiale, cât şi a celei 
naturale. În primele 14-15 zile după nașterea 
vițeilor aceștia sug la mame, iar apoi sunt alăptați 
artificial, astfel micşcorându-se mult procentul 
de morbiditate. Dezavantajul principal al acestei 
metode constă în faptul că vițeii se obișnuiesc mai 
greu cu alăptarea artificială, ceea ce poate duce,în 
unele cazuri, la scăderea producției vacilor, ca 
urmare a îndepărtării vițeilor.

Cum alăptăm viţeii?
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CÂT, CE, CUM?
Din datele INS, consumul de carne şi preparate 

din carne este de nivel relativ scăzut comparativ cu 
standardele din ţările dezvoltate. Consumul mediu 
lunar de carne proaspătă pe o persoană a fost, în 
2015, de 3,39 kg/persoană, în creştere faţă de 2014 
cu 0,14 kg/persoană. Împreună cu preparatele din 
carne, acesta se ridică la 4,49 kg/persoană lunar, în 
creştere faţă de anul anterior cu 0,21 kg/persoană lunar, 
ceea ce înseamnă un consum mediu anual de 53,9 kg/
persoană.

Potrivit instituţiei, gospodăriile formate dintr-o 
singură persoană au cel mai bogat consum de 
carne (4,73 kg/persoană lunar carne proaspătă şi 
respectiv 6,29 kg/persoană lunar carne proaspătă şi 
preparate din carne).

Lapte şi lactate: Cine consumă cel mai puţin şi 
cel mai mult?

Consumul de lapte a fost, în 2015, în medie, 
de 5,76 litri/persoană/lună (5,79 litri/persoană/lună 
în 2014). În 2015, nivelul cel mai înalt s-a înregistrat 
în gospodăriile de pensionari (6,04 litri/persoană în 
2014 şi 6,26 litri/persoană în 2015), iar cel mai 
scăzutîn cele de şomeri (4,38 litri/persoană în 2014 
şi 4,77 litri/persoană în 2015).

Între gospodăriile din mediul rural (5,98 litri/
persoană) şi cele din mediul urban (5,57 litri/
persoană) s-a înregistrat un decalaj lunar de 0,41 

litri/persoană. Cel mai mare consum de lapte se 
înregistrează în gospodăriile formate dintr-o 
singură persoană (7,57 litri/persoană lunar). Aceasta 
se explică şi prin faptul că, în cele mai multe cazuri, în 
gospodăriile formate dintr-o singură persoană vorbim 
despre persoanele vârstnice.

În ceea ce priveşte consumul de brânzeturi şi 
smântână, acesta are caracteristici similare cu cel 
de lapte. El este mai ridicat la gospodăriile de 
pensionari (1,39 kg/persoană) şi mai scăzut la cele 
de şomeri (0,96 kg/persoană). Nivelul consumului 
de brânzeturi şi smântână este diferenţiat mai mult în 
funcţie de numărul persoanelor din gospodărie, cel mai 
înalt înregistrându-se lagospodăriile formate dintr-o 
singură persoană (1,86 kg/persoană).

Apel: Facem apel la toţi factorii decizionali de la nivel superior ca, prin demersuri 
comune, să găsim soluţii pentru a repune rasa “Bruna de Maramureş” la locul pe care-l 
merită. Pănă mai este timp!
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Acidoza ruminală are
URMĂRI GRAVE LA VACI

Scăderea procentului de grăsime și cantității 
de lapte muls asociate cu situații neobișnuite, cum 
este cea în care unele dintre vaci manifestă jenă 
în mers sau chiar șchioapătă, altele fac diaree, nu 
au poftă de mâncare indică faptul că animalele 
suferă de acidoză ruminală subclinică. 

 În ce constă acest deranjament digestiv?
Ca să funcționeze normal, rumenul bovinelor 

trebuie să aibă o anumită reacție chimică astfel 
încât microbii existenți aici să se dezvolte în voie. 
La rumegătoare, furajele suferă o primă digestie, 
mai ales, în rumen, apoi în rețea și în foios și abia 
apoi în stomacul adevărat(cheag).

Digestia în compartimentele gastrice, situate 
înaintea stomacului adevărat, se realizează 
aproape exclusiv cu ajutorul microbilor din interiorul 
lor. Prin urmare, o digestie normală a furajelor se 
poate desfășura numai dacă reacția chimică din 
sucul ruminal este favorabilă creșterii și dezvoltării 
microbilor(simbionți ruminali). 

Dacă pH-ul scade sub 6,0, se instalează 
așa-numita acidoză  a sucului ruminal, cauzată 
de creșterea concentrației de acid lactic în rumen. 
Acesta poate transversa peretele rumenului și să 
se absoarbă în sânge. Modificându-i pH-ul, ca 
efect va fi modificată structura și funcția unghiilor, 
care se repercutează în apariția schiopăturilor, 
instalarea diareei și lipsa poftei de mancare. 

Valoarea optimă a pH-ul sucului ruminal.
Prin digestia furajelor, simbionții ruminali 

produc câțiva acizi – acid lactic, acid acetic, 
propionic și butiric- care modifică reacția normală 
a sucului ruminal, acidifiindu-l, reacția acidă 
este însă neutralizată de bicarbonații din salivă 

aducând-o la limitele normale. Dacă însă cantitatea 
de salivă care ajunge în rumen este insuficientă, 
pH-ul sucului ruminal scade sun 6 și se instalează 
acidoză ruminală. 

Prevenirea acidozei ruminale se 
realizează prin măsuri care să ducă la sporirea 
cantității de salivă ce ajunge în sucul ruminal.

Aceasta inseamnă că in rația vacilor trebuie 
să intre o cantitate minimă de 25% furaje fibroase, 
la dimensiuni mai mari de 4,5 cm. Dacă hrănim 
vacile cu siloz de porumb, ale ale cărui particule 
au sub 1,5 cm, acestora în mod obligatoriu 
trebuie să le adăugăm minimum 20 până la 
25% furaje fibroase sub formă de fân sau de 
semifân. Cantitatea de concentrate nu trebuie 
să depășească 50% din conținutul de substanță 
uscată a rației, iar administrarea lor se face în furaj 
unic, de regulă umezit, pentru ca animalele să nu 
le poată alege. 

Membrii Parlamentului European au 
reiterat, într-o rezoluție fără caracter obligatoriu, 
necesitatea inserării țării de origine pe eticheta 
produselor din cărne și lapte.

Această obligativitate ar contribui la 
îmbunătățirea încrederii consumatorilor în 
produsele alimentare prin generalizarea mai 
transparentă a lanțului de aprovizionare cu 
alimente. Precizarea țării de origine ar trebui 
să fie obligatorie pentru toate tipurile de 
lapte, produse lactate și produse din carne, 
adăugând faptul că atât Comisia Europeană cât 

și statele membre ar trebui să ia în considerare, 
de asemenea, extinderea și la alte produse cu 
un singur ingredient sau la cele cu un ingredient 
principal.

Pentru a informa mai bine consumatorii 
Uniunii Europene, în urma scandalului de carne de 
cal și a altor cazuri de fraudă, și de a îmbunătăți 
transparența de-a lungul lanțului alimentar, țara 
de origine ar trebui să se regăsească obligatoriu 
și pe etichetele produselor alimentare din carne 
procesată.

continuare în pagina 11

Aveţi încredere...?
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Vă reamintim...!

Proiect
SMR 7. Identificarea și înregistrarea bovinelor. 

1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când 
activitatea de identificare şi înregistrarea animalelor 
este efectuată de medicul veterinar de liberă 
practică, iată ce trebuie să respecte crescătorii de 
animale!

a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea 
animalelor din exploataţie;
b) să notifice utilizatorului orice eveniment de 
naştere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, 
pierdere crotalie, dispariţie/regăsire animal;
c) să solicite utilizatorului eliberarea documentului 
de mişcare, în cazul mutării animalului/
animalelor între două exploataţii diferite, 
sau să îi predea acestuia exemplarul negru al 

documentului de mişcare în cazul achiziţionării 
ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de 
afaceri cu animale vii sau exploataţii comerciale; 
d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate 
intrările şi ieşirile de animale, precum şi datele 
referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie);
e) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii 
crotaliei unui animal şi să o aplice în termenul 
prevăzut de legislaţia sanitară veterinară (30 de zile 
de la emiterea formularului şi înregistrarea acestuia 
în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE);
f) să ridice de la sediul DSVSA judeţene 
paşaportul bovinei şi să-l păstreze în condiţii bune; 
g) să solicite eliberarea, contra cost, a unui duplicat al 
paşaportului în cazul pierderii sau distrugerii acestuia; 
h) să solicite utilizatorului înscrierea în paşaport 
a noului deţinător în cazul cumpărării animalului; 
i) să deţină asupra lor paşaportul animalului în 
timpul transportului acestuia;

Se  modifică Legea 88/2016 referitoare la 
etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a 
produselor lactate.

Actul normativ abrogă obligativitatea din 
Legea 88/2016 ca pe etichetele produselor lactate 
să fie menţionat procentul de lapte praf pe care îl 
conţin.

Potrivit noii legi, eticheta de pe produsele 
lactate trebuie să cuprindă ŢARA DE ORIGINE 
sau LOCUL DE PROVENIENŢĂ a LAPTELUI 
CU PONDEREA CEA MAI MARE, NUMELE 
OPERATORULUI ECONOMIC PROCESATOR 
al laptelui, fiind eliminată denumirea ambalatorului 
sau marca de identificare.

MODIFICĂRILE DE COMPOZIŢIE se vor 
specifica pe etichetă: îmbogăţirea laptelui cu 
proteine lactate, săruri minerale şi vitamine.

Dreptul de: înscriere  pe eticheta produsului 
finit a menţiunii „PRODUS NATURAL” va reveni 
doar celor care folosesc în proporţie de 100% ca 

materie primă laptele provenit de la vaci, bivoliţe, 
oi şi capre şi componente naturale provenite strict 
din lapte, fără a avea în compoziţie produse de 
origine vegetală sau animală altele decât laptele.

Înscrierea pe eticheta produsului finit a 
menţiunii „PRODUS ROMÂNESC” va reveni 
doar celor care folosesc în proporţie de 100% ca 
materie primă laptele provenit de la producători şi 
procesatori, lapte de origine românească, atestat pe 
baza documentelor de trasabilitate.

Etichetele pentru lapte de consum şi produsele 
lactate trebuie să fie inscripţionate clar, uşor de 
înţeles pentru a permite consumatorilor informarea 
privind originea şi trasabilitatea produselor.

Legea mai prevede că producerea, expunerea 
spre vânzarea şi/sau vânzarea de lapte de consum 
cunoscând că este obţinut din înlocuitori de lapte se 
va sancţiona cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 
lei.

ÎN VIGOARE de la 1 IANUARIE 2018!
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Aveţi gunoi de grajd...

CUM PROCEDĂM?
Depozitarea gunoiului de grajd trebuie să 

respecte un set de reguli stabilite de specialiști și 
aprobate de către autorități. Orice abatatere de 
la aceste reglementări aduce cu sine sacționarea 
fermierului la plata subvențiilor pe motiv că acesta 
nu a respectat normele de ecocondiționalitate, 
respectiv acele norme menite să protejeze apele de 
poluarea cu nitrați din surse agricole. 

În scopul protecţiei tuturor resurselor de apă 
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, 
conform Codului de bune practici agricole, fermierii au 
următoarele obligaţii:
	 Să dispună de capacităţi de depozitare a 

gunoiului de grajd fără defecte structurale, a căror 
mărime trebuie să depăşească necesarul de stocare a 
gunoiului de grajd, ţinând seama de perioada cea mai 
lungă de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor 
organice pe terenul agricol.
	 Depozitarea gunoiului de grajd se poate face în 

depozite permanente (sistem individual şi/sau comunal) 
sau depozite temporare în câmp, pe terenul pe care va 
fi împrăştiat.
	 Depozitele permanente (platforme special 

amenajate) pentru exploataţiile cu un număr mare 
de animale sunt construite din beton, hidroizolate la 
pardoseală şi prevăzute cu pereţi de sprijin înalţi de 
2 metri, de asemenea hidroizolaţi, şi cu praguri de 
reţinere a efluentului şi canale de scurgere a acestuia 
către un bazin de retenţie.
	 Platformele trebuie amplasate la o distanţă 

de cel puţin 50 m faţă de locuinţe şi sursele de apă 

potabilă, să aibă o capacitate suficientă de stocare, să 
aibă drumuri de acces şi să nu fie amplasate pe terenuri 
situate în apropierea cursurilor de apă sau cu apă 
freatică la mică adâncime.
	 Capacitatea de stocare a platformelor depinde 

de numărul de animale din fermă, sistemul de creştere 
al animalelor (cu sau fără aşternut) şi perioada maximă 
de stocare, determinată de perioada de interdicţie pentru 
aplicarea în teren a gunoiului de grajd.
	 Baza platformei trebuie să aibă o înclinare de 

cca 2-3% spre una din marginile platformei, unde se 
amplasează un bazin de colectare a mustului de gunoi 
rezultat în timpul fermentării.
	 Capacitatea bazinului de colectare se stabileşte 

în funcţie de capacitatea platformei (cca 4-5 m3 pentru 
fiecare 100 t gunoi proaspăt) şi de ritmul de evacuare a 
mustului de gunoi (o dată sau de mai multe ori pe an).
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- tăuraşi pentru reproducţie de rasa Brună de Maramureş, de diferite vârste, 
cu ascendenţă valoroasă;
- consultanţă agricolă;
- transfer tehnologic cu privire la ameliorarea genetică, reproducţia la taurine, 
nutriţie, tehnologii de creştere şi exploatare a taurinelor, cultura pajiştilor şi 
a plantelor furajere. 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine  Sighet oferă:

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine  Sighet
Str. Bogdan Vodă 244, Sighetu Marmaţiei, Maramureş – România;

Tel  - 40-262-311914; Fax - 40-262-311914;
e-mail: scdb_sighet@yahoo.com

          Este bineştiută situaţia 
dramatică prin care a trecut 
rasa Brună în ultimul timp. 
S-a ajuns la pericolul-care încă 
este de luat în seamă ca toate 
acumulările în privinţa muncii 
de ameliorare să se piardă în 
negura ignoranţei.
           Măsurile luate în ultimul 
timp- în speţă ca efect al HG 
1179/2014-ar putea permite 
reaşezarea lucrurilor pe un 
făgaş aproape de normal.
Oricine are cunoştinţe 
în domeniul ameliorării 
animalelor ştie că această 
muncă este una de durată şi 
foarte elaborată. Se parcurg 
etape distincte în timp, iar rezultatele apar ,uneori, 
după generaţii de animale, - iar bovinele sunt o 
specie cu interval relative mare între generaţii.
            La noi, că în multe alte ţări, se mai aplică 
metodele clasice de selecţie, având la baza controlul 
oficial, cu cântărirea laptelui muls, prelevări de 
probe pentru laborator,determinări calitative 
ale laptelui şi evidenţierea datelor pe suport de 
hârtie şi electronic. Unele ţări folosesc şi selecţia 
genomică, dar practică, încă, pe efective mari 
selecţia clasică: Elveţia, Germania,Austria, Italia, 
Franţa, Slovenia au sute de mii de vaci în controlul 
official şi, implicit, în registrele genealogice. 
          Este nevoie de un personal numeros, atât 
în teren cât şi pentru operarea datelor, care se 

sintetizează în Registrul genealogic, chintesenţa 
muncii de ameliorare.  Toate acestea presupun 
muncă, timp, costuri.
         Munca este una foarte riguroasă, cere efort 
fizic şi psihic,dotări şi nu în ultimul rând, ştiinţă în 
a “mânui” informaţia . Aceasta o au, cu predilecţie, 
cei care au “parcurs” anumite “trasee” profesionale 
în acest domeniu. Şi,nu sunt prea mulţi pe la noi…
           Rezultatele finale ajung la crescători, direct 
şi indirect, precum şi la cei care au misiunea de a 
lua decizii . Decizii care pot influenţa bunăstarea 
crescătorilor dar ,nu în ultimul rând,viitorul unei 
rase  sau specii. Iar omul nu este exclus din această 
ecuaţie…!   

Semnal - Semnal - Semnal
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Ia... Subvenţia!
Pentru încasarea subvenției APIA, pajiştile 

permanente se întreţin prin asigurarea unui nivel 
minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin 
cosirea lor cel puţin o dată pe an. Astfel, este evitată 
deteriorarea pajiştilor permanente prin măsuri de 
întreţinere şi exploatare raţională a acestora.

Fermierii care arendează sau concesionează pajişti 
permanente de la consiliul local trebuie să asigure o 
încărcătură de animale de minim 0,3 UVM/ha.

ATENȚIE! Parcelele pentru care 
nu se asigură încărcătura minimă vor fi 
excluse de la plată!

Conversia diferitelor specii şi categorii de animale 
în UVM se face conform tabelului de mai jos (Anexa II 
la Regulamentul nr. 808/2014):

Ratele de conversie a animalelor în „Unităţi 
Vită Mare (UVM)”

Pentru a calcula încărcătura de animale pe hectar 
se procedează astfel: se înmulţeşte numărul de animale 
care păşunează cu coeficientul prezentat în tabelul de 
mai sus, iar produsul se împarte la suprafaţa totală 

de pajişte permanentă existentă în fermă (solicitată şi 
nesolicitată la plată în cererea de plată).

Pentru pajiştile în proprietate sau contractate (nu 
cele de la consiliul local): dacă fermierul nu poate 
asigura minim 0,3 UVM/ha cu animalele proprii sau 
ale altor fermieri (din cadrul familiei, al unei asociaţii 
sau societăţi - cu sau fără personalitate juridică, sau pe 
baza unor înţelegeri scrise cu proprietarii individuali de 
animale) acesta va trebui să efectueze cel puţin o coasă 
pe suprafaţa nepăşunată pentru a fi eligibil la plată.

Lucrările de întreţinere a pajiştilor se referă la: 
distrugerea vegetaţiei nedorite, nivelarea muşuroaielor, 
curăţarea de pietre, cioate, mărăcini, resturi vegetale 
uscate, inclusiv a vegetaţiei arbustifere nevaloroase, 
înlăturarea excesului de apă ş.a.

Tauri, vaci si alte bovine
de mai mult de doi am ecvidee de mai mult de sase 
luni 1,00 UVM

Bovine între sase luni si doi ani 0.60 UVM

Bovine de mai puţin de sase luni 0.40 UVM

Ovine 0.15 UVM

Caprine 0.15 UVM

Scroafe reproducătoare > 50 kg 0.50 UVM

Alte porcine 0.30 UVM

Deputații mai subliniază următoarele lucruri:
- 84% dintre cetățenii UE consideră că este necesar să se indice originea laptelui 
- 88% consideră că o astfel de etichetare e necesară pentru carne (altele decât cele de vită, 

porcine, ovine, caprine și carne de pasăre, care sunt deja acoperite)
- Mai mult de 90% consideră că o astfel de etichetare e importantă pentru produsele 

alimentare prelucrate 
Potrivit raportului Comisiei Europene, costurile ar fi relativ minore dacă ar fi obligatoriu ca pe 

eticheta produselor din carne să fie trecută și țara de origine.

Aveţi încredere...?
urmare din pagina 7
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Bunăstare.
Pentru Animale

Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale 
trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

- asigurarea unui adăpost corespunzător 
pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă 
de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive; 
- asigurarea unor cantităţi suficiente de 
apă şi furaje corespunzătoare cantitativ (în 
funcţie de specie, talie şi stare fiziologică)  şi 
calitativ (prospeţime, raport energetic, etc.);  
- existenţa stocurilor de apă şi furaje;  
- verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de 
adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;   
- verificarea disponibilităţii echipamentelor 
de rezervă, în principal a sistemelelor de 
ventilaţie şi generatoarelor de energie electrică; 
- în caz de caniculă, animalele folosite pentru 
tracţiune sau alte activităţi de povară nu vor fi 
exploatate în intervalul de timp 12.00 - 18.00, dacă 
temperatura exterioară, la umbră, depăşeşte 25ºC; 

- la orice modificare suspectă a stării de sănătate 
a animalelor precum şi la aparitia unor modificări 
comportamentale, deţinătorul are obligaţia ca pe lângă 
măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul 
veterinar responsabil de supravegherea statusului de 
sănătate al animalelor din localitatea respectivă;

În perioadele caniculare, fermierii se vor asigura 
că efectivele de animale sunt protejate împotriva razelor 
ultraviolete severe şi că hrana şi apa sunt disponibile. 
Este important să se asigure, în cazul în care animalele 
sunt ţinute în afară, că există umbrare, precum şi 
jgheaburi de apă potabilă, iar dacă sursele de apă 
sunt greu accesibile sau blocate, trebuie administrată 
apa manual în mod regulat, pentru a reduce riscul de 
dezhidratare.

Sursa de apă potabilă. Dacă doar o sursă 
limitată de apă potabilă este disponibilă, trebuie 
avute în vedere nevoile zilnice ale unui animal, 
în funcţie de specie, talie, rasă şi stare fiziologică:    
     

SPECIE / Categorie de animale / Cantitate de apă 
recomandată:

vaci-lapte  / 38-52 litri 
bovine  / 38 litri 
cai   / 20-45 litri 
porci   / 4-11.5 litri 
ovine   / 6 litri 
păsări-curte  / 0,5litri

Aceste cifre variază în funcţie de vârsta 
animalului, starea fiziologică, temperatura mediului 
ambiant şi umiditate. Toţi deţinătorii de animale au 
obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare astfel 
încât să asigure, cel puţin, standarde minime privitoare 
la bunăstarea animalelor deţinute.

Atenţie la... apă!

Anul trecut, analizele de laborator dispuse în 
România de Protecţia Consumatorilor au arătat ca 
telemeaua de vacă avea 80% soia şi ulei de palmier, 
brânză de oaie avea un adaos bogat de grăsimi de 
balenă, iar untul importat dintr-o ţară vecină, 0% 
conţinut de lapte.

Un oficial european  a susţinut că produsele 
lactate ce conţin grăsimi vegetale ar fi dăunătoare 

sănătăţii, motiv pentru care ar trebui etichetate la 
fel că pachetele de ţigări.

Se pare că, la nivel european, producerea de 
lactate din/sau şi cu grăsimi vegetale este o practică 
răspândită.

Curat…murdar !
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Să cugetăm... să cugetăm... să cugetăm...!
„Baza proprietăţii funciare este ferma de familie”.

Aşa scrie în Constituţie. În cea a Poloniei.

FĂRÂMĂ DE SUFLET

INTERNAŢIONAL       TOP MODEL

Cine este cel mai bun profesor?
- Suferința.

Iar cel mai rău profesor?
- Plăcerea.

Care este abilitatea cea mai rară?
- Capacitatea de a da.

Cea mai bună abilitate?
- Capacitatea de a ierta.

Care este cea mai dificilă abilitate?
- Abilitatea de a tăcea.

Care este cea mai importantă 
abilitate?
- Abilitatea de a cere.

Care este cea mai necesară abilitate?
- Capacitatea de a asculta.

Care este cea mai periculoasă luptă?
- Cea fanatică.

Care este obiceiul cel mai neplăcut?
- Cheful de ceartă.

Care este obiceiul cel mai nociv?
- Vorba multă.

Care persoană este cea mai 
puternică?
- Oricine este capabil să înțeleagă 
Adevărul.

Care persoană este cea mai slabă?
- Oricine se simte mai puternic.

Care este persoana cea mai 
inteligentă?
- Cea care își urmează inima.

Ce afecțiune este cea mai 
periculoasă?
- Atașamentul de corpul fizic

Cine este cel mai sărac?
- Cine iubește cel mai mult banii.

Cine este mai aproape de 
Dumnezeu?
- Cel milostiv.

Cine este cel mai slab?
- Cel care îi învinge pe alții.

Cine este cel mai puternic?
- Cel care-l învinge pe sinele său.

Cum să te lupți cu problemele?
- Cu bucurie.

Iar cu suferința?
- Cu răbdare.

Care este semnul unui suflet 
sănătos?
- Credința.

Care este semnul unui suflet bolnav?
- Disperarea.

Care sunt semnele faptelor bune?
- Pacea sufletească.

Este din Elveţia.
Are 5 ani şi o 
producţie de 

peste 10.000 kg 
lapte / lactaţie.
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 S-au adus, din nou, modificări la 
modul de întocmire a proiectelor de 
amenajamente pastorale, obligatorii din 
2018.

Printr-un proiect de Hotărâre de 
Guvern pentru modificarea anexei 
la HG 1064/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor OUG 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente, publicat pentru 
consultare pe 19 iulie 2017, MADR 
stabileşte că în cazul în care consiliile 
locale nu deţin specialişti pentru a 
face parte din grupul de lucru pentru 
întocmirea proiectelor de amenajamente 
pastorale, consiliul local va mandata o 
persoană cu responsabilităţi pe Registrul 
Agricol pentru a prelua activităţile 
pentru întocmirea amenajamentului pastoral al 
unităţii administrative teritoriale respective.

Acelaşi document prevede că pentru suprafeţele 
de pajişti împădurite, specialiştii din unităţile 
atestate specializate să elaboreze amenajamente 
silvice, care fac parte din grupul de lucru, vor fi plătiţi 
de primării, iar sumele aferente vor fi recuperate de 
la utilizatori, proporţional cu suprafaţa deţinută, 
până la încheierea anului fiscal.

Studiile pedologice şi agrochimice vor putea 
fi  realizate şi de alte alte persoane fizice sau 
juridice, atestate, în condiţiile legii, de către Ministerul 
Agriculturii pentru a efectua studii privind calitatea 
solului, în condiţiile art. 3 şi art 31 din OUG 38/2002.

   Având în vedere că, în prezent, unele consilii 
locale nu au finalizat lucrările de cadastru, se 
înlocuieşte planul cu amplasamentul pajiştilor 
permanente cu ortofotoplanul suprafeţei totale a 
pajiştii permanente.

Suprafeţele de pajişti permanente fiind administrate 
de consiliile locale, acestea au obligaţia colectării 
informaţiilor necesare întocmirii amenajamentelor 
pastorale, astfel că MADR propune ca membrii 
desemnaţi de consiliile locale să prezinte grupului de 
lucru informaţiile necesare la începerea activităţii 
de întocmire a proiectului de amenajament 
pastoral. Concret, persoanele desemnate de consiliul 
local vor prezenta:

- ortofotoplanul cu suprafaţa totală de pajişti 
permanente înscrise în Registrul Agricol, drumurile 
de acces, surselor de apă, limitele ariei/ariilor 
naturale protejate, după caz, precum şi a limitele 

administrative ale unităţii administrativ-teritoriale 
pentru care este întocmit;

- un tabel nominal întocmit de consiliile locale, 
conform Registrului Agricol, cu suprafeţele de 
pajişti permanente, respectiv păşuni şi fâneţe, la data 
de 1 ian. 2007, în care sunt prevăzuţi proprietarii 
şi utilizatorii de pajişti, persoane fizice sau juridice 
a căror suprafeţe sunt amplasate pe teritoriul unităţii 
administrative teritoriale respective.

De asemenea, întrucât în legislaţia europeană 
şi naţională există o singură categorie de folosinţă 
a terenului „pajişte permanentă”, au fost eliminate 
categoriile şi subcategoriile de folosinţă ale parcelei 
de pajişte.

Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor 
permanente în alte categorii de folosinţă este interzisă, 
exceptând cazurile prevăzute de lege. Scoaterea 
definitivă sau temporară din circuitul agricol a 
terenurilor având categoria de folosinţă pajişti 
permanente se face numai în condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare.

De asemenea, în fermele situate în ariile 
naturale protejate, este interzis aratul sau discuitul 
pajiştilor permanente.

 Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor 
permanente în alte categorii de folosinţă este interzisă, 
exceptând cazurile prevăzute de lege. Scoaterea 
definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor 
având categoria de folosinţă pajişti permanente se face 
numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

SCHIMBĂRI la 
AMENAJAMENTELE PASTORALE!
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MAPAMOND
 FERME CARE AU DISPĂRUT. Peste o mie 
de ferme de vaci pentru lapte din Anglia şi Ţara 
Galilor au fost desfiinţate în ultimii trei ani, potrivit 
datelor publicate de Comitetul de Dezvoltare pentru 
Agricultură şi Horticultură.
 Cifrele arată că a existat o scădere constantă a 
numărului de ferme zootehnice specializate în creşterea 
vacilor pentru lapte în Anglia şi Ţara Galilor începând 
cu anul 2005. Dacă în 2013 existau 10.540 de ferme 
de vaci pentru lapte în cele două ţări membre ale 
Regatului Unit al Marii Britanii, la începutul lui iulie 
2016 erau înregistrate 9.538 de astfel de exploataţii, 
cu 21 mai puţin faţă de luna precedentă!
 În comparaţie cu luna iulie 2015, scăderea 
este de 2,4 procente, ceea ce înseamnă că existau în 
plus 239 de ferme. În Irlanda de Nord, în schimb, în 
2015 erau înregistrate 2.742 de ferme de vaci pentru 
lapte, cu 80 mai puţin faţă de anul 2012, în timp ce în 
2005 exista un număr de 4.058 de astfel de ferme.
 La nivelul întregii Marii Britanii statistica arată 
că într-o perioadă de numai trei ani, respectiv între 
2012 şi 2015, numărul exploataţiilor specializate 
în producţia de lapte a scăzut cu 952, ajungând 
la 14.307. Pe de altă parte, în intervalul 2005-2015 a 
rezultat o scădere cu 6.958 a numărului de ferme de 
vaci pentru lapte.
 Preţul mic al laptelui pare a fi principala 
cauză a acestui declin. În Marea Britanie un litru de 
lapte se comercializa la începutul lunii iunie 2016 în 

medie cu 11,81 pence (echivalentul a aproximativ 14 
eurocenţi), comparativ cu 20,44 pence cât se plătea 
în medie la poarta fermei în mai 2014. La rândul lor, 
fermierii din Irlanda de Nord au pierdut în ultimii doi 
ani o medie de 13,28 pence la fiecare un litru de lapte 
livrat.

Mai suntem doar o mână de mici fermieri, 
care doresc revenirea ,cel puțin parțială, a Franței și 
a UE la agricultura ecologică, țărănească. Intrând în 
UE cu  milioane de țărani, România va ajuta să se 
salveze, ultimii țărani ai Occidentului. În nici un caz, 
România nu are de ce să-și facă probleme că are prea 
mulți țărani. 

Țărănimea română este un tezaur pentru 
salvarea căruia tot mai mulți occidentali se vor 
bate în anii care vin. Occidentul vine să sprijine  
împotriva colectivismului de tip capitalist. Zeci 
de țărani români sunt invitați în Occident pentru a 
vedea la fața locului  cum pot face bani din 5-10 ha 
cultivate cu cereale sau plante tehnice, cum trăiesc cu 
câteva zeci de găini, trei porci şi două vaci, cum se 
susțin reciproc, semănând numai semințe din soiuri 
locale. Țăranii vest europeni îi încurajează pe țăranii 
români ca să nu se lase manipulați de companiile 

multinaţionale care-i amăgesc cu producții mari 
şi ieftine. Țăranii vest europeni îi încurajează 
pe «mămăligarii romani”, să continue să facă 
mămăliga din porumbul lor roşcat. Să fie siguri că 
fermele mici şi mijlocii sunt cele care vor asigura 
prosperitatea țării, și nu marile exploatații agricole, 
care au provocat dispariția meseriei de agricultor în 
Franța și în alte țări occidentale. 

„Fără o organizare, în zece ani, România 
rurală va dispărea” ne avertizează Claude Girod, 
care este o mică producătoare de seminţe ecologice 
din sudul. „Bruxelles-ul a avut cinismul de a ignora 
complet şocul noilor veniţi în Uniune. Cu Bulgăria şi 
România se comporta, fără măsuri sociale şi fără un 
moratoriu privind protecţia ţăranilor”. 

Din cele arata mai sus rezultă o singură 
concluzie şi anume că agricultura ţărănească este 
viaţa unei naţiuni. 

Sensuri…europene ! urmare din pagina 3
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Luați măsuri !
Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

SCOPUL acestei sub-măsuri este sprijinirea 
investițiilor pentru creșterea competitivității 
exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și 
echipamente performante în raport cu structura agricolă 
actuală, precum și investițiile pentru modernizarea 
fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri 
de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității 
activelor fixe.

OBIECTIVE:
· Îmbunătățirea managementului exploatației 

agricole;
· Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole 

de mici dimensiuni;

BENEFICIARII:
Fermierii, care dețin în proprietate  sau folosință o 

exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică 
Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 
– 11.999  SO (valoarea producției standard)

Stabilirea dimensiunii economice se face conform 
situației existente la momentul depunerii Cererii de 
Finantare, asa cum este înregistrată IACS (Sistemul 
Integrat de Administrare și Control) APIA din perioada 
de depunere stabilită conform legislației naționale și/ 
sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, precum și la 
Primărie, în Registrul Agricol.

Beneficiarul trebuie să aibă exploatația agricolă 
înregistrată cu cel puțin 2 ani înainte de solicitarea 
sprijinului.

Vor fi eligibili solicitanții care, indiferent de 
activitatea desfășurată și în alte întreprinderi agricole sau 
non-agricole, respectă statutul de microîntreprindere/ 
întreprindere mică.

Beneficiarul trebuie să aibă domiciliul/ sediul 
social în localitatea în care este înregistrată exploatația 
agricolă. În cazul în care solicitantul este angajat, 
locul de muncă trebuie să fie în aceeasi localitate sau 
într-o zonă limitrofă. Aceste condiții trebuie îndeplinite 
în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de 
Finanțare. Dacă beneficiarul se angajează după 9 luni 
de la semnarea Deciziei de Finanțare, are obligația să 
notifice AFIR în termen de 10 zile calendaristice de la 
data angajării.

SPRIJINUL  NERAMBURSABIL 
de maxim 15.000 Euro 

Se acordă în două tranșe astfel: 
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea 
deciziei de finanțare; 

– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani 
de la primirea deciziei de finanțare;

Se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 
ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)
 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de 
sprijin, beneficiarul face dovada creșterii performanțelor 
economice ale exploatatței, prin comercializarea 
producției proprii în procent de minimum 20% din 
valoarea primei tranșe de sprijin (cerința va fi verificată 
în momentul finalizării implementării planului de 
afaceri).
 Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de 
Afaceri, iar acest Plan trebuie pus în aplicare în termen 
de 9 luni de la data semnării deciziei de acordare a 
banilor.  
 În cazul fermelor de animale, Planul de 
Afaceri va prevede obligatoriu platforme de 
gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de 
mediu (cerința va fi verificată la momentul finalizării 
implementării Planului de Afaceri, respectiv înainte 
de acordarea tranșei a doua); dacă exploatația 
agricolă are deja o platformă de gestionare a 
gunoiului de grajd care respectă normele de mediu/ 
care trebuie adaptată la normele de mediu, se va 
detalia acest aspect în Planul de Afaceri.
 O exploatatie agricolă nu poate primi sprijin 
decât o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin 
PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi 
transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari 
ai sprijinului prin aceasta submăsură.

 IMPORTANT! Alocarea financiară este de 
100 de milioane de euro. 
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Vreţi să înscrieţi animalele în

REGISTRUL GENEALOGIC?
Pentru aceasta trebuie să se îndeplinească 
următoarele condiții:

1. - Toate animalele să fie individualizate 
cu crotalii şi înregistrate în S.N.I.A., conform 
reglementărilor legale.

• Vițeii nou născuți trebuie să fie crotaliaţi şi 
înregistrați în S.N.I.A., în maxim 20 de zile de 
la nașterea lor.

2. - Metodele de reproducție folosite în fermă 
să fie: însămânţarea artificială, monta naturală 
autorizată sau transferul de embrioni.

• În cazul montelor naturale autorizate sau 
prin inseminare artificială, taurii de reproducție 
utilizați trebuie să fie din secțiunea principală a 
Registrului Genealogic. De asemenea fermierii 
trebuie să solicite buletinul de însămânţare, 
precum şi paietele folosite, de la operatorii 
însămânţători - autorizați.

3. - Fermierul permite efectuarea controlului 
oficial al performantelor la întreg efectivul de 
animale din fermă, conform planificării asociației 
de COP.

• Nu se acceptă înscrierea parțială a 
animalelor în Registrul Genealogic.

4. - Mulsul să fie mecanic (aparat de muls/
sală de muls).
5. - Deținerea unui registru de fermă, cu 
evidenţă la zi a tuturor animalelor.

Documentele necesare pentru înscrierea 
animalelor în Registrul Genealogic:

1. Cerere TIP care se solicită de la asociațiile 
acreditate pentru controlul oficial al performanţelor 
(COP).
2. Adeverința de la medicul veterinar precum 
că, ferma este indemnă de boli infecto-contagioase 
sau că animalele sunt clinic sănătoase.
3. Tabel cu toate animalele, completat pe 
rase şi vizat de Instituţia / Organizaţia abilitată
4. Copie carte de identitate a proprietarului 
exploatației (fermei).
5. Copie C.U.I pentru firme sau atestat de 
producător în cazul persoanelor fizice.
6. Copie după pașapoartele animalelor şi 
certificatele de origine, după caz.

Clarificări?
Alineatul (1) al articolului 1 din Anexa nr.2 
„Metodologie pentru stabilirea normelor de venit 
utilizate la impunerea veniturilor obținute din 
creșterea şi exploatarea animalelor/familiilor de 
albine” va avea următorul cuprins:

(1) Pentru speciile și categoriile de animale prevăzute 
la art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, normele 
de venit se propun la nivelul fiecărui județ, în funcție de 
valoarea producției animale și de cheltuielile efectuate 
pe parcursul unui an calendaristic, pentru obținerea 
producției.

(Sursa folosită: Ministerul Agriculturii)
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Între lege şi...

  TOCMEALĂ?
Dreptul la încasarea ajutorului național tranzitoriu 
pentru bovinele de lapte poate fi cedat între soți.  

Ordinul 1000 care modifică Ordinul subvențiilor 
619/2015 aduce schimbări și în această zonă. 

CUM POATE FI CEDAT DREPTUL DE A ÎNCASA 
AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU?

“Art. 68^1. - (1) Dreptul la primă, obţinut în anii 
anteriori, pentru schema decuplată de producţie, 
specia bovine, în sectorul lapte, poate fi cedat 
în aceeaşi exploataţie cu cod ANSVSA, în urma 
schimbării formei de organizare sau între soţi, cu 
condiţia respectării cumulative a condiţiilor de 
eligibilitate.
(2) Documentele care însoţesc cererea unică de plată 
pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt, după 
caz:
a) copie de pe certificatul de căsătorie şi declaraţia pe 
propria răspundere a soţului care cedează dreptul la primă; 
b) copie de pe certificatul de înregistrare/radiere şi de 
pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, 
cu excepţia schimbării formei de organizare din PF în 
PFA/II/IF.
(3) Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru 
schema decuplată de producţie, specia bovine, în 
sectorul carne, poate fi cedat în aceeaşi exploataţie, 
cu cod ANSVSA, cu condiţia respectării cumulative 
a condiţiilor de eligibilitate, pentru următoarele 
cazuri:
a) între soţi;
b) în urma schimbării formei de organizare;
c) în urma donării/vânzării exploataţiei cu cod 
ANSVSA;
d) în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA.
(4) Documentele care însoţesc cererea unică de plată 

pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) sunt:
a) copie de pe certificatul de căsătorie şi declaraţia pe 
propria răspundere a soţului/soţiei care cedează dreptul 
la primă, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. a);
b) copie de pe certificatul de înregistrare/radiere, 
precum şi de pe documentul notarial de cedare a 
dreptului la primă, cu excepţia schimbării formei de 
organizare din PF în PFA/II/IF, pentru cazul prevăzut 
la alin. (3) lit. b);
c) copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului 
la primă, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. c); 
d) copie de pe certificatul de moştenitor, certificatul 
de calitate de moştenitor sau copie a anexei nr. 24 de 
la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi copie de pe documentul notarial de cedare 
a dreptului la primă, dacă sunt mai mulţi moştenitori, 
pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. d).
(5) Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru 
schema decuplată de producţie, specia bovine, 
sectorul carne poate fi cedat, pe baza unei declaraţii 
notariale, unei alte persoane, în altă exploataţie, 
înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a 
fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării 
integrale a animalelor purtătoare de primă, cu 
condiţia respectării cumulative a condiţiilor de 
eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate.
(6) Documentele care însoţesc cererea unică de plată 
pentru situaţia prevăzută la alin. (5) sunt:
a) copie de pe declaraţie/declaraţii notariale de cedare 
a dreptului la primă obţinut în anii anteriori; sau 
b) copie de pe certificatul de moştenitor, certificatul 
de calitate de moştenitor sau copie a anexei nr. 24 de 
la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, 
însoţite de copiile declaraţiilor de cedare a dreptului la 
primă din partea celorlalţi moştenitori, în cazul în care 
există mai mulţi moştenitori.

spre...
 VÂNZARE

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor 
Arad oferă spre vînzare către persoane fizice sau Primării, 
tăurași din rasa „Bruna de Maramureș” (varsta cuprinsă între 
6 luni - 1 an) destinați montelor naturale, cu Certificat de 
Origine, la prețuri negociabile.
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REPERE  EUROPENE... 
SLOVENIA

O ţară de 10 ori mai mică decât România, 
considerată defavorizată față de alte țări cu 
potențial agricol, dar pe care Comisia Europeană 
o dă exemplu pentru un viitor sustenabil 2020. 
Modelul Sloveniei, unul de succes!

Slovenia agricolă arată asa:
• Are 80 % din suprafața acoperită de dealuri și munți 

și 20% de suprafață plană sub forma de văi închise și 
bazine. Deducem de aici în primul rând dificultățile 
de ordin logistic, apoi de resurse precum apa, s.a.  
• Media suprafeței deținute pe fermă este de 6,5 Ha 
și de aproximativ 5 unități în animale în viu, iată deci 
imposibilitatea de a face agricultură mare

• Au putere mică de desfacere pe piețe internaționale: 
doar 40% din fermele slovene își propun marfa pentru 
export.

Tot cifrele arată că si din punct de vedere venit/
ferma, Slovenia se situează la jumătate față de media 
europeană, iar din punct de vedere demografic și ei 
ca mai toată Europa se confruntă cu o populație 
îmbătrânită în sectorul agricol, doar 4,3% din 
proprietarii de terenuri sau ferme agricole sunt mai 
tineri de 35 de ani.

Managementul face diferenţa!!!
Ce face diferenţa? E simplu. Sistemul de management 

- în Slovenia principalul model de funcționare, cu 
tradiție de secole, este modelul fermei de familie. 

 
Slovenii s-au adaptat mai repede ca noi la schimbările 
recente și a gasit noi direcții de marketare a produselor, 
astfel încat sa devină viabilă economic. Am vizitat 6 
ferme de familie toți își găsiseră loc pe piață. Ca un ordin 
de mărime, una din ferme avea 40 de ha în care o parte o 
reprezinta vița de vie, 140 de porci, un abator, 20 de vaci, 
un hotel cu 6 camere și restaurant propriu. 6 membri ai 

familiei susțineau toată ferma și ocazional, vara, când 
aveau grad de ocupație 100 % mai apelau la sezonieri.  
Să nu credeți că este vorba despre o excepție, cifrele arată 
că 89 % din munca presatată în domeniul agricol anul 
trecut a fost realizată cu ajutorul familiei.  Dar fermierii 
lor sunt mai educați decat media europeană. În Slovenia 
9 % comparativ cu media de 7 % dintre proprietarii 
agricoli au studii superioare de specialitate.

Creştere spectaculoasă a veniturilor 
Din 2012 veniturile fermierilor au resimțit o creștere 

spectaculoasă, ajungând de la coada clasamentului pe 
primul loc în top, la egalitate cu salariile din sectorul 
industrial, acestea fiind cele mai mari salarii din Slovenia. 
(in comparație cu salariile din construcții și servicii).  
Momentul coincide cu numărul de ferme trecute 
în partea de agricultură organică, tot 2012 fiind 
anul când au fost înregistrate peste 2500 de 
astfel de ferme comparativ cu doar 41 în 2000.  
Modelul fermei de familie în contextul economic 
actual și mai ales în timpul crizei economice s-a 
dovedit cel mai stabil, chiar comparat cu alte 
sectoare din industrie. 

 Dupa- S.C.- A.P.A.R. 

CITIŢI REVISTELE PRIETENILOR NOŞTRI
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Subvenția pe suprafață rămâne și pentru 
țăranul care muncește 2 hectare de pământ, dar 
valoarea ei este mult mai mică decât cea încasată de 
un fermier mediu care muncește de la 5 ha de teren 
în sus. De ce este mult mai mică? Și pentru simplul 
motiv că plata redistributivă are un cuantum 
mult mai mare la suprafețele care depășesc 5 ha. 
Dacă până la 5 ha e 5 euro/ha, peste 5 ha până la 
30 ha inclusiv ajunge la aproape 49 euro/ha. Este 
cuantumul pentru 2016. O schemă de plată creată 
de Comisia Europeană tocmai pentru comasarea 
suprafețelor agricole.

Nu mai e un secret pentru nimeni că pământul 
românesc e fărămițat. Coagularea lui a mai dus la 
apariția unei alte scheme de plată. Submăsura 6.5 
schema pentru micii fermieri din PNDR 2020 le 
acordă sprijin financiar de maxim 1.500 euro/an 
țăranilor care-și vând sau își arendează  suprafețele 
mici de terenuri agricole. Cu certitudine, multe 
parcele răzlețe, prin aplicarea acestei scheme, vor fi 
înghițite de fermele mari.

O statistică  demonstrează că 20.000 de fermieri 
mari români dețin o suprafață mai mare decât ar 
deține 2,8 milioane de fermieri mici, de țărani români.

Chiar și fără un sprijin financiar substanțial, de la 
stat sau de la Europa, țăranul nostru ar putea supraviețui 
dacă și-ar vinde produsele. Dar nici la acest capitol nu 
există vreo strategie.

Țăranul român a primit o lovitură de la 
hipermarketuri, în 2007, începind cu 2007. El nu 
înțelege ce i se întâmplă, pentru că lucrurile se 
accelerează cu o viteză amețitoare pe care nu o poate 
asimila. Pentru mulţi, după 1990, dispariția fermei 
țărănești este o formă de progres deși în toată Uniunea 
Europeană ferma familială constituie fundamentul 

pentru alimentația europenilor.
Țăranul român ajunge greu la fonduri 

europene. Dificultăţile pentru accesarea banilor 
pe diferite măsuri de finanțare din PNDR 2020 
îl determină să se lase păgubaș. Ăsta e un motiv! 
Al doilea, țăranul român e sceptic, de un scepticism 
incurabil, de nevindecat. Mentalitatea în ce privește 
fondurile europene disponibile e următoarea: „de ce să 
mă leg la cap dacă nu mă doare”. Ba mai mult, „nu 
mă bag în așa ceva că poate trebuie să dau banii 
înapoi și dau de necazuri.”

 Din același scepticism al țăranului român vine 
și refuzul lui de a se asocia în cooperative. Numai la 
auzul cuvântului cooperativă, pe țăranul român îl ia 
cu fiori pe șira spinării. Chiar dacă o cooperativă nu 
înseamnă un CAP. E o diferență uriașă între CAP-
urile de altădată și cooperativele de astăzi.

Și atunci care e șansa de supraviețuire a 
țăranului român, a fermierului mic? 

După Prof. A. Fiţiu

Ce mai face... 
Ţăranul român?

 Ferma MICĂ  rămâne MARE!!! în PNDR-
ul recent modificat.
 Pachetul de politici „Clasa de mijloc la sate”, 
lansat în martie 2016, arăta că  „73% dintre fermieri 
trăiesc în exploataţii de subzistenţă, iar 97% din 
totalul de 3 milioane de fermieri nu sunt eligibili 
în PNDR 2020, aş a cum este acesta în prezent” şi 
promitea redefinirea conceptelor de fermă  mică  şi 
de fermă de familie. Pentru „ferma mică ” pragul 
minim de eligibilitate urma să  fie coborât de la 
8.000 euro producţie standard (PS) la 4.000 euro 

PS, astfel încât numărul celor care ar putea accesa 
fonduri europene pentru ferme mici prin sM 6.3 
din PNDR să  crească  de la 61.000 la 374.000 de 
potenţiali beneficiari. PNDR 2020 a fost modificat, 
din nou, la finalul lunii octombrie.

Versiunea 4.0, publicată  de MADR pe 25 octombrie 
2016, NU SCHIMBĂ  însă  dimensiunea fermei 
mici. Aceasta ră mâne între 8.000 - 11.999 euro PS.

Cât de “mare” trebuie să fie ferma mică
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Trei în unu ?

Un nou articol...?
În Ordonanța subvențiilor s-a introdus un nou 
articol după articolul 41, cu următorul cuprins:

(1) În vederea consolidării capacității administrative, 
a reducerii ratei de eroare privind schemele de ajutor 
și măsurile de sprijin având ca sursă de finanțare 
FEGA și FEADR, prin Direcțiile pentru Agricultură 
Județene și a Municipiului București, denumite în 
continuare DAJ, sprijină beneficiarii în domeniul 
gestionării exploataţiilor, după cum urmează:
a) acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate 
fermierilor pentru completarea corectă a cererilor 
unice de plată în vederea obținerii plăților prin 
schemele de ajutor/sprijin implementate de APIA, 
inclusiv pentru identificarea parcelelor agricole;
b) acordă sprijin și asistență tehnică beneficiarilor 
măsurilor de agromediu și climă, agricultură 
ecologică din cadrul PNDR 2014 -2020, pentru 
implementarea angajamentelor asumate;
c) acordă sprijin privind respectarea obligaţiilor la 
nivelul exploataţiei agricole rezultate din cerinţele şi 
standardele în materie de ecocondiţionalitate;
d) acordă sprijin fermierilor pentru aplicarea 
practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu 
menţionate la Capitolul VI din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 3/2015 și în privința efectuării 
activităților minime;
e) îndrumă beneficiarii plăților directe, în vederea 
respectării cerințelor de eligibilitate și angajamentelor 
sau altor obligaţii care decurg din aplicarea legislaţiei 
agricole sectoriale;
f) acordă sprijin fermierilor în vederea estimării 
sumelor de plată, în funcție de structura de producție 
a exploatației și schemele de ajutor și măsurile de 
sprijin la care ar putea avea acces.

 Avem  trei acte normative care prevăd trei 
dimensiuni  diferite ale fermei familiale 
 Cum e la alții? În SUA, conform datelor 
USDA (Departamentul pentru Agricultură al Statelor 
Unite), 98 la sută dintre fermele americane sunt 
ferme de familie, care asigură 27 la sută din producția 
agricolă a Statelor Unite. Cât despre dimensiunea 
fermei de familie, aceasta poate să fie o exploatație de 
mici dimensiuni sau una foarte mare, de peste o mie 
capete animale și sute de hectare de teren agricol. 
 În Uniunea Europeană, peste 95 la sută dintre 
exploatații sunt ferme de familie, care constituie 
fundamentul pe care s-a construit Politica Agricolă 
Comună.  Milioane de ferme europene au mărimea 
medie de 14,2 hectare și, în proporție de peste 77%, 
forța de muncă este asigurată de membrii familiilor 
care dețin fermele. Tocmai de aceea, oficialii europeni 
spun că, în dezbaterea politică din multe state membre, 
inclusiv România, termenul de “fermă de familie” este 

folosit mai degrabă ca un eufemism pentru fermele 
de mici dimensiuni, în loc să definească statutul 
juridic al unei ferme. Cu toate acestea, în Europa 
se manifestă un curent politic puternic în direcția 
susținerii fermei de familie, mai ales acolo unde acest 
tip de exploatație este considerat drept “fermă mică”. 
În practică însă este dificil de trasat limita unei ferme 
de familie… 
 Cu siguranță, oficialii și legiuitorii români 
n-au găsit încă “formulă magică” pentru a defini ferma 
de familie, corect și conform viziunii comunitare. 
Ministerul Agriculturii de la noi a conchis: “Ferma 
de familie este exploatația agricolă în care activitățile 
sunt realizate în principal de către membrii familiei, 
care produc pentru consumul propriu, iar surplusul 
este comercializat”. 
 Vom avea o legislație unitară în ceea ce privește 
dimensiunea acestor exploatații?
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Zoo....tehnica ?

POVESTEA VIŢELULUI
 A fost odată un fermier care avea un cal şi un 
viţel. Într-o zi, calul s-a îmbolnăvit, iar bărbatul a fost 
nevoit să cheme medicul veterinar.
 “ Calul tău are un virus. El trebuie să ia acest 
medicament timp de trei zile. Voi reveni în a treia zi şi, 
dacă nu este mai bine, va trebui să îl eutanasiem” - i-a 
zis specialistul
 Viţelul ascultă cu atenţie conversaţia lor. 
Imediat, bărbatul i-a dat medicamentul calului şi a 
plecat.
 Viţelul; s-a apropiat de cal şi a zis: “Fii tare, 
prietene! Ridică-te sau altfel te vor eutanasia”.
 În a doua zi, bărbatul i-a dat medicamentul 
calului şi a plecat. Viţelul i -a zis iar : “Hai, prietene! 
Ridică-te altfel vei muri! Hai, te ajut eu să te ridici. Să 
mergem…”
 În a treia zi, bărbatul i-a dat medicamentul... La 
scurt timp a venit şi medicul veterinar:
 “Din păcate, vom fi nevoiţi să îl eutanasiem. În 
caz contrar, virusul se poate răspândi, infectând şi pe 
ceilalţi cai. După ce au plecat, viţelul s-a apropiat de cal 
şi a zis: “Ascultă, prietene, acum ori niciodată! Ridică-

te, haide! 
Ai curaj. Hai sus. Sus! Aşa, încet. Hai ! Bine, 
bine. Acum mai repede, încă un pas. Excelent…” 
Calul a început apoi să alerge.
 Dintr-o dată, proprietarul s-a întors şi a văzut 
animalul din nou pe picioare. Atunci el a început să 
strige: 
 “Este un miracol! Calul meu este vindecat. 
Trebuie să dăm o mare petrecere. Să tăiem viţelul şi să 
facem cel mai bun grătar!”
 M o r a l a : 
aşa se întâmplă de 
multe ori la locul 
de muncă şi chiar 
în viaţă. Nimeni nu 
ştie cu adevărat care 
este angajatul sau 
omul care contribuie 
la succesul unei alte 
persoane.

Fermierii români care se ocupă de creșterea 
animalelor pot să dețină un punct de tăiere, definit ca 
un abator mic, chiar în incinta fermei și să vândă carne 
magazinelor, restaurantelor, măcelăriilor și chiar să 
exporte în țările UE sau țări terțe.

În aceste abatoare mici, integrate fermei, pot fi 
sacrificate maxim 50 de capete/lună de ovine, caprine 
sau porcine, 10 capete/lună de bovine sau la combinarea 
speciilor să nu se depășească 1,5 UVM/zi (unitate vită 
mare).

Actul reglementează și capacitatea de sacrificare 
pentru abatoarele mici și pentru centrele de sacrificare. 
Abatoarele mici, altele decât punctele de tăiere din 
ferme, pot să sacrifice 200 de capete/lună de ovine, 
caprine și porcine și 40 de capete/lună de bovine sau 
la combinarea speciilor să nu se depășească 5 UVM/zi.

Centrele de sacrificare, în care se desfășoară 
activități pentru recepția, cazarea și tăierea unui număr 
redus de animale, pot să sacrifice lunar 100 de capete 
de ovine, caprine, porcine și 20 de capete de bovine sau 
la combinarea speciilor să nu se depășească 2,5 UVM/
zi (unitate vită mare).

ATENȚIE! În cazul în care la nivelul abatoarelor 
mici se sacrifică bovine și ovine adulte este necesară 
existența spațiului de frig pentru depozitarea 
carcaselor până la primirea rezultatelor privind testarea 
encefalopatiilor spongiforme transmisibile.

 Animalele destinate sacrificării trebuie să fie 
obligatoriu identificate și însoțite de certificat sanitar  
veterinar, documentul privind informațiile pentru lanțul 
alimentar și ale documente de identificare conform 
legislației în vigoare. 

 Medicii veterinari oficiali care evaluează unitatea, 
în vederea autorizării acesteia în funcție de  dimensiunea 
spațiilor, echipamentelor și facilităților existente, 
coroborate cu capacitatea de sacrificare vor stabili dacă 
e un abator de capacitate mică, punct de tăiere sau 
centru de  sacrificare. Nu sunt permise derogări de la 
etapele tehnologice privind sacrificarea. 

IMPORTANT! Fermele cu puncte de tăiere 
au posibilitatea să-și valorifice producția în spațiul 
intracomunitar sau în țări terțe cu respectarea 
prevederilor legislației sanitare-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor în vigoare.

Abatoare... mici !



23

BRUNA / 46

Veste bună...!
 Veste pentru micii fermieri care așteaptă 
subvenția-bonus de la Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură –  APIA. Ajutorul excepțional 
pentru micii crescătorii de vaci de lapte care au 
între 3 și 9 capete de animale este aproape de plată! 
Producătorii agricoli care au depus la agenția de 
plăți cereri, în cele două sesiuni adică până pe 2 mai 
și, respectiv, 7 iulie, așteaptă un cuantum de circa 
200 euro/ cap de animal pentru bovine. Funcționarii 
agenției de plăți au făcut controlul administrativ al 
cererilor și au trimis notificări acolo unde au fost 
documente lipsă.  
 Suma totală alocată pentru acest tip de ajutor 

excepțional este de 48.569.289,97 lei, echivalent 
a 10.896.083 euro, din care: 24.284.644,98 lei, 
echivalentul a 5.448.041,5 euro, se asigură din Fondul 
European de Garantare Agricolă (FEGA), prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 
2017 și diferența se asigură de la bugetul de stat.
 Banii urmează să ajungă la crescătorii de 
animale care dețin între 3 și 9 capete și nu au beneficiat 
de Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ). Campania pentru 
depunerea cererilor s-a încheiat pe 7 iulie iar crescătorii 
de animale au depus 11.226 de cereri, conform datelor 
APIA, pentru un efectiv de 54.239 animale.

Atenţie sporită!
Asociația “Pro Consumatori” sfătuiește 

pe toți românii să fie foarte atenți la etichetele 
produselor cumpărate, pentru a face alegeri 
conștiente, alimentele trebuie să hrănească fără să 
îmbolnăvească. Acesta este și cazul brânzeturilor, 
analizele pe care le-au făcut asupra majorității 
sortimentelor de brânzeturi i-au condus la 
descoperiri șocante.

Unele brânzeturi de pe piața alimentară 
românească conțin amidon, el este folosit în rețetele 
unor sortimente de mozzarella, acest lucru induce 
în eroare consumatorul fiindcă mozzarella este 
obținută exclusiv din lapte, fără niciun alt adaos 
comercial!

Un alt adaos periculos este natamicina (E 235), 
care este folosită în compoziția unor sortimente de 
brânză maturată cu pastă semitare, aditiv alimentar 
care se pare că este folosit și drept conservant 
artificial antibiotic și antifungic. Această substanță 
produce agenți microbieni patogeni dar și simptome 
precum: greață, vomă, anorexie, diaree sau iritarea 
pielii.

Un alt aditiv este E 1105, folosit tot în brânza 
maturată cu pastă semitare. El este extras din 
proteine din ouă, numite lysozyme, care sunt 
cunoscute fiindcă provoacă reacții alergice.

Clorura de calciu (E509) este folosită în 
sortimenetele de cașcaval, el este potențiator de 

arome, agent de întărire și acidifiant. Medicii 
consideră că dacă este consumată frecvent poate 
provoca stări depresive asupra sistemului nervos 
central, dar și iritații.

Nitratul de sodiu este o altă substanță despre 
care unele studii au arătat că provoacă apariția 
cancerului.

Acestea sunt câteva substanțe după care trebuie 
să vă uitați atunci când cumpărați brânzeturi.
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