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«Da wo die Viehzucht blâht, sel
es în ganzen
Liiodern oder einzelnen Wirthschafte
n, da îst in
der Regel der lhochste Ertrag
rom L.andbau»,
Unde economia de vite este în
fi6re, lie in eco
nomnit
isolate fie în iti Inticgi, scolo
este de
ordinar venitul cel mai mare
în agricultură,

(Weckhorlin)

,

Tote exemplarele vor purta
scinnătura

autorului.

„Precurconiare,
Pr imirea e măgulităre din partea publicul

“agrieol şi a s0-

cictăţilor de sciinţă, a celor două vohume Pintdiii; mig încurajeză

“să scot de sul tipar şi- vohimul al treilea, despre cultura,
vitelor, care de alt-fel corespunde. aici vechi dorinţe a nustre>
matrite încă, din „copilărie. Născul şi cr scut în apropierea,
culturei germane. şi în lupta, dibuică cu e, şi urmărind
aprope efectele ci asupra culturei şi în grijir că sistematice
a vitelor, a fost 0 tainică dorinţă « nâsiră încă. de mic copil
Wa stărui. şi ucra,: întriacolo, ca, şi: romanul sti aibă şi să
țină vite tot aşa de bune şi de frinnose ca şi$ “jernicuiaul.
La au fost potenţată în urmă în bărbatul mata, cind muti
târgiii î sa oferit cu prisosinţă ocasiuner, de a vedea şi studia,

din propria-i intuiţiune în Mellenburg şi alte provincii şi

state germane,

frumosele

lor domenii

şi moşii

mari,

cat

agricultura încă estensivă dar basată şi în strânsă, legături

cu ui contingent

-

de vite de tot soiul, forte numeros şi de

mare valure, cum % şăde bine ori şi cărei proprietăţi rurale
cu văcării, oeriă model şi cu o industrie a. lăptăriilor [orte
înaintată, şi cari ar [i de dorit să le vedem şi pe lu noi şi
să, le posedăm în ţară, nu numai să Te vedem în streinătate.
Noi ca şi mulţi alți colegi ai noştrii, care ai înbriiţişal -

ramura băndsă a agriculturei, nu ne-am putui folosi de ele

şi nici experienţele nostre de a le pune în practică, din cause

independente de noi, căci se dice că serviciile de la- Domemiile şi moşiile statului, nau sant făcute pentru absolvenţii
zootehnice ai ' fost
şcolelor de: agricultură, iar problemei

[a

ECE i

COTA CLER

x

„LUCULEȚI,

A

WI,

diferite veterinarilor şi sculei veterinare, de « le resulua
iar nu celor ce cit studiat agricultura, „lvon însă uin=
suiierea

pună

şi.

4

ne

consciința

atrage

împăcată

chiar

de

a

observaţiuni

ne fi

şi

făcut

dutoria,

reprimunde

din

partea autorităţii superioră. Servescă-se cel puţin ulții de ele.
Și uci trebue să aducem omeiile şi tributul nostru de
recunoscinţă barbaţilor iluştri şi profesorilor noştri în uccstă
fruandsă ramură, ca II. Settegast Berlin, ul. Kihu-Jlulle, C.
Freyatg,

V. Fleischmann din Roânigsverg, FI. huuuer şi ulţei,

zare că avut. roluri decisive în Zootehuia germană, și no=ccit
îmbrățișat cu căldură şi onorat cu poveţele şi sprijinul lor.
Urmind exemplele vii date de M. S. Regele în privința
culturei limbei: vorbite, am ales şi-ne-am. folosit şi nui de
terminii culeşi din însuşi graiul poporului nostru, cure totWaauna c, avut şi ținut vite, cum

ae si 0 terminologie proprie

„la ele, pe care am preferat-o şi noi chiar cu visicul du [i
clasată lucrarea nostri, de mai puțin sciinţifici. Unde
ne=cit
lipsit termină proprii am căutat să [ormăn notă termeni,
după părerea nostră în conformitate cu sciința și
mă (prO=
piaţi de graiul şi înţelesul poporului nostru, de
cât să recurge
le perifrasă şi terminii străini grei, de înţeles,
Și ocusiuni
Paceste ai, fost destule, căci am avut vite
tot-dcunu şi «on
cultivat de mii de ani oi dar ne-ai lipsit
terminii relativă
la îngrijirea raţională a lor, precum
ne lipsesce şi teruni=
nologia proprie modernă relativ la Îcinăric
fină, pe cure
alte popore o posed de aprope 100 de
ană..
„Pentru eventuale lacune şi greşelă
de tipar cerem îndul=

gența cititorului. De asemenea pentru faptul
că materin
fiind prea abundentă, ama exclus din volumul
de faţă culture
cailor,
rimătorilor şi păsărilor de
curte, spre
a mu cşi
prea voluminvsă. Pe acestea,
încă, le vom scâte ct
târgiii în broșură sep ală şi în
aceiaşi estensiune,

„cartea

Bucurzsci, 28 Iunie, 7898.
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CAP. L..
INTRODUCERE
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“Zootechnia sai cultura vitelor are ce scop studierea
de aprâpe a raselor şi tipurilor de vite domestice dim-

peună cu nutriţiunea şi îngrijirea lor, şi cu tol6sele
ce avem de la ele. Cultura vitelor formeză astă-di o

ramură principală a producțiunei agricole Şi se inrudesce WVaprâpe cu agricultura. Ea nu are nimic d'aface cu păstoria' nomadă şi semi-nomadă de mai mainle.

Aceia făcea parte din ocupaţiunile primitive ale omu“lui, ca premergătore agrieniturei şi stabilirei sale pe
solul care 7] muncesce şi se hrănesce: cu venatul,
pescuitul, păstoria şi plugăria. Ea este. precursorea
agriculturei și. simullană cu trecerea omului dela locuinţe mobile în corturi şi bordeie, la locuinţe. stabile
de lemn şi de pâtră, făcute Wasupra pămentului.
1. Păstoria
"

nomadă şi cultura vitelor
agricultura,
cu

în raport .
Da

de producțiune,
“ Păstoria pură, ca ramură independentă

tense .ocupa numai cu crescerea vitelor ca _atare, fără
nu- :
dinţă dea le ameliora şi 'perfecţionă. Ea se limita
i, sub
mai la utilisarea şi esportul produselor solulu

amă,
formade produse .animnalice ca mai concentrate : pastr ria
Păsto
etc.
,
cârne
pei brute şi sărate, scii, lână, păr,
forte -.
pură sa practicat la noi sule de ani pe o, scară tul de întinsă, până târdiă în secolul ce expiră, şi expor
sorginanimale viişi producte animalice, era una din
tele

principale

de venit şi bogăţie a ţărilor n6stre în

traficul internaţional.

Plugăria se făcea peste tot puţină,

i interne. abia suficientă pentru acoperirea consumaţiune
a

-

-

PI

9

_

Aoricultura mare: propriu disă a n6stră şi producţiunea
de cereale în masă pentru export, Wabia dateză de Yo
4—5 decenii încâce şi în'avântul ei a codit până in
a r&pune cu totul, atât păstoria nomadă câl şi cultura
Se
o
vitelor în genere.
. Păstoria nomadă ca ramură principală de căşti şi
-producțiune,:a rămas încă în us până în dilele ndstre
numâi la mocanii seceleni, şi la ţuţuieni, cari şi ei stai pe
punctul de a o părăsi cu totul pentru a trece la agricultură,
şi mai cu semă după stabilirea lor în masă în Dobrogea,
unde cei.mai mulţi ati: cumpărat proprietăţi rurale de
veci, şi aii început să facă “şi agricultură mare; păs“ “toria semi-nomadă a 'r&mas încă predominantă numai
„la moşnenii şi rădeşii din munţi și la ţ&ranii ohuenici,
"de pe malul: Dunărei şi de-la Baltă, unde 'insăşi na-

tura solului li impune

acest .mod

îi

,

?

r

.

=

de

D

î

?

»

traiă -şi ocupa:

„iune, din causa asprimei climei, ori a revărsărei puter“nicului fluviu şi a afluenților sâi. Cultura predominantă de vite din Bărăgan este pe punctul de'a dispărea, în urma evoluţiunei enorme. ce a luato agri-

cultura şi acolo, de la construirea

liniilor

ferate

prin

mijlocul: Bărăganului incoce, cari ati avul drept resultat
ca astă-di întregul platoii şi stepă a Bărăganului
este hrăsdată şi: supusă culturei cerealelor; dispariţiunea nume„. râselor ciredi şi tamasticuri
mari de vite de .acolo, este

numai cestie de un timp-scurt. În mai puţin ca 30 de
“ani, din 160 de tamasticuri mari din Ialomiţa au rămas
numai 18...

Numerdsele ceteşi colonii,

de păstori

nomadi

ro-

„-.. mâni, cari. înainte. vreme cutreeraă ţările din sud-e
stul
“şi centrul Europei, peregrinând cu cir edile şi turm
ele
lor din țâră în eră,
ă, at dispăr ut deja de mult'şi-aă per-

dut

.

porturile, obiceiurile. și limba cu totul. Ei S'ati
cu totul pentru popor ul şi națiunea din care
au
emanat, şi.abia câte-va numi ri de local
ităţi, obiecte şi
obiceiuri romase de la dânşi li, dacă mai amin
tesce de

Pi

- perdut

numele

lor. “Ast-fel s'aă s uns republicile

de păstori
semi-nomadi “şi nomadi ai. locuitoril
or Vrancei (Mol-.
| dova), Tigheciului din Basarabia,
cei de la. CâmpuN

a
Lung

din Bucovină, apoi numergsele cete ŞI colonii de

păstori nomadi români din: diferite- părți ale Ungariei

de _nord de peste Tisa, împrăştiate prin comitatele “Arva.
şi Lipto între slovaci,. cele din Croaţia:şi Slavonia, Istria.

şi Serbia de printre Croaţi şi Sârbi, cele din Moravia ca şi:
Lă

din Gaăliţia şi Lodomeria—unde sati mai păstrat incă
numirile satelor, utensiliile stânelor şi modul de-fabri- .
cațiune a Vrânzei lor, apoi sălaş, ocol, “etc.. Tâte aceste
colonii. ŞI seminții

„săvârşire,

de. păstori

şi nu -ati mai

români sau stins

cu: de-

pulut să subsisie! cu “datinele

Şi deprinderile lor—deşi antice de sute de ani, fiind-că
ele nu

mai

erai compatibile cu. spiritul

timpului ŞI Cu -

“mijlocele. contimporane de producțiune şi desfacere, .
Cu. totul alt-fel .stă insă zootechniă sâti cultura .raţio- - nală a vitelor, în -legătură cu agricultura şi ca un Corro“Jar al ei, cu care 'ea se ajulă şi sprijinesce- reciproc.
“Agricultura: modernă

să

subdivide. in “două

rari

-ră-

“

.

„mure: producţiunea animalică şi vegetală. Nu numai
"deci 1 că “agricultura raţională nu esciude de loc ţinereă -.'
bi şi cultura. vitelor,. ci. chiar o pretinde şi are. lipsă. de
- ea, de: 6re-ce. fără” vite suficiente. şi bine întreţinute ŞI.

“ hrănite, nu este posibilă o agricultură sistematică; apoi.

0. pârte din spesele- culturei” pământului le iări vitele “asupra! lor- şi suportă. singure, după. ce cu ajutorul: lor - transformăm i „utilisim -incă. pe deplin o -mulţime de

producie” volumin6se . ale solului, care de alt- fel. sar
perde seă: că. nu sar putea vinde 'de loc: ca. paie, plâva;

ternometă, păstăi, -coceni, etc., şi le transformăm pe.
16le în substanţe mai concentrate: in. carne, lapte, unt,

:. brânzeturi şi avem şi gunoiul de. la ele. In. fine in.gu-

noii, in. fecăliile: ŞI. escrementele. vitelor. avem; tote ma- .
” teriile. estrase din sol: ce:nu au fost asimilate. încă în.

"corpul.
|
animalic şi nici.că 'se pot vinde, rămân- de se.
-.. restituesc “pămentului înapoi ca băligar ŞI sub forma cea.
Sa
- mai'ieftină şi-uşor de disolvat:.
Vitele sunt ceea-ca, legă şi alaşeză “pe agricultor şi _: Stăpânul moșiei în ii “de. “chipuri de

moşia,

pe care

.şed 'şil constringe să fie tot-d'auna present şi cu aten-:.
ţiune la ea: şi: la tote, „ramurile de producţiune, să aibă ,
"7

—

4

—

de ele, ca şi “de „moşia
„plăcere. şi dragoste.

ce

el „cul-

tivă, şi care pe toţi şi pe tâte le hrănesce. Vitele

'i fac

posibilă o' mai bună distribuţiune şi folosire a bratelor
şi munci, ca şi a capitalurilor angajate, după epoce
şi 'sesâne; vara el are mai puţine braţe ocupate la căutarea şi îngrijirea vitelor şi mai multe la lucrul câm„pului, iarna. îns& vice-versa, mai multe braţe sunt ocupate cu îngrijirea şi hrana vitelor şi mai puţine la lu:
crurile pur agricole ; apoi primăvara când încep semenăturile “şi munca câmpului cu enormele ei spese, vitele
sunt cele Mântâii, care îi înlesnesc capitalurile nece“sare de exploataţiune şi 'şi dai tributul lor—din vâularea de animale tinere şi de pus la muncă, din lapte,
lână, ete. .
|
_- „Ca sistemă şi mod de vieţuire şi esploataţiune, ce diferinţă enormă nu esistă între economia unui proprietar şi ţăran solid, care ţine şi cultivă vite și in-

grijesce sistematic
de ele, şi care din causa lor nici o.

dată nu se pole dispensa
ŞI6, şi între moşia ţinută

și lipsi dela ele şi de pe inode un arendaş in posesie,

care nu are 'nimic stabil şi de -menagiat
iSmna

după

recolta

productelor

de

pe

retrage uşor la oraş; el nu are nimic

pe moşie,
câmp,

se

şi
pute

al sâii pe moşie

„ŞI vara şi iarna el este venetic şi vecinic strein de moşie şi
„de interesele ei ; el este peniru-moşie ca şi un părinte vi„treg carearesă caute de interese streine. E] dice, că pentru
el vitele:
nu rentâză, ci sunt numai.o sarcină, deşi 'nicăiri
nt este risipa mai mare ca în curtea, la armanele
şi aria lui, unde după ce i sau stricat nenumărate nu-

treţuri, remănend în plâre şi pic, în noroiit şi baltă, ne"având cine să leadune să se folosâscă de ele; pe cele care
nu le-a putut desface îndată şi vinde cu preţuri pentru
el convenabile, rămân

pe loc de se strică,

mucedesc

putredesc cu totul, în câtla urmă ca să se scape ŞIşi
curețe locul de ele, el le dă foc cu şira si grămada
întregă, în detrimentul lui, al vitelor cari ati muncit la

ele, ŞI a pământului care le-a produs.
osPsE Să a intrebărn ore, cum să fie omul acela care vara -

pal

la. munca

câmpului şi iarna
da

la grajd

cu

ingrijirea ŞI i nutrirea. vitelor, un om

neproductiv? Atunci

care om pâte fi mai productiv de cât el, care muncesce

_şi veghiază diua şi n6ptea şi este ocupat vara ca și iarna ?

Sâ dâră este. neproductivă -vita lui?. Viţelul şi vila (6n&ră, despre care proverbul afirmă că se culcă cu un”
ban, şi se sc6lă cu doi?! seu boul de muncă care la
etatea de 3—/4 ani îl cumpărăm (Şi-l- punem în jug) şi
pe lângă puţină hrană şi o ingrijire modestă, el ne muncesce din n6pte în nâpte 4—6 ani de dile fără preget,
purtând sarcinile cele mai grele, şi la urmă îngrăşat, îl “vindem pentru tăiere lot cu acelaşi pre, cu care Pam cumpărat sâi ne-a costat crescându-l, eventualşi mai scump?!
Au dâră nu este rentabilă vaca de lapte -şi de prăsilă,

care pe

lângă o

păşune

jire şi Hrană puţin

“ în total. 4—6

modestă: vara Şi ceva

substanţi6să

inori- -

iarna, 'şi dă prăsila” ei,

viței de 110 ori mai scumpi

de cât a fost

prețul ei de cumpărătâre, apoi pe fie-care an ne dă de:
2 şi 3 ori din greutatea corpului ei, laptele dulce şi

„*

la bătrâneţe ingrăşalii o: vindem tot cu preţul cumpărătrei ?| Evident deci că vitele nu sunt obiecte neproduciive

Să

|

ŞI pur consumătâre, cari numai să consume fără să . .
producă. Cel ce se plânge de ele şi afirmă una ca acâsta;.
“ ienoreză

chiar esenţa

şi caracterul Ansăşi al asriculturei -

şi al economiei vitelor!
“Din contră cea-ce face farmecul şi plăcerea. vi ieţei de
“la ţ6ră, şi deşteptă. interesul, dragostea. şi alipirea de
moşie Şi țâră deopotrivă la tânăr şi bătrân, este tocmai

cultura şi crescerea vitelor, căre în parte formeză și pârghia
principală- de buna stare şi câștig pentru marele şi.
micul cultivator. Ce diferenţă, enormă chiar, nu există :
între vechea și noua culţură şi grad de desvoltare a.

țărei, când pe moşiile: mari şi mijlocii de la noi dinainte”
vreme, se aflau “pe ele. mari tamaslăcuri de vite cu
instalațiunile şi ecaretele. necesarii pentru întreţinerea
şi îngrijirea lor, deosebit de ele se mai găseau atunci

pe moşiile mari, grădini de -pometuri, parcuri vaste şi
bine întreţinute, podgorii şi vii renumite cu soiurile cele
“mai alese de struguri şi fructe! etc., etc. De altă parte ..
să căutăm la efectele prelinsei culturi mari
+
de adi, când n
i

.

r.

—
nimic

nuse mai

6; —

găsesce pe ele şi: vastele moşii de multe

mii şi deci de mii de -pog6ne întindere, nu posed NIC.
ecarete, “nici vite de prăsilă, sâii de muncă, ci se cultivă.
cu pluguri și unelte imprumutate şi cir vile de invoială
ca şi omul bogat cu haine de
ale locuitorilor, întocmai

imprumutat, din sgârcenie. Moşiile înşişi sub” influența

plugăriei :mari făcute cu invoeli şi fără de vite proprii, ati
ajuns de astă-di cele. mai multe se asemâna mai mult a
ruine de cât a progres de cultură și. civilisațiune.

Cultura raţională şi sistematică a vitelor mari şi mici

.

nici de cum.nu împedică şi esclude. progresul-agriculturei şi desvollărei economice; vedem doar, că cultura vi-.
„elor pâte să ţină deplin isonul agriculturei celei mai
- intensive, numai acomodându-se tol-d'auna. circumstanţelor, şi mijlâcelor. Ast-lel. vedem că ţările cele mai culte

şi cu agricultura cea mai desvoltată au tot odată şi vitele

mai mari de talie şi de o valore mai mare cum e Analia
“Elveţia, Bavaria, Sacsonia etc. [ări mai mult industriale

„de.cât agricole. Ba vedem

chiar fenomenul

„ni-l oferă. astă-di Anglia, că acolo

mai intensivă

şi industrială, cu

unde

t6lă

curios, ce

agricultura

mulţimea

şi

cea:

tot

felul.de maşini şi instrumente agricole perfecționate
ŞI cu îngrăşămintele chimice de tot soiul, nu mai ren-

„teză pământul, şi nu pâte suporta spesele culturei, acolo.
„renteză încă în de ajuns o economie intensivă de vite! "De present pe fie care an sute şi mii de hectare de păment arabil in Anglia sunt prefăcute în fineţuri şi păşuni

artificiale,

cu menirea ca să servescăla crescerea

„ iițunea vitelor. "Tot
- în jurul oraşelor. mari
unent, unde ogdrele
mită distanță de ele

şi nu-

asemenea “fenomene se constată Şi
ŞI centrelor industriale de pe confertile din jurul oraşelor şi pe anu-:
de multeori sunt prefăcute in :su-

haturi şi islazuri pentru vite; de sicu
<
Uri
pentru
v!
r nu pe molivcă cultura ŞI îngrijrea rațională a vitelor n'ar renta.

APO mal gine, hi avantagiul lor şi diverginţa de preUD,
re se pot desiace şi se vind produsele aniimalice
pe piețele naţionale. şi internaţionale. Pe când produc-'
tele vegetale sunt . predominate cu :deosebire de: co-:

„mereu

Şi traficul internaţional de. cereale, productele

:

Ta

animalice Şi animalele. vii din contră, stai mai mult sub
„ dependenţa - directă şi influența escluşivă a conjuctureipieţei. naţionale 'şi din ţările limitrofe ; ast-lel pe când “produsele vegetale—cerealele—care se pot conserva timp

indelungat nealterate, şi în urma înlesnirei mijlâcelor
mo-

“

derne de. transport se pot espedia, şi transporta fără
„_spese şi: dificultăţi mari pe aprope întrega suprafaciă
-pământului, ele aă suferit o scădere - simţitâre in preţ
„“pe- piețele Europei, reducându-se la jumătate „până la -o treime din cea-ce erai înainte, în vreme ce animalele vii şi produsele animalice ca mai espuse alteraţiunei şi
„mai -dificile -la transport sai menţinut în preț, ŞI pre:
sintă Chiar o tendinţă. continuă de urcare.
SE

" Americanii de nord

-

şi de sud ca şi Australienii, cu

t6te storţările 'lor, şi-cu inlesnirile lechnice. moderne, ŞI
aglomerărei enorme de capitaluri, pati r&uşit până acum”
să aducă şi arunce animale. vii, bine îngrăşate pe pie-

ţele Europei,

. lapte

nici carne prospălă. de: calitatea. I-a, nici

prospăt, ci numai

carne. sărată

şi alumată,

carne

“îngheţată, piei 'brute şi săraie, lână ordinară, copite, etc.

„Ti pot

face o concurenţă

seri6să. Europenilor. numai

“prin producțiunea. eftină în masă şi în. produsele de _
calitate: mediocră, ca prin eftinătatea lor să obţină 6re-

cari avantagii. În colo rămân

numai statele. Europei in.

concurenţă între: sine, dar şi ele se apără reciproc, prin -

legi: prohibitive. sanitare, taxe fiscale” urcate, etc.
|
În „privința preţurilor produselor -animalice, ȘI urca-

rea continuă a lor în. secohil actual, d-nu Gust. Schmol- N

„ler, ne dă- următdrele

cifre, luând preţurile. esistente,

“ îhtre. anii 1811—30==100

:
„0

=
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ideea 1870.
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d

"după. pieţelea 10 oraşe mari,
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|
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In acelaşi interval 1811—69, laptele dulce sa scumpil

în preţ cu 150%, carnea -de porc cu 78/0, carnea_de
vacă cu 66,

untul în preţ cu 50/,, spirlul cu 95 lu

iar grâul Sa urcat
-40 la sută.
- Este cunoscut,

după anul 1870

cu 29, cartolii cu 38, şi secara cu
,

că cerealele ai

scădut

“deosebire. La noi în România nici:odată

întreţinute

şi produsele animalice

preţuri

de

aşa

mult

din

pre|

înc6ce şi în t6te statele liuropei' fără

mari

ca

acum,

vitele

nu

ŞI cu

RR
de rasă şi bine

sui

vindut

cu

necorespun-

lotul

dătâre cu raporturile nostre sociale şi economice «le
astădi: Părechea de boi de muncă se vinde astădli cu
câte 4—600 lei, un cal bun de călărie şi pentru trăsură
- lei, iar laptele dulce se plăltesce
(armată) cu 5 — 600
cu 40 — 60 bani vara şi iarna, untul lin de masă cu
3—4—6 lei, de-o potrivă -vara şi iarna, pe când în t6le
oraşele mari şi mici din Europa laptele dulce de vacă

nu se. plătesce mai:scump

de

15 —20

kilogramul, iar untul fân de masă cu 2 —

-De aci resultă că noi in România
gricolă,

consumăm

laptele

cel mai

bani litru seu
25lei =].

[eră eminamente ascump

intre

die

statele Iuropei, şi mai puţin decât tâte fiind scump.
Deosebit de acestea, laptele dulce este ca şi esclus
din alimentaţiunea, şi hrana. ţăranului, de şi el este ali-

mentul cel mai bun, cel mai substanţios şi uşor de digerat, şi indispensabil pentru copii mici şi mari, căci prin

_

salele nâstre iarna niti de leac nu se mai găsesce lapte
dulce. Ba din multe sate şi cătune sub. veginul culturei

„cu învoeli şi a producţiunei unilaterale de cereale au
dispărut vacile cu lapte şi vitele de: prăsilă cu totul,
din causa dificultăţilor de a le ținea. Apoi din causa
regimului defectuos şi a lipsei complecte de hrană subsianţiosă vara şi iarna, şi cele ce mai sunt “Si-au perdut

laptele lor,.în cât de multe ori

abia ati atâta lapte cu

să-şi alăpteze viţeii! Nu este deci mirare

dacă din

acestor raporturi meşteşugite, impârtăm adi unt,Şi causă
brân„Zeturi din streinătate, şi dăm pe fie-care an miliâne

9 —

de lei streinătăţii, numai pentru cumpărarea de remonţi
deosebit de caii pentru reproducție, trăsuri şi-de lucs.
Din causa dificultății de a le ţinea, şi a lipsei cronice

de nutreţ

bun şi suficient

vara şi iarna de-o

potrivă,

vitele ai încetat da mai fi-un razim şi un mijloc de .
progres şi. înavuţire pentru ţăranul din România. Nu
tot aşa pe ţăranul din alte ţări, neesceptând pe cel din
Transilvania, Ungaria”şi Bucovina, unde la emanciparea .

şi împroprietărirea clăcaşilor şi regularea proprietăţii rurale între foştii stăpânii ai moşilor şi clăcași, sai..
conservat şi regulat păşunile naturale comunale ale
obştei, în interesul culturei vitelor, şi țăranii 'şi-ati pulut
ținea şi mai departe vilele lor, fără nici o tacsă stii indemnisaţie pentru.păşunat, şi pe alocurea ei'le-ati şi ame:

lorat.

Unde

nu au

comunale

esislat păşuni. naturale

seu că acestea at fost desfiinţate în urma

comasărei pă- .

“menturilor de cultură şi a segregărei pădurilor şi cele

din urmă supuse sub regimul silvic, locuitorii ati introdus
prelulindinea stabulaţiuneu, ținerea și nulrirea vitelor şi
rivară la -grajd, basată pe cultura plantelor furagere,
o.
foii, lucernă, ete, ete...

Teoria emisă de Lambl—despre depecoraț une-—adică
că reducerea contigentului vitelor însemneză. cultură şi
progres,

nu este adevărată

mentul,

se
pretutindinea

pentru a face agricultura

număr

şi nu

se pote susținea, căci

sistematică şi a îngrăşa păcere să ai vite

suficiente ca

şi specie, şi ele să fie bine intreţinute.Şi dacă pe

alocurea în urma. reducerei pădurilor, feneţelor Şi păîmpuţinat in mod simţitor numărul
s'arale
şunelor natu

vitelor -şi ai dispărut unele specii şi rase cu totul, mai

cu sâmă vitele mărunte şi rasele primilive, cari nu mai
rentaă, sai menţinut însă rasele de valâre şi vitele mari
cari. sai ameliorat fârte mult: ca talie, fisic, forţă şi lol6se, aşa că ele represintă adi în număr mai inic o valâre mult mai insemnată şi daişi fol6se-mai mari de
-cât numărul cel mare al lor, sub regimul agriculturei

estensive şi al iobăgiei. Cu deosebireîn ţările. culte ale apusului,

cultura “vitelor a progresat aprâpe

tot aşa de

-

0

—

“: tare ca şi agricultura. propriii disă, sâti ramurile

anexe

„ale ef.
=

„Sistema de-a face. plugărie fără de a avea și ținca
vite, .ceea-ce numesc :nemţii viehlose Wirthscha/ incer-

“ cată în ţ&rile apusului, prin introducerea plugului. cu
abur şi îngrăşarea pământului cu tot felul de ingrăşo- chimice în loc de băligar, cu vindarea tuturor
minte

"“productelor: solului indată după recoltă, de şi sa do" vedit'.a fi posibilă şi: sub anumile raporturi chiar ren-

“tabilă, totuşi 'până acum ea nu a putut prinde rădăcini
în nici o ţeră, ci a r&mas limitată la câte-va casuri 1so„late. Sistema. arendăşâscă de la noi, de a. face agri“cultură, mare-fără-de a aveaşi ţinea vile de muncă şi

“pluguri
“numai

proprii, şi fără vite:de prăsilă, a lost posibilă

până ce. pămentul

nostru

= a.servit ca.păşune şi pădure

a fost virgin; după ce

mii de ani, şi a fost gră-

mădit comori. imense de: materii vegetale în cât a avut
„lipsă de îngrăşare, şi sa pulut practica pe elo sistemă

“de “cultură -rapace. Efectele -desastrâse ale culturei
„pace insă,. până

acum sav-

pulut

tot deuna „acoperi

raşi

„masca la deteriorarea solului prin estensiunea crescenulă
„dată „culturei. grâului şi” porumbului, şi prin urcarea
treptatăa arendimoșiilor,
lor
datorite în mare parte

„: estensiunei culture: cerealelor şi a posibilităţii crescende

de desfacere a lor, în

urmă deschiderei

de căi ferate, şi de linii
de 'vapore,

etc.

de. noui

linii

|

“Că în definitiv undea dus acea sistemă rapace a producţiu
rale de Cecereale, fără de ingrăşemint şi
LUC nei unilateer:
„fără repaos, se pote. vedea prelulindinea etectele ci de-

„” răpănătore,
căci „afară de efectele

schițate

mai

sus

re-

„lativ la posibilitatea „de ţinere a vitelor, astădli pământurile cele odiniâră atât.de bogat înzestrate de la na-

tură, sunt epuisate şi 'sleite, “in cât pe l6te moşiile se
simte deja necesitatde'a
ea îngrășa pămentul. Deci nu
un ilcă „nene trebuesc 'vite bune de mun
„. Duma
că
u
ame-. horarea agriculturei
n6stre, dar ne irehuescd. și i con
Ungent: de vite destul de numeros
pentru ca să putem
guno
$i ingr
i!
ăşa pămenturile deja. destul de stâr
se. Pană
Ja întrebuinţarea

. de suprafosfate şi nitraturi
a
a.

de Chili,

: America şi' alte ingrășsminte chimice,
Amoniacuridin
adusede peste 9 ţări şi 9 mări, este mai: nemerit.de
a ne: gândi să ţinem şi cullivăm noi. vite şi pentru în- „grăşarea şi ferulisarea pământului: cu' băligarul produs .
de vitele -nâstre, care este tot-deuna mai eflin şi ne
lai mai puţin decât al nitratelor. costă 'şi transportul:
Prin urmare. cultura vitelor trebue să devină de fapt

tot aşa de bănâsă :Şi de rentabilă

pentru

cultivatori

noştrii mari şi. mici, “ca”şi în streinătate; întâi numai . .acoperirea efectivă a: consumului de lapte la cele 4 mi-.
„liâne suflete de locuiiori ai satelor, care trebue săintre
de hrană, va da o sumă destul:
in raţiuriea lor dilnică
.
în” contul .rentabilităţii vitelor; 'apoi.a: de inseninătă,

" coperirea necesităţilor de” unt şi: brânzeturi şi crescerea .

cari adi se aduc din streinătate — .
de cai pentru..remonţi,

şi represintă la o-laltă alte 2—3 milione de lei, şi: cari
prea

uşor sar putea: produce, în. ţeră,

să -remână

de
folosul cultivatorilor indigeni; deosebit

în -

ele sunt su-

mele ce vor intra pentru: unt şi brânzeturişi vite grase
de măcelărie, espediateîn afară, in urma activărei unui
-esport regulal şi prin deschiderea. de noui debuşeuri

nu esistă.
“pentru ele, cea-ce astădi
“Carnea

Se

fragedă de vițel gras. şi carnea de vite tinere. -

îngrăşate sistematic, -la noi nicinu intră în obiceiurile-

cumperi pe pieţele
ca-să .o ci
nu 0 găses
nâstre şi nici
mai mari, chiar şi dacă ai vroi; şi .totuşi acâsia este
“carnea care în' strâinătate pe t6le pieţele mari şi mici
“se vinde. cu preţul indoit şi întreit, faţă: de carnea orși apoi îngră- ne
şi reformate
- dinară de la vitele bătrâ

-şate cu lături. Debitarea şi vinderea: carnei pe categorii
„dela aceeaşi vită. cu preţuri diferite, este încă lucru ne- cunoscut măcelariilor şi consumatorilor: noştri, deși în
altă. privinţă articolele de consum şi de lucs, sunt forte

o
căutate la noi şi bine plătite.
Cu un cuvânt carnea, untul şi brânzeturilepe care le producem

ni,

numai

noi înşine -suntem în stare să .

le mâncăm şi digerăm, nu însă şi poporele mai culte .
şi alâsă. Englezii mai gustâsă
cari vor să aibă o marfă
pieţele lor tot-.
pe
aibă
germanii şi francezii etc., vor.să

deuna o carne fragedă şi marmorată, împănată cu grăsime—de la vite .tinere şi bine întreţinute de la inceput,
a ea
iar nici-de-cum"o 'carne aţâsă şi slabă şi alăturede

o grămadă

de sei cât un sghiabde mare.

Din acest

“punct de vedere. crescerea şi îngrijirea sistemauicăa vitelor s'ar renta şi trebue să renteze tot aşa de bine și
la noi; nu mai puţin pâte ar fi avantagi6să pe alocurea introducerea şi cultura raselor speciale pentru carne,
“si îngrăşarea .sistematică a lor, basală pe împărţirea
muncei. şi specialisare; ea ar [i în stare să deschidă

noui debuşeuri în vederea rentabilităţii vitelor, -nu nu-

mai pe pieţele indigene prin o marlă care astăuli nu
există, dar care sar plăti şi la noi :forte bine, ci şi în
afară pe pieţele mari ale Orientulni. Cu deosebire ar
“trebui să tindemla furnisarea şi aprovisionarea vapo-:

relor engleze, francezeşi germane ce

Said

spre Indii cu carne

trec

prâspălă, sărată

prin Porl-

şi înghețată,

-cu unt şi brânzeturi-fină.
ŞI în fine cultura şi crescerea vilelor este mijlocul
cel mai nimerit de-a utilisa t6te.. produsele solului și
ale agriculturei, şi fără de a slăbi pământul de forţele

sale “productive,
căci ceea-ce nu “sa asimilat în corpul
animalic
din ele, aceea se întârce sub formă de bălecar
înapoi în pământ. Dacă ţinem vile şi le vindem vii seu
scâtem din moşie şi exportăm numai produsele lor

in formă de fabricate şi semi-fabricate:: lapte, unt, brân-

zeluri, seii, grăsime, carne, pastramă, lână, păr, pici și
“alte substanţe cari sunt relativ sărace în azotşi substanțe
minerale, atunci frustrăm şi sleim pământul Şi
moşia
mult mai puţin de: cât prim exportul numai
de cereale
grâu, porumb, orz, ovâs. Prin o cultură de
vite, avem

„deci: posibilitatea,ca lără de a reduce veniturile
moşiei
să evităm deteriorarea şi. slăbirea forţei productive
a
pi mentului E să prevenim Sleirea -lui, ceea-ce
acum
lup
ani de la r&spândirea culturei de cereale
este deja .destul de simţilă, că se simte:
irebuinţa de
îngrășare.

aprope pe tote moşiile. 'Tocmai la exportul
tâte s ubstan e
numerale şi azolul
aflate în. recolte se scot cu totul.ţeldin
moşie şi din ţeră,

intensiv de cereale,

-

r

a
fără de a se mai intârce înapoi, pe când la cultura vitelor 50"/, din substanţele organice (carbonul) trece din .

hrană în gunoii 'şi se preface în humus, iar azotul şi
substanţele minerale se întorc aprope cu totul în gunoi
„înapoi în pământ, cu o fârte. mică diferinţă.
- Moşiile cari posed şi nutresce multe vite, departe de .
a. slăbi şi scădea în forţa lor de producţiune, din-con-.
“tră ele sporesc, căci pe an ce merge ajunge mai mult
gunoi în pământ şi dai o mai bună recoltă, din nu.
treţurile întăritâre, eventual cumpărate din altă parte.

Tocmai pentru ameliorareaşi restabilirea moşiilor deteriorate şi slăbite in forţa lor productivă, se recomandă introducerea unui contingent: numeros de vite,
şi cumpărarea de vite slabe pentru a le ţine și ingraşa

.

pe moşie, eventual de. a_invoi chiar vite streine cari”
să pască şi să ierneze pe moşie, numai ca să lase gu-

noiul lor acolo. In bălegar obținem azotul pe un preţ
'de tot scădut cum nul putem procura sub nici.o-altă
formă

şi substanţă, nici chiar în îngrăşemintele chimice,”

o
fie 'cele mai ap6se, fie cele mai concentrate.
Se inţelege că acolo, unde se plătesce câte 20—30—40
- lei pentru vita mare,şi câte 4 —5 lei de 6ie taxă de:

păşunat pentru vară, şi vitele se ţin vara numai la pă-.
șunile din ogdre şi. mirişti,. şi iarna se hrănesc numai
cu paie şi coceni de porumb, şi ele rabdă fâmeade o po- -

trivă vara şi iarna, ele să nu fie în stare ca să dea un beneficiii- net insemnat şi la un atăre regim nicinu este -de gândit măcar la vre-o cultură. sistematică şi ameliorare esenţială a lor. Atari preţuri exagerate abia le .
pot acoperi rasele primitive de vite dela noi, ne lăsând

nici un beneficii stăpânului lor, căci ele consumă în-.

. tregul beneficiti ce esistă de la ele. «Un contingent de
vite mizerabile, cari trebue să [lămândâscă vara şi iarna .

de-o potrivă, şi alăturea mari întinderi

de teren culti-.

_vate cu „cereale, cari în anii cei r&i nu dai mai mult
ca de două ori semînţa, unei atari sisteme de ;gospo|
dărie, nimeni nu'i va ţinea isonul. Ioppe»...

Acelei sisteme ruinătore însă este d'a se atribui. re- ,
“ducerea şi degenerarea fără pereche -a contingentului-.
S

|
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-

pa

nostru. de vite şi mai cu deosebire a vitelor ţăranilor,
şi ivirea efectelor schiţate mai sus.
a
mare şi mică
plugărie
Schimbarea sistemei nostre de
basatăpe o întinsă cultură de vite, deci nu numai că se

“impune,

dar nică că se mai pâle

amâna. Pentru intreţi-

- nerea şi ameliorarea lor este indispensabilă
-rea

introduce-

culturei plantelor de nutreţ în cultura mare şi mică

şi reactivarea;. eventual înfiinţarea: din noăa păşunilor
naturale de veci seu artificiale: comanale, pentru des: :
_* xoltareaşi asigurarea culturei. vitelor şi -a : progresului
“* agriculturei. Acolo unde cultura vitelor este în [l6r6, fie.
în ţări întregi;

fie în 'cconomii

isolate,:acolo este de

o-

biceii venitul cel mai mare al agriculturei». Weckerlin.
„- Deosebit: de acesta sunt regiuni intregi ale ţărei, de:
„es. la 'munteşi la Baltă, luncile dela: Dunărea de jos,
“unde cultura vitelor va fi tot-deuna: ramura principală

de câştig şi bogăţie a populaţiunei, fiind ea impusă prin

- însăşi natura solului: şi a climei, și deci acolo numai!
“ pri'o întinsă cultură
de vile şi ameliorarea raselor esis-

tente în localitate, vor putea locuitorii 'să'şi menţină și

_conserveze independenţa

lor socială: şi economică.

Căci.

„ unde rasele primitive de vite-nu mai renteză
,
pot renta
încă. forte bine vitele de rase: de cultură, fie indigene,

„fie streine şi aclimatisate. -..

i

.

Deci “toți aceşti locuitori ai ţărei,:niare parte moșneni .
ŞI ohâunică vor trebui să trecă de la regimul păstural

„estensiv,
.şi dela” obiceiurile lor “străvechi

de produs-

țiune, d'a. cresce vitele în stare semi-stlbatică, la altele |

noui, la cultura vitelor de rasă,. cari “sunt în stare
„ renteze mai hin6 pămentul şi capitalul angagiat în ele.să
-de cât cele de adi...Cu “deosebire pe. laâneă “obiceiurile
de-ăsociăre vechi ale lot, va fi necesară-si ar da bune
resultăte” formarea
cultivatori, de vite,

ds noni sindicate si” reuniuni. de
puse pe base solide cari vor. avea

un teren mănos de esploatat, contribuind
:în mod:
„esenţial la îmbiinătăţirea raselor de vite
si
la
căutarea
„ŞI asigurarea de: noui - debuşeuri. pentru
productele turmelor

ŞI .ciredilor. lor. Şi: pe -acest. teren până acum:
nu

—

lo

.

i

Sa făcut. Ja. noi i aprope: nimica, ca „pe “multe altele île.
" econmiei naţionale. .
-:
După numerotaţiunea din urmă a vitelor. şi -recen- ..

„sementul dela 1890, România posedă. următorul Con-..
„Ungent de. vile. domestice: Aa
SE
ca

Asia

Vite cornute:

394,002: „50

“01.

„. Capte_

3 2.520,350 ai oo a0 „ge,

-

Porel,

„aGatz e

“In privinţă speciei, contingentulii” şi. valârei. “ sitelor
"“ aflătâre pe. fie-care moşie : în parte, “economia rurală
are

să ne'spună

„

ce rase şi specii de vite avem să |inem.-

'şi sunt de cultivat ca mai rentabile sub raporturile date:
cai;vite: cornute, oi şi rimătorii, apoi. ce capilale: să fie.

"* angajate-în fie-care. din ele şi” cu
„care

Cu.

cât să. „participe Be :

la veniturile şi rentabilitatea moşiei.

|

privire la marii economi de -vite;. români, „mo-"

canii seceleni şi țuţuienii: dela Selişte , ŞI- Reşinari, „cară
ai jucat un. rol pr eponderent:' in” cultura” vitelor in”.

întreg sud-estul Europei — nu este .râti să aruncăm. 0:

- privire sumară şi asupra lor, şi aa decadenţei lor maleriale -.

în deceniile din urmă.

Numărul vitelor -ce 'avâti şi. tine inainte +vreme mo-.
canii iransilvaneni” în. Principăle, se urcati la vitele mari:

„.— vile cornute şi cai la sute de: mii, “numărul oilor
bârsane şi. țigăi întrecea peste: 2,000, 000 câpete, “Duând
vita

mare —cornulă

şi, calul numai

cu 50 Îl, şi Gia nu- E

mai.cu câte 5 fl. — şi tot repreşenta vitele 'lor' un ca- :
“pita de 15—20 mil. florini!!. După : declarârea. she
“iului

vamal

între România

şi Austro- Ungaria, „care.

pus capăt traficului 'lor de. multe sute. de âni "cu: Ro: iii
mânia, vitele mocânilor' s'a redus în mod considerabil.
- “<Abia sunt 25. ani de când turmele mocanilor noştri.
ce se aflati în interiorul ţărilor de.le: Dunărea “de jos.-

numărat 1'/, miliâne: de capete dice un raport oficial

"contimporan

din “Transilvania de pe la anul 1879...

>
<Dar după catagrafiile dela: vămile Austro- Ungare şi
astă di mai mult rnu sunt de 590, 000, câpele, în sumă .
„
2
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rotundă, iar cu cele 50,000 capete inscrise în registrele
din pasul Vulcan, fac în total 580,000 capete».
In anul 1876

România

între vilele transilvane

erai

la păşune aşa numitele Pascuations

trecute in

Vieh 2015

cai, 201 asini şi catări, 6652 vile cornute, 508,982 oi,
1133 capre şi 1290 rîimători; in 1884, 2220 cai, 120 asini
şi catiri, 9367 vite cornute, 615,461 oi, 1224 capre şi 002
"._ rimătoră; în 1891 au trecut in România priu pasurile de
“la Sanţ, Timis," Bran şi Turnul roşu;. cari mai numai
ele alimenteză traficul de vite cu România: 352 cai,
5160 vite “cornute, 109,363 oi. 240 porci; in 1592,
1389 vite cornute, 291 cai şi 38 asini şi caliri, 9709601
oi, şi 228 porci.

În:1896 ai intrat în România 1024 cai, 83 asini şi
catiri, 6125 vite cornute: şi 43,606 oi şi capre.
2. Zootechnia

în

raport

cu

cele-alte

sciinţe

Dacă cultura şi crescerea vitelor ca ramură de câştig
ŞI de producţiune naţională se: înrudia de aprâpe. cu
agricultura, şi in mod nedespărţit de ca, nu mai puţin
"şi Zootechnia ca sciinţă, se inrudesce şi ea de aprâpe
cu alte sciințe: cu Zoologia, după ce şi ea are ca punct

de plecareşi de-uface cu fiinţe organice, cu vicțaşi modul

„de vieţuire a animalelor domestice împărţite şi ele după
„Specii, rase şi tipuri, cu anatomia şi fisiologiu, de Gre-ce
Şi ea se baseză pe aceste; apoi cu chimia agricolă și
economia rurală, ca unele cari aă să ne dea deslusire
„despre nutrițiunea animalelor domestice și valorea eco-

nomică a nutreţurilor și rentabilitatea

producţiunei

lor,

dacă este mai avantagios să prăsim şi crescem noi vitele, ori să le cumperăm deja mari ŞI să beneficiern numai

e, ele, şi în fine cu medicina veterinară ajutând şi comaceste, şi la rendul ei fiind ŞI ea ajutală şi
influinţată de ele..
Ie
Zootechnia ca scunță este relativ nouă, una din
sciințele noui moderne. Deşi crescerea vitelor —
păstoria
—
ca ocupaţiune

plectând
pe

Ce

umană
II

(este alanteridră agriculturei

si da-

leză de multe
mii de ani. totuşi abia în a doua jume-
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tate a secolului trecut, aii inceput a- se ivi mai ântâiu

în Anglia scrieri şi studii sistematice avend obiect des” pre -prăsireaşi crescerea vitelor. In

limbile

mai- noui

moderne până astă-di nu esistă incă o- literatură 'spe-

- cială de zootechnie

proprii disă, precum nu o posedati

nici cei vechi — românii şi grecii. Causa acestui feno-

A ,

men este dea se căuta în aceia, că până la finea secolului
“trecut numâi 6menii din stratul şi condiţiunile cele mai:

_j6se ale populaţiunei se indeletniceai cu prăsirea şi cres-.
cerea vitelor, în- cât acei păstori
fără. de nici o cultură .
şi instrucţie, nu simţiati. nici-odală “lrebuinţăşi nevoia
de a perpetua şi: comunica şi altora observaţiunile: şi .

experienţele lor, în materie de crescerea şi ameliorarea
vitelor.

R&vașele

şi răboşele ţineaii de cele mai multe ori

"locul de:registre geneologite, Studbook-uri,
şi de comp-.
tubilitate, şi: pe un băț nu mai lung

de-un 'metru, erati

introduse t6te vitele satului şi a-obştei, de mii de „ca„pete, 'cu t6te fenomenele şi evenimentele întemplate lor
peste an, pe care: însă nimeni nu putea să le: deslege

ori să le descifreze,

decăt

singur autorul

lor. la

se

“practică insă” şi astă-dide păstorii noştri români. Acum

acele

raporturi, har. Domnului, că sau cam

schimbat

şi la noi cu obligativitatea învăţământului primar...
Zootechnia deşi înrudită de aprâpe cu cele alte-sciinţe.
"enumerate măi sus, totuşi se deosibesce
-în mod esen-

ţial.de ele, şi -cuprinde
în sine un mănunchiii de ob““servaţiuni”şi lenomene constatateca absolut sigure şi
neîndoi6s6, şi: altele ca” probabile, -şi altele ca nesigure,

"relative la împărecherea şi întreținerea vitelor domes- :
-tice, în scop de a produce o amelioraţiune a lor.

Din imensul număr de specii şi vărietăţă de animale,-. -

“cu care are a-lace: Zoologia, de mai bine de.una-sută şi

cinci-deci de mii, abia 10—12

specii, vin în considerare

şi. fac “obiectul zootechniei propriu dise “sati a crescerei
raţionale a lor, pe“care .de-comun
.le coprindem sub
s6u mai: prescurt de uite
- riumirea de: animale domestice.
domestice, căci unic la. aceste tindem, la ameliorarea lor,

ȘI

700.

Ia

să sporimşi 'perfecţionăm fol6sele, ce avem de la-ele.
* Dela cele -alte “animale domestice mari şi mici, cari:
„2
SR + Zootechnia>,
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„încă trăesc in curtea şi la casa omului, şi ne dati Şi
_ele Gre-cari folâse sei ne fac .unele anumite servicii,
ne -râulţumim. numai cu luarea folâselor lor aşa cum
“sunt: ele, fără tendința de a le ameliora .şi perlecționa— aşa este des. crescerea albinelor, vermilor de
mătase, cânilor, pisicilor, pescilor şi cari de mii de ani

"sunt în serviciul omului şi 1 dati unele şi aceleaşi fo„16se, fără să se fi produs vre-o ameliorare a lor..

Alte animale:de şi domestice de mii de. ani nu lac
"obiectul zootechniei din causa greutăţii de a se reproduce şi a le propaga: d. es. elefantul, care in captivi„_“Mate-nu se reproduce:de loc, şi trebuesce tol-da-una
prins .din'. noii din stare sâlbatică şi domesticit. “Tot
"aşa este cu;lama, renul, boul grohotitor al Asici şi cu

oile sălbatice. din munţii Ilymalaia.

Catărul nu se pole

propaga şi nici. lorma obiectul. zootechnisi, fiind ne=
-. ferul, ca cei mai mulţi bastarzi. R&mâne şi fac obiectul
zootechniei proprii dis, numai caii şi asinii, vitele cornuie: . vaca, bivolul Giă, câpra. şi rimătorii, apoi din-

ire

păsârile de- curte: găinile, “rațele,

şi porumbeii,

cămilele,

în. total vr'o 12

găscele

specii, dacă lăsăm

curcile

renul,. lama, elefântul şi struţul, şi alte

afară

ani:

male, de mai puţină importanţă pentru trebuinţele-nostre

economice. -Jepurii. de casă de mosc

şi cânii iarăşi “i

„* . pulem trece cu vederea ca de mai puţină importanţă,
„cel mult făcând obiectul de distracțitine a câtor-va: amatori.
-. Imblândireaşi domesticirea animalelor m ai sus spe„... cificate, sa făcul cu multe mii de ani în ainte de acâsta;

„la unele din ele nici nu cunâscescem protoparinţii lor cu
siguranţă,
ela

de-la carica 'se trag
tr
ele. La altele alăturea de
cele: domestice, mâi sunt și altele rămase
in-stare sălbatică

până în diua de astă-di—nedomesticite—s6ii

că cele
domestice odinidră: s'aii sălbăticit:
din not Aşa este cu
porcul domestic, care de şi se trage
din cel sălbatic
totuşi nu

„>

de la o singură specie de la mai
multe:
vitele cornute se trag de la 3 specii cidiferite
astă-di
com. plectamente stinse ca "Bos. primigenius,

ŞI

i

Bos_brachyceros,

tem. Sci,

dacă ati

despre

cari : astă-di

Bos frontosus
n0i nu pu-

lost sălbatici, ori : deja domesticiţi.

9
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Ei erai nu numai diferiţi între ei, dar -difereai mult .şi de bour:sâti zimbrul, care popula odinidră “codrii »
deşi ai ţărilor năstre—şi mai există

de! esemplare

încă în câte-va sute . .

în codrii: de la Bialovitza. din Litvania şi

în munţii Caucaz, graţie protecțiunei ce le O: acordă. guvernul rusesc.
3
Se scie că cel din urmă “Dour stii bizon s'a împugeat

“în ţerile

n6stre la 8 Octombrie

1762 în munţii

Bar-

găului in “Transilvania, iar în Moldova, care şi datoresce. originea sa şi portă- în

stema ei” capul de: bour,.deja

“pe. “când Cantemir era încă: în vieţă la 1769, zimbrul “
mai trăia încă, dar se vede că C. dă descrierea lui
mai

mult

după

steme

de

cât

după natură.

De

la

zimbru “istoric nu deriva de loc vitele n6stre actuale:
de rasă podolică, după ce bourul avea cu totul o altă conformaţiune de, căt vitele nâstre domestice, partea
-. dinapoi a- corpului lui fiind mult mai j6să de cât-partea

anteridră,

“este

mai

tele nostre

şi spinarea

apropiat

ascendentă

de bizonul

până

la umeri.

EL

american, “de cât de vi-

domestice; 'dacă nu cuin-va. zimbrul ŞI bI-

zonul american nu formaă una Şi aceiaşi specie. Bizonul
. american lrăesce şi astădi în cârduri de sute şi mii de:
capete: în stare stlbatică în.poenile şi pădurile munţilor
" “stâncoşi. ai Americei

de nord,. unde: formeză -un

obiect

de- vânătâre de predilecţiune al indienilor de acolo.
. Deosebit de bizon în America exislă 'şi vite sălbatice,

„din vitele introduse de [Europeni acolo după descoperirea

“Americei: de Columb, şi apoi 'sălbăticite. De asemenea .
-noi nu scin, dacă. bivolul nostru domestic se trage direct
"de la vre-una din speciile. bovine actuale, s6ii -“formeză

o altă specie deosebită, apea a bivolilor, şi înrudită de a-prâpe cu bivolul asiatic. de India, cu bivolul Arni şi cu

|

_.

““bivolul African al. caferilor Bubalus cafler, de şi aceştia
„sunt cei mai mulţi selbatici până: în: diua de astă-di.

: Vite sălbatice se găsesc încă şi în diua - de astă-di în
Europa în diferite, parcuri şi grădini de. lucs:ale An-

„gliei şi Scoției, dar- ele sunt” mai mult

sălbătăcite, de -

"cât derivând de la cele sălbatice primitive. Dintre - 'oile --.
selbatice sa mai păstrat: in Europa: in stare: sălbatică îi
_

20
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.. primitivă încă Muflonul, care trăesce in munții. Corsicei ;
apoi în munţii Asiei centralein Iymalaia esistă iarăși
“

oi's&lbatice, cari une-ori se prind şi dornesticesc ŞI SCrva
“la transporturi uşâre, peste munţii stâncoşi şi grei de
umblat ai Chinei și Tibetului. De asemenea sunl oi

selbatice: şi domestice şi in Africa, din“ cari unele cu
_
SI
“păr, altele cu lână..:
_ Dintre caii selbatici sunt de citat caii s&lbătăciţi din statele

Americei centrale

„.

şi de sud şi din Australia ca. progenitură

a cailor duşi de cătră Spanioli „respective englezi acolo
din Europa; pe când equidii sălbatici din Africa şi Asia
„ca. Zebra, Quaga emin, şi cei-alţi nici când nu ati putut
"
“fi domesticiţi până acum.

„Din contră, Zebu şi bou! grohotitor (Pâephagus grun-

“niens), cari: sunt fârte

lăţiţi în Asia, parte în stare

săl-

baltică, și parte domesticiţi, unde iati şi ocupă pe deplin
Jocul şi serviciile, ce ne fac-vitele nstre domestice din

...

„Europa, şi fără îndoială fac parte din aceiaşi specie ale
vitelor cornute şi .se pot imperechea și curci cu ele.
„Porcul domestic“ care derivă de la cel sâlbatic, nu

de Ja unalsingură

„porcul

specie, ci de la 3—4 specii deosebite:

domestic. din Europa

de la cel sâlbatie

indigen,

porcul: domestic african de la cel sălbatic.
tot de. acolo,
pe: când porcul vechiti;. găsit în turbării ca deja domes"cit de cătră locuitorii” palafitelor din epoca de piatră,
derivă de la o a treia speciă, iar de la porcul japo
nez
sălbatic se trage şi porcul. indo-chines: de astă-di num
it

|,
„ Sus senariensis. La. porci este cunoscut că fârte
des
se
»
„întemplă casu

l de s&lbăticire şi redomesticire

a lor, că
porcii, domestici fiind prin păduri la Jir
şi shindă, câte:
| odată se .rălăcesc de cârdul lor, ŞI după
ce s'au sălbăticitîn
„urmă cu totul, şi. aliat cu.cei sălbatici şi
împărecheaţi cu..
ei, ȘI apol prinşi sau
-domesticit iarăşi. . ..
e
| Un cas forte instructiv. de domestic
ire'
actu
ală
MO..
„dernă, ne presintă struţul din Africa, care
până în de» ceniile din urmă era cunoscut numai
ca animal" absolut
s&lbatic, dar: a putut

fi domest
t deplin, şi în co* loniile de la Cap—există teritorii ici“pe
însemnate destinate unic *

a -crescerea de. struţi, a Căror pene

sunt

tot asa de

scumpe
cap

ca şi a celor

sălbatici.

Caleulând

de fe- -care--

de struţ câte un ha. de loc întindere se împrejmuesc

câte 2—8300 ha. la—olaltă cu gard: de sirmă, pentru a
servi la cultura de struţi, cari alt-fel trăesc în libert tate .
deplină.
Călătorii cari au cutreerat Africa spun, că. indigenii.
se folosesc de strujii domesticiţi spre a ademeni şi. vena
„cu ei pe cei sălbatici"). In secolul al 16-lea â fost do-

mesticit curcanul, din curcanul american, care trăesce

“sălbatic

în pădurile

seculare

trăesce

în captivitate.

şi neatinse de secure

ale

Mexicului, iar nu de lă dropia n6stră „indigenă, care nu . :
II

Domesticirea animalelor s'a făcut cu multe mii de ani

înainte de âcesta, în cât epoca domesticirei lor nu se
“pote precisa. Biblia ne spune că Avel fiul lui Adam sa
făcut

păstor. şi a crescut: vile. Ca închiere vom reaminti

mumai identitatea speciilor şi raselor n6stre-de vile do- .
mestice, cu cele din peninsula” apenină, şi iberică, căci,
Şi acolo se găsesc vitele cornute, de-rasa poddolică, bi“volul ca animal domestic, apoi: oile nostre Hgăi,. apropiate. -

-de cele merin6se ale: Spaniei, porcul numit romanic al

Italiei “de “sud de aceiaşi configuraţiune şi contorma- .
țiune

ca porcul

românesc,

insă ceva

nai

mic :de sta-

tură, dar mai fecund. Identitatea vitelor domestice între

„ţări

aşa de

îndepărtate ne face să presupunem

că ele

at fost. duse de către colonisci români—din Dacia. fericilă—în Italia pentru folâsele lor mai mari. De alt-fel pe monumentul
lui 'Prajan din Roma se ved sculptate cai”

mici, tauri boi de jug şi vaci de rasă podolică bivoli, oi ţurcane, pe monumentul tot al lui Trajan 2)— Tropaeum Tpa-

jani de Ja. Adam—Klisi la .Metopa No. 8 se văd sculptaţi 3 berbeci de rasa ţigaie şi 2 ţapi. Acesta ne dovedesce că Jopârele barbare şi mai mult nomade, 'ce .
în evul

medii

au

trecut

ca torrenţi

animale deosebite aă adus şi

peste

sat în urma

noi—puţine Ni

lor la” noi.

1. Vedi o espediţie. română în Africa de D. Ghica- Comineser, Bucuresel 1897, |
2, Tropaeum Trajani de Gr, 6. 'Pocilaseu,
p.

|
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3.. Zootechnia

şi

divisiunile

ei.

Zootechnia ca sciință are de scop cultura vitelor do-

mestice in sensul restrins al cuventului. Ea se confundă
însă des când cu. producţiunea adică cu prăsirea şi
“ crescerea -vitelor, şi când. cu ţinerea şi folosirea lor.
Pentru a. evita ori-ce confusiune, noi am pulea o îm“părţi în Zootechnie sâti în cultura vilelor şi în lico- nomia şi crescerea. lor. Mult mai nemerit insă este de
a 'o împărţi în Zootechnia generală şi specială. Aceia
s6 ocupă cu principiile generale despre modulde -ame-

liorare, îngrijire şi nutriţiune a vitelor domestice,

dân-

a
du-ne şi termenii usilaţiin zoolechnie, iar acest
: z00“technia specială, se ocupă în special cu studierea raselor,
tipurilor şi varietăţilor. de vite: domestice din fie-care
specie în parle, şi cu modul lor de întreţinere şi lolosirea proprie fie-căreia. din ele.
|
a
Zootechni
generulă deci va trata I despre viţa ani-

malică în genere;

ÎI despre rase; III despre mijlâcele

şi metodele de reproducţiune; IV despre regimul, in“treţinerea şi îngrijirea vitelor domestice; V despre es-teriorul vitelor domestice, în raport cu diferitele servicii şi fol6se ce avem de la ele; VI despre nutriţiu-

“nea

lor.

-.

a

„În zootechnia specială vom trata despre rasele cailor,
vitelor cornute, oilor, caprelor şi rimătorilor, aplicând
la fie-care în parte regulele stabilite deja mai sus.
Zootechnia, încă are lipsă de a grupa animalele ce
studi€ză în diferite divisiuni şi sub-divisiuni după es-=

teriorul fisic al lor, şi după modul lor de vieţuire, întocmai cum lac şi tote cele-alte sciințe, numai cât ea
„merge şi mai departe cu: sub: divisiunile ei grupând
animalele în rase, tipuri, varietăţi şi familii sciui nemuri.
asa principală de la care-plâcă ea formeză

rasa

despre.
care zoologia abia că -pomenesce ceva. În colo în grupări
a
pnael ŞI trăsuri generale,
ele se acopăr des una

|

—

—

lui Stan Blebea
i
Aşa de ex. berbecul No. 120 din turma

tipul de la Jegalia * (alomiţa).

după varietate: Ţizaie.

.

yyI

ui

v

>

sv

|

23

Merin6să

rasă :

specia:

gen:
familie:
ordine:
"clasă:
subregn

“-vegn: -

oi

vis aries (6ie)
.
a
>
>»
»

Ovis
Cavicârnelor
Bisulca-.
Mamiler Vertebrat

Animal -

cu lână

scurtă.

oie domestică,

.
Gie.
anim. cu cârn: găunâse
(cu -unghia crepată).
sugtlore.
cu vertebre.

animale.

|
..

_
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CAPUL

O VIETA ANIMALICA
1

Anatomia.

-Pe un grad de desvoltare mult mai înalt de cât plantele,
stai animalele, după ce acestea se pot nutri unic cu substanţe organice, şi numai planta singură se pote nutri din
păment şi cu substanţele anorganice. Altă dată am v&dut că

plantele

formeză' puntea

teriilor din-păment

"și pe o trâptă
nesc

mai

tot-d'auna cu

de trecerea substanţelor

la animale

şi om,

ca. fiinţe

înaltă de desvoltarei).

„ Totuşi

substanţe organice, formate fie din regnul

lor se hrănesc

deosebirea

vii

Animalele se hră-

vegetal sunt herbivore, fie din. regnul animal,
la rendul

şi ma-

organice

iarăşi

din

carnivore,

cari

plante.

între fiinţă şi plantă,

între animale

şi

plante, nu este aşa de uşor de făcut, după cât s'ar crede şi
s'ar părea la prima vedere. Distincţiunea între ele este din
„contră f6rte grei de făcut, mai cu sâmă la organismele de
tot mici micro-organisme, cari se asemănă fârte mult intre

ele, în cât naturalistul
cel mai espert şi inarmat cu mijlocele
sciinţifice şi .technice moderne cele mai perlecte, esie de
multe ori. în dubii, la care să grupeze.şi clasitice pe unul
s6iu pe altul dintre organismele sale—la animale sâii la plante?!

„Până în timpii din urmă

se lua copulațiunea

adică impreu-

narea secsuală Şi locomoţiunea, adică mişcarea
ca semn, distinetiv. între animale şi plante, că animalele
ai şi una. si

alta, pe când plantele,- nu. Totuşi acestă diferenţă
a cădut,

după ce s'a. dovedit nu numai că plantele ai
şi ele copulaţiunea peste tot, ca premergătorea fecundaţiunei, dar
unele
1. Veqi Agrologi
Cap.a, |. pag. 3.
+

din ele, mai cu s&mă cele de o constitaţiune simplă şi afatâre
pe o trâptă

inferidră de desvoltare,

ca lichenele, algele, etc.»

aii şi locomoţiunea ca particularitate a lor, de-o potrivă cu
animalele. Deci, aceste însuşiri nu mai pot fi luate adi în “semă ca semne caracteristice şi. distinctive a lor.
“Totuşi în Zootechnie noi nu avem d'aface: cu' aceste. dis-..
"tinețiuni subtile şi semne. caractevistice distinctive dintre

regnul

animalic şi vegetal, cu animale şi plante

microsco- . -

pice, căci afară. de animale şi plante parasitice ele nu ne
„privesc, ci avem de-a-face cu: animale -alătâre relativ. pe un

grad înalt de desvoltare, în cât diferenţa între ele şi plante :
nu

mai

pâte fi nici-de-cum

contestată.

Zootechnia se'ocupă

eminamente cu' animalele mari şi mici, întru-'cât ele sunt
direct accesibile serviciului omului—cu animalele domestice
propriii dise; d'aceia vom
melor cu totul la o parte,

lăsa şi noi lumea. MiCTO- organis- |
şi ne vom ocupa numai cu vie-..

“tăţileşi animalele mai mari, cari sunt de folos omului. Şi aci însă vom avea multe chestuni grele de discutat şi resolvat,
cari încă mu sunt destul 'de elucidate, ca: chestiune de specie, rasă şi varietate—apoi semnele caracteristice cari de6-.
termină specia, secsul, genul, etc.

“Si. la animale basa corpului lor o formâză. celula,

intoei

mai ca şi la plante, iar prin împreunarea a mai multor celule la o-laltă se formeză. țesături, iar prin. perforaţiunea *

pereţilor limitrofi, “vase. Mai multe ţesături şi vase luate la
o-laltă,

formeză la rândul lor membrele

ale corpului. animalic. Celula este
,

De

o mică

şi diferitele organe.
cameră
.

-.

înconju.

N

Piz. 1. Celule din muce6sa cezulai gurel.:

rată de tâte

părţile

de o. membrană subţire; formenă păreţii

_€i, iar in: interiorul ei este plină cu o substanţă lichidă: hialină sei străvegie, care către 'mijloc este mai condensată,

.

—

96

formend o mică bobiţă numită
tatea de a se inmulţi prin

—

separaţiunea

toplasmei ei, în dou6, şi apoi succesiv
(fig. 3), prin subdivisiuni ulteriore,

Fig.

Celula

nucleii.

nucleului

are

facul-

şi a pro-

în mai multe părți

a fie-căreia din ele. Din

2, Celule lungăreţe şi turtite.

acestă mică organisaţiune numită
celulă “şi ia originea
sa întregul organism animalic, fie el cât de mare şi de complicat. La vietăţile mici, corpul lor rămâne mai mult pe acest

stadii inferior de desvoltare şi e compus numai din câte-va
celule. La animalele mari însă şi de organisaţiune superiră a: corpului lor, forte puţine părţi sunt cari 'şi conservă

forma

celulară

primitivă
— d.

es.

globulele

de

singe,

chilu, etc., iar restul organelor lor se compun din un complex forte variat de celule, țesături şi vase, unite tâte la o
laltă şi supuse la o singură voinţă şi acţiune.
'
Unele — puţine — celule 'şi conservă forma lor primitivă

Fig. 3. Celule cu divisiunea

lor.

până la. fine, iar altele o.perd deja de timpurii. Aşa
globulele de singe aii forma de celule, limfa şi membrana
muc6să incă “şi-o ati conservată, se pâte distinge
bine struc=
tur
- celulei
a
cu. nucleul ei. La t6te cele-alte organe
şi țeA

sături ale corpului animalic, celulele 'şi-aii perdut deja forma
lor primitivă şi a luat pe aceia a ri fibre tubulare ascuţite
la ambele “capete, ori mai grose (fiy.2 . Acestea grupate câte
mai multe la o-lallă şi de forme tare ariate contr ibuese îm-

„preună
punde
corpul
lumea

la formarea diier itelor, organe menite să pâtă corestare variate ale corpului, şi apoi
la necesităţişi funcțiuni
întreg ca organism: complect se pune în relaţiune cu
esteri6ră. Intre diferitele ţesături ale corpului animalic

vom număra : sistemul cartilaginos şi osos, sei cu un cuvent
— apoi ligamentele, fibrele musculare,
'scă 6sele
— scheletul

nervii. şi mucosităţile

cu epiteliile. 'Fie-care

un anumit spaţii! de loc în corpul
numite funcțiuni şi servicii.

din ele ocupă

animalic şi servesc la a-.
|

Sistemul cartilaginos şi osos este acela, cre, dă corpului
animalic radimul şi resistenţa necesară şi el lormeză baza

şi tăria corpului. Cartilagiul este anterior şi premergător o“ sului, ceea ce vedem pe de-o parte la -făţii nedesvoltaţi, în

de-ajuns, născuţi fâră. vreme, că 6sele lor sunt mai mult
moi şi flexibile de cât dure, iar pe,de alta, că mai tote 6sele se termină în nisce capete cartilaginâse, Cartilagiul este

tot-d&una o substanţă flexibilă” şi elastică, compusă din mai
multe

celule care se sub-divid

între ele şi sunt cufundate

î în

nisce cavităţi ale lor, numite cavităţi cartilaginose, apoi o
altă substanţă intercelulară şi câte odată conţin şi ceva
grăsime (fig. 4.) Prin ferberea carlilagiului cu leşii tari, ob-

Fig. 4. Cartilagit săi sgârein,.

ținem un fel de cleită numit 'chondrin, care este
în azot de cât cleiul ordinar, şi se pricipită de

soluţiunile concentrate.

Prin depositarea

|mai sărac
aciei din

de substanțe

mi-

—
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“nerale din alimente in cartilagii,
calciu 'și carbonat

de

calciii,

mai_cu

cartilagele

scmă

seii

fosfat

de

sgârciurile

de-

vin solide şi inflexibile, ele'se osifică, şi capătă
şi duritatea! caracteristică

a 6selor

inf
Pig.

| „Prin

- soliditatea

(fig. 5).

5. Secţiunea longitudinală

acesta se formeză .celule noui,

4

=

a osului.

de forme

caracteris-

tice aşa numite corpusculi osificatorii, nisce meaturi
scu.
goluri cu multe rade în forma unui mare număr
de cana-

„ară,

ce comunică cu ele. Aceste meaturi

Şi goluri stai

in

- comunicaţiune directă -cu alte cavităţi similare şi
tâte contribvesc impreună la nutriţiunea şi desvoltarea
osului „Prin

Fig. 6, Secţiunea transversală a dselor
(eiolanelor).

|

depunerea de carbonat de calci
in lamele concentrice. Canalurile şi cavitățile mari. ale 6sel
or sunt pline cu măduvă,
iar cele mici sunt pline cu'
aer— unele conţin ceva sucuri

si grăsime,

(fig. 6).

Oasele se împart în ciolane, s6i 6se lungi şi grâse cu
măduvă în ele, şi în piepteniseă în 6se scurte şi late, fără
măduvă în ele. Dacă supunem 6sele ferberei cu leşii tari,
ori le tratăm cu acid azotic, atunci substanţele
minerale
din ele se disolvă, osele devin mlădidse şi elastice cum erati
_în' starea lor primitivă de formaţiune; iar dacă le arde
atunci se distruge mai ânteiu substanţa organică, deg agiend
un: miros a păr, lână arsă, s6it a corn ars, iar incolo osul.

_.. rămâne

de acelaş volum şi formă, de culâre

negră — spo-

dium— dacă arderea a fost incomplectă—$i albă, dăcă a fost
complectă,: dâr încolo este târte poros şi uşor de sdrobit sei
măcinat, la cea mai mică presiune sâii lovire. Osule arse—spodiul—fiind porâse- şi având mare absorbţiune „de ori-ce culori şi gazuri in porii lor, ne servim de ele. în industria

.

“sicharului, la purificaţiunea şi descolorarea siropurilor diferite; iar 6sele arse şi măcinate sâă tratate cu abur sub
presiuni potrivite, servesc ca ingrăşământ in agricultură. - .
Substanţa cartilagin6să a lor servesce la fabri caţiunea de
cleiă. -

-

Oasele mari şi mici sunt inconjurate tot-d6una de o substanţă cartilagin6să, menită să apere şi modereze lovirile şi atacurile îndreptate asupra lor, iar o umbre unsur6să numită

sinovie căptuşesce car tilagele şi are efectul unsorei la căpătâiele 6selor, pentru u le feri de frecare şi tocire. Oasele.
se ţin la o-laltă prin ajutorul ligamentelor. . Afară 'de 6se vin în considerare cu deosebire ligamentele, |
“nisce legături tari, cari ocupă o parte însemnată din corpul
animalic, înconjurând fie-care organ în parte, pe sub piele, apoi în jurul muşchilor, grăsimei, etc.. Ele sunt compuse. din

”. nisce firicele subțiri de col6re albă ca fildeşul, -une-ori paalele intre ele, alte ori încrucişate, dar. fârte tenace şi elas.
tice, cari aii menirea de” a lega tote. oiganele la o-laltă- -

- şi a le supune la o voinţă şi acţiune comună. Ligamentele
“le împărţim în diforme,— fără o formă hotărâtă — apoi în

„"* tibrâse şi gelatin6se. 'Ligamentele

diforme ocupă spaţiulggol. -.-

- de sub piele—sub cutanee,—de sub membranele muc6se ca
“sub-mucdsă, şi pe sub membranele ser6se—sub- ser6se,—iar în

lăuntrul' corpului. se afiă ca'substanţă inter-telulară, şi se.
compun: şi din nisce „corpusculi nmici de formă

lungărâţă ca.

-

——
“fusul

cu

un

nucleii

membrană,

şi
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protoplasmă

O".

fie-care,

“

dar

fără

de

-

O formă mai pronunţată şi mai concretă, aii ele atunci
_cândiaă aspectul unor fibre sâii panglici, şi formeză nisco
legături

siraşnice

ca

tendânele

în

muşchi,ca

ligamentele

6selorşi în diferite membrane ale corpului. Ele sunt şi mai
tenace şi elastice de cât cele anteri6re. Ligamentele gelatinâse
se găsesc

cu deosebire

în primele

stadii

de

desvoltare

alo

embrionului animalic, până'ce acâsta. este încă in for„maţiune—iar după nascerea lui, numai în peliţa corn6să—

“cornea ochiului. -

e

Muşchii formeză carnea animalului şi ca se compune din
diferite serii de fibre, din cari unele netede,
altele sgâriate

s6u brăzdate, legate la o-laltă prin. nisce membrane mai mult
s6i mai. puţin grose. Toţi muşchii ai facultatea de a se
strânge şi întinde, sâii a se scuria şi lungi, şi W'aci servesc *

„cu deosebire la mişcarea corpului,
—la locomoţiune. Nici unul
din. sistemele

organice

ale corpului

specificate

mai

sus. ca

0se, ligamente, nervi, etc., nu sunt aşade variate ca muşchii,
căci ei presintă cele. mai mari variaţiuni, nu numai între sine
"după tormă grosime şi lungime, dar şi după specia şi starea
individuală

a animalului,

dacă

el este

mat

bine

ținut,

gras

vedea

fârte

bine

şi distinge însă Ja maceraţiune,

prin

tra=

„ori slab, ori slăbit în urma unei bâle indelungate. Doui muşchi
nu se as6mănă la o-laltă. Mai toţi muşchii sunt compuşi din
„mănunchiuri întregi.de fibre mai gr6se şi mai subţiri, legate
la

o-laltă

prin

membrane,
. precum

putem

acâsta la tăierea unei atari legături de muşchi. Si mai bine

“se pot ei observa

tarea lor cu alcool. prin care separăm diferitele mănunchiuri
de la o-laltă şi desfacem în altele tot mai mici în fasciculele

primitive, iar pe acestea în. fibre lungăreţe, dintre
cari sunt
siriate sii sgăriate şi se numesc fibrile primitive,
(Gg. 7),
după tratarea lor cu acid clohidric iluat însă le descompu-

nem, conform brasdelor lor transversale.
Fibrele. striate -ale muşchilor

-: -

.

o

sunt: cele contractile,: adică

|
cele cari se contragşi întind, deci sunt supuse direct
voinţei individului, şi pot să producă ori-ce mişcare 'spontanea a lut.
|

Vu
pi

—
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Ele se găsesc în întreg corpul şi ocupă
greutatea totală a corpului animalic,

_.

44 —46 la sută

din

Rig. 1. Pibro netede do muşehl.

- Muşehii acoper 6sele şi dati forma rotundă a corpului animalic. Pe ei "i impărţim în lungi, laţi şi scurţi. (fig. 8 fig. 9).

Fig, 8; Maşchil striaţi cu fibrile.

„Big. 9. Muşchil striaţi depuşt în discuri

-

—

32

—

7

7

-De muşchii striaţi sunt diferiţi. muşchi netedi, a căror fibre
formeză nisc6 celule lungi şi ascuţite la capete, cu o singură
“celulă la mijloc, şi puţin contractili. Ei se contrag mai puţin

şi mai 'anevoe
de

cât cei-Palţi, şi contracţiunea lor este in-

dependentă de. voinţa -individului.-De aceia ei se mai nu„mesc şi. muşchi 'organici, pe când cei striaţi se mai numesc

-. muşchi vegetali. Muşchii netedi se găsesc în interiorul in. testinelor, a- stomacului şi altor organe interne, a căror miş„care şi funcţiune nu depinde de voința n6slră.
- Până ce animalul

este

sănătos muşchii

lu: sunt tot-dâuna

mai! mult sâit mai puţin în stare de tensiune, 'cea-ce dă şi
" aspeciul său de sobrietate! şi vigore; şi numai în cas de bolă
„ori de slăbiciune devin şi ei moleşiţi şi slăbăno gi, şi membrele vitei ne apar cu carnea moleşită. -.. o

Intre fibrele striate ale muşchilor se depune şi grăsimea. Celulele cu grăsime
se află tot-dcuna situate între muşchii
„, cărnei (fig. 10), apoi

între muşchii

ventriculari

şi piele,

la

.

-.

BI

Pig..10.

Celule

cu grăsime.

,

boşe, s6u. scrot, in praporii din jurul: intest
inelor, şi intre |
. ligamentele fibrelor.:musculari. Depunerea
de grăsime este
cu atât mai „abundentă cu cât vita este
mai bine nutrită. La:

—
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nutrirea intensivă din tinerețe,. vita are mai mult carnea
numai marmorată, impănată cu grăsime, pe când vitele rău
- ţinute şi ingrăşate numai in urmă, depun mult săă şi carnea
Y&mâne macră cu puţină grăsime şi suc în ea. Până ce ani-

malul este încă viii, celulele cu grăsime ati grăsimea în stare
lichidă şi ea se solidifică şi întăresce numai după mortea
şi ţesăturile

distruse,

cu

locul

treptat şi celulele

animalului dispar

animalului, Cu slăbirea
grăsime,

ce

iar în pucinele

remân

în care

îl ia un lichid,

uns6rei

ne-

încă

numai

f6rte

puţine picături de grăsime se găsesc. Ceva grăsime
mai esistă
şi rămâne

în corp-—-nu se consumă

tOtă—nici chiar când ani-

malul piere de f6me şi slăbiciune. Grăsimea servesce animalului pentru a umplea diferite goluri şi lacune ale corpului,
ca nisce mici perinuţe intre diferite ligamente şi articulaţiuni,
şi ca un scut contra gerului şi- intemperiilor, şi ca materii '
de reservă pentru casul lipsei de hrană; de aceia animalul”

pâte să suporte lipsa de hrană

mai multe dile fără să psră.

In muşchi se află imprăsciaţi în formă neregulată nervii şi

vasele

sanguine. Nervii

transmit corpului

sensaţiunile din

afară, şi pun la cale contractarea şi întinderea acelora, iar
vasele sanguine "i nutresc. După cum vasele sanguine sunt

mai pline cu sânge şi sucuri este carnea

cu mai mult: must

şi

maj gustOsă şi vice-versa. mai uscată şi macră.
Ţesătura nervilor este organul care percepe sensaţiunile
din afară nemijlocit, şi le transmite muşchilor şi celor-alte “organe

ale corpului.

complectă

Nervii. încă formeză o reţea

de ţesături .fibrâse, şi se. compun. din. nisce fibre celulare
„de formă tare variată,-cari sunt împrăsciaţi prin întreg corpul animalic,

şi ei sunt

motorii

principali

ai sensaţiunei Şi.

locomoţiunei.. Şi nervii sunt diferiţi după structura lor, unii
aii forma celulară, alţii .aii perdut -forma celulară şi ai!
luat pe. cea tubulară; din ei plecă una

mănunchi

secundare;
sesc în mare
trurilor mari

gangli6ne,
Celulele
nuclei Și
e Zootechniaz

sei

mai multe

intregi—rachidieni—de

fibre

nervi, se gă-

proporţiune cu deosebireîn composiţia cen-.
nerv6se-—a creerului — măduvei spinărei şi în “

etc. (fig.11).
|
nervâse presintă un inveliş subţire şi au un
mai mulţi copusculi mici. Tuburile - nervose,
Ă

-

-

|

.

E

3

—

unele sunt

cu
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, de -măduvă,
fără
uvă
mădaltele

sunt acoperite. de vase

sanguine

cari servesc

la

dar

tote

nutriţiu-

Fig. 11. Celule nerrâse 'din ereeral unul vițel.

nea lor. Rachidienii nevvoşi se allă cu
—m&duva

+

creer

spinărei şi în ganglione (fig. 12).

Big, 12. Celulă radială, din măduva spinărel “unul
boii

-:Măduva spinărei se com pune. din

distincte

deosebire în

între

ele;

dous substanţe bine

un a albă pe din atară, şi alta
cenuşie in-

tericră. Substanţa, alb 4 a el se compun
e eminamente 'din o N.
.

mar6 mulţime de fibre nervâse, pe când substanţa cenuşie
care formâză în creer pătura interidră iar la măduva spinărzi partea esteridră, se compune eminamente din celule :
nervâse. “Tot-dauna in jurul substanţei cenuşii, vasele sânger6se sunt mult mai numerâse de cât în ura substan-ţei

albe.

Celulele. nerv6se

pun. “la cale

corpului; ele percep
cările şi intluenţeză

„Din

contră tuburile: nervâse
percepute

funcțiunile

vitale ale

sunt.mai mult numai un mediii

_ mijlocitor intre lumea esterioră

saţianile

tâte

sensaţiunile şi impresiunile, aţăţă miştâte fancţiunile întregului organism.
Şi centru, care transmite sen-

de celulele - nervâse la centru,

şi vice-

- Yersa, comunică resoluţiunile. luate. de la centru în afară, :
„pentru! intinder ea sâii contraoţiunea muschilor şi săverşirea
-. mişcărei,
”
Pentru zootechnist sistemul ner vos “are o impor tanţă deo„.

.

N

„sebită. Nu numai câ zootechnistul trebue să tindă a obţine o !
| desvoltare mai bună a musculaturei şi a corpului vitelor sale,
dar nici odatii acesta să nu se facă pe contul şi în: detrimentul
sistemului nervos al lor. Ori-ce mijloc s6i influenţă, care ar
“putea

slăbi şistemul

nervos la animale, te ebuesce evitată. ca

“una, care micşoreză numai valorea economică şi folâsele
lor. Animalele nervâse devenite rafinate - în urma, slăbirei“nervilor, 'devin cu totul „inaple pentru muncă
şi iană, iar

* lapte încă daii puţin. -

-

.

- Slăbirea sistemului nervos al lor le; face. inapte : şi pentru:
- reproducțiune,
escluse. de la

şi ele trebuesc. reformate fără amenare şi
reproducție, ca unele care, dati loc la dege-

nerarea speciei şi familiei.

- .

Ni

|

Dintre diferitele țesături: ale: corpului aar. mai fi de amintit
ţesăturile mucosităţilor, a membranelor mucâse, care ocupă

partea interioră “a “tutulor” âcelor

organe, cari vin în contact

.

direct cu. aerul atmosferic-faringea, palatiul s6ă cerul gurei |
narinele, interiorul pleopelor, ete. Ele încă 'şi ai conservat
„forma primitivă. de celule (îg. 13),. şi de ordinar umple go-" |
- Jurile corpului, avend în ele numer6se, glande, ce secreteză
diferite sucuri, dintre: cări unele ajută digestiunea iar altele |
— mai cu semă cele ale canalelor urinare — eliminarea dir:

—
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a substanţelor .organice

corp

-fecţiune.
Şi în

uzate

deja

-

i
ce-

nisce mici formațiuni

fi Şi epiteliile,

fine ar mai

de-

în

trecute

şi

E

Pig. 13. Celule din mucdsa palaţiului

lulare, care acopere

tâte membrele

fără deosebire. Unele din
nu.

Ele aii menirea

şi organele pe din afară

ele sunt stratificate, - altele insă

să acopere şi apere- țesăturile

de

sub

ele,
ca mai delicate şi bogate în. nervişi vase sanguine,
"contra influinţelor esterne,şi cari vin în contact direct cu

aerul atmosferic. Ele t6te sunt fără -nervi şi vase. Epiteliile
formeză cu deosebire

părul,

copitele, unghiile şi cornele a-

-„ nimalelor, Ele.se desfac în continuu 'dela basă, sâii ceea-ce
„numim

noi mătrâţă

la piele, spuzelă la cârne, etc."
S

3.

Composiţia

chimică

a

corpului. animalic.

-

-- Şi la animale ca şila plantele verdi, masa predominantă a:
corpului lor se compune

din apă, care după stadiul de des-

"voltare şi modul de vieţuire. şi hrană

al lor diferă. fârte'

mult; la animalele tinere îndată după nascere face 80%/, din
greutate, Ia 'animalele adulte 60%/, iar la cele bătrâne şi slabe
scade la 45—50/.

Tot aşa de mult

varisză

„dul de nutrire şi îngrăşare al vitei, dacăea
- îngrăşată numai

ea şi după

mo-

a fost ţinută şi -

cu fân uscat şi cu grăunţe ori cu nutrețu

„ apse: tritoiii verde şi cu lături. Apa pătrunde şi străbatri
e
'tâte organele animalului,

ocupă

parte

însemnată. din

„- lapte şi sucuri, mijlocesce circulaţiunea
riţilor. sucuri din corp,
Ss

|

.

e...

întreţine
.

respiraţiunea

şi. perspira-

w=

sânge

sângeluişi 'a aife-

-Î

—
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țiunea sâii șud6rea şi eshalaţiunile. corpului, şi elimină prin
„urină sărurile şi materiile usate şi neasimilate din corp. Apa
provine

lu animal din

apa

cuprinsă în alimente şi din raţiu-

E mea dilnică de apă, ce o bea animalul la adăpat. Unele ani„male beaii dilnic multă apă altele mai “puţină după specia
şi modul dă viețuire a animalului şi după temperatura ae:
rului în care este ţinut.
,
Materia secă a corpului animalic incă se compune din
substanţe” azotose, neazotose şi- substanţe minerale.
-.
Substanțele azotâse sunt în comun
mult mui numerbse
i în: corpul animalic decât în plante, după ce animalele
se
nutresc direct.sâi indirect cu sucuri şi substanțe organice,
.. formate. de plante. Intre substanţele azotâsă din regimul a-

-

- nimnalic 'vin în considerare, cu deosebire: albuminatele —
albumina sâii albuşul din oi, caseina din lapte, fibrina din
-sânge şi muşchi, globulina din sânge şi “altele. Deşi al“Duminătele s&i proteina “se apropie fârte mult unele de ...
“altele

„_*

şi adese

ori

se confundă între

„6re-care deosebire între ele,

„-

ca

sine,

totuşi

esistă

din

regnul

şi între. cele

vegetal. -

|

ă

Ele sunt variabile după
ţia în termen mediu 16/,

composiţia chimică a£ lor. şi conazot, sai: nitrogen, cal Oxigen,

T79lo idrogen, - 540], carbon şi 19/, suli.
=
Aa
"Albumina este cea mai răspândită între tâte; ea întră în
diferite: combinaţiuni

şi organe

ale

corpului

şi servi

la nu- .

triţiuinea şi, desvoltarea lui; albumina se pâte precipita prin:
“ încăldire la, 50—55 C,.prin coagulare! sâui închegare şi se
precipită

în formă

de

fulgi,

.Ribrina încă este forte
- măză muschii şi sângele,
corp dar devine solidăşi
tact cu aerul atmosferic.
gându-se

fibre lungi

pun eminamente

de. fibrină.

din fibrină.

para în două “substanţe

7

insolubili

în apă.

,

răspânaită in corp, căci ea tor.
şi se găsesce în stare lichidă în
se inchâgă îndată ce.vine în conSângele închegat se solidifică aleFibrele muschilor. se com-

Fibrina din sânge se pâte se- :

deosebite—una este substanţa: fibri-

-nogenă,.care se pâte precipita prin. un amestec

de alcool! şi

“eter, şi alta substanță fibrinoplastică saii poraglobulina, care :
- se păte

precipita

prin

diluarea

sângelui

„cerea de acid carbonic în el. Fibrina

cu apă

Şi întrodu--

nu. este solubilă în .

—
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apă curată dar se pâte disolva în apa ceva acidulată cu 0,1%/e
acid

nesie,
“Caseina
__vată

în

sau

clorhidric, leşie,

soluțiunile

şi se precipită

prin

coagulare

iarăşi

de

mag-

în

stare disol-

la adaos de

chevg ori di-

sai caşul se. află în lapte

" feriţi acidi: acetic, citric,

sărurilor

lactic, malic,

etc. In lapte se mai

găsesce afară de caseină şi albumină, iar după precipilurea
„şi: alegerea lor în modul arătat mai sas, un al treileu corp
- numit lacto-proteină, care se pote precipita prin alcool, tanină şi nitrat de: mercur, nitrat de argint viu,
- Albuminatele se coaguleză la nutriţiunea şi formâză la

„o-laltă nisce închegări numite peptone după analogia p iltiilor
sau a reciturilor, şi cari sunt €ceva mai

grei de digerat

decât

înainte.

Afară

de albuminate

mai sunt

in.corp

şi substanţe

carti-

lagin6se, cari încă conţin ceva azot şi prin ferbere cu leşii
tari se prefac în clei. Ele formeză cartilagele saii sgârciurile
6selor, lisamentele sinoviale şi tâte produsele epiteliane ale
| pielei : ca păr, pene, îulgi, solzi, unghii, copite, cârne, etc.
Lă arderea acestora tot- d'auna, se degagiază un miros particular.a păr, lână arsă, provenit din arderea azotatelor.
Dintre substanţele ternare esistente în corpul animalic
sunt de amintit în prima. linie grăsimelo: slănina, scul, un-

„tara,

untul şi diferite alte grăsimi şi unsori

sub numiri di-

ferite. Le-am putea subdivide pe t6te în unsori solide şi grăsimi lichide, după felul şi composiţia lor. Composiţia: chimică a lor însă nu este tot-dW'auna una şi aceiaşi, ci ea va“ riază după cum predomină mai mult sai mai puţin stearina .

şi palmitina în ele, atunci
sai 'oleina şi glicerina

şi

sunt solide

atanci

mile sunt bogate în carbon,
la oxidarea

lui,

lor le

din

şi se

sunt

lichide.

care “conţin

-trebuesce

întăresc

şi

se

Tâte

până
consumă

uşor,
grăsi-

la 75%
mult

oxigen şi în consecinţă la oxidare ele produc Şi
multă căldură. In termen medii ele conţin 76,2—76,3 carbon 41
;1—1920/

idrogen, şi 11,0
— 114 20|; oxigen: Vedem d! aci. că ele "se
se
apropie mult de grăsimite din regnul vegetal. |
Composiţia grăsimilor din cop, varieză mult
după hrana, ce
o consumă animalele. Animalele erbivore, cari
1 se nutresc cu
iarbă şi fen. uscat, ai de ordinar grăsimea mai
consistentă—

|

—
adică mult
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mai bogată in stearină şi palmitină de cât-cele nu-:

trite cu grăunţe, apoi cele carnivore şi omnivore,—ai

grăsi-

mea tare lichidă, fiind mai bogată în oleină. Deosebirea între
ele este şi mai bătătore la ochi cu deosebire la “porcii îngrăşaţi cu grăunţe, a căror slănină şi untură -este tot-d' auna .
“tare, faţă de cei ingrâşaţi cu ghindă şi jir, a căror slănină
-şi. uns6re este tot-MVauna moleşită (mole) şi se. topesce. chiar.
iarna. Apoi fie-care femee scie că untul este mai: virtos,
consistent. tâmna şi iarna de cât vara, când vacile. se nutresc cu iarbă verde.
Apoi ele diferă şi după mediul şi temperaiatura in
în care trăesc

animalele. Cele care trăesc într'o temperatură potrivită: nici
-prea caldă şi nici prea rece, aii tot-d'auna grăsimea consis- .
tentă şi vertâsă, pe când cele cari trăesc în: apă sai în
climate reci.aă grăsimea mult mai mâle şi aprope lichidă,
ea fiind mai bogatăîn oleină. Porcii de baltă şi rațele -s&lbatice şi alte paseri cari trăesc pe apă şi se nutresc şi în- graşă cu pesci şi alte animale de apă, aii tot-d'auna grăsimea mâle, şi grăsimea şi carnsă lor mirâsă a «untură de

.pesce».
Grăsimile

ai un mare

rol în corpul aanimalic atât fisic cât

şi chimic, ceea-ce ne-o denotă şi faptul, că ele sunt aşa de numerse

şi se găsesc

pului.
..-.
“După situaţiunea
depuse

ca

ţesături

aprope

in tote organele

şi părțile

|
i
lor ele pârtă diferite numiri,
mari pe

sub

piele,

se

Cor-

când sunt

numesc

(la porci), în piele ca glande sebacee, şi cu deosebire

slănină

in ca- -

vităţile toracelui in jurul . rinichilor şi testiculelor ca untură sai osânză, apoi in jurul intestinelor. ca prapori, in
jurul. inimei sai cordului, ' apoi. ca. ţesături mai mici şi aglo- -

meraţiuni

de celule—ca grăsime

şi unsdre propriu dis intre

fibrele -muşchilor (carnei), între nervi. şi rachidieni şi ligamente, în măduva spinărei şi în creer, in cartilage şi se,
în sânge, iar ca unt in lapte; în sânge,.mâ&duvă şi în lapte ele -

se află tot-dâuna în stare lichidă. Grăsimile străbătând ast-fel
întreg corpul, ele umple. diferite meaturi şi goluri ale -lui,

'imbracă şi acopere membrele proeminente, prea scose, afară,.
şi daii corpului acea plenitate şi rotunjire armoni6să a lui,
mobilitate şi tărie, energie şi vigore mai mare, cea-ce o ve-

dem şi ne place atât de mult la vitele bine. întreţinute «și în
carne» prin aspectul. lor rotunjior şi plin, faţă de cele slabe

cu cidlanele eşite afară şi deşirate seu ingrăşate. Prin aglomerarea mai mare de grăsime, cum este des, la vitele ingrăşate
corpul trece" mai mult într'o stare anormală patologică dar
intenţionată, şi inproprie pentru multe acţiuni, d. es. pentru
muncă, umblare şi reproducţiune.
Grăsimile nu pot să lipsescă nici odată cu totul din
corp, de şi cantitatea lor se consumă şi scade f6rte mult
după anotimp, nutriţiune, etc. Chiar şi când animalul piere
de f6me tot mai
esistă încă ceva celule cu grăsime în

corpul lui.

i

La vitele grase şi cele ingrăşate

anume,

grăsimile

ocupă

până la jumătate din greutatea vitală a corpului. La boii şi
berbecii îngrăşaţi, s&ui singur face 110/, din greutatea vitală

a corpului, apoi mai sunt incă alte 10— 200, grăsime, in carnea ce se vinde, şi deosebit de ele mai sunt şi alte unsori.
Şi grăsimi

ce se

pot alege,

aşa

că

in

total

putem

calcula la

tatea şi moliciunea necesară, cea ce implică în sine

litate,

durabilitate

„c&tor de căldură,
ce veden qilnic

şi vig6re.

Grăsimile fiind

un

La

aa

PAR a a

vita grasă 35—40%/, şi mai bine din greutatea vitală, pe grăsime.
Sa
|
Ca nişte producţiuni atât de numerâse şi insemnate ale
corpului, grăsimile trebue să aibă roluri multiple în corp,
şi să servâscă la funcțiuni şi roluri tare diferite, după ce ele
se găsesc aprope in tote organele. Ca acţiuni fisice ele imbracă corpul mai bine şi "i daii rotunjimea acea plăculă a
„lui, care tot odată face şi frumuseţea lui; apoi prin acoperirea diferit: elor
organe : nervi, muschi şi tendâne feresc
aceste organe de lovire şi frecare între ele, le dă elastici-

mobi-

răi

conau-

ele apără animalele şi de frig şi ger, cea

că porcii ihgrăşaţi

pot să dOrmă

iarna afară

sub cerul liber; fie gerul cât de mare că lor nu
le este
la. o temperatură prea scădută se | consumă însă mult trig;
ă grăsime
prin ardere-combustiune

în corp.

'

i
NuŢ ma: * puţini este înse
mnat şi i rolul chimic şi -fisiologi
|
c
al lor. Deşi cele mai multe :grăsimi
din corpul animalic
provin din grăsimile esistente în hran
a consumată, totuşi

ele se pot forma
N

s

şi din
.

.

principiile
.

..

albuminoide

âin

?

hrană

|

Animalul se pâte hrăni şi cu nutrațări sărace: in grăsiine,
dar bogate în principii albuminoide şi nu numai ca să trăscă
şi să se afle bine, dar-să se şi îngraşe: să depună. grăsime.
“După Henneberg 100.părți de albuminate asimilate în corp:

poi să producă 5i „& părţi de grăsime.

cu hrana,

Insă acestă.

- depunere de grăsime. din albuminate prin oxidarea .şi reducerea lor ne vine tot-d'auna prea scumpă şi nu este
destul de rentabilă. De aceia noi căutăm ca să activăim 'formarea de grăsime în corpul vitei prin oferirea, unei nrane
însăşi grase, cu grăsimi din regnul! vegetal,: care apoi ne
vine mult. mai ieftină şi mai espeditivă de cât - formarea ei

din albuminate,

care sunt toi; Ga- una substanţele

.

cele mal

scumpe din hrană.
Rolul fisiologic al grăsimei în corpul animalic încă , este
mare ; ea contribue dimpreună cu protoplasma la formarea
celulelor, şi al conţinutului. lor. Apoi prin " oxidarea. şi re-.
ducerea ei se produce in corp căldură, care permite corpului să se ţină constan la una şi aceiaşi temperatură normală, «ori-care ar fi mediul ambiant». Este cunoscut faptul
că la o temperatură prea scădută şi ger mare, vitele mănâncă mai mult şi atunci rod şi paiele de secară, pe cari
altă dată nu le vor— iar în lipsa de un adaos de hrană ele

se subțieză 'moă tare, «le suge gerul» perd din vVo-,

slăbesc

- lum şi greutate. Glandele - sebacee ale pielei prin grăsimea
ce o secreteză dai părului lustrul şi moliciunea dorită
şi corpul întreg şi pielea se .simte mâle ; passrile de apă
prin acelaşi mijloc fac ca apa să nu se prindă de penele

lor, şi ele nu se.udă nici “odată fără voia lor. Tot odată usucul

- feresce lâna şi părul de incurcare şi descompunere, din causa
intemperiilor. In lapte. untul este substanţa cea mai scumpă:
şi mai de valore. El este în stare lichidă şi prin bătaie trece

momentan

din starea. lichidă in starea solidă, şi atunci untul

se alege săi se bate.

.

Afară de grăsimi mai sunt îîn corp şi alte combinaţiunț
organice fără de azot, cum este zacharul din lapte seu lactosa,. *

care la string=rea laptelui se preface în acid lactic, iînosita sai zacharul din muschi, se găsesce tot-d'auna în muschi une-ori şi în urină, acidul lactic este iarăşi fârte respân7

—
"dit

în "corp,

mai

cu

49

s6mă

—

în sânge

şi muschi

şi

în

sucu-

rile gastrice; el. se mai f6rmeză şi în lapte la stringerea laptelui din lact6să ; şi în fine ar mai fi-de amintit şi un corp
organic

|

indiferent

Substanțele
corpului

fără

creafina

ce se

află

in carne.:

minerale
— săruri — se allă în tâte membrele
deosebire;

in 6se

este

predominantă

calcea

şi fosforul, ca fosfat tribasic de calce şi carbonat de calce;
iar încolo este sarea: clorul in combinaţiune cu alcaliile,
soda potasă şi magnesia ca clorur de potasă, clorur de sodiu sarea gemă) şi clorur de maenesii, cari tte ai mare
rol fisiologic şi servă la digestiune. Clorura de sodiă este
in sânge şi în diferite alte sucuri ale muschilor, şi stomaimpreunat cu albuminatele, de
degagâză un miros propriii a

mai

„tarilor

şi nervilor

iau parte

sunt

tot-Vauna

ânde ele la ars
puci6să. Fibrele

bogate

ca atarl şi la formarea

şi în proto-plasmă.

In

6se

ior sulful.este
în

fosfate,

celulelor

şi ţesă=

fosforul

este

substanţa

predominanlă, şi: se găsesce în cătime mai
mare ori
mică, după cum ele sunt mai dure ori mai
mol; în

« Vântâiii, fosforul ca fosfat de calce ocupă
mâ&tate

din

'găsesce.
mai
de calci

-

materia

sâcă

puţin in ele,

se găsesce

a lor, iar
in

mult

de ju-

fosfatul de magnesie

1—20/; din

numai

mai

gieutate.

6sele moi

ca

mai
cele

so: -

Carbonatul

umplutură,

în

cojile ouălor şi în cojile melcilor şi scoicilor. Siliciu
şi fluor

se găsesc mai puţine; cel din urmă fluorur de
calci

for
meză srnalţul dinţilor şi a măselelor. Bromul
şi iodul care se
găsesc
adeseu

în

plante » în

aii putut fi dovedite.

-

regnul
,

animalic

până

acum

nu

|

Asupra repartisărei greutăţii corpului
animalic in diferite

organe şi substanțe dăm
vitelor de Emil Wolf.

analisele chimice după nutriliunea
Se

iet a at a
tea de reia

muschilor
cari

,

sa cea roşie,

Data e

tot-d'auna
tot-d'auna
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3, „Diggestinanea
Vi&ţa animalică

—

şi vegetativă

a individului

stă în raport

„direct cu 'nutriţiunea, “dar. depinde şi de mediul la care este
__espus. “Animalele ? 'şi iau hrana lor cu preferinţă din regnul vegetal direct şi. mai puţine indirect; cele cari se nutresc
cu carne se numesc animale carnivore. Pe ele însă le putem

trece cu totul cu vederea,

ca unele ce sunt mai puţin

portante - pentru agricultură
aprâpe cercetare insă-numai

im-

şi zootechnie. Vom. lua în de
viaţa animalelor erbivore, şi

„ în special a rumegătârelor — Ruminanţia — cari în prima
linie vin în considerare în zootechnie. Pentru utilisarea de

» nutrețuri volumin6se
paie,

un stomac

ca iarbă,

şi puţin -substanţi6se

coceni, pl&vă, etc.,

se cere ca ele să posedă nu

fân,
numai

spaţios şi încăpător,în de-ajuns pentru ele, ci şi

ca acelea să petrecă-şi remână mai mult timp în stomac, fiind
acolo espuse sucurilor gastri ice peni rua se utilisa şi estrage mai bine, pe când alimentele mai concentrate: carne, lapte, etc.

"pot fi digerate : şi utilisate

binişor

în

scurtă

vreme

şi de

către un stomac mai Simplu, cu un sigur compartiment ori
"încă nedesvoltat.
|
E
"Animalele rumegătâre- ai un apărat digestiv destul - de
voluminos şi de complicat, ei fiind compus din 4 părţi deo-

sebite:

(lig. 14) erdarul. b, ciurul saii reţeua c, ghemul sai

foiosul d..şi chiagul e; deosebit de aceste

mai sunt tubu-

'rile de intrare”şi eşire a alimentelor, “esofagul şi „pilorul care

-pun 'stomacul în legătură cu gura şi intestinele sai maţele
animalului, Canalul intestinal este important -cu deosebire
„pentru lungimea variată a lui, de care depinde estrac
țiunea
şi utilisarea — digestiunea - — alimentelor. La 6ie
canalul

- intestinal- este de 28 de ori din lungimea totală a
corpului,

„la vitele cornute de 22 ori, la porc de 16
ori, la calde 10.
- oră, la animalele carnivore de .5—6 ori.
Aparatul “digestiv
mai lung ori 'mai scurt permite utilisar
ea. mai bine ori

şi incompletă a alimentelor, fiind-că în dru
mul

rea

lor mai lung.

ori maj. scurt ele sunt. timp mai
îndelungat ori.:mai scurt
supuse acţiunei salivei şi diferitelor
lichide şi sucuri gas trice, ce le: seoreleză diferite glande. ale
păreţilor stomacul ui şi

|

—
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intestinelor, şi cu ajutorul lor apoi se estrag din ele şi absorb
diferite substanţe disolvate, cari trec în. sânge şi carne,—
se assimileză. Lungimea intestinelor stă in raport direct cu
„ utilisarea cu digestiunea, alimentelor,în corpul animalic.

„7 pa

Ia

aa

a

| Fig. 14. Stomachul rumegătâtelor.

Însă digestiunea șa mistuirea- mai depinde şi de dumi- .
"carea şi mărunţirea lor în gură, iar acâsta de “dentițiune

animalului şi. de.starea lor,
i
dinţilor
l.ş
tăria
„sait de număru

“şi dacă animalul rumegă ori nu. Dintre animalele doinestice,
şi

“calul

porcul cari nu

sunt. rumegătore,.

- utilisa hrana lor. faţă de .vitele

î6rte

pulin

pot

cornute rumegătâre, cu tâte.

„__că ele ai două rinduri.de dinţi, iâr acestea numai unul.
mănâncă, forte
!
ce este,
““ singur. Porcul ca animal oimnivor
şi grăunţele E
puţin,
digeră
el
"- mult, şi de. tâte, dar comparativ
„1!

“es intregi din: el, seminţele::de ierburi şi buruieni rămân”

tot-d'auna, nealterate, fără să-şi perdă forţa lor germi- ..

mai

“nativă. Alimentele aspre

voiumin6se—paiele

de cereale, co- - -

intre tâte animalele domestice
“ cenii şi fânul' aspru cocenos,

le poi utilisa mai bine, fiind-că ele au
_singure oile şi caprele

aparatul digestiv. relativ cel mai Jung între t6te-şi au şi două

le pot dumica şi r6de. mult mai. rânduride dinţi, cu cari ele
"Bine 'de cât vitele cornute: Şi în fine, utilisarea âlimentelor-.- +
depindeşi de etatea şi starea în care se găsesce animalul,
2

.

—
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in special de starea dinţilor lui, dacă dinţii lui sunt ascuţiţi
ori tociţi. Asi-fel calul şi boul betrân abia mai pot mânca
un fân mai

cocenos

şi paiele

de

cereale,

fiind-că

nu

le mai

pot râde, pe când: animalele
tinere şi cu dintii buni, le pot
mânca şi utilisa încă destul de bine.
Vitele cornute—proprii qise, boul, vaca şi bivolul apucă şi
rup iarba şi alimentele mai mult numai cu limba lor lungă
“şi

aspră

şi mai

puţin

cu

dinţii,

iar de

dumicat

şi

măcinat

le dumică în urmă când ele rumegă ; 6ia, capra şi calul apucă
şi rup iarbă cu dinţii; d'aceia caii şi oile pot să păşuneze
„Şi să şi găsâscă hrana lor şi acolo, unde vitele cornute nu
aii ce căuta,
pământ cum

căci oile cu gura lor cea mică scot
se dice. Porcii rimă şi scormonesc

iarba din
pământul

cu ritul sai botul lor, şi apoi apucă iarba şi rădăcinele și
le rup cu dinţii, Dinţii cei mari eşiţi afară, colții lor, sunt
„mai mult un aparat de apărare, de cât pentru nutriţiune.

„Animalele carnivore ai dinţii cânesci—colţii—forte desvoltați,
şi unghiile sau

ghiarele

lor ascuţite,

şi rupe

prada

sait cu

ghiarele şi o strivesc

cu ele;

paserile

'şi

pentru

apucă

cu ciocul,

a putea

hrana

prinde

cu

ciocul

altele .o inghit

în-

tregă fără a o dumica.
inainte.
de a intra hrana în stomac, pentru ca ca să |6tă
fi digerată, trebuesce mai înteiă bine mă&runţită şi amestecată
cu saliva, pentru ca, să p6tă aluneca-mai uşor pe gât, esofag.

Vitele rumegătore cari se nutresc cu iârbă, rup iarba la pă-

şune şi o dumică la inceput întrun mod forte incomplet,
ne-având timpul necesar pentru acesta. O fac însă cu priso-

sință în- urmă, când corpul lor se află în' linişte relativă, şi
ati contenitde a rupe; atunci dicem că ele rumegă : adică

ele

aduc

din noii „hrana

în: gură

şi o

macină

bine

intre

dinţii, m6runţindu-o complet între măsele şi udând'o
de-ajuns cu salivă şi apoi formâză mici boluri sai bolduri în
din '

sitâre—peristalfice-—ale
ping dn not: păveţilo
Alimentelelui. aaaaer
merunțitDEI mişcări
şindateîngerpui-de

„din not în gură pentru rumes i te ia Stomae să ajungă
—antiperistaltice--a muschilo. părea eso mişcări contrare
fagului
At P reţilor stomacului, şi esoOri

ŞI care
-.

ar fi specia

animalului
.

şi modul

săi

de

vie.

41
țuire,

nutriţiunea lui se incepe

prin aceia,

şi macină bine mai întâiă

dumică

în

gură,

că alimentele se

prin

mişcarea

lor cu limba de o parte şi alta pentru a le freca şi mărunți
bine între dinţi şi măsele, şi tot- odată aie amesteca bine şi
cu saliva. Prin apâsarea cu dinţii şi. măselele asupra lor, ele
_se împart şi m&runţesc în părticele tot mai mici, se ames-.
-tecă părţile solide cu cele lichide între sine, iai o formă
mai. mâle şi alunecâsă, iar-sub - - influenţa unui ferment care

se găsesce în salivă numit ptialină se modifică substanţele
amidonâse, se transformă în dextri ină şi sacharosă e 15).

7

Pig. 15. Disolvarea

și transformarea amidonului.

Prin udare suficientă cu saliva nu numai
moi,

lipiciose

mai

şi alunecâse,

în'cât

că ele. devin mai

pot să alunece uşor

“pe esofag in jos, dar multe. substanțe din ele din grei solubile ce erai, devin. mai uşor solubile. Totuşi nu la tote ani:
“malele

este

fer mentul salivei—ptialina—egal de activ. şi pu:

ternic, în acţiunea sa asupra

alimentelor inghiţite. Cel

mai

tare este la porc, apoi descrescând tot mai puţin activ este:
la cal, apoi şi mai mic la vitele cornute, '6ie şi capră. Se-

_creţiunea de salivă -a gurei este forte abundentă, şi la vita. .
” mare ea se pâte evalua până la .60: gr. pe di, adică cam a
1h:9—th

din greutatea

vitală

a animalului.

Ast-fel alimentele mai mult sait mai puţin dumicate şi cu :
o prisosinţă: udate în gură, intră pe esofag .în stomac, unde
-

se întemplă estracţiunea lor prin diferite sucuri gastrice,.
ssecretate şi diferitele “glande sai ghinduri. “La animalele nu-

cata

—
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mite rumegătâre, alimentele rupte şi m&runţite numai în mod
incomplectfajung
mâi. întâi in primul despărţământ al stomacului numit erbar, şi când vita nu mai mănâncă ci se
află în linisce relativă ea începe să rumege: adică ele seintore
inapoi în gură, unde le dumică şi me&runțesce din noi, cu
mult mai bine decât înainte, şi apoi le înghite iarăşi.
“In ierbar rămănend mai mult timp alimentcle se inmâie

- Şi macer€ză, iar sub acţiunea fermenţilor din salivă

şi a tem-

peraturei înalte, ia care :sunt espuse se modifică, umidonul
treceLîn dextrină şi sachar6să, saharul se translormă în acid
lactic, iar celulosa în acid .acetic şi .butiric. Reacţiunca su„curilor din ierbar este de obicei alcalină, iar dacă sa desvoltat mulţi acidi în el, pâte fi şi acidă. Insă in păreţii ier- :
barului nu se află nici un fel de glande, prin urmare nici
sucuri

deosebite

el nu

pote

produce,

ci acestea trebuesc

să

vină în el din altă parte, din gură cu saliva sc din lichidele esistente deja in hrană. Am vedut că din ierbar alimentele

se întorc

înapoi

in gură,

apoi după ce ai fost măcinate

pentru

a fi rumegate,

şi

şi udate bine sunt inghiţite

iarăşi, şi ajung în a 3-a despărţire

a

sati foios şi d'acolo trec apoi în a 4-a

stomacului

în

ghem

despărure .a lui, in

chiag sai coagulator. Ceace iinsăa fost disolvat din hrană
„deja în ierbar, aceia nu se mai întrce înapoi in gură,
ci trece
în stare de lichid cu Sucurile d'a dreptul în despărţirea
a
douaa Ini în ciur sati reţea, şi de acolo. in
cele-Vaite des- părțiri ale lui: în ghem şi chiăg. Tot aşa şi
alimentele deja lichide şi mărunţite in de-ajuns—faină, tăriţe,
etc. nu intră în
Alimentele

după

ce ai fost rumeg ate in de-ajuns in gură
saliva! se inghit iar ăşi şi intră din
noii în
stomac insă de astă dată în ghem,
Şi nu se mai ţin lanţ la
o-laltă, ci se rup şi divid'căci. la
tir ecerea lor.prin esofag in
parteleaa de jos
y a lui sunt întrerupte Ş i separate
de către nisce

„şi. udate

negi

bine

cornoşi,

bine în ghem

„=

cu

în mici

„bucățele

şi a le putea

pentru

utilisa cu

a fi - distribuite

atât mai

bine

mai

fiind

„- în bucățele mai mici şi subţiri.
„Despărțirea a 3-a a stoma- Galui numit ghem-foios şi cărț
i a re pe păreţii săi nisce lame
penta — şi hex
agonale de formă 10 ngitu

ginile. în-sus, cari se as6mănă mult dinală, ridicate cu marp
cu foile unei cărți de
D

3 aaa

ierbar, ci tree d'a dreptul în ghem şi chiag.-

— 19 —
unde şi numirea poporală a lui, de cărţi, for mate din îndoirea peliţei: mucâse, şi în: diferite. dimensiuni pe 'intreg (fig. 16), percursul lui de la reţea: pânăla chiag— şi separă ”

Fig. 10.: Cărţile stomacului.

prin alte dungi mai mici spaţiul cuprins între ele în mici::
triunghiuleţe. Foile cărţilor ghemului. posed .nisce muschi
conttactili forte puternici şi .aii virfurile prevădute cu nisce
nâgi cornoși, între care intră prin contragere şi intindere

-

alimentele şi le separă in : mici bucățele, pentru a le freca,
şi stârce mai bine între ele, prin care hrana devine mai seca-,
- ţivă în urma contracţiunei şi presiunei muschilor asupra ei.
Ca alimentele“ să se întârcă “în urma presiunei păreţilor
din nou înapoi în reţea nu pot, de dre ce le impedică pa-

pilele acelea:cu virforile cornâse a căror virfuri sunt t6te
îndreptate inainte spre a 4-a despărţire sat chiag. Cărţile
stai tot-deuna deschise fiind cu alimente între ele, cari se
împing înainte de altele cari. vin ii urmă. Funcțiunea: -căr- .
'ţilor consiste nu atât în - estracţiunea Şi absorpţiunea alimentelor. şi diferitelor sucuri din ele, cât mai mult în mace-

"raţiunea şi stârcerea lor: -prin presiune la. 'contracţiunea
păreţilor şi separaţiune “în mici părticele intocmai ca şi la
ori. care teasc; substanţele - dissolvate şi cele lichide se
store, trec înainte în sucuri, prin care cele” r&mase inapoi,

E substanţele albuminoide şi celulosa să fie mai uşor atăcate
de sucurile gastrice 'ale chiagului, fiind în volum mai mic şi: mai secaţive.
După volum şi capacitate ghemul ocupă numai a patra
4
:Zootechnia: >

r.

—

măsurători

acâsta

di,

24.ore—saii

se

umple

în alte cuvinte

__tot din 6 în 6 ore. Cărţile

cum

după
de

a dovedito

a-

se umple

o-

erbarul

şi pe când

repeţite,

ghemul

—

erbarului,

parte din dimensiunea
“dată pe

50

ori

patru

în

vita rumegă

de

patru

ca

să

pstă

ghemului

de

timp

ori pe di

luncţiona

- regulat, trebue ca animalul să capete tot-d'auna o hrană volumin6să deşi puţin digestibilă şi concentrată. Cândil nutrim
însă unilateral, cu alimente prea. concentrate sai prea apâse

el. nu le pâte utilisa, căci stomacul lui nu pote

“mod regulat. La nutrirea
“tăriţe

nu

digera

pote

unilaterală

«i-stau cărţile»

cum

funcţiona în

făină sau

cu

numai
dice

poporul, din

causă că ele se pun între pereţii foilor şi nu se pot deslipi
de ele ciruindu-se cu: salivă pe d'asupra. De aceia făina şi
tăriţele le dăm la vite saii cu lături ori brahă, sau presărate

- pe nutreţuri volumin6se şi aspre: paie, fen, sfecle etc., cari
"să le umple

stomacul

cel voluminos.

O

hrană

dată vitei timp mai îndelungat şi fără nutreţul

prea

aspru

apâsă

volu=

minos necesar, iarăşi "i este defavorabilă, căci ea face să-i
slăbescă forţa de contracţiune a: muşchilor şi apoi mai târ-

dii nu mai este
o hrană

in stare să digere şi utilizeze în de

volumindsă,

dar

mal

puţin

Că funcțiunea proprie a ghemului
asimilarea alimentel
or,
-ci
mai mult

ajuns

substanţi6să.

nu este
numai,

o

absorbirea

şi

macerare

şi

dumicare a lor, ne arată conţinutul lor la tăiere, faţă de fecaliile
solide, intre cari esistă puţină diferinţă. O absorpţiune propriu disă nu se pote sevârşi în el, după ce elnu posedă

nici glande şi nici sucuri deosebite
nu secreteza. Lichidele
"acide şi organice ce se găsesc în el, ai ajuns acolo
din altă

parte, s6ii resultă din transforinarea substanţelor ternare
în
acetic, lactic, etc. cari pr in presenţa lor ajută
„pamal

" acid carbonic,

(gestiunea: macerarea şi acțiunea fermenţilor.
aceia alimentaţi
“vi
r
ă
.
combinată, ca anina pe ieză o i e
ae
SA
centrată să capete tot-a!
ist
ţa
a aD0să i ii
cari
ATI să-i umple
p

pâtă

ierbari
Substanțe
volumin6se,
arul Nut
şi ghemul,
pentruaSpI8
ca cărţile
lui să

lucra, şi să le

ţină, tot-d'auna în
funcţiona. Apoi tocmai ierbarul şi ghemulstare de a putea
sunt principalele

teii ale stomacului la rumegătâre, cari permit
utilisarea
a imente or aspre şi voluminose, grele
de digerat, şi puţin

— 51 —
"-substanţiâse: b6be, fen, paie, coceni, plevă, păstăi, iarbă, “etc,.:iar când hrana ce li se dă este prea apâsă sci prea.
-concentrată ca: lături, sfecle, napi,. dovleci ori turtă de ulei,

“tăriţe, făină trebue să-le dăm în rațiunea dilnică şi dosa necesară de fen ori paie, indiferent. dacă pe aceste le pot di-.
--gera ori nu, numai. ca să-şi umple cu ele stomacul. cel vo„luminos. La: animalele rumegătâre incă tinere, până ce sug.
'şi se nutresc numai cu lapte, stomacul este'încă simplu,
căci ierbarul reţâuaşi ghemul. sunt încă puţin desvoltate,:

şi deci ele hu pot utilisa-incă substanțe

volumin6se, şi să

"Je dăm pe aceste numai: treptat în raport cu desvoltarea sto- .
- macului. La cal porc şi animalele” carnivore,

alimentele trec”

«din gură prin esoag de a-dreptul în ultimul şi singurul compartiment al lui, în. chiag şi de acolo'apoi în canalul in-

testinal.

oo

Din ghem

i

alimentele trec în partea a patraa

-s6ii 'coagulator “propriii

dis. După

forma

sa

lui în chiag

esteridră el'se--

asemănăcu o para, dar după conţinut se deosebesce cu totul. "de cele alte compartimente dântâii prin bogăţia şi abun-.denţa sa în ghinduri. Mucâsa lui conţine două feluri de glande:
«unele
în forma degetelor. fig. 17. de la mănuşă, compuse din..."

Fig. 17, Capatul do jos a unei glande pepsice.

de 15 ani).
"Fig. 17 a. Glandă pepsică (partea inferi6ră de 1 o vaci

-.
|

-
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un mare număr. de celule cu câte un, nucleii fie:care fig. 18
şi cari secreteză chiagul seii pepsina'un ferment. tare activ.

este

unul

din fermenţii. principali al

digestiunei.-

ana me a

NV

m

, Pepsina

-Pig. 18. Glanâe pepsiee din stomacul unu boi.
pe

căci: ea are particularitatea, d'a. face. să se inchege substan-țele. cuaternare—albuminoide—şi I6 transformă in peptone:
„".iar.prin adaos de pepsina din noii; el&în curână se distrămeză.;
în fulgi, prin câre. devin apoi. uşor. digestibile. Din causa.

|
»:

"- acestei acţiuni 'coagulative -a. pepsinei: întrebuinţăm chiagul
* (stomacul uscat şi sărat) dela animalele tinere: viței şi mici:
„„ cari nu au mâncat. incă iarbă, pentru inchegarea laptelui la:

“ fabricaţiunea brânzei...
|

Afară de aceste glande pepsice mai 'sunti în partea posteviâră a chiagului şi alte glande numite 'mucose cari sunt
în.

- forma

unor pungi: în partea

Ei Fig. 9. Glanăe

de. jos. iarăşi rainificate fig. 19..

din „muedsa hiagulei

Ele socretăză unele „miucosităj
cr

unui vițel

i, prin câte

suprafaţa Şi .. as-

!

DI

aa

„pectul lor devine luciii şi alunecos, pentru a face alimentele
"maj alunecâse, când este să intre prin pilor în canalul întes-tinal, mult mai strimt-d cât părţile stomacului.
După

„sghemul,

volum

şi capacitate,

se' pote asemăna

chiagul

cu

iar după secreţiunea de sucuri şi fermenţi, cu mu-

-cosităţile cerului

gurei

sei a palaţiului.

„Intre sucurile gastrice, cari lucrâză în chiag asupra ali„mentelor vin în considerare cu deosebire 2, substanţe: pep- “
-sina secretată de: glandele. pepsice, şi acidul cloridric liber,
«provenit

din

sarea

ce li s'a dat vitelor în hrană

Şi băutură.

“Sarea are insemnatul rol ca dimpreună cu grăsimea să facă
.ca să se secr eteze

cât mai

multe. sucuri

..

gastrice; iar o hr ană

prea apâsă face ca ele să fie prea slabe, nu indestul de con„centrate

şi active,

deci

trebuesce evitată.

Substanțele din alinente ce aii fost disolvate

în

stomac“
-:

-sunt la moment şi resorbite de către vaşele. sanguinee, află- .

“târe sub stratul mucos al păreţilor lui, şi rămân: în urmă -. “numai cele nedisolvate, cari sub numirea de chim o materie
„dichifiată, tree prin orificiul -pilorie in intestine. In canalul
“intestinal, alimentele sunt “supuse din noii acţiunei unor
-alt-fel de sucuri, numite 'sucuri gastrice, mult mai vigurâse
€
de cât cele din stomac, şi cari le pot deci, atăca Și extrage cu:
mai

multă 'vig6re

de. cat

acelea,

Canalul intestinal este compus-din două soiuri
s
de intestine:
: şi
stomacul
cu
nemijlocită
legătură
în
" intestinul subţire
acţiunei
Durata
anus.
„pilorul, şi intestinul gros, în legătură cu'

|

„acestor sucuri asupra alimentelor diferă după lungimea canalului intestinal, prin care au să trecă ele, şi: care după
-cum am' v&dut mal sus la vitele cornute este de 922-ori din
lungimea corpulni. Acţiunea la cari. sunt :supuse ele este,
„diferită, căci afară de. fermenţii şi substanţele modificatâre, - rămase încă în chim, mai vin alte sucuri gastrice peste ele:
“îndată la “intrarea

lor

în

intestinul

subțire vine peste. ele -

„fierea, produsă de ficat şi apoi ceva mai departe - sucul. .
- pancreatig. şi „în fine sucul intestinal, secretate. fie-care de.
glande deosebite şi aii iarăşi acţiuni: deosebite fig. 20.
Sucul pancreatic este secretat de glanda pancreatică de sub

diafragma şi se apropie mult.de saliva din gură, dar conţine un
„erment Şi mai i puternic €de cât. ea numit

tri ypsină, care atacă
A

2

—
"şi modifică

ultimele r&măşiţe

54 —
de amidon,

ce aii mai

r&mas-:

ne alterate şi le preface în dextrină şi sacharosă, iar pe albu--:

--"minoidele incă ne disolvate, le transformă în peptone ca şi pepsina din“stomac. Săcharul se resorbe. parte ca atare, decătre vasele sanguinee, parte se modifică în acid lactic şi
„ăcid butiric şi apoi se resorbe prin osmosă. Fierea produsă. |
“de ficat are facultatea de a o secunda pe ea la atacul dife-

ritelor substanţe, şi la disolvarea acelora, dar. cu deosebire:
"da desface (emulsionâză) grăsimile in mici bobiţe ca să
v6tă fi resorbite,-iar -pe altele a le saponifica mai intâiii.
pentru ale resorbi. mai uşor. Sucul intestinal secretat: de

„Fig.

20.

|

Mucosa intestinului

subţire

de la un vițel de 6 qile,

„intestinului, D glandele lu Lieberkiihn.

” nisce glande tubulare

a vilositiţile-

|

numite a lui Lieberkiihn atacă

fibrina:.

cea grei solubilă şi o preface în peptone, iar
în colo amestecat.
cu cele alte sucuri ie ajută în acţiunea lor.

„.. Chimul

s6ii: substanţele solide şi lichide incă nedisolvate:

- ŞI neutilisate

se propagă

taltice (şerpuitre)

"mente, „ce intră. din

în intestine

prin

a acelora, şi impinse
* stomac.

mişcările

Substanțele disolvate

ficate din chim pentru ca să pâtă

peris-.

dinapoi de alte ali-.

fi: resorbite

şi

Şi mo-:

utilisate.

trebue ca glanda. cea rhai mare din
corp, ficatul sâ secreteze fiere în deajuns şi necontenit. Absorp
ţiunea de. grăsimi se:

face numai ia legătură cu fierea. Apoi
fierea

mai impedică
şi putredirea albuminatelor,
cât timp ele sunt în intestine
iar cea inai mare parte a ei
intră în sânge. La capătul
in-testinului subţire se pâte.
constata încă fierea cu uşurin
ţă.
ca atare, nu
insă şi in. intestinul gros

sâi

în escremente,.

i

după eliminarea acelora. Conţinutul intestinului subţire este
tot-d'auna alcalin, prin precipitarea acidului cloridric din

chim cu soda ce provine din fiere şi cu care se combină.
„In intestinul gros continuă disolvareaşi absorţiunea ali-

mentelor, păreţii lui mai groşi fiind căptuşiţă cu un mai mare
_ număr de glande diferite iar secreţiunea de sucuri gastrice

4...

Cu cât ..

subțire.

cel

„mai abundentă fig. 21 şi 922 de câtin
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Fig. 21. Orificiilo glandelor lui Lioberkiihn.

Pig, 22. Glanda lu Lieberkihn de la un boa do 5 anl.

alimentele din canalut intestinal trec mai nainte, cu atât
iar cele disolvate sunt
ele se extrag şi utiliseză mai bine,
resorbite îndată sub numirea de chil şi trec în: sânge prin

'vilosităţile
tot înainte

intestinului, iar cele nedisolvate sunt împinse .
şi din ce în ce mai vârt6se până. ajung “de se

elimină pe anus alară din corp, sub numirea de. fecalu
_s6u băligi. Aspectul microscopic între fecalii şi alimentele

cuprinse în .al 3-lea compartimental stomacului, cele din „sei ghem cărţi, presintă puţina diferinţă fig. 93, 24, de unde.

-resultă că dumicareaşi măcinarea principală a alimentelor -

se face cu deosebire în gură şi în ghem.

TFecaliile la eliminarea. lor din corp cuprind

E
între

altele să

fragmente şi părticele de plante, cu celulosa încă nedisolvată,
N
4

.

| schelete de silice,

sporii de la plantele p ărăsi ite,
s

- Big. 23, Conţinutul ghemului.

- Fig, 24. Baligă do vită mare.
:

şi p ăr ui

—
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muc6se din substanțele organice descompuse, cari-au fost
secretate'şi eliminate de către stratul mucos. Culrea lor
este variată, după materiile colorante din fiere
.ce ati ajuns
în ele. Dacă ânimalul n'a obţinut şi găsit în hrana sa destulă
grăsime şi corpuri grase, ori că ficatul nu a putut secreta
“-fiere in de ajuns, atunci se pâte constata în.balegile vitelor
încă şi scrobâlă, sacharuri, eventual şi b6be întregi.. Intre
tote însă predomină, celulosa, pe care vitele rumegătâre (cor-

nute)- nu
după

o disolvă

gradul

secară şi de
porumb, cari

de

mai

mult. de

inlemnire

a paielor

60%,

une-ori nici atât,

şi fenului.

Paiele

de

ogrâi ogrinjiă fenul cocenos şi cocenii de:
posed celulosa înlemnită, forte: puţin se pot

„digera şi asimila în corp, chiar de către vitele cornute şi
'sunt cu totul nepotrivite. pentru cai, a căror „stomac este -

| Simplu.
ie
"- Se digeră şi disolvă însă

celulosa încă

neinlemnită

şi

fragedă de iarbă. verde; din trifoiuri, plantele rădăcinsse
şi tuberculdse, sâii cea de la tocătăra de paie şi fin, după
ce a fost tăiată mărunt, înmoiată sei opărită. Nu mai puţin.

utilisarea alimentelor în stomac şi. intestiue depinde

şi de

ojustă combinare alor, prin lormarea- unui raport nutritiv potrivit între substanțele ternâre saii idrocarbure şi cele azotâse
albuminoide. Un adaos de prea multă scrobslă în alimente fără de Substanțe albuminoide în dosă echivalentă, face să
nu se pâtă digera şi utilisa în de- -ajuns scrobela, pe care

o putem 'constata apoi cu-jod în balegi.

- -

o.

Substanțele azotâse—albhuminoide—ca să pâtă fi digerate şi
assimilate în stomac, ati lipsă de grăsime, după cum resultă
acesta destul de evident din cele expuse mai, sus; dar prea

multă grăsime iareşi este defavorabilă, căci impedică numai
digestiunea. Grăunţele mari şi tari de cerealeși de legumindse
nu se pot digera şi utilisa în “de- ajuns, din. causă că vita
„nu le pote sdrobi şi măcina în de ajuns în gură, şi de aceia”
ar fi mai

nemerit de a le. da

făină, în abăutură

în

formă de uruială, tăriţe ori

ori preserate pe nutrețul aspru vvoluminos.

Un nnutreţ „prea-apos sau prea concentrat, trebue să fie in:
socit tot-d'auna de un echivalent potrivit de nutrețuriaspre...

voluminâse, chiar | şi 'când acestea nu s'ar putea
loe dar

sunt

necesare

numai: pentru umplerea

digera

de:

stomacului..

..

—
Resorbirea - substanţelor
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disolvate

şi trecerea.

în. stomac

lor în sânge se face pe două căi diferite, . Substanțele ternare:.
zacharul, acidul lactic şi uric, sărurile acidilor vegetali (subsminerale)

tanţele

„sele sanguinee,
fină in stratul

se resorb

direct

mucos

şi trec în va-

stomac

în mare

cari se găsesc

„ substanțele azotâse

din

numer

al păreţilor -stomacului.

peptonele şi grăsimea

.reţea

că o
Din

contră

emulsionată sunt

“vesorbite de vilosităţile păreţilor intestinelor, şi numai dup&
“mai multe modificări originale ajung în sânge. Pentru a"câsta, păreţii interiori ai intestinelor nu sunt netedi, ci im-

- Drăcaţi cu un put
- fig. 20 a. alcătuite
midile unui părete
“lor sub o țesătură
mite limfatice fig.

fin,-nisce fire de 0,7 mm. lungime, vedi
din nisce celule lungi cari staii ca cărănetencuit cu capetele in afară iar în dosul
se allă spaţiu gol, se termină vasele nu25. “Aceşti peri- fină pătrund cu capetele

*,

| Fig, 25. Vilosităţi intestinale din intestinal subțire al unui vițel,

lor în lăuntrul alimentelor

din

staii în

altele

intestine

şi resorb

peptonele.

grăsimile emulsionăte, o parte din „Substanțele minerale Şi
ceva săchar, cari: pătrund printre celule în cavitățile lor,
ce:
comunicaţiune

cu

mai

multe

la o-laltă

şi

se

„„ adună ca chil în vasele -limfatice: şi ajung apoi
în sânge: La:
„trecerea prin ele chilul este supus Ore căror
nodificaţiuni ; la |
inceput
fiind de cul6re albă o schimbă

pe alta ceva gălbue

şi
apoi în curând incep a, se aduna şi forma în
€l mici globuleţe |
ere
cari se consideră ca premergătâre glob
ulelor din
p.

Lc

,

—
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“Substanțele ternare

—

trecute în vasele

|

a

|

|

a

Nr

sanguinee, urmeză

a-

cestora, adunându-se din cein ce mai multe la olaltă ajung în
vina-portă care le conduce la ficat, unde se ramifică şi impart.
în vine vinule şi capilare, şi -servesc la secreţiunea fierti,

cea atât de

importantă

pentru

nutriţiune, şi

d'acolo. după:

ce se adună iarăşi în vine, se conduc'pe calea cea mai scurtă -.
la inimă, ca să compenseze acolo materiile usate prin res- .

piraţiune şi cele. eliminate prin descompunere.|Materiile al-buminoide

absorbite

ca chil de cătră vasele

limfatice,

suni,

şi ele conduse în sânge, iar cea ce.nu pâtefi utilisat din
ele se elimină prin rinichi cu urina.
. Sângele: este lichidul cel mai bine cunoscut intre tote Su-.
curile şi lichidele corpului, fiind că el se găsesce în întreg
corpul şi circulă în arteri, vine, vinule şi capilare. El este

de culâre roşie şi până ce este închis in vine şi vasele sanguinee este lichid, dar după&-ce vine în contactul cu-aerul - :
atmosferic se inchegă. Totuşi nici el nu este aşa de simplu :
după

cât s'ar

părea.

In marea

lui majoritate

se compune

din apă 90%, şi mai bine, iar. cul6rea -cea roşie a lui provine din nisce mici globuşâre numite globule. Ele ni se pre-:
sintă la: microscop

ca nisce

de discuri, cu o dungă
ele sunt lipite mai

| monede

(fig. 26).

celule

simple

lătăreţe în forma.

forte subţire; de multe ori. unele din

multe

la o-laltă: în forma- de

sropuri

|

Fig.26. Globulele de sânge de la o racă, mărite! do 100 ori.

de

-

0
.

cr.

- Aceste glGbuşăte mici roşii nu sunt corpuri simple ci com“puse din o substanţă azol6să numită plasmă, în care inn6tă
-substanţa roşie hematoglobină. Afară de globulele roşii mai
mici albe sâă incolore, de şi în
după: composiţia lor se apropie

„de limfa din vasele imfalice şi se numesc

globule limfatice

-.
s6u albe.
După composiţia ei chimică 1nici plasma din singe nu este
simplă, ci alcătuită din dou substanţe diferite—una numită

"fibrinogenă şi alta fibrinoplastică—cari

ambele

combinate la

o-laltă dai fibrina; afară de plasmă mal sunt în singe şi
alte substanţe azotâse ca ser—albumină—caseină, apoi săchar
„măterii. estr active fără azot— ca residuri ale -assimilaţiunei
şi bobiţe de grăsimi—gazuri ca acid carbonic, osigen şşi azot
şi în fine subst anțe minerale în special multă sare, clorur
de sodii, fosfat de calciii şi fosfat de magnesii. Tote aceste
- substanţe şi corpuri diferite seaflă în stare disolvată înnotând în sânge până ce acesta este închis în artere vine şi
capilare. Până ce el circulă nu esistă în el fibrină, ci numai

cele două substanţe : fibrinogenă şi fibrinoplastică, arătate mai
sus; din a căror combinare la contactul cu aerul se formeză.
fibrina, ca nisce fibre lungi şi elastice, şi singele: se închegă,
coagulză.
”

„

Singele în stare lichidă este într'o ) mișcare
centru—inimă-—la

periferia

datorită contracţiunei

corpului.

continuă de la

Circulaţiunea

lui

este

muşchilor. cordului, numit de obicei

popular bătaia inimei. Inima s6ă cordul este un organ cărnos
în formă de pară, aşedată in cavitatea toracelui şi invelită
de nisce muşchi tari: Ea ește împărţită prin două segmente
în 4 camere diferite două .aprâpe de virf numite ventricule
şi două aprâpe de basă numite auricule, şi fie care din ele
sunt situate una spre partea drâptă şi 'alta spre partea stângă.
Comunicaţiunea între ele nu este reciprocă, ci fie-care
au-riculă comunică direct numai cu ventricula ce se
află d'a-

supra ei,

«Prin contracțiunea muşenilor inimei, sânge
le din ea se împinge inainte în artere, şi - fiind-că aceste
contracţiuni sei

bătăi ale inimei se severşesc ceva în mai puţin
de câto secundă,
în “le din o secundă! şi

urmâză

apoi

cu

mare

recuDD

ea o ae ti
aa

sunt încă şi alte globule
număr mai restrins, cari

N

)

o

—

a

2

" laritate scurt ună după alta, cu fie. care pătaie a inimei intră
o canţitate 6re-care de sânge din inimă în artere, care. apoi
“străbate întreg corpul şi: se intârce: iarăşi la inimă înapoi.

Vasele sanguinee

în care circulă-sângele

pârtă diferite:nu-

“miră : artere sunt cele cari primesc sângele de la inimă direct şi-l duc în diferite părţi şi organe ale corpului, îl impart

“Şi daula altele mai mici numite arteriole iar aceste altora:
şi mai mici numite vase capillare, apoi vine şi vinule sunt,
cele cari primesc sângele 'de la capilare il adună la o-laltă!
“Şi conduc inapoi iarăşi la inimă. Atât arteriile cât şi vinele..

:. se ramifică

şi sub-divid în altele tot măi mici până ce

se.

desfac in altele mici. de tot, ce nu se mai pot sub divide mai
- mult,” şi aceste sunt vasele capilare.
.
„Şi: unele şi altele sunt nisce vase tubulare “cu Dăreţii
subțiri elastici,: cari pot.suporta o presiune destul demare .

fără ca să se rupă; când ele sunt pline cu singe sunt tot:
*

dauna turgescente şi

cad-la o'altă. Când
pot

vedea

ţepene,

iar când

sunt

gâle

păreţii lor:

sunt pline” ele. sunt transparente

globulele

de

sânge

din

de

se

ele..

"Drumul cel face sângele de la inimă la periferia cor pului |
- „şi. înapoi la inimă se pâte asemăna cu d6uă verigi sci inele,
din care. unul

mai

lung

şi altul mai scurt,

pleteză unul pa altul, fig. 27. Un globul

dar cari s6 com-

de sânge

plecând

la contracţiunea muschilor inimei din auricala. stingă v-a."
trece în ventricula stingă b apoi eşind. de acolo. trece în

" artera 'aortă c unde se desface în arteriole şi capillare.d se... „adună apoi în vinele pulmonare
e şi intră în auricula dreptă
-f apoi trece în ventricula

dreptă. g şi apoi de acolo impins

„în arteria pulmonară h face drumul

cel mic. se ramifică în

arteriole i şi capillare se adună apoi din noi în vinele pulmo„a. plecat.. Prin bătaia inimei sângele se împinge cu mare.
presiune în. arteria aor ta, şi de acolo el fiind impins dinapoide altul, ce, vine in: urma lui, se imparte şi ramifică în tote

părţile corpului prin. capillare—face drumul cel lung—ca să.
se 'intârcă prin vine inapoi la auricula şi ventricula. drâptă;.
de. unde eşind are să facă drumul cel: mic la plămâni.
Durăta: circulaţiunei

- sângelui - se

face

aproximativ

în

o-

jumătale” de minută sau 30 de secunde, Bătăile. inimei sai
.

ț

„nare şi prin, &.se intârce inapoi la auricula. stângă de unde

=

02 —

vitei;
iunile sunt variate după specia, etatea şi starea
mai |
auna
tot-A
sunt
adulte
vitele
la
le
vorturile norma

:
Pi

puţine
urmă

de cât la cele
circulă

mai

tinere, de unde

iute -este mai

cald.

celor.

şi sângele

In

o minută

1a cal 38—40 la mânz 40—72, -la vita mare_45-—50,

160-635, la 6ie 70—80,

din .

ele sunt

la vițel

la miel 80—90, la porc 70—80, la purcel

„Pig. 27. Cireulaţiunea sângelui.

„400—410.

Bătăile inimei

depind şi de respiraţiune.

respiraţiunilor. este mai mic. de căt pulsaţiunile,

Numărul

căci calul

“respiră numai de 7—10 ori-pe minută,. vaca de 10—15 ori,

dia de 15—20 ori, porcul de 10—15 ori.

Ea

„Sângele care circuleză în vine este tot-d'auna de culsre

roşie închisă, fiind bogat în acid carbonic, de unde şi în figura
de faţă este presentat prin o culdre negră, iar cel care ese

“cin plămâni şi circulă în arterii este tot-MW'auna

de

culsre

N

îi —

roşie deschisă, fiind mai
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sărac

în acid carbonic, pe -care. Pa

-dat afară la trecerea sa prin plămâni, şi bogat în oxigen din
. oxigenul intrat în plămâni la respiraţiune. Aerul atmosferic
-ce intră în plămâni la respiraţiune este mai bogat în oxigen:

conţinend 21%, oxigen şi 79], azot, iar când ese din plămâni
“.este

mai

sărac în

oxigen,

dar

bogat

în acid carbonic.

Azo-

tul liber este indiferent pentru asimilaţiune la animale ca
la plante. Aerul intrat în plămâni vine acolo în contact di-.
rect şi nemijlocit cu sângele din capilare şi acolo se face

“schimbul
bonic

între gazurile sângelui — se qă afară acidul car-

şi în locui se absârbe

oxigen—căci pereţii capilarelor

sunt permeabili pentru gazuri ca şi pentru lichide—şi unele
şi altele trec prin ei prin osmosă sâi diffusiune.
.|
Respiraţiunea

şi schimbul

de. gazuri ale sângelui

se face

|

cu deosebire prin plămâni. Ca să potă intra aerul în ei, plă-mânii

sunt un organ

mare

de

culdre

roşie

spălăcităşi de .-

structură sponghi6să cu. mari celule g6le în ei, numite Jo.buri pulmonare, în care pătrunde aerul din trachea artera
direct. In aceste loburi formate din ramificaţiunile extreme
şi fârte fine ale bronchiilor, având păreţii alcătuiți din-un ..
“strat mucos
tare subţire, în care se aflăo reţea intrepă de
“vase capilare f6rte fine, se face schimbul reciproc de. ga:zuri ; prin pereţii lor pot să trâcă gazurile şi să se schimbe

|
.

unul contra altuia prin diffusiune, acidul carbonic din sânge
trece în plămâni pentru a fi respirat în. afară; iar în locui
din

capillare şi

este pe dată absorbit de către inmensul număr

intră oxigen,

din oxigenul intrat în sângele

de globule

“sanguinee ; maj puţin intră şi în-sărul din sânge.
In drumul săi oxigenul trecând cu sângele prin arterii |
şi capilare, se împreună cu- carbonul şi formeză acid carbonic anidru, pe care la trecerea sa prin plămâni îl dă ia-.răşi afară, ne.mai putând suporta sarcina lui cea grea. La
“combinarea oxigenului cu carbonul în acid carbonic se pro-

“duce” tot-odată şi căldură, Afară de

ea

se

mai

produce

şi.

prin desagregarea şi descompunerea substanţelor organice
„deja esistente, alte gazuri cari se: descompun în apă, amo-

misc, acid carbonic, etc.
Cătimea de căldură produsă în. corpul animalic la. asimi!
S

„ laţiune depinde

în prima

linie de materiă consumată şi apoi
„A

:

+

—
de

mediul

'vatura

ambiant

grajdului

sformarea

in, care

sei
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unui gram

|

în

E

î

animalul—de

expus

este

a aerului

p-

tempe=tran-:

trăesce. Pentru

care

de carbon C.- in acid

carbonic

CO, se

acea

necesară

la. în--

recere o temperatură echivalentă. cu
căldirea a 105 grame de apă la 73%.

După experienţele. lui Henneberg şi Stohrman, privilâre la.
alimentaţiunea. vitelor cornute
—
o'vită. mare de 300 klgr.
greutate are necesitate diinică de 3,75—5,75 klgr.. substanţe
„ternare: seroblă, zahăr, pentru ar derea lor în corp—pentru .
” a-şi menţine căldura normală a corpului. Când-insă mediul
ambiant — temperatura grajdului sâă a aerului, este mai
dută, este frig sei ger— ori vitele se ţin şi iarna afară
| cerul liber espuse tuturor intemperiilor, atunci ele ai
--de mai mult nutreţ,: pe”care îl consumă fără de nici un
pentru ele şi pentru stăpânul lor, ci numai pentru ca

SCă-sub.
lipsă
folos:
lipsa

” de adăpost şi ori şi ce scut să o compeiiseze prin consuma-țiunea mai

mare de alimente;

şi

acest adaos

o risipă curată de nutreţ $şi de hrană,

nu este do cât

fără de nici un folos.

şi rațiune,

-P'aci

vine fenomenul

pe ger vitele.mănâncă

cunoscut. deja

de piult,. că iarna

şi.

şi rod şi paele de secară şi cocenii de

porumb, pe cari altă dată nu le. vor şi nici că se uită la ele,
- iar vara şi pe căldură in genere,

ori-ce individ mănâncă

şi

consumă mai pucin. Temperatura cea mai potrivită pentr u ani_male ca şi pentru om eaceia dela 14—160 C. -, Şi numai pentru

Gie pâte fi suficientă şi una de 10—19%

!

C. La aceste cle con-

“sumă relativ paiin nutreţ, şi ceia ce mănâncă, utiliseză bine.

Plecând

de la temperatura

comparativă

de 1%

C. în jos

şi

„Sus, de fie-care grad cătră 0, reclamă un: spor de hrană de
„5—10los'iar de la 10 C. în sus până la 16 „350 C de fie-care
grad de - -temperatură- mai înaltă, se face o economie de
2—30]o. în. nutreţuri, . Apoi vitele mici şi mărunte consumă

mai multă hrană în raport cu cele * mari, după ce corpul-lor.
este proporţional mai mult. espus meâiului ambiant de cât.
a celor

mari.

|

a

Din aceste: vedem. cantitătea enormă Şi risipa mare de:
nutreţ pe care o consumă ţăranul nostru pe an cu vitele sale,
în lipsă de ori-ce adăpost şi. grajd pentru. vite, şi când
le ține
şi iarna afară sub cerul liber, espuse, tuturor viscolelor
Şi.

./

—
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intemperiilor, ori numai: legate” de un: copac s6i gard. De
aceia țăranii noştri ait tot-d'auna lipsă. de atâtea nutreţuri,

-:

“pe cari ei nu le pot produce şi nici întrebuința cu folos. Şicu_.
t6tă risipa şi devorarea enormă de nutreţuri, mai tot-d” anda,
- vitele lor es.slabe, -6rbe «de. f6me în pr imăvară.
„Căldura vitele o supârtă: mai uşor de cât frigul, nu niumal
prin o transpiraţiune şi asudare mai abundentă, ci și prin.
lipsa de poltă de mâncare. Pe căldură nici omul nici vita E
„nu mănâncă aşa mult, ca de obiceii. Consumaţiunea de

hrană şi arderea de substanţe ternare în corp depinde insă
* şi de contracţiunea muşchilor —- adică de munca săvârşită
a animalului. Vita care muncesce, consumă şi are lipsă de
mai multă hrană de cât alta,“care stă, este în repaos. Apoi
- vita care este in carne şi bine întreţinută, consumă iarăşi

„mai

pucin nutreţ, de cât alta

care este

-

slabă, căci „la cea .

d'intâiă este stratul isolator, de slănină şi grăsime, care o fe-

” resce de fluctuaţiunele brusce ale temperaturei. şi de asprimea climei, iar temperatura corpului ei este mai uşor de
“ţinut la același. nivel de cât. la: alta slabă.
Temperatura normală la” cal este de 315
080. C.; la

„vitele cornute 38— 38,5 „la
|
die 39,5 — 40,0,
pasări—gâini 2%

la pore 39,9, la

C.

Dintre: substanţele cuprinse în alimente, vine în conside- -rare în prima linie apa, care j6că rolul -cel mai mare la.
"disolvarea alinientelor şi formarea; sângelui 'şi a diferitelorsucuri şi corpi organici ; apoi ea serță şi la circulaţiunea sân- . .
gelui şi la deplasarea lor la locul de utilisare. Am vădut
mai sus că %/, din corpul animalului se compune din apă.
La acest volum considerabil de apă, afară de apa din hrană,

- mai vine în considerare încă şi apa de băut, care o consumă,
animalul la adăpat şi a: cărei. cantitate este iarăşi destul de»
“variabilă. Afară de nutriţiune apa este necesară şi la intre- ținerea respiraţiunei şi perspiraţiunei;. care - este iarăşi: va=

- iată;
-

depinde de

mediul-ambiant

specia, stârea: şi etatea
în

care

trăesce

vita.

vitei, cum. şi de

Oia şi calul bâi relativ .

pucină apă, vitele cornute “mai multă, bivolul şi mai multă,
“iar porcul se pote nutri şi întreține şi numai cu lături şi-alte
„alimentelichide. Bentru activarea transpiraţiunei pielei, bivolul

şi porcul aii lipsă de bălți, în care să se scalde ă tolănescă.
o

«Zoote chniae

.
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tote

hranei,

ale

azot

de

fără

ternare

substanțele

Dintre

,

al
se ard şi consumă în corp, fără de nici un efect vădit
sti
Amidonul
căldură.
lor, de 'cât acela al producţiunei de
parte

şi celulosa,în

zahărul

scrobela,

ard

se

şi carbonnl

din ele se preface în acid carbonic. Ceva zahăr şi acid lactic
se găsesce tot-d'auna şi în sânge. (irăsimea. nu se mai

găsesce în sânge ca atare, şi nu.se pote dovedi nică la microscop,ci este s6ă, transformată în zahăr, seu că este sa-

ei cu alcaliile. Numai când dăm
ponificată prin. combinarea
vitelor în hrană grăsimea în dosă mai mare de cât e de tresânge.

"- sânge,

mai

să se

buinţă,

după

şi

nutrire

globule

de grăsime

mai uşor ceva

constata

Incolo se pâte
îndată

găsi unele

pâtă

Din

vinos.

sângele

în

grăsime

în

în.

causa

utilisărei- lor unic la producerea de căldură, substanţele ternare se mai numesc şi substanțe termogene.
Substanțele azotâse sâii albuminoide arn v&dut mai sus că
ele sunt 'siugurele nutritâre=—după ce din grei solubile ce
era, prin intermediul

peptone,

pepsinei din sucul

ceva mai uşor

solubile,

gastric se prefac în

cari apoi se disolvă şi re-"

sorb în sânge. În sânge ele se prefac apoi îndată în albumină şi globulină, parte pentru înlocuirea altor combinaţiuni
organice deja existente, şi parte cu spor şi adaos noii, câ să
servâscă la producțiunea de: muşchi şi carne. Substanțele
minerale încă 'se absorb şi întrebuinţeză la desvoltarea,

crescerea s6u îngrăşarea animalului. Mai întei sunt fosfatele
cari se întrebuinţeză la formarea de celule şi ţesături ; altele:
calcea, magnesia şi fosfatele se depun -in 6se şi le întăresc
dând

6selor

soliditatea

necesară;

dar

incolo

ele tâte

con-

tribuesc la formarea de celule. Sarea. servescela secreţiunea
sucurilor gastrice, .şi se găsesce in dosă insemnată şi în
sânge.

Ferul

se

găsesce

în

sânge

şi servesce

la formarea

gl«bulelor şi le dă culdrea ceă roşie a lor. :
|
"-Tote aceste substanţe diferite odată disolvate şi intrate în

sânge, sunt duse de acesta prin capillare in tâte organele şi :

ţesăturile

corpului,

de

alimentâză

sunt capilarele care le nutresc,

pe

acesta.

cari din

In 6se

măduva

încă

6selor 'se -

vind nutițiunea
acelora -vedi
edi Beebig. 6, 0. UralUnde sângele
a nuepâte
LAU

i
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circula,
pote

organul more, sea se atrofiză cu totul, şi nu-şi mai

îndeplini fancţiunile

" Tntre

substanțele

sale vitale şi rolul

ternare

din

alimente,

săi.
incontestabil: că

rolul cel mai mare îl au grăsimile_ ia nutriţiune, fiind că ele
servesc atât la arderea s6it: combustiunea din corp, cât şi la
îngrăşarea animalului. Grăsimea din hrană servesce şi se
întrebuinţeză unic la îngrăşare şi depunerea. de: grăsime în
corpul animalic, mai cu semă utunci, când în alimente există

deja ceva, grăsime vegetală ori animalică: uleiuri, grăsime,
ete., în măsură mai restrinsă, şi sunt şi cele-/'alte substanţe
ternare

şi albuminoide,

în măsură

potrivită în hrană—celea

ca să suslină arderea din corp
— iar albuminoidele
formarea

de

albumină.

mare la vite nu se
impedică

atunci

Grăsimea dată

pote digera

insă

în

pentru

dosă prea

şi asimila: in' deajuns, şi ea

numai digestiunea, trece şi se elimină neas-

similată din corp;

insă

în -lipsă de

grăsime. suficientă în

„hrană, ea se formeză şi din “substanţele albuminoide din
“corp=—prin descompunerea acelora în grăsime şi carbamid,—

sub care formă ea ne

vine insă prea

scumpă.

După Hen-

neberg 100 vol. de albumină distrusă în corp”dai 51 vol.
grăsime. Grăsimea se mai p6te forma sub anumite raporuri şi din substanţele ternare existente în hrana: din celu-

losă, amidon,-zahăr, 'ete., precum şi ea la rondul ei prin
-emulsionare se preface: în zahăr.
Ca animalul să se pstă hrăni şi desvolta bine, trebue “ca
tot-d'auna să-i dăm alimentele, cari să conţină pe tâte aceste
substanţe diferite, în o anumită: dosă şi proporţionale cu
greutatea vitală a-lui. Nutrit cu o hrană deo composiţiune
unilaterală, animalul nu se pote nutri nici subsista. La ţi-

merea şi! nutriţianea
cleiti-amidon

esperimentală a unui câne,

şi grăsime,

numai

făcută :de Foit—cânele

cu

a perit de

"f6me după 30 dila, ca şi la inaniţie—absoluta lipsă de hrană.—
“Ceva mai mult, animalul se pâte întreținea şi nutri numai:
cu substanţe. albuminoide, fără grăsime şi fără substanţe :
termogene,

ca prin

desfacerea

albuminei,.

să

se

producă

_ căldură şi grăsimea necesară. In acest cas însă vita pâte să-şi:
":-

conserve greutatea avută, ba chiar să depună şi ceva gră“sime, însă ea nu pote fi menţinută pentru durată, şi în ge-

nere consumaţiunea de albuminate pentru” ardere şi desfa-

Sa
„cere in grăsime şi carbamidă ne dă “mult de lucru şi ne vine .
“prea scumpă.
_i
- Albumina animalul nu o Dot6. -prepara singur “căi planta

“din” elemente anorganice, ci trebuesce să-o ia din: alară,
formată gata de regnul vegetal. Grăsimea animalul o pote
din

forma

alte grăsimi

Și din substanţe albuminoide;

ternare ca.

din substanţe

consumate,

Când

afară de gră-

în hrană

: sime. mail sunt şi substanţe- ternare, în dosă suficientă, dim=;
preună cu albumina necesară, atunci tote albuminatele rămân

în.corp de se depun ca substanţe plastice—se formâză muşchi,
„carne, lapte, sânge, etc.,—iar grăsimea lor se depune ca atare
izolate

ori

în

“ cresce în volum

în” celule

şi

greutăte.. Depunerea .de

țesături

intregi,

şi

vita

șe

ingraşe,-

grăsime

„*grăşarea, vilei se favoris6ză forte mult prin o hrană

„d

şi in-

fără azot.

bogată în substanţe ternale, iar depunerea de carne și muşchi
“prin una mai concentrată, adică.mai bogată în. substanțe

_plastice—
numai

albuminoide, Deci substanţele

arderea,

ci servă

şi lao

ternare nu intreţin

economisire de albuminate.

In lipsă de hrană suficientă sei la o composiţiune ne- :
potrivită a hranei, vita slălesce 'şi consumă. din seul şi
carnea ei, care decade şi.servesce la arderea şi: formarea...
de grăsime, necesară la menţinerea -temperaturei corpului.

“la acelaşi nivel, sei în raport cu munca şi serviciile: prestate.
“La “acestea, substanțele organice deja existente în corp, se
“descompun. şi desfac în alte substanţe de o combinaţiune:

„mai

simplă; care se 'atiliseză şi consumă

că după

oxidarea lor trec

in

sânge,

limfă

deja în

corp, ori:

şi: diferite alte

'sucuri. organice, ori ca residuri şi secreţiuni diferita, pă"răsese “corpul animalic, se elimină pe diferite :căi:din corp;
„Intre diferitele substanţe ce se elimină din corp—vine dupăcantitate în rendul 'd'anteă,

“de. vapori, cari. se

acidul

elimineză

carbonic şi apa,

--

:

in formă.

4

la. respiraţiune . Şi. perspira- DI

țiune, prin plămâni şi. piele. Apoi: cele mai multe substanţe,
organice ne -utilisate sai trecute în desfacere, ÎN - special .

“aprope tot azotul ce n'a fost utilisat în cârp;. se elimină din.
corp cu ajutorul. rinichilor prin urină ; substanţele, mnc6să
.

sângels stricat ete. se elimină prin fecalii, pe-canalul'i
ntes: .
| tinal: Alte sucuri se secreteză de către: diferi
te glande—ori .

corespund acâste direct: inn afară ori nu, “şi cele:ece nu se tolo- |
sesc în corp se dați afară. Ast-fel diferitele glande ale ugerului
'secreteză laptele, pe careil dai: afară prin orificiile: mamele“or, şi care este iarăşi diferit ; după composiţia sa laptele con- .
ţine substanţe albuminoide: globule. de corastră collostrum.la.
inceput, „apoi

caseină şi lactoproteină,

substanţe

. ternare:

lactosa şi “untul, în formă de mici globule de bobiţe de mărimi .
diferite. Globulelo “de unt sunt mai mici şi mai mari de-. :

„formă *otundă şi se pot distinge la ele două periferii. deo-.
sebite—una interi6ră de grăsime şi âltă exteridră, de caseină;
“ d'aceia bobiţele de unt 'nu se: combină unul cu 'altul fară
“esternă

de caseină,

Alte glande

secrelâză alte

|

periferia

se sferimă

bătaie

“la alegerea untului, unde: prin

sucuri

deo-

sebite : glandele din testicule secreiâză. sperma şi. din ovarul

|

feminin ovulele, cari'ser vesc la 'eproducţiune.. Glandele sudoripare de sub piele dau în afară prin porii-pielei apă (vapori)

acid lactic, acid

acetic şi

ceva amoniac

şi puţine

săruri

minerale; glandele sebacee din piele secr etâză şi ele şi dai
afară un usuc, care da pielei şi părului luciul săi deosebit .

şi face părul să fie mole şi luciu, să resiste mai bine agen-

“ilor climei.: Usucul dimpreună cu. celulele epidermei. mor“tificate, care se jupâie sunt cele care murdăresc pielea şi

“capul sub numirea de mătrâţă; ele impiedică numai perspi.

raţiunea pielei ; deci prin pieptenare şi ţesală trebuesc aceste

înlăturate, pentru

a permite

ireru ptă.

Insă fără îndoială cele. măi
strecora

şi elimină

afară prin

pielei

o. perspiraţiune” neîn-

multe materii descompuse se.
rinichi

cu

ajutorul

urinei. In -

special se strecâră prin rinichi şi” daii în afară substanţele - azot6se' şi substanţele. minerale—sărutile.: Aceste ajungând
cu sângele prin vasele capillare în ririichi-se strecâră - prin .
nisce umflâturi. mici ale lor, ce se găsesc la finiea canalelor

urinare _din, rinichi in urma

presiunei

sângelui,

şi apoi se:

adună în canale mai mari şi pe urmă prin canalul uretrului
ajung în băşica. udului. -Strecorarea.. lor -prin rinichi este
“continuă şi fără intrerupere, dar deşertarea din. beşică se

face la intervale mai mari. “Prin urină se elimina-tot-d'auna
.
din corp cu deosăbire substanțele - azotâse, cari ai ajuns.
din hrana în sânge, şi servit: la formarea de diferite combi- -:

|

—
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naţiuni organice inlocuind pe altele mai vechi, . cari după
usarea şi desagrarea lor ait ajuns şi ele iarăşi în sânge;
dar une ori şi albuminatele eţc. ce nu ai putut fi asimilate
fiind în dosă prea mare ori disproporţională faţă de cele

alte substanţe.

i

Urina este tot-d'auna

bogată

în azot şi

săruri

minerale

însă diferită după specia animalului şi hrana lui. La speciile
bovine este bogată in carbamid şi acid hippuric, dpoi în

bicarbonate de alcalii, cari o fac să fie sărată. După ce urina
stă mai mult timpla aer, ea se limpedesce "şi depune sarurile ei la fund, devine alcalină, şi dă un miros amoniacal pronunţat, resultat din: descompunerea carbamidei şi acidului -

bippuric. Din urină lipsesce tot-d'auna acidul fosforic, care
se găsesce şi elimina numai cu băligile, fecaliile solide.

_Urina

conţine până

lă 930, apă. Urina

este

mai ap6să

orf

mai concentrată.
după felul alimentelorşi după cantitatea.
de apă ce bea animalul. Veqi agrologia pag. 285.

4. Vicţa -vegetativă,
Am

vEdut

mai

se ard în corp,

„mişcare.

sus

că substanțele

citate

Mişcarea este datorită cu

asupra

nervilor,

!

ternare

servesc la respiraţiune

- Şi întinderei muschilor,

:
în mare

parte

şi locomoţiuna

sati

deosebire contracţiunei

în urma diferitelor sensaţiuni exer-

cari

la rendul

lor sunt

sprijinite

ştiinţa

vroința

nâstră

de

„6se, ca nisce pârghit. şi servesc la locomoţiune. Mişcări
le
unele. sunt:spontanee voluntare Şi altele involuntare.
Involuntare.

ce.-nu

depind

de

şi

sunt:

" Vibraţiunile a diferite molecule. Şi epitelii, bătăile
inimei saă

palpitaţiunile, mişcările peristaltice ale stomac
ului Şi intestinelor, mişcările ple6pelor. ochilor etc.
; voluntare sunt mai
ales mişcările picidrelor, mânilor, fălcelor
, buzelor etc. La

mişcare se produce mersul, sai diterite
funcțiuni „Şi servicii, pentru satisfacerea a diferite necesit
ăți sai sensaţiuni

ale corpului,

Prin contracţiunea şi intinderea muschil
or,

|

a

se descompune.

grăsimeaşi idrocarburele din corp
şi mai puţin. albumina
circulatâre, iar' carbonul din ele
prin oxidare se preface in
acid carbonic anidru, la a căruj
combinare se produce căl-
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dură; daci resultă 0 incăldire mai mare şi respiraţiune - şi
perspiraţiune mai intensivă la animalul ce lucreză, faţă de

cel aflat în repâos şi liniştit; alimentele consumate de acela

“ “se digeră mai curind în stomac şi după digerare animalul
se simte obosit. Cantitatea de alimente trebue să fie tot-d'auna
proporţională. cu munca s6virşită sau de săvirşit. Unde ea
nu este in acelaşi raport, vita se obosesce mai curând, se
inmbie «şi devine inapiă pentru “serviciile ce "i pretindem, şi cu timpul slăbesce. După o muncă incordată vita are lipsă
de un timp de repaos şi de linişte, ca să se. odihnâscă şi
- întrămeze: să rumege şi câştige forciă, ca prin hrană să compenseze substanţele perdute. Pentru ca ea să nu slăbâscă .
trebue să'i dăm tot-d'auna o hrană substanţiosă, bogată în
albuminate, iar la munca intensivă şi obositâre,.să găsâscă,
“
in ea şi grăsime în dosă suficientă. o

E

sensitivă,

5. iza

Animalele ca vietăţi se “deosebesc de plante .cu deosebite
prin aceia, că ele ai sensaţiuni şi. locomoţiune, cea ce-plan-

tele nu posed. Acestea se percep cu ajutorul a diferiţi nervi,
cari pun fibrele muşchilor

în mişcare, prin contracţiunea şi

întinderea acelora. Nervii i impărţim după cele5 simţiri, pe
cari le servesc

ei:

nervii optici

sâu ai. vederei,

nervii

acus-

tici sâi ai audului, nervii gustativi scă ai limbei, nervii ol-.
factici sâii ai mirosului. Aceştia toţi "şi au sediul lor central
In creer şi comunică direct cu creerul,.pe când cei d'a cincea,
nervii rachidieni ai tactului sei pipăitului 'şi au sediul lor
centeal şi comunică direct numai cu măduva spinărel. “Legătura

nervilor

cu nutriţiunea

6)

nu

este

încă

cunoscută.

Viaţa secsuală.

N

Destinaţiunea individului este nutrițiunea proprie: Şi re" producţiunea, cu menirea de-a: -contribui la propagarea ge-

nului şi speciei. Ea se face prin copulaţiune sei inperecherea
intre individii de secs diferit: a masculilor cu femelele, şi

fecundarea a celor din urmă. Generaţia spontaneă sii echi-

Țd

—

ne fiind posibilă;

cel puţin
.

"-vocă dela 'sine sei din nimica,

cmep

—

în zootechnie,

sunt tot-d'auna diferenţiate în două

.

"până acunmi ea incă nu este dovedită. 'Tot ce este fiinţă vie şi
„vietate -organică, derivă de la alţii, din seminţa provenită
dă lă părinţii săi. Animalele mari, cu care avem de a-lacesecsuri,

unele de sees masculin—masculii, armăsarii, taurii, berbecii,
tapii,

vierii,

diferiți după

mărime

cât

şi portul

lor: esterior, şi alte de secs feminin—i6pa,

vaca,

şi aspectul

6ie, capră,

"scrâfă etc., mult mai mici, mai delicate şi mai blânde de
cât cei dantiii. La unele din animale mai mici însă avem

o- singură numire a speciei pentru ambele secse— des, la
cele mai multe dintre paseri—ci6ra,. prepeliţa, cârstei dar şi
... dihor, „nevâstuică, "ete: „—de

şi ele

încă

sunt

de secs

diferit.

Ambele secse împreunate în unul şi acelaşi individ—ca

herma-

frodit—se găsesc forte râr la animalele mari,

ca ceva

numai

“patologic.

.

- Animalele

mari şi mici se reproduc tot- d'auna prin

'unarea. masculului

actul
nital

cu

femelele. saii prin

împre-

copulațiune.

La

copulaţiunei masculul introduce cu organul săi gepenis

sâi

vergea,

seminţa 'sa

si

„animalului de secs femenin, şi fecundsdă
„mai multe ovule;

sperma

în uterul

acolo unul saii

formate în ovar până a se putea desvolta

mai departe; Actul împreunărei secsuale este diferit de acel
ă al :fecundaţiunei:; acela servesce la satisfacerea sensaţiunilor plăcerei, acesta la reproducţiunea genului şi speciei.

Numai pescii ai fecunaaţiunea estrazuterină,

„rechere,

adică

fără de

impreunare,

şi se

fără de împe-

face

prin laptele
sait lapţii,. ce secretză şi lasă după “sine pescii mascul
i la
"trecerea lor peste ovule (icrele) aruncate
de pescele femelă.
- Desvoltarea - maj. departe a ovulului
fecundat se face în

mod diferit; la animalele mamifere ia lăunt
rul corpului femelei, Şi eţi lor se nasc. mai mult seă mai „puţi
n complect

-

desvoltaţi ; “la paseri,

amfibii, -pesci afară. din - corp după!

ouare; la âlbine după depunerea ouelor în: faguri. :
Organele genitale la mascul şi femelă -ori şi cât 'de dife-! :
„rite

ar fi ele după forma lor estericră, totuşi ele se as6mănă

între ele şi corespund pe deplin: unul altuia. Animalul mascul are să producă. şi dee săminţa sâil: sperma fecundatâre, -- iar animalul femelă

să. producă

ovulul,

ambele

producţiuni

|

Ă unicelulare ale 'nutriţiunei, şi in strinsă legătură cu ea. Atât
sperma

cât

şi

ovulele sunt 'nisce secreţiuni,

datorite. unor

glande speciale ale abdomenului, ce stai în legătură

cu apa-

-vatul digestiv al individului. Ele se secreteză numai la etatea .

“adultă— pubertatea
a individultii, dar
nu şi în tinereţe ori la
. bătrâneţe;

şi nici când animalul

s6i prea istovit prin

o. muncă

este “răi ținut, răi

hrănit

obositâre Şi ini delungată.

Sediul glandelor pentru secreţiunea spermei sunt testiculele s6ii-b6şele, care sunt aşedate. într'o pungă gr6să numit

'scrotum, şi daii sămința afară prin- canalul uretrului al vergelei. Nici mărimea nică proporţia lor nu este decisivă pentru “noul f&t, ci calitatea lor. Intre animalele nostre domestice,
testiculele la berbec sunt în proporţie cu:mărimea anima“1ului, cele mai desvoltate, şi animalul judecat după mărimea

“lor ar trebui ca leţii lui să ajungă la mărimea elefantului,
-s6ă în ori ce cas să fie mai mari de cât un bivol ordinar,
a cărui testicule sunt relativ mici. Apoi

deşi Dbivolul

se con-

|
. |

sideră ca derivând de la vitele bovine, totuşi câtă diferenţă.
enormă ni există între mărimea testiculelor lor.! Probabil
că acestă diferenţă a testiculelor este causa

nefecundaţiunei

lor, şi a neîmperecherei intre ele, că nu este posibilă o împerechere şi fecundaţiune între taurul “de -bivol şi vaca co- .
mună,şi nici. intre taurul comun Şi bivoliţa, pe lângă că
şi gestaţiunea dureză mai lung la bivoliţă de cât la vaca

„albă.

De

Animalele mascule ai

-

|

-

de. obiceiii câte 2 testicule.

Câte

un
“odată.
împedica

testicul este ascuns in -inelul inguinal—lără de a
pe animalul râncaciii câtuşi de puţin din actul co-

şi al fecundărel, chiar şi după

pulaţiunei

castrare. La ju-

gănit s6i castrat. inlăturăm noi prin -operaţiune ambele
testicule, dimpreună cu gtandele lor, producătâre de săminţă. : -:
- Animalele lipsite de podoba bărbătescă se numesc castrați

s6ă jugani. Ei 'şi perd mult din .caragiul, energia şi forcia
lor de mai inainte—devin mai blândi şi mai uşor de condus
şi dresat. Curios este infiuenţa castraţiunei asupra cârnelor
şi vocei, la animalele

bovine

de

secs

Tot aşa

şi la .mânzi.

Taurul

are

cresc cornele in mod con-

c6rnele mici, iar după castrare”
" siderabil.

masculin.

Mânzii

de timprriit
jugăniţi

iau aspectul mai plăcut de femelă, şi întrega conformaţiune:
“a corpului aduce mult cu eapa,pe când cel castraţi mai tcrdi, rămân cu un port mai ciolănos şi mai greoiu şi sunt.
şi mai deficili la dresat. 'Tot acelaşi raport esistă ia castrat
Şi la cele-lalte

animale

domestice.

Testiculele secreteză la etatea adultă şi in stare de erecţiune veneriană sperma
nisce

corpusculi. mici

broscă, avend
şi vibrătâre.

Ele

s6it semința, numităşi spermatozoe
de forma, şerpilor sei a linguricilor de

un cap. mare

gros şi o c6dă

se ascmănă

mult intre

lungă

subţire

sine de la tote

ani-

malele domestice, fără deosebire. Până când" sunt incă ne-

Pig. 98. Spermatozoa

desvoltate

stau

incolăcite

și ovule

şi 'se desfac

de

la olaltă

numai

după ce aii ajuns la maturitate. (Fig. 25). La actul
copulaţiunei

„ele sunt aruncate afară prin ejaculaţiune intră cu umârea:
__seminței cu vergeaua prin vagină în mitră (uterul) animalului:

femelă,

unde

venind în contact direct cu ovulele deslipite

din ovar, pătrund prin membrana lor în ele şi difundeză:
cu -conţinutul acelora la olalță, fecundându-le și formând o:
nou singură

-se formeză
„Acesta.

celulă,

din

apoi noul
este

actul

cephiunei.

care prin

diviziune

individ.

şi separaţiune.

NE

fecundajiunei - propriii dis,

-

seii al COn-.
«

-

- Organele genitale femele se subdivid

îîn esterns

şi interne..

Esterne sunt vagina şi clitoris cu mitra. Interne sunt ova- vele (dou8) cu ovulele şi cele două corne ce ccdue la ele.
Ovarele

sunt

de mici

b&şicuţe foliculele

câte un ouşor

nisce

organe: rotunde

cu

un fel de grămădire:

lui Graaf) in care

sunt invălite,-

în fie:care. Când în urma împreunărei sec-.

„suale şi a erecjiunei venerice, ouşorul se desface-de la basa:
sa din ovar,

şi i se

rupe

(plesnesce)

peliţa,

el

intră

prin

una s6i alta din trompetele uterine, în uterus seu în mitră, unde se întâlnesce tu spermatozoele_mascule şi se: fecun-"
deză la moment cu unul din ele. Femela p6te fi tot aşa de
„uşor castrată prin estirparea ovarului ca şi masculii. In
| timpul deslipirei-lor ovulele sunt apte de a fi fecundate, ani-malul intră atunciîn căldură este neliniştii: sare, sbiară,isapă
şi aruncă

pământul,

este agitat

şi feroce

„căldură ţine diferit după specie,
nutriment etc.
„Dacă

„

copulaţiunea

ouşorul -matur

DE

se

fecundâză

încă la maturitate,

atunci

care

etate, stare de

7

în bune

condițiuni,

cu

inlesnire

şi

când

ouşorul

însă

femela

stare de:

desvoltare;.

-

s'a s&verşit

cepe la prima împărechere;

etc.,

sei că nu

atunci:

femela
nu

con-

a ajuns:

primesce

mas-

'culul de loc, s6ă numai după mai multe încercări, şi atunci:
cu tote sforţările arare ori va r&mâne

fecundată. Concepţiu--

nea

este

şi fecundaţiunea

însă

tot-d'auna

sigură,

când

ani--

— 16 :—

E

ni
malul” este. în apogeui căldurei. Insă tot aşa pol interve
„alță factori la mijloc, cari să impedice Şi să anibhileze fecun-

daţiunea sevârşită: un organ defectuos .şi boinav,
mascul fie la femelă, o stare de slăbiciune, fie în
“unei țineri şi hrăniri defectudse, fie în urma unui
_
”.escesiv, ori a unei muncă prea incordate etc..
de
separă
Celula ovulului feciindat se subaivide şi
ite

ori în alte

- individ şi fiinţa. Durata formaţiune
pinde

de: desvoltarea

repe-

lui este variabilă şi de-

necesar

lui. Timpul

fie la.
urma
“abuz

lor se formeză, noul”

şi din separarea

celule,

|

se numesce gestațiune sii sarcină.

la desvoltarea

Gestaţiunea

este

lui

dile-

- rită la vitele” domestice după mărimea, felul şi desvoltarea lor.
Ea durâzăla iepă între 322—310 dile =]
luni, vaca 285—

320 dile=f luni, la bivoliţă 322—330 dile=—11 lui, la die" 145—
- 160 dile=—5 luni, capra circa 150 dile, scrofa 120 dile=4 luni.
- Pentru

desvoltarea

normală

a

tătului,

muma

trebuesce.

“să capete tot-d'auna o îngrijire deosebită ; o hrană mai sub“stanţi6să, bogată în substanțe albuminoide, potasă, acid!
fosforic şi calce, să fie ferită de Muciuaţiunile estreme ale
temperaturei şi climei, şi să nu fie nică prea! obosită Şi
nici” prea

încordată

la munci. grele.

|

“O vită însărcinată, dacă nu “i se dă ingrijirea necesară
prea uşor avortâză lepădă, ori-fetă prea de timpurii, incât

îătul ei pe lângă tâtă ingrijirea ce'i se dă, nu pâte fi ţinut
“în

viaţă.

Mai

fol6se. Numai
să crâscă

des

inşă ea 'Şi perde şi fătul şi laptele, ori alte

un f&t bine desvoltat

şi să devină

vită

şi matur

mare şi de

pote viețui ca

iolos din

el.

O

CAP. III.

-RASA .ȘI DIVISIUNILE

E.

-

+

Baza zootecniei o formeză rasa, „despre care zoologia abia.
- ne spune ceva. Rasa este punctul de plecare al zootechniei.

| Zootechnia ca sciinţă şi ocupaţiune umană este „relativ nouă, Şi
„Şi după origine, ongleză. “Totuşi resultatele ei sunt uimitre
» faţă de timpul” scurt ce "i-a:slal la. disposiţie.. Astă- di englezii

posed, între

| poneiul

de Scoţia,

tote

popârele. lumei,

nu mai mare

de

calul

cel

mai

cât an" vițel de

mic, |

un an—:

„de şi- este pe deplin desvollat, apoi caii. cei mai mari şi mai
robuşti-—telegarii

săi,

de mărimea

şi "puter ca aprope

cu a

elefantului, Şi calul de cursă şi de vinătore, unii dintre cei .
„mai

iuți: şi “mai

ageri

cai, cari

la Îugă

o iati cu. animalele.

sălbatice ; ei ai vitele cele mai bune de, iapte şi de carne,

„oile. cele „mai bune de carne, oile cele mai grele şi porcii
"cei mai “grei şi care se îngraşă “şi desvoltă tot- odată mai - iute. de cât toți, şi numai cu jumătate hrana ce o consumă
*

| alti. De aceia

englezi trec adi

în' ochii

tuturor

poporelor,.

. ca cei mai iscusiţi cultivatori de animale domestice.
a

Prin. -0 impărecliere - şi

îngrijire

raţională

pă

potrivită cu...

„

„scopul urmărit, ei în mai puțin de un. secol. ăi ajuns acolb, E
“să posedă vile proprii pentru fie- care 'serviciă Și trebuinţă”
“în parte;

: “ţiune

în care

ele să atingă

cel mai înalt grad de perfec=..

Şi” destoinicie, Şi în total vitele şi rasele lor trec. drept.

unele din cele mai bune! şi: niai bănose din timpul
3

şi. ca, alare. «sunt 'căutâte

.

-

modern,

de tote statele şi i țările, „
şi introduse

:
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fie pentru ame-

pentru a servi fie ca reproductori direcţi,

liorarea vitelor şi raselor indigene.
Afară de englesi, germanii şi francesii, cari încă s'aii ocupat
cu ea, ai obţinut şi ei resultate frumâse, deşi nu aşa mari.

Ja poporul nostru
timp îndelungat cu
-resultate bunicele.
| espectivii ai avut
ete. Că ai oblinut
| -şele, pe terenul

aceia dintră cultivatori, cari s'au ocupat
crescerea vitelor incă ai obţinut une-ori
Numai cât despre ei poporul susține că
mână norocsă, mână bună, ochiu bun
şi ajuns şi ei une ori la resultate frumu-

împerecherei

dovadă

şi încrucişerei vitelor,

-sunt diferite cirezi şi turme de vite mari şi mărunte, ajunse
uneori la mare renume. Că ei pai devenit celebrii, mai
bine

cunoscuţi

şi intun

cerc

larg

mai

englezii, germanii, etc., causa pote

de

cunsscători

fi căutată

şi-găsită in

"alți factori des. în însuşi lipsa lowde instrucţiune

noscințele

insuficiente ale lor, cari

“i-ai

ca

şi în cu-

împedicat

de a

transmite observaţiunile şi esperienţele lor posterilăței ; şi
_pâte că ei nu aii sciut să le urmărâscă şi continue întrun"

mod sistematic, cum ar fi fost de lipsă.
* Zootecinia

a. ajuns

să opereze

adi

în

,
animale vii, aprope

-ca și olarul în lutul sâii inert, după co vedem că “englezii
"„ait suprimat la vitele lor cu totul “părţile netrebnice şi de
“prisos, şi aii redus la cea din urmă espresie părţile de pu„țină importanţă, dar în schimb ati desvoltat enorm şi cossolidat pe cele de folos. Apoi şi în zootechnie şi în materie
„de crescerea vitelor, împărţirea + muncei şi specializarea a
dat resultate tot aşa de mari ca şi la munca omenescă. Unde:
“individul nu este în Stare să satisfacă pe deplin la mai multe
anumite necesităţi să aducă de o dată servicii deosebite, prin
împărțirea muncei creşcerea şi desvoltarea lor în o singură
„direcţiune

şi către

un

anumit

scop,

:va

duce

sigur

la re-

sultatele dorite, şi în acesta ele vor aduce servicii mult mai
«mari de cât inainte. Ast-fel s'au format şi esistă astă-di cai
N

=
proprii

pentru călărie

povară,

vite: de lapte şi vite

cai de șea,

cai de

proprii

curse, şi cai de

de carne — oi de lână,

„0i de -lapteşi oi de carne etc. cu care la serviciii-şi fol6se
nici că se pot compara cele vechi cari-aă să dea diferite fol6se
de odată, adică

să tragă

ar fi vitele noastre
nesci.

în jug,

numite

să dea lapte şi carne—cum

podolice,

şi. caii

De acâia este bine să ne ocupămşi

noştrii româ-

să ne deprindem

-

'şi noi cu termenii uşitaţi în zootechnie, în materie de ameliorarea
" Rasă

şi perteeţionarea
se numesce

vitelor domostice.

în zootechnie

totalitatea

animalelor ae

aceiaşi conformaţiune a. corpului, cari daă aceleaşi fol6se
şi sunt în stare să transmită “aceste calităţi deosebite ale
lor, intocmai şi asupra teţilor lor. Poporul nostru confundă
des-numirea de rasă, cu acea de soiii (specie), de neam şi

de neam bun, şi când cu cea de familie şi provenienţă, şi vor:
besce des de cal de rasă, de vita de rasă = "vită de soiii bun,

vită de neam bun—voind să inţel6gă prin acesta, că ea derivă dela una din rasele recunoscute'ca atare.
Rasa presupune tot-dVauna omogenitate, după aspectul es-

terior şi omogenitate

in prestaţiuni şi fol6se,

“este “în stare să ne dea.

Aceste

facultăți însă

ce animalul : trebuesc

să

fie tot-d'auna ereditare şi transmisibile asupra feţilor lor,
alt-fel nu este încă rasă. Rasele la vite “pârtă diferite nu-"
miri, după esteriorul lor, “după folâsele principale ce ele ne dau, după autorii şi întemeietorii lor, după localitate şi
ţeară, unde sai format.: Ast-fel numim rase, calul arab, cal

turcesc sii de Turcia, şi cal mocănesc, vitele cenuşii de rasă
podolică, oile de rasă țigae,

țurcană, porci

de rasă

serbescă

Despre
rase vorbim numai la 'animalele domestice, iar nici
odată la animalele sălbatice ; — aceste ati numai varietăţi:
Rasele sunt tot-d'auna resultanta acțiunei şi influenţei climei

sei acţiunei directe a omului. Agenţii fisici ai naturei aă influenţat

in decurs

de multe sute şi mii de âni asupra

lor, până.

-

— s0 =
ce să le dea conforrhaţiunea

A

care o posea

astă-qi, şi până

ă devină rasă, pe când omul prin munca şi inteligenţa sa superioră le _„pâte. produce şi înființa intr'un timp şi interval
. relativ, mult mai scurt.

Englezii vorbesc

şi astă qi cu multă admiraţiune de Bake- .

„well, maestrul lor în! arta de ameliorarea vitelor domestice
Şi de producerea de rase noui:
Rasele le subdividem în rase naturale. sâii ale naturei, şi
raze de cultură, in rase vechi şi rase, noui. Ast-fel calul ară„besc ager cu corpul său svelt, este rasă naturală, formată

unic sub acţiunea seculară a agenţilor

naturei a solului

şi.

"climei: tropicale; vaca olandesă lactiferă şi cea
mai lăptâsă
"- între tâte, este iarăşi rasă naturală, Şi secreţiunea
abondentă
de lapte a ei este datorită. cu deosebire climei
celei umede
şi păşunelor bogate de luncă ale Ţărilor de
jos, iar rasele
de carne englese — vitele de rasa Shorthorn,
oile de carne,
porcii englezi de rasa Berkshire, calul de
cursă engles etc,
sunt

rase

de

cu ; deosebire

cultură, -fiind- că

omul,

prin

„nutrire raţională a lor.

la

formareea

lor

a contribuit

inteligența sa şi prin 0 linere

-

şi
Pd

“Raselele de cultură sunt isvorite din neces
itățile şi tre„buinţele mai mari ale agriculturei,. a
cărei condițiuni. de
esistenţă, sunt strâns legate de aplicarea
multiplă şi eficace a aptitudinelor intelectuale ale omului. Ele
sunt formate în
“deplina cunoscință de scop; causă şi
mijlce, pentru ca să
satisfacă mai bine unei trebuihţe
6re-care, unde, natura. sin-

decât

cultură

dar ținute r&ă şi hrânite insuficient,
ele. dogenereză

şi

mai

cârenă

de

cât cele d ântei. .

pot să“

rasele naturale

mai uşor
:

Rasele naturale se mai numesc şi rase
primitive; ; şi fina.
“că ele s'aă adaptat pe deplin cu
raporturile fisice şi economice: ale unei
+
„eri,
a

care. le- -a produs se. mai
.

numesc! şi ase

;

e

consumat

ae ra

obiceiii rasele de

po
iara
a
d aa

nutrețul

20

ajuta. De

utiliseze niai bine

n

gură- nu. putea

— SI i:
de fâră.

Ele. se disting între

tâte

prin o mare

tenacitate

şi

“durabilitate sub raporturile date. Când una s6u mai multe
din

ele ati contribuit s6ii contribuesc la formarea

uneia sâi

“alteia dintre rasele roui de cultură, mijlocit sâii nemijlocit
atunci acestea

se

numesc

rase

de transiţie.

Ast-iel

ă re--

sultat porcul modern englez din rasele engleze de ţâră, prin”
impărecherea lor cu porcul indo- chinez şi adaos şi de ceva
sânge dela porcul sălbatic.: “Tâte aceste rase care ai
contribuit deci la formarea porcului englez modern—ai fost rase

de transiţie. Vite fără. de rasă sunt acele, cari nu aparţin

propriu dis nici unei singure rase hotărite, ori sunt amestecuri de diferite caractere, sâiaa căror descendență „ŞI proveniență

nu

ne este bine cunoscută.
NR
Rasele naturei de şi nu Dot utilisa aşa de bine nutreţurile
„consumate ca cele de cultură, totuşi sub râporturile economice estensive şi la puţină îngrijive ce li se dă, ele ofer

mari avaniagii şi sub anumite raporturi pote
rentabile.

Ele

ele sunt unic

ne

aduc diferite servicii şi fol6se, mediocre ,
cee drept, darse mulțumesc cu puţină hrană şi cu mai puţină
ingrijire ce li se pote 'da, şi în cele:mai multe casuri ele se “hrănesc 'singure—în stare semi- sălbatică, unde' rasele de
cultură ar: peri de fâme sâi ar degenera cu totul. Ast-fel la.
păşunea din ogârele sterpe, cu sistema trienală usitată-la noi,
unic vitele de rasa podolică suni rentabile, iar porcii pentru

iogrăşat la jir şi ghindă, ori pentru ţinut în Baltă şi îngrăşat
cu rădăcini Şi pesci,

unic

cei din

|

una din rasele primitive _

pot subsista.: Din contră, pentra ţinut în cocine şi sălaşe sis-.
tematice,

şi de irigrăşat esclusiv numai cu porumb, sunt alte

rase ds porci mai potrivite, iar porcii de rasă engleză, pot să
utilizeze mai bine nutrimentul consumat decât toţi cei-l'alţi,
căci ei cresc şi mai iute şi se îngraşă şşi mai curend decât.
cei de ţară.
| |

-

Oile .merin6se
»Zootechnia>

..

cu lâna

tă

crâţă

Aa
şi fină, ca şi cele engleze de
-6

-

SI

— s2—.
N

carne,

recer: multă

îngrijire, ce

nu

leo dă

pretutindenea, pe când rasele indigene de

pot să păşuneze
asi

după

o

ori şi cine, şi

oi ţigăi şi ţurcane

şi- petrec vara şi iarna afară

perdea

ca

adăpost,

unde

cele

în libertate

Wânteiă

Şi-ar

găsi o morte şi.:peire sigură, cu-turma întregă. Deci, înainte
de t6te decid. raporturile economice şi culturale ale moşiei
şi regiunei, sii localitatea în. care ne găsim, despre rasa ce
putem, introduce
Rasa

esclude

şi cultiva,

deşi. presupune

omogenitate).

dar

nici-de-cum

6re-care diferenţiare şi abatere - dela forma

nu

ei pri-

mitivă, şi formarea de alte subdiviziuni mai mici—varietate,
” tip şi familie. Aşa de-es; intre rasele de cai orientali esistă
calul: arab, calul persan, berber, turcesc, tătirăsc, etc. cari
“toți sunt 'de formă. sveltă, plini de foc şi iuți la mers, etc.,
dar. toţi se deosibesc mai mult sâi mai puţin între ei; şi
apoi între aceştia, pot să. esiste. forte bine iarăşi diferite

nuanţe şi subdivisiuni mai mici seu mai mal după var ietate,
tipuri şi familii. La aceste Subdivisiuni, deosebirile mat
7 “mici de importanţă | secundară, ca €ol6rea părului, tempe“ramentul, desvoltarea mai pronunţa tă a unor anumite membre şi organe ale corpului, etc., întru cât ele nu impedică
şi altereză fol6sele” vitei, etc,, nici că vin în consider are, ci
rămân tot- -G'auna” ca: inerente şi. ca un ce propriă' ai. indivi-

aduse

în lăuntru: ca. o livăă s6ă- ca ale

rădaschei; -cea transilvană de: câmpie,
cu. câinele răsucite.
„în atară, ambele diferi ite- de vitele ungare,
cele cu. cârneie

a ŢA aeieat

“basarabână . cu! cornele

ai

_întra cât ele pot influenţa asupra progeniturei lui
sei nu.
Varietatea este o subdivisiune a rasei, şi se distin
ge de ea
prin aceea, că. ia în, de aprâpe considerar
e: anumite semne
esteridre ori anumite. fol6se ale vitelor.
Aşa d. es.. între vi„tele cornute de rasă. _podolică, esistă
varietatea. “mold: avo-

aaa

dului. Şi ca atare ele încă merită atenţiune deosebită, mat
„cu. s6mă când animalul are să servescă la reproducţiune,

—'s3 —
mai “mult drepte ridicat

|

iîn sus şi de un metru 'de lungi, ate: |

Tot aşa. esistă bre: “care. deosebire şi'in: privinţa corpului _
lor şi' a fol6selor. ce ne. aduc. Boii de “Moldova sunt mai
: bine' legaţi şi mai tari, cei de câmpie. de “Transilvania Sunt:
“ mai înalţi în picidre şi mai iuți, şi ajung la o greutate mai'
mare

la îngrăşat

de

cât

cei

de

- Ungaria, cari

ati „ cârnele.

cele.mai lungi între toţi- boii.
Sa
a
Tipul este o subdivisiune mai mică de cât varietatea, d. si
- es. tipul bucşan între vitele podolice şi varietatea de MOl--- |
dova—oile bârsane: intre oile țurcane, calul iiocănese sicel de Ialomiţa, între caii românesci sunt tipuri: i
„Viţa sâu speţă şi spiţa (Schlag) este maj. mică: de cat”
i tipul, arată - descendența directă .a familiei.
|
„Familia sinonim cu neamul, şi cu- “tamaslic

e
turcesc, se

numesce “un : grup de vite fcare ai aceiaşi origină , comună,
prăsite

fiind pe o nioşie şi din o singură 'tulpină,

„causa

valdrei lor. mai mari,

„ati -ajuns

la

un mare

renume,

peste localitătea şi regiunea
“ele,

şi se”: “bucură

a frumuseţei

de. o bună

şi.sunt

care din:

şi. folâselor

|

lor,

cunoscute. departe. i

restrânsă, în care sai prăsit
reputaţiune

între economii. de.

vite.. Familia care a contribuit în: mod însemnat la. amelio-.
rarea altor familii şi tipuri de vite în acea: regiune s6u
localitate, se numesce turmă, (cireadă) de. elită, GU. pepi-.
„nieră. s6u: şi tămăslic. de baștină. |
Un număr ȘI 0. grupare mal mare de; vite de priăisilii portii “difo- it: numiri 'după specia şi “numărul lor: la cai— herghelie apoi. .
stavă—și câ d,- iar -indivigii îi numim mânză şi mânji, la” etatea. RI

“până la
=

de 2—8

un an, anuatină „şi n6tină la atatea peste un 'an—cârlan . Da

ani, şi: cal

sirep,ecal “încă neprins,

neinvățat,, la ham: Și, AD

„călărit, semi-sălbatic, cal și. jugan==cal jugănit. ”

A

La. vitela. cornute - averi ciredă,. cârd şi ciopot, “apor individual, Si
=" vițel şi “vițea până la un an, gonitor şi gonităre la etata-de 1—2..
"ani, inc Şi junâncă 2—3 ani, boii stingher. încă fără: poreche de
i 3—4 ani, vacă starpiă; aber pe sunt vabile şi oile rămase fără vitel,

|

|

+

os.

mânzaţi viţeii în-

"şi care nu daii lapte, mânzăr i vacile cu lapte,

| ţărcați, taur. saii: buhai, Dboii=castrat ; la oi avem turmă şi cârd —

când oile sunt 'călătâre. formâză la o-laltă o târlă, apoi individual—

“miel şi midră, mia, mielușică, cârlan și cârlană la etatea do -un an
împlinit ndtin=cârlan; berbec, berbec bătut, batal=castrat s6ii întors şi die botoșă sunt oile ce so reformâză tâmna, pentru a se da
de tăiere la salhanale, Şi a se face pastramă din ele.

Definiţiile de sus deşi in us de mii:de ani la poporul nostru
suferă

mai

tâte de lipsa de precisiune, şi sunt mai mult con-

venţionale de cât categorice, tot-dVauna unele şi aceleaşi.
Chiar şi deosebirea între. specie şi rasă este de-tot grei de:
făcut. Aşa incontestabil că calul şi asinul, Gia şi capra etc.,
represintă, fie-care o specie deosebită şi nu sunt numai rase
s6u tipuri ale uneia şi aceleiaşi specii; şi totuşi atât caracterele morfologice cât şi. fisiologice ce esistă intre ele, sunt
cu. totul neînsemnate, s6i cel puţin sunt mai mici de cât

cele. ce există între boul grohotitor şi vitele n6stre cornute |
„din Europa, ii totuşi calul se impărechează cu măgăriţa,
dar

produce catiri,

bastard

cari

nu se mai

pot reproduce,

„Gia cu capra nu se impărechează de loc, pe când boul gro„hotitor din Munţii Tibetului şi ai Chinei se pote impărechea
cu vitele

4

n6stre cornute

în tâte raporturile

„tate, şi produce

viței fertili. De asemenea

“şi. reproduc sub

tâte raporturile

vitele

vitele . Zebu şi Sahga. ale Asiei: şi din
„„.De asemenea bivolul,

“alţii= de o specie apaite
"causa

de consanguini-

să împărechează

n6stre europene

insulele

pe care. unii îl consideră

între

cu

Sunda,

ete.

drept

rasă,

animalele. bovine ; totuşi “din

unor: ?caractere anatomice.

şi fisiologice

destul

de im-

„portante, el nu'se. împărechează nici odată cu
vaca albă Şi .
nici nu se reproduc, deşi de cele 1mai mult
e ori ele trăesce
şi păşuneză, impreună.
-De asemenea. nu. este uşor de făcut :
nică deosebirea intre.
Trasă-'şi varietate; care diferă forte mult
intre ele, Şi se mişcă
- intre limite fârte largi, aa încât prea
uşor se pot confunda una

cu

alta.

"toc,

Mal vine adesea

ce: se face 'cu.ele,

şi

abusul,: reaua

în vederea

venari de. câştig şi - fol6se

unor

cr edină

la mij-

anumite. „scopuri

materiale, —'că

şi

cultivatorii - din

bună stii rea credinţă, vorbesc de rasă, ete. acolo unde nu
este de cât varietate, tip s6ă familie,
:
Rasa trebue: să aibă in 'vedere cu deosebire prestaţiunile vitelor, adică în prima linie însuşirile de căpetenie şi fol6sele 'ce avem.dela ele des, iuţimea şi: tenacitatea la calul

de şea, lactaţiunea la, vacile de lapte, adică cantitatea şi calitatea laptelui produs şi durata lactaţiunei ; tăria şi sobrietatea Ia vitele trăgătore,
lână,

precocitatea

desimea şi fineţea

şi. ingrăşarea

uşoră

lânei! la oile de.

la rasele- de carne.

Si apoi numai în a.doua linie vine în considerare esteriorul lor “şi semnele dinstinctive de mai puţină importanţă

„d. es. la “boi cârnele, la cai părul, şi alte semne esteiidre.
Afară de caracterele principale şi morfologice ale rasei, mai
„Yin în deaprâpe considerare şi semnele esteridre şi aptitudinele

particulare ale individului, pentru a'! putea judeca după merit,
din prestaţiunile şi. valdrea intrinsecă a lui, căci numai descendenţa.. Şi

“mită,

încă

originea

directă

nu. este o chezăşie

din

o -rasă 'sâă

suficientă

familie

renu-

despre valdrea in-

'dividuală a lui. Vitele pot să- derive direct âin o rasă şi
familie celebră „Şi să 'presinte tote caracterele: specifice. ale
rasei, şi tot.să nu fie de' aceiaşi valdre cu părinţii lor, s6ă
cel puţin în privința prestaţiunilor lor să fie inferidre altora
cari nu sunt de rasă. In fine, în fie--care turmă sâti cirâdă
şi familie, sunt individi de caractere şi valâre tare diferită..

La impărecherea, şi amestecul raselor, tot-d' auna rasele
vechi sunt superidre şi "Si manifestă şi conservă mai bine“
"caracterele lor: decât cele noui. Rasele vechi fiind resultate|
prin

influenţe

seculare ale agenţilor. naturei; solului, climei

şi altor factori locali, la cari ati fost. espuse în.decurs de
sute şi mii de ani, ele trebue să fie mai bine consolidate. şi

7

|
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să. trasmită mai bine calităţile lor decât altele noui, de cu„xând formate, seu incă în formaţiune. De aceia aşa numitele
„rase de ţâră, dovedesc între tâte o mare resisten ță şi tenacitate

la: amestecul şi amalgamisarea lor cu alte rase noui, şi unele
Des.

defecte şi calităţi ale lor sunt aşa de greu de suprimat,

vitele cornute de rasa podolică se arală atâtde tenacela impă„xecherea şi încrucişarăa cu alte rase noui. Şi totuşi şi vitele
„de. rasa podolică, cele sărace în lapte, se pot ameliora in
“vederea

producţiunei: laptelui,

deşi

numai

treptat şi mai a-

„nevoe—ca să dea şi ele lapte mai mult—în decurs de decenii
- Şi după o împărechere şi selecţiune constantă in mai multe
generaţiuni. “Insă acesta” este destul de
". aceia: unde

dificilă şi scumpă.

De

trebuinţa cere vite de lapte, acolo. va fi mai .avan-

-tagios înlocuirea lor directă prin alte rase mai bune

de lapte

" decât împerecherea şi ameliorarea lor în vederea producţiunei
de apte. |
7

„4.

«

Termenii

“Alţi termeni usitaţi

Zooteeunică.

în zootechnie,

pe cari incă te ebue săi

cunoscă economul de vite, sunt: »
„Rasă se numesce totalitatea vitelor cari

|
ait aceiaşi

con-

formaţiune şi dau aceleaşi fol6se, şi pot transmite calităţile
. lor pr in ereditate şi asupra feţilor lor: Rasă pură este aceia

-care.derivă: din altă ţâră sâii că â fost formată din noii şi.
cultivată mai

“strein.

Se

departe curată fără de ver-ce amestec de sânge
numesc animale originale acele, cari aii fost

importate direct “din străinătate, ori-din o rasă bine conso-

lidată, pentru a servi la ! reproducţiune. Tot aci să numără
: şi cele născute în târă, dela vitele iniportate direct şi mai
„cu semă. atunci, câna: aii fost concepute în ţera primitivă, “

- şi aduse cu mumele

lor. Vitele prăsite

mijlocit 'sâii nemij-

“tocit, din reproductoriă importaţi direct, se consideră
tot ca
e“echivalente: de rasă pură, şi se mai numesc
şi sânge pur.
LA
7

-Vită de rosti este aceia, care aparţine unei rase bine cunoscute, şi asupra originei căreia nu esistă nici o îndoială. Vita
fără rasă se numesce acea care nu aparţine nici unei rase

propriă dise.

a

„Împărecherea

i

se numesce copulațiunea. sei imprennarea

secsuală a dout individe

de secs

diferit, însă de aceiaşi spe-

cie şi rasă. Ea dă tot-d'auna feţi fertili, cari 'se pot impărechea, între sine şi se reproduc la sigur, în ori i şi ce grad
de afinitate.
.
,
.
Incrucișare se numesce impreunarea a , două vite de rase. .
” diferite sei de val6re inegală. JMestiţă sunt feţii resultaţi din

părinţi de rase diferite, de obiceiă dintr'o mumă: comună
din rasă ordinară de ţeră şi dintr'un tată nobil, de rasă. Mestiţe sunt oile stogoşe s6ă stogamane, 'resultate din impărecherea oilor ţigăi cu berbeci ţurcani. Mestiţii sunt tot-Vauna

fecundi şi se. pot. impărechia în toate gradele intre ei 'sâu
cu

una din rasele

din

care

aii resultat.

De. obiceiii

prin im-

părecher ea mai departe a lor intr'o direcţie scul. alta, ei trec.

în a 2—3-a generaţiune cu totul în partea tatălui. s6ii a mumei.
Bastardi ibridi săi „corcituri se numesc feţii resultaţi din - animale de diferite specii, cari odată nu sunt fecunqi şi nu
se mai pot:reprduce între ei, şi numai arare-ori femelele
„se pot fecunda, d. es. bașstardi, sunt mulul şi catirul, cela
resultat din încrucişarea -armăsarului cu măgăriţa, iar acesta
din. baterea iepei cu un

măgar,

Bastard

ar fi şi feţii resul-

taţi din gonirea bivoliței cu un taur de vacă. Bastar dii mai
_nici

sunt fertili; ei nu

odată nu

produce

se pot impărechea

şi re-.

între sine şi nici cu alţii; femelele-.bastarde se pot

une-ori fecunda de către masculi de rasa pură din care au resultat, dar mai rar, iar bastardii masculi sunt - tot-Gauna
une-ori bune. vite de muncă sâii pentru

sterili. Ei dai

anu-

“mite fol6se. Bastardii masculi nu. pot fecunda din causa unei

se ivesc des |
- degenerescenţe grase a testiculelor. Bastardii
1

N -

.
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şi în natură; venătorii cunosc casuri.de bastardi intre cocoşul de munte Tetrao urogallus şi cel de pădure 'Letrao tetrix
cari iarăşi nu se pot reproduce nefiind fecundi. Totuşi numirea. de bastard se confundă adesea cu cea de mestiţ şi
ibrid şi se. aplică şi. la feţii dintre diferite rase.
Decădere şi decadenţă nemt, Rickschlag se numesce de.
" ordinar ivirea unui defect mai vechii, propriii al rasei sei al

genitorilor ei, şi care dispăruse cât-va timp. Când
nu avem
„ grije de combaterea sei suprimarea lui îndată, atunci se ivesc
"şi alte mai multe, Şi rasa intrâgă decade, degenereză cu totul,
Şi atunci o numim rasă decădută sei degenerată.

Sub degenerare şi degenerată inţelegem decăderea şi in:
răutăţirea' cu

jivei
au

ei sâii

totul

prin

format- -0, sei

-De. obiceiă

a unei rase

de

cultură, în urma neingri-

incetarea condiţiunilor
cari

vitele

de

aii contribuit

rasă

nobilă

de ! esistenţă,

mai mult

degenerdză

Îa formarea

mai

uşor

cari
ei.

şi

mai curend decât cele comune, de rasă de țară, când le supunem pe unele şi pe alte la acelaşi regim d. es. „când due
lipsă de hrani ori când le scâtem. şi iarna la păşune,
şi nu
le dăm

adăpostul

Consolidate,

necesar

contra

gerului

şi

intemperiilor.

constante sâi statornice devin rasele atunci,

când: după mai multe împărecheri in una.
şi aceiaşi direcțiune şi către un anumit. scop, am ajuns
in (ine acolo, de
“am putut să fixăm bine anumite caractere
q. es. forma particulară a unor anumite organe, şi aceste
se. transmit fără

greş la feţii lor din tată în fiii. De alt-fel
este cunoscut casul
că la incrucişarea a două rase diferite,
feţii lor se dai când
în partea tatălui, când in partea mumei,
şi sunt tare diferiţi
între ei, se. asemână mai tare când
-cu unul când cu altul
din părinţi. Şi numai prin O imp
ărechere cu: pricepere şi
constantă în: “aceiaşi . direcţiune
după mai mulţi ani ajungem
de ale conserva şi transmite perf
ect calităţile şi ale suprima
oventuale

cusururi.

o

u

Atavism

se numesce

părinţii. lor

direcţi,

“unele semne

din moşii
.

când

casul, când

ci cu moşii

ori caractere,

fiii nuse

asemănă cu

seu strămoşii lor,

reapar

cari ai fost proprii la vre-unul

sâii strămoşii lor, d. es. culdrea albă la un bivol,

părinţii

lui

sunt

toți.

negri

ea

denotă

că. după des-

cendinţă bivolul se trage dela vitelg albe (cornute) s'ar putea:
lua drept atavism. Atavismal- însă nu trebue confundat nici
„ odată

cu decăderea şi degenerarea.

Imnovaţiună

sei creaţiuni noui ale naturi,

sunt

atunci

când într'o turmă ori cir6dă se ivesce- vre-un animal, câre se .

distinge cu totul şi în- mod insemnat de .cele-alte vite prin
„caracterele sale cu totul diferite de a celor-alte,: şi cari până
atunci n'aii esistat în acea turmă ori ciredă,
rasei de oi numite Mauchamp.
.

Vedi “istoricul
t

: Nobil- şi nobleţă a animale este grei de definit, întocmai
ca şi frumosul, şi se întrebuinţeză mai des la cai şi oile merin6se. De obicâiti numim animal nobil pe cei care derivă
“din

o

rasă

de

înaltă

cultură, 'în oposiţie

cu altul

comun.

Cal nobil sinonim cu cal mâmăru, plăcut prin eleganța
*. formelor sale; temperamentul său. vioiă şi mersul 'cadențat.
" Sub nobil la animale în înţelesul restrâns al cuvintului se .
inţelege, animalul cel care prin formele sale esterire e
fără cusur şi .prin aptitudinile sale superidre se distinge în
mod escelent dintre“ toți semenii săi, De es. un cal frumos
şi bine ăcut sub tâte punctelede vedere, dar fără tempera-

mentul
un cal

dorit nu ne satisface—dicem că nu e nobil; ca şi:
de

esteridră
„de dorit.

Aniinal

mare temperament, dara
lasă: de dorit încă
e

nu

ne
-

cărui conformăţiune satisface — ambii lasă
|
|
|
|

de . înaltă multă este tot-d'auna
un animal de-.

licat şi tare pretenţios, pe care

cu două,

.

nici 'supune

nul putem

satisface
cu una

la un regim alimentar ordinar. Ele
7

_
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ne aduc servicii şi folose insemnate, dar suntitot odată Şi
„delicate şi spesele de întreţinere ale lor sunt considerabile.
Animal de elită este cel care intrece pe toţi semenii săi
din o cirâdă seă turmă deja renumită,

prin

frumusețea for-

melor sale.,
..
|
ă
Incest se numesce impărechierea între sine a animalelor
unei singure familii sei înrudite Vaprâpe între ele. Esistă
incest larg seii îndepărtat, unde impărecherea se face nu- mai între membrii unei ciredi, turme, herghelii numerdse,

„şi încest restrâns, unde
membrii
gradele

â unei
de

afinitate

cele mai apropiate,

denlă

fie descendentă,

muma

cu fii, ete. Şi

tecnie,

în materie

„rase

noui,

copulaţiunea se face între câţi-va

singure familii de vite, 'neesceptând

pentru

d..es.

Îratele cu

fie

în linie

chiar.
ascen=

sora, tatăl cu fiicele

unul şi altul sunt des-usitate in zoo-

de ameliorarea
fixarea

de

vitelor şi. la formarea de

anumite. caractere,

numai

trebue

cât
7

să ne servim; de ele cu mare precauţiune.
întrebuinţarea prea îndelungată” a lui se pot ivi fenomene neplăcute şi cu. deosebire să se potenţeze: anumite
defecte : slăbirea organismului, bâlele ereditare, etc. De aceea
La

- cultivatorul inteligent va îngriji de timpuriă pentru a lv preveni prin împrospătarea sângelui adică prin introducerea de
sânge strein viguros, prin cumpărarea unui reproductor din
altă turmă ori cir6dă streină, insă de ăceiaşi rasă.
Potenţa: individuală, se numesce aceia, când un repro:

ductor bun de_rasă, transmite tare bine calităţile sale asupra. fiilor. şi fiicelor sale, şi contribue în mod esenţial
la.

ameliorarea

şi perfecțiunea unei

"la ameliorarea
rasa

rusâscă

deosebire

unui

turme

să

ciredi,

eventual

contigentului de vite a unei țări întregi. Aşa.
de cai

troteri numiță

armăsar

Orlov

de elită numit

este

datorită

Smetanla.

Caii

cu

un-

guresci de la-]Mezihegyes, datoresc reputaţiun
ea lor cu deo-sebire unui armăsar Nonius, | capt
urat ca contr abandă de
—

>

>

răsboită în răsbâiele napoleonice pe la începutul secolului al
49-lea şi care servi mult timp de reproductor în marea ner-

ghelie

Hergheliile publice ces. şi reg. de:

dela Mezdhegyes.

la Mezâhegyes, Rădăuţi şi Făgăraş, etc., sunt şi actualmente:
pline de descendenţii direcţi ai acelui armăsar” nobil. Nume- i

- r6se alte” herghelii, ciredi şi turme “şi datoresc reputaţiuriea.
şi renumele lor la câte un atare individ de elită, rămas neĂ
|
|
cunoscut.
putinţa individuală
numesc
alţii,
şi
Francezii ca Sanson
ereditate individuală, de şi ori şi care individ valid pote
mai

transmite

sâii mai

mult

ţilor- săi, fie-care în: felul
potrivită

după ce mai

s&ă;

putinţă

numirea-de

calităţile sale asupra fe-

nouă

totuşi

individuală

limba română

în

avem

puţin

ni se pare

mai

de. cât de: ereditate,

şi cuvintele de nepu-

tință şi de impotent, tocmai cu. privire la impreunarea.
— ăca ceva intemplător dar mai rar. Atât: potența.
secsual
- individuală cât şi. neputinţa se ivesc atât la 6meni cât şi la

“ animale, dar ambele mai rar. şi ca 'ceva intemplător. Point cuvint împrumutat dela englezi, şi adoptat în diferite: limbi, insemnsză în sine punct sai mai bine punct
şi pontaj,

„principal,

în „materie de. Z00- ...

şi se întrebuinţeză

„_technie cu privire la împărecherea vitelor, după. conformaţiunea a diferitelor organe şi aptitudini ale lor, -esprimate
“prin

numere

" tot-W'auna

si

culmea

a cultiva după points se. înțelege:
perfecţiuinet iîn materie de cultura vi-

puncte;

aaa

telor.
Sânge pur
după

numim

importârea . ei în

aceia, când rasa
noua

a fost propazată

patrie prin incest

restrins

|

şi
ori -.

mai larg între-sine,.fără de amestec: cu sânge strein. In.
de sânge pur, coincide cu acel de rasă . :
. acest sens terminul
“pură. EL însă nu pâte fi confundat nici odată'cu acel de

' sânge plin.

Sub. sânge plin. înţelegem animalul care întru-,

nesce în sine o suină de calități distinse, şi deosebit derivă
=

—
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-- din 0 rasă pură, La reproducţiune şi fol6se, sângele plin
este tot-d'auna superior şi mai sigur. în transmiterea calităţilor. sale; de cât în animal de jumătate sânge. Sângele plin
„care derivă tot- dauna de “la o rasă nobilă, nu pâte fi
atribuit nici odată nici, “vitelor aparţinătâre vre-unei rase :
primitive, nici unei rase de transiţie; dar nu este condiţiune
sine qua non, ca el să derive numai decât din o rasă pură,
căci el pote deriva tot aşa de bine şi din o rasă nouă,

formată

de curend, prin încr ucişarea a 2—3 rase elerogene, dar care
aii fost împărechiate consecutiv şi stalornic numai în o sin“gură direcţiune, până ce sângele comun
a fost sters ori
. suprimat aprâpe cu totul. In categoria acâsta intră calul
de cursă englez—resultat din incrucişarea a diferite rase de
cai orientali şi occidentali.
Semi-sânge - stă sânge de" jumătate se ințelege
f&tul eşit
din împerecherea unei mume comune—s6ii de rasă
de țeră-

cu un tată nobil de rasă şi din sânge plin.

Sângele de ju-

mătate nică. odată nu transmite calităţile
sale aşa sigur ca
sângele plin şi ei nică că. pot intra
in concurență unul cu

altul, Apoi după cătimea de sânge
şi gradul de amestec
intre sângeie comun şi sângele nobil dist
ingem diferite gra-

val6rea aceloraz . Animalele

ca de

sânge Plin

şi iau Jocul

de
şi

|

de aceiaşi vârstă se numesc

coetane ; la vârsta

sub un an mânzaţi, la un an—anuat
ine—la 2 ani 'cârlani şi
cârlane, la 3 ani gonitori. şi gonitâre.
„„Fii şi fiicele prăsite 'din aceiaşi
mumă, formâză la o-laltă

0 singură generaţiune, iar. când
ele, ai ajuns în stare
de a se reproduce . şi ele. formsză.
o altă a doua genera-

ţiune.

-

Di

aa a

se „consideră

ai

mixt

la împărecherea constantă, - animalele

oaia o meat aie a aia

sânge

na"

:7—8-a generaţiune

-

SR_AGRA Za ci

ţiunei

!/,, 2l45 1/e mult, şi puţin sânge, ca totalitate
a gradacalităţilor şi val6rei lor intrinsece. De
obiceiii in a

A

daţiuni

— 93 —
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Gonicenţiunca

Copulaţiunea
comun

să,
ș ereditatea

servesce sensăţiunei. plăcerei, numit in de

instinct

secsual, iar "fecundaţiunea,

reproducţiunei

genului şi speciei. Concepţiunea seu legarea, este când

ovu-

lul de la femelă a fost fecundat, şi copulaţiunea a avut
| efect, alt-fel a rămas o copulaţiune infructuoasă şi vita r&
„mâne

sterpă—fără

rod.

Numim

ereditate,

fenomenele in

“basa cărora calităţile şi însuşirile vădute şi nevă&dute dar
“posedate de părinţi, moşi şi strămoşi, ca şi cele dobenaite,
4

câştigate, de

părinţi achisite. se transmit

asupra

feţilor. O

“lege proprie a eredităţei, după cure să se transmită calităţile şi defectele părinţilor asupra progeriiturei, noi nu „Cunâscem,:
deşi trebue

Chiar

să existe.

|

|

nici secsul nu scim cum şi după care legi se de-

termină,

şi care

anumite

raporturi

şi circumstanţe

vin în

considerare la formarea lui. Cele ce sunt şi se dau ca atare,
sunt mai mult numai ipotese sei pure. combinaţiuni indi”viduale,

fără

_eoncepţiunei
sperma.

de nici o

basă'reală. Scim

contribuesc

fecundătâre,

fecundat.

Care din

defectele

lor asupra

ambii: părinţi, atăt tatăl

cât şi muma

ei

transmit

fătului,

numai că

care: pr oduce

mai

la actul .

care

dă

ovulul de

mult din calitățile şi

aceia. noi nu

o scim,

„4

In privinţa secsului, prof. Thury dela: Geneva susține, că
determinarea

secsului

depinde

maturitate: a ovulului femeiesc,

cu deosebire

de

starea

de

în stadiul fecundaţiunei.

„Dacă fecundaţiunea se face în primul stadiă al maturităţei ovulului—sâit la inceputul căldurei, atunci fătul devine fe- melă, iar în al douilea—in toiul şi la finele căldurei, mascul.
Apoi

secsul. mai

şi vigore
“încă în

depinde

a părinţilor;
desvoltare

după

el şi de. gradul

de energie j

impreunarea secsuală la etatea tinără
a ambilor sot produce fernele, iar la.

—4
p

mai ' înaintată,

verstă

părechiate

—

4

în verstă

im-

cât “ele, produc

mai

mai

masculi. “Femelele

de

tineri

cu masculi. mai

mult masculi, iar femelele tinere sărite: de masculi mai în
vârstă, produc: mai mult femele. . Inâividii de verstă egală
şi aprope egală şi egal de bine nutriţi şi ţinuţi, produc. în

7

număr egal atât masculi cât şi femele. Şi în fine mai de-.
“pinde şi după gradul de energie, că masculii prea slăbiţi
Si usaţi

sărirea

prin

"şi mai pot manifesta

unui

număr

prea

mare

nu

in de-ajuns secsul lor, şi feţii produşi

în urmă sunt mai mult de secs contrar.
"Dovedite însă nu: sunt nici acesta, ci

mai“ mult

probabile de cât sigure şi neschimbate. *
Protesorul Schenk de la Viena, a emis în
(4897), o nouă

de femele,

teorie, după care

secsul se

anul

din

numai
urmă

pâte induenţa

şi

determina prin 0 alimentaţiune specială a mumei; după
concepţiune, Ea însă are puţină şansă de probabilităte.
“Dacă

in

privinţa

causă: de legile

mai puţin

nu

'secsului

naturei,

suntem

în

după care. se

cun6scem nici. legile

necunoscinţă

determină

|

de

el, nu.

după care se transmit

calităţile şi defectele posedate de părinţi, şi care vin în
concurenţă! unele cu'altele. Fătul devine numai asemenea—
se asemănă numai—cu. părinţii sti, dar nu este şi egal cu
Ă. Apoi vedem - că fii prăsiţi din aceiaşi părinţi es şi. devin
cu timpul tare diferenţi între ei; :apoi că unii se dai mai

“mult

A

în: partea. tatălui, alţii în partea mumei,

“ei se disting ferte mult intre ei şi: dintre alţi semeni

e.

dar in total.
şi coetani

-de ai lor, insă eşiţi din alţi părinţi şi din altă familie. Culti- "vatorii practici de vite dic:: Asemenea, împreunat cu ase-menea, dă asemenea, dar nu și egal 1:
0. turmă, cir&dă ori herghelie de vite mari şi mărunte,
ori
şi. cât de, bine. conformată şi de consolidată ar fi
ea,.tot
nu este egală între sine, şi cel ce o păzesce şi
pasce scie
Și observă dilnie, că. esistă diferențe Târto
însemnate intre

95.
indiviaş; ba

că sunt

şi defecte

şi uşor de constatat de omul
disting foarte

bine. dela

la ele destul

cunoscător

o-laltă incât

|
de

-

pronunţate-

etc., “prin care se

nu . se: pot

confunda,

Deci din impreunarea lor. diferită, vor resulta feţi de valdre:
„iarăşi _diferită. “La

vitele domestice tote poligame, unul

şi

acelaşi individ, impreunatcu una două sâii mai multe temele,

va produce: feţi de valdre diferită ; feţii săies unul mai mare,
_altul “mai: mic, etc., şi iarăşi prin

impărecherea unui

Tepro-

" ductor de rasă cu femele tot din- aceiaşi rasă vor'resulta
feţi diferiţi după valorea economică a 'lor, unul fiind de
"valore însemnată, altul de-valre mediocră, pe când al treilea
pâte. fi răă de tot şi fără de nici o valbre! pentru reproduc- ţiune, căci calităţile lui pote să fie şterse sâii *uprimato cu.
totul. Totul depinde
“vită

aci de alegerea

şi imperecherea

poiri-

a lor.

Animalul reproductor.. ca şi ori- care alt individ şi “obiect, î
"pâte să. dea. şi. transmită prin ereditate asupra fiilor şi

fiicelor sale numai ceea-ce posedă eli însuşi, prin ereditate dela. . ....
părinţii

săi ca moştenire, şi ceea-ce

a câştigat « el însuşi prin:

eserciţiti medii-ambiant şi desvoltarea sa proprie. Mijlocul de
- a transmite aptitudinile d'ântâii, inăscute; ;senumesc eereditate
„conservatrice, iar cea a doua, ereditate progresivă; ceadântâii
.. .
:- asigură perpetuarea genului, rasei şi speciei ; a doua face:
posibilă perfecțiunea Şi ameliorarea 'lor prin "evoluțiune. |
De transmis. se transmit atât calităţile bune cât. și defectele Sa
proprii s6u inerente în. 'sânge.
Sunt
-

organe

şi părţi ale

corpului cari se transmit cu mare

„usarinta d.-es, mărimea, corpului, conformaţiunea craniului

„.dar sunt şi: altele, care nu se transmit! aprope de loc
i numai cu mare dificultate, “Aşa este cu unele defecte E s6u.. perturbaţiuni. voluntare cari nu se transmit de loc..
E Ast- fel este cu circumeisiunea,

care este

practicată, de ovraj :

„şi alte popre orientale” de multe mii de. ani, şi nu a fost ..

—
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in stare de â se reproduce

în mod

se reteză codile

îndată

firesc ; -la oile merin6se

după nascere de

mai

bine

de o sută

- de ani, pentru a nu murdării lâna, şi totuşi mieii lor se.
nasc cu c6dă ca şi a:celor-alte oi, cărora nu li S'ati retezat
nici odată codile. La unii câini li se taie urechile mai multe
generaţiuni dea rindul, fără să fi văqut cine-va vre-odată născându:se căţeii cu urechile tăiate ori reduse din nascere.
La. porci se ivesc. însă câte odată porcii cu codile reduse,
"având la c6dă un număr mai mic de vertebre, prăsiţi din
părinţii cu coda normală. :
.
„Aceste insă sunt nisce, âbnormități seu. diformităţi şi considerate ca nisce simple jocuri ale naturei, ca şi fenomenul
„că se nasc Smeni având câte 6 degete la. picidre sii la.
_mâni,:ori alţii. avend degetele lipite câte2 si 3 la o--laltă,
„cum am avut ocasiunea să cunbscem şi noi mai mulţi membrii a unei

familii

cu

degetele

lipite

picidre, iar cei- alţi membri ai familiei

de la

-male.

mâini

şi de

la

aveati degetele nor-

Tot aci intre jocurile naturei sunt de numărat şi
porci
cu 3 unghii de la noi, în jurul: cărora s'a făcut
atâta reclamă
din partea interesată, „deducând origina şi perpetuarea
lor în
t6ră de pe. timpurile lui Suidas, cea ce însă
nu esistă. Atari
jocuri 'ale naturei mai sunt cul6rea albă la
bivoli, care câte
odată se veproduce i în O generațiune două, alte
ori nu. Este

cunoscut ca câte odată. bivolița

taur

fâtă

de bivol

mai

nâgră

care a.născut

de la

tot negru un malac alb—recte Spălăcit gălbui—

târdiă malaci

negri.

petueză

Culorea „albă la bivoli se

per-

în 2—3 generaţiuni şi apoi dispare cu
totul, ca şi
când n'ar fi esistat nici odată. La cai
se văd mai des caii
bălţată, cu fel de fel de pete şi desenuri,
cari apoi dispar.
Şi totuşi

nimănui

nu

"i-a

trecut

prin

minte;

s ă caute

să

es-

„_ploateze chestiunea bivolilor albi şi a cailor
tărtaţi, a berbe„cilor cu 4 şi 6 cârne,

ete;, fie și pentru

pasiune, precum. sa Lăcut cu:
« porcii

distracţie ori

cu 3. unghii,

din,

Doina d da ai aa
ri

x

—
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Culdrea părului la animale se influențeză şi schimbă mai
des după mediul ambiant în care trăesce animalul, dar. nu
se pole
mumei

influenţa şi modifica arlificial, d. es. prin acoperirea
în timpul concepţiunei sei după aceia, nică prin

uitare, „s6u prin

ceca-ce se nu mesce înfecțisneu

ce s'a afirmat despre aceste mijloce,
deşi unele sunt fâite vechi, după ce
tesce de unele din ele, că Iacob ar
calea. aceasta mai mulţi miei bălţaţi

transmite

scu'tă,

ar&ptă,

insă prin

de cât albi, în turmele

lui. De. probat nu se
a
ai

ereditate” spinarea

ori inşelată,

Ori

ele sunt pure inveriţiuni,
chiar şi biblia ne aminfi. reuşit să producă pe

lui Lot, cari ai devenit proprietatea
pot.proba nici una, nici reproduce.
Se

mumei.

lungă

pieptul adenc,

toracele

ori mai
larg şi

bine desvoltat, care implică în sine o bună desvoltare a plămânilor şi căilor respiratorii, etc., ori pieptul îngust şi strâns

de unde resultă o predisposiție națurală spre /tisie, avendrespiraţiunea scurtă, estremităţile defectudse şi alte cusururi orga-

.
|

nice, cari se pot sporişi potenţa prin ereditate din o generațiune
in alta. De aceia animalele de reproducţiune trehuese alese
„tot- d6una cu multă ingrijire „ avend în vedere cu deosebire

*

| bâlele cronica ereditare, ca: să nu se transmită, Şi, sunt nece-

_ “sare. registre genealogice esăcte, cari” ne “pun
-“ cun6scem aptitundinile intregsi familii.

in- Stare să

"Influenţa cea mai mare asupra fetului au progenitorii _
Ă direcţi ai lui. — adică, părinţii, apoi in măsură mai mică vin

străbunii lui moşii şi strămoşii, însă raport invers cu gradul
- de. înrudire.

De

obicei. la cultura vitelor

cun6sce la reproductorii

ne

de rasă genealogia

mulțumin

a 3—4

a.

genera.

iuni din urmă, in. linie ascedentă. Totuşi şi-sângele” —rasă—
“ face mult. "Unde şi. aceştia, ati intrunit in sine aceleaşi Galităţi şi aptitundini în “mal. multe. generaţiuni de-a. rindul, .

suntem. siguri că

aceste: calităţi

Vor. apare

țiune. De aci se. caută şi intrebuinţeză
n
e Zootechniat?

_

-

în

noua: 'genera-

cu preferinţă pentr u
-.

N

qi

.::

=

=
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“văprodacțiună “animale de” rasa pară şi de irase consolidate.
“Bind-că ele transmit insaşirile lor mai bine şi cu o siguvanţă
"de

mai. mare da cât

O: val6re

mal

mare

cele. noui, şi ca
decât cele de

atare

semi:
s
sânge sei chiar de

> provenienţă obscură...
„... Ancontestabil că. asupra. feţilor. aă i părinţii
mai “mare, „apoi. vine: sângele,

mediul” ambiânt,

- regimul şi clima. în care ele sunt

se bucură şi

ținute.

influenţa

cea

întreținerea,

Deşi părinţii

pot

:

să bhansmită egal: calităţile: lor prin ereditate, totuşi de obi„cei, tatăl se consideră: și este” de valore! “mai
Taai. scunip,

pe de

alege

cu mai

multă

mare,

pe

de

ingrijire. şi este

altă parte fiind că el gonesce şi fecundeză

un număr mai mare de femele pe fie-care an, pole deci să
- “esercite. o: infiăenţă: mai mare la ameliorarea Şi perfecțiunea.
- “unei. turmo, Ast-fel. pe când femelă fsta,. un Singur. vițel mânz
|i

ori. miel

pe, an scii cel mult doui, şi nu trece nici odată peste,

„ prodacinriee, a 10 viței; mânji ori miei, din contră, berbecul
-„pâte: fecundă şi da, nascere anual la 50—00 de: miei şi să

+

servescă. 10 ani la reproducție, aimăsar al să bată 20—30— 40 - iepe pe an şi să: servâscă 15 ani la repr oducţie, etc. De aceia în”
“ Ori- -ce. cirâdă, turimă,. herghelie sâii cârd, întelnim eu mult.
i mai. des. progenitura. unui mascul şi ne „lovim mai des
de »
" efecteie. lui covâr şilore decât. de' acelea: a unei
ferneie. .
Apoi fiind- -că pentr u reproducţiune se cere:
ca ambii soți
“aa împerechiat: să” fie egali de sânătoşi, fără
cusururi şi bine

“formaţi şi de.rasă pură, totuşi acestă nu ește
tot: d6una posibil;

- de ordinar. “mumele : le. luăm, aş a cum
Se. găsesc. ele, şi ne i
mulțumim numai! cu: O: alegere
;şi sel&cţionare a. mai ingrijită
a masculului reproductor. De acei a masc
ulii repr

oductori cari

s'aii doveziteățir ansinite Ding prin ereditat
e, ai ajuns să obţină

“preţuri mari şi a, sevinde. une: ori
cu sume fabulsc, pe cari nici

SN romanii cei vechi. nu le plătiaii
, <u te: ă bogăgăţia lor'enormă .. .
şi lacsul lor fabulos; Sume dec câte.
922300 mii de lei se plătesc”

a iaz e e

o) parte fiind- -Că. el. se

i4

t
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actualmente destul de des pentru câte un 'singur armăsar de
reproducție, de către guverne, societăţi economice, sindicate,
ete. Dacă aceşti reproductori 'cântăriţi. in adevăratul sens.
cu aur, produc şi lasă după sine numai.8—10—15 mânji de valâre,

pe când

în realitate lasă cu

sutele,

cari să se vindă

numai CU 1/s—!]a din prețul: lor de cumpărătâre, “totuşi spesele lor se scot şi capitalul se întârce cu prisosinţă înapoi.
.
- Armăsar ul Bukaneer, pentru care guvernul ungar-a plătit
Ala cumpărătore

25.000

f1.. în aur

circa vre-o

60.000 lei,

a

„adus statului ungar 184.910 (l. tacse de reproducere, şi a!
r&mas şi o “numerâsă progenitură pe urma lu şi ea . destul
de

scumpă.

descindere din o familie sâii rasă ilustră însă nu

Unica
este încă

o chezăşie

reproductor.

suficientă,

că, individul

va fi.un

bun-

Numai | aptitundinile lui supusc. la- incercare

pot pr oba acâsta ; căci

de. multe

ori şi din părinţii renumiţi

es slabi veproduetori şi dati nascere. la o. generaţiune, slăbănâgă. “Puterea de a transmite este și rămâne maă, mult
“ca ceva propiiii al individului. Reproductorul bun de rasă
pe -lângă că trebue să fie fără. cusur şi fără defecte ori ma-

ladii ereditare inăscute, el trebuesce să fie şi bine întreținut
ca să nu fie- nici prea incordat şi nici prea răi hrănit ca șă Ă
„slăbâscă. Cu cât sare mai puţine femele--cu atât le fecundeză
mai

sigur. Un

reproductor prea incordat, s6ii de care facem-

abus prin lăsarea să sară prea. multe femele,. sâă la inter-!
vale scurte, pe lângă.că nu le. fecundză pe tâte.: si multe
"din ele rămân
bănâgă

sterpe, dar dă nascere şi la o progenitură slă-

de o, constituțiune

„de fel de bâle. În

acest

debilă,. enervată

cas

şi supusă la fel

intră şi momsntul,

unde apti-

tudinile tatălui se acopere cu totul.şi rămân in vigâre de
se transmit” unic calităţile şi defectele mumei — şi. bolele
ereditare se potenţeză în mod simţitor, ;.
|
|
mamei
a
şi
Tr ansmiterea tatălui mai mult asupra, Bicelor,

—
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mai mult asupra fiilor, sâii cela mai mult asupra formei, iar
muma asupra mărimei şi tot ce privesce nutriţiunea, acesta |.
nu este incă probată. Unii afirmă că femelele fecundate pentru |
prima dată de un animal de mai puţină. valre, ar fi intluinţate -in sens defavorabil, şi in privinţa feţilor lor ulteriorişi o

mumei,

infecțiunea

numit'o

au

dânşii

Acâstă însuşire

"considera ca defavorabilă pentru reproducţiune. Aşa lord Morarab cu un cal

a sa de sânge

sălbatic de.

şi se asemănă

de rasă,
scii cel

mânjii lor ulteriori incă es inferiori
puţin

aduc -mai

mult

seci mai

puţin

în unele privinţe cu catării, ca o consecinţă firescă ale infecţiunei prime.
Aceste fenomene şi dacă pe. alocurea sunt crezută, eleînsă
logiei

nu

se pot

moderne.

susţinea inaintea
Mai

intii

este

criticei sciinţifice şi a [is1ocunoscut, că

primul acope--

„rtăment .păr, pene cu cari se nasc animalele mari şi mârunte
cade in scurt timp şi se premenesce, iar. culdrea perului.

dela copii,mânji, viței etc.,
Mânjii pintenogi şi viței de
cu timpul semnele şi petele
- fundă şi asimileză cu totul

'se schimbă adesea cu totul.
bivol cu câda albă, 'şi schimbă
lor albe cu totul, cari se con-în culorea. generală. La porci

forte des se întomplă casul, ca unul
fătaţi de
negre

sâi altu! dintre porzei:

curând, aii nisce brasde sti

orisontâle,

ca 'cei de mistreţ,

dar

dungă

galbene

ori

cari în urmă dispar

şi se confundă în culdrea generală a perului. Deci probabil
in categoria acestor fenomene sunt de clasat mânjii brăs--

PNI
ce ata aaa e PRE
mama

nobili

Me

armăsari

aie n ama

fost bătute mai inteii cu un măgar, şi au servit la producțiunea de catâri, şi după ce. aii lost bătute in urmă cu:

a

în urma ames-

susţin că iepele cari ait

IRA a aa

teculuicu sânge de Quagga.

Alţii

aaa

nainte, ca o reminiscență şi inlecţiune rămasă

a

- târdiă prăsiți dela un armăsar arab negru, de sânge pur, crai.
"toți brăsdaţi cu dungi mari albe pe spinare şi pe piciorele di-

RI

armăsari arabi şi mânjii ei de mat

cea 3 00008 Daca ere a PR

o ispă

Quagea in 1805 şi apoi cu

et

ton a bătut

—
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«aţi şi pintenogi—dela Quaggă
—ai Lordului Morton. Iar în
privinţa, infecțiunei şi efectelor permanente defavorabile
ale ei în. urma baterei iepei cu.un măgar Settegast citeză
casul a 4 iepe reproductâre, din renumita herghelie prusiană
dela

Trakehnen,

cari aii fost întrebuințate

-ducţiunea

de catiri şi apoi-după

'de mânji

veritabili de rasă

4 mânji,

Gonorilla 3 catâri

aceia

şi anume
şi 4

mai

întâi la pro:

la producţiunea

de

Ida a dat 4 catâri şi

mânji,

Hidra

1 catârşi 4

mânji şi Busilia2 catâri şi 9 mânji, şi cari în urmă ai dat
nisce mânji de valâre fărte mare. pentru reproducţiune, incât.
ei s'ail putut întrebuința ca reproductori
ghsliei mume, atât iepe. Cât şi armăsari.
Noi

de

baştină ai her|

mai putem pune în categoria acâsta şi casul hergheliei

dela: Paşcani (jud. Ilfov), cunoscut nouă personal, unde iapa
mocăneâscă originală „din judeţul
sacagiii

de pe_stradele

Olt, şi cumpărată dela un

Bucurestilor

«a

fost

dată câte

ani de a rendul, la un armăsar arab anume: Calif, doi
_la

unul engles anume

doi-

ani

Octave, şi doi ani la un armăsar poneu

-

anume Colibri, şi a cărei progenitnră se destingea între sine nu
numai prin diferinţă inmensă de talie, ce fii arabului. ca şi

fii englesului aă dobândit cu timpul în raport cu muma lor
„dar încă şi prin conservarea intactă a caracterelor tipice ale
“părinţilor lor. Singura deosebire de: înregistrat ca un fapt

frte important, şi care. trebuesce să ne dea mult de gândit nouă românilor, era că fii arabului ai, întrecut în crescere-

pe aceiai Englesuluă, de unde şi. conclusiunea, că sângele
iepei, şi ea deorigine orientală, s'a assimilat mai bine
cu acel al -

„ arabului decât cu acel al Englesului, sâi că pâte influinţa climei
şi a solului nostru
a fost mai favorabilă celui d'ânt6i,decâtcelui |
“d'al doilea. Şi în fine observăm ca din acâstă familie singur fiul
poneului românesca conser vattalia liliputană a tatălui s6il». *)
“

-

*) Vegi Raportul Căp. ”Ales. Blaramberg publicat în Buletinul Ministerulut
- Agr. Ind. Com, şi: Domenielor No. îl și 12 din 1585 pagina 1.251—1.9265. -

:
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-Ba chiar insăşi ar abii, ca maieştri în arta crescerei cailor
„de rasă—când o i6pă după sărirea de mai mulţi armăsari nu
concepe şi rămâne fără rod, o dau în urmă la un măgar,
la producţiunea de catiri, şi atunci concepe
la. sigur, şi in urmă devine aptă şi pentru producţiunea de
mânji. Aceste fapte precise şi constatate oficial din ţeri
a servi

“puternică, că o infecțiune a mumei
ea, deşi

if vorba despre

pentru acâsta.
Tot în categoria

acesta

destul

sunt o dovadă

de alta,
ocasiunea

de

n'a avut loc şi nu pâte
era destul

de favorabilă

!
de credințe deşarte şi de supersti-

ţiuni, “suntde trecut şi credinţa, că căutătura femeilor însărcinate asupra unor obiecte sâii persâne hidose, ar avea
„consecinţe defavorabile asupra desvoltărei fătului din pân_ tecele! lor seu după aceia, că el ar contracta obiceiurile perete.

ace

ar deveni. mascaricii,

1 00

sânei,i idse,

aut

una

"atât “de indepărtate

otaa 2 8

pentru

3)

de observat

la împăvechevea

vitelor

Din. cele cce “preced în capitulal anterior, reese in destul,
de. lămarit, că prima. şi indispensabila condiţiune pentru

“ “ameliorarea vitelor este o mai

bună. selecţiune şi potrivire

animalelor 'de. reproducţiune, decât s'a făcut ea până acum

-la noi:

La

acesta

să

căutăm

nu

numai

că

ele

să

fie ajunse

fie-care la etatea dorită, a pubertate, să fie sănălâse şi bine
| contormate, ci tot-lVauna ca cel puţin animalul reproductor
-“de'secs masculin să fie de rasă, din o familie bine cunos-

“cută în 3—4 generaţiuni, -şi să descindă direct din o rasă.
bine consolidată. Calitățile ce vroim să intrunâscă noua gene- *
Su rațiune, să le aibă-el şi să le [i avut deja părinţii şi moşii lui;
"unde acâsta nu este .posibil, ei să: fie cât mai apropiaţi
de
ele. “Sângele pur

ă

rasa
!

consolidată transmit tot-dV'auna mai

ari i Ai N ăerege 02 nad = o Aaaa

a

a

|

Regule

=
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„bine
|
şi. mai sigur - calităţile lor decat animalele dee provenienţă
“necunoscută

ori de jumătate- sânge.

„ Selecţiunea
după

scopul

Şi impărecherea
ce-l urmărim,

a

reprodaetorilor. depinde şi -

dacă- pri

ea vroim

să obţinem

folSs0 materiale momentane mici i şi! noni Leeite, ori tinde la “ameliorerea

unei ciredi şi familii intregi de vite, E

darea calităţilor lor, sâii prin “crearea unei noui rase-de cultură, de o valore mai mare şi în urmă la consolidărea aculeia. -

„Pentru a ne da vite de muncă şi diferite alte. serricii, „se potri- . -.
vesc destul de bine, şi reproductorii
diferiţi ibridi şi mestiţi

ai

lor,

sine condiţiunile cerute. Insă
„să

potă servi

ei în special
ţinut

unei

şi ea de

pentru

prăsilă,, este

tatăl ei să [i lost de

rase vechi, se

de semi-sânge s6ă chiar

intru

unei

cât -ei

intrunesc

in:

ca. nouă ptogenitură:

indispensabil ca părinţii
ssânge! plin- şi. să [i apar-

rase pure iusă: bine conso-

„lidate. Muma pote fi luată şi dintre individele de vasă indigenă
ocală;

intru

cât ea. întrunesce

condiţiunile

cerute.

ă

- Animalele se împăr echează inte sine şi traasmit calităţile” ;
Tor cu alât mai' sigur şi mai bine, cu cât ele sunt mai omogene.. Animalul

care dese indo din o rasă veche

“familie deja bine: consolidată “şi va manifesta
“mai bine calităţile: sale,

decât

sei din o.

şi transmite.

un altul de o.rază nouă;

iar-.

„pentru a imprima şi, consolida caracter ele acestui din urmă,. :
-vor trebui mai multe impărecheri în aceiaşi direcţiune, până.
„ce se pot ficsa Şi ele în de ajuns. Daci urmeqă

de

că tot-d'a- una scopul cel urmărim, să-l. „avem Şi ţinem

inaintea

ochilor, pentru a nu devia

una, mâine
vesultat.
=

alta, | care. in: fine

sine, - |
bine

dela el şi a urmări adi:

nu ne

duce

la

nici, an,
Ma

Cu cât animalele de împăirecheat sunt mai i inegale” şi: mat.
“divergente in caracterele şi “calităţile -lor, cu atât vor. fi mai
; divergenţi: şi produşii lor, asemenându- -se când cu. anul
Pi

ij
i

—
“când cu

aliu! din
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părinţi. Aceştia

si

că trebuesc

cu

toţi

- escluşi dela reproducţiune, sâii imperechiaţi înainte iarăşi cu animale de sânge pur; din rasa-ce vroim a cultiva, până
ce ajungem după mai multe generaţiuni să climinăm sângele
-cel vechiii— comun —cu totul. tinde vin de impărechiat animale aparţinând unor rase vechi şi forte tenace încalităţile
lor, cu altele de rase noui, dar nu indestul de consolidate.
unde cele Vântâiiă întunecă tot-Vauna pe cele din urmă, şi
vroim să „dăm prevalință celor din urmă ca de o valdre eco-

nomică mai
de

rasa

mare,

primitivă

rasa “nobilă

numai

acolo este mai nimerit

ca în loc de vite

pură,

a împerechea

ibridii

să

încercăm

şi mistiţii

de

ei,

şi. atunci

vom

cu

reuşi

la sigur, ei fiind mai puţin: tenaci în. transmiterea calităților
lor decât rasa pură.
Ast-iel este casul cu rasa de oi numită La Charmoise, care
se bucură de o bună reputaţiune în Franţa. Intemeiătorul ei
însuşi spune, că. incercarea lui d'a produce o rasă de oi

„franceze de rasa de ţâră, n'a dat nici un resultat, din causă

că. oiie sale, cari aparține unei rase vechi locale, transmit6ă mult mai bine calităţile lor, decât berbecii străini
_împortaţi

de

curând, cari eraiişi mai

după originea lor.
După mai multe încercări

ajunge.la vrun

puţin tenaci şi constanți

zădarnice

resultat. practic pe

calea

disperând

acesta,

d'a

mai

el decise

in fine a schimba procedeul cu totul, de a frânge
şi a reforma. tenacitatea ereditară a lor. pe altă cale,
Şi sângelui
„miest. înconstant ai opune alt sânge micst,
dar şi mai puţin
statornic de cât el. *Şi alese deci oile sale
fătătâre şi berbecii din 4 rase indigene (franceze), pe
cari le îimpărechia
de mai multe ori între sine, până ce ajuns
e să obţină nisce

- animale, cari nu aparţineă propriii dis nici unei
singure ruse
N

-

mai bună: pentru carne în: Franţa, prin importarea de berbeci englezi de rasă Leicester, „şi încrucişarea lor cu ovi

positive, şi prin urmare şi ele ca corcituri ce erai, trebuiaii să
fie mai

puţin.statornice

aceste

mestiţe

Leicester,

le

mârli

fie-care

„poli: să

covârşească

destul

franceze,

în

sângele

francezi,

de

rasa

urmă

de egalitari

exemplar
acela

incât sângele engles al lor

şi acopere cu totul, pe fie- -care

frances.în
şi

mănendu-se cu totul celor
ivea vrun

englezi

engles şi apoi cu câte 1930[, de sânge -

cele4 rase

fractiune din
parte

apoi cu berbecii

care şi ea aparţinea” unui sânge multiplu, şi obținu:

miei cu 500, sânge
din

în transmiterea caracterelor
lor. Pe

paite;. mieii

bine

lor

eşiait -iîn

conformaţi. între

ei, ase-

englezide rasă pură. Unde se

degenerat,

care aducea cu străbunii săi

se -escludea fără

îndurare

dela

reproduc-

țiune.
La rasa

a
englesă dă oi: Shropshire e-Down

“coatribuit

la formarea ei sânge de Leicester, Southdovwn și

-de cea veche

de Shrops hire.

_Disley creată de Bakewell
trecut, conţinea
Ambii părinţi

,
ameliorata

a.

Rasa Leicester. supranumită şi:

insușşi, pe. la mijlocul

sânge din mai multe rase, diferite,
ai influinţă .egală asupra fiilor şi

seclului
fiicelor

“lor. şi pot să transinilă “egal de bine. Pe lângă aptitudinile
„ereditare. moştenite de. ei, vin în. considerare şi cele câşti- -

gate, dobândite prin muncă, cserciţiă - şi influinţa agenţilor
naturei. D'acea caii de cursă, cari ai câştigat mai multe
premii

la alergări

şi ai ajuns

la o iuțime

considerabilă,

se

vend uneori cu „preţuri. fabul6se la vârsta adultă, chiar când
nu

mai

pot

alerga cu

-succâs,

pentru a fi intrebuinţaţi

la

reproducţiune atât armăsarii
cât şi iepe, da 6re:ce ei transmit

asupra. progeniturei
câştigată,

lor

iuţimea . şi agerimea

dar nu Şi unele defecte ce. nu “sunt

întemplătâre

ci mânați

ereditare

ci

des „ schiopatuly in. urma serintirei vre unui os,

ruperea de tendâne etc. Caii de rasă insă dacă
ţinuţi conform

inăscută - şi |

temperamentului

mai.mult

la pas,

nu aii fost

lor şi nici deprinşii cu iuga

prinşi la car

şi plug scă

puşi

—

şi

mpa “Vaca podolică de tamaslic,

i abia: pot fugi; şi numai soon

lost nici odată mulsă,

„care mă

pas

în

nunial

merg

povară

de

moi: şi înceţi.. Caii

inăsculă,

iuţimea

cu timpul

"şi perd

chiar. inaintea boilor,
„devin
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'şi-a perdut taptele incât abia

| mai. pote nutri viţelul şi când e * fâtată de curând.
Calitățile bune se pot spori şi consolida prin exerciţii şi
impărecherea potrivită în mai multe generaţiuni d'a rendul,

in aceaşi direcţiune până ce ajung să devină. şi să se trans:
pe lângă

Insă

mită constant.

se transmit

bune

calităţile

şi

defectela şi maladiile- ereditare. D'aceia animalele gravate
de'o bolă cronică ereditară cunoscută, se esclud tot db auna
reproducţiune fără îndurare,

dela

pent: uanu

potenţa

Lola

din generaţiune in generaţiune.
“La re producțiune defectele şi cusarurile unuia din părinţi
nu se pot combate prin defectul opus al celui ait, ci numai
impărecherea

| prin

Ă contormate,

Aşa

cu ahimale

tocmai

spinarea

“combate ..prin

.în

lungă

„partea

sunt

o :spinare,

cocoşată
spinare

nici picirete- reschirate

nomnale

.privitore

mile şi inşelată

rului, ci numai. prin - o
“gată;

cari

la.

acel

la ispă,

s6u

nu

bombată

scurtă - dreptă
ce.

şi

cosesc

ale

bine

defect.

se

pâte

a armăsaşi

vacei

bine

le-

nu

se

"pot: combate prin altele adunate ori împietecite ale taurului,
dar se pot indrepta succesive prin im părecherea vacei defectudse

cu un

şi “destul
'se pot

corige uşor

exemplu: caţul
mascul

taur care este

de 'solide.

bine

defecte

făcut,

ce. se

cu: pici6rele

ivesc

prin alte calități bune ale

mare

cu capul

Alte

dreple

la femelă,

mascululuy, de -

butucănos — prin impărecherea cu un

frumos. şi. bine format;

sternul

ingust

tu-

'guiat prin altul cu sternul lârg şi adenc. Oia cu capul lung
şi ascuţit cu urechile subţiri şi transparente, gâtul subţire
sternul strimt, cu lână puţină şi r6ă incheiată, cu p: ânteceie
aprope golaş se pâte corrige prin impărech. rea ei cu un berbec,
a cărui conformaţiune consiste: in capul scurt cu un ungiiit
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“facial obtus,

urechi scurte şi

—
drepte, graimagi iusculoșt,

pieptul

larg. Şi adenc, şi cu lâna peste. tot. bine. încheiată,
şi fâlele bine îmbrăcate cu lână, etc..
Deci greşit este principiul că. cinegal cu inegal produte;

asimilare»

şi trebue să fie: «Inegal cu normal, produc în-

"dreptare». Și egal cu. egal produce egal. Calitățile ce vroim
să întrunâscă fii să le posedă
m&sură cât mai apropiătă!!

— Taur de Shorthom
“Pig.. 29.

cât mai bine

cu vaca

Zehu

părinţii, seă in. :

și mostiţil

lor,

“De alt- fel, defecte prea mari şi calităţi prea divergente nu
căulăm să le suprimăm de odată, ci ne mulţumim numai
cu o attenuare şi reducere succesivă a lor, nu numai

fiind-că -

„nu le putem . „combate' -pe mai, multe .de odată, dar se pot.
ivi şi alte defecte noui, la care nici că ne am gândil.. Apoi
“prin- calităţi „prea “divergente, putem să punem în pericol
„chiar vieţa munsi, ori feţii ci să nu se polă desolta in
unui pasen. „prea îngust al miumei..
€
mod normal, din causa

:

Aşa” de exemplu
mică, mocănița

-

dacă pe vaca românescă
am împărechia- o cu un

ţinea şi el o deșelă, dar see pote. periclita
viţelul cu

capul

prea

mare

ea,

în cât: trebue să'l

ori

se vatămă şi pericliteză

la baterea

de talie de tot
taur-prea mare

5” rasa Simenthal, pe lângă că ea nu'l pote

exemjilu”

de

108

oaR ar

—

iepei mici

tragem

vița

ei la f&tare,

şi umerii largi să nu pâtă eşi din
n6i in mod

muma

cât

românesci cu

violent;

şi de multe -

și viţelul. Tot

un

armăsar

aşa şi

de

rasă,

dâr prea mare de talie pentru ea. Deci este mai nimeril
da impărechia pe. muma mică mocăniţa cu un taur mijlociii,

şi apoi

Simenthal,
Iar când

un timp

fiicile şi nepotele ei, cu

etc..

mai

.

vroim să obținem

mai îndepărtat,

ordinare de ţeră,. nu
animal

taur

mare, de rasa

d

vesultate mai mari numai după

masculul

de impărechiat

este nevoe numai-de

de elită. E! să fie insă bun

cu vitele

cât ca să fie un

sănătos şi bine desvoltat,

„potrivit
cu scopul ce'l urmărim, şi să continuăm apoi mai mult

imp cu impărechărea lor in aceiaşi direcţiune. Cu atât mai
scrupuloşi şi severi trebue însă să fim la alegerea şi clasi“ficarea progeniturei lor (viței miei mânji) ca pe cei insuficienţi din ori şi care causă, să'i reformăm şi escludem de la
reproduoţiune,

fără

milă

şi indurare

de

ei.

“Tocmai combaterea şi suprimarea caracterelor şi cusuru„rilor rasei primitive şi comune de ţeră ne dă mult de lucru,

„după ce ea transmite
tele ei de cât cea

mult mai

nouă: de

bine

cultură,

caracterele şi defecşi malţi

din

feţii

lor

deşi pot fi apți pentru muncă şi diverse servicii, însă sunt
improprii şi cu totul neapţi, pentru reproducțiune. Deci cea
|

mai mică abatere şi defect de la tipul normal al lor, trebuesce suprimat; şi impărecherea continuată cu statornicie
până

ce

după.

câte-va

generaţiuni

. ajungem

să

o

fixăm

şi:

'consolidăm bine. Dacă incetăm dă mai clasifica şi alege
animalele de prăsilă . cu aceiaşi rigore ca înainte, progenitura
x

:
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lor ese din an în an mai slabă şi degenerâză cu atât mal-iute,
„cu .cât rasa a fost mai nouă, şi ne consolidată în de ajuns.
La, alegerea de reproductori face mult nu numai individul
însuşi, ci şi rasa lui, dacă el derivă din o rasă veche şi
deja

bine

consolidată, ori din

este de sânge

una

mai nouă

plin ori de jumătate sânge,

şi incoristantă,

căci

primi

transmite tot.d'auna mai bine de cât ceide a doua.

vor

La cu-

noscerea acestora însă ne sunt de mare folos Registrele genealogice

şi matricule

esacte

de

reproducliune

Studbook-uri-

Heerdbuch, în cari să fie trecuţi atăt tatăl cât şi muma lor in linie- ascendentă cel puţin 3—4 generaţiuni,. „cu observu-:
_ţiunile .cuvenite despre talia şi culOrea. părului, cât şi producţiunea
de

lor-şi resultatele

curse, premiile

medie

şi maximă

câştigate,

ce-aii

sângelui

exemplu

la caii

la vacile de lapte producţiunea .

de. lapte, durata

vițeilor lor, ete.
Pe lângă garanţia şi siguranţa
ritutea

dat; de

şi. registrele

lactaţiunei, « desvoltarea:

ce ne o pâte da rasa,

gencalogice,

trebue

pu-

să ţinem

cont şi de aptitudinile şi facultatea. particulară a individului .
in a transmite prin ereditate calităţile sale asupra feţilor săi
căci unii transmit mai puțin alţii mai mult şi mai bine. Am
“vădur mai
o forţă

de

sus

că unii indiviqi

sunt: dotați de

la natură cu

transmisiune

deosebită, pe care noi-am numit-o:
potenta individuală. Prin ea sati obţinut de multe. ori re-sultate fârle insemnate şi multe turme, ciredi şi! herghelii
au ajuns: prin ea la mare renume. Deci inainte de a între- .

buinţa un reproductor, este necesar 'de al incerca mai ântâiui,
câte-va-femele de probă şi numai. dacă TE-...
sultatele lui sunt suficiente, se pote trece ca reproductor de
baştină. Mult, face la reuşita lui insă Şi alegerea şi împăr eal lăsa să

“ cherea

sară

potrivită ! a lor. aa

”

—
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e

4) ntatea

a

vitelor

de

împăr echiat

Etatea la care se pot inapărechea vitele pentru prima ră,
depinde de specie, secs, modul de desvoltare şi folosele
ce ne dai. Animalele sălbătice, cari. trăiesc in libertate absolută şi independente de vroinţa şi .influința omului, aii
anumite

epoce

«cari ele
châză

nu

şi timpuri 'de împărechere

trec

nici

şi reproduc:

mai

odată.
rar

şi călcare,

Şi de. obiceiii ele
de cât

cele

peste

se impăre-

domesticite.

Viteie

domestice însă ajunse sub stăpânirea şi influinţa directă a
-omului, ai alte epoce şi sesâne de impărechiare de cât cele
sălbatice

şi ele se in părechâză

şi reproduc

mai

des decât

acelea ; eventual de multe.
ori 'epoca şi instinctul de impărechere a.lor il putem determina şi influinţa noi prin mijloce artificiale. Circumstanţele locale
„de rhulte 'ori acâsta şi ea se şi face.
| Deşteptarea

instinctului

şi economice . pretind
o

secsual. şi tendinţa

aceluia scii cea de ordinar numim

de iatisteerea

căldură, se ivesce

la vile

pentru prima dată-mai, de timpurii ori mai târdit după
specia şi modul de desvoltare a vitei. Unele animale se desv6ltă

de timpurii

curând
„Simţul

de

în privinţa

taliei

corpului

lor şi ajung

în

la mărimea normală — sunt precâce — şi deci la ele
secsual

încă se

desvollă

şi trebuesce

satisfăcut: mai

timpuri; la altele se desvoltă şi corpul mai încet şi in- .

- Stinctul

seesual mai, târqii. Aşa la vitele cornute

precoce de carne se
de:3

ani deja

desvoltă

de timpurii

unele rase

în cât

la cetatea

sunt

deplin desvoltate, “pe când altele de ex.
„cele de rasă podolică, mai tardive, abia la versta de 4—5
“ani împliniţi, dacă ajung la măriniea lor. normală. „Calul şi
iepa numai la 4—5 ani ajunge la: „mărimea şi: desvoltare a
„lui normală, ca să pâlă servi la reproducţiune.
-

“Deci pe cele Wânteiii-—precâce —le patem da la: taur deja
„la versta de 221 ani eventual chiar Şi.la 1, an, pe. când

—
pe cele

tardive

viţelele

111 =

numai

|

după 3 ani, junicele
de

în al 4-lea an şi mândele iarăşi după

bivol

4 ani impliniţi.

Deşi

„actual fecundaţiunel se pote severşi şi-mai de timpuriă, totuşi
copulaţiunea lor este

admisibilă şi unic rentabilă numai
ja la 2/ din desvoltarea şi mărimea az
ajuns
„când. animalul a
sa nor mală ; o siluire a lor prea ce timpur ii ș6i prea târdii
nu este consultă, după ce cea Wântâiii impedică
mela din desvoltarea ei normală şi rămâne mică
şi fătul. ci, de nu.mai ajung nici una nici alta
tarea şi mărimea lor. normală ; iar o amânâre şi o
prea

îndelungată

a satisfacerei

numai fe-.
atât ea cât,
la desvolintârdiere.

instinctului 'secsual, încă nu

esle de. recomandat, căci prin “aceia femela devine .prea
gredie mare și butucăn6să, se 'asemănă mai mult: a mascul.
de cât a temelă şi atunci nu concepe Ușor.
2
Econoinii de vite aii observat cei mai înalţi

junincele mari şi deplin
ele

ai

fost, date prea

desvoltate nu concep

târdiă

că

uşor

viţelele”

fiind- că

la taur; şi iarăşi. de altă

parte

este un

fapt: constatat de mulţi, că prin, o gonire (copula-.
țiune) timpurie, nu numai ca viţelele prind mai uşor, dar devin

“în urmă şi mai lăptose şi în consecinţă 'şi nutresc viţeii lor mai

bine şi aceştia sc deosvoltă mai bine. Cele cari .s'ail gonit
târqiă, arare ori sunt bune de lapte, deşi pot fi: forte: robuste.
şi grase. viteii lori insă de cele mai multe oriabia ati “laptele.

necesar

pontru susținerea vieţei. Apoi- depinde” şi după

folsălor, ce vr oim să avem de la ele. In jurul

felul

oraşelor rnari,

„unde viţeii nu se put cresce ci se vind deja de timpurii: la.
_măcelaii (deci desvoltarea lor este de mai puţină importantă)
acolo junincele se pot. da de. timpurii la taur, chiar şi daca
mumele lor r&mân in urma însărcinărei' prea timpurie” ceva.
“mai mici, “căci după. ce au inţărcat, ele se ingraşe şi se

| vind pentru - “măcelărie, Unde
: laptelui, vine. în considerare

însă „pe lângă producţiunea
şi crescerea Xiţeilor, pentru
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muncă,

lapte, ete. „, acolo

de ordinar

dăm

junicele

ceva mai

țârdiă la taur, ca ele să fie mai bine: desvolt ațe, când fetă.
Totuşila caltura vitelor de rasă românescă, pe lângă înjuga_
şi îngrijirea miserabilă, lăsarea la taur (armă-

vea prea timpurie

sar) inainte de vreme a viţelelor şi mânzelor este de fapt una din:

“ causele principale ale deteriorărei şi degenerărei vitelor t6ranilor noştri,

intenţionată

-.casuldin urmă

scii neintenţionată ; mai des este insă

de cit cel Wânteiti la mijloc.

De obiceiii

fiind

- aprâpei în fie-care sat o singură ciredă pentru tâle vitele obstei,
mari şi mici, de ordinar viţelele şi mând le. umblă la păşune in.
“ aceiaşi. cirâdă şi-cârd fiind în contact direct diua şi nâptea cu
gonitori şi mândi. „nejugăniţi, de aceiaşi vârstă si puţin mai
mari de cât ele, şi prin contact ul şi jocul dilnie se tace, ca să
se deştepte

in ele

instinctul

secsual

de timpuriu,

şi se

r&-

mână: insăreinate. de la nisce masculi fârte inferiori, ca ca:
litate şi val6re întrinsecă, şi intrun timp unde corpul mumei
“abia. este pe jumătate desvoltat, Junicea sâii mânda însărcinată
cientă

înainte

de vrăme,

şi fără de hrana şi îngrijirea sufi-”
rămâne. mică, Ppipernicită in intrâga ci viGță şi nici

mândul ori viţelul ei, eşit dintr'un tată de asemenea talie
şi conformaţiune,. nu pote să ajungă la o mărime normală

întreţinute, Ea nu

esistă

la

„şune în -cârdul mieilor, iar sterpele. cu cârlan ele şi mânqările, Și ai cardurile lor deosebite, Și berbecii se lassă la oj

a

de răi

„oi şi la porci, de 6re-ce oile fiind mai numer6se, la turmele.
mari şi la tirlele de oi, „bebecii de rudă umbla vara la pă-.

a 3

destul

A

"aceste. incă: sunt

a

Acea degenerare şi pipernicire fără păreche, ce se vede la
„vitele mari şi mică ale sătenilor noştri, nu esistă insă, şi nici .
„că se. pâte observa unde-va la turmele de Oi: şi porci, de şi -

o mama aa

„care le a lipsit deja părinţilor săi. Acâstă deprindere veche
Şi derăpănătâre, Şi lipsa unei poliţie veterinare economice,
conscie de misiunea şi - “chemarea ei, a fost cel mai mare
duşman şi- ruina avutului (&ranului.
.

—
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numai: tOmna după Sântă-Mărie, când s'a sistat mulsul şi nu.
ori şi care berbec servesce la reproducţiune ci numai: câţi-va .
din cei mai

frumoşi

şi mai

buni,

iar cei-l'alţi

sunt

toți ju-

găniţi ori întorşi; deosebit de ele este selecliunea “enormă de .
primăvară a mieilor şi de t6mnă a botâselor reformate, cari se
vend

pentru

tăiere.

Tot uşa este

casul

şi la porci.

Intr'un

cârd raare de porci de mai multe sute abia 2, 3 vieri sunt
pentru săritul scrâlelor, iar incolo toţi porcii, najoritatea
lor. ce nu servesc la reproducţiune, sunt jugăniţi atât mas-.

|

curi cât şi scrâfe. Aceste selecţiuni enorme trebue să evite *
şi înlăture fatalmente tot. ce nu este apt şi valid pentru re- .
-producţiune

şi să facă

imposibilă

o degenerare

a lor,

|

Deci cea ce este bun şi sâlutar pentru bogăţia şi economia
națională la cultură oilor şi rimătorilor, de sigur că nu! va
fi stricăţiosă nici pentru cultura vitelor cornute şi a cailor
obştei ; luarea de măsuri de poliţie veterinară seriose, prin introducerea de re
reproductori_ publici obligatori, fie ai statului fie
ai judeţelor
sâii comunelor, pentru fie--care comună în parte ori

pe plăşi şi interdicereaseit escluderea oricărui! mascul nejugănit pestecetatea de un an împlinit, din cireda şi vitele obștei.
Este insă adevărat, că în ţările cu agricultura indintată;

vitele tinere se admit mai de timpurii'la taur: şi armăsar,
lunicele la 2—2i[ ani—une-ori chiar şi la versta numai de

-un an şi jumătate, iar mândele la. 3—4 ani— midrele la_un__
şi ceva,

an

la 4—5

purcelele

şi

pericol

„fără nici. un

cu

se pot

luni.

Aceste

bun

succes,

face

acolo

de Gre-ce -acolo

vitele sunt mult mai bine: întreţinute şi mai bine hrănite de -.
cât” ale nOstre, fie ca „poporele culte ati introdus » Stahula=—

iunea aiadică. ţinerea vitelor şi vara la grajd. şi nutrirea lor .
mână, fie că vitele umbla vara la păşune naturală ori artifidin m:
cială potrivită scopului; dar ele mai sunt supuse acolo şi la anu-

mite reglemente de poliţie vețerinară, Viehordnumngen, Viehbaltungsregeln,cari sunt obligatore pentru toţi locuitorii comunei.
,

.

.
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In vrma unei întreţineri raţionale

şi a îngrijirei sistematice

se desvoltă mai

-vitâle Wacolo sunt deo valore mai mare,
“ de timpurii şi multe din rase aii devenit
„nutriţiunei abundente şi constante, în cât

i Qă mâna

precoci,

în

urma

provrietarului lor

să se. ocupe mai mult timp cu ele; ale n6stre, din

contră fiind r& ținute şi mai ră hrănite, ţinute vara şi iarna
deopotrivă afară sub cerul liber: ori în ocâle deschise şi saivane

sâi

„POlă

legate

de 1 niscai-va

garduri

şi poini,

ca să

mişca din loc şi espuse crivăţului şi tutulor

'riilor nu pot să dea mari beneficii şi noi suntem

nu

se

intempe-

satisfăcuţi ca

vara şi iarna cu răbdări și fome, sunt tote numai de rase primi-

.

să i€să numai cu pielea în
î primăvară; apoi ale nâstre fiind tratate
tive, ce se- desvoltă târdiă şi. cresc anevoe. Ele după 3—4
ani deja împliniţi, de multe ori nu ai ajuns încă la 2/, din
mărimea .lor normală, şi altele-din causa lipsei de hrană şi
îngrijire totală nu mai ajung nici odată ori că-s'a piper__nicit şi degenerat ca rasă cu totul .şi ca fisic şi ca forță ; dacă
"stăpânul lor le întrebuinţeză încă şi pe aceleala reproducțiane aşa cum sunt ele, o face şi el constiins de lipsă şi mi-

serie, fiind-că nu-şi pote ajuta şieşi
potrivesce

Şi “practică

alt-lel. Deci cea ce se.

în alte ţări, aceia: nu

pâte aplica de odată la noi, până- ce nu
totul

regimul

economic

n6stre

ţinute şi ele

uman,

prin înființarea

tematice,

cu timpul vom

se va schimba-cu

şi sistema de ţinerea

ceva mai

bine şi supuse

de păşuni

ajunge

se potrivesce şi
vitelor.
unui

regim mai

comunale şi grajduri

acolo

Vitele
sis-

ca să se desvolte şi

008 Mate
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de nici un pericul pentru ele şi progenitura lor.
„ŞI animalele de secs masculin este bine ca să seo-lase ceva
mai de timpurii la: copulaţiune, nu atât pentru a avea drecari fol6se bănesci după ele, cât mai mult pentru încercare
da vedea. forța lor de transmitere, Dacă sunt bine intre-

i nm ame

ele ceva mai de timpurii şi să fie mai mari în talie, ca să
_p6tă fi date mai de timpuriă la taur şi armăsar, “ete. fără

ace a

=
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ţinuţi, taurii la 1:/,—2 ani la rasele
la copulaţiune,

talia lor, eventual

chiar

şi

pericul pentru desvoltarea

de

în o grâpă

talie

femele

de

mare, -fără

lor alteridră, dacă nu

ei: Unde - femela ar fi prea
deşela pe taur, putem pune
el, eventual

precoce se pot admite

ca să fecundeze câte-va

etatea
de

şi

nici un

abusăm de

mare pentru el pentru. a nul
ca femela să stea. mai jos decât

făcută

anume,

ca el să

pâtă

sevârşi

actul copulaţiunei fără o prea mare încordare, care iar putea .

fi vătămătore.

Insă nici odată să nu facem

abus

de forțaşi

tinereța lui, şi numai în anul următor
'la vârsta de 3 ani să
servescă ca 'reproductor de baştină. Mânzele se: dai la armăsari numai după & ani i impliniţi, iar tinerii armăsari cu al
&-lea an.
- Animalele bolnave ori predispuse sâii ifectate de o b6lă cronică ereditară, să nu le intrebuințăm

nici odată la reproduc- *

țiune. Masculul reproductor nici odată să nu-l prea încordăm'
peste puterile sale ici cantitativ, nicipână la adânci bătrâneţe,

căci nu vine
fecundat,

în

considerare

ci şi calitatea

numai

numărul

progeniturei. Din

femelelor. de

reproductori

prea

incordaţi, râu ţinuţi ori prea bătreni, ese tot-d'auna 0 [irogenitură debilă, bolnăvici6să, şi predispusă la fel de fel de
bole de nervi şi alte maladii. Totuşi une-ori:un animal de
val6re îl putem întrebuința moderat la reproducţiune până
înaintată. De malte ori armăsarii' reproductori de
bastină ai diferitelor herghelii, se cumpăra de către prola vârsta

prietarii particulari pe un preţ redus, şi intrebuinţați cu „precauțiune în 5—6 arii le mai aduc încă bune fol6se la baterea
a celor 5—6—10 iepe, câte are un particular. -
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Ori şi care zootechnist şi cultivator
de vite trebue inainte
-de tâte să 'şi dea bine s&ma de mijlocele economice de care
dispune şi de circumstanţele in careel se găsesce şi apoi în

"vaport cu ele, să-şi alâgă scopul
să tindă

s6i ţinta, către care vroesce -

şi pe care îl pâte urmări cu şansă de reuşită. Căci nu

tot soiul şi, Ori--ce raşă de vite se potrivesce pretutindenea
_şi pentru fie-care. Ceea-ce pentru unul este bun şi. profi„tabil,. pentru . altul sub. alte condițiuni. şi raportari pâte [i
greşit

şi fără prospect: de reuşire.

însăşi. şi meseria
de vite cari. țin

. Pe

cullivatorii

de

vito

lor iam împărțit in 2 clase: sunt economie
numai

vitele pentru a avea
un

folos material

“o rentă anuală după ele, şi în cultivatori zootechnişti
„se ocupă cu crescerea şi ameliorarea lor.

cari:

| 'Casul celor d'ântâiă. p6te fi fârte rentabil acolo, unde este
grei

d'a cresce

vitele

tinere

“şi “a ceritrelor. industriale,

d. es. în

unde

jurul

se caulă

-şi

oraşelor

mari

plătesce: bine

laptele. dulce, carnea bună şi grasă dela- vitele tinere ingră.şate sâii în- regiunile - unde . esistă o agricultură intensivă,
: datorită unor anumite fabrici.! şi industrii agricole: fabrici

-de sachăr,
ingrăşa

spirt,

scrobâlă, etc. unde

decât ale" cresce — că, lipsa

este
de

mai

păşune

ne pun de' multe 'ori în imposibilitatea
-cresce vite tinere: de va lore.. Pentru toți

uşor
şi

bun

de a produce şi
aceştia este mai:
„77

d

fân

de ale
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avantagios de a cumpăra vitele adulte, slabe sei f&tate din
altă parte, ale mulge şi fotosi 1—22 ani,şi apoi ingrăşate ale vinde

pentru tăiere. La oraşe crescerea viţeilor ne ar costa de2—3ori
din ceea-ce am putea prinde noi pe ei; sub alt punct de vedere
vine considerată moşia mare. dela câmp, care şi dacă nu dispune de păşiuni şi fenaţe naturale de veci, 'esistă insă |

posibilitatea şi mijlocele de ale înfiinţa, prin înfiinţarea de
păşuni şi fenaţe artificiale, satislăcătâre. pentru crescerea
vitelor tinere de valdre, cel puţin pentru acoperirea trebuinţelor proprii,

şi unde

nici

debuşeul

„Apoi moşiile dela coline şi munte,
baltă,

cari dispun

de

multe

pentru ele nu

lipsesce..

cum şi cele dela câmp şi

şi bune fenaţii

şi păşiuni natu-

rale de veci, cele mai malte sunt de natură indicate către
crescerea şi cultura intensivă a vitelor şi: cari vor ţinea
tot-d'auna echilibrul agriculturei, dacă nu o va intrece chiar.

„In anumite condițiuni favorabile, putem da culturei vitelor
"chiar anteitatea şi să o ducem până la cel rai înalt grad
de desvoltare. Solul și clima ne indică speciile, iar circumstanţele

economice

şi sociale rasele şi tipurile ce avemsă în -

troducem, cu regimul şi. îngrijirea ce le o putem da, folâsele
- Şi debuşeul, ce le pulem avea dela ele. Fie- -care zonă şi regiune este mai aptă pentru anumite specii: şi rase de vite.

|

şi apoi fie-care oraş şi “bâlciii mare de ţeră, 'şi are clientela sa
şi muşterii lui proprii, atrage la sine anume > soiuri, de vite

"şi de cumpărători. “Tote -aceste

condițiuni ne indică

de sine “specia

rasa şi .

tipul de vite, ce avem să- cultivăm sub raporturile, date; “cu
alte cuvinte scopul şi ţintala care avem să ajungem, ne

este impusă -de împrejurări.

Scopul

odată bine ficsat, el.

trebuesce în continuu urmărit ca să nu-l perdem nică un
moment din vedere. De- -ajuns il putem ajunge pe diferite căi
şi prin

mijloce

"perseveranță,

diverse, însă trebuesc6 urmărit tot-WVauna cu

dela care nici

un

sacrificii şi nică decepţiu-

,
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Resultatele în adevăr

mari,

în "chestia

de ameliorarea - vitelor nu se ajung cu. una două; ca să
ajungă cineva la.ele şi să obţină resultate durabile, el trebue
să aibă plăcere şi tragere de inimă către ele, apoi spirit
de observaţiune

şi o

perspicacitate

pătrundătâre,

sâii

cea

"ce am numit altă dată, un ochii bun și ager, să fie nco- bosit şi.cu continuă luare aminte asupra lor, să aibă răbdare şi abnegaţiune de sine, ca să nu considere resullatele
sale peste adevărata lor văldre, pentru a nu avea decepțiuni la urmă.
„EL să fie neobosit şi fără -preget in stărnințele sale, căci:
„el nu ajunge nici odată la un punct final şi termin de repaos,
"după ce nu esistă nici în natură repaos — şi tot-d'auna mai
are încă ceva de făcut, de îndreptat, de ameliorat Şi perfecţionat. La început resultatele sunt în aparenţă mai mari,

iar mai târdiă la ficsarea şi consolidarea acelora—relaliv tot
_mai mici. De unde lipsesce mâna şi idea conducătore, acolo
şi oreraţiunea schiopâtă, şi efectele devin tot mai mici şi
cu timpul incetedă cu totul, ori că să ivesc fenomene
de

altă natură şi ncaşteptate — acelea

ale

degenerăroi

şi

de-

cădinței.

Nu numai atracțiunea şi plăcerea
ordinar pasiunea,
asupra

ţelului

numai

propus,

ci

în

cari

şi rațiuneu.

De aceia

se

cere

ca

adică să. aibă o basă positivă şi veală

ca să potă

„cumstanțele

de

către o specie sâii rusă de vite să decidă

„scopul să fie practic,
nu

|

scii cea ce numim

îi ajuns
ne

pre animalele produse,

găsim,

cu

mijlâcele

ci să avem

nOstre

şi în

şi cui desfuce

circu

pentru a'şi putea întârce cheltuielile.

Şi sacrificiile făcute cu ele, cu alte cuvinte
ca şi aiţii să
îimpărtăşescă aceleaşi vederi şi necesităţi;
egale cu ale nostre,
şi ele să corespundă unui scop şi nevoi
reale. Astă ădi nimeni
nu

produce,

şi

ține vite numai

a şi a se delecta de

pentru

ele, Ai trecut

a.le

avea “in

curtea

şi timpurile-aacelea pa-

-
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triarebale

ale

străbunilor

—

noştri,

unde Şi dacă

pierâii câteva

sute şi mii de capete de oi intr'o iarnă din causa Crivăţului
in Bărăgan
tot nu

scă că le lua unda

se cunoscta

modern

şi

nu

sub raporturile

din Baltă, stapânul lor, incă

cra

prea

economice

păgubit.

Cultivatorul

schimbate,

care-l fac să:

fie în continui cu mâna în pungă şi cu alta pe creion,
trebue să calculeze în continui, cât îl tostă şi ce-i aduce

fie care cap de vită, fie direct ori indirect. -Aşa este intocmai și la cultură şi ţinerea vitelor, fie pentru rentă, fie
pentru

prăsilă.

sesce

sprijin şi desfacere,

incetcde
teptă

pe

El

munca

trebue

să

calculede

acolo

şi să suspende

chirigit»

este

un

esact.

prea

Unde

curând
. trebue

produeiunea.

vechiii

nu

proverb

-«Chiria
românesc;

gă-

să
deştot

aşa şi cererea mijlocesce -producţiunea. Unde nu este desfacere, acolo nu este. posibilă nici producţiunea. Dar de
multe

ori cererea

se

era

pâta
la

crea

acolo

unde

nu

-AŞa

calul

special. de vânătore

prin

o producţiune

distinsă

început.
nu

se pote produce pe con-

tinentul Europei, şi nici că este rentabil din causa lipsei de
cerere, dar cultura. lui este forte desvoltată si bănâsă în Anglia, fiindcă acolo este sportul de tot felul forte - desvoltat, şi cl zace în deprinderile de mii de ani “ale poporului
engies. La noi s'a început cultura cululu:de cursă, deşi prea
puțină lume

se intereseqă “de

o carne mai

bună a produs

sunt

precoce

a desvoltat

şi uşore
industria

la noi, introducerea

de

sport.
rasele

Cererea continuă
speciale

de

carne,

după
cari

îngrăşat; lâna fină de oi merinose_

stofelor şi postavurilor

raselor

speciale de carne

fine.

In ţeră,

ca Shorthorn

şi alte rase englese de vacă şi Ol cu. greii se vor generalisa,
după ce: consumaţiunea Ge carne la poporul român este.

restrinsă,

iar esportul de carne

prâspăltă şi animale vii în

afară este proibit sâu forte dificil de realisat. “Ele se vor pu- tea cultiva pure numai în jurul oraşelor mari şi ;porturilor,
/

E

100.

i

sâui în câte-va centre industriale.. Dar va deveni
lucrativă introducerea vacilor de lapte : Olandese,

>
destul

de

de Allgâu

Pinzgau etc., mai bune de lapteşi de carne decât ale nostre,
“după ce cerereaşi consumaţiunea de lapte şi carne -bună
este însemnalăla noi, iar laptele se plătesze bine: atât la

oraşe cât şi la sate. 'Tot aşa pote deveni rentabilă introducerea şi aclimatisaroa unor oi cu lână mai fină decât a țigăii
'deja' destul de rentabilă la noi, care să ne dea şi o lână mai
fină şi lapte sâii carne mai bună, decât Gia țigaie şi țurcană,
eventual

prin intr oducerea

altor rase

din

străinătate

de

ex.

Merin6se de -pepteni, Co tswold,. „Shropshire şi cultivarea acelora

pure,

ori pentru iucrucişerea

acelora cu

rasa. ţigaie

in-

dioenă.

Crescsârea

cailor

de

cursă” este „mult

mai

riscantă

la noi

„docât in alte state: ale Europei, nu numai fiind-că nouă
ne lipsesce personalul instruit şi deprins. cu crescerea şi
trenarea calului engles, dar lipsesce din [ră şi o cultură
ippică intensivă, pentru crescerea cailor de trăsuri şi călărie
şi de remonţi pentru: armată, când pe vastele moşii de.

multe mii şi deci de mii de pogâne nu esistă de multe ori
nică 'o singură. i6pă fătătăre, iar hergheliile. particulare au
"dispărut cu totul din ţeră, şi publică esistă numai una singură, şi. caii țăranilor sunt cu totul degeneraţi Şi piperniciţi.
N

'Tocmai cultura cailor de cursă are drept. basă o cultură
„intensivă a cailor de lucs pentru trăsuri, călărie şi remonţi
.

d.

pentru

.

7

-

Pr

EI

wo.

.

armată,

ca: pe lângă premiile câştigate, proprietarul.
pâtă da. cultivatorilor particulari . de cai, buni reproductori: 'de rasă şi prin aceste „două resurse de venit să "şi

“lor să

asigure

aceste

esistenţa

condițiuni

şi

amelioreze”. producţiunea.

fivesci lipsesc,

Unde

insă

acolo Şi producţiunea

stag-

n6ză, şi mai curând ori mai- târdiiă va apune cu totul,
cum
Sa înțemplat: cu dispariţia a celor: nenumărate
herghelii
mari

din țară,

Calul

arab

şi. cngles

sânge
.

pur se considera

.
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şi este pretotindinea cel. mai

înalt “grad de: perfecţiune,

in

cultura ippica modernă. Ca în multe altele, şi aci noi am început temelia

casei noui deja odată'spălată şi dusă de valuri,

dela acoperiş!!

Mai

nemerit

era

dea

acorda

câte-va

şi cumpărarea s6cu “asigurarea unui anumit număr
pe un număr 6re-care

de ani,

la căți-va mocani

premil

de remonţi

.

Şi mari pro-.

prietari, cari; sati distins prin cultura cailor şi aveşi expelienţa

şi rutina

„procurarea
unde
Din

necesară

unor,

era inainte
aceste

în

crescerea

reproductori
vreme o

reese

lor, iar pentru săteni

buni - cel. puţin

întinsă

cultură

în județele

a cailor!

in destul' necesitatea şi importanţa chib-

zuirei

bine a raselor, şi: speciilor de vite, ce vroim

duce,

ca ele

clima

şi

desfacere.
alege

să fie

condiţiunile “n6stre

cele

mai

potrivite - cu

economice,

de

solul

producţiune

Apoi în raport cu mijlocele de care dispune,

fie-care

hotări

tot-d'auna

a intro-

şi rasa

de. vite care i convine mai

şi regimul, modul

şi

va

mult, şi va

de intr eținere şi ingrijire; ce i pote

„da. Cântărind bine pe tâte aceste la olaltă, ele i vor spune
ce anume

- este să

rasă este

introducă şi

mai

profitabilă

pentru

dânsul,

aclimatiseze o rasă strâină,

şi dacă |

pentru a

numai cuimpor-

o cultiva in sânge pur, sei se va mulţumi
tarea scil cumpărarea de “reproductori de rasa din altă parte ”

Şi formarea unei noui familii, pepiniere, seminţii şi rase, prin
incrucişarea -ei cu vitele esistente in localitate. “Tot-d'auna
importarea unei rase străine şi aclimatisarea ei în 0, localitate este impreunată cu multe şi mari. spese, şi reuşită. ei
“nu este tot d'auna. sigură, pe când din elementele indigene
„deşi mai greii putem să formăm o rasă nouă, şi pe deplin pu
:
._ aclimatisată cu cir cumstanţele locale,
Ne decidem asupra uneia ori alteia este: indiferent, insă
- cultivatorul

rasa

ce vrea

să in-

şi:calităţile

ei bune

cât şi

lor trebue: să cunâscă bine

troducă, atât

după

aptițudinile

neajunsurile. şi defectele: ei,, și să scie

care. din

*.
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mit şi care nu?! Apoi sunt “anumite “părţă ale corpului Şi.
„însuşiri, cari se pot fârte bine combina cu altele omogene,
fără de a perde nimic din valdrea lor intrinsecă, de exemplu

mărimea

cu tări iă, dar nu şi cu iuţimea, ingrăşarea cu hră-

nirea uşoră ete,; — dar sunt şi alte cari nu se impucă-de loc
între sine şi” nici că se pot combina la olaltă în unul şi
aceleaşi indiviă ; de esemplu abundența in-lapte cu ingrăşarea
uş5ră, greutatea corpului cu ioţimea şi agerimea, precocitatea cu moderaţiunea şi uşurinţa de a răbda fome şi a

„ suporta, asprimea iernei, espusă tuturor intemperiilor. Nimeni
nu va pretinde dela calul greii de povară, ca el să fugă cu
carul de povară în trop şi în galop, nici „calului slab de
pici6re

şi cu

spinarea

lungă

înşelată,

-ca

el

să

umble

pe

munti pe cete poteci stâncâse şi prapasti6se

cu povara legală

pe

se

sămare, când

pentru

aceste

condițiuni

cer

cu

totul

alte conformaţiuni şi disposiţiurii ale membrelor şi organelor
- corpului,
lână

La

oi,

fină şi mole

ori cât

de dorit ar. fi, producțiunea

-ca -mătasa,

cu

un

corp

robust

de
şi

o

bine

încheiat cu o lână dâsă şi încheiată, dimpreună cu abundența
in lapte şi o carne

găsi sii ajunge

sgustosă

acolo,

etc.

totuşi

nici

să ne producem

un

odată nu

animal, care

vom

să

aibă în sine tote aceste calităţi intrupate.
Animalul care estă. menit să satislacă mai multor“ necesităţi şi la cerințe economice de osebite, ue obiceiit el nu le
pote satisface bine pe nici una, şi este considerat drept un

“animal mediocru în' tâte privinţele. Unde insă el nu ne satislace în unele privințe, sâi că să corespundă la mai multe
esigenţe, acolo cultivarea şi desvoltarea lui în o singură
direcţiune sei cel mult două, tot: dauna
va da resultatele

dorite. Ceia ce la munca şi ocupaţiunea omenescă se numesce

împărțirea

muncei

şi.

specialisare.

care a dat resultate
uimitore, aceia a dat aprâpe tot: aceleaşi. resultate şi
în
„zootechnie, pr in cultura vitelor în vedereea proprie a anumite

-
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servicii şi fol6se ale agriculturei. Ast-fel avem adi vite proprii.
de

lapte, proprii pentru carne şi proprii pentru inuncă etc;
Englezii vorbesc şi astădi de maiestrii lor in artă zootechnică:

de ameliorarea

vitelor de Bakewell şi fraţii Coliing, .cari des-.

voltait cu o măiestrie fără semăân,

diferitele

organe

maletor lor, din mici le făcdii mari, din mari mici,

ale ani-.

şi pe altele

le. suprimat cu totul după trebuinţă, întocmai cum lucrezăşi olarul în lutul săă mâle ŞI plastic.
|
N
|
“Insă în urmărirea unilater ală a-unei singure direclitini,

cultivatorul
de

vite trebue

să fie tare attent, ca nu

cumva:

prin desvoltarea escesivă a unui singur organ ori părţi de:
corp, să prea

slăbescă

se pot ivi fenomene

alte părți şi organe, căci prea curând

şi efecie, la cari nu-s'a aşteptat şi nici.

că le-a prev&qut des; O prea mare slăbire a sistemului nervos,
Oia prea. desvoltată in vederea unică a fineţei lânei, ajunge cu:
“timpul

să fie prea

șile de

lână,

mică

în

la vitele

de

talie și: cu f6lele

îngrăşat

umbla şi nici să stea pe piciore..
Unde
slăbire

încep.a
a

organismului,

direcţiunea;,

cea ce

se manifesta atari

ori

numim

să

acolo

căutăm

pleşuve

şi lip-..

ca ele să nu mai

polă-

E
fenomene

nedorite de-

trebuesce' schimbată

a introduce

sânge

de ordinar improspătarea

noii

sângeluă.

indatăviguros

-

Metâdele usitate în zootechnie pentru ameliorarea şi cul-tura

vitelor sunt:

improspătarea

selecţiunea,. impărecherea,

sângelui,

regimului. şi măsurile

şi aclimatisarea,

apoi

incrucişarea,.
schimbarea.

de promovarea. culturei. lor..

| 1.. Seteoțiunea

Sub selecţiane se înțelege propriu dis alegere, că alegem:
tot-V'atina pe individul cel: mai apt şi mai capabil dintr'o-

turmă,
una.

din

şi-l destinăm pentru
datoriile

principăle

reproducţiune.” S6lecţiunea este:
ale cultivatorului

de

vite, şi.

A

—

-

i

.
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“resultatele lui vor fi cu atât mai satisfscătâre, cu cât,el va
„“sci să facă o mai bună selecţiune. între vitele sale. „De
aceia

Pohlenz

dice, că cultivatorul trebue să vedă şi cunscă

-aşa de bine calităţile şi defectele vitelor sale, ca şi când le
-ar citi dintr'o carte. deschisă. a
Selecţiunea în natura la animalele sălbatice şi cele ce
“trăiesc și se reproduc

în

libertate

absolută, libere

şi inde-

pendente de ori-ce influinţă din partea omului, se face fârte
"uşor şi în mod firesc prin cea ce se numesce lupta pentru
-esistență, după care cel mare şi tare, înlătură tot-d'auna şi
-vepune pe cel mic şi slab, şi prin viţa poligamă a anima„lelor, căci animalele cari trăiesc isolate şi solitare în timpul.:
“anului, pe-timpul iîmpărecherei se adună în grupuri mai

:mici şi mari, de ordinar.se adună mai multe femele în jurul.
-unui. singur mascul, care le copuleză şi fecundeză pe tâle,
iar cele sociale ce trăiesc în grupuri, familii şi cârduri, şi.

sunt eo ipso associabile, şi dacă esistă su se întâlnesc în
in cârd mai mulţi masculi, pe timpul împăreclerei urmeză
“între ei lupte formidabile pentra săritul femelelor, din cari
-de obiceiii cel mai mare şi mai tare ese victorios, şi el singur
„conduce

şi

fecundeză

d'aci

inainte

întregă

turmă,

jur

cei

mai mici sunt alungaţi ori .că şi aii dat deja obştescul sfârşit.
'Pesie

un

an doui,

când

se ridică din

noua

generaţiune

un

„-alt mascul, de aceiaşi mărime şi putere, după lapte crâncene
învinge cel tânăr pe cel bătrân, îl răstârnă din demnitate Şi
"I silesce să r&mână

de o: “parte de

turmă...

_

Pe aceste două căi şi mijloce se evită la. animalele
-.

săl-

“batice

în natură 70 degenerare 'a speciei, dar se împedică'*
“tot-odată Şi ori- -ce perfecţionare Şi ameliorare a lor, de, unde
“16te

animalele” 'sălbatice

-asemănă

între

-disting numai

ele;

cel

de

aceiaşi

specie

şi

varietate

mult unii -din masculii bătreni
prin statura. lor mai mare. Variabilitatea

- se

se
lor
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depinde

unic de

mediul

ambiani,

“cara se face. într un , mhoct

forte incet şi abia perceptibil.
La

animalele. domestice

a

şi semi- -sălbâtice,

cari

stau

sub. :

influinţă şi dependenţa directă a omului din contră, influința
ŞI

vroinţa

- acestuia

decide

mult

şi

asupra

propagărei

Şi

regenerărei lor, -şi aceslea se fac conform cu interesele
sale. Aci selecţiunea la: impărechere nu numai. că este mai.
uş6ră de făcut, ci chiar indispensabilă, fiind-că reproductorii,
„se schimbă şi variedă f6rte. des. Alegerea la vitele dome-.-.
stice

se pote: face: din

diferite

puncte de vedere:

acela, al:

mărimei, contormaţiunei corpului şi al fol6selor diferite, ce vroim să avem dela ele. Animalele: de reproducţiune Şi în.
special

cele de secs

fecundede

un

bărbătesc,

numer

mai

mare

cari sunt

menite

de femele,

să sară

trebuesc

şi.

alese.

cu mai multă îngrijire şi băgare de s6mă, cu privire. la elateşi desvoltare, starea igienică şi aptitudini. Ca vitele de repro--

ducţiune 'să fie pe deplin sănătâse, fără defecte şi bâle ere-.
ditare

şi „să

să nu

le intrebuințăm

fi ajuns cel puţin ?/, din mărimea lor normală, .
aceia am ar&tat'o deja mai -sus. Cu deosebire să avem deprincipiti ca vitele bolnave, bolnăvici6se ori in convalescenţă,.
nici odată

la reproducliune

şi tot. ce

nu ni se pare deplin valid şi apt,'să '1 reformăm şi escludem;
„Fără de nici o consideraţiune şi îndurare.
“
Starea. de slăbiciune şi maladiile ereditare sâii germenii'_
lor

nu. numai

„alta,

că

ci ei se: pot

se

transmit

direct

din O generaţiurie in,

şi potenţa s6u inăspri,

prin impărecherea .

a două „vite. supuse la aceeaşi bolă, prin care racina se pte. : spori: mult, alte ori germenul răului -nu. iese indată- la.
ivâlă,

dar-se manifeste

in „urmă

cu violenţă, „pote după mai.

multe generațiuni. Ma
| „Nouă ne sunt cunoscute atari - cosări,” ivite :în hergheliă:
- mari renumite, unde fiind .ca- materialul ales ia înfiinţarea
lor. nu s'a €saminat cu destulă "scrupulositate, o maladie”
7

,

-

.

-

:ascunsă — racină — bâla de ochi, s'a sporit din generaţiune
r

“în

generaţiune

încât la urmă ajunseră lucrurile acolo, ca săi

-cadă victimă până la 30-%], şi mai bine dintre mânzi. Că acel
delect, nu era dalorit
- inţei

climei

nici apei

prea călcărâse

sâă “solului localităţii,

cum

se

şi nici inhu-

pretindea

de

la

început, se pâte deduce de acolo că orbirea -la cai şi alte”
vite ale locuitorilor, este un fapt aprâpe necunoscut, că ea
„se

ivesce

„când

lârle rar

se ivesce,

caii. tineri. Ea
-cei ce
„Putut

la caii pătrâni

dar

nu se

şi provine

ivesce

din alte

nici odată

la

cause

mânzii

şi -

a fost deci importată : şi tăgăduită de către

o cunoscâi,
ascunde;

până

in

urmă debandadei

nu

s'a mai

|

Tot aşa se.pâte intemplă: şi la intrebuinţarea de vite prea
„tinere. la copulaţiune, Că ce efecte desastrâse aii dat neiîningrijirea vitelor tinere

şi lăsarea

timpurii, aceia noi am

arătato mai

lor. la copulaţiune prea de.

sus „unde'am

dovedit

_că ea este una din causele de căpetenie a degenerărei vitelor

“ 4&ranilor din România,
'rinare: rurale.

din lipsa totală a.unei

Animalele

vreme, _după co

rămân

femele

lăsate

poliţii. vete-

la măscul

însărcinate, nu

se mai

înainte

de

pot: desvalta

în urmă ca să ajungă la desvoltarea lor bormală; şi nici pro:
„genitura lor nu este, nici nu- pote fi de folos.
" Animâălele
timpurii
în

mascule

tinere şi

la copulaţiune,

"0 progenitură

cr ude;.. lăsate

se. istovese

curând, în câti în urmăei

inţa. de loc, ss

încă

sâiu

şi slăbesc

că nule

mai

numai după mai multă vreme

enervată

Şi slăbănbgă.

prea
din

de

putere:

putem întrebu-

şi dai atunci

Tot din aceleaşi motive

să nu intrebuințăm la reproducțiune, nici” "animalele - prea
Dătrâne şi istovite. *.
SE
A
i
* Incolo vom căuta ca animalele de! prăsilă să presinte totdeauna

şi-în gradul

cel mai înalt

tâte acele

câractere. apti-

„udini Şi folose, cari sunt proprii seesului, etăţii şi rasei lor,
+
3

Şi vom ovita ŞI înlătura fără cruţare pe cele: cu ori- -ce fel
de abateri dela formma lor normală.
Sin
”
Aci vine în de âpr&pe considerare, în prima linie aspectul

esterior ul secsului şi diferința între mascul şi, femelă. Animalul

de

decât

femela ; el are în deosebi capul mai mare, la cele cor-

secs masculin

este

mai

tot-deauna ceva mai mare

nute cârnele mai grâse şi mai lungi, grumazii groşi, partea
anteridră întregă mai robustă, pielea gr6să, părul. gros şi.
aspru, care diferă de cele mai multe ori şi după. culâre şi.
seson_de acelal femelei: Deci de la masculul destinat ventră
reproducțiune cu deosebire să cerem, ca el în tâte ale sale
să presinte forcia şi energia, să fie de un temperament focos,

de talia mijlocie dar indesat şi bine legat şi ca esterior de o
„formă ireproşabilă; femela să aibă un corp mai mic, svelt
“cu

6sele

mai

subţiri

mai

delicate,

pielea

fină,

părul

fin E

gi mâle, capul fin, grumazii subţiri, cârnele 'mici delicate .
ori să'i lipsâscă. cu. totul, pentru a nu da loc la o progenitură
! prea ciolăn6să şi cu cornele prea lungi,-cari consumă multă.”
hrană fără de nici un: folos practic, dar în schimb la femelă
partea

posterioră,

basenul

să

fie bine: desvoltat. care

sarcina, şi e indispensabilă pentu
“tului

în timpul gestaţiunei.
„Ori-ce abatere dela aceste

mai mare

scrupul:

«Găina.

: tipuri,

mai şi la cele alte animale
aspect

butucănos,

tr ebuesc evitate

care'cântă

este un vechii proverb românesc,

portă

€desvoltarea normală a fă- |

cocoșeste

care se pâte

domestice:

Vaca

Ru

aplica

.
cu cel:

0uU&» întoc-

care, are un.

se asemănă mai mult a taur decât a vacă,

este tot-deauna rea de lapte şi o rea; mumă, căci de multe
„ori ea abia posedă laptele necesar, pentru nutrirea viţelului
ei. Vaca bună de lapte. trebue, să presinte tâte. car acterele
“specifice şi inerente- femelei, să, aibă în special ugerul şi
mamelele-bine desvoltate, şi muma ei să fi fost:bună de lapte
iar tatăl ei „deasemea. să se tragă din o famile de vite lăptâse;
Pa

7
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La animalele: de măcelărie

nu se caută

picidrele drepte ori împletecite,
ci ca ea să fie hrănace.

nutrețul ce consumă,

nici cârnele

să se îngraşe uşor

şi utiliseze bine

şi pe cât este posibil ea să fie tincră

Şi chiar precoce.

Giolanele -lor, picioruşele

fie reduse

din

la cea

nici E

nici ca vita să fie ciolănosă

urmă” espresiune,

şi' cornele pot să

pr ecuim de

sunt reduse la rasele eniglese de carne. Dacă une

apt: ele

ori se caută

şi la vitele de pus la îngrăşat, ca ele să fie ciolăndse, acesta
se face

cu privire nu

la ciolane,

ele să aibă o talie maro
ajungă

la -o

greutate

să
vitală

ci la mărimea

fie largi

în

coş,

considerabilă.

corpului,

pentru
In

ca

ca să |

acest

scop

“englesni aii format vitele lor de măcelărie cu spinarea lungă |
_dreptă,

toracele

picioruşele
„fie

larg
şi

peptul

şi corniţele mici

adenc câstele
i
de tot.

La vitele de muncă - vom căuta în prima
bine fundate pe piciore, şi să aibă bine

acele părţi şi organe, cari vin in. considerate
la: desvoltarea de

forţă Şi tenacitate

bine. urcate
”

linie,

ca: ele

desvoltate

cu

să
tâte

deocebire |

: picidre drepte

şi bine

“făcute cu copita solidă, corpul bine. legat şi cu pieptul larg
Şi adenc, ca

plămânii lor să fie bine

desvoltaţi - şi să aibă

0 respiraţie adâncă. Pentru ele este de lipsă, ca corpul intreg;
„să fie bine proporţionat,; şi nici o parte să nu prevaleze
- asupra celor alte. Un cap prea mare şi un gât prea gros
impovăresă partea dinainte a corpului fără de „nici un folos;

0. spinare iungă şi inşelată, nu i permite să desvolte destulă
putere.

“cu

Din

contră

trebuesce

că

trupul

să: fie bine

legat:.

spinarea scurtă şi dr&ptă, gr ebenul aridicat, capul şi gâtul

proporţionate, picidrele drepie şi cu o musculatură venjosă,
spata oblică crupa tesită, _Crupa: dreptă, c6da sus. „pusă şi

picidrele adunate
i _voltarea

ori reschirate o” fac in, aptă: pântru „des-

de forţă, deşi: 'pâte: în total se presentă mai „plăcut. în
după esterior - decât multe: altele.., .
„ Dela ecaii de- cursă şi "de şea se cere, „ca „ei să: aibă cio-

.

—
|

”

lănele

subţiri dar
_desvoltată, să mai
"fi câştigat de mai
trăsură deosebit de
nepotrivit

_

7

”

vârtâse,

musculataia

vigurâsă şi bine:
aibă foc şi temperament, şi ca iuţime sămulte ori la curse. La caii de călărie şi
aceste, se. cere şi forme esteri6re plăcute!

“şi durabilitate. Un cal de
„totul
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temperament

flegmatic,

este cu

|

pentru

călârie şi trăsură, dar pâte fi bari
pentru muncă şi la plug. La calul de munte nu se. caută
atât iuțimea --şi statura mare, cât făptura lui ca să fie indesat ă
petros şi cu copita solilă, ca eventual să pâtă merge pe |

petră şi stânci dile întregi nepotcovit,
: fâră să cimpăvescă,
Un cal slab de picidre sâii cu copita mâle, este cu'totul |
„nepotrivit la munte, dar şi cel cu copita mâle sâii chiar cu-ea |
crepată

pâle

fi bun la plus şi să

economie.

”

ne facă

încă bună trebă la

:

a

La oile de lână nu se caută numai

_

Gneţa. şi, molicianea

firului şi a lânei, ci şi ca berbecul să fie bine desvoltat
„bine

îmbrăcat, -cu deosebire

-.

să lie imbrăcat

peste

tot

şi:
egal -

şi să nu fie golaş pe fole; cu alte cuvinte să aibă greutatea
vitală şi de tunsâre . însemnată, căci -alt-fel dă şi: lână şi

carne puţină,
Tot. aşa

şi lâna devine în curend prea ațosă.

-,.

|

şi.la cele alte animale domestice cultivatorul pote

-

"să alegă intre vitele sale l6rte mult, după folâsele-ce vroesce. &
să aibă

de

la .ele,

după

potrivit ;cu raporturile

intenţiunea

economiei : lui.

ŞI scopurile

Mai "multe

sale,

şi

vedi in -

acâstă pr ivinţă, la capitalul despre. Esteriorul vitelor doines-. N
tice. «Vedem deci că pentru. fie-care folos in parte vitele N
“Sunt

şi se presintă ali-fel, Şi. n avem decat să alegem pe. cele

“maj potrivite.

|

a

-

a

.

aia

Alegerea şi impărecherea, lor în “vederea unor anumite”
- fol6se mai mari, se - numesce. cultura după prestaţiune.. e
Alţii

nu se mulţumesc

numai 'cu o simplă alegere, ci împart
corpul vitei, şi '] clasifică după points; esprimate prin numeri, .

„şi le împărecheză dapă points su pontagii; a cultiva insă <Zoo'echnia»

o

-
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după points este un lucru fârte greii de făcutşi recere
“multă esperienţă şi o cunoscinţă aprofundată de anatomie,
Numerii

mai des

intrebuințaţi

la pontagiă sunt

a'e corpului

vitei “de esemplu

„vitele cornute

pentru

pontând

şi părţi

cu numărul

lapte: 10 va ponta

50

la

ugerul şi confor-!

maţiunea lui, 10 oglinda, iar 30 cele alte părţi ale corpului,

+

şi biologie.

25, 50 şi 100 între! cari se împart diferitele “membre

pe când la vitele de muncă va fi pontat ugerul cuă, oglinda
„cu '3, fondarea ei pe picidre cu 10—iar cele alte părți cu 22.
“Tot

aşa şi la cele alte vite domestice.

2.

Impărecherea..

Impărecherea are în limba română dilerite înţelesuri: aşa.
„este impărecherea “vitelor stinghere, pentru a le pune
-.„două la jug. şi ham, şi întrebuințarea_
lor la muncă;

câte
apoi

-

impărecherea şi desbinarea intre 6meni, mai mult în înţeles
„sociologic şi politic, şi împărecherea animalelor (sălbatice)
pentru r&producţiune. “mot in acest 'sens din urmă o intre
“bainţăm şi noi, cu privire la reproducţiune.
_
“Impărecherea în zootechnie insemnâză impreunar ea sec.

- Suală su copulaţiunea vitelor de aceiaşi rasă și familie,
fără de amestec

dar

cu sânge străin. Ea se confundă des când cu

cConsanguinitatea,

când

consanguinitate,

când” împărecherea

cu incestul.

In casul
se

d'ânteiă

face

între

numim.
membrii

unei rase tip şi varietăţi de vite, inradite mai depart
e între ele. Aşa când vom împărechea vacile nostre de
rasa -podolică, fie de. Transilvania, fie cele de Moldova ori
'de Ungaria,

intre sine s6i unele cu. altele, tot împărechere se numes
ce,
fiind- -că ele ati aceleaşi insuşiri şi dai aceleaşi folse
; dar
nu: mai. este. impărechere

când impreunăm

taur de altă

rasă de exemblu

„încrucișare,

Tot: „împăreclere

vaca podolică cu.

Pinzgau; Simmenthal, etc., ci
este
«

când

Gia țurcană ă

se.mir-.

-

—
“lesce

cu

fiindcă
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berbec bersan, dar nu şi cu unul ţigăi sei merinos,
şi.altul

sont. cu “totul diferiţi după este- |

-ziorul şi fol6selor lor.
Incest sc" numesce când

aceştia

unul

A
se face :

impreunarea

secsuală-

intre” membri unei şi aceleaşi familii, neesceptându- -se nici
“chiar gradul 'de înrudire cel mai de aprâpe, de esempul. tată- po
impreunat cu fiica şi nepâtă, mumă cu fiul— fraţi şi surori intre sine. Esistă incest mai larg; unde copulaţiunea se face
intre membrii aceleiaşi spiţe şi lamilii mai numerose, deci
gradul de concentrare a sângelui nu este aşa de pronunțat |

şi incest muă restrâns, unde „copulaţiunea 'se face numa! .
intre câţi-va membrii at unei-singure familii şi aceia restrânse. E
Românul

numesce

acâsta impărechere

spurcare

şi. 'spurcă-

tură, şi animalul resultat. din ea: animal spureal și spurMa
Se
_ căciune.
“Se scie că la om legile politice” şi eclesiastice din 6te
țările şi din tote timpurile au interdis și interqic, casătoria Si
“în atari grade apropiate de incuscrire, şi-l permit! numai în al

„4-lea grad în linie directă şi în al 2 —3 grad-în linie

cola: i

tterală ; acesta ele o fac din punct de vedere moral şi religios,
-Unde copulaţiunea se săvârşia în grad mai apropiat, se:con-

sidera ca o Îaptă esacrilegă,
cele

mai

ca o spureare' pe care era pusă N

mari: peilepse. şi blestme.

La

animale in genere şi

“la “vitele domestice în: special,“ cari nu. raţionieză, partea
“morală cade de sine şi nu vine în considerare, căci nu este
admisibilă răspunder ea unei fiinţe de fapta, de care individul
mu are conscienţa. şi nici raţiunea ei. se scie că la animalele

sălbatice cari trăiesc. in

mici „cârduri şi grupuri

|
Ş

ca. şi' la --

domestice, cână sunt vara la pășune. se întâmplă ă forle .
des casuri de incest, până şi în gradul superlativ de rudenie: i
| muma se împărecheză cu fiul, „tatăl cu fiicele, bunicul. cu.
cele

Ie
Da
| nepâtele şi strănepâtrile. indetimp
l
incestu
Şi cu tote acesto şi la vite urmarea: cu
7

_

..

-

Pe

2

aa
nu

lungat

este , consultă, şi o. înrudire

căci

“gelui primejdi6să,

şi

prea apropiată a sân-

la animalele, de

prâsilă

a

dat)

| “de multe. ori resultate defavorabile, fără deosebire de specie,
rasă

vine, insă aci: combătut

El

şi varietate.

. cu

“alte, puncte de vedere decăt -a legilor. umane,

totul sub

din acela - al.

slăbirei organismuluă șșia sistemuluă nervos: în genere!: Deşi!
unii susţin consanguinitatea în zootechnie forte mult, şi văd

escellent de a

in ea un mijloc

ficsa şi potenţa calităţile şi:

| inșuşirile: vitelor, şi aduc în favorul, ei dovedi numer6se din:
istoria formărei raselor, intre. altele. enumărând chiar. ca--.
suri celebre Şi de nime contestate, totuşi alţii O. combat cu

inverşunare, şi Stăruinţă, şi la rendul- lor invocă şi.

aceiaşi
ei

7

alte- -molive,

tot aşa. de „puternice" Şi necontestate..

Dar să vedem. mai ântăiă ce. este familia la animale şi apoi
cări sunt argumentele invocate pro Şi contra consanguinităţii.

EI Am numit: familie la. vitele. domestice,
aceiaşi origină comună, şi se trag din

animalele . cari ai.
aceiuşi părinţi. De

ordinar la animalele domestice, iina- -că "mai tote

sunt

poli-

game. numirea de familis. trebue să o restringem numai la progenitura, 'ce derivă dela. O singură mumă,
ea. derivă: dela unul

şi, aceleaşi tată

fără considerare dacă..

ori nu. “Prin

urmare câte

:

femele gohesce un animal reproductor, la atâtea familil pote.
a dă el. nascere. Dar. nu pâtem „admite la unul “Şi acelaşi .

- individ, căre Copulâză aci femele- de aceiaşi rasă — impăre=
chere = ăci de alte rase —incrucişare — şi dă: nascere lu
familii. atât, de etorogene, ca fii lui să ne consideraţi toţi ca

" de. aceiaşi. 'valdre, şi “egali cu cei de sânge plin. Fiind-că.
- fecunduţiunea şi fertilitatea femelei. durâză şi se: folosesce„mai, indelungat decât, a. masculului . 'reproduetor, “6ste mai,
_ nemerit de a- lua. pe mumă “drept basa Şi: stâlpul familier;, -

mascul,

„care

ce arare ori progenitura
nici

ei derivă- delu- un singur:

sârigele ci nu este. aşa de. concentrat la: ori şi.

cas. de inrudire.

Chiar. Şi la. coborirea

7
ÎI

a

a

N

directă, prin

he me

apoi după

Pa

aa

-

—
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incest în, casul do impăreahiere ea fraților cu snrorile între
„sine, ei sunt mai maulţi frați vitrigi şi surori vitrige, decât
„bune, deci la.ei concureză şi sânge străin întrun grad destul
-de insemnat, efectele lui vor, fi mai puțin visibile ca la om.
Prin urmare chiar şi împărechierea în sine adică în aceiaşi
familie, la vite pâte fi şi este admisibilă, pentru'a da sânge.
„plin şi sânge curat. Căci numai prin impreunarea vitelor

de aceleaşi caractere şi aptitudini între .sine, se pot ficsa acestea bine şi transmite la. sigur. De aceia englesul o numesce consanguinitatea împărechere a in sine «breeding în
„and în iar n6niţul Inzucht şi Verwandtschaftszucht»—adică”
_âmpărecherea
rietate,

provenienţă,

vitelor de aceiaşi

în lăuntrul, unei

şi

aceleaşi familii

tip şi va-

rasă,
timp

mai

inde-

lungat, fără de ver-ce amestec de sânge străin. Fa nu numai
că este : admisibilă, dar. chiar şi indispensabilă pentru a.

ajunge
în

mod

tuturor

mai curend la resultat
însemnat

lă

egălisarea

individelor. de aceiaşi

"lidarea unor

şi la ținta . fixată. Ea contribue
conformarea

şi

familie,

unitără

a -

şi la fixarea şi conso-

anumite caractere, ce vroim să ajbă. Apoi mai -

vine în considrrare şi: faptui, ca reproductorii buni de rasă
fiind de ordinar şi tare scumpi; încât nu i-pâte procura şi
avea fie-cine “după dorinţă, .iar un reproductor bun odată
cumpărat,

trebue şi bine uitilisat,. ca să scâtem

cât mai mult

-după el, şi.să rehteze şi acopere spesele lăcute cu el; deci
însemnat de
volens nolens' el trebue să sară nn- număr
femele şi pr ogenitura lui să devină un bun. comun şi spre

folosul mai maltora.

-

7

_

Dar -alăturea de. concentrarea progresivă a „sângelui. şi a
„calităţilor şi aptitudinilor. bune, în nouile generaţiuni se.
transmit paralel şi reapar şi cele rele, cusur urile. şi defectele.
si mai. cu semă în “măsură considerabilă. reapar germenii
Di bâlelor. ereditare, când- vitele ce se împărecheză. sunt. de
„aprope. înrudite, intre ele, şi nu

ai

fost alese

cu

destulă

Ei

—
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“ attenţiune, Noi am arătat mai sus, că fie- care individ fie de
„secs masculin fie femelă, transmite aceia ce el posedă, fără.
„de

a putea

precisa acâsta mai de aprope, şi nici după gradul

lor de transmisiune. Deci la continuarea impărecherei vitelor,
inrudite de aprâpe între sine timp, mai îndelungat, din aceiaşi.
“tulpină şi familie, după: Ore-care timp încep a se ivi simptome şi fenomene” neaşteptate, la animalele de tote speciile

şi rasele ca:şi la 6meni. Pe acestea noi nu le puteri nici desconsidera ori trece cu vederea, şi nici a le trece in categoria
degenerărei oii decadenţei sci a atavismului, „Ele sunt cu
o
totul de altă natură şi. forte diferite intre ele.
Mai
genere,

ânteiu se „constată: o
Şi. apoi a tuturor

slăbire

organelor

legătură _ cu nervii lor. Aşă la” unele

a sistemului
şi

nervos

în

funcţiunilor ce stau in

o patentă ste-

se ivesce

rilitate, că masculii devin cu totul impotenţi,

şi multe

dintre:

animalele femele r&mân sterile nu concep, iar la cele prolifice

"cari f6lă de-odată mai mulţi feţi (la scrâfe, căjele) o scădere:
considerabilă a pr oducţiunei faţă de trecut şi de mumele lor,
şi progenitura lor ese

din

ce în ce tot mai

slabă, rachitică

gravată cu fel de fel de defecte: albinism, scrofule, feţi cumai multe degete la-picidre,:cu 6sele prea fine, pielea prea
subţire şi cu puţin păr pe corp, din care causă ele sunt estrem.
de sensibile şi nervâse. Aceste defecte le fac să fie cu totul
improprii pentru reproducţiune şi puţin

apte pentru

alte

fo- -

„„ 16se. Nici intrun cas însă să nu le maiintrebuinţăm pe ele
la reproducţiune. Afară
de

sistemului

nervos,

sterilitate

care le face

mai

inapte

vine

şi slăbiciunea

de

muncă, şi de

| ingrăşare, căci ele se gidilă când te aproprii nuniai
de ele,
-“şi nu pot suporta floactuaţiunile: brusce ale climei şi temperaturei — şi. suler enorm de ori- ce schimbare a timpului.
Albinismul lor consistă în schimbarea culoritului păr ului,
fie în total fie in parte, prin ivirea de. pete albe—moţul alb la
„câdă şi comă
3

— steme ă pele : albe pe frunte, picicre, etc. La

--

—
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vitele n6stre cornute de rasa podolică, cari de obiceiii sunt
| de o cul6re mai mult cenuşie sură de cât albă curată, impăierea e albă cu peri lungă negrii şi aspri, se v&d-de multe

individe ds culore albă sălbue — cu pielea
gălbui

spălăcit,

şi

cari nu sunt bune

pielea

şi urechile

galbenă,

transparente

ori

părul
roşii,.şi

nici de jug şi nici de lapte, fiind-că sunt

de o irritabilitate estremă; ;—ele se gidile deja când te apropii”
numai de ele şi scot indată limba, iar lapte încă nu au nici
pentru

a'şi putea alăpta şi nutri viţelul, cum

malele de
moțul

se cade. La ani-

culâre negră ori inchisă se ivesc des pete albe pe

codii,

calul e brez

cu

stemă în frunte, pintenog de pii-

ci6re elc., cari sunt de considerat tot din acelaşi punct.de vedere. Dacă cul6rea albă la bivoli—s6ă mai bine dis albă gălbue

nu vine considerată tot sub aceste puncte de vedere, ca o
manifestare în afară a degenerărei sistemului nervos al lor,
„noi nu putem spune.— dar cel puţin înaintea nâstră ea dă
de

bănuit

aşa ceva, după

ce bivolii

albi

perd

şi părul

lor

mai de timpuriti decât cei negrii. Dacă bivoliţele albe sunt
tot aşa de bune de lapte ca şi cele negre, noi nu scim, după

ce nu am avut ocasiunea

de a

le studia mai de aprope. :

Pentru muncă, vitele aceste lovite de albinism, sunt în ge-.
nere improprii, din causă că ele sunt pr ea irritabile, mai debile
şi mai puţin tenace decât cele:alte. Nici pentru producţiunea

|
*

de lână.şi de carne nu fac, de 6re-cs oile rafinate sunt puţin
imbrăcate, cu lâna puţin încheiată avend pieptul şi f6lele
lâna (inăpârlesc) inainte de a sosi primăvara — |
nude, şi perd
iar de nutrit şi îngrăşat încă se nutresc anevoe. ,
“Aceste efecte dăunătâre in urma incestului şi abusutut
consanguinităţii

Sati

-şi vitele domestice

ivit

şi

se

ivesc adesea

la ţăte

speciile. . .. -

fără deosebire. „Mai simţitâre” intre tâte.. -

par a fi insă porcii. Când se ivesc ele, nu-putem spune di-.
nainte, căci depinde de constituţiunea vitelor, -şi de gradul:
La cai consanguinitatea a putut fi urde înrudire intre ele.
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_- mărită apr6pe
un secol intreg în lerghelia statului danos dela
Frederilsborg,

când

apoi s'a. ivit sterilitatea iepelor

şi mân-

zelor în aşa mare măsură, încât a trebuit să fie abandonată cu
“totul ; în alte herghelii ea a-putut fi susţinută mult mai pulin.
“La

vitele cornute

şi oi n'a

putut

fi continuată mai

mult

de

30 ani, căci la ele s'a ivit mai curind albinismul şi sterilitatea;
la 0i s'a ivit deja după 19 ani căpchierea, care le-a repus cu
„turma întregă. La porci incestul n'a putut fi continuat nici
i odată pestea G-a generaţiune. Tot acestei degenerări se atribue şi reducerea

însemnată şi dispariţiunea vitelor sălbatice

parcurile englese şi scoţiane, ca unele
“mai

viguros

din

altă parte,

esce

cari.nu obţin: sânge

ci trăesc în

restrânsşi isolate. De aceia

cultivatorul

din

familii

la număr

de vite, care vro-:

să useze

de consanguinitateşi incest,să fie cu multă
_Dăgare de semă la vitele sale, şi când
încep a'se ivi cele
„Wânteiă fenomene de rafinare, să schimbe îndată direcțiunea

“prin importarea de reproductori: streini, şi introducerea de
sânge străin şi mai viguros, sâi ceea-ce numim în comun de
-împrospătarea sângelui şi încrucișare.
Cn tâte ucestea fenomene şi fapte netăgăduite de nimeni,
consangainitatea şi incestul. ai dat mari resultate în. zoo-technie, şi lor le datorese originea lor cele mâi multe din
”

vasele

de

cultură. “Inainte

fost produs

prin

de

încrucişarea

t6te

calul

de

cursă

de, armăsari

engles:.

arabi- cu

a

iepe

„enşiese, şi apoi progenitura lor -propagată la inceput prin
"incest in aceiaşi familie mai multe generaţiuni de-a rândul,
„până ce i s'ati putut fixa caracterele sale. Principiul engles,

bhieeding in and in este anterior lui Bakewell, şi era întiebuinţat de- cultivatorii englesi de cai cu

I2i Studbookurile
de

cai

certifică

mult

mai

înaintea

şi: registrele 'genealogice a diferite, famil
ii

acesta,

Tot prin ea Bakewell a format o rasă nouă
de vite Cor.
-nute — longhorn, pe aiunci i destul de.
renumită, şi o nouă

-

—
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rasă. de oi, Gare şi aștă-qi portă.numele
şi

contimporanul.

incest
ham

pur

noua

cunoscută

-de carne,

său

Charles

rasă
adi

şi una

de

vite

numita

în lumea

din, cele

este lucru cunoscut

Compatriotul' a

format.

Shorthorn

intregă,

precâce

că-un

lui.
-a

Colling,
ca

seu

cea mai

şi la a cărei

tot. prin
Dur-

bună rasă

formaţiune

taur a servit de reproductorla

h generațiuni consecutive : fecundând pe sora sa, fiice, nepote şi strănepâte, până cea din urmă ajunsese să posedă

15-—46 părţi 'din sângele lui 1). Tot pe calea acesta indicată
de englesi, aii ajuns şi reuşit şi germanii să amelioreze şi .
cultive mult oile merin6se,
Negretti,

formâna- diferite tipuri

Electorală, Merino de pepteni,

şi rase:

ctc., prăsite din abia.

1100 capete importate la anul 1778 din Spania, şi să le ducă
la cel mai mare grad de perfecțiune a lânei. Rasa de por ci
numită Mangoliță de la Chişinei - (Kis Ien5) proprietatea
„A.

5. 1. Archiducelui Tosil,

scrâfe, cumpărate de
“Miloş
şi

al Serbiei,

incest

nume,
rase

derivă

palatinul

şi cultivate

în'rasă

pură,

de la cei doui 'vieri şi 9

Iosif la 1833 de la Prinţul.

! în urmă

carea

ajuns

de a contribuit. în mod

prin
mui

consanguinitate

târdiă

la mare

re-

-

esenţial-la ameliorarea altor:

-

şi familii de porci, atât din Ungaria cât și din România

şi chiar din Serbia.

!

Alţii din” contră cultivatori

englesi

cât şi germani,

de vite tot aşa
:
ae renumiţi,

atât

francesi, repudiâză consanguinitatea

- prea. „apropiată şi incestul şi la vite, ca defavorabile desvoltăvei şi propagărei vitelor,. indicând la: marile pericule - şi.

“ defecte
din

la cari sai

deplină

convingere.

1) Nota; Taurul
vaza Phoeniz

primordial

și diu acâsta

mit p2 propria
lul mumă
gonindu-o
horn!

a

espus cei-ce le--ai urmat.

produs

Intre 'aceşti i

Ei le combat .

antagoniști.

Bollinghroeke a gonit pa. propria lu
împreunare

șia podus

pe taurul

a resultat

pa vacâ

taurul

Young

Comet, -adevăratul

declaraţi

soră după tată

Farourit

care a So-

TFavourite pn care iarăşi

întemoiător
al

rasei

Short::

!

—

well,

întemeiătorul

englesi pe
rasei

_mani-ippologi- vestiți

—

de

Fllmanan,

oi numită

ca Rnobbelsdorf

nume

cita

apropiate vom

"ai consanguinităţii prea
intâiu pe Button, la
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celebre

emulul lui

Bak-

Southdown, la gerşi alţii, cari toţi sai

declarat hotărât contra consanguinităţii şi concentraţiuni prea
„rare

a sângelui

perderi sigure,

la vite,

indicând

la care se

espune

- la diferitele pericole şi
cultivatorul. Dacă cei ce

“le-ati urmat n'â avut tot-4'auna să lupte cu neplăceri şi
urmări triste, causa după denşii nu pote fi alta, de cât că

ei aii observat defectele şi ai căutat să le combată de timpuri,

prin incrucişare

şi improspătarea

troducere de sânge străin viguros.
urmat

cu

t6te vitele

consanguinitate
lor ci: numai

sângelui,

După

şi incestul nu
în parte,

denşii
lar

iar Bates

lui Charles Colling la cultivarea rasei

prin in-

cei ce ai

îi aplicat la
contimporanul

Shorthora pure, după

13 ani deja a trebuit să schimbe direcţia, şi în alţi 17 ani
să

primenâscă

sângele de 3 ori,

pentru

că

aşa

de.tare

- isbucnise sterilitatea intre vitele sale. Tot aşa s'a intemplat
şi ia caj, la. oi şi rimălor!. Remarcabil este şi. casul lui lohn
Sebright, care la cultivarea rasei de găini Sebright-Bantams
ajunsese în urma incestului ca numai la 300-ou5 să capete.
un puii, de şi ca aspect gâinile lui erau fârte frumâse.
Comparând

noi vam dice,
sibilă ci chiar
tere ce yroim
fi indicat de

casurile

invocate pro şi contra, ce se aduc
că consanguinitatea la vite este nu numai admişi necesară, pentru ficsareu de anumite caracsă obținem. Chiar şi incestul restrins pole
împrejurări -şi util; numai cât la folosirea

lui să fim cu multă băgare de semă, şi să nu-l întrebuinţăm
„timp .prea îndelungat. Dacă sai ivit şi se ivesc une-ori maladii şi fenomene de: degenerare şi slăbire a sistemului nervos, acestea s'a ivit mai des din causă, că animalele de

reproducţiune nu .aii fost alese cn destulă băgare de semă.
O eventuală slăbire a sistemului nervos şi crescerea
pro-

.

-

4

-

gresivă
putea
narea

a

—

sterilităţii
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din. generaţiune

in

generaţiune,

Sar

preveni prin alegerea de masculi viguroşi şi elimide la reproducliune a ori- cărui individ, care dă semne

de rafinare.

_”

Pentru a fi mai siguri, la anumite intervale putem să introducem şi inoculăm sânge străin, prin cumpărarea de- veproductori viguroşi din altă parte, din altă climă ori țeră.
insă tot din aceiaşi rasă — dar diferiţi după familie şi cir„_cumstanţele lor de desvoltare. Unde acâsta nu este suficientă,
„ori că nu găsim reproductori de aceiaşi rasă, acolo pentru.
putem

ne

improspătarea - sângelui

servi

eliminăm,

rămânend

în urmă

să le:

rasei

pure

cultura

i

“

”

mai departe...
Pentru

să continuăm cu

reproductori

de

streini din altă rasă, a căror calităţi căutăm

a nu ne frustra nici

de efectele bine-făcătâre

ale

consanguinităţii şi incestului, şi nici a ne espune ia perderi.
şi eventuale: pagube în vite, din causa rafinărei şi a ste-:
rilităţei lor, cel mai nimerit lucru ar fi, pentru' amelio-:
rarea vitelor s6ii formarea unei rase noui, ca din o cir6dă,
turmă, tamaslâc mai mare, să alegem un număr restrins

de individe, menite să ne dea reproductori, _pe. cari împă-:
rechindu-le in incest restrins, putem fixa uşor caracterele:
lor, şi masculii de elită ai lor îi intrebuinţăm la gonirea acelor. câte-va

femele alese

“buni îi intrebuinţăm
treşi,

văm
trarea

pe când

pentru incest, iar pe

de reproductori

cei alţi mai

ai ciredei (turmei) îin=-

pe cel-l'alţi, marea majoritate a lor, o înlătu--

şi escludem
progresivă

cu totul de la reproducţiune. “Cu -concena sângelui,

selecţiunea intre

animalele de:

reproducțune trebue să o facem din ce în ce cu mai multăbăgare de s6mă şi scrupulositate. Când sa ivit: deja preatare rafinarea şi sterilitatea între “membrii familiei restrinsein urma incestului comis, atunci le desfacem pe tâte şi.
inlăturăm cu desăverșire de la ori-ce reproducţiune.

—
"Apoi re: sultatele depind
urmărim.
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şşi de specia de vite şi de scopul ce'l :

La cai şi vitele trăgătore, incestul nu este consult şi

-«nică că se pâte face, vitele mascule şi femele având să muncescă
in

primul

rang

şi

apoi numai

"Ja reproducţiune ; ori-ce

în al douilea

ca

să servâscă

-

attenuare și slăbire a organismului

-

“şi constituţiunei lor prin consanguinitate şi incest, nu este
„deci admisibilă. Tot aşa nu este de admis nici incestul

aparţinend raselor. rastice,. numite rase de țeră, cari

ai să.

„-se hrănâscă singure, şi să'şi caute ele insuşi: hrana lor pe
|
-consanguinitatea

în linie

vectă şi chiar incestul la rasele de cultură in
«cele de lapte, carne şi de lână, pe cari le ţinem

7

|
di-

special la
şi vara la

grajd şi nutrim din mână, ori că ele pasc pe păşuni și ima-Şuri: grase, cu: o iarbă abundentă şi substanţi6să. Aceste şi
-dacă nu pot umbla mult pe picidrele - lor din causa slăbiciunei 6selor şi copitelor, nu strică nimic, căci avend hrană

„abund.: ntă. şi substanţiâsă, ele: tot se îngraşe şi pot dev en:
chiar

precoce,

şi în ori-ce

tor prin jogrăşare.

3,

cas “şi

Inprospitarea

Improspătarea "sângelui am

mal

mascul

ajung

pe

deplin

scopul

su

de săminţă

sângelui

numit

introducerea

între ale n6stre,

provenit

unui_ani-

din -altă

turmă. dri cir6dă, şi din altă: climă şi.regiune, însă de aceiaşi
|
rasă tip și varietate * „pentru a le -da vig6rea şi. calttăţile:
Ra
“cari le-au avut mai inainte. Sânge, este aci subințeles- anumite calităţi şi aptitudini: ale vitelor, ce. 'caracterisati o anu--mită-

rasă

ori familie.

Casurile.

unde

esistă

O

necesitate

-veală de improspătare a sângelui Prin cumpărarea de Tepro-.
“etori "din altă parte: sunt 2 - Inteiă la decadenţa
unei rase - .
>
>

E

.

.

S

mea

“unde o pot găsi.
Este admişibilă şi i rentabilă

mp

-

la vitele

MI

—

streine ce a fost deja aclimatisată, şi a doua, la
“ţarea .de incest timp niai indelungat. :
„Este

un. lenomen: deja

intrebiin--

observat de mulţi, că animalele

şi:

cu deosebire. plantele,. importate din străinătate şi duse

in:

alte regiuni
“in

care

s'ail

bine ori
insă

cu

şi ţări, cu
format

mai

Şi crescut

anevoe;

timpul

solului climei

sol şi climă
dar

ele vegeteză

inerijiiei

diferită de

ele, deşi se aclimatisâză

se produce asupra
şi

cu totul

- binişor

mai:

la, inceput,

lor, în “urma

ce li se.dă,

cea. . -

influențelor”

o: schimbare.

esen:

Uală, de ordine morfologică şi fisiologică, intru cât: ele 'şi .
perd din caracterele ce le-ati: avut lă” inceput. unul - gupă.

altul, “degenereză
nu se

mai

şi se usimilâză

deosebes ze

întru

cu totul cu cele. locale, de-.

nimic de ele.

-,

L)

In chipul: acesta graţie noailor: circumstanţe, in care sunt
puse, ele.” şi perd' cu timpul aspectul. estgrior, “şi tâte acele“.
- lorme şi caractere, cari le-ai 'posedat când- va,. Şi-le-ai.
lăcut să fie preţi6se, .şi. numai prin impoctarea din noii de-

- animale mascule 6riginale din aceiaşi rasă şi intrebuinţarea.
lor pentru: reproducție pot ele“ fi menținute la acelaşi grăd şi...
nivel. de cultură, şi caracterele cari sunt proprii
agenţii mediului
_„ pentru ele,
“mai

ambiant,

cu atât

rasei.

in care. se găsesc, sunt mai vitregi.

va” fi n6câsară 0 împrospătare a

des, dacă vroim: ca

Cu: cât.

ele să “nu

degenereze.

si

săogelui

i

- pe

„Deci pentru a nu perde. pe acestta, ori: de câte Gri incep: a
a se ivi: aceste defecte şi simptome de degenerescenţă, ese:
„necesar ca
altă parte,

să importăm

reproductori: de secs

inasealin. din. .

care insă. să fie, luaţi din: aceiaşi “rasă,

tip şi Va-

.rietate,. şi. numai după . familie Şi. origine să fie diferiţi, şi să„ impărechiăm vitele nâstre cu ei, ca ast. fel să! împrospătăm- „ŞI prenoim sângele, Acesta.se “pote” face. odată, ori „de: Mal.

multe ori, la intervale mai mici s6u mai “mari, „după cum se
“ simte” trebuinţa. Insă tot-d'aură “schimbarea wnasculului re."
productor

ssăi corespundă unei necesităţi „reale, şi să fie în

-
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Jara
«licală de citeumstanţe ca unic posibilă. şi. rentabilă.
pentru a schimba la tauri, berbeci, vieri şi armăsari, numai
vanitate, pentru

a trece

„drept cullivator de, frunte, şi . tot-dauna in curentul

sciinţei

munca

lui i se

schimba, fie

din

capriciu, fie

din

nwşi cu-şi al progresului in materie de zootechnie, este a
n6sce interesele proprii. Banul cultivator trebue tot-d! auna
să calculeze atât mijlocele de care dispune, cât şi cirecum-

e

stanielă în cari se găsesce,, și să scie dacă
ventză

ori ba,

od,
„Că nu

E

Aclimatisațiunea

ori- ce rasă importată din streinătate are numai de

ri
- „cât. tr ebuința ae impor tarea ulteri6ră de alţi “reproducăto
noui şi de: animale originale, cari tot- W'auna ne. vin -f6ite
scumpi; acesta este Jucru cunoscut: Animalele - din rasa
străină se climatiseză cu atât “mai uşor: la noi, fără dea
- „avea trebuinţa de împrospătarea sângelui . prin. alți repro-..
„ductori direcţi, cu cât condiţiunile de esistenţă—s6l, climă,
hrană şi ingrijire” — sunt mai apropiete de cele cari le-aii

„avut în patria lor. Vacile lăptâse
-gau

se vor

mai.

aclimatisa

de Sviţera,

curend

ŞI

mai

Allgiiu, Pinzbine la

noi: la

munte şi coline 45: cât la câmpie s6ă chiar la baltă, şi acolo
“nu vor ăvea trebuinţă de. improspătarea sângelui -prin' im:
de alţi. reproductori- direcţi

din aceleaşi țări. Bivolul -căruia "i priâsce mai bine la baltă şi în. luncile Dunărei şi
_afuenţilor ei nu pote. fi de: loc introdus la munte, unde-nu

portul

:

“pote, nici urca pe cele coste: şi d6luri, şi nici, a “suporta clima aspră de munte, pentru el egal de nefavorabilă vara şi iarna.
De aceia . “bivolul nu se ţine'în Moldova _delurâsă, iar în
"Transilvania el se cultivă cu „deosebire în bălțile şi luncile
riurilor dracolo : ale Oltului, “Mureşului, Tirnavelor iar în satele de: la pâlele munţilor r lipsesce aprope cu:
« totul; şi se țin
7.

43
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acolo numai vaci de rasa podolică. pentru “lapte. Cu cât roni
încerca să for ţăm aceste limite naturale destinate unei rase,
„cu atât vom avea mai multă necesi'ate de improspălal sângeie

şi-vom

[i avisaţi la reproductori

str&ini.

_

Se aclimatisâză mai uşor şi fără de a degenera acele, cari
„prin modul lor de viețuire sunt deja în parte obicinuite cun
tot felul. de. climate. „Aşa oile -mocanilor şi. tuţuienilor din
turmele celebre, cari” vărează când în Carpaţi şi Bălcani pe

plaiurile . și piscurile. cele * cele mai înalte din. regiunea alpină

şi nivală, şi când la câmpie, in Bărăgan şi la altă: Da
obiceiii vara ele o petrec sus la munte şi iarna la câmp sei:

la Baltă, în. Delta. Şi ostrâvele Dunărei, în Basarabia şi
Crimea, Şi totuşi o aclimatisare nu este lucru aşa de uşor.
pe cât s'ar părea ; „ esemplele
cultura română.

le putem image

chiar

din Ovia

„Oile băştinase. ale mosnenilor şi rădeşilor dela munte, etc.:
cele cari iernâză la țolele munţilor şi în coline, sunt mai mult
oi

țurcane

şi bărsane

şi. prea

puţine

țigăi;

țigăile

sunt

pre-

campânitor cele cari ierneză la câmp, in Baltă şi. Dobrogea.
Să fie acesta, numai ceva intemplător s6ii mai mult un ce:

organic,

impus. de- însăşi condiţiunile - firesci. ale naturei.:In

| Transilvania,

deşi la românii

de

acolo ovicultura.

este: fârte

desvoltată, totuşi afară de câte-va sate mărginașe incolo dia
ligae este aprâre necunoscută la poporul” nostru, deşi ea.
„esistă în “ţările nostre de aprope2 000. ani ca rasă indigenă,
- şi după fol6se este de mai mare valâre decât cea. țurcană, stogomană: şi bersană,
„şi

țuțuienilor

România

Apoi oile călătâre ale mocanilor. seceleni.

dela Reşinar

şi Selişte, deplin - aclimatisate

şi -Basarabia,; după trecerea

- în

lor în Dobrogea ai fost

„x&puse cu. totul: de. „câreiag, o'bâlă cu: totul nouă, necu-..- E
„noscută "chiar şi ciobanilor şi mocanilor celor mai bătrâni !! !
" Purmele, basarabene şi cele-din România, trecute în Dobrogea
.. ai fost, atunci mai mult decât decimate, ele au.fost r&puse

44
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aprâpe cu totul; din turme

de mii de:capete abia ai r&mas câte

"11—2 sute şi proprietarii lor ai fost răi păgubiţi,
cei mai mulţi |
„cu totul ruinaţi. Intre cele locale sei deja aclimatisate în Dobrogea, insă nu S'a ivit cârciagul atuncia şi de atuncia înc6ce,
a cărui. etiologie nici până astă-di n'a. putut fi studiată.
„De altă parte istoria oviculturei generale ne spune, că oile
„merin6se din Spania arridă şi secetâsă;: au putut fi introduse |

cu bun succes şi pe deplin aclimatisate i ini Moravia, Sacsonia,
țări cu clima domolă ; -Silesia, Pomerania şi Brandenburg—
„țări -numai cu. nisip uscât şi s&răcacios;,. unde ele. aii ajuns
| prin cultură la un mare grad de perfecţiune; cum nu Vaii
„avut şi posedat.nici când în patria lor primitivă — în Spania, h

iar din țările apusene ale Europei ele ai lost introduse apoi

“peste

Ocean

în Anglia,

Laplată,. Australia unde

«matisat şi “propagat in numere : fabul6se
de capete,

de au

putut reduce enorm

sau

ce multe
prețul

lânei fine

pieţele Europei. Porcii sârbesci de rasa Sumadiă
"şi. amelioraţi

la Chişeneii

(Kis- -len5). lângă

ucli-

milione

Arad

pe .

inte odâşi..
ai

format

o rasă nou mangoliţa; câre a: contribuit in mod esenţial la. ameliorarta atâtor: altor rase prin Ungaria! de sud — Trân.
silvania, Oltenia şi chiar in Serbia, țâră. primitivă? de unde
..
ci au. „plecat. -Vestiţii caii. de Moldova şi de. Turcia, au dis-

părut din ţeră, incât abia le: mai. putem. (ixa forma

lor. ori-

ginaiă, tie în. urma g6nei nebune cu: poştiele - vechi, . fie
în...
“urma schimbărej și deteriorărei „climei. țărei, Şi
a dispani- |

ţiunei locur ilor de păşune. AI douilea câș. de. impros
pătare a
sângelui, şi -mai des usitat: are loc acolo, unde
s'a impăre-.

|

chiat vitele: prin incest şi afiliuţiune de
aprope intre sine.timp 'mai indelunggat, incât.in: urmă concen
traţiunei sângelui . |

incep a se manifesta: semne de. fineţă şi “slăbi
ciune a. siste- :
majui nsrros şi de sterilitate. Atunci - “mai
tot-d'atina este
.

„„.mecesară

o improspătare.. a sângelui, Şi eă dă bune

“căci nu Slăbim. nici vita,-nici rasa nu“ o „sparc
ăm,

result ate -

ci ointi-

=

—
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nerim numai. In cas de incestşi mai cu s&mă acolo, unde
„cultivatorul nu ţine şi nu are registre de reproducţiune esacte
încât. el nici “odată ni este în'stare de a cunâsce positiv
genealogia directă şi gradul de. afiliaţiune! a . vitelor sale, “
improspătarea sângelui cât mai d6să esle singurul mijloc:

de a şi ţine vitele-sale in gradul şi starea în. care se. ană. p
„ Incolo deşi improspătarea sângelui prin cumpărarea şi importul direct de reproduetori buni din altă. parte dă bune

resultate, şi sub anumite raporturi estede recomandat, totuşi
in sine este mai: mult un: certificat de paupertate decât de
laudă pentru
acolo,

cel! ce le cultivă, căa lăsat să ajungă lucrurile

ca să aibă nevoie de reproduetori străini. Una: cultivator

de vite inteligent şi care 'şi pricepe meseria. sa, va ingriji tot- Ă
Vaună ca să aibăin prăsila sa proprie, aninialele de reproduc
țiune în numărul şi calitatea dorită; eventual ca în cas de nevoe
să pâtă imprumuta şi la alţii, şi cari să intrunescă în sin€ “tâte atele calităţi şi aptitudini, cari voesce să le posedă şi. cultive
„la vitele sale. Apoi un 'reprodtctor produs de noi inşine,
tot-ăd' auna n6 vine relativ mult mai ieftin, decât cel cumpărat .

din altă parte, şi "i cun6scem 'şi forţa de ereditate, “ceea-ce la
cel străin nu o „putem cun6sce şi stabili decât după un an doui.
In. fine suntem siguri şi contra infecţiunei:şi inte oduceret de.
maladii

şi germeni de bâle: ereditare” în

cirâda. propie.” a

| Totuşi nici continuarea mai departe, perseveranţă fără- s6mă

„în direcţiunea incepută nu este: consult, fără de nici o aten'

țiune

s6emă- când

mai cu

au “început

fineţei şi chiar defecte. ereditare

a se. ivi

semne

ale

patente, . -căci.. continuarea

ei ar atrage după sine o ruină, şi de or dinar ea.se. termină
cu

degenerarea completă

şi sterilitatea intregei . “turăe, dacă

„DU, se ivesce. cumva o b6lă nepr evădută, care săi curime. dilele
- înainte

de. a n6. aştepta noi

-

au

” Apoi la rase şi familii deja. degenerate, cu o “singură im=i
1 este de: ajuns, ci Vor. trebui 2-3 .
prospătar aa sângelui nu
x

“a

Zootechnias .

|

-

-

eventual. şi mai multe, şi o selecțiune straşnică a animalelor
femele, până ce putem. să. aducem vitele la Starea lor de
mai

înainte... Şi iarăşi aceşti reproductori

ne scotă
nu

din

"i putem

strimtorarea în cate: din
lua Şi cumpăra

străini, “meniţi să

negligenţă

de ori şi unde,

din

.

am. ajuns,
pâleiă

ori

pe. dibuite, „unde! numai "i găsini, „pentru regenerarea şi.
ameliorarea unei, „turme. ori ciredi degeherate, ci ei trebuesc
căutaţi şi luaţi numai
atare,

dela un

cultirator

şi renumit ca

care posede registre genealogice esacte şi

incredere, în care putem
ditatea şi puritatea

„lui

bun

sâng: lui vitelor sale ; şi apoi

al6să: şi clasificată . după familii, să căutăm

individul €ce ni se pare, ca cel mai apt. şi pe “acela

ori. şi care ar. i preţul,
animalele

tinere

nu

d&mne

de

avea deplină confienţă, despre ere-

ce ne-ar cere pentru

găsim

individ, care să

din

să | luăm

el. Unde
ne

turma.

şi alegem

între

satisfacă,

ori

să cărespundă tr ebuinţelor „nâstre, “putem lua şi unul ceva
“mai in etate, şi care să se pâtă întrebuința încă 2—3 ani
la. reproducție: cu

- şi la vreme este şi mai bun

fiind deja incercat, decât. „un

altul tente, de valdre” dube...

S

deplin | succes, şi pote ne vine şi matieftin

-

„ De'muite ori. insă “se vorbesce de improspătare ea sângel
ui

şi la familiile. şi la: rasele din! noi

încă destul de. consolidate

formate,

cari nu

sunt

îi sine, şi nu transmit în deajuns

calităţile lor, şi. deci. pentra' a le 'desvolta mai
departe, inte„meiatorul: lor are lipsă de cunipărătâre
şi introducerea! de

». s&mînţă bună din. altă parte.. „Ac6sta' insă nu.
este O improspătare. a "sângelui „propriii

A
-

-

dist, ci mai „mult o iner ucişare:

N,

- anieliorătăte;...
E
E
i
î.
In fine animalele șşi asele. de cultură” mu
se p ot nică ame- | |
“lira nică. regenera - -pri in improspătare
. cu sângele” dela rasele E
„primitive. şi naturale, dela cari derivă.
ele.. Aşa c alui de: cursă engles deşi. “derivă” dela: cel. âr ab, nu
se, pte ameliora: prin
Ste sângele arab direct, nici oile meri
nâsee actuale prin alte oi.
7

a

,

a

.

,

Asa

,

a

|

ae

i

|

mnerindse, fie provenite din rasa veche din Spania, fiind că ele
- “au deferenţiat deja prea mult intre ele, şi o împerechere

-

e nu o ameliorare.
a lor ar atrage. după sineo deteriorariar

Ei

5. Incrucişarea

diferite
Am. numit încrucișare împreunarea vitelor de rase
usitată în zooşi ds valâre inegață. Ea este cea mai des
ere şi
technie. Când “cultivatotul de vite nu pâte să cunip
"introducă

ă- de
pentru aclimatisare o ciredă, şi turmă. intreg

7

le cultiva. apoi.
vite originale, din o rasă 6re-care, pentru a

“prin incest în rasă pură mai

“mesce

departe,

se mulţu-

de ordinarel

repro-.
cu importul numai de animale mascule pentru

rasă locală de „ducţiune, iar femelele le ia seu din vechea
iere, care.
„ţsră, s6ă din vre-o altă fermă şi turmă din aprop
şi consangui"i stai la disposiţie s6ii apoi prin incrucişare
aibă lipsă de
nitate 'şi formâdă el rasa ce doresce,; fâră să

prea mari sacrificii. Alte ori introduce sânge. străin pentru

a da o Valâre

chiar şi unii

mai mare- vitelor” sale.. De aceia

ea
scriitori renumiţi că Iustinus Şi alţii confundă incrucişar

vitelor în genere, şşi numesce ori-ce amelioraţiune
sens mai
săverşită prin „copulațiune şi incest, |incrucişare în

cu

cultura

|

“larg, ceea-ce însă nu este. ”
Este adevărat

des” decât

că incrăcișarea

se. “întrebuinţeză

selecţiunea Şi împărecherea

pote

vitelor,

cultura

la

mai!

ce ameliorare
dar totuşi nui se pâte atribui ei. singure ori şi
că în. “fie-care
- şi cultură a vitelor. Apoi am “vădut mai sus,
inică, individele
turmă, şi cir&dă .de vite mai :mare ori mai

N

şi. deci
“sunt numai asemenea, dar nu şi egale între ele,
tot- -d'auna este ceva de“ combinat şi de îndreptat, de. :perare rolul
fecţionat la ele. Cu i6te acestea incrucişarea Şi
ei distinct, şi nu pâte _ fi confundată cu nici care alta.
materie
-. Causele şi casurile in care are. loc incruoişarea in
Ea

..

-

.

”

:

N

7

d

as
de

cultura

multe

mai

sunt

vitelor,

şi diferite,

după

cum

diferă şi se schimbă şi raporturile şi trebuinţele economice
ale vieţei qilnice a omului, datorite progresului şi evoluțiunei
natutale. Poporul care lâncezesce ori dă înapoi
nu 'şi bate capul
"economic şi intelectualmente,

pe terenul
cu cultura

vitelor şi nu are trebuinţă de vite mai bune decât cele ce
posedă, căci -nu are ce face; şi incepe cu ele. Însă la pop6“vele cu. agricultura prosperă, cu comerciiă: şi industria infloritore, dilnie şi pe fie-care an se ivesc noui “cerințe şi tre-buinţe de vite mai bune, şi speciale penti: u anumite servicii şi
„folose, după schimbarea cererilor pieţei șia modei. O stagna“ţiune

„sul lumei

cineva

esistă,. ori merge

în natură nu

inainte cu „progre-

şi al: civilisaţiunei,: ori dă inapoi; tot aşa şi la cul-

tura vitelor. Formaţiunea de rase noui prin consanguini„tate. Şi: selecţiune scu prin adăptarea cu nouile circumstanţe,
merge numai incet. de tot, incât de multe ori abia că putem
conta pe ele, şi nici - odată nu Suntem siguri

avem. „resultate nemijlocite.
cârd

şi: her ghelie

de

vite

indreptat, sunt cusururi

când

vroim

ApoL iîn fie-care cireadă,
mari

şi mici,:se

ivesc

să

turmă,

ddizcte

de

de înlăturat, ori este ceva de ame-

“liorat şi.de perfecţionat,
care nu se pâte indrepta şi ajunge
numai-cu mijlâcele ordinare; şi cu sângele proprii al ei —
ci trebue să conlucreze şi ceva sânge străin. In fine pe lângă
tâte acestea se- mai ivesc şi. alte cerinţe; reclamate
progres al culturei, modei,; etc..
„De

aceia. cultivatorul de

chemarea

sa,

tot-d'auna-

vite care
va

fi cu

"şi ennâsce. _ meseria

luare

"şi modificaţiunea pieței şi ale. modei,

de noul
|

. aminte

la

Şi

cererile:

şi ţinta şi, tendinţele

“ui - şi le va .“modifica şi pune în conformitate Cu - acelea;
pentru a eşi maj bine la :socotelă, căci nimeni nu ţine tite

numai pentru a le avea seu a se putea uita şi delecta la ele,
„ci ele trebue să'i şi producă, Cel ce des consideră pe acestea, 'şi
=
+

.
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perde
-se

sâii negligează

radimă

propria lui bază şi

punctul

pe care

întrega lui activitate,

.

Conform acestor raporturi şi trebuințe diferite, şi scopul
Mai

este diferită.

şi ţinta incrucişărei

des se- intrebuinţeză

ea în 4 casuri: 1) pentru a produce vite mai bune de muncă
“sei pentru anumite alte fol6se şi servicii. 9) Pentru desvoltarea
şi perfecţionarea unei raşe sit turme, în o anumită direcţiune.
3) Pentru transformarea . “radicală a unei rase si turme
mai vechi, dar. decădute ss degenerate. 4) Pentru înfiinţarea. Ă
"unei noui rase. _Fie- -căve -din ele trebuesce privită din alt
punct

de vedere.

a) Incrucișarea

pentiu

a produce: vite de muncă

anumite

şi -

fol6se.

- Intre încrucişări este mai des usitată incrucişarea pentru
a produce animale de muncă şi anumite servicii şi folâse.
Mestiţii şi ibridii potsă aducă de multe oii folse mai mari |
de cât sângele pur bine ivţeles fără de acela al reproduețiunei.. Progenitura

acâsta

incrucişare a două

sei

fârte

ţiune,
mită

mai

aptă pentru” anumite

după
bine

mixtă,

ce ea nu este

resultată

multe

din -0 singură

rase diferite,

servicii, dar

pote

nu pentru

consolidată in sine “ca

să fie

reproduc--

să trans-,

calităţile ei. Ast- fel am v&dut mai sus catârii, ade-

văraţi bastardi — corciturile dintre căl şi măgar, că au .
folose enorme, “după ce ei intrunesc înri sine tăria _şi docilitatea calului, cu frugalitatea

şi

tenacitatea

măgarului ;„de

aceia ţinerea lor he vine mai ieftină de cât i cailor, şi fol6se ne aduc mai. mari de cât măgarii. Tot aşa prin incru=
cişarea unui

armăsar

arab

sei

engles

sânge

pur

„ordinare de ţâră se obţine de multe ori cai buni pentru
şi călărie, după

ce

mânzii

din

acesta

cu iepele.

trăsură

incrucişurea .es mai.

înalţi de talie şi mai iuți de cât caii de ţeră, şi se desvoltă
-

Pi
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Pentru

aclimatisaţi.

| bine find deja în parte

reproducţiune

jumătate sânge. insă nu sunt apți. Prin
încrucişarea cailor mică românesci cu.o rasă de cai mai
mari des. Pinzgau, “Normani, Perşeroni s'ar obţine un corp:

aceşti

mestiţi

de

mai multă

şi la caii românesci, cari să desvolte

mai mare

forţă la tracţiune de cât actualmente, dar pâte că ei ar perde
alte calități ale lor, ca agerimea.. şi sobrietatea.
Impreunarea porcilor de rasă indigenă- mangoliţă-cu vieri
englesi, de rasele Berkshire, Yorkshire etc., ar da o progecare să ajungă şi
nitură mai 1 mare de cât 'cea dântâii,
"mai curând la mărimea normală, şi să fie precoce. Incercări

făcute în direcțiunea acâsta ai dat insă resultate nefavorabile cu privire la reproducţiune, că purcelele şi scrâiele de
jumătate

sânge

au

rămas. multe

sterpe,

scii:

că ati

avortat.

„în masă, pe când. cele împărechiate în rasa mangoliţă 'curată, nu. Tot aşa se îatrebuinţeză iincrucişarea des şi la vitele
cornute şi oi, mai cu scmă in vederea producţiunei de lapte Şi

carne, unde progenitura ingrăşată se vinde indată pentru
tăiere. a
e
|
Sistema acesta de incrucişare. este forte. mult usitată și
aplicată in Angliă,
„s6mă

şi în (grile

în jurul oraşelor

culte

ale apusului,

niai

mari şi a centrelor industriale,

cu

unde

“se căuta mult şi se plătesc bine produsele animalice, căci :
acolo micii

cultivatori

de obiceiii de la
ei ţin

cumpără

masculii

fermele. model şi de pe

de reproducţiune

moşiile

mari, şi

şi cresc

progenitura de la ele numai până au. putut-o
îngrăşa bine şi a desface produsele ei cu bun preţ, în formă de
| lapte prâspăt, viței ingrăşaţi, purcei şi burlinci graşi, vite

tinere. grase, etc. Iar pentru a le cresce mari le vin de 2—3
ori aşa de scumpe, de cât pot obţine ei pe ele, si din ceea
„ce dău ei pe eie cumpă&rându-le din altă par te, Di

Pentru atari raporturi
ţinea şi prăsi

economice

vite „este forte

sistema

avantagidsă
>

şi

acâsta
lucrativă.

dea
Ea
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insă este

tot: odată şi

pe “tot locul.
pe

desavantagidsă

Este desavantagi6să

economul

că el va putea
aceiaşi

găsi şi

rasă

s6ui- cel puţin

căpăta

tot-d'auna

şi la-timpul

pote aplica

prin aceia,

de vite în dependinţa totală

“crescătorii "de: reproductori,
din

şi nu se

oportun.

că

ori

aduce

limitată. de

în nesiguranţă,
reproductori

Şi ea se pâte

buni
aplica

cu succes. numai acolo, unde este. tot- WVauna sigur că-va
„găsi “reproduetori buni, fără a fi silit. da sctiimba „direcţia

-

e

ie

.-

incepută, .

In fine cel ce se baseză pe ajutor străin—reproduetori din
“altă parte—este numai pe jumătate cultivator, căci'el nici

odată nu se pâte bucurape deplin de rodul inteligenţeişi
muncei sals, pe când tot natul caută să ajungă mai curend
ori mai târqiii
"bucura

la o independenţă. relativă, pentru a se putea

pe deplin de rodul muncei şi a străduinţelor

sale. De

aceia (le sistema acesta se folosesc mai des numai

începă-

torii. şi cultivatorii de'vite mai puțin iniţiaţi în afaceri,
cari nu dispun de capital suficient şi de cunoscinţele

„sare, “şi în fine. cei cari de

şi cei
nece-

fapt sunt în, în Ore-care- depen-.

„denţă directă ori indirectă de alţii. -Pr acticarea ei pe o scară.
mai mare depinde unic de debuşeul şi desfacerea . uşoră şi
cu “preţ a produselor animalice în apropiere. . Unde 'aceste

"două condițiuni, 'reproductorii şiş debuşeul lipsesc
piere, ea nu se pote aplica,
aa
ÎN
-

în

apro-

N

b). Incrucişarea de reformare.
o

:

”

:

-

Și

i

Ba

$

- Incrucişarea de reformarea altor rase, incă se usitâză
de şi nu

aşa des,

şi pote

să dea

şi ea bune resultate. Când.

o rasă 6re-care nu ne satisface în unele privinţe sâii că n'a
ratificat

speranţele puse

intr” &nsa,

atunci

putem

O

- trans-.

„ fotma prin incrucişarea odată s6i de 'mai “multe. ori cu altă
vasă.. Tot aşa și când o rasă ori familie îni urma incestului
Da

pa

,

-
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sei i pentru a preveni degenerarea ei recurgem la încr ucișar ea
cei sânge strein şi viguros din alte-rase, cari întrunesc în
sine

tocmai

calităţile

ce vroim

să.le avem,
şi eventual

sunt

libere de cusurnrile ce vroim-a înlătura de la vitele nostre.
Ast-fel la rasele de porci englezesci de o constituţiune prea
fină şi delicată a fost de ajuns o singură încrucișare cu

"mistrețul sălbatic; o picătură de sânge de porc sălbatic pentru
ca să le
chiar de

crearea

dea vigorea
cât Pai

de mai

avut,

nainte,

Charles

rasei Shor horn

şi un corp

Colling

însuşi

mai
s'a

robust

folosit

de incrucişare, incrucişând

la

vitele

sale după ore-ecare timp cu sânge din rasa Galloway, cu totul

diferită de aceia.
De

incr ucişare

ne

mai

schimbăm. dire cţiunea

'servim. şi atunci, „când

urmată

până

aci,

în

trebue- să

urma

schimbă-.

- vei condiţiunilor de producţiune şi de desfacere des, când
prodacţiunea de vite de muncă şi carne nu mai este rentabilă, şi' vroim să-dăm o desvoltare mai mare producţiunei.

de: lapte, şi
tiunea

„cari

acâsta,

trebue
prin

să reformăm
încrucişarea

vitele
lor

cu

întrunesc în sine bine condiţiunile

Cc) Incrucișarea

Relativ

mai: des este

anumite

detecte,

pe

vite

în direc- |

din altă iasă,

cerute.

>

de ameliorare

întrebuințată

ameliorarea şi perfecţionarea
rasă Ori familie Gre-care nu

cu totul

încrucişarea

pentru

raselor, când forma de la o
ne convine, sei că sau ivit

care vroim să le inlăturăm

prin

supra-

punerea formei de la alte rase. Acesta se numesce şi incrucişare

de ameliorare.

strein, ce: vroim

să

La

ea decide mult

inoculăm,

dacă

cantitatea de

este. de ajuns

cu

sânge
o sin-

gură incrucişare, ori pentru ajungerea ei sunt necesare
2—3
şi mai multe incrucişări, Și la cari anumite intervale să
le

-

.
-
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4

vepetăm

şi in ce măsură, dacă

este să ne servim: de sâng

-

pur ori de una din, rasele primitive ale naturei. |
„Ameliorarea: raselor prin incrucişare încă este des usitată..
pe ordinar ea se face prin încr ucişarea vitelor de rasa co-

mună de ţeră
cu un reproductor bun, luat din o altă rasă de cultură, sâii a două rase diferite pentru a le contopi împreună, şi

apoi

prin

selecţiunea consciinţi6să

a progeni-

turei lor, escludând tot ce.nu este valid şi apt pentru re-.
pr oducţiune, şi împărecherea. celor rămase în aceiaşi direcțiune cu masculi de aceiaşi rasă -prin cons anguinitate- Şi
incest,. până

ce după

mai

multe

generaţiuii se

obţine

din,

ce în ce mai mult calităţile tatălui sâi a rasei refor'matâre, - iar pe-cele ale rasei de relormat -le suprimăm
(aprope)

cu

totul.

Cu

impărecherea

repetată

în

.aceiaşi

di-

recţiune şi cu -masculi
progresiv o ameliorare

de aceiaşi talie şi valore, obţinem
progresivă a progenilurei, care la

inceput” este mai mare,

mai

târdiă' mai mică şi: mai

puţin

visibilă, dar remarcabilă prin aceia că progenituia ese din
„ce în ce mai omogenă şi uniformă, iar defectele şi cusuru-

„rile rasei vechi, sei ceea-ce am
apar

tot mai

aceste

rar. Cultivatorul

resultate

numit decadință şi atavism,
insă

nu se pote

trecătore, ci trebue

să

tindă

mulţumi cu acolo, ca să

obţină

la vitele sale, o rasă perfect consolidată sâii aceia.
ce se- mai numesce şi sânge plin, ca gradul cel mai perfect şi

mai

dinitor lui,
Când

statornic

in

transmiterea

.

se. întempla: acesta,

calităţilor

şi aplitu-

Se

după

câte încrucișări

şi după

câte generaţiuni se pote considera o rasă de. consolidată şi
drept

sânge

plin, zootechniştii

şi cultivatorii de vite nu sunt

"de acord între ei; unii o admit deja. după a 6-a generaţiune,
alţii după a 8a, alţii după a 10-a, iar alţii nu se mulţumesc
nici cu atâtea, ci pretind mai multe. Şi unii. şi alţii pot să .
aibă dreptate, căci nu vine în. considerare numai numărul

.

e
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1

incracişărilor, ci şi calitatea sângelui, forța de ereditate a
masculilor veproductori, şi regimul la care ati fost supuse
vitele. _
“Dacă rasele
dini, atunci

rend,

celei

obţinem

consolidarea rasei

după

a 6- a—8- -a generaţiune,

d. es.

prea eterogene şi. prea diferițe in

pe

cu:

mai

noui

când. la rase

calităţile lor,. cum

ar fi

“rasa podolică cu rasa Shorthorn, nici după 10, generaţiuni
nu putem vorbi incă de sânge plin şi să o considerăm drept
o familie perfect consolidată: şi inchegată în sine, fără dea

mai avea lipsă de sânge
reproductorii:

strein.

întrebuințaţ,.

dacă

Apoi

depinde, mult şi de

aceştia

pur şi aii transmis bine ori nu! Când
da

peste

un

bun

reproductor,

ai

am

fost

de

sânge

avut norocul d'a

care transmite. bine

calităţile

sale, ajungem mai curend la ținta propusă, iar. când nu îi
ant'ales cu destulă inggrijire, şi ne- am . mulţumit şi cu unii
mediocrii,

contând

vitelor: nostre

mult

şi

mult

şi

la. sângele

am luat ce'am

timp şi sacrificii

găsit,

însemnate până

deja

concentrat

atunci

să

ne va

ajungem

al

trebui

'acolo,

_
N

.

împreunate sunt apropiate intre
prea mari diferinţe de formă. şi aptitu-.

presintă

şi nu

ele,

cari 'aii fost

pe când alţii cari au sacrificat mai mult la alegerea reproductorilor, au ajuns mai curend la ţel de cât noi. Şi: în fine :
„decide mult dacă împărecherea
este ajutată şi. favorisată şi prin

“tinere. şi nutrire a vitelor,
rim

vitelor 4e rase disparate,
un regim raţional de iutre-

şi potrivil

cu scopul

cel urmă-

ori ba?

să din punct de vedere” teoretic, “nică i după 10 generaţiuni
cu totă

affinitatea

lor

şi

concentrarea,

sângelui

nobil,

nu

ajungerh acolo ca sa eliminăm cu totul sângele rustic, pote
-mai viguros de cât cel nobil,

şi care în continui se-mani-

festă în. afară, prin 6re-cari fenomene şi. defecte proprii ale
rasei primitive—aceia se“pâte vedea şi din alăturata schemă.

. Dacă insemnăm animalul

veproductor de

“vasă

nobilă,

si-

. Ne

-

Că

nonim cu sânge pur, cu 100, iar femela de rasă comună de
țară cu V, atunci după fie--care incr ucişare, „repeţită in aceiaşi:

avea;

„direcţiune vom

Io
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Settegast esprimă acelaşi lucru în fracțiuni,
la -1[, iîn.l-a' generaţiune

-ţiune. Fie că însemnăm
la o sută, fie că trecem
„Jione
!am

până

la

2023),

de sânge

putut

elimina.

şi merge

de : |

în a 10-a | genera-

amestecul de sânge cu cifre până
peste

o sută şi merger până la mi-

faptul in- sine esistă, că tot mai r&mâne

picătură

o)

99 (po

100X87.

2»

NIL

Gumătate sânge)

400%X30... -. 175 (0, de sânge) .*

UL

IV,

30

....

100X0

generaţiunea

IT

vechii. în
Că acea

corpul

animalic

0: fracțiune
pe

fracțiune şi picătură

o

care nu
de sânge

ce pote ea face de multe ori, aceia am arâtato “mai sus |
unde am vorbit despre adaosul sângelui de mistreţ la porcii
englezi. Pe. lângă aceia rasele primitive ca mai vechi sunt

—
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tot-d'auna mai tenace în transmiterea calităţilor lor. De
aceea cultivatorul să nu fie prea optimist la formarea unei
rase noui, şi să nu o considere prea de timpurii ca închegată, mai

cu

semă

fiind-că

este

în joc

amorul

propriii

şi

resultatele proprii, cari prea ,des ne fac să alunecăm

în a le 5

estima. peste

de

“prea
cade

puţin,

val6rea
căci

lor

rasa

şi degenereză

reală.

Mai

bine

nouă

nu

indestul

tot aşa

de

curând

ceva
de

mult

consolidată,

şi . „Uşor

cât
de:

precum s'a

- format.

i

In resumat fără deosebire de numărul generaţiunilor, cari
e
" S'aii succedat şi contribuit direct şi indirect la formmarea ei,

considerăm
ajuns

rasa cea

numai

atunci,

nouă
când

de

pură

şi

animalele

consolidată -in

ei es

omogene

de

între

|

ele şi se asemănă aşa de mult cu cele din rasa regenerătre, în cât nu le mai putem deosebi de la o-laltă,' de cât

- numai

după

.registrele genealogice, iar incolo

tăţile lor tot aşa de bine şi unele şi altele.
d)

Incrucișarea

pentru

formarea

de

rase

transmit cali-

nouji

Incrucişarea pentru crearea de rase noui prin amestecul
-de sânge variat dela2, 8, 4 şi mai multe rase, este cea mai
- dificilă între l6te;

ea recere multă

iscusinţă şi dibăcie,

pe .

care nu fie-cine o posedă. De aceia Settegast dice că începătorul să nu tindă să facă indată pe micul Bakeweli, ci să .
"se mulţumâscă de- -o-cam-dată cu rasele deja esistente; şi prin
cultivarea lor să tindă a deveni maiestru, iar de resolvarea
de atari probleme. grele numai specialistul esperimentat să

se âpuce. Cel care o face trebue să cun6scă perfect de bine
atât rasele din care “şi: ia materialul săi, după valdrea lor |
“intrinsecă, apoi după proporţia de sânge care este a se întrebuinţa dela fie-care, durata timpului şi “mijlâcele cari "i sunt
de lipsă, pentru aajunge la ţinta propusă eic. Numai
puțin

el trebue

să fie de accord cu

sine şi în privinţa

metâdelor

de urmat şi a mijlâcelor prin care speră să le obţină, de câte |
orişi până când are să se folosescă de încrucișare şi cât timp

de consangnuinitate şi incest, eventual de improspătarea

„sângelui,

darea
>

pentru

necesară,

Că prin

a da, vitelor

sale conformitatea

.

a

-

amestecul

-

de sânge

variat sai

şi: consoli-

ăi

că

putut şi

se

crea rase şi tipuri de mare val6re,. aceia stă, şi avem
rose dovedi. Ast-fel am arătat in alt loc că porcul
modern

pot

numeengles

este productul de sânge ind6- chinez, impărechiat

cu

porcii englezi de. ţeră, la care a mai contribuit ŞI cevassânge-de
porc sălbatic. Mai cu semă oile engleze de carne sunt tote

- formate prin adaos. de sânge: mist dela “diferite rase: de
- _ esemplu rasa. Spropshire-Down formată prin.- încrucișarea

rasei Leicester cu Southdown şi Shropsire vechii; s6ii prin
incrucişarea

oilor

merin6se

cu

oi de

cane:

Manchanyp

cu

” Leicester şi oi Merin6se—rasa de oi dela Iundisburg inte. |
- meiată de Nathusius,
formată

din

sânge

rasa de vite cornute

variat:

de Rosenstein

olandes, de Schwitz, de limpurg,

„Alderney ba chiar şi 'c6va sâng6. de Zebu.
_
Rasa de oi Mauchamp datorită unui domn! Graux arendaş
frances in Dep. de Vâimes căruia “i Sa născut-la 1828 un
„miel merinos,. insă cu totul diferit de, cei-alţi, cu lâna lungă,
“drâptă şi lucie dar. mâle ca mătasa, care deşi 'erâ. slăbănog de picidre, totuşi-il ţină ca berbec de prăsilă şi. prin impă- vecherea luj cu alte oi merin6se, putu să'i suprime defectele.

“din. nascere: slăbănogirea şi lâna cea neincheiată suficient,
„ formând o rasă nouă deosebită, “pentru care oblinu şi un.
insemnat ajutor din bugetul : statului. „Rasa, Mauchamp ni
"se presintă deci ca. isvorită din o inovatiune
S

PE

”

Di

.

,

a naturei.
i

E

.:

—.
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Arta

—

împăvechierei

de ameliorarea

mijlâcele şi metodele

arătat

După ce am
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la procedeurile

şi cultura.vitelor domestice, să-trecem acum

“speciale .pentru a ajunge la ele — şi care nu este de atribu-"
iunea slugilor şi păstorilor, celorccari îngrijesc vitele cât mai
mult a stăpenilor. lor. «Ochii stăpenului îngraşă şi direge
vita» este

dilele în gura

tâte

de

vechii. proverb

un

popo-

rului nostru.-Deci tot ceea ce: privesce ameliorarea şi im„ părecherea vitelor propriii dis, privesce mai mult pe stăpen .
decât pe slugă, şi al lui este meritul şi lol6sele dacă reuşesce.
s6i presupusă mai mare

mare

* Inteligența Şi esperiența mai

la el se găsesce, el care 'şi caută de interesul sâii nemijlocit, pe
şi sluga

“când păstorul

de multe

ori putin

interes

le portă,

"neavend fol6se directe după ele. Ori-ce măsură şi chibzuinţă
în privința ameliorăiei vitelor, trebue deci să emane şi plece dela. stăpen.: Prin urmare nefundată ni se pare plângerea că adi nu mai poţi ținea vite ca inainte, "căci nu al omeni cari
_să se pricepă. la ele.“ Dar câți stăpeni, cultivatori de moşii
mari şi mici, portă

omenii

sădit

interes. vitelor. şi ati

şi cultivat în

lor "dragostea: şi alipirea către vite, şi şi-aii dat oste-

„ela de ai instrui la. întreţinerea şi îngrijirea lor sistematică ?
- Până când însăşi stăpenii nu vor purta grijă şi. interesa.
ae

aprope de eie—n'avem

„pe

alţii de lipsa de

grijă

şi nici să acusăm

să ne plângem
şi pricepere.

căutarea

în

şi buna

îngrijire a vitelor. Aceste deprinderi şi esperienţe trebuesc
cultivate şi deşteptate” în om,-ca ori şi care alte deprinderi. |
şi virtuți. “Rolul

de

zootechnist nu

ocupaţiunile: agricultorului
“-măgiri.
Afară

este

cel din urmă dintre.

și! nu e lipsit de sacrificii Şi desa-

de interesul

“este Şi flogerea

e

.

i

şi ingrijirea 1necesară, am văqut că mai

„masculilor „reproduetori

de. o importanţă
Nk.

—

:

-

.

o.

|
!
-
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Ă principală pentru. cultura şi ameliorarea vitelor, ca să căutăm
să avem şi: intrebuinţăm tot-Vauna "pe cel mai bun reproductor de rasă, ce putem: avea. De aceia arabul dice: Alege.
- armăsarul odată, alege-l apoi” “iarăşi, căci progenitura, lui
“va asemăna mai mult, iai muma este numai un sac, 0 pungă :
- “în care pui sămânţa: Acâstă alegere nu se reduce numai în .

general. la, alegerea. ssă achisiţiunea unui animal scump din .
altă parte, fie un

fie răăci

el trebuesce

i iarăşi ales,

şi îm.

părechiat cu acea dintre.femele, care se potrivesce mai bine
» cu el, şi represintă mai „bine tipul şi forma ce vroim să.
,

|

a

_ cultivăm.

N La turme şi ciregi ma numerse este. bine, ca să averi:
-Şi dispunem tot-l'auna de mal- -mulță reproductori. de baştină î
cel: puţin de 9,:3, 4, toţi din “aceiaşi rasă şi de valâre. apro-“piată intre ei ca să. putem face. 0 selecţiune mai restrânsă
între ei şi femele, dupăggradele de asemănare a 10r,; şi nu. mai în casuri escepţionale, să ne punem

t6tă. speranţa

în-. Sa

tun! singur reproductor — când posedem un animal doveait
"ca de mare valsre,. ori la un număr restrâns. de femele de -.-:

"fecundat. pe an; în, special. micul cultivator” căruia nui
mâna

să. țină

mai mulţi

dă

- reproductori de rasă, -este- silit: de

.

-- împrejurări să se mulţumâscă cuun singur reproductor, dacă Na
na

se pote

associa cu alţii ori cu „obştea comunei, pentru a

. cunipăra 2—3 reproductori de Valre mai mare la comună, cari!

. Ia toţi. le vin mai ieftini “şi de folos niai mare. Iri special în.
achisiţiunea - -de buni veprodăctori nu: pote.. face Şi. âduce
i destuile! sacrificii, fie: marele fie micul cultivator particular,
corhune, judeţe şi guverne, e
ae
Ea „In, fie-care. turmă ori ciredă mai -mare de câte: vaa Qecimi
= şi 'sute „de capete, oră şi cât d6 omogenă şi . potrivită :ar. A.
-" “ea, totuşi nu. tâte-: individele. ei. sunt:-de! aceiaşi valdre şi
“: conformaţiune. a
„încă destul

corpului,

. ci esistă

intre „ele

âiterinţe. şi.

de: pronunţate. Acele” diferinţe prin o bună ă ale

o.

„—

160

—

gere şi potrivire vestrinsă intre individele de impărechiat, se:
pot-attenua ori mări după împrejurări. Deci nimic n'ar mai:
greşit de cât a nu ţine s6emă de aceste divergințe de talie, con-

formaţiune, etate, fol6se ete. Aprecierea lor justă atât a mas. culilor cât şi a femelelor, cu tâte aptitudinile calităţile și defectele. lor relative, este” chemarea şi atribuţiunea de căpetenie
a cultivatorului. El trebue să le vedă şi cunoscă pe tole,
-ca- şi când: le-ar citi într'o carte- deschisă, - căci numai pe
basa lor va putea ei face o apreciere şi impărechere nime-

rită-a lor. |
Ori şi cărei impărecheri
elasificaţiune

esactă“a

a vitelor

lor,

trebue

să

precedă

o

atât a masculului. cât şi femelei

de copulat şi care -aste “trecută cu litere ori cu: cilre, in
registrul de re producţie. ca după calitățile, părinţilor să putem cundsce şi aprecia just progenitura ŞI urmări în desvol-

tarea. ei. _ Aprecierea. şi. clasificar eu

potede obiectiv, trecendu-se
tele

sale constatate

lor să se

facă cât se

fie-care cu calităţile şi detec-

în acel. moment,

pentru

a nu da loc

mai

târdiu la suposiţiuni şi conclusiuni greşite, cari es totdtuna

, in paguba: cultivatorului.

i

Condiţiunile cari trebue să
| ductor de secs.-“ masculin am

arătat - necesitatea şi. motivele,

.
le întrun€ scă
v&dul-o nai

care

un bun repr 0sus, unde am

il fac să fi6

pură—sânge plin—să, nu fie nici prea crud, nici
ori istovit de puteri, prin. „bele. ori abus,

- mat fără defect
sebire: acele părţi

ori cusur,

să aibă bine

să

de

rasă

prea bătrân

fie. bine contor-

desvoltate cu 'deo-

şi aptiiudini, pe cară vroim

să e

posedăm

„şi cultivăm, şi. în fine să nu fie supus.
la nici o bâlă ori
„aftecţiune: cronică

_
.

:

s6u- ereditară. Animalele tinere să-nu-le

admitem : :mai curând. la - copulaţiune până
la ETA din mărimea : lor! normală, la. rasele
după ce ai ajuns la desvoltarea completă,
loc la. o progenitură pipernicită- şi degener

ce: nu. ai ajuns
. tardive numai
pentru. a nu da
ată,
E

Ă

=

Animalul. bolnăv ori in
înţăm

nică odată
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reconvalescenţă,

la reproducţiune

până

să nu-l intrebu-

ce nu. sa

însănă-

“toşat. şi intremat pe deplin ;; pe cel afectat de bsle ereditare
să-] escludem. cu totul de. la reproducţiune ; animalului în
r econvalescenţă după o bâlă cronică şi îndelungată să-i lăsăm
mai mult timp de recreaţie, până ce se intremâză bine.
-

Cam. tot aceleaşi desiderate le-am indicat ca necesare şi
- la animalele femele de. reproducţiune, - dar într'o măsură
relativ mai. mică, după ce ele dai nascere la o singură fa“milie şi o generaţiune pe: an.: Alegerea principală importă "şi 'se cuvine masculului, care are un rol decisiv mult mai
ori-ce

mascul

țiune ori cumpărat ca atare,

destinat
este

pentru

an. bun

reproduc-

reproductor

- pâte fi folosit numai decât, ca atare. Ori şi care animal
reproducție

trebuesce

supus

“mai

ântăit

incercărei,

Şi »

p.

“mare: Totuşi nu

de
prin

“impărecherea cu un num&r restrâns de femete, spre a vedea

” „resultatele . ce dă. Se pâte. fârte bine întâmpla, ca un. animal
linăr să nu dea resultatele dorite la prima incercare, fiind
Ş obosit de drum, enervat, etc.
Impărechindu-l cu câte: va &—5— 6 maximuna 10 “femele
_el'va“

da un

resultat -mai

eşi unul, doui de valâr6 mai

bun, căci între 4—8—10
mare,

feţi

va

cari .ne permit a- ljudeca

esact asupra aptitudinilor. lui. ereditare. A-l incorda de odată
„. prea mult cu copulaţiunea şi fecundarea tuturor femelelor,
„târă a aştepta :să vedem mai întâi resultatele : ce : dă, ar
“fi cel mai: greşit procedeti, ce am putea face. Aplicându-l
"insă numai la: câte--va, în decurş de un

an avem

ocasiune *

: de-ajuns. să-l observăm, cum se manifesteză atât la goniiea
şi fecundar ea “femelelor, cât. şi desvoltarea progeniturei lui,
iar dacă. aceste ai eşit. spre mulţumirea. nâstră, după un.

“an il trecem între reproductorii. de baştină ai. turmei s6u ci-

vede; Alt-fel îl: “supunem la o nouă incercare, şi dacă nici 'ac6“sta nu dă resultatele dorite, eventual il reformă sci vindem. a

ÎN

a

aZoote chnias

Si

a:

o

-

bune nici

odată

a

a

“ Animalele

=

să “nu

le

Rat

Tr

-

-
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prea tare

incordăm

şi peste puterile lor, căci este în “dettimentul lor şi al progeniturei.: Cu deosebire

tot- dauna

mai

peste

mele,

animalele. tinere lăsate

dispuse a sări un

lor

puterile

în cât

nume

în

prea

sunt

lor

voia

mare

de fe-

în- urmă ei. se istovesc,

devin obosiţi şi istoviţi de puteri — impotenţi. în adevăratul.

sens al

multe. din

cordare

ele sterpe

a. lor. Abţinerea

lor

rămânând

de slăbiciune .şi supra-in-

causa

din

femelele,

cât- -va timp. pentru | recreaţie -

la nici un: resaltat, căci deşi “unii: din e] „după .
6r6- care timp intărindu- se şi mai crescând se reculeg în
cât- va, dar cei mai mulţi în urma abusului comis remân
pentru tot- dauna . enervaţi, progenitura lor. ese slăbănâgă,
nu în de-ajuns de! vigurâsă - şi. tenace. De. aceia este mai

nu

<a

ne. strică şi

cuvântului-— dar

duce

bine

de a ne servi . de

animalele

tinere. tot- -%auna

cu m&-

sură, şi la inceput cu. multă băgare “de. semă.
Tot aşa -nici animalele. adulte şi mature să nu: fie! prea”.
incor rdate şi obosite, prin distribuirea unui număr prea mare

de femele pentru sărit, s6i prin o întreţinere şi nutrire de_fectussă.

In timpul

serviciului

intensiv. pe . lângă

“obicinuită este necesar a li se „da şi un supliment

porţia

lor

de hrană

“întăritore: făină, grăunţe, tărie, ete., „acea, este. Iueru vechii
cunoscut. de tâtă lumea.
- Numărul de temele ce pote copula şi fecunda- un mascul:
bun şi bine desvoltat, depinde de specia, etatea: şi starea în care
el se găsesce. In genere cu. cât el sare mai puţine: femele cu.

„atât el le fecund6ză. la' “sigur—şi progenituiă lui-ese mai. vigurâsă. Apoi depinde. şi :de „modul: de. într ebuințare: a lor-—
dacă umblă. cu femelele împr eună la păşune fiind i in contact
continuu: cu ele seă-că impreunarea: se face din mână.
* Pentru: a: nu : expune pe masculul de val6re la încercărţ
infructu6se sei la loviri. din: partea” femelelor, “Gară. nu. sunt.
încă în căldură” Şi NU vor să-l primescă; „esto bine şi. nece.

n

a
sar ca să evem
an

mascul

la disposiţie şi să ne servim mai ântâii de

de încercare,

pe care il lăsăm -să. umble

in ci-

reaâ ori turmă şi să caute pe cele ce sunt în căldură, eveni“tual să deştepte în ele instinctul secsual, dar prin infă-.
„şarea lui îl împedicăm dela copălaţiune _ şi în locul lui le
dăm la masculul potrivit destinat lor anume. Femela spe- |
„ri6să şi. renitentă o legăm ori împedicăm dee piciorele dinapoi, ca să nu pâtă asverli şi Jovi.
Masculul care nu vroesce să primâscă.

"convine zi O .repudieză,
bucură

feniela ce nu-i

trebuesce condus! la. una

de. afecțiunile lui. până

ce s'a iritat

care se i

şi în momentul

de a o. sări, îi detragemi favor ita substituindu-i i pe cea repu„diată, şi atunci copulaţiunea Şi fecundaţianea se săverşesce

la. „Sigur fără
“nitură.. .

nici .0, pedică şi. fâr ră, pericol
Si

pentru

proge-

-

„Dacă masculul de reproducție: “este! mai mic: agcât femela
şi nu o pote: incăleca. şi a se. ține pe ea, atunci pentru a
nu

sări zadarnic

sei a. se deşela,

este necesar

ca să punem

|

femela “să stea mai jos decât “masculul, . eventual o punem
să 'slea într”o grâpă ori cuiundătură, „potrivită, cu diferența -de talie dintre ei...
N
Numărul de

femeie”

cee pâte

sări şi

fecunda un 'ban

productâr. de „sees masculina! şi- bine. desvoltat,
de modul

Te-

depinde şi -

de 'sărire usitat în localitate, apoi de starea în care

se găsesce, de regimul: alimentar. şi ingrijirea ce i se dă etc.
Sărirea se - “face la vitele domestice, ' supuse”. "voinţei şi
- inflainţel directe a omului, pe turma sei 'ciredă' întregă' în
| mod' nesigur şi neregulat, ori pe. grupuri: “sistema de harem
“ori individuală, unde fie--care femela. vine. “isolată de „ele
„alte

cu: masculul ei în anumite compartimente: seut boxuri.

" Sărirea pe turmă oră cirda întregă, este, cea mai -defectu6să Şi dă puţine resultate şi: mai nesigure intre i6te; deşi

este. cea mai 'vechie: ai: mai: des uitată. Ba consistă de obipi

-
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"cei

în aceia

că lăsăm

masculii

să umble cu femelele împreună la păşune
să le sară

şi Ieoundleze

pe

la întâmplare

vara întrega şi
ajunse in

cele

po

Da

„căldură...

multi)

(mai

reprodactori

| „Afară de lipsa de. ori- ce ingrrijire a animalelor destinate
. prăsirei, ea nu are nici un alt avantagiii şi este cea mai de.
“ fectudsă între t6te, după ce la ea nuzeste: “posibilă da se
face o seleciiune . mai restrânsă între individele aceleaşi

” turme s6u ciredi; apoi la eanu avem nici 6 siguranţă în privința

şi nu - -genealogiei. şi descendinței directe. a progenituri,
“scim cu. siguranţă ci numai cu probabilitate, dacă vita a.
“conceput “şi timpul. probabil iar care ea are să fete. Apoi

„la ea şi masculii
altele,

căci

tare incordați

prin. contactul dilnie cu

şi le sar. neegal:
să-şi” pârdă

sunt mai

prin

'pe unele
aceia

le sar

rodul lor,

îar

şi usaţi decât

se irrită des

femelele

de” repeţite
altele

la

ori

şi fac

stai la o „parte

neglijate şi repudiale, de rămân sterpe din causa lipsei de
mascul ori din causa slăbiciunei. lui. "Intre tote, metoda acesta
„dă mai puţine resultate- şi animalul reproductor ese tot-d'auna

mai curând istovit. De o clasificare” a femelelor
|
"fi „vorba.
Copulaţiunea pe grupuri numită și de harem

abia pole “
|
|
încă-este

“des usitată la vite, şi cu mult mai practică decât cea-laltă:
„Fa consiste în aceia, că clasificăm femelele şi le impărțin
ÎN anumite clase, Şi gr upuri, şi dăm fie--cărui grup masculul |

E “potrivit: cu aptitudinile ei,.care rămâne mai malt timp să petrâcăintre ele ori să umble împreună, la: păşune şi'să le
" fecundeze” cu. timpul pe

tote. Deşi eşte-relativ

mai bună ca

- cea. anteridră, totuşi nici la ea'nu cunâscem cu precisiune data
- copulaţiunei, „dar se cunâsce: cel. puţin genealogia şi descendinţa directă a individului de la-'un tată anumit, care tot

„valotâză ceva. 'Defectul ei principal însă este greutatea
„separa pe clase : şi. a ingriji vitele , pe categorii.

dea

-

ă

|

— 165—

De aceia mult mai practică
din mână, seă isolatâre,
de cele-l-alte, intrun box

-

|

Da

între tâte este impărecherea

unde separăm pe fie-care femelă
sii despărțire a grajdului deose-

bită, când a ajuns în căldură unde o lăsăm să rămână'o qi
două, cu masculul ei până ce se. s&verşesce actul copula.țiunei.
inţa

După

s&veşirea actului
a

masculul la

sărirea

îndoit şi intreit număr

copulaţiunei

altor

femele

ca să

putem. întrebufecundeze

de femele, decât ar face- -o la sărirea

“spontanea, Mai târqiă. putem să dăm masculul
doua oră la- femele, să vedem: dacă. au conceput

ispă după 8—9

dile).

Incas

şi a fugi de el este semn,
“contrar ea a rEmas sterpă
Acâstă.sistemă se
nimerită între t6te,
| mult de

un

d'a

pentru a ori nu (la

nu lua femela pe mascul

că ea a. conceput, “iar în
şi primesce “masculul.

casul

consideră de cea mai practică Şi mal
şi ea se introduce “din: ce în ce mai.

cătră toţi cultivatorii

-

de vite. Ea este des practicată

fiind-că 14 ea putem să facem cea mai bună selecţiune intre
vite, şi scim tot-d'auna Ia fie-care. femelă de care mascul a -

iost fecundată
genealogice

şi la ce timp, prin urmare obţinem: datele

cele mai

| mai bună: utilisare
să fecundeze

sigure.. Mai

vine la.mijloc

incă Şi o

a reproductorului de valdre,

care. pote

uşor. de 2-—3 ori atâtea femele şi cu siguranţă,

dar fără a se prea obosi ori istovi de puteri, decât la cele
alte metode, fiind-că săriturile zadaraice şi căutarea feme-

lelor ce sunt în căldura, eventual deşteptarea instinctului
secsual în ele, cade in sarcina altora a masculului de încercare, de: obiceiii unul de. mai puțină "val6re, unul reformat

sii

scos din

serviciu.

„reproductorul bun de rasă,
opintiri zădarnice,

Prin

aceia

menagiăm

căci îl ferim de

mult

inritaţiuni

şi progenitura, lui, ese mai bună.

pe.

şi

.

—

Agricultorul modern
operaţiunile

cât

îi produce

—

genealogice

7, “Registrele

tote
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trebue

înpărechere

şi de

să calculeze,

ca să
ce

şi producţiunile sale, cea
fie-care, căci numai. aşa va

vadă in

il costă
avea

el

şi
tot-

dauna o icână clară a situaţiunei şi gestiunei sale. Timpul
răvașelor şi răboşelor a trecut şi “pentru păstorii noştri
“pentru tot-d'auna; mai cu semă după ce şi pe' terenul culturei vitelor micii cultivatori sunt sprijiniți şi influinţați de
cătră. stat județe, şi, reuniunile şi comiţiile economice. Agricultorul mare

fără- de

o

comptabilitate

în

regulă

cu

tâte

jurnalele şi registrele necesare, orbecăesce în intuneric şi .
"nu scie nici odată ce posedă şi unde o să iâsă. La cultura Vi
telor pe o scară mare, cu deosebire registrele geneologice
şi registrul de. impărechere sunt de cea mai mate importanţă, căci în ele se 'oglindesce întrâga lui activitate şi situaţiune.

Afară

de

cadastrul

de

vite,

pe

care este

datâre

„să-l aibă fie-care comună, pentru perceperea taxelor fiscale
sunt registrele genealogice, cari jocă un mare rol la cultura
modernă a vitelor. Registrele genealogice sunt pentrn cum-

-părător nisce acte publice, cari certifică originea şi descen: denţa
“a lui.

unui

animal,

din o anumită rasă şi puritatea de sânge

- „Registrele genealogice
Anglia, pe.la inceputul

au fost. introduse mai ântâită in
seclului ce espiră. General Stud

"Book pentru cal „la 1808 şi Choates's Shorthorn Herdhook
- pentru vitele cornute la 1822, şi din causa, utilităţilor lor sai
lăţit şi intro ius în tâte țările, unde cultura. vitelor este în
„h6re,

dar în special la cultura

„mai acele ănimale

se consideră drept gennins,

introduse în “Studbookul

după
N

mumă: direct din
. .

cailor de cursă. In Anglia nu-"

,

englez, s6âii că derivă

cari

se afla

după

tată şi

una din familiile inscrise. acolo. De
-

N

-

”

a

_—
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atunci esistă registe gencolugice în tote țările, unde cultura
cailor de cursă este de ceva importanţă” şi se numesc după

tările respective; stiidhookul francez, german, ungar, român
etc. La noi studbookul român este în posesiunea Clubului ;
Jokey. (Jokey-Club) — român din calea Victorici No..... care
are drept scop; cultura cailor. de rasă în ţeră, şi unde il
ste vedea ori cine se interesâză de cultura ippică din ţâră.
Afară de registru geneologic special pentru caii de cursă
Studbook, mai sunt şi registre genealogice oficiale pe ciredi
şi turme, aşa. numitele—Her dhook—introduse in diferite ţări
privitâre

la cultura vitelor botine,

a oilor, rimătoriior şi câ-

= ilor, cari sunt considerate tot aşa de oficiose și demne de
“ încredere ca şi Studbookurile. Ele se găsesc mai des în posesiunea Reuniunilor,; Comiţiilor şi sindicatelor agricole, s6u

a

judeţelor şi comunelor,
numite

rase

cari se ocupă cu cultura unei a:=

de vite, şi sunt trecute

în ele numai animalele

de rasă pură şi pe alese, după . clasificări

seriose, de către |

|
comitet delegat. anume de societate..
- _.
Certificatele date de ele sunt considerate drept oficise
şi deplin valabile inaintea ori şi cărei autorităţi ; şi ele ati conun

|“
|

tribuit
“la

mult la înlesnirea. traficului

ameliorarea

animalelor . de

culturei vitelor în genere.

rasă

şi

Nu tâte vitele din

"o turmă ori cirâdă, vin trecute d'a dreptul in registrul ge- ncalogie publie—Hert dpoock-—fie ea ori cât de alesă şi de uniformă,

ci pe alese,

nuniai acelea

cari intrunesc

în sine: tâte. |

caracterele rasei s&ii aplitudinele în cel mai inalt grad, pe
care_le urmăresce societatea, instituţiunea însăşi fiind- meuită: să. contribuie la ameliorarea şi perfecţionarea rasei. Deci
o selecţiune

esemplară

esțe Heceşară

de făcut în mare

ca

şi în mic, după “cum o face ori şi care cultivator în turma
Și

cir6da

sa, când

de mai

înainte

-

scie, că nu ori-ce individ

'se potrivesce egal de bine pentru prăsilă, a
Deosebit de registrele genealogice- publice — Herdbook

,
şi

—
Studbook—mai
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sunt şi registrele
de impărechere

care este dator să le posedă. şi pârte

particulare,

ori şi care cullivator

de vite. Ele sunt. numai un compliment indisp&nsabil Şi esplicator al registrului genealogic public, întocmai cun şi la
comptabilitate

cartea

mare are lipsă şi adaoşe de diferite re-

“gistre şi jurnale.
- In

-

registrul: de im părechere

|

se deschide

fie-cărui

animal

mascul sâii femelă câte o fie deosebită, in -care se trece
cu tote seranele şi defectele lui, cât se pole de detaliat pentru

a ne putea face tot-b'auna o idee cât mai exactă asupra lui.
In special se trece originea

şi descendenta

in 2 grade după

- părinţi şi moşi, apoi o descriere esactă şi am&nunţită a lui .
“cu

tâte calităţite şi defectele lui şi ale descendenței lui; la ani-

-malele

femele

trebue

să indicăm. în el şi

numărul fetilor şi desvoltarea

şi a laptelui

produs.

In

fine,

lor,

şi

apoi

data fătărei lor,

durata - lactațiunei

serviciile

ce

ne-a

adus,

„eventual premiile ce a obţinut, bâleie și maladiile de care a |
“suferit; nu ar fi răit: ca să treceri în el şi diferite măsurători
şi cântăriri. Din. ele apoi putem vedea dacă individul ” şi:
turma

progresâză

ori dăi inapoi,

decade.

Aceste descrieri să fie tot-d'auna pe cât de detaliate, pe. atât
de consciinciose şi obiective, acâsta fiind in interesul insuşi al
] roprietarului lor, ca în diferite dar 'averi şi transacţiuni ale lui,
ele aii .să'i servescă drept călăuză şi îndreptar ; acesta este
şi necesar, după- ce nu tot dauna putem să judecăm Şi apreciem bine. şi după merit fie-care animal şi-prea des sunter

avisaţi la registru, după ce individul nu se presintă tot-dauna

în egale condițiuni, de exemplu după o bslă, crize econo=.
mice, obosâlă ete., iar ca reproductor numai după progenitura lui din registrul de impărechere
aprecia. Producţiunea de lapte la: vacă

il putem
iarăşi

cunâsce şi
numai după |

registrul de impărechere şi de mulsâre, o putem aprecia. Oile - nu

le. putem clasifica

şi „aprecia după

fie- care

tansâre

timp

—
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:

multe luni până ce lâna nu cresce mare
n
indelungat ded mai
ca săo putem distinge bine; alt- fel suntem avisaţi numaila registrul” de împărechere. Deci este în interesul producătorului |
ca şial cumps&rătoralui, ca. datele registrului de împărechere
-să nu fie numai sumare ci detaliate şi corespundătâre. ade-

E vărului şi: consciinţi6se.

-

__De aceia nu este de ajuns de a le trece în vegisiru numai
cu numele sc numărul, ci trebue să fie şi găsim acolo o des-criere detaliată ă fie- câreia din ele. Apoi numele şi numărui
cu cari sunt trecuteiîn registru săli se aplice şi lor pe: corppentru
a evita ori-ce confusiune, prin “ardere de piele—imprimându- le

ferul roş pe partea dinapoi a corpului cu un semn 6re- care
care: denotă originea şi proveniența, după cir6dă:. sei comună, apoi numărul curent se arde pe cârne -ork-se taie în
„concha urechilor,

după specie.

Da

CAP,V.
S

DESPRE INGRIJIREA ŞI ORESCEREA VITELOR
DOMESTICE
|
Vita

trebuesce

bine îngrijită şi egal

nuirită, de la nascere

- şi până la morte. a măsurat scopului ce urmărim Ori-ce
“stingenire adusă în îngrijirea şi hrana ei, atrage după sine
"o slăbire visibilă şi o deteriorare a £i şi impuţinarea fol6se"loree avem dela ea. Cu deosebire multa attenţiune şi ingrijire
"reclamă vita însărcinată

şi f&tul ei in primele stadii de des-

voltare.. Bâlele şi tot felul de epidemii

sunt mai dese la a-

__ nimalele tinere, decât la cele mature şi bătrâne.

Numai muma. bine îngrijită şi nutrită egal. va fi în stare
să producă un făt sănătos şi bine desvoltat,. Natriţiunea ei
potrivita

şi substanţi6să trebue să începă de odată cu za: mislirea fătului, şi să mârgă crescând cu desvoltarea lui pro-- gresivă. Dacă muma nu capătă un prisos de alimente
peste
strictul necesar întreţinerei corpului ei, nici fătul
ei nu seo
E pâte 'desvolta normal: şi ese mai mic ori slăbuţ,
Dar iarăşi

"fătul

să nu fie împedicat

şi stinjenit în

desvoltareea

sa

in

„uterus, prin o hrană prea voluminâsă şi greii de digerat ce'se

dă mamei. 'De aceia ori-ce hrană prea volumin6să
care umilă
ori e grea de digerat trebuesce absolut eschisă -din
raţiunea

dilnică a vitelor borţose, fie ele prea volumin6se
în sine ca
_„eoceni, paie prea mari, fie prea mustâse
şi zemose, cari prin
„desvoltarea Violentă de gazuri

in stomac, ar „Produce

o pre-

.

il
'siune

—.

,

prea mare asupra fâtului şi ar causa mortea s6ii abor,

tarea lui „De asemenea

trebuesc înlăturate din raţiunea il

nică de hrană ori-ce nutreţuri, alimente și substanțe stricatemucigăite,. crescute ori prăfâse ete,, cari încă "i. sunt vătă-.

“mătore. Nutriţiunea: ei trebuesce să fie. msi intensivă şi mai
concentrată inî peri6da “din urmă a gestaţiunei, na. numai.
fiind .că desvoltarea. fătului recere mai multe substanţe dar |
vita trebue să adune ŞI substunțe de reservă pentru secrețiunea laptelui şi desvoltarea. ugerului. şi mamelelor..

* Pe lângă hrana substanţisă

şi potrivită vine: apa în con-

siderare, care trebue să fie tot-d'auna o apă potabilă lim- pede şi curată, nici prea rece nici prea caldă ori ameste-.

„cată cu fel de fel de
" defavorabilă, şi pâte
Pe lângă hrănirea.
trebue şi menagială,
țiune,

substanţe. O apă prea rece, încă îi este
Me
causa abortarea. i
şi adăparea ingrijită, vita însărcinată.
ca intreținere şi regim. Ori-ce agita-

sbuciumare” şi încordare

favorabilă

-

şi pote atrage. “după

peste

putetiile ei, "i este de-

sine perderea rodului ej—a:

„bortarea. De aceia este mai preferabil de a le ţine liniştite
şi chiar pe cele trăgătore anu le supune la munci greleşŞI intensive, mai cu semă în peri6da: ein: urmă a gestaţiunei.
- Ţinerea lor in grajduri. mari spaţi6se- şi luimin6se, le este ...

cea mai priincidsă, atât pentru: mume cât şi pentru feţii din.

ele. Ele să nu fie nici alungate şi gonite şi nici . imbulzite
mai cu s6mă lă intrarea şi eşirea din -grajd sâi din curte,
ori ia păşune asmuţate

cu -cânii.

Fârțe

bune

|

sunt-ocâlele.

|
„— boxurile şi despărţirile făcute cu- scânduri etc. în grajdurile mari spaţiose, unde în timpul din. urmă al gestaţiunei
„le putem separa câte una două, înun compartiment cu feții lor. Mişcarea potrivită nu le strică câtuşi de puţin ci le face bine.
Petrecerea lor la aerul curat şi la lumina solară le este
forte priinciosă fie afară în libertate în ocâle: deschise, fie
sub șoprâneş şi în grajduri inchise, iar pe un timp cald şi liniştit
Pi

=
„e

putem

lăsa câte-va

ore şi alară în libertate. Pe cele de la

. păşune pe un timp ploios
grajd

şi la adăpost,

şi rece

pentru

i timpurie + a.lor..

”

concepere

bine le punem

: a preveni o. recire

in

Şi fătare prea

IN

1. Gestaţiunea
După

mai

şi fătavea:

fătul se, desvoltă de

timpurii!

în

corpul

mumei, în cât la vitele mari după & luni de dile el incepe deja
să dea

semne

şi sbuciumare

de visţă.-mai

a mumei,

cu semă

după ori-ce agitaţiune

el se sbate in

cât uşor

il putem

simţi şi noi. Insă in acest stadiii şi penă lu fătare el este
învelit în o membrană mare şi grosă cu mai mulţi negi pe
ea numită placentă, popular

sălaș, fig. 30 iar de

nutrit

se

Pig. 30, Vaca înainte de fâtare cu viţelul- matur o, eșire.

nutresce cu ajutorul umbiliculuiă cu care este în legătură
directă cu corpui murnei.. Afară, de acesta el este iaconjurat
|

de o mare cantitate: de apă.
Gestaţiunea dureză diferit: după

cale. mică mai puţin, la cele mari

mărimea “animalului,

o
la

mai mult. Egitea lui tim-

.

—
purie

mesce

inoportună

până
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ce fetul

de ordinar abortare

nu

este încă matur

sc i lepădare „iar

se

nu-

norinală

una

E

fetare.

„La fătare plesn6sce mai ânteită placenta Şi apa ese afară
“ pentru a. face mai alunecâse căile.de esire a fătului şi a

. înlesni fGtarea.. De ordinar dacă fătul este situat, normal în
"corpul mumei, lu fătare el.ese mai ântsiti cu capul şi pi
ci. ele Winainte, apoi alunecă, uşor. şi cele alte. organe şi | părţi ale- corpului ca “mai subţiri, şi î8tul ese fâră a avea

lipsă. de ori-ce ajutor din” partea n6stră.. Numai când el este
anormal pus în curmeziş ori că ese. numai. cu un singur
picior înainte, sii are capul prea mare, are lipsă- de ajutor din .
partea nâstră, şi atunci este mai pine da: recurge la, un om

priceput “eventual. a chema

în grabă un . veterinar,

care să 5

iintârcă viţeiul, în casul extrem, să scape cel puţin pe muma
e

cu .vi6lă.

Dacă viţelul a eşit normal,
mucosităţile

ce. aii mai

în curând, muma

rămas pe

i lie

de

el şi. el s0 svintă? la aerul

cald, şi tenărul animal dacă este viguros se. scslă,

incepe

mâncare, eventual

îl aple-

să umble

şi. să caute

singur. de

căm noi. Dacă-gura îi este -incleştată de.:nu pâte apuca Şi
a trage de mamele, trebue să- -i mulgem noi câte puţin lapte
în gură, până ce învaţă să sugă. De multe ori: mumele tinera

nu vor să lăse viţelul să. sugă fiind-că se gâdele, atunci ele
trebuesc legate. şi ținute până ce după câte- va încercări se-

..

dedai şi ele.

-

-

|

la o oră două: după tătare” vita. se . curăță: ese placenta din corp, s6u ceea- ce de obiceiii se nuniesce obiela
Cam

“cămaşa s6i sălaşul, în care a fost învelit viţelul.. Dacă ea în-!
- târdie a eşi, o putem pripori noi prin "legarea de gr eutăţi de.
ea,eventual recurgem. la un veterinar: 'ca să o tragă el, căci
ea remasă în corp trece în putrefacţiune şi dă loc la infa--

“maţiuni Şi pericliteză visa vitei. La animalele prolifice cari
a

4
pasc mai mulţi

feţi de odată, fie-care făt este învelit iin O pla-

„centă deosebită, şi la f&tare es feţii cu uşurinţă la scurte inter-.
“vale unul după altul ; relativ dificultatea cea mai mare a
întempinat-o cel q' anteita a eşire, fiind mai mare. Tot aşa de
uşor es şi placentele lor fiind mai mici.
„In urma durerilor: şi convulsiunilor facerei, vita se simte
obosită, are lipsă de repaos şi intărire.-Dg aceia este bine
“ca îndată: după fătare să-i -dăm de mâncare Şi de băut;
ceva fân mâle şi Dun, eventual fân uscat şi ceva grăunţe
Oi, uruiălă în apă “incăldită -de
băut, ca. să prindă . putere,
“şi-apoi să o. lăsăm să! zacă linistită şi în grajdul cald ori.

„„dacă este. prea rece şi
. pătură peste şele. Dacă
viţelul, atunci presărăm.
„gând sarea il va: curăţi
a

e

ger mai bine să o acoperim cu o
insă nu ar voi să lingă şi curăţe
ceva sare cu mălai pe el, şi ea linşi pe.
a

LS

ui Aptanea

şiș înţărcarea.

Prima hrână ce o ia oul născut. din afară, $şi 1ot-odată
„pentru: el indispensăbilă este însuşi laptele mumei, şi care
nu p6te fi înlocuit. prin nimic; Chiar şi. dacă. sar "periclita
_muma, trebue să-l aplicăm la allă vilă de curând fStată, al

„cărei lapte încă nu este curat
“mumei

şi bun

de mâncare.

în cele 3—4! dile d'ânteiă după

» substanţe albumifoide
| “normal de mai târdiu,

f&tare,

Laptele

conţine “multe

şi se. distinge. că: totul. de

laptele

şi prin aceia il face ca-el-să fie di- -

„uretie “furăţitor, şi de comun il numim corastră (collostrum). |
„EU ca- atare este: cel mai bun aliment pentru casul de faţă, ă
“şi: nu pâte: fi! Substituit prin. nimic — nică chiar prin alt- fel

„de. lâpte norinal, -de „6ră- ce: aparatul : digestiv al noului
..
născut este plin cu o: "substanță nâgră bituminâsă, nu=
„Bilă: „imetoniu,- care:
.

si

N

S

Li

”

(rebuesce
”

a

si

id

mai „ânteiii. eliminată
N

-

4

din.

prin o

corp

curățenie

6re-care, „

să se- ”

Dântiu: ca , animalul

_potă nutri. Contra acelui cleiii negru, laptele cu corastră este i
cel mai bun purgativ. După 3—4 dilg, laptele se curăţă de
cantitate escesivă de albuminoide- şi devine „normal,
avend o composiţie mai potrivită pentru nutriţiune.
Pentru a putea Ina. şi consuma hrană solidă volumin6să,

acea

„stomacul

noului născut nu este încă destul de desvoltat. şi. |

„se desvoltă numai treptat. De acâia . unica, hrană a lui este
şi rămâne în săptămânile cele. d'ântâiiă laptele mumei, sei
dela 0. altă vită “similară. La vitele slaba de lapte, cari nu ai . lapte! de ajuns nici pentru nutrirea” viţelului. (mielului) lor,
_trebub să le- dăm ajutor din altă parte, aplicând viţelul .

7

De alt-fel secreţiunea

lor la o alta'mai bună de lapte.
“telui nu depinde numai: de specie,
întreţinerea şi nutriţiunea. vitei.

_ Dacă. ea este mai bine nutrită
tate : un

fen bun, grăunţe,

rasă şi individ, ci şi "de
Ş

rutreţuri

«cu

mai concen- .

turtă “de uleii, făină, tărițe, elc.

„Şi nu prea este “încordată la muncă, ea tot-Q'auna va
lapte

“chiar

cu

lap- .- ai

avea

-

prisosinţă pentru. alimentarea viţelului (mielului) şi

-

e

peste trebuinţele lui.

Mult ajută. secrețiunea laptelui la tot felul: de vite. şi nu
triveă miumelor cu- nutreţ, verde: suculent şi uşor de- digerat,
- păşunatul | la iarba verde, trifoiul' şi lucerna verde, s6ă chiar
holda .verde de primăvară. De: prima. nutriţiune abundentă:
a vitelor tinere, depinde intrega desvoltare ulteridră, a lor şi
„ folâsele! lor de. mai târ di. La vitele bune de lapte, după cele a

| SA
nu

ile dântâii le vine: laptele cu profusitiue,. încât viţeluL
este in stâre să-l sugă tot, şi nici

a

“ca să-l cotisume el singur. ..
- O-mare
”.

in stare: crudă, oră, pentru

nâstră directă

_chegarea: lui: şi. fabricaţiunea - de “unt

şi. brânzeturi

în

şi alte

ŞI crescerea viţelului ne Sine:

„produse lactice.. "Unde. ținerea
pi
po

o

noi şi intrebuinţăm pentru

parte. din el. îl luăm

alimentaţiunea

că. este: bine acesta,

1

Pi

...

—
prea

scump,

cundar,

s6u

că

ca în jurul
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crescerea vitelor

oraşelor

mari

este

an

licra se-

şi mici, acolo după ce s'a

intărit în cât-va vițelul, la: o săpiămână două după fătare, îl:
vindem pentru tăiere şi. folosim noi tot laptele produs.
- In

alte circumstanţe

- Viţetul cât mai iute,

pentr u a cresce,

seu că-i lăsăm

eventual a ingrăşa.

mai mnlt lapte, ori că

„pe lângă laptele mumei îi mai dăm şi lapte macru smântănit
dela altă vacă, ori că laptele: mumei
inlocuim cu lapte simentănit dulce,
de, oleiii şi alte nutreţuri solide.

i-l detragem treptat şi:
cu

uruială,

b6be,

turtă

„ Afară de lapte, vita tinără trebuesce de limpuriă deprinsă
„a lua şi hrană solidă voluminâsă. In societate cu muma sa
-şi alte vite, fie la păşune, lie in grajd, prin imitaţiune se
învaţă de timpurii a mânca ciugulina, a lua câte un fir de.

fen, .i&rbă, ori bob de grăunțe din. ieșiele
dolor

mari,
ma

- macul

şi treptat li sa desvoltă

pentru

nutreţurile

Grăunţele, insă

sunt

aspre

şi

mumei

conformeză Şi

şi. volumin6se.

de obiceiti: prea

sale şi a
slo-

.

tari pentru

ai

el, incât

nu le pete nici râde şi “nici. sdrobi între: fălci, de aceia este

.

mai nimerit de. a-i .da.noi grăunțele sdrobite, ori fărimate..
ca uruială, presărate pe fenul aspru, ori în lături ca băutură. Și mai bine este când fiina- mai mulţi şi: de „aceiaşi
“verstă, le dăm de mâncare în- un compartiment deosebit,
numai lor. un. fen m6le, ceva o0văs scă orz fărimat şi tur tit,
- ca jucându- -se să incâpă să mănânce, şi de la cei mai mă. Tişori se indâmnă şi invaţă şi cei. mici.
|

“Pentru. mânzii Mici şi purcei. este mai avahtagios aacă iin.
primele săptămâni şi lant ei pot umbla în. libert tate cu mu
|
mele. lor la păşune, căci atunci. ei se deprina. a. mânca
- cu.

“ele jucănău- -se, Viţeii însă
i
se ţin depar te de mumele lor,
a le: detrage o parte din lapte. In timpul din urmă
industria intensivă de: lapte, s'a introdus. Şi lăţesce.
mult obiceiul de a nu se lăsa vitei să. sugă de: loc
a.

.

Di

m

pantru
insă la.
tot. mai.
la vâci,
v

=

i

| INI a

“şi-a le mulge laptele şi a li-] da lor cu. măsură,după e cesa.
dovedit că nici-odată nu..se pote sci Şi- controla cât lapte
“sug ei direct. Apoi vitele, mai cu ssmă cele linere, “contrac>

(6ză prin sugerea vițelului reul obicei — devin: nărăvite —
de anu se lăsa să fie mulse sii că'nu lasă laptele până” ce
nu

a supt

“multă

mai anti

bătaie

viţolul lor, câre nărav

de cap, mui

Cur semă cand

ne dă în urmă

dinte” o

alta;-ele sunt frustrate de el.

|

causă ori

Doe

Ast- fel, prin deprinder ea ei cu mulsul fâră de vițel,
-.-viţelalui numai :să “bea. „laptele, fără să. sugă. singur, taman

|

amendoi Ja discreţia n6stră absole tă, şi mai târgiă laptele
_mumei

îl putem

detrage tot mai

mult dela: vițel, pentru a-l. ă

inlocui cu lupte macru, eventual cu alte alimente solide şi
lichide, fără ca 'viţelul” să se. resimâtă ori tânjescă. De alt- cum

„la smântânivea laptelui în stare dulce, cu

ajutorul de sepa-

ratore. s6ii centrilugă şi la o producţiune intensivă de lapte; _cum esie la tote lăptăriile mari, laptele macru în sine re:
“ presintă o .mică "val6re, încât i putem da: multă vreme. la.
vite, şi în special să-l îintrebuințăm: şi utilisăm mai bine prin - |
ingr ăşărea. de. viței, miei; purcei. Laptele smentănit dulce îl

.
putem da la viței, miei şi purcei in. stare dulce. ca atare, ori
încăldit şi amestecat cu turtă. de uleiii, uruială tăriţe, etc.
Animalele tinere-nu poi supor ta şi digera la, inceput multe
"- alimente aspre şi volumin6se ; totuşi ele au lipsă să fie nu:
“trite intensiv, fiind-că sunt în desvoltare continuă şi în prima i
jumătate. de. an at: desvoltarea maximă, . care de
_

aci înainte 7.

- merge tot scăgând. a
ia
"De aceia: lor trebue. să le: dăm o întană mai “ substanţiosă.
.

„Şi mai. “concentrată, uş6ră de "digerat, şi de repeţite ori-pe
"di. în care 'să intre un -fen de Jivede, ori o i6rbă bună,
| otavă, tocături de paie cu . grăunţe,

uruială- de orz Şi ovăs, "i

“turtă de. uleii,. ete, eseludend din. raţiunea lor de. lira nă
„tote nutreţur ile prea apose; zemose, băţăse şi grele dde digerat.
î
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da anume |
- Matt le ajută în desvoltarea lor, când 1e putem
constând din fosfate preparate speciale pentru vitele tinere,
nelor lor, după ce
de calce pentru: întărirea "oselor şi ciola
ling varul de pe
vedem adesea cum viţeii, mânzii şi mieit
bine şi ceva adaos de
a

cărui

lor.. Tot

aşa le face.

sei orz inmuiat ori

sdrobit, în

necesar. întărirei. Sselor

şi ziduri,

„păreţi

câje- incă

ovăs

se allă multe substanţe

şsi săruri minerale,

an împlinit tincra
care le favoris6ză desvoltarea 6selor. După un

. vită intră în. regimul

alimentar

ajunge la desvoltarea ei normală,
dăm

nici O îngrijire

care > comporță

obicinuit,

şi la 2, 3, & ani

unde nu

mai

şi nutriţiune - deosebită,

specia +rasa şi fol6sele ce- avem

avem

să-i

de cât: aceia

de la ea.

-

CAP, VL
DESPRE

REGIMUL

a

ANIMALELOR

DOMESTICE

Sacrinciile. făcute cu procurarea şi intiebuinţarea de re- |
productori buni de râsă, cum şi introducerea şi aclimatisarea.
de -rase streine, numai, atunci işiva ajunge scopul ei, când
-

ea va fi ajutată şi de un: regim. corespundător — adică de o ţinere- şi
voim

natrire

raţională şi corespundătâre

a atinge, căci

iără de- acestea

ori

şi ce

scopului,

ce

sacrificii sunt ,

zădarnice. A cumpăra şi introduce vite. şi rase. streine din
„altă țară şi a le supune apoi şi pe acelea la - acelaşi regim
“si

te atament,

ajunge

cu care

sunt

la nici un resultat

obicinuite

ale „n6stre,

cu intenţiune

este

Şi vroinţă.

a nu

|

- Si totuşi acâsta s'a întemplat de. repeţite ori,-şi o vedem
încă făcendu-se,

căci vite str eine s'au impor tat de mai multe

ori în ţeră -şi de multe, ori “reproducători de mare preţ, dar .
„fără nică un plan şi. direcţiune, şi fără de a schimba regimul vechiiă al vitelor. N6i am” avut.de mai multe ori ocasiunea
|

“să vedem
”

şi experiăm

pe 6. „moşie mare din

acâsta.

Intre. altele vom cita casul cu

Moldova

am găsit vite de rasa cea mai

„bună şŞI. mai delicată: a Angliei —vite „de rasa Shorthorn, —
“ţinute

însă -şi iarna: afară. sub nisce coşare deschise, şi “nră-

-nite mai mult cu: paie. decât cu fân. Ori Şi cine- "Şi pote face
o idee de starea: în care ele se găseaii, şi. că se asemănai
mal

mult

cu nisce

ruine

şi nu. erai

întru

nimic mai "bune:

decât vitele. indigene de rasa podolică. Aceste şi alte casuri:

|
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similare nu se. reduc în definitiv. la alta
proprietarului lor de a avea vite de “alt
“ferită, pentru a trece: drept cultivator de
: O ameliorare a culturei vitelor insă
“țâră mai înainte de a. schimba regimul
“ vând putem

scote

ceva din

decât la vanitatea
păr şi de colore difrunte intre vecini.
nu se pâte tace în
ţinerei lor. Mai cuindigene

vitele- nostre,

de rusa.

. poolică, “dacă le putem da numai ceva o îngrijire şi hrană
regimul
ă mai bună, până ce nu suntem în stare să schimbăm
Jor cu totul, decât din rasele str eine. .0 -schimbare'a regimului vitelor nu se
sisteme de plugărie

La

face fără
usitată la noi.

pâte

o schimbato” a într egei

.

regim sunt 3 factori principali ; ingrijirea, “hrana şi: aqă-

postul,

La adică,

ei să nu

nici

lipsescă de la

şi să

o vită

fie am&suraţi scopului. Hrana să nu. lips6scă nici- -odată după

| cantitate,

iar ca calitate

scopul ce voim

să atingem.

Elveţia, “Tirol, Allgău
” lor aii. fost crescute

cu

să fie potrivită

Vitele, bune

rasa ce

de lapte aduse din
cari: în: pati ia

Şi alte rase. de munte,
numai cu

ținem şi

nutreţurile

cele

mai

-

delicate

de munte, ni se pot . ţinea „la. câmpie decât numai hrănite
intensiv şi pe timpul căldurilor mari fetite în parte şşi de ar-

“ şiţa te opicală a s6relui — prin facerea de adăposturi, ori la păduri prin. adăpostirea lor sub copaci

şi plantaţiuni: inalte.

Nutreţurile cocen6se ŞI -„uscate pe” timp de secetă lor nu “le
priesc. Mai
]
curând şi mai uşor se pot: aclimatisa şi ținea cele
la munte

şi la Baliă; unde

tlima este

mai potrivită

petru

î

” ele: şi iarba este mai sucuilentă. De. asemenea, nici. rasele de ..
: carne nu vor prospera în Bărăgan,

"la grajd. şi

natriddu- le şi vara

decât. numai ţin&ndu- le

din, mână,

cernă şi sfecle in lipsă de fân corespundător.

cu grăunţe

.

Ju-

e

i

Păşunile n6stre: de munte: şi dela baltă iai: concurenţa cu .
cele mai bune păşuni similare din streinătate, -Şi pe lângă ă
oferirea

unui adăpost. şi- ingrijiri corespundătăre, ele se potrivesc pentru tot soiul Şi ori- ce. rasă de vite domestice.
EN
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Lipsa de băşuni Dune: şi substanţise la câmpie şi în Bărăgan, eventual Sar

putea compensa

prin introducerea cul-.

n

„turei. nbtreţurilor semănate: a tbrifoiului, lucernei, sparcetei e
„şi altor plante furagere. care: pe pământul cel bogat şi cu...
nodule de calce în
„de minune, şi unele

subsol- aluviii şi diluviii—răuşese tote! *
resistă binişor şi la secetă, incât pe

iângă înfiinţarea de Gre-care: paravane Şi adăposturi, vitele

putea să păşuneze în liber şi acolo în o-mare

ar

parte a verei

şi numai pe secetele de tot mari să aibă lipsă de a fi ţinute
la grajd şi nutrite cu porumb verde, mături, etc.
- Dar chiar

abundente
„Şi locuri.

-păşune

şi la câmpie

unde

tâte

imaşurile

şi

subatarile

de odinidră ai fost sparte şi prefăcuta in ţarine
de

arătură,

tot. sar

mai

“găsi

în: jurul nenumăratelor. lacuri

câmpie; apoi

s'ar putea

obţine

locuri :bune

de

şi- balţi - mari
dela

şi prin regularea

generală a »

_Tiurilor şi svântarea a nenumgrate eleşteie şi bălți mai mici;
a! cursurilor de apă, a căror vaduri şi lunci sunt acoperite cu

stul şi papură, şi-'sunt numai nisce mocirle şi adevărate focare.
de

face

malari iă, care. decimâză numai

incapabilă “de. “muncă - pentru

populaţiunea rarală, şi 0

0 mare

parte

a verei,

E Utilitatea lor ca eleşteie de pesce şi pentru morile de apă abia

mai vine în considerare şi le face de "prisos,
ducliunea

mare

de

pesce, -ce vine

fală de pro-

dela “Dunăre

şi Bălţile

mari, ce nu se pot seca, iar. apa ca forţă. motrice pentru
mori de asemenea după ce adi” 'aprâpe în tâte comunele dela :
câmp există, mori de abur, cari sunt superidre. celâr de apă,
“In. ori- ce cas priv regularea” „acestor băltace . ŞI cursuri
mocirl6se de apă, -s'ar obține Ta câmpie terenuri considerabile:

4

de păşuni - cari să renteze 100 la 100, pământul, „Şi să dea un
avânt enorm. culturei “vitelor şi .la câmpie, “şi să facă de
prisos introducerea. stâbulaţiunei: pentru: multă vreme. Prin.

secarea şi insănătoşarea acelor -terenuii, adi aprâpe cu totul i
sterileşi primejdiose sănătăţii şi igienei publice, s'ar obţine- Ia

—
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tot păşuni şi feneţuri de I-a calitate, tocmai-în partea cea mai
lipsită a ţărei de vite şi de nutreţuri pune.
Regiunea bălților, a colinelor. şi “muntelui, dimpreună cu
acea a Dobrogei sunt f6rte potrivite pentru o cultură intensivă
a vitelor, după ce ele dispun de multe păşuni naturale şi
fârte bune;

păşuni

de calitatea

I-a. Toţi

mocanii

sciil şi-cunosc din propria lor esperienţă, că

şi țţuţuenii

munţii Ţărei

“sunt cu mult mai fertili şi mai buni chiar de păşune decât cei a
Transilvaniei, cari vin situaţi mai dosnici şi sunt mult mai repedi şi stâncoși, iar spre România . tranziţia muntelui fiind

mai lină, Aceste regiuni ar (i apte a da culturei vitelor o desvol- tare din cele mai mari, după bogăţia naturâlă a solului lor, şi

capabile de a. aduce cultura vitelor până la cel mai inalt grad
de perfecţiune.

Numai

trebui schimbat

cu tolul,

„de guvern înfiinţarea

cât. şi aci regimul

de până

şi favorisate eventual

acum

ar:

subvenţionate

de societăţi cooperative, ale economilor

de vite, înfiinţărea de sindicate de producţiune “cu căşerii.

7

şi lăptării mari societare,
abur: şi. apă,
-

în cari

Lipsa de apă bună: şi potabilă
principali in cultura, vitelor. Apă
pretutindenea, numai pe Bucegi
apă aproape de loc după topirea

să-se lucreze, cu
.
-

forţă
i

de.

incă este unul din factorii:
este la-munte şi la baltă,
în. regiunile înalte nu este
zăpedei. lipsa de apă se

simt6 pe multe locuriîn ţeră ci deosebirela câmpie şi în
specialîn Bărăgan, unde ea se scoate cu burduşâle trase cu
vite dela

mari adâncimi.

La

mijlcele

technice

de

adi

nu

ar fi r&ă ca chestiunea puţurilor şi fântânilor dela câmpie să
o'ia guvernul în “mână, şi să facă în toate satele lipsite” de
apă la suprafaţă, puțuri mari sistematice in contul comunei
rurale, ca apa să se scoată—cu mai multă inlesnire decât din
cele de adi, trasă cu burduşele.. Infiinţarea unor pompe şi
fântâni mari; cu roată ori cu pompe cu abur nu arfi o cheltuelă

prea

mare

pentru

bugetul

corhunei,

eventual la cele.

-
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„

mai. sărace şi cătune să vină judeţele şi Statul in7ajutor,
unde apa este mai adâncă şi mai dificilă de scos. Cu cât sa
cheltuit cu sondagiul

puţurilor

artesiane

dela Cotroceni şi

Mărculesci se puteaii .ajutora cele mai multe comune de la
câmp,

ca

să aibă toate

adi fântâni

sistematice

cu

apă

po-

tabilă suficientă pentru vite şi toate trebuinţele economice
ale lor, eventual ca să se -populezeşi ridice sate şi acolo;
N unde regiunea este riepopulată şi necultivată din causa
de apă,

şi țera

să se

ocupe şi

cultiveze

mai

lipsei

uniform.

„Pe lângă hrană şi băutură, al treilea factor este lipsa de
adăpost şi scut contra serului şi intemperiilor, în special
lipsa de grajduri. Grajduri mari spaţioase, luminoase şi calde,
„sventate

şi bine

pentru ori
_Că

ventilat: . sunt,

şi-ce ameliorare

ele să

întrunâscă

în

condiţiunea

şi cultură

sine aceste

indispensabilă

rațională a vitelor.

condițiuni. nu

vineîn

considerare atât materialul din cate este făcut grajdul, -ci
modul şi forma cum este făcut, numai grajd: să fie, ca să
scutescă

„sănătăţii.

vitele de Crivăţ şi intemperii,

şi să nu fie vâtâmător

Chiar şi în străinătate se desiste acum

mult lumea

de la grajdurile

masive

de

tot

mai.

zid şi în locul-lor

clădesc altele mai uşoare din gard de nuiele, paiântă, păment
„bătut, eventual din două rinduri de gard şi umplut. cu
pământ ori plevă, ori numai din un singur gard de nuiele
„ori uluce, căptuşite pe din afară cu păment care se ia şi pune
după urcarea sâit scoborirea temperaturei, și câte-odală
acelăşi pământ imbibat cu gazuri şi săruri amoniacale şi
nitrate se intrebuințeză şi ca arătură. Un atare grajd de
lemn dacă este bine” făcut, acoperit cu paie ori stuf durează

„câte 25—30 ani, şi tace: serviciile. ca şi unul masiv
[| Atară grajlură uşoare
“baltă mai așor decât oră
denţă. la fața, locului şi
compensa în de-ajuns în

de. zid,

sar : putea faco la noi pretutindinea, dar la
unde, matsrialul necesar fiind. acolo în abun.ele ar aduce servicii imense. Costul lor sar. .
decurs de 3—4 ani de dile „prin economia
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şi desvoltarea mai

bună “a vitelor. Cu totul:

nepotrivite însă sunt saivanele, ocslele şi perdelele de adi—adică obiceiul

„do a ţinea vitele afară sub. cerul liber dupii o perdea—s6ii paravan
- ușor făcut din coceni de porumb contra vânturilor, ori din vălătuci de
„stut ori nuiele, s6i după un șanț mare circular a cărui pământ o pus

de dig, ori și numai dupii şirele do paie, unde ole si fie ferite numai
:de Grivăţ dar nu și do Austru, caro şi el do multe oră nu este mult

“mai domol decât Crivăţul ; iar “încolo.e!g sunt oxpuse tuturor picurilor
ometuiiui și: gerului cumplit.de iarnă. Nu mai puţin defectuoase
sunt şi saivanele, unde vitele mari și mărunte -staii înghosuite și,
âscunse cu totul sub un fel. de” boltitură scunde de paie şi coceni,
întunecoase şi umede, ferite co e “dropt de asprimile gerului și de
intemperii, dar lipsite de aerul curat și de lumina dilei. Petrecerea
îndolungată n o atare atmosfera numai igienică nu poate fi, şi nici
favorabilă desvoltărei lor ulterioare. “
'Ținerca vitelor la întuneric” și în o atare. atmosieriă grooaic, este

favorabilă

numai pentru vitele

bătrâne și puse la îngrăşat

cu sii

rumegeşi digere în liniște; ferite de ori co agitaţiune şi emoţiune
“sufletescă, iar nici odată nu poate fi favorabilă pentru: vitele tinere
„Şirin desvoltare, și nici _pentru celo cară „ati să sorvâscii la repru- duețiune. Acestora aerul închis şi greoiii din saivan în numai că le este insuportabil, dar le este și viitiimător pentru întreţinerea lor
„ sănătoasă și desvoltarea normală. Fel de fel do boale şi predisposiţii .
do hoal6 capătă şi contractează vitele acolo, cari și dacii nu se ivese
„Şi manifestează îndată, se manifestează de sigur mai târdiii și întrun seral
-„ potenţat, „Prin o stagnaţiune patentă în crescere, o sl: ibire şi înbolniivire

continuă a or, și prin reducere: progresivă a valărei lor. Apoi tre„Corea: din saivanul. prea cald și umed, unde Staii înghesuite aproape .
ca și horingii în butoiii, la aerul rece din. libertate, încă nu le poate, - ace bine. 0. temperatură prea caldă în saivan. este cu totul nepo“ trivită, și

vătămătoare

în . prima

linie

pentru

0i, cărora

face

să

li

se: încălțuiscă lâna. Din. contră lâna lor se desv oltă mult mai. bino
și mal frumoasă, când ele sunt ţinute. întro temperatură cera mai
scădută 8 — 120'C şi: insuficientă pentru alte-vite. Bivolii sunt cei

. mai simţitoră și mai plăpândi „contra gerului și recelilor, după aceia
| -vin caii; ceva mai resistente sunt vitele cornute şi porcii ; aceștia Su-părtă cui ușurință gerul numai să aibă „paie svântate în care să
se

poatii învălui şi ascunde, - Grajdul să fie: înalt sventat luminos
Și.
“cald. Temperatura lui să fie puţin variabilă, de obiceiii între 14—1000,
|
La.

Pentru vitele ca sint s9 feto și “animalele

tinore după

fătaro se

cero ca grajlul să fio ceva mai. cald și bine ventilat. Oră-ce

cioban

şi mocin poate certifica. din experienţă

că deși ci”

cu vitele lor, cari “petrec” tot-Vauna la/largul şi în liber, vara sus
şi iarna

la munte

la Balti şi prin

Bărăgan, şi

prin urmare sunt

- destul de tenaci şi dedaţi cu asprimile climei din stepe și do la munte,
totuşi adevăratul chin și martiriu penti u că este epoca fătatului oilor,
“când primă-vara îi apucă Crivăţul la câmp deschis, so schimbă vremea,
și oilo ai încoput să fete, şi micii coi crugi cu mumele lor nu pot
„găsi nicăiră adăpost, şi nici hrană svântată și bună, ci trebue să r&“mână cu ele în ploaie şi picuri cu s&ptămânile. Atunci le mor micii
şi Ji so prăpădese și mumele; acoste unic din lipsa do oră-ce adăpost:
Chinurilo lor aturică nu.se pot descrie de pana cea mii încercată.
Alte epoce'de martiriu pentru ci este când “i surprinde vrun

viscol și puhoiii cu vitele la pășune în Baltă, unde sărmanele vite

trebue să îndure foame şi ger cu săptămânile, grămădite po câte un
grind s6!i grădiște cu: sutele şi miile, și apoi când și de acolo amenință să le ducă undele furioase, trebue si le scoată cu. innotul
printre

sloii de gheaţă

și prin

valurile: furioaso

pe distanţe

de câte

2—5, & kilomotri. Atunci li se p6rd mulţime de vite, p: arte prin
înecare, mari și mărunte, luate. de curent.și de valuri, parte prin
boalele contractate, căci cele scăpate de. moarte tângese “și sunt bolnave multă vreme după aceia; dacă nu în toată viața lor. Ce aii
agonisit şi produs ele în decurs de ani, se perde în câte-va cosuri, la
trecerea Dunărei cu înotul printre sloi şi: valuri.
Acestui sistem barbar şi ruinător pentru vite ca și pentru. economi,
Sar putea pune un capăt prin obligarea tuturor proprietarilor de

“ moşii”de la Dunăre și baltă, cariaii păşuni și in vite în baltă, înroite
"1 "ouă proprii, ca să aibă fie-care câte un pod umblător propriii, ca la
cas de pericol să le” poată scoate îndată pe pod svântate, ia nu cu

inotul prin apă și îngheţate moarte

de ger și foame. Statul şi Efo-

riilo, cară aii în partea locului cele mai inari și mai multe: domenii,
ar trebui

să premergii

cu

exemplul

înaintea

proprietarilor-p articu-

„ari. Mica sumă eo ar reclama construcţia şi întreţinerea acelori—a
- unui pod pe fie-care moșie de mii de pogoane—abia vine în conside-

“zare și ea star amortisa cu prisosinţă în 8—4 ani, prin vitele salvate
de moarte și peire sigură, şi periculele fiind mai puţine păşunatul
în baltă ar devini mai sigur, mai lucrativ. Atunci „proverbul

vechiii

al riveranilor:- ea «Balta le aduce; balta le duce» Şi ar perde rostul
şi importanța lui.
i
Păşunatul la munte este mai puţin riscant decât col de la Balti.
Inte: un cas'de viscol şi de omă&t oameni și vite surprinși fără veste
„de viscole, găsesc adăpost și scut după cole petrii și colț, ori sub

bradiă şi molidii

seculari, până co trece

furtuna, pe când în balta

contra valurilor şi undelor futioase, nu' osistă scăpare.
„“Incolo' grajduri încăpitoare sunt absolut indispensabile în țiră,!
atât pentru marele cât și pentru micul ciltivator ţeran. Esto do
regretat numai, că la înfiinţarea satelor şi caselor model, chestiunea
grajdurilor pentru vite, a șurelor și şoprânelur pentru nutreţuri pro"ducte și unelte, ali fost neglijate cu totul și date uitarei, do și Sau
tăcut propunori Ministerului în privința” ac6sta.
Din causa lipsei de grajd și a ori-ce adăpost pentru-vite, am văgut
mai sus, că țăranul nostru aro lipsă și consumă iarna de 2—3 oră
mai mult nutreţ, decât co din alte ţări, şi vitele sale consumă aceste
nutreţuri abundonte, nu “ca: să-i aducă lui vre un folos mai rare
ci. numai ca să-și “conserve sieși vicța, | și să iisă numai cu pielea.
- în

primă-vară,

”

Lipsa înființirei de erajăură, peste tot este deci patentă,
pentru

clima

vitele

sa

nsstre

actuale

de rase

rustice

inasprit in mod simţitor în urma

și primitivo,

chiar şi.
după

devastării pădurilor,

ce

și

dacă nu vroim ca ele să-dogenereze mai tare şi să perdem și ceia-co

- posedăm ast; AL. Cu atât mai mult este necesară construirea do grajduri
sistematico și calde pentru cei cari vor serios şi so decid în fine să
- introducă

și- cultive

vite de rase stroine, cari

sunt

do o valoare mai

„mare decât, ale. n6stre, mai binouse dar tot odată și mult mai esi-"
gente decât ale noastre actuale de rasa podolică.
Faţii de localul. săii, în care. este ţinută şi vita faco aceleași pretenţiuni pentru sănătatea buna stare, și desroltarea. normală a ci,
ca și omul. Acea co ne “place nouă; place şi vitei. Unde - ședem
noi bine şi ne priesce, se simte și dânsa. bine și “1 priesco,
iar de.

unde nui convine, fuge și poate fi ţinută numai forţată
închisă ori
legati. Un grajl umă&d și rece, este insalubru igtasios şi
vătâmător şi |

“pentru: vite. El să nu fie pus nici în bătaia, ventului,
şi :nică 'să se
deschidă cu uşa cătră el. Un grajl prea cald, taie
potta de mâncare
„la vite, şi dacă sunt ținute mai mult timp în
el, devin plăpânde
şi sensibile, și atunci nu

pot

suporta

în de ajuns- clima

esternă, sunt

prea sensibile contra intemperiilor. Pentru a putea
regula tompe ratura -

IS
un termometru este necesar pentru fie-caro grajl mai mare. Și apoi!
se car. și ventilațiuni bune pentru a-l putea tot-Vauna aerisi -uşor,
Un adaos bun al grajdului sunt înființarea, unor ocoale largi şi-luminoase lângă

el, în rare

vitele să poată

sta la soare

și aerul curat;

mai multe ore în qi, pentru a so dedea cu acrul atmosferic Și asprimile:
climei, spre a nu deveni prea plăpânde. In grajd să îngrijim d6 o ven„ Hilafiuno suficientă şi să aibă şi lumină în de-ajuns. Grajiurile în-.
„tunecoase sunt umede şi reci...
Vara şi la pășune sunt necesare. pentru vitele de rasă să avom:
alte grajluri de vară mai uşoare, după analogia şoprânolor= deschise
le forescii contra arşiţei sreluiși a intemperiilor. Locul
do adi, cară-să
- acestora îl pot lua și numai plantaţiuni, nisce garduri vii: înalte după
sistoma de Holstein, eventual pordelo de pădure din partea Crivăţului, iar pentru umbră sunt mai buni şi avem câţi-va i copaci mară.
- isolaţi prin Dune.
.
-

Mesuvile

ce

sunt

„ridicarea

de

luat

de stat

culturei

pentru

şi societăți

vitelor în ţeră,

-

_

„Din:cele expuso până aci-s'a putut vedea, ca poporul nustru dă.

prea. puţină attenţiune vitelor sale, şi nu știe să aprecieze dupe |
merit alegerea minuţidsi a animalelor de prăsilă, îaţă, de cca ce
se practică: în streinătate. De o alegere serissă- a masculilor reproductorii la “not abia psto fi vorba; de preţurilo enorme ce se plă„Lose în streinătâte pentru ei faţă, de cele 'usitate la noi, nici
să nu mai amintim. Este lucrul cunoscut, că preţurile cu- cară se:
cumpără și vând în ţ6ră animalele de reproducţiune abia diferă
de cele, ce se plătese pentru vitele ordinare de muncă, și de rentă:
” Băleiură și exposiţii speciale de reproductori, arangiate de guvern.
ori do reuniunile economice. şi comiţiile agricole, la noi lipsesc.
„Nici instituţiunea reproductorilor publici lanoi nu este cunoscută, |
căci acoi câţi va armăsari cumpăraţi de Ministerul de Răsboiii și
oferiţii particularilor pe lânggi condițiuni onorsse și jicnitore abiă,
--pot veni în. considerare, pentru ridicarea culturei cavaline cu totul: NI
_decăute a unei ţâri întregi.- Herghelia do la Nucet după o vegetaţiune: do mai multe decenii a fost desființată iîn urma, unei bile
“ivite,

Rămâne

--

deci cultivatorul

de vite particular

avisat “la propriile»
”

Ss

i

,

7
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sale mijloce și inteligenţa proprio alui în alegerea și cumpărarea do reproductori.-D3 o alegera sistematică în lipsa unoi pregătiri speciale
şi la ol, abia păte fi vorba. Rolativ mat bine stim în privinţa acâsta |
cu alegerea berbecilor do prăsilă, cari tot se aleg cu Gre-caro în-.
:grijire, din causa consumului mare de mică, și a obieoiului întârcerei

berberilor. Tauri și armăsari publici în comunele rurale arare ork
se “găsesc, și- fomolele sunt

stricate do: nisco- masculi novirstnică şi

ării de nică o talie, din causa lipsei. totale de
nomico

ori-co. poliţio

ecă-

veterinare.

„La noi tâtii lumea se plânge că cultura vitelor a decăqut în ț6răȘi agi nu maj poţi ţinea vite, de o parto din causa spargeri suhaturilor
şi fenaţelor, i iar de alta din lipsi de omeni, cari si so pric&pă la
ţinerea și ingrijirea vitelor. Să fie ore numai aceste două câuso lu.
mijloc, care ali contribuit Ja docădinţa şi degenerarea firă pereche
culturei vitelor? Şi dacă sunt ele singura câusă, să ne întrebăm.
:ce aii făcut guverne, societăţii, proprietarii şi arendașii de moşii. pentru

a le preveni, ori că 6meni pricepuţi și cu dragoste de vite, dânșii
i-ati considerat ca nisce daruri grutuiteale naturei, cară nu ai lipsă de
o educaţie specială și ei, și do a fi deșteptatii dragostea do vito-ţi îngrijirea

lor mai

bună

şi în

fiul de sătean?!

Un

proverb

bătrâ-

„mese dice: Ochiul stăpânului îngrașe vita.
|
„Deci drepți să fim, 6re numai slugile și argaţii singuri portă vina degenekărei vitelor? Co aii făcut: marii propriotari și arendași
pentru formarea - personalului necesar, la căutarea şi exploatarea
moșiilor lor? Să nu mai vorbim de societiiţile și reuniunile agri„cole—și alo cultivatorilor
de: vito —cari în ţâră nu existi nici do
nume, ca de un lucru de prisos.0e ai făcut guvernele şi în special «:
| “Ministerul bogăției naţionale, cu cele două importante servicii ale

sile—acel alo Domenielor și Divisianea agriculturei,
ţarea lui încâce,

dela

înfiin-

în timp do-L5 ani pentru ridicarea culturei vitelor, ”

acestei ramuare de activitate şi bogăţie naţională, pe care odinidră unic
„se reditha buna stare a familiilor boeresci ca şi âle sătenilor clăcași,

și într6ga: gospodărie a. statului?! Şi dânşii ar fi fost cei dintâi

chemaţi ca: să dea exemplu. Precum puternicul fluviu este alimentat
“de riură, iar riurilo de vălcele și pâraie—și este în interesul ali-

mentărei lui. proprie, ca acelor din urmă să

nu

le. sece. isvârele,

“tot așa şi pe terenul economic şi social eru de datoria acestor înalte
autorităţi şi clase; da îngriji şi a aduco sacrificii Ansemnate, ca să

*

— 189

=

nu lase să dispară vilele din ot, ŞI influenţa acţiunai' Ministerului
de Domenii să se resimții până în cel din urmă cătun din munţi. |
„Nicăiri nu s'a vădut ca țăranul să mârgă înainte Și să deschidă
nouă _ debușaură 3şi sorginţi- de

venit,

ci el grebiii și. nsineredător. din

- firea lui,.scoptic de descoperirile sciinței şi ale progresului, să vină
în urmă, și să adopte şi imiteze dela.coi mari adi una, şi mâine
alta. Și: cu deosebiro acâsta pe terenul amelioriirei. şi crescerei vi-„telor. Mărturia esto în acestă, privinţă istoria culturei cailor Și a.
introducerci oilor -merindse, în. diferitele teii şi state ale Europei,
- că tot-d'auna. domnitorii: şi guvernele aii dat impulsiuneacare:
a răpit cu sine po mari și mică. Vom cita câtova. casuri-mai binecunoscute. “Efectul introducorci oilor merin6se sub Imp. Maria Theresia .
în Austria și Prisderic cel' mare în Prusia, apoi efectele oieriei . im

perialo, dela Rambouillet în Francia,

DR

„Dacă în Prusia cultura cailor în unele provincii este aqt în itâre, .
şi des; despre Prusia oriantalii se “dice că- acolo aqi fio-care sa născut
“cu căpâstrul în mână, apoi la acel spirit do desvoltâre și pricepere
în “arta de-a umbla și cresce caii, fără îndoială. a contribuit în.
“prima linie marea herghelie a sttatului prusian dela “Prakehnen, care
datâzi de peste 100 ani ȘI a av ut tot- dauna un. contigent de: peste; ,
„a
o "mio de cai.
nergholit”
marilor
"In vecina nostră Ungaria, cfoctele înfiinţărot-

_publice de la Mezihegyes, Kis Bor și Băbolna încă sub Imp. osie

: al Il-lea,. se văd în dest oltareoa enormă a culturei cailor ungari în
să posedă
:
t6ră, cantitativ şi calitativ încât dupi englesi ungurii aii ajuns
şi erâscă adi cei mai mulți câi- de tâte soiurile; ei se presintă

cu ei.

şi câștigă pe tote arenele, și ei sunt furnisoră pentru: remonţi ai în- Soshedin și Dotrogei: liurope. De:po. piețele mari. ale: lor de :la
"= briţin din centrul “pustelor: aii dispărut deja cam de mult Secelenii şi
„“uţuenii, cară, încă târdiii în seclul ce expiră, le făcâii o concurenţi.
înverșunată ; tot eta luat și Jocul „Principatelor + cari odinidră aprâpe'singure-furnisaii remonţi, la -o mare parte din armatele Europei. Lot.
„aşa a.fiicut Ungaria şi în cultura &itelor. cornute, a oilor și rîmă-

torilor, în care dispută anteiatatea cu englezii, iar la Stoinbruch. posed

--7
piaţa -centrală de rimitoră: a Europei. Tot așa și Rusia...
zidi. d
pentru,
nimic
aprâpe
făcut
n'a.
Evident că România modernă:
.de-.
'avem
acesta
causa
„ carea și ameliorărea, culturei vitelor, şi din
şi“
fisic
înregistrat perderile: enorm6 în vite, ca număr. și ca talie,

„.- fol6se, Nu mai puţin aai. „Lipsit i corali “fnotoră „de la împlinirea. |

'
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latoriei lor. Aşa bună Gră-co ati făcuţ

muntene și dela. Baltă,

judeţelo —

cari pârtă în. mărea

în special, ceie

lor animale domes-

tico—calul, oi ete. pentru ridicarea culturei lor, olo cari avi odinicrăă,
vito fârte numerâse: Nimic şi: iareși' nimic. De; asemenea și mari-economi de vite nu ai ficut niinic, atât cei din țâră cât și streinii
--stabiliți între noi. Mocanii seceleni aii abandonat cultura vitelor și i
ati trecut la plugăria mare—ca mari proprietară şi urendași de moși mară
deseonsiderând cultura vitelor. Adi fiul de mocan, care'so respectă pe sine
“consideră cultura și economiu vitelor drept o ocupaţiune injuri6să;
_-si-mu pâte face mai bine, de.cât a o părăsi 'și a se face funcţionar .

„moșier or negustor. Dar în schimb mocanii aii -fost ca şi desființaţi
“ca clasă deosebită de cultivatori şi de popor, atât acasă în Transil- .
vania, cât şi în România..

Secolele sunt. adi. cu

totul

cotropite de

"unguri și ajunse în stăpânirea absolută. a ciangiăi lor,
„In Transilvania proprietarii unguri ca și secui, țăranii sași și unguri
înainte

vreme eredâii a nu putea subsista și a numai putea ținea

vito

„dacă nu vor angaja la ele pistori română, cari. si li le ingrijoscă ;.
totuși „de: la stergerea iobagici încsce ai învățat și ci a îngriji mai

sistematic de ele, şi astăqi că ţin vite cu.mult mai frumâse și mai
bune decât ale. românilor, după. iniţiativa şi directiva dată de»:
„Sus de stat şi i esemplăl dela marii proprietari; adi ci nu mai simt așa
mare” nevoe “de piistori români, căci er ati râmas staţionară. Numai
"în comitatul Sibiului și unele alo Ungariei propriii disc, ail încoput
Să adopte şi cumpere și, ţăranii români. vite streine de rasa Pinzgau"
Şi iepe mai bune do priăsilă, imitând pe sași unguri şi șvabi, și bine
„ati ficut. Efectele lor se văd. pretutindinca ;. dar pentru a ajungo pe
"Streini vor trebui şi acolo luate 'eu totul alte măsuri, de către inteligența de acolo, dacă. nu vor -să pârdăi. din. teren și avere.
,
Evident dacă. nu voim nici unii nici alţii ca cultura vitelor să scadă
şi mai tare până a dispare cu totul din ț6ră, să degenereze specii și rase,
caii pentru statul şi poporul nâstru, eminamente: agricol sunt una din

pr incipalele sorginți do venit, trebuesc sacrificii însemnate şi cu totul.
alte procedeuri și măsură luate, cară nu pot: consista în o nepăsare și de-.
.
sinteresare complectă a guvernului şi claselor dir igiite, faţă db una din
- „principalele isvâre de venit şi de bună starea “ţ6rei. Rămâne acă do cer"cotat -cino săi facă sacrificiile, și” prin .ce mijl6ee și po ce căi star putea
"combate dejgenerarea raselor şi obțin treptat 0 „ameliorare a vitelor
țăranilor ?!
-e
„Evident ca în privința șaerifciilor, ce sint a se > face în. interesul
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ŞI

îmbuniătăţiroi vitelor în ţeră, statul esto chomat să facă sacrificiile
dântei şi cele- mai mari. Și tocmai în privința acâstă statul nostru
ma făcut mal nimic și ma adus nici un sacrificii pentru a. stânjini
degenerarea şi decadinţa totală ale vitelor: ţăr anului ; ba din contră
ol-le-a favorizat prin sistema sa de arendare și căutare a dlomenielor și
moșiilor sale, după cum se va vedea îndată.
:
DR
In privinţa studierei. și cunsseorei materialului ŞI. vaselor oxistente

în

“acelea,

ţeră,

„fost ţinute. în

po basa unor

„

sai

ficut

co

e

adevărat

și firă do nici o pregătire
cartânele

Ministerului

2

anchete,

-prea . sumare și

prealabilă, a; „căror
de

agricultură

intrigă de clică. Mesuriile propuse

de

resultate

ai

-10 ani de: ile

|

omenii compe-

tinţi Sail aplicat pe dos.
Vom lăsa la o parte chestiunea ergholioi dela Nucet, ;si tragicul
si sfîrșit, a cărei dispariţie cade unic” în sarcina- serviciului - vetetinar, care so ocupa cu resolvarea de înalto probleme în. ale 00techniei

și negligia

prop? icle-i

atribuțiuni.

a

-

Infiinţarea tigurilor do rimători dela severin și a celui do vite:
dela Constanţa n'a avut darul do a îndemna şi atrage pe crescătorii
de vite din ţâră ca să lo populeze, și.nici "po negustorii streini. când “
marfa este ordinară şi de calitate. mediocrii, și ole staii adi. edle,
piguba ste miliânolo investite în. ele. Epidemiilo, ivite în- tirgul dela:
- Sevorin do repetite ori, de sigur: din causa bunei sale îngrijiri, la
“d6sereditat atât în ţeră cât şi în. streinătate. Tirgul de la Stem=
„bruch „după epidemia din. 1897 s'a. -vecules iarăși - — graţie măsurilor

"energice luato în grabă de guvernul ungar.
“Institutul zootechnic, cerut do “distinsul profesor de la Halle, a- nul
C. Froytag, contra căruia Sati ar uncat cele mai odidse' calomnii—a se

„înfiinţa, caro să.se ocupe eu: studierea vitelor din -țoră — a fost în- .
fiinţat și pus. la 'şcola' de xeterinărie - din capitală, deși evident că nu.
„acela ora col. mai nemerit. loc! și. în mijlocul vitelor bolnave, și:
„mici veterinarii pei-sonalul cel mai bine preggătit pentru acea misiune.
„Distinsul profesor german când a “făcut propunerea infiiinţărei ins-!
titului zootechnic a avut în vedere. atașarea lui po lângă una din. .
şedlele de agricultură, înzestrate cu moșii frumuşele, unde să se pâti..
- ținea şi cultiva eu înlesnie şi. în bune condițiuni, s6i eventual pe .
lângă vre una din fermele model, ce guvernul intenţiona atunci să înfi- .

“ inţeze. Dar lucrarea omului de. specialitate a fost pusi la dosar sub
cuvântul că înjura ţera, şi ideia emisă de-dânsul — = care nu-era vetozinar—datii veterinarilor ca să o: aplice.
'

Pentru ori-ce om prevăgător: şi cu puţină
cerei: vitelor ora

evident, că

o atare

pricepere

instituţiune

în ale cres-

model

de

croseorea

vitolor era afară la: țară, la şedlole do agricultură ri la fermele
model, eventual tâte 3 reunite sub o'singură dirocțiune și conducere
” unitară,

ca sii scie

ce se 'faco,. iar nu în lăuntrul orașului şi la şcdla

" veterinară, unde chiar mediul

este suspect. Apoi chestiunile zootech-

nice şi de studierea raselor nu sunt

atât de simple

“face după un singur îndivid_oră două,
altă martă, care să. se ţină înrhisă
în
singure cuții oră stiele,-să poţi judeca şi
afară la largul, deci și sute de capete, șși

căică nu sunt nici reactive ori
cutii'și după conţinutul unei
aprecia totalitatea lor, ci ţinute
observate ani do dilo daprâpe

la pășune şi în grajd.

=

ca să so pâtă:

e

o.

'titut do crescero

model, unde vitele

bolnave și gravate de fel de:

1

„Şi lueru, curios nousitut în altă. țâră, ca în singurul și unicul
. spital de vite, menit să sorvâsciă o ț6ră în trâgă, unde să triitonză dilnie
blo infecţidse și molipsitre din cele “mai poricul&sa ca răpeiuga,
morva, dalacul; anthiaxul ote.-s'a găsit locul. înfiin ţărei unui îns
fel de b$le Să so nutrâscii din acelaş nutreţ fân şi paioși adape «din,
"aceiași apă cu cele sănătâse, şi undo .6menii do serviciii și streini
“pot circula fără multă groutate şi noimpedicaţi de la v secţiune, la
alta, tocmai contrarul din ceea ce fac streiniă.
Apoi de sigur că nu din punct de. vedere al ieftinătăţii. și că ar fi
„mai economie pentru stat 'a înfiinţat cele2 institute de or escerea vitelur
în

orașe:

Institutul zootechnic

la șesla. veterinară din Bucuresci,

Oieria model în Constanţa; cară avoaii
gramul - din pidţă, po „când statul avea
dinea încă destule: moșii spaţi6se, și la.
durile şi: ecarotele staii. s6le, no având

Şi.

e

să cumpere nutroțul cu kiloîn apropiere şi are'protutinşedlele: și fermole sale. uraj-vite cu co să, le populeze şi

folosâscă. Păte că se uăsiaii “în teră ȘI Omeni cu cunoscinţă şi oxpezienţă. mai bună în tratarea şi crescerea vitelor de rasi, decât medicii

veterinari. Angajarea unui baciii frances, plătit cu câte 120 lei 16fă,
pe lună şi alte avantagifLL şi benofiicii în natură, încă tot du e „menită ,
de a reforma

cultura: de

vite a unci

ţeri întregă. SE

Abstracţiune: ticând „de institutul” zootcehnic
“mele

model

,

|

şi menire ea. luă, fer.

sunt chomate da- forma ciredi și turme mari do baștină

— menite să dea po fie-care an sute de reproductori. de rasă, ŞI
contribudscă în mod esenţial la îmbunătățirea contingentului
vite în ţâră: In scopul ăcesta. ele vor trebui complectate și
număr prin înfiinţarea. celei - da treia, moșia de la Comana, şi
i
.
-

.

îi

!

7

N
i,

-
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.

e

să .
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“ca
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a

zestrato cu tâto cele necesare unei exploataţiuni de modelși în stil
maro, iar nu prin precupeţirea obiectelor lor de prima necesitate.

Pâte n'ar fi lucru prea grei și imposibil de realisat, ca pe lângă
cele 3 forme model alo statului, guvernul să oblige și pe mâna
msrtă, diferitele Eforii şi Bpitropii alo aşedămintolor de cultură şi
bine-facero, ca să înființeze și înzestreze și ele fie-care 'pe spesale
lor proprii câte o moşie două, ca ferme model, amăsurat cerinţolor

timpului

modern, după

numărul

și

întinderea nioșiilor lor parti-

culare : cum ar fi Eforia spitalelor civile, Epitropia st. Spiridon din .
ași, Așeijămintelo Brâncovenesci, Domoniul Cordnci, etc., cu concursul cărora ușor sur putea înșgheba în ț6ră 10—12 fermo. mari
do model,-adică
tot la 2—3 judeţe câto o formă şi oxploataţiune
sistematică în mare. Acestea ar forma câte un centru de lumină și

gospodărio sistematică fie-care, do la care propriotarii și arondașii:
particulari ca și țăranii sar putea prevedoa cu _reproductoră buni .
de rasă de tot soiul, cu semințe bune, cultură alese și sistematice,
tot” telul do rase şi tipuride vite, pe cari adi trebue să le. impârto

şi aducă cu bani groi din streinătate, şi do multe ori „sunt de va:
l&re problematică, pe care le-ar putea area fie-care în ț6ră şi în apro„piere.
putea
turei
În

Cu ajutorul celor 10—19 ferme
face cova şi încă mult, și să so
ţărei în total și culturei vitolor
find ca o măsură de încurăgiare

telor în

oră; câre

pe stat

şi po guverne

fi.Gre-cari înlesniri şi protecţiune
o lege

specială

pentru

Mocanii

şi Selişte, ca să nu desiste
lare, Având -în vedere că
situați p6 partea României,
silvania, cari sunt mai toţi

model în scurtă vreme sar
dea un bun avânt agriculîn special.
și ameliorarea culturei viiarăși nu

ar costa mult,

a :so acorda şi regulamonta
și 'Tuţuienii

seceleni

de la

ar

prin”

Reșinari

şi abandoneze peregrinaţiunile lor secupășunelo do munte din munţii “Carpaţi
sunt cu mult - superisre „celor din 'trandosnică, încât nu-și pot fuce concurență

unu la altul, iar munţii principali ai 'Țărei "i folos6i cu deosob:ro

Transilvanonii, şi "ăfolosesc încii şi astă-gi cu vitele lor aduse din
Pransilvania—cunoscute sub. numirea de! Paşcuătions-vieh, şi că aul
vito relativ bune și îngrijesc mai bino de elo, credem” că mu ar Â

un sacrificii prea maro, dacă gur ernul român ar. lua

_6re- caro. mă-

sură și disposițiuni pentru libera. lor trecere de la munte la câm 2
“şi baltă * pontru “a le îșura - aceste migrațiuni, sâii -cel puţin. e
a nai împedeca - pe: viitor prin taxe împovărătâro şi tot: folul do,
-Şicane.
.
E
PE
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Tot-d'auna. peregrinaţiunile lor dela munte la baltă și vice-versa
şi din 'Transilvania în Principate și înapoi, ati fost înlesnite și con_siderate ca fiind în interesul și folosul ambelor ţări şi state, încât
- principi Juminaţă ca Matei Basarab şi alţii aii încheiat alianţă for““mală cu principii Transilvaniei ca George Racoți I, apoi împărații
Austriei cu 'Țarii- Rusiei și cu Sultanul, interrenind în favorea lor
şi “prin anumiţi. articuli. ai tratatelor internaţionale ai stipullat
libora' migraţiune a mocanilor și ţuţuienilor. "Oro astă-i raporturile
* sociale și politice să fie așa de tare schimbate, încât olo să nu mai
aibă nici'o importanţă? Noi credem că nu, şi că trobuese încura„giaţi.de guvernul. României, deşi după protecţiune se consideră a
„fi streini. Fă tot-d'auna aii avut vite bunicelo, și aducţii cu sino
frumoși reproductori de rasă în' ț6ră, și mai pretutindenea, pe unde
„erai “drumurile Și peregrinaţiunile lor, se văd şi astii-]i vite cornute,

cai şi oi ţigăi rămase dela dânșii şi mai bune do cât colo- alte
„locale. :
Pentră înlesnirea cizoulațianei din' o ţâră în alta, din o regiune
elimaterică în alta, înainte vreme le oraii asigurate ar umuri, libere

de câte 8 stânjeni lăţime pe tâte înoşiile publice și particulare, fără
'de nici o despăgubiro către vecinii și stăpânii moșiilor. Nu numai
ciobanii și mocanii. noștri se bucuraii de atari înlesniri de poregri- nare, ci și în Spania marik cultivatori 'de vito mărunte, oile merin6se, cari în urmă importate în Huropa apus6nă deteriă o desvoltare
enormă oviculturei Europei.
Stânile dela munte se desfac po la, Sf. Marie și turmele lor se
„pun. în mişcare către câmp şi haltă: întran timp, când numai po-.
rumburile

sunt

încă

neculese,

aii început, iar primăvara

și 'semănăturilo

de tâmnă

încă

nu

ele să pun iariși în mișcare dela iernatic

“pro la finele lui Martie și prin Aprilie înainte do pusul porumbului, așa

că ole în definitiv puţină pagubă și stricăciune pot să aducă agricultorilor. Deci nu' ar fi greii de a le designa - ciite-va drumuri li- bere fără de taxe către proprietară și arendași, dar în schimb a le :

impune alte obligaţiuni pe terenul cultural și economie,
|
„Cât de necesare sunt aceste, . se pote deduce de acolo că ţăr anii -

noștri, așegaţi în “sat și pe moșie sunt de multe ori ținuți să
facă
la a rendaș câte 5 — —6 gile de elacă po an, pentru: trecerea
pe,moșia Ă

„arendâșului, şi alte gile pentru adăpatul Vitelor. In atară
circum-

'stanţe nu este greii de ghicit glâbele,, la cari sunt
supuși să plătâscă ciobanii streini, când: aii să trecă întro Şi
pe m ai multe moșii,

—
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mai cu s6mă în Bărăgan, undo' moşiile sunt mai tâte în făşii, luugi
„Şi îagusto—în sfori şi. curele—încât trebue să traverseze 40-—50 de
moşii po di. Aceste gl6be și şicane de tot felul i-ati speriat po cio-

banii și proprietarii turmelor călătâre, şi făcut si desiste dela ele. O înlesnire făcută lor. în privinţa mișcărei mai liberea lor, 'ar fi
nu numai în interesul lor'al mocanilor, ci şi în interesul proprietarilor de munţi şi de moșii de la Baltă, ca şi al ţăranilor. Căci totdauna; dela ei şi prin că aii venit şi rămas vite frumose la săteni
şi în cele sate, a căror urme și reminiscenţe se mai văd și astă-gi.
Altă măsură iarăşi de mare importanţă și adânc tăietâre în organisațiunea nâstri economică ar fi schimbarea sistemului de arondare a

moșiilor mari publice și particulare. Obiceiul arendărei moșiilor mară
pe termene
burghez

scurte de câto

în moșiile

mari

5—7

fără

nică

ani şi
o

introducerea, elementului

cunoscinţă” Şi “pregătire

labilă a fost funestă, ba chiar dezastruâsă

prea-

pentru cultura vitelor.

E. a fiicut de astă-di în privinţa culturei vitelor stim mai răii de
cât. înainte de socularisarea averilor monastiresci, unde pe fie-care
nioşie mare erai cireţi întregi și tamaslicuri mari de tot soiul de. |
vite, iar astăi-di arendașiă lor nu mai ţin vite aprâpe: de loc. Dela
ei țăranul n'a avut.nici co adopta, și nică ce învăţa. "Dacă nu din

alt punct de vedere decât, numai din acel al culturei vitelor, şi totuși ar fi un motiv de ajuns, ca sistema și condiţiunile de arendare
ale moșiilor statului-să fie modificate şi schimbate cu totul. Sub
raporturile actuale, care arendaș 6re își va angaja un capital mai
însemnat în vite de rasă,: când el nu este sigur -de diua. de mâine
“şi nu pote sei cu siguranţă, dacă după expirarea termenului de aren" dare.va: mai căpăta moşia, pe “un noi. period şi se va invoi: proprietarul să: i-o mai dea în aceleași condițiuni, ori că nu-l va supra“oferta altul ? S6i „dacă va “perde moșia va mai găsi el în curând
altă moșie, care să aibă suhaturi bune ca să:lo. pâtă ținea pe t6te
- - -:
şi în bune condițiuni, ca .să tragă din ele folosul urmărit?
două
moşia
ţinut
A
So întâmplă doar dilnic casul,-că arendașul care
trei peridde, şi a făcut şi_cevra ecarete. pe moșie, este scos din ea.nu". mai pentru că. un altul'a dat câte-va sute de lok mai mult, care.
- pste atunci a părăsit tejgh6ua şi din” băcan ori cârciumar a vroit |
"să devină mbșier! Deci se duce arendașul care cunâsce deja bine
moșia, e bun cultivator, are vite multe şi a trebuit să o menageze
în interesul săi propriii, pentru 'a avea pășune bună și î6n suficient, pentru vite, şi intră cel care nu are. nimic, nu aduce nimic |
S

cu sine, şi nu cundsce nimic din ale agriculturei, dar este preferat
din causa color câte-va: sute de lei ce a oferit mai mult. Fostul

arenda, scos fără voia lui din moșie, şi negăsind în curând alta po

care să aibă pășunea necesară pentru vite, trebue să, se execute, și

le desfacii cu ori și ce preţ, și do multe ori ol esto ruinat prin o
măsură greii. de înțeles a guverndlor. Apoi. ca. unul să ptă lua și
ţinea în arendă mal multe moșii şi domenii de alo statului chiar
de multe mii de pogâne fie-care, şi să nu ţină vite proprii, să nu
aibă nimic al săii pe moșie decât culturile (?) pentru a nu spesa
cu ole, încă este un. cas unic în felul săi, care în” alte state, esto

.

mousitat.

“Dacă pentru ori-ce moșie în partee, condiţiunile do arendare ar trebui
schimbate și date pe tornieno lungi, cu atât mai mult pentru moşiile de -

Baltă, cari posed multe fSnaţutră şi pășuni oscellente și cele mai multe.
“şi mai mari domenii sunt proprietatea statului și ale Eforiilor. Pentru

acestea ar trebui acordate nu numai termene lungi do câte 15—20
ană, dar să se caute și- arendași, "cară ati mai multe vito şi potrivite

cu pășunea de pe olo—și arendaşilor impusă

condițiunea să nu lo

spargă -şi ce fel do vite să aibă.—In schimb să lo acordo. şi 'unelo avantagii şi înlesniri, d. ex.: lemnul necesar din zăvse pentru con- struirea adăpâstelor necesari pentru vite,. precum şi clădirea unei
stâni şi cășerii sistematice și cu dependenţele eă, şi un pod umblător
pentru eventuală sesteroa .„lesnici6sii a vitelor din baltă în cas de
aa
:
pericol.
Cu aceste înlesniri neinsemnate în sine, dar fârte adâe tăietâre”
în .organisaţiunea n6stră economică, căci și eforiilo ar fi mai bine
folosite, și arendiișră și întrega economie națională ar câștiga, prin. -

-

vitele ce se ridică, cășeriile şi stânile sistematice d'acolo ete.

Pe lângă aceste inlesniri pugin costisitâre, dar forte impor--

tante pentru arendaşii şi locuitorii moşneni Şi ohavnici dela
Baltă, pote ar fi şi asigurarea unui debuşeii constant cel pucin
pentru -cai, pria- arvunirea. de remonţi pe un număr Gre-care

„de ani, dacă el. vor întruni condiţiunile cerute, şi apoi unele
inlesniri” ds transport

pentru

unt şi brânzeturi: pe vapârele

regiei, in spre Orient la Constantinopole,
Said

în, Egipt, ca

să

pâtă

Alexandria şi Port-

aprovisiona Vaporele

trec prin canalul de Suez...

engleze, ce

E

ÎN

|

—
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Ca măsuri admnistrative

cs sunta se lua ar fi in prima

linie reorganisarea serviciului agriculturei din Ministeruj
Domeniilor, cu: 6meni de specialitate, cari să fie în stare să
se ocupe

serios

cu diferitele

ramuri.ale agriculturei şi cres-

cerei vitelor,

iar nu cu ingineri

cu advocați,

ca pân'acuma.

culturei ar fi d'a se ocupa
negligiate
cari

ale ei,

chestiunea

şi cari

de-la marină,

Scopul

în

câi ferate şi

nouei- direcţiuni_a

special cu ramurile

sunt

ameliorărei

agri-

cele mai

mai

tare in suferinţă,
vitelor ar fi. în prima

între
linie.

Pentru ridicarea ei ar fi chestia reproductorilor publici şi introducerea unei poliţii economico-veterinare severe, încura- giarea producătorilor par ticulari prin exposiţii de vite de prăsilă, exposiţii de mânzi, exposiţii de vile: îngrăşate, pentru -

a putea invita şi negustori. streini -și -indigeni,

exposiţii şi

târguri speciale de lânuri, infiinţarea de şcâle speciale de
lăptării pentru bărbaţi şi femei. Luarea de măsuri seriose
pentru ridicarea literaturei economice -cel puţin rentru țărani incă ar putea face mult.
Pentru reactivarea

ceva

mai bunişor,
armăsari

culturei

cailor în

ţâră- cu

un

material

ar fi necesară înfiinţarea de deposite şi |

staţiuni

de

bunişor

substrat de ameliorare, iar pe unii din mânzii

pe „plăşi,

şi

caii

călăraşilor

ar da un
pro-

duşi de ei cari nu pot să-i crescă "i-ar putea cumpăra Quvernul, ca să-i „crâscă de remonţi pe la depositele şi her-

geliile sale. Pentru nutriţiunea mai sistematică a vitelor ţăranilor, ar fi necesară înfiinţarea "păşunelor comunale şi
introducerea culturei nutreţ ţurilor semănate pe o scară cât
se pâte

de

desvoltată,

prin

împărţirea

de seminţă

gratuită

la săteni de la. termale model, prin. acordarea de premii
la învăţători şi preoţi, cari vor fi dovedind Wa fi indemnat.
pe mai malți săteni să. cultive tiifoiti, lucernă şi sfec'e de
nutreţ, eventual indemnat ca. să- şi facă grajduri sistematice
| pentru ţinerea și adăpostirea: vitelor Şi săs ţină vitele mai bine.

.

CAP. VII

|

ESTERIORUL VITELOR DOMESTICE
Pentru prestaţianile ŞI. serviciile ce avem
dela vite, afară de rasă ne oleră 6re- care
-

pectul

lor

esterior. Aptitudinile vitei sunt

ori” .basate

pe

o anumită

desvoltare

şi ne -aşteptăm
garanţie şi as-

de cele mai multe

şi

conformaţiune

membrelor şi organelor ei esteridre, cari la rendul
în strânsă

legătură. şi sunt condiţionate

a.

lot stat

de forma şi funcţio-

narea celor interidre. Un ca! mic să un mânz încă nedesvoltat
"-nică-odată nu-l vom pune ca să tragă singur la car sei să
ducă

poveri

„nu-l vom
-de sarcini
Dela

mari,

cari trec

peste puterile

lui ; nici pe boii

alerga la jug în treapăt, şi inirebaința la purtarea
în. spinare.

fie-care

vită: vom

cere

şi căuta ca

ea să aibă

şi po-

„ sedă bine: desvoltate cu deosebire tâte acele părţi, cari vin
in considerare la acţiunea şi prestaţiunea animalului, la ser-viciile,ce are să ne aducă,

şi ca aceste

să nu fie paralisate

în acţiunea lor prin. desyoltarea anormală să

altor

organe, şi. părţi ale corpului.
Des.

scurte şi un corp
pentru cursă
înalt dar

slab

la

defectuâsa a

cal,

picidrele

prea ciolănos şi greoiii îl. fac improprii

şi trepăde indelungate,
de picidre,

e imgropriă

iar unul
pentru

prea

svelt şi

tracţiunea

de

poveri grele. Spinarea lungă la-cal este tot-d'auna slabă.
Un cap prea mare butucănos şi grumadii groşi impovărâză

— 199 =.
prea mult partea dinainte a corpului, fără -de nici uni folos
practic, şi-l face improprii pentru muncă şi. cursă.. Ani- .
malul se presintă în atare condițiuni ca deşirat, s6il. des-.
echilibrat.
„De asemenea un piept larg şi adenc denstă spaţii: larg |
pentru desvoltarea plămânilor şi o respiraţie adâncă şi in-_
„tensivă, prin urmare la fugă şi munci intensive animalul
nu va obosi în curând; din contra pieptul strins şi țuguiat
(toracele) ingust impedică respiraţiunea ; şi predispune spre ftisie. „Un atare animal este impropriii de .
muncă, dar pâte. să fie destul de bun: pentru măcelărie,
căci el se ingraşă destul de bine.
Apoi abstracțiune făcend de cele. menite a servi pentru

şi coşul

pieptului

reproducţiune, la cele mai multe animale domestice Vroim | |
:
să vedem corpul fiind' armonios şi bine echilibrat, care
ce.
ceea
ne place şi impune prin aspectul săi plăcut — sei
şi
" de ordinar numim frumos — ca corpul să fie bine legat
şi
incheiat, tote părţile lui armoni6se şi să trecă pe nesimţite
confunde una cu alta, neavend nici goluri şi nici ciolanele:.
mult şi
(şoldurile) prea eşite afară. La acesta contribue
starea de întreţinere in care el se găsesce. Dacă este bine.

- întreţinut şi se

află

bine

în

carne,

atunci. nici: şoldurile

|

:

i se văd eşite: afară, şi nici flămenderile
Când
presentând nisce mari goluri cufundate in lăuntru.
vita este ingrăşată, atunci grăsimea ocupă şi acopere tote...

Şi câstele

lui nu

părţile şi organele încât ea “şi perde iarăşi forma ei plă“cută, devine ditormă, monstrubsă, şi se află într” o stare
anormală, patologică.

Şi .
Nu mai puţin vine în de-aprâpe “considerare raportul
faţă.
legătura, în care se află corpul propriii dis sei trupul,

“de cele alte organe
echilibrate

| buesc

şi

membre ale iui, dacă ele

ori nu: capul, gâtul,

sunt bine

piciorele, cari încă

contr i-

forte mult la ridicarea valorel unei vite, şi Ja presta-

—
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țiunea ei. Constituţiunea mai robustă oră mai fină şi de_licată incă face forte mult lu o vită; dacă 6sele ci sunt
mai gr6se şi butucăn6se insă moi, ori că ele sunt mai sub
ţiri, dar cu atât mai dense-şi mai resistente. Conformaţiunea
| lor esactă în raport cu „prestaţiunile şi serviciile ce aştep-

„tăm dela ele, face forte mult.
|

Tâte'

aceste

ne

învaţă

|

a le: cun6sce

şi

aprecia

sciinţa

despree esteriorul vitelor domestice.. Ea se practică de mult în
streinătate şi este cu deosebire aplicată la cai şi oi: Gia deşi nu
- ne servesce nici la călărie. nici la tracţiune de poveri şi s'ar
părea

că conformaţiunea

“tuşi esperiența

corpului ei ne este

indiferentă, to-

a dovedit, că nu este aşa, şi că nutrirea ei

şi producțiunea de lână— incheierea

lânei—sunt într'o strânsă

legătură cu o anumită conformaţiune a corpului şi depinde
de ea. Apoi vaca bună de lapte numai frumâsă nu o putem
numi,

ci după

aspectul

ei esterior am putea-o numi mai cu-

rend defectudsă decât normală.
Tri6ră ea lasă de dorit- sub
La

calul

de

lucs

şi de

Ca fisic

şi irumuseţe

este-

tote raporturile.
şea

căutăm - pe

lângă

o

bună

- desvoltare a membrelor ca să posâdă şi o formă frumâsă,
să fis plăcut ca aspect esterior, să aibă temperament
şi
acţiune. Dela boul de. muncă şi calul de povară, cerem ca
el să ne cu deosebire bine legat şi biiie fundat de picidre |
să aibă corpul îndesat şi pici6rele drepte .şi bine făcute.

Picirele împletecite sâii îndepărtate sunt detectudse, fiind-că
ele împedică.: animalul, la mers şi-l obosesc, pe când forma
cârnelor

la boi ne este indiferentă ; nu insă, şi mărimea lor.
Ja rasele proprii de carne cerem ca membrele şi capul să fie
mici, dar să fie bine desvoltate cu deosebire acele părți ale cor- :
pului, cari singure vin în considerare” “pentru producțiunea.

de carne: sternul adânc, coşul larg, pielea subţire, 6sele
fine, părul puţin şi mâle—ele ne- -avend nică. a alerga, „nici a
suporta asprimile- climei la păşune.

—
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D'aci

vedem, că deşi animalele de aceiaşi specie şi vasă,
se asemă&nă forte mult intre sine, totuşi nu'sunt egale
între |
ele şi nici că se pot reduce la un tip comun—des. la
câni
nu se pâte asemăna copoul cu ogarul, la cai, calul de
cursă .
cu calul de povară stii cu cel pentru munca câmpului, vaca şi
“Gia de lapte cu vaca şi dia de carne. Cele cari se pot asemăna

intre ele şi sunt menite să aducă 2 s6ii mai multe seivicii şi fol6se de odată, în de obiceiii nu întrunesc nici una din.
calităţile

şi aptitudinile

Seltegast a căutat să

lor în gradul

suprem.

reducă tâte vitele. la

un corp tipic.

normal, pe car6 dânsul il asemăna cu un paralelogram şi-l
„împarte în alte 3 paralelograme.: Ca nici vaca proprie de
lapte, nici calul de-cursă, nici ogarul nu pot face obiectul

asemă&nărei cu un paralelogram este lucru evident pentru
ori şi cine. Paralelogramul indicat de d-sa se p6te aplica
cu succes numai la vitele proprii de -carne. Incolo pentru
fie:care specie şi rasă de vite şi servicii în parte, ne trebuesce săluăm ca punct de plecare şi termin de comparaţie .

altă formă sei altă figură.
Esteriorul vitelor

se pote

prin „eserciţiă,. spirit

de

-

.

cunâsce. şi

observaţiune

siunea ce-am avut de a vedea

aprecia f6rte bine
desvoltat,

prin oca-

şi studia diferitele

rase de

vite. Prin observaţiune şi eserciţiii îndelungat i se tipăresce fie-căruia în memoriă figura's6ă. tipul fie-cărei rase

ce-a avut ocasiune a „vedea şi. studia de repeţite ori. Tot
aşa este şi cu defectele „şi cusururile individuale, când am
avut

ocasiune

să vedem vite

de cele defectudse,

normal

conformate

şi alăturea ă

şi cu defectele mai des usitate.

Pentru

înlesnirea începătorului, dăm aci câte-va modele şi descrieri
anatomice ale corpului vitei dimpreună cu numirile lor

„poporale, . i

ae

=

-

—
Esteriorul la cal

a) capul

5) tâmplele.

4) câfa

şi vacă

202 —
indicate

prin

numeri

şi litere.

; 9) crescetul ; 3) fruntea ; 4) urechile ;

—
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b) faţa; 6) ochii cu genele; 17) fălcile; 8) nașul; (la vitele
cornute nasul se numesce „bot, la porci rât ; 9) nările ; 10)
gura

cu buza

de sus

şi de jos

1l) laringea.

|

c) trupul: 12) cerbicea; 13) grumadii sei gâtul cu coma ;
14) laturile grumadului ; 15) gâtlej; 16) grebăn ; 17) piept
şi capui pieptului; la vitele cornute şi unele oi mai e şi o
bărbie lungă, care atârnă în jos ; 18) spinarea ; 19) câstele;
920) Nămendările (Ilămenda); 21) şelele; 22) sapa s6i crucea;
23) şoldurile ssii câpse; 24) rădăcina codii (n6da) ; 95) coda
cu moţul ei s6ă coda stul6să ; 26) anus, sub-câdă ; 27) pul(vagina) ; 29) imbinarea;

peie ; 983) fetaţiunea

scrotul cu
(spala);

testiculele;

30) bâşele sii

32) teaca ;. 33) umerul

31) ugerul;

30) genunchele ; 37) flue-

3%) antebraţul ; 35) cotul;

rul; 38) unghişore, la cal vintene ; 39) cheşiţa ; 40) 'corâna;
4l) unghie,

la

copită;

copită,

se” nnmesce

cal

|

la cele alte -

DB;

vite unghie ; 42) şold; 43) ciortan ; 44)

ae
cordă.
De 6re-ce însă basa cor pului o formeză tot- dauna 6sele şi
scheletul i dă radimul s&ă principal, agricultorul şi cultiva-

46)

“torul de vite - trebue să

şi pe

cunâscă

acesta şi să-şi dea

despre principalele ose cari formeză scheletul cor pului,

s&mă,

fig. 32.

-

i

e

.

1) Incheiătura ; ;-9) osul frontal ; 3) talca superidră ; 4) osul
nasal ; 5) osul

cer “ului gurei

seă. palatal;

de jos ;

6) falcă

7) gârbita ; 8) incheieturile gâtului; 9) incheieturile şirei spi-.
nărei ; 10) încheiăturile şălelor; 11) osul crucei; 12) osul .

dela cordă ; 13) oul din lăuntru ; 14) n6dă; 15) încheiătura

nodei;

16) câdă

cu (eotorul)

vertebrele ei; 17)” câstele ;

18) sgârciurile. cstelor cari la:'cele 3 dWântâii se mai numesc şi sfârcuri 20; 19) capul pieptului ; 21) ţurloiul lung dela
c6aă, suprânumit pe alocurea şi osul
cheiătură „osului

24)

cârdă. s6u

lung;

23) câiu.

lung din pulpă;
seu 'stinghia

cheia; 25) arşicul sâi capra

99) in-

-dinapoi ;

piciorului;- :

—
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| 26) fluerul seii ţurloiul ; 27) glesna cu ungzhişârele : 28) şi 29)
— incheiăturile glesnei ; 30) unghie la vite, copilă la cal;

Big,

31)

spată şi umărul spetei;

cotului : 34) piciorui

inte; 85)

pristenul

83,

32) osul umărului ; 33) ghebul

cel gros 'sâii. fluerul

sâti ouşorul

imăgina

câte-va

fie-care

forma

dina-

genunchelui ; 36 cârligul ;

37) osul din pulpa piciorului dinainte.
“După aceste

. piciorului:

-—

-

|

numirişi indicaţiuni uşor! 'si pote:
vitei

sale,

ce voesce

să

o

aibă

cu calităţile şi. aptitudinile ce doresce, precum şi defectele
- Şi cusururile pe _cari vrea să le combată şi suprime.la ea.
Sunt însă şi defecte şi cusururi mai mici fără vre- -0 impor=
tanţă economică, cari nu împedică vita întru. nimic din
funcțiunile şi serviciile ei, ca şi unele calităţi cară nu- i folosesc
şi ajută mult la mancă: d. es. framuseţea şi mărimea cornelor la boii de jug şi la vitele de tăiere. Cu totul sub alt
punct de vedere vin considerate defectele şi cusururile. organice la animalele de prăsilă, şi dăcă uceste defecte. „sunt
transmisibile

prin

ereditate “ori

nu.

-

-

E

De sigur insă fie-care va. căuta ca vitele sale: să aibă întrunite şi desvoltate bine cu deosebire acele organe şi părţile,
"acele ale corpului, să” fie bine proporj lionate, cari cu deo-:
“ sebire vin in considerare. la “prestaţianea muncei, pentru a

obține fol6se cât mai mari dela cele.

De lu t6te vitele fără deosebire vom

cere:

7

Ca ele si aibă un corp bine format și bine proporționat.
în tote părţile luă, cari să. se potrivescă. tote.pe deplin și
nici una să nu covârșescă în detrimentul şi spre înapedicarea celor alte din funcţionarea lor normală;

Să aibă sistemul nervos bine desvoltat;:
Aparatul digestiv și respirator” să fie iarăşi
i
bine des-.
voltate, ambele condiţionate de o adencime suficientă: a

„pieptului și lărgime. proporțională a coșuluri- toracelui ;
La animalele trăgelore și de muncă mai vin și considerare ca ele.să aibă picidre bune și un corp robust, care le
asigură tenacitatea și sobrietatea necesară...
-- - |
„=
Pentru. caii de şea seu de călărie se cere in prima. linie
ca ei să posedă forme exteridre. plăcute:
sele lor să [ie

Subţiri şi dense prin urmare v&rtose, -iar corpul -lor să fie.
bine: în carne, “care să i dea o. formă rotangidră plăcută,
- iar să nu fie
eşite

nici

prea - “slab ca să. i v6dă

afară, Și nici prea gras

osele

şi. câstele

şi încărcat cu, pre:ea multă carne

|

—
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şi grăsime pe el; escepţiune formeză numai calul de cursă
“engles, cure dela natura lui trebue să fie secaţiv şi uscat
numai 6se și muschi. Incolo capul lor să fie potrivit, uscat
şi drept, ochii mari şi vioi, urechile potrivite; nările mari—
"grebănul frumos arcat d'asupra spinărei, spinarea dreptă
fârte. puţin adâncită, crucea dreptă, Mancurile pline şi bine

legate, câda la acelaşi nivel cu spinarea. Pieptul lor să fie
“adânc, coşul larg pentru a oferi spaţii “suficient plămânilor .
şi inimei, cari să .permită o respiraţiune intensivă şi adâncă,
indispensabilă alergărei intensive, umerii să fie puşi pieziş sub
ascuţit decăt obtus, cari-să i permită
„o bună acţiune şi aruncare a “picidrelor inainte ; “corpul in“treg să fie bine fundat pe picidre şi piciorele ivreproşabile,
- Musculatura lui intregă să fie bine desvoltată cu tendone
şi vine puternice, pielea întinsă pe corp fără a se putea

an

unghiii

mai

mult

clătina ori aduna într'o parte sti alta. Şi în fine şi sistemul
nervos

intreg

să fie bine
se cere,

desvoitat,
să aibă

ca. să simtă îndată ori
şi. foc şi temperament

şi ce mişcare i
viu; un cal “mâle, de temperament flegmatic. nesimţitor şi
bleg nu face pentru călărie; d'asemenea nu. face nică unul
rafinat prea nervos şi iritant, căci acela nu are tenacitatea şi
sobrietatea

necesară şi nă

turei şi a climei.
“Calul pentru, munca

pâle

suporta asprimile

tempera-

:
câmpulăi şi ae

povară pote . să fie.

- ceva şi mai slab, cu spinarea cocoşată, ori inşelată-cu capul
mai mare şi mai greoiii, srumadii mai grei, crucea teşită,
“- flămândările mai puţin încheiate şoldurile eşite afară, dar

afară de aceste defecte pieptul lui să, fie adânc, coşul larg
şi picidrele solide ; pentru caii trăgători de poveri pe şosele impetrite se cere ca copila lor să fie solidă, pe-când pentru ,

muncile agricole propriii

dise, şi cari nu aii să

umble

pe

şosele împetrite p6te fi şi unii cu copita' mai mâle. Afară. de
„aceste: pentru ei vine în "considerare posiția oblică «a umerilor

—
'şi

tendâne

vigur6se.
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Cai

speciali

pentru,

cum .sunt telegarii mari din străinătate,

poveri

noi nu

grele

—

avem.

La boul de muncă vine framseţea şi mai puțin în considerare de cât la calul de ham, numai dacă desvoltarea anor- mală

a unui

membru

asupra

celor

alte

nu

împedică

pe.

„ acelea din funcţionarea
lor regulată, stii că le paralisedă în
parte .Incolo

la boii de muncă

nu căutăm nici la mărimea şi

grosimea c6rnelor, ci numai ca'ei să aibă
şi picidrele solide şi musculatură venj6să.

La vitele proprii de carne

se caută

un

corp

robust
-

că cu deosebire. tâte

acele părţi şşi organe cari nu vin în considerare la producţiunea
de carne şi grăsime, să fie cât se p6te de mici: cap, cârne,

-picidre şi sistemul osos' întreg

al lor, să fieiin genere puţin

desvoltat, dar în schimb să aibă pieptul adânc, coşul larg
spinarea lată între şâle şi crupă să fie puţină. 'diferinţă în
- lărgime, flamendările şi şoldurile pline ca nici să se observe.
Spinarea,

faţă. de

şelele. Şi

piept

avend capul

şi

crucea

să

formeze o linie

f0le să. presinte

pieptului” ca purictul

drâptă,

un paralelogram

iar:

perfec- . .

cel! mai adânc al corpului

mai jos chiar dacât [6lele. Coşul tor să fe larg cu câstele bine
“arcate, pentru a oferi mult spaţii aparatului digestiv, necesar
alimentărei

şi digestiunei

foreiate. Pici6rele

la animalele de

carne prea puţin ne importă şi nu vin în considerare,- cele
„mai multe, având mai mult o vi6ţă_ liniştită contemplativ
decât una sbuciumată.
Pielea lor să fie “potrivită: nici prea grâsă dar. nici „prea
subţire ci venj6să şi tare, şi nu prea întinsă pe corp, cu
părul fin şi moâle eventual cu. „puţin păr pe ea; ori ce pro. ducțiuni epiteliale escesive a pieiei sunt in detrimentul de- punerei de carne şi grăsime. “Vitele prea ciolănâse cu pielea
grosă şi dură, c6rnele lungi şi gir6se, „eu părul inare şi stafos
arare „ori, se
„i

ingraşe

bine,

căci multă substanţă

se consumă -

—
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acelora,
”

la producţiunea şi intreinerea
puţin vin în considerare.
vaca

Pentru

as lapte

bună

şi bivoliţă

la tăiere prea
|

cari
să

ea să

ca

cere,

presinte tote acelea caractere proprii naturelului femeesc:
capul mic, cârnele relativ mici subţiri şi luzii,- ciolanele
“subțiri, pielea subţire şi acoperită cu un pâr fin şi mole;
pieptul pote fi şi mai ingust, bărbia, scurtă dar să fie largă
intre şolduri şi şele, cu indispensabilă pentru buna desroltare a fătului, “apoi coşul să. fie larg şi pântecele adene
„crucea. pâte fi drâptă ori: teşită. Corpul ei în total să precu flămâunderiie
sinte forma de butie şi este disproporționat,
adânci, şoldurile eşite afară, pântecile atârnând în jos; dar
vinele ei să i. fie bine desvoltate şi bine visibile, ugerul mare
piciore si cu mai

şi mâle nu Gărnos, atârnat tare în jos printre

mele mari bine desvoltate şi nu cărnose, Ugerul când este
plin să fie |6păn turgescent,.iâr după “mulsâre mole şi |
sbârcit.

Vacă

ciolăn6să

lapte.

o vacă rea de

de buhai

şi tot. ao una v&rtos

nele rose cu ugerul cărnos
tot-Va-una

mare

cu corpul

O atare

vacă

cu

cou-

este

mai

se potrivesce

anai bine pentru jug şi muncă decât pentru lapte şi reprodueţiune; nici pentru îngrăşare ea nu preeă face. De cele:
mai multe ori dacă este bine in carne. ne mulţumim a 0 -:
„vinde la măcelari ca atare pentru tăiere. Vaca bună de. lapte .
_arare

ori este grasă

bine “in carne,

ducţiunea

ba de

după ce

ea

cele mai multe
se

ori

este

nu

consulcă aprope. totă in

nici
pro-

de _lapte,; alimentele ce i ledămle intrebuinţeză

cu deosebire la secrețiunea laptelui şi alăptarea vilelului, De

cele mai. multe ori 'viţelul e gras şi vaca slabă. Ingrăşarea
"uşoră a ei este în detrimentul secreţiunei laptelui.
Cam aceleaşi observaţiuni avem de îăcut şi cu privire la”
Gia şi capra bună de: lapte.
Oia
tai

bună, de lână,
grâsă

.

fie că

la fir ori mai
Ss

|
posedă

subţire

lana lungă

şi creţă,

ori scurtă

merin6să

tot-d'a-
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una trebue să aibă insă lâna d6să şi egal de mare, şi corpul peste tot să fie bine imbrăcat şi. acoperit cu o lână cât

se pote de uniformă.

De aceia

sunt mai preferabile: pentru

producțiunea de lână. numai rasele cari ai: singur fel de.
fire de lână—ca lâna lor să fie cât se pote de egalisată. Apoi

Gia

să. producă eminamente

Imbrăcămintea

lină, iar nu usuce şi grăsime.

ei să fie peste

tot egală şi stufâsă

este acoperită cu păr: pe bot picidre

etc.

şi

să aibă un

unde

păr

aspru şi scurt, şi trecerea dela lână la per să fie bruscă iar
nu succesivă prin amestecarea unor Îire de stim mele printre părul aspru. Capul să fie acoperit cu lână până aprâpe
de nas iar pieptul şi f6lele să nu fie pleşuve; abia un mie
petec

de

piele nudă

să se vadă

intre pici6re.

Din causă că şi ea se consumă in producţiunea epitelială
corpul ei este

puţin

desvoltat şi esteriorul

lasă

de dorit ;

când este tunsă este de obiceiiă slabă ; pieptul şi coşul
pieptului de obiceiii este strimt dar spinarea trebue să
lie dreptă şi grebănul de asemenea drept puţin arcat;
după ce grebenul ridicat şi spinar ea ascuţită fac ca lâna să

apa.şi praful

fie desfăcută, ca să intre
„de gundie.

cari să o

in

ea

şi tot

felul

murdărescă,

și încălțuescă. Pentru a
nu murdări lâna cu escremente — la oile bune de lână este
„obiceiul de a le reteza codile îndată după nascere. Berbecii

- jagăniţi şi intorşi şi sterpele daii tot-d'a-una o lână mai bună
decât. mânzările şi berbecii de prăsilă; ei daă lână nu numai
multă

mai

fiind-că

ci şi mai bună,

unica producţiune

a lor

in care .se depun sucurile din alimente este lâna.
Pentru

Gia de

carne

afară

ca indispensabile. pentru
căuta

rasele

ca ea. să

cu deosebire

de

condiţiunile ar&tate

de

mai sus

carne în genere — voni

aibă cu. preferinţă

un

cap mic

şi uscat iar nu greoiă şi butucănos, ochii. ei să fie mari
„vioi şi limpedi, pleopele să nu fie. umflate de prea multă
lacrimare, - arteriile pleopelor să fie de o culâre roşie des«Zootechnia» .

:

ii

14

|
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pot

chisă iar. nu, spălăcită şi nici roşie închisă. Cârne
aibă berbecii,

dar. pote să le şi: lipsâscă,

una ciute; englezii

aii rasele lor de

beci şi oi ce o potrivă;

să

oile să lie tot-d'a-

ordinar fără corne, ber=

dacă posed cârne, ele să nu fie nici

prea. indepărtate şi nici prea apropiate de cap, pentru a im| pedica circulăţianea sângelui. Botul să fie scurt gros — nările
“largi. -Şi în cOntinu umede, dar fără să degageze prea multe .
“mucosităţi. Gâtul lor să nu fie nici prea lung dar nici prea
scurt ; un gât lung şi subţire denotă rafinare şi animalul se
-

ingraşe anevoe.
„Corpul lor să fe în form ă pătrată — de paralelogram veritabil— cu spinarea dr&ptă şi lată în şele şi cu laturile pline;
crupa, să fie dreptă nu teşită şi pulpele - picidrelor dinapoi
mari,

pentru o mai bună: desvoltare

pieptul

- de carne;

â plămânilor

desvoltare

formeze

să fie adânc

producătore

a părților

o mai bună-

şi larg pentru

şi aparatului degestiv,

punctul cel mai jos al corpului,

şi pieptul

să

mai jos chiar de

cât folele. Deşi coşul trebue să fie mare voluminos, totuşi
folele şi pântecele. să nu atârne în jos şi nici să fie prea
strâns care. le face - să. fie. rele de nutrire. Pici6rele lor
pot să fie mai bine mici decât mari şi inalte, ele ne având
să alerge malt, dar picidrele să fie bine. făcute” largi şi
drepte, pentru. a oferi spaţiă şi rademul necesar corpului ŞI
să nu fie încovoiat, nici inaunte nici inapoi. Pielea lor să -

nu

fie nici prea: grosă şi nici prea

subțire, dar. să lie solidă

întinsă pe corp, având pe sub ea un strat bunicel

şi nu-prea

- de grăsime, care o face să fie espansivă. Indoituri şi .creţe
să nu formeze nicăiri ; ahimalele“ cu pielea prea subţire şi
transparentă

sunt

rafinate

şi se îngraşe

anevoe.

-

Vedem daci, că pentru fie-care specie, rasă şi folos deo„sebit, la vite se cere să intrunâscă cu totul alte condițiuni cari mai nici odată se. pot combina unele“ „cu altele.. Ori

Şi

cât ar

fi de

dorit

d'a

intrupa

inte un singur

individ
>

—
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ori în o singură rasă tâte să. cât mai
r
multe calităţi distincte,
“ca să ne dea tâte folâsele posibile şi.in cel mai. mare
grad,
„totuşi acesta nu este posibil şi trebue să ne mulţumim
cu
“cultivarea” şi desvoltarea a uneia sâi dous din ele, iar pe
cele alte. să l& negligem cu totul, eventual. să ne mulţumim

„uneori

şi cu.unele defecte ale lor—aşa

precum

sunt ele.

Şi mai bine se va vedea acesta studiind fie-care parte de
de corp în special, cu. calităţile” şi: “defectele sale, şi ilus- N
„trându-le prin câteva figuri! luate după natură.
E

Apoi
"val6re

nu tâte organele şi membrele corpului sunt de aceiaşi
fisiologică

şi. anatomică,

şi nici că

vin de o potrivă în

considerare pentru aprecierea valorei economice

a unei vite

Aşa este

bună 6ră

şi pentru

fie-care serviciii în parte.

capul

vitei * cGăsiderat! ca partea cea, mai
t6te. organele. şi părțile. corpului, şi la tote
sediul creerului -Şi al! inteligenței, deşi el
„dis nică un serviciii.
-

Un

cap frumos

şi bine

făcut: Tidică

importantă , între
deopotiivă —ca
nu. face. “propriii
Sai

torte Diult

|

val6rea

unei vite, iar un cap urit o. „depreciază. “Este, întrebarea
numai care este cap frumos la vite Şi carg este urât, şi din
„Ce punct. de vedere avem! noi să-l judecăm? |
Abstracţiune- făcând de mărirea proporţională Şi de unele

-

“semne esteridre şi. accesorii: ale lui, de esemplu cârnele
„ca inerentei rasei şi speciei” cari pot fi mai. lungi: ori mai.
scurte, drepte ori.incovoiate, aduse înainte ori în- lături, ure-chile mai mari ori mai. mici, mai sus ori.mai jos puse etc.
mol vom da o- deosebită . atenţiune numai mărimei relative

|

:a capului şi 'contorniaţiunei lui.
a
Capul este la vitele domestice. de diferite dimensiuni şi
„forme, după specia, rasă, secs; etate şi individ. Noi vom lua

i

mai mult partea individuală în. de: -ăprope cercetare. Capul “
este mai bine ca: să fie. „potrivit —— proporţional” — mai bine -

ceva mai scurt decat prea lung, avend botul drept, secaţiv -

—
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ureşi uscăţios, cu ochii mari vioi nările largi, cârnele şi
chile proporţionate.şi bine puse. El să nu fie nici prea gros

UR

TA

din da lână.
Fig. 35. Capul normal pentru

_

—
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„. şi gras
— greoiii şi butucătos. — dar nici prea lung şi ţugu-:
“ dat, şi să fie destul;de larg la .crescet,
cu O largă desvoltare a.osului- occipital şi
oferi un spații: suficient 6. desvoltare
ochilor de asemenea să fie bine arcate

căutătura ageră şi: simpatică,

între

cârne

(urechi)

a scafăliei, pentru a
creeruiul. Orbitele
şi ochii. mari vioi,

_

“Tot-d'auna un cap ascuţit cu. fruntea scurtă- ţuguiat între
c6rne, şi lung în bot, denotă puţină inteligenţă. Capul prea |
mare._butucănos

comun

ori prea

cărnos

se consideră

dreptun cap

şi animalul dovedesce prea puţină inteligenţă şi pri-

virea i este

dot-d'auna

stupidă

(fig.. 36). Un

cap

prea mic

Tig. 36. Cap bulucănca.— Cap ca la porc.

strirat intre cârne şi urechi este tot-d'auna țuguiat şi oferă
prea puţin spaţiu, creeralui; animalul este puţin inteligent şi

puţin docil (îs. 37) grei de dresat şi condus, mai des este

“Fig; 37. Cap de bată.

—

014.

- timpit şi răutăcios şi supus la aiferite. viţiuri
Capul lung şi botul ţuguiat denotainsă şi rafinare
multe ori urechile i suni “subţiri de tot şi
-” (fig. 38.) Animalul este răi şi impropriu: pentru

e
şi năravuri. :
şi de cele mat
transparente
muncă, lapte
„n

„2

Rig. 38. CapErafinat ln_Gin de_ână.

„şi carne. (fig. 39 şi 40)!Capul prea mare şi greoiii—butucănos—

impovăreză corpul prea

tare şi fără.
de

nici un folos.
NS

.

, Fig. 39. Cap rafinat lazraca de lapte.

A

La vitele cornute cârnele să nu fie prea mari ci propor- ționale, căci cornele deşi: servesc podobei capului, totuşi
„cornele prea mari îngreuneză capul şi. detrag corpului o
mulţime de substanțe: fără de nici un:folos real.Şi mai de- fectudse sunt 'cârnele atunci; când ele sunt aplecate inainte
A

şi aprope orisontale, căci atunci ele impedică vita dela mân-"
care din esle şi din sghiaburi. Cârnele prea late în lături

aa

Rig. 40. Cap rafinat la porc.

sunt defavorabile, fiind-că fac vita puţin accesibilă omului şi
este grei de umblat cu ea la jug (fig. 4lc). De aceea sunt mai. .

Fig. 41. Cap graoia.— Cap, bine format.— “e Cap îngust țuguiat
.

=

,

.

pi

aa

—
.
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preferate cârnele mici subțiri şi netede cari la vacă să fie cât
se pote de delicale.
La vaca bună de lapte € ele sunt indispensabile- dar să fie
lucii şi mici. .
_
Urechile să fie mediocre şi “bine aşedate la distanţă cor'respundătore,

pentru a oferi între'ele mult spaţiu

creerului.

Urechile trebue să fie acoperite cu un per m&rant şi des şi
numai la virful lor să aibă, ceva păr mai lung. Ele de obiceiii: sunt mobile, pentru

a

se putea -indrepia

după

sunet

din ori: ce parte vine el. Urechile subţiri transparente şi
aprâpe golaşe denotă rafinare; urechile portate înapoi denotă răutate,

e semn

să ne pădim

de el. -

că animalul

muşcă

ori lovesce

șşi avem

Fruntea. şi nasul să fie drepte şi netede; fără negi şi încreţituri ale osului s6ii pielei. "Numai la.o0i se preferă ca
botul
defect

să fie ceva

puţin

al frumuseţei,

arcat ber becat.

când

sului 'să fie largi şi situate

este

La cai

el trece drept

prea, pronunţat.

înainte şi

iar

nu

Nările

na-

de o parte

alta, marginile
1
lor subţiri pentru ca să p6tă pătrunde

şi

mult

aer în ele, -şi respiraţiunea să fie uşoră.. Ele să fie tot- d'auna
-“ umede, şi mucâsa lor roşietică.
”

Virful kotului şi buzele: fiind invescute: ci mulţi nervi
sunt forte imobile şi simţitâre;; ele trebuesc să fie tot-d'auna întinse iar nu moleşite şi atârnend în jos. Gura şi laringea
trebuesc

să fie bine

făcute.

Capul

trebue

să fie. invescui

“bine cu păr. mărunt şi aspru. La oile de lână capul să fie până
peste ochi învescut cu lână, la boi câfa cu: un păr. mare cer eţ.
In legătură strinsă cu-capul stă grumadul sci-gătul, care
iarăşi are să fie bine, proporţionat, nici prea lung Şi subțire

şi nici prea scurt şi gros. Gâtul prea scurt şi gros deşi este
* bine

vădut, la calul de

povară

şi cel

pentru

muncile

agri-

cole, dar se consideră drept defect pentru calul de călărie
„Şi de cursă, căci el împovărâză numai partea” dinainte a cor:

|

—
pului fără de vrun
pârtă

tot-d'auna

folos

ridicat

217—
cal gâtul “potrivit se

practic. La
are

întrun

frumos,

plecând

dela

şi pânăla cerbice şi atunci denota sumeţie.

grebăn

Rig. 42. Gâtul normal al calului de trăsură și pentru militari.

a

Lăturile lui să fie muscul6se şi pe deasupra inpodobit cu
stufâsă dată într'o parte, măi rar în două părţi

o câmă mare
(fig. 49).

Gâtul prea

lung şi-subţire

se

consideră

drept ra-

- finat.

Fig. 43. Gâtul prea greoii şi pentru taur,

Lavitele cornute gâtul se
sontală

şi iarăşi să nu
”

pârtă de

fie nici

prea

ordinar în. linie origros

şi nici

prea

subx

— 218 —

Se

,

tire” cu. bărbia numai i potrivită; la taur ceva mai mare decât
„la boi şi vacă. O bărbie prea mare şi prea încărcată este ”
"egai de “defectuâsă- la: 'boul de jug ca şi la taur (fig. 43), ca.
unul

şi

* când este în jug.
dovada

căci i ingreuneză

şi subțire

prea. delicat

Gâtul lang

şi subţire

«se hrănesce

că animalul,

respiraţia

la 6ie şi porc sunt

şi ingraşe anevoe (fig. 4),

Fig. 44. “Gât prea subţire de îi
de

ordinar:el să fie numai i potrivit de Lung 'dar musculos ŞI.

„bine

imbrăcat

„bine

mobil

să nu

în tote

aibă

părţile.

Grebănul formăză
b&nul de

compune
Ei sunt

obicei

laturile - g6le. EL să fie tot-d'auna

trecerea dela spinare. la grumazi.

este

ceva mai ridicat

decât, spinarea,

Greşi se

din nisce colţi prelungiţi. ai "vertebrelor (18) gâtului.
de

mare „importanţa - pentru

fixarea

2

„Fig,

45, Grebenul

bine făcut

la eal.

unor! anumiţi .

muşchi” puternici, caii lega

grumadlii cu umerii. şi şira spi-

nării, Grebănel lung şi ridicat peste şira spinărei este bine
„vădut şi necesar la cai în special: la - armăsari, fiiod-că el
permite o bună arcare a gâtului şi o situaţiune frumbsă a
lui (fig. 45). Un greben prea 'scurt şi prea jos se consideră
-ca defectuos

dar

pentru

caii

de

povară

el este admisibil.

Insă grebenul scurt 'şi cărnos face ca spinarea
şi debilă (fig. 40).. N

să fie lungă

Fig. 46. Grebenul prea, scurt.

La boi câte odată grebenul este orisontal şi drept cu spinarea, alte-ori ceva ridicat; ridicare a lui lentă Wasupra spinărei şi când ea est lată, este bună, căci prin o maibună des-

voltare a colţilor” lui tr upul vine

mai bine legat

de muşchi:

şi tendâne cu umărul şi spinarea pâte desvolta: şi mai multă pu:
“tere ([ig. 47). Când însă'este prea ascuţit şsi cu laturile. g6le,

0

Rig, 41; Grebăn lat şi ins făcut,

|

:atunci este defectuos. Şi mai reii e cânde prea ridicat şi ascaţit la! oi, căci atunci le face lână să fie deschisă şi să pă- :

trundă tâte murdăriile şi gunbiele în ea şi lâna să se

încâl-

qui&scă.

Pentru

să fie

uniform

cu

oi se

spinarea

cere

tot-dauna

ca

grebenul

(fig. 48).

Ss

Pig. 4$. Grebtn

.

bun la

-

die,

Spinare o numim partea intre greben şi şele. Ea trebue
să fie scurtă şi dreptă formând o linie orisontală fără nici
-o deviaţie nici în jos, deșelată, nici în sus, cocoșată.. Spinarea

dVangă este tot-d'aună mâleşi animalul nu pote să desvolte
destulă energie şi forţă, la munca ce-i cerem. Lungimea spi„nărei depinde în prima linie de conformaţiunea grebănului

Şi a şelelor, daca acestea sunt ;lungi Spinarea'e scurtă şi
"'vice-versa, spinarea lungă. are un greben scurt. Spinarea:
de“şelată provine parte . din langimea escesivă a ei, şi parte
prin impovărarea prea de timpurie a animalului, punerea lui
prea de timpuriu la' ham şi calărie până ce 6sele nu aă ajuns încă la soliditatea necesară. Spinareea ascuţită şi proeminentă
"provine din lungimea colţilor vertebrelor şi atunci animalul este |
Slab. Dacă. însă spinarea este scurtă şi ascuţită se potrivesce
bine

pentru

transporturi

de povară

în Spinare_ pe

sămare

atunci
sus se
voiată
obiceiii

i dicem .spinare de măgar. Spinarea încovoiată
înnumesce spinarede porc sii de crap, iar cea. înco-în jos se.dice spinare. deşelată, Spinarea la boi de
este drâptă şi bine făcută şi largă ; spinarea ascuţită

este mai

defectu6să la Gie căci i deschide lana. „intemperiilor,

şi prafului.
Șelele sunt partea dinapoi a spinărei, înainte de «cruce.
De ordinar șâlele sunt iarăşi ceva mai ridicate peste spinare,

în urma

desvoltărei

mai tare

a colților vertebrelor ei.

Ele sunt de ordinar scurte şi largi, înconjur ate fiind de muşchi.
puternici. Ele fac tăria principală a corpului şi: daii carnea
numită de ordinar muşechă, în Transilvania pecie. Un animal

cu şelele gâle ori lungi este tot-Wauna slab de spinare, iar.
unul cu şelele cufundate de asemenea. De cele mai multe ori
insă şelele se confundă cu spinarea 'şi trec Sub numirea
generică

Crucea

de şira spinărel.

a

sei, crupa. esle partea

până la rădăcina

codii, şi

decisivă a corpului,

căci

corpului dintre şolduri şi!

e partea

cea mai

de ea depinde

mare

interesantă

şi:

parte puterea

şi acţiunea: corpului. Fa este formată. din osul: crucei ca
continuare a, şirei. spinărei, apoi din osul dela cârdă şi n6da,
ca ramurile principali ale piciorelor dinapoi,şi ele dimpreună
cu încheiătura: nodei alcătuesc basenul. După posiţia lor”

faţă de şira -spinărei depinde forma basenului cum şi radi-mul

corpului,

ce

află

pe

picidrele

pâte desvolta el. Dela crucea vitelor

dinapoi

şi acţiunea

ce:

cerem în prima linie:

ca ea să fie largă şi puţin teşită, formând cu basenul ofigură ovală şi bine rotundită, mai cu sâmă când vita este
bine ţinută. Apoi ea să fie şi lungă pentru a putea prinde |
bine muşchi” basenului şi ai asigura corpului nu numai tăria,
- necesară, ci şi ca el.să. se polă iaverti suficient în ouşoruldin lăuntru şi ridica pe cele două piciore dinapoi.. Crucea.
prea

scurtă: face

ca partea

dinapoi a corpului, basenul să fie:

—
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trimt ascuţit şiş tot-d'auna teşit şi atunci animalul este debil
în şele şi debil de piciore. Crupa: dreptă orisontală se preferă
“numai la rasele de carne ca una care este mai avantagidsă
pentru

"“4răsuri

depunerea de

muşchi, iar

pentru

caii.de

caii de

ham

avantagidsă. una

“şi repede

şi

se preferă tot: d'aunu una puţin arcată ovală (fig. 49)

Fig. 49. Orueca ovală

pentru

călărie

şi povară şi. boii

Ă

de muncă

”

este mai

potrivit piezişă, dar nu surpată sâii ascuţită

iîn forma unui acoperiş de casă. Cea din urmă face

nu numai ca basenul să fie strimt, de forma tiunghiulară îîn
loc de rhomb: — dar nici muşchii picidrelor. dinapoi să nu .

pâtă prinde bine ca se desvolte destulă forţă. Atari. vite sunt
strimte.

în şele,. slube de spinare. şi mai

cu piciorele

împletecite

” este

şi defectudsă

In

strânsă

şi

legătură

ori adunate

urită.

o

slabe

de

(6g.+50). Atare

2.

cu contorenațiunea

picidre,

formă

“

,

crupei stă şi câda

"Şi aşedarea rădăcinei ei. Rădăcina cogei să fie potrivit pusă
“în

același linie cu spinarea,

şi ca continuarea

osului

cru-

„cei ; -ea să acopere pe deplin anus-ul: şi fătaţiunea. Câda Şi
modul de purtare al ei-încă contribue forte mult la îrumul,

-

—
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„sețea animalului. La cal, cotorul codei este mai scurt, şi:
„moţul ei scurt acoperit de fire lungi de păr aspru. La boi

c6da este mai lungă | şi moţul ei cu păr aspru relativ mai
scurt. C6da fiind-că conţine mulţi nervi este fârte mobilă

şi simţitore. Modul
mai “scurtă,

Pieptul
nu numai
inimei

de a porta coda

depinde

de gust,

să fie. adene
pentru

la. cai -mai

modă, ete.

lungă

ori

_

şi larg ca condiţiune indispensabilă

ca să

ofere

şi “aparatului 'digestiv,

spaţii

suficient

ci:tot odată lasă

plămânilor

şi o posiţiune.

bună picidrelor dinainte. Lărgimea Şi adencimea pieptului
depinde nu numai de -posiţia sternului s6ii a capului pieptului, ci şi de justa- posiţie a gâtului, de : situațiunea

rilor: şi încovuietura
“numai larg şi adenc,
săi

ume-,

câstelor. dinainte. EI să nu 'se presinte
ci şi plin

şi bine făcut, avend în jurul

o musculatură puternică, ori şi din care pat te am privi

animalul fig. 51, 59, 33, Laturile lui să fie cărnâse însă nu
grase; cu musculatura puternică dar nu umflată, căci depunerea-'de grăsime ne induce numai în erdre, şi atunci de multe .
ori vita nu: este. în. stare

să
iz

satisfacă

trebuinţelor

n6stre.

.

“In dosul spetelor să nu

-

|

|

—,
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şi nici grămădire

fie nici găuri

de
=
rr

„Big.

grăsime,

ci numai

51. Piept

larg și adârte

muschi

viguroşi

la cal.

şi corpul să fie plin.

=

==

.

-

-

|

-

Pig, 52, 53. Piept bine făcut la. vacăși die.
>

Un animal
aprâpe drepte,

strimptla
nu numai

.

>

piept şi cu câstele puţin curbate
că este- strins după

umeri,

cula-

005
“turile gâle
. dar presinta şi alte defecte organice, ca gâtul
- lung, plămânii nu aii spaţiul necesar
„. “bile,

întreg

corpul este in suferinţă.

Fig,

„Atari vite
7

se

54. Cal eu pieptul

nutresc

iar pentru muncă

şi picidrele

strimt țuguiat.

grei şi se îngraşe

incă nu fac.

sunt de-

fig. 5%

O bună

Ma

anevoe. fig. 55

desvoltare

"Pig. 55. Pore cu pieptul strimt ţuguiat |
|
ap
«Zootrehnias
a

„7

i
”

.
-

a piep-

.

tului deci nu numai că faciliteză mult respiraţiuneașşi circula sângelui

țiunea

dar. permite: animalului

caii

Pentru

forţă la tracţiune.

să desvolte

de călărie

insă

şi multă

căutăm

ca

carnea şi grăsimea pieptului -să. nu trecă. peste o anumită limită pentru a nu împovăra prea tare partea dinainte a corpului.

„ Animalul care- dispune de un piept larg şi bine
numesce animal pieptos. Lărgimea pieptului depinde

facut se
în parte

şi deo justă posilie a umerilor, căci el.trebue să fie mui larg
când umerii suni puşi înapoi pieziş pe câstele Jine incovoiate,
„decât când umerii sunt puşi drept: şi costele puţin curbate
“căci atunci ele nu .oferâ spaţii dW'ajuns
] entru piept. Umeri
contribue deci nu numai la formațiunea pieptului ci şi la
posiţia

pici6relor

dinainte.

Coşul pieptului s6u
spinărei,

cste

şi

|

toracele

stern

de

este situat

o parte, şi

este

intre vertebr ele
închis

dinapoi

"prin Qiafragma de restul corpului de altă. In coşul pieptului se află plămânii, inima şi arteriile principale ale sângelui;
cu cât el este mai spaţios cu atât se pot desvolta aceste
„mai bine şi să funcţioneze .mai regulat. Adâncimea lui depinde de distanţa esistentă între stern şi vertebrele spinărei, iar lărgimea de. încovuiarea coslelor. .— Dar acestea
nu sunt tot-d'auna indicii sigure, căci un animal ore-care

bine întreţinut pote
să

aibă

fârte

uşor

să fie

strimt în piept, dar

multă

grăsime depusă sub piele şi în dosul umerilor,
ă care să-i dea înfăţişarea de pieptos, cea ce în realitate nu
e. In ori-ce cas în conformaţiunea toracelui, avem de con-

siderat "unul din momentele principali. de aprecierea vaJ6rei şi foloselor vitei. - -"
A
In strinsă legătură cu pieptul este pântecele folele seu
abdomenul, ca o continuare directă a coşului pieptului. Numim

între

f6le sâii pântece acea parte de. jos a corpului, care

este

diafragma, şele şi crupă. Dacă umerii sunt bine puşi oblic
4

Ii
şi costele

suficient arcate,

atunci

şi pentru

f6le este spaţii

".suficierit ca o continuare directă a coșului pisptului. Unde câstele sunt puţin arcate aprâpe drepte, acolo şi abdomenul
este strimpt, şi vita sufere din causa insuficiențeiorgânelori in“teridre şia aparatului digestiv. Vita ne apare îndată după umeri”, E
strinsă cu mari goluri — apoi cu pântecele iarăşi. strins. şi” a

cu

Nămnengirile adânci: cufundate în, corp, îi. 56.

Fis. „56. Cal cuu pântecilo- strîns, iar cu „Rămongerile

Dă

adânel. o

"De asemenea este defectuos şi cândi se vede pântecele. ater=
| mate: in jos cu fămânqările adenci, corpule deşirat; tote aceste

sunt semne că animalul să nutresce anevoe şi nici putere; nu:
are. Din contră animalul

bine făcut şi bine

legat, trebue. să

presinte un corp în tote. părţile. sale omogen şi de opotrivă de
rotund — să nu i'se vadă nici costele: nici şoldurile eşile
“afară, - dar. nici Mămândările să nu. [ie cufundate. Numai
atunci are stomacul şi intestinele lui spaţiti 'suficient. de des: | voltare, şi nutrițiunea şi digestiunea se face cu mare uşurinţă.

Volumul

abdomenului

„de, inde. de

modul nulriţiunei;; vitele cari” se nutresc

„seci că păşuneză

vara

altfel

şi de

felul şi

cu alimente zem6se”

la iarbă, “aul. tot-d'auna

mare volumin6s, care de cele” mai multe ori

un “pântece:

atârnă

în,jos

|

- peste. coşul pieptului— fâle'de iarbă — pe când altele care
se nutresc cu fen

uscat

” şi în uceeaşi linie cu:

şi ovăs

sternul.

ai

pântecele

Un! “pântece

mai

redus,

strâns, “țuguiat

insă este: defectuos, căci. împedică digestiunca.
In par tea” de. jos a pântecelui” sunt “ica cu vergeua

şi po.

- şele_ cu - testiculele; — organele genitale ale masculului — cari”
- cu deosebire lă animalele “de
attenţiune d'aprope” din

- face

încă merilă! o.

partea” n6stră, ca ele să'fie sanetose:

şi „bine desvoltate,. însă nu
SI „conlormaţiuriea

reproducţiane

prea mari.-Ori ce

abatere delă

normală a lor— constatată. la.un

improprii: “pentru reproducţiune,

din.

causă

animal—il

că

pe

de

o parte ele-il pot, impedica dela copulațiune şi fecundaţiune
lar alte defecte: Şi. maladii pot. fi chiar ereditare, cari să se

N

transmită şi potențeze din- gener aţinne în generatiune.
| „Picidrele. Am v&dut mai -sus Şi. "ar&tat de: repeţite ori ca

animalul: numai atunci. Şi va putea indeplini
: serviciile

sale,

când

funcțiunile şi

corpul lui este. bine fundat, adică bine

aşedat pe pici6re, împărţ iad. greutatea. “corpului de o „potrivă
-

aşupra

extremităților, „ca

să nu

covârşescă

în nici o parte

mai inult ca asupra celei alte. Acesţa nu numai pentru anima:
==.

lele de muncă proprii. dis, ci și pentru cele alte, dar în prima

linie. pentr a cele care atisă servâscă la, repr oducţiune, după ce 'scim că se transmit şi defectele. prin ereditate,
PiciGrele şi constituţia lor depinde în? prima linie de lapo- - _
siţia şşi conformaţiunea umerilor şi a soldurilor ca parte inte“grantă- a lor,:. care să. le --permilă o mişcare - liberă” şi neje-

: dată. Acesta se. obţine insă numai

atunci, “când :spata este

”. bangă, pusă oblic. şi formâză cu'osul. ei un unghii obtus de
„:80—1000

în cât îi permite : de a se întinde şi contracta su-

. ficient, şi fără

ace,

de . nici "9 pedică' şi jena;

însă:

spata „scurtă.

ca ea să. fie pusă drept Şi, toţi muschii ei grămădiţi la

„ olaltă, 'de unde nu-: numai” mişcarea sufere; dar şi umărul

„apare

prea

încărcat

Şi, gr eoiă.

Spata

lungă şi bine aşedată

Ea

229 -— I

oferă muschilorei lo0 suficicat pentru fie-care; ; picidrela «sunt pi
bine puse nici. prea tare virite şi” ascunse 'sub corp şi nică.
- prea inainte, şi animalul pâte: desvolta. destulă forţă. La .
| „exterior el este bine legat când după umerii. s6i-nu se văd
goluri. Spata insă scurtă. atrage - după. sing o posiţie prea:

incordată a piciorelor dinainte şi după. şolduri. apar. goluri. EEE
Vitele acelea nu prea fac pentru - muncă şi îngtâşate încă
nu prea sunt de valore, fig. 57. Ele sunt. de cele mai multe, .
ori” ingenuchiate şi ecu piciorele

moi.

Fig. 57. Bou cu. picidrele dinainte încordate şi spata drâptă.
4

.

i

.

Spata, ca să fie bine. aședâtă; trebue" să fe pusă sub un.
unghii relativ: mare nu numai faţă de osul ei, ca să posedă
o. palansare estinsă, dar faţă cu ţurloiul sei osul: lubg din -pulpă să fie paralelă. Pentra caii-de călărie se tere. ca. umerii
-lor să fie. mari, spata' să fie. lungă, lată Şi muscul6să dar nu
Sa prea incărcaţă,. cu unghiul dintre ea şi osul ei cât, se pote
de mare, „pentru a putea face pasul mare şi elastic. Umărul şi
“osul bine aşedate; atunci de obiceiu şi piciorele dinainte sunt -i
bine formate. La o posiţiune regulată a spetei, picidrele din-;-nainte sunt bine: aşegate, puse nici prea inainte şi nici prea

că

inapoi s6ii virite sub. trup ; „le. te ebue să fie tot: duna drepte
a

——

.,

|

.

—

930 —
poă

destul de îndepărtate nnul de aitul fig. 58 ca să se
i
- mişea fie- care şi desvoite forța necesară.

Fig, 58. Piciârcle dinainte binG formate 1a vitele trăş utre?
Ele să fie. mai bine ceva secăţive. de 'cât prea cărnâse-dar

|

Ş nici prea

tot-d'auna” debile. De"

uscate şi subţiri cecari „suat

„de

susa 1uj să fie aprope 'de2 ori aşa

"mijlocit deasupra

genunchelui

Şi

Piz.

iar

sei ologit

grâsă

ca ne-

lui: vânjosă.

cât se pâte: de lat,

50. pieisra îngenuchiate curbate,

inapoi rotand. El să

nuchiat

de

musculatura

“Genunchele lor să fie drept, Şi: inainte

Partea

cât fluerul.

„ordinar antebraţul. este ceva mmai hing de

şi

nu
nici

fie aplecat nici înainte "îngecurbat

inapoi,

căci

şi

unul:

şi altul denotă slăbiciune, fig. 59. Apoi picidrele să nu fie prea

âdunate nici jos la unghie sâă

“şi incurce, şi nici la “mijloc
„ olaltă, fig. 60.

copită, ca să se inpletecâscă.

la genunche ca să se frece,la
”
|

Fig. 60. Picidre adunate,

Şi unele şi altele sunt defectudse şi impedică

numai

vita

la mers şi la serviciile ce-i cerem
; ea,se policnesce des şi

se useză de timpurii.

-

o

Sa

Pici6rele puse prea înainte s6ii prea inapoi, virite sub corp
iarăşi sunt defectu6se,
căci acelea nu pot prinde bine, iar

Fig.61. Picidrele virite sub corp.

aa
aceste

la mersul în trap

i

şi fugă

o acţiune

desvolta

pot

nu

|

_

-

suficientă. fig. 61.

- Cheşiţa să fie iarăşi proporţională ; ea să fie numai. 1/4
din lungimea fluer ului. picior ului, şi să nu fie nici prea în-:
_4epenită. dar nică prea, lungită fig. 62 căci şi una Şi alta

„Fie. 62. Diferite cheşiţe defectudso: tare, subțire, încorâată, lungă. și mâle..

defectadse

sunt
_Copita

de

forța

(unghia) - să fie bine formală,

acţiune a animalului.
curată şi solidă; ori-ce

forma ei regulată este

abatere, dela

numai animalul

“de

şi slăbesc

la mers.

cât: cea: dinapoi
Picidrele dinapoi

şi împedică

un defect

Copita dinainte

« e ceva.

mai „mare

.
după coiformaţiunea

şi posiţia lor sunt

în parte condiţionate. de. crupă şi de situaţiunea şoldurilor.
Posiţia piciorelor dinapoi este: mai importantă pentru corp.
“decât a celor dinainte. Pe când. „partea dinainte a “corpului |
era numai suspendată, atârnând în umeri ca in hisce prop--:

tele: şi legată cu: muschi şi tendone puternice, cu partea di":-mapoi a lui! se radimă cu. totul pe picidrele. dinapoi, şi cari
-fac parte

integrantă

din schelet,

şi ele contribuesc

linie la desvoltarea de forţa: şi mişcarea
“ele. trebuesc să fie cu deosebire
şi

cusur

bine

corpului.

făcute,

al lor, privesce: d'aprâpe corpul

îîn prima

De aceia

Ori-ce

defect

întreg. şi-l impedică,

"cu: deosebire la mers şi desvoltarea de forţă. Ele trebuesc
“să fie drepte şi just puse, ca copita, lor să vină drept sub
“centrul: soldurilor.. Posiţia lor mai inainte ori mai în urmă
4

- 3
.

—

2889

—

_
N,

“slăbesc
„necesară

considerabil vita. şi no'i permite

de a desvolta forţa.

de care ar fi capabilă. Exemplu. ne dă fig. 63

unde

,

"Fig. 63. Pioidrele ainapo
a) virite sub corp.

- cea d'intă ui face! să: se
doua

.

cumpânâscă

; greutatea principală a corpului

Pis. 64, Pasiţa "da coșaciu

„pici: elor. dinapoi

ss

şi deci el razima

defectusse
0): lăsate în urmă,

corpul
cade

inapoi,

iar la a

inaintea copitelor

pieiăre cosităre.

mai mult numai

in pi-

—
cisrele dinainte cari devin

slăbesc.

-

Corpul

234

—

prea impovărale

pe

latin

şi cu timpul

«se

-

cruce

permite o siluaţiune

favorabilă

şoldu-

rilor—iar unul strimt şi cu crupa teşită aduce picidrel prea
tare a olaltă—fie la genunche fie la copită şi le aruncă în lături
„Gosesce la mers fig. 64. Picidrele se consideră atunci normale;

când o linie dusă delacentrul soldului atinge copita la mijloc,
şi alta dela n6dă, atinge cotul, iar privite de o lature să aco-

per

unul

pe altul,

şi dinapoi

inte, fig. 65. Defectudse

să

acopere

sunt atunci când

piciorele

dinu- -

ele divergează. şi

nu. se acoper unul pe altul.

-

*

Fig. 65. Posiţia normală î pieidrelor. dinapol la vitele de muncă. |

Acţiunea lor depinde şi de situaţiunea
„ghiuri
faţă de

ale diferitelor ciolane, cari le compun:
osul

lung

Posiţia. cea mai

„cu
şi
tot
ai

sub anumite unosul dela câdă”

din pulpă, iar acesta faţă de câiul dinapoi.

bună a lor

este,

când

osul

lung

din'

pulpă

osul, dela c6dă formeză un unghiă dr ept. Formând acesta.
dacă musculatura este bine desvoltată atunci animalul este
aşa de larg in genunchi ca şi între solduri şi picisrele lut:
destul spaţii-ca să le asigure un mers sigur şi elastic:
Apoi buna contormaţiune a lor mai depihde şi de lungimea:

—

935

—.

“6selor şi de imbrăcarea lor suficientă cu muschi.
form&ză $oldurile şi pulpa dacă

sunt

lungi

Osele cari

permit

destul

spaţii şi loc de prinderea muschilor, şi atunci intrega parte
“a corpului este bine legată și bine încheiată, avend flancurile pline, şoldurile nescose afară, iar partea de sus a piciorului este bine distinsă de cea de jos a lui. Dacă însă
-_ muschii nu sunt in de ajuns de desvoltaţi, atunci şoldurile
se văd eşile afară, pulpele. sunt inguste Şi €animala. nu pote
desvolta .destulă forciă. „Cu deosebire: la rasele proprii. de
carne vom căuta. că Aancurile lor să fie tot-d'auna pline, pe
"când la cele de muncă ca partea dinapoi. a lor-să fie. bine:

legată fig: 66.
Ciosvertă

-

sau

EI

a
ciortan

se, numosce

partea de. sus. a „picio:

“+ Pig, 66. Posiţia normală a piciorelor.-:

| rului! până la genunche— cil cârdă iar osul ei stinghie. Mări-:

mea şi posiţia ei depinde
de partea superidră a'pulpei-adică de lungimea şi posiţia de o partea osului din pulpă (ţurloii), iar

de alta, de mărimea unghiului dela cârdă format
'de stinghie
şi fluer. Stinghia să fie tot-d'a-una lungă şi ceva adusă
inapoi,

pentru

a'i permite

o oscillaţiune cât se pâte

de mare

“şi muschii' ei să aibă spaţiu suficient de prindere. Lungimea

0
spajidsă atât la N

lor atrage după sine ) formarea de unghiuri

cât şi la şold ; cu țorloiul să formeze stinghia un

"- genunche

unghiii de 120—130

iar: cu fluerul unul de 140—4500,

să fie îmbrăcată tot aşă de “bine cu o musculavinjOsă ca şi partea superioră a pulpei. In partea de jos .

Ciosvirta

a lui Achille, de atinge. capătul a-

şicului, şi formâză cu ea cârda, s6i cheia
asigură puterea la mişcare.
„parte

înapoi,

piciorului, carei

Stinghia fiind lungă

şi. formeză un

unghii

ascuţit iar

ajunge deuna

scurtă

stă aprâpe drept şi formâză un unghii obtus cu o mică osci.-.

4

tură

a ei trece vina numită

-* laţiune. In casul din urmă piciorul stă aprâpe drept, prea încor"- datdeabia atinge pământul. „Posiţia lui este slabă căci nu pâte
desvolta

destulă

. Stinghia
“în

şi este considerată

de defectuosă.

asigură

şi destulă tărie

lată şi venjâsă

cordă, fiind-că

- arşicului

“vită

energie,

cu flueru:

piciorului

tendânele-i puternice
piciorului.

Posiţia

l6gă între

sine sele

lor este mai,

neme-

când vina formeză ecu capuliarşicului aprope un unghiti

ia

- Pig. 67. Picidre înţepenite cari abia ating pimâutu.,

a dr ept. Dacă însă stinghia este scur tă, şi cu fuerul vine aprâpe
„în linie dreptă şi unghiul lore obtus, atunci posiţia piciorului.

: este. din cele mai defavorabile, căci picidrele dinapoi abia
| ating pămentul fig. 67. Picidrele lor apar : subţiri Și debile.
„

_

—
Dacă

însă

stinghia

237 —

şi Aerul

sunt

prea

lungi

atunci ge-

nunchii lor sunt prea adunaţi şi vita are posiţie de cosaciă “
Îs. 68.

Fig. 63. PiciGreş posteridre,
Despre

Cheşiţă

şi “unghie

sunt aceleaşi considerante ca şi -

la picicrele, dinainte. :
Di
Piele să fie la tâte' animalele: domestice “mâle şi elâstică.
„Pielea este icâna interiorului dice Liebig ; precum se presintă animalul i în "afară aşa este şi în lăuntra şi după întrega

,
|

confor “'maţiune a sa. Un animal cu pielea grosă şi dură tare.
ca scândura,.este tot- dVauna un animal comun butucănos; - care

se. nutresce

intreţinerea

anevoie, “şi. consumă

corpului

suportă” cu uşurinţă
„Ca

valâre technică

său.

Ea nu

asprimele
de

multe

multă

hrană: pentru:

are nimic bun

a

de cât că.

climei şi ale temperaturei.
ori. este

inferi6răă,

alteia mai

subţire -de cât ea, des. pielea de- bivol faţă de cea de vacă.
„.Dealtă parte insă «pielea subţire cu mari cheltueli se ţine,
| este. un alt proverb al poporului nostru şi care se'pâte aplica
întocmai la vite. ca şi la” 6meni. La vitele bune de rasă
- pielea trebue să fie densa petrâsă | dar nu vertâsă nici - MoJeşită -ei flexibilă, în tot- dauna întinsă

pe corp, acoper ită cu

-un păr "nu prea lung: dar subţire, des şi m6le. Multe din-:.
-- rasele precoce ai fârte puţin păr sâi. că-l perd mare parte:
2

|
O

„238

A

piele de

tot: subţire

,

şi în parte golaşă

şiş transparentă de-

este rafinat şi ca'atare se nutresce anevoe.

„notă că animalul

Afară de aceste el este tot-d'auna iritant cu pielea roşietică
transparentă, “care îl face. să fie: extrem de simţitor faţă de

a: temperaturei: şi a mediului. ambiant.

ori-ce_ schimbare

.O atare'vită nu se potrivesce apr&pe la nimic: nică pentru . muncă nici pentru lapte şi nici pentru. carne. De nutrit încă

„se-nutresce anevoe şi utiliseză alimentele puţin. Cele cu pielea
incă nu se “potr ivesce de cât numai pentru
munci grele, căci nu prea sunt simţitore şi . sunt greii de
dirigiat şi dresat. Părul mare şi aspru incă se consideră. de
şi dură

„grosă

defectuos fiind-că şi el consumă multă hrană. Pielea grosă
şi părul mare aii singurul avantagiiă d'a feri vita în cât-va
contra asprimelor

înce

ca corpul

| spaţii

golaş,

să
lipsit

climei

nu

şi ale gerului,

fie

de. păr

bine.
între

rămânenăd

imbrăcat,

gros

Părul

el.

şi aspru

Părul gros

mult

şi nepârlit

„. denolă vara şi iârna că vita a "fost. răi ţinută şi este slabă.
„Culdrea

părului

incă vine în

considerare,

că un

ce dis-

"tinctiv al speciei rasei, şi tipului. Părul „noilor născuţi se
schimbă, năpârlesce în “cele dintâiă 03 luni de dile, şi ia
_cul6rea caracteristică a tipului. De ordinar însă cele mai!

“multe vite când intră în iarnă -ait un păr mai lung şi ceva
| mai inchis. "Vom căuta $i

cere la vite

.

insă ca 'ele să aibă

tot- d'auna -cul6rea, semnele, petele şi brasdele caracteristice
genului speciei şi rasei. O deviaţiune şi spălăcire a culdrei

părului ne face să bănuim
„semi, sânge — ori corcitură

că vita

.
.

nu ar fi sânge pur—ci

cu'alte rase.

Cercetarea

Minu-

ți6să nu sțrică nici odată, deşi. şi în cul6re individele pot |
să varieze forte mult, de la cele mai inchise! până la culorea |

albă să, presinte tâte nuanțele.

|

i

„caz. vi

DESPRE

NUTRIȚIUNEA

VITELOR

|

De regim se ţine în prima linie ctrţiuna -Nutriţiunea
vitelor să fie tot-dW'auna uniformă şi potrivită cu scopul cel
urmărim

ș.ea

este'una

ori-cărei amelioraţiuni

din conditiunile principale la reuşita
în “cultura "vitelor: La acesta nu vine.

;în considerare atât alimentele din care este compusă hrana, . „cât mai mult composiţia şi modul de „Preparare. al lor, ca.
să polă satisface condițiunilor. cerute.

-In privinţa nutriţiunei

vitelor la cultura

ostensivă a x

„mentului— sistema bienală şi trienală, — ea se pasâză vara
mai rar pe păşunea naturală de veci, mai des pe păşunea ac- |
cesorie din mirişti şi ogdre şi din „porumbişti ; pe alocurea.
şi pe păşunatul în crânguri şi păduri, desconsiderând paguba

enormă causată celor din urmă. Fără de păşunatul din ogâre
“şi păduri țăranul nostru şi astă-di crede a. nu putea subsista
şi nici a mai ţinea vite cu Gre-care folos material pentru el.

"Şi tocmai contrariul este adevărat.
Noi am arătat în vol. II

al acestui op — pag. 577, valorea „reală aa tuturor : pășunilor

accesorii din ogore,

Mir işti, crânguri şi păduri,

pi

Defectul principal al sistemei trienale consistă tocmai, in
faptul, că la ea nu este. posibilă cultara cu succes a plan-

„telor furagere vivace şi a nutreţurilor semănate: trifoiului,
lucernei, sparcetei şi ierburilor, cari aă rolul principal în eco-

A

—

„nomia, modernă şi
potă

menţine,

le esploateză

unde

are
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la cultura raţională
a vitelor. Ea, ca 'să se
lipsă

de păşuni. şi feneţe proprii pe. cari .
în favorul ' ţrinelor. Ori şi în ce ţară şi ori şi

sistema

sa. practicat vre-odată

trienală sâii că se ma;

practică incă, ea a avut aceleaşi fenomene şi a dat aceleaşi
resultate: vite. multe şi slabe, ţinute r&ii vara şi iarna de
o potrivă — vara
“fen.

şşi mirişti şşi iarna nutrite

cu paie de cereale şi coceni de por umb

Apoi

lipsa

vecinică

de nutreţ: suficient

decât cu .

4

mai- mult

mai mult în ogore

şi. substanţios

„pentru vite a atras după sine şi lipsa cronică de gunoiă şi
"o'sleire! “succesivă a pămentului şi deteriorar ea lui în sul»

" stanţele Sale productive.
Progresul

Sa

agriculturei

a

-

inceput de- odată

cu

nutrirea

mai sistematică a vitelor. Etectele păgubitere pentru econom.

ale sistemei

trienale

basate pe ogorul obligator tot al 3-lea

an, ss lăsarea pustie. in fie-care an
constatate,

agricultorii

combată prin

practici şi agronomii

pună

pe

odată

ati căutat să le

introducerea culturei “plantelor
.

anul de ogor şi cari să
„.

a 1/s-din moşi6,

furagese

in

cultivator în stare de a

notri şi îngriji” mai: bine vitele sale. In locul unei păşuni
şi nutriri dubie ati căutat ca cultivatorul' să dispună de o hrană
mai substanţi6să şi în cantitate determinată. In locul măsurei -

„ nehotărâte de odinidră a-braţului şi mă&surei aproximative au .
“substituit raţiunea

scă portia, determinată

„ valbre- şi în raport

cu mărimea

Întâi

s'a luat ca: punct

N raţie fenul mijlociă. de
"care
numit

se reducâii

cele! mai

după

greutate

şi

şi greutatea. vitală a vitei.

de. plecare

livade, cu
multe

şi termin

de

compa-

care: s6 compataii. şi la
nutreţuri. -Fenul

de livade

fn. normal Ss 'a luat că termin de comparaţie fiind mai

des asitat la'ţiherea şi hrana vitelor, 'şi că. el este: accesibil
şi plăcut. tuturor vitelor domestice! mari şi ms&runte: afară:
„ -d6. rimători ;; apoi cu el se as6mănă
: legumindse

şi tenul de trifoi

în. valdre cositura

ca. nutreţurile

cele

de

mai. des :

.

-

CI) pa

aa

usitate la ţinerea vitelor şi mai bine;
țuri

ca

paie

de

cereale,

l6se se raportaă după
paraţiune

deşi basată

tatele ei nu erai destul

. pl&vă,

efectul
pe motive

iar cele alte. nutie: -

coceni,

plăntele

tuberen-l

lor. Acâsta.. metodă de com- -. pur

empirice: totuşi resul-,,

de precise, de aceia numirea

şi fen normal o inlocuiră prin

de fen -

cea de: valori de: fen. Ter-.

_menul de comparaţiune însuşi. era fârte vag şi mobil, căci
fenul este diferit după teren, regiune şi climă, dar chiar pe.
unul şi acelaşi teren fânul pote să difere dintrun ân in
altul. Şi apoi între fenuri şi fenuri există diferinţe enorme, Be
dela f&nul bun de luncă şi de munte, la fenul
din stepa:
arridă, compus mai mult din paiușuri, seci şi până, la rogozul
acid şi insalubru de: baltă. In fine ar mai veni. în conside-

rare şi epoca “când el s'a cosit, după stadiul de _desvoltare. a . E

plantelor şi modul
bine. conservat

de uscare. a. fânului, apoi

ori nu,

T6te aceste

dacă 'a fost -

consideraţiuni

ati făcut -

ca termenul de comparaţiune de fen şi fen normal să-l inlo=:
cuâscă prin acel de valori de fen, raportându- l 1a fenu! bun : aa
„de livade. . .
5
i
„După. espunerile luă Păbst, unul din iniţiătorii principal al

acelei sisteme. de evaluaţiune: a nutreţurilori 100. kler. de fen.,
“bun de livade' este egal cu 400—450 klgr. trifoită seii lucernă

i

.

- verde, cu: 500—540 klgr. porumb verde, s6ă. cn 500-550 co-.

î:"
situră verde de secară, sei cu 230—300 klgr. paie de grâii s6u.
cu 175—200 lar. paie de cereale. de primă- vară, cu 200—9 20.

Xlgr. coceni de porumb, cu 140—160 klgr. vreji 'de mazere”. i
„seiimăzeriche, cu 100—120 ler. paie de linte, cu 40— 50 klgr,
Klgr. grăunțe;: cu 40—50 klgr. turtă- de uleiti,. cu 200 “ler:

cartofi, 300 klgr.. sfecle” de niătreţ, cu 250-200 Klgr.. tăieţei. a:
- de sfecle de zachăr. “Resultatele obţinute de ei deşi presintaii - îi
.6re&-care analogie, cu cele obținute in mod. empiric la nu- i
trire; totuşi în total ele. eraii. insuficiente şi în urmă a te

buit să fie pășăsită
: «Zootechnia»
1,

-

cu totul metoda

acesta. de: „procedare,

s-

16...

eee
“Mult mai “nimerită
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era

dea

şi avea să

mai bune zesultate

0 altă sistemă „şi met6dă, preconisată de Liebig, care lua drept
“bâsă a: “alimentaţiunei” composiţia chimică a alimentelor şi

“gradul lor! de solubilitate adică digerar ea şi assimilaţiuaea lor
- în- 'corp—care fu continuaţă apoi! de Grouven, Gohren şi alţii.
„Ea fu încununată. de succes, graţie câtor-va studii şi încercări

de” nutriţiune

comparativă,

făcute

de

unele. staţiuni

- agronomice şi de -experimentaţie, intre cari se distinseră stu„"diile lui Henreberg 8 Stohman. despre nutrițiunea vitelor
“bovine, şi ale lui Carl Voit despre . mutriţiunea animalelor.
- “carnivore, "Emil Wolf a făcut studii complete de nutrițiunea

raţionalăa vitelor domestice, şi tot el ne a dat şi analisele chimice. ale tuturor productelor agricole, cari servesc la nutri“țiunea animalelor: Settegast ne a: dat un studiu despre nutriţiunea' vitelor, Iul. Kuhn "despre alimentaţiunea proprie
a “vitelor .bovine. şi alţii.
“
“Precum. culturile 'de apă şi nisip. ai adus servicii enorme
| la: cunâscerea nutriţiunei plantelor şi: îngrăşărei pămentului

|

“tot aşa şi nutr iţiunile experimentale alevitelor âii elucidat multe

“puncte întunecâse, relativ la nutriţiunea animalelor -Şi assi+ milaţiuneă. diferitelor “substanţe in “corp: Ele ati fost lăcute
“cui “animale” car nivore: "câni, şi. animale herbivore : viței tineri,
berbeci

şi boi mari.

Ele au avut în. vedere

nu numai

hrana

“consumată şi composiţiă chimică a ei, ci şi substanţele
"minate în baligi, urină şi alte excrete, cari se elimină

elidin

îi

tat fi constatate

numai

după

ce s ai

construit

anume

apa-

7

„corp prin. vespiraţiune Şi perspiraţiune—în formă de sudore, |
* vapori de apă, acid carbonic, etc. Aceste din urmă -au pu-

Di | “rate inchise ermetic — intre cări cităm aparatul. respirator...
al lui! Pettenkofler, şi intrebuințate cu.multă trudă şi pre- .
cauţiune. Resultatele obținute. cu. ele deși sunt în multe pri„vipţe. satisfăcătora' ba chiar uimitore, totuşi ele nu sunti incă
4

terminate. şi complete. PRemin încă . multe puncte, de studiat.
şi

elucidat in viitor.

. -

a.

|

Până acum se credea că: substanţăle organice formate Şi
depuse. în-corp, remân ca atare fără a se modifica sei Su-.
feri

vre o schimbare,

dacă

vita capătă dilnic porţia, ei po-

„“trivită de hrană şi în ea se găsesc t6te substanţele cari sunt
necesare întreţinerei corpului ei. Insă nutriţiunile esperimen-.
tale ati dovedit contrarul, că substanţele assimilate în corp se
depun şi desfac. în corp în mesură mai mare ori mai mică, in
raport cu nutr ițiunea șşi compunerea

alimentelor şi cu starea

- de întreţinere a vitei. Chiar:şi când vita sufere de f6me mai
multe dile de-a rândul, tot se. sevârşesce 6re-care produc:
- tiune şi descompunere de substanțe organice în corpul ei;
când

este bine întreţinută

ni se presintă deci
ia carne

din

afară

cu atât, mai

ca animal
cu

mult.

Fie-care

carnivor, căci

hrana—consumă

din

animal'

chiar dacă
carnea

nu

sa şi din

--s&ul său propriii. Nutriţiuneaşi intrega vi6ţă animalică nu este „decât un schimb. continui, şi neîntrerupt
'de formaţiuni or_ganice, vechişi noi şi.de

descompuneri şi dissolvări ale cor-

pilor organici deja formaţi! şi formarea altora noui în locul.
celor” usaţi. Numai

atunci se pote

hrăni vita suficient și să

se simtă bine, când primesce în raţiunea ei qilnică- de hrană
1ote

acele

substanțe,

cari sunt

necesari

intreţinerei şi des-!

voltărei normale a corpului ei.
.
a
:
Când lipsesce: una sai alta din Substanțele indispensabilă

pe cele alte sai nu le pâte folosi şi assirhila, s6ă că trebue
să, le compenseze prin dissolvarea şi consumarea materiilor

de reservă din corp. Pe unele-le pote compensa

o

pe altele nu.

'Grăsimeă o pâte compensa şi forma grăsime şi din substanţele:
albuminoide, din sacharuri şi idrocarbure, dar substanţele al'Duminoide, nu le pâte forma din grăsime sâii săcharuri. Astfel
la nutriţiunea esperimentală a unui câne de 30 Elgr: greutate
vitală, cu o rațiune dilnică de 500 gr. : carne prospătă dar

—
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fară grăsime în ea şi în care erau 110 gr. de substanțe albuminoide, departe de a-l hrăni suficient şi a-l ţinea în sta„rea în. care şe găsia, din contra el slăbi în continui până
ce a tost adus: aprope de peire, din causa inaniţiei şi a slăbiciunei. Pentru intreţinerea şi nutrirea lui normală, el avea
lipsă de o rațiune dilnică de 1500 gr. de carne macră—fără
„grăsime, pe când cele 500 gr. de carne slabă şi cu 200 gr. .
“de. grăsime i erai suliciente pentru întreținerea normală,
şi igienică a “lui, de. unde resultă că cele 200 gr. de grăsime, |
erati echivalente şi realisaii o economie de 1000 gr. carne .

de muschi pe di.

|

Nutrirea numai cu slănină unui alt câne: slăbi, a dat aceleaşi. resultate.
porumbei,

Tot așa sa intemplat

căroră,

li s'a detrăs

şi cu

alte animale.câni,

sistematic

pe când încolo ele au obţinut în hrană

sarea

in

hrană,

tâte substanţele ne-

cesari corpului lor. Cu tâte aceste 6le ai perit de fome, deşi
in- aparenţă evail grase şi bine ţinute, din causă că la urmă

.

nu se mai puteau, mişca şi nici lua hrana de tîmpire şi slăbiciune nervosă a. muschilor. SSarea de şi nu hrănesce cor

_pul direct, însă

contribue în mod. însemnat.la

şi circulaţiunea' singelui şi a diferitelor
Noi

am

digeștiune

sucuri in corp.

arătat: “la pagina. 30. și următârele, „diferitele. sub-

stanţe cari compun

corpul: animalic iar la pag. 44 şi urmă-

torele, procesul de nutrițiunela animalele exbivore şi rumegă-

t6re cum şi diferitele modificaţiuni ce. sufere alimentele. la
digestiune., Aci nu putem să mai revenim “asupra lor, cel
“mult

să le completăm' in unele

privinţe, pentru o mai uşoră

înţelegere şi unde se simte trebuinţa.
as
_
La nutriţiunea animalelor însă noi nu avem numai i conservarea lor intactă în vedere s6ii cea ce se dice «ca vita să
„iasă numai cu pielea în primăvară». ci tot odată „şi în deo=
sebi

avem :nutriţiunea

de _producţiune,

ca

animalul să

producă, şi prin folâsele:ce ne dă 'şi avem. de.la el,

şi

să şi, -

|

—
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scâtă hrana sa, să se ingraşe depunând carne şi grăsime o r
să producă şi să ne dee lapte, ori prinse la jug
j
ne aduc folose
prin producţitinea şi desvoltarea de forţă musculară. Şi. din
aceste puncte de vedere avem să studiem. şi conducem *„Noi

nutriţiunea lor. Şi în vederea acestor fol6se diferite, are să
fie şi hrana şi composiţia ei diferită..
|
Pentru producţiunea de carne şi lapte, incontestabil că
substanţele. azotâse Sâ albuminoide au rolul cel mai im-

portant, ca unele cari afară de sărurile minerale sunt singurele
substanţe plas tice, ce se transformă iin sânge carne Şi lapte.
Intreg azotul din hrană, cât nu a fost utilisat in
i corp şi cepus
„ca muşchii, sânge ori lapte, trece şi se pote constata cu Uşu= :
- rinţă în fecalii, atât în' băligi dar mai cu s6mă în urină. In
locul azotului asimilat: trece in urină altul, ce
"descompunerea corpilor organi, a cărnei deja
"Când: nu există destulă proteină în raţiunea
malul trebue să acopere lipsa prin o mai mare
de corpi

organici, şi atunci

a resultat din:
odată formate.

de hrană, ani.-..
descompunere
zicem, că el. consuma din carnea . -

sa proprie.

iu

“Totuşi

esperiențele făcute la Minich ai doveait. neindoios
„ca nu t6tă albumina din regn ul vegetal şi animalic este plastică
- şi că în [ie-care corp animalic proteina (subst. albuminoide)
este

de 2 feluri:

circulatore.

Cea

una este proteina organică şi alta proteina
d'ânteiii care. se afla în cantitate

mai mare

este mult mai statornică decât a doua, căci din ea abia se
consumă şi decade 0,8%, când animalul flimândesce, iar in
alte casuri

nici atât, „pe când

decade. şi se descompune

proteina

până

circulatore

la 80%/, în timp

din

corp

de 24 ore.

Tot-d'auna se pâte constata în urină o cantitate de azot egală
"cu proteina distrusă. Numai când proteina circulatâre?din
hrană.

"mai

nu

se ajunge,

intră ea în acţiune, decade in măsură

mare şi din proteina organică.

" Scopul

.

şi tendinţa

nostră

însă

:

Sai

trebue să fie, ca să sporim

î

o, tot: dauna formarea. şi “depunerea de proteina
sigură

“mai

_.

resistentă.

şi mai

organică ca:

Proteina” organică se află cu: deosebire - în muşchi, iar
proteina circulatore nu numai in sânge şi chil ci şi în alte
des,

ale corpului

- sucuri

în! plasma,

care

străbate

muşchii

şi grăsimea, şi o face să fie mustsă. Descompunerea proteinei
în corp depinde de cantitatea de proteină aflată în hrană, apoi
Ă de starea de întreţinere a vitei, de mediul ambiant, .etc.

se

„Dacă în hrahă

multe

găsesc

se desface şi decade multă
mare a lor se descompune

substanţe

albuminoide

proteină, fiind-că partea cea mai
ca proteină -cireulatâre şi numai

puţină din cea deja asimilată se depune ca proteină organică.
„„.Ac6sta. o vedem mai uşor la schimbul hraneişi trecerea
"dela un nutreţ mai. bogat în albuminate la altul mai sărac,
căci_ în -primele dile după . aceia ahimalul elimină din corp

i hrană, şi care spor provine eviinai mult azot decâta primit în
circulatore,

dent din proteina

ce se distruge.

La trecerea dela o hrană mai puţin substanţiosă la alta
_+mai concentrată şi abundentă în proteina organică, elimimarea de azot din corp nu este prea pronunţată, şi echilibrul între consumţiune şi eliminarea de azot se stabilesce
de

sporirea

truge

La “adaosul unilateral de albuminate, fără.
echivalentă şi a celor-lalte substanțe — se dis-

cu încetul.

„numai

şi decade

mai multă proteină

totuşi se şi depune” ceva,

numai

decât de

cât ac6sta

ordinar,

nu ne

dar

satisface

- fiind- -că nu este în raport cu sacrificiile: aduse. 'Trebue deci
să sporim de o potrivă „nu numai albuminatele din hrană _
ci şi grăsimile şi: idro-caiburele, căci alt-fel nu avem decât
O risipă

de alimente

fără de nici un

folos real.

Consumaţiunea şi utilisarea perfectă de albuminate de- pinde şi de starea în.care se găsesce animalul ; “un animal
„bine

întreţinut. şi care se

bine hrana

află binişor în cârne, utiliseză

mai

decât un altul. slab sâii răi ţinut. Esistenţa de

?

n

0417 =

,

grăsime şi idro- carbure in cantitate suficientă in hradă: mena-" a.
g6ză

proteina. Aa

vădut mai.- suş că la. câne.. 200 grame de .

grăsime au fost în stare să compenseze un kilogrăm de carne!
pe di. In lipsa de: grăsime nu numai că distrugerea. de: pro-.
teină este mai mare in corp, dar din ea trebue” să- se for- „meze

şi grăsimea

"ajunge,

acolo

necesară,

şi. "unde. proteina, cireulatore: na

se distruge: şi din proteina, organică. 0. tem-.

ă

peratură prea josă a grajdului incă favoris6ză. distrugerea.
de proteină, pentru a'şi menţine vita temperatura corpului
tot-d'auna

la acelaşi

nivel.,

E

-

_ Afarăde star ea de întreţinere şi « de temperatură, mai, intluen- ț&ză asupra. consumaţiunei Şi - desfacerei, de proteină, şi con- :
sumul de sare şi de apă, ce ia vita. Adaosul a multă” sare în
hrană face ca tte sucurile corpului să circule cu rai multă vigâre — deci

şi distrugerea

de

substanţe

albuminoide

să fie.

mai intensivă. Sarea- este un mijloc diuretice forte - eficace, şi .
prin adaos de multă sare in hrană. facen ca vita să. urineze :
mult ; ea este potrivită atunci când vroim să activăm con- .
umaţianea. -ca vitele să mănânce mai mult, d. es. “la. vitele |
tinere, de muncă, lapte etq.. dar la cele puse la: ingrăşat eaeste : defavorabilă fiind- „că prin ea facem numai ca să decadă
„şi să se distrugă “mai multă proteină organică fără de ver-ce

folos.

-

ă

Na

„i

Consumaţiunea de multă « sare face ca vita să:bea şi ună
. -apă, cea-ce atrage după sine o transpiraţiune şi per spiraţiune.
“mai

mare,

împreunate

cu 0. distrugere. mai mare

de proteină.

i

Numai la vitele fătătore vom căuta să le dăm mai mult ali-

inente zem6se şi multă apă
„”riseză “secreţiunea laptelui.
„ Grăsimile

ca- băutură, ca una ce le favo- “

aă mare Xol fisiologic

şi “Gimic, ceea ce- dove-. Sia

desce: că ele sunt atât. de numerâse. în corpul animalic şi :
animalul până la sterşirea sa de inaniţie şi slăbiciune tot mai
| posedă

iincă ceva
-.,

grăsime.
,

.

-

Grăsirăile provin din
„

hrană,
,

şi

— 48- — |
"mare! parte din. ele. sunt provenite din regnul vegelal şi se
depun. ca, atare. în corp, prin assimilare.
.
ȘI. unele şi altele ai o: composiţie aprope identică. Ele
se mai

pot

substanţe

“ tormâză

însă

forma şi din alte substanţe: organice,

albuminoide şi din

ele. des, mai'cu

idrocarbure.

din

Din proteină se

s6mă când hrana

este lipsită de .

grăsime; sâii ca ea-se găsesce în cantitate insuficientă; atunci

“lipsa.
de: grăsime! se compensâză şi acopere prin desfacerea!
“proteinei în: grăsime. şi carbamid, şi anume 100 vol. de proteină--daii 51,4 vol. grăsime, 33,5 vol. carbamid; iar. după
- luarea de 193 vol. apă, alte 27,4 vol.. acid carbonic, Formarea
grăsimelor din substanţe albuminoide, deşi- este posibilă și
„dovedită! în. nenumărate rinduri ca, atare, totuşi ea mai totdauna ne vine prea. “scumpă.. De aceia este mult mai avantagios

pentru noi,

de

:. punerea de grăsime-o

a da vitelor pentru

ingrăşare şi depu-

hrană grasă, s6i bogată

în

grăsimi

„ŞI uleiuri din: regnul: animalic, ori “vegstal, cari se assimileză
uşor Şi depun

ca

atari în

corp,

s6u

„una

bogată

în „do

:carbure,: cari sunt mai eftine decât proteina.
In fine, grăsimile se mai pot. forma in corpul animalic şi
“prin

oxidarea

substanţelor

neazotate : din

hrană

a

idro-

„„carburelor. Un câine a putut fi hrănit suficient s&ptămâni
întregi numai cu carne macră şi amidon, fără-l6c de grăsime în hrană.
Mă
Deci când se: găsesc in hrană idrocarbure în dosă mai
mare facem o economie însemihată în grăsime, de. 6re-ce
_ în” locul ei se ard în corp idrocarburele: amidon, celulosă,
„săcharuri, ste. în cât

,

>

grăsimea “din

corp;

ca

şi

cea

din.

hrană remân nealterate şi se depun ca atare în diferite
ţesături” Şi organe. Grăsimea
formată din. proteină este
tot- Vauna mai uşor distrusă decât cea provenită din hrana
“grasă. Prin: adaos de

idrocarbare în hrană, grăsimea se“ me-

a

*

-

a

—
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naj6ză şi depune în mod considerabil.
al. idrocarburelor la ingrăşarea vitelor.

Daci. efectul, are
+
|

« Vedem daci că nutrețurile să utiliseză mai bine atunci, când
esistă o anumită proporţie între substanţele azotose (pro-teiha) şi cele fără de azot (idrocarbure) din hrană şi atât

pentru producţiunea de muşchi şi lapte cât şi pentru producţiunea de grăsime şi ingrăşare proporţia lor este alta, şi |
nu

pot fi confundate una cu alta.
Pentru producţiunea de forță musculară şi de muncă, vina

în considerera atât descompunere ea albuminei în corp, cât şi
arderea grăsimei şi a idrocarburelor.. Consumarea mai mare.

de. grăsime şi idrocarbure' face

ca căldura

corpului

mai mare; iar respiraţiunea şi perspiraţiunea mai

sa fie:

intensivă.

Totuşi producţiunea de. for ță stă in stri insă legătură cu com- .
posiţia chimică a hranei. Noi nu suntem incă pe deplin orien- .

taţi: asupra
„corp

modului

la muncă:

de utilisare. a diferitelor substanţe în

Vedem

insă

dilnic. faptul,

-că.

numai - vita .

hrănită bine cu o hrană concentrată şi substanţi6să—adică
"bogată în proteină—pâte să suporte cu inlesnire povara şi
să resiste cu succes timp îndelungat la munci grele şi in-: -

| cordate, fără să obosescă şi fără să slăbescă.
:
„ Nutreţurile compuse unilateral numai din. substanțe ternare — idrocarbure — cartofi, sfecle, paie, etc., nu sunt in
stare d'a nutri -vila Suficient. şi a o face capabilă de'a su-.
porta poveri grele şi muncă încordată... Omul -şi animalul
prea

gras,

mai

nici odată

nu

este

capabil de o activitate

şi

muncă intensivă timp mai îndelungat. De altă parte vedem
„că animalele. carnivore cari să nutreşe cu carne şi proteină
sub tote formele sunt mult mai iuți şi mai curagi6se decât
cele erbivore, din firea lor mult mai

molatice deşi mai

şi mai robuste decât cele d'ântâiă. Acesta ne face
“că .rolul proteinei

„de forţă.

este

A

fârte

insemnat

e

mari

să credem

. şi” la producțiunea.

i

|

— 250

—

Nutriţiunea vitelor deci va studia 1) Composiţia chimică a
| diferitelor. niutreţuri

si alimente

de

vite.

2)

Digestibilitatea

acelora. 3) Modul de preparare al nuțreţurilor. 4) Aparatele
si. utensiliile intrebuinţate lă prepararea nutreţurilor. 5) Ca„litatea.. şi valdrea, nutreţurilor. 6) Raportul. nutritiv, 7).Determinarea raţiunei de hrană.

8) Alimentarea

animalelor

do-

„mestice. 9) Analisa chimica:a diferitelor. nutreţuri şi pr oducte
agricole în vederea nutriţiunei. 10 Lista
de -digestiune a lor. .
a,

Composiţia

chimică a

diferitelor mvotropuară

Substanțele din care se compun nutreţurile. şi alimentele vitelor domestice sunt: 1) apa, "9) materia secă numită şi
- materii organice, 3) substanțele minerale s6iă cenuşa.. _
Apa

formeză

partea

câverşitâre

din greutate

în tâte nu-

treţurile verdi. mustose şi zemâse, în care ea intră 60—70—80

şi nai bine la sută, după volum 'şi greutate, pe când în nutrețurile: uscate
„ greutate.

Şi

şi intăritore

mai- apose.

ea face numai

sunt. nutreţurile

15 — 200%, din

- lichide

—

lături,

borhot, brahă et. în care abia este 10—190/, materie sâcă.
Apa are mare rol

diferitele

fisiologic

la

nutriţiune,

câci ea

substanţe solide.şi sucurile le conduce

disolva

la locul

lor de utilisare ; ea permite şi face posibilă circulaţiunea
sângelui şi a diferitelor sucuri şi substanţe în corp, şi în-

„reţine respiraiiunea şi perspirațiunea. Pe lângă apa coprinsă
in diferite alimente solide şi. lichide, ver di şi uscate, după
gradul

lor. de

concentraţiune, mai

| considerare... care o ia abimalul

vine şi apa de. b&ut

în

dilnie Ca b&utură. -„Unele

animale consumă - mai multă apă, altele mai puţină. |
Din materia sâcă rămasă după evaporârea apei vin în con-.
siderare în rima
linie substanţele azotoase sai albumi- |

* noide proteina,

care pe. lângă

singurele: câri nutresc.
>

|

substanţelale minerale sunt
N

“Insă
'

nu t6tă proteina

rect

pentru

ca.

albumină

nutriţiune,

nutresce.şi

vine

căci multă din

circulătâre

fără

să

în considerare di-

ea trece. neasimilată N

fi fost

vre. odată" organi-

| sată. Luate tote.-la o- -laltă, substanţele azotâse formeză pro„S

teina brută

din alimente,

şi care numai

în parte

este assi-

“milabilă. Apoi nu tot-azotul constatat in urină şi fecalii pTO„vine unic din substanţele albuminoide, căci afară de ele se:
mai găsesce azot în plante. şi în alcaloidi, şi diferiţi com-.
“pusi ai amoriacului numiţi amidă, cari „deşi conţin ceva.

azot, însă pentru nutriţiune
mult

numâi

acela

de subslanţe

carburelor.

Substanțele

ei: aii un rol secundar,
termogene, egal cu

mai :

al! idro-

,

|

albumirioide

sunt: forte numerâsă - in

| “vegetal, şi. ele se asemena mult între ele şi cu
regnul animalic, încât 'de multe ori pot substitui

regnul

-

cele din
cu uşu-

-

_rinţă pe acelea.
„Ast-lel este albumina şi: caseina vegetală, glutenul din: cereale, legumina din plantele păstăiose s6u legumin6se, etc.
Albumina

şi caseina se găsesc în t6te plantele în special in.

_

- bobe şi seminţele de cereale şi păstăi6se, in foile şi tigele lor
până. ce sunt încă cruda şi în desvoltare. Albumina este solu.

bilă în apă rece şi ea"! dă.o culre cenuşie opalisată—iâr laîncăldire se precipită şi adună la tund i în formă de fulgi. Caseina
vegetalăjnu se pote dissolva bine in apă curată,. dar se; disolvă
uşor

în: leşii, -şi se precipită

adaosul şi combinarea

indată

in fulgi mari

şi groși la

ei cu ori şi care acidi, fie organici fie:

"vegetali. Caseina vegetală se găsesce în plante in dilerite mo-dificațiuni, apropiate. intre ele

după: composiţia

lor chimică.

Mai. des-se găsesce in 6bele şi păstaiele plantelor! legumi-_
nâse — şi atunci pârtă numirea de. legumină. Ritthausen a
găsit în b6bele de lupin o.altă! modificaţiune a ei numită
_ conglutin. Glutinul din cereale după cum am arătat la: vol.
II Pag.

7 nu este un

corp

simplu: ci. „compus
-

.

|.

.; din: 4
ai

corpi E
-

7

—
.
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"organici deosebiți din cari fie-care are- alte calităţi: mucedina giadină fibrină şi gluten fibrină, şi cari toţi sunt folo,
sitori la nutrire.
Proteina
Tâte

este tare apropiată de proteina

vegetală

lică, de acea'ele
substanţele

anima“

.

se asimilâză şi confundă uşor una cu alta.
albuminoide

conţin

medii

in termen

539

carbon, 77 99 iârogen, 160/, azot să nitrogen, şi circa 4 9 sulf
"seu puci6să. Ele se doseză din azotul eliminat din corp

"cu urina şi fecalii, înmulţit cu 6.95. Alcaloidii se găsesc în“
"mare număr

în plante şi aii rol diferit la nutriţiune. Se scie

că unii alcaloidi. ce se găsesc in plante sunt nisce otrăvi
puternice şi pernici6se corpului animalic : coniina, nicotina
„ete.;—alţii sunt folositori şi aii un rol favorabil ajutând 'di- gestiunea deş.: Alcaloidul din c6ja ovesului— avenina, cure
este

uu

stimulent

escelent

pentru stomacurile

debile

şi de:

ra ngiate. Lupinina- alcaloidul aflat în bobele .de lupin. este
mai mult o otravă decât un principii nutritor. De asemenea
„coniina, otrava din cucută, şi colchicina, alcaloidul din brân.duşe sunt vătămătâre vitelor, când din întâmplare e să le mă-

nânce;

insă de cele mai

multe orj ele le evită.

Alcaloidul

-care se găsesce în vr ejii şi curpenii de cartofi, până sunt verdi

.

Şi în fructul. lor, solănina încă este vătămător vitelor, şi mai .
cu sâmă vitelor f&tate, şi e delavorabil secreţiuhei laptelui.
Afară de proteină

intre

substanţele

organice

din

hrană

mai vin in considerare şi substanţele ternare sâii idrocar- .burele, cari servesc unic. la întreţinerea arderei din corp,
de unde ele se mai numesc şi substanţe termogene adică
producătore . de căldură. Intre „acestea primul loc îl ocupa
grăsimele şi uleiurile vegetale. Ele diferă puţin: între siue
„după composiţia lor chimică şi se asemăna 'mult cu cele din
regnul animalic. Totuşi nu tâtă grăsimea. se desface şi utiliSeză in corp.ci o. parte din ea se depune ca atare. Canti-

„tatea totală a lor trece sub numirea de
sa

grăsime brută, sub
N.

*

.

care se înțeleg nu numai

srăsimele solide şi lichide și ule-

iurile vegetale proprii dis,

ci şi

substanțele

gumose,

ceră,-

clorofilă şi alte produse organice de:mai puţină importanţă.
Grăsimile de tot'soiul se estrag uşor prin eter, de unde lor... ”
le mai dice şi estract. de eter.
- Grăsimile şi uleiurile. vegetale

de tot soiul după

vădut .mai sus, fac ca proteina să se
corpul

animalic, şi: ele să se depună

cum

am:

utiliseze mai bine în-în' par te ca atara, altele..

„să impedice arderea idrocarburslor,

|

.

„Gomele şi reşina etc. aşa numitele pectine din plante sunt
puţin cunoscute după rolul lor fisiologic,
-.:

Ceea-ce rămâne din materia s6că după estragerea uleiurilor:
şi grăsimilor cu eter se numesc materii estractive fără azot:
sei idrocarbure : propriii dis,
donul si scrobsla sachăruri
_Celulosa,

substanţa din

în cari întră celulosa,
şi acidii “vegetali, etc.

care

sunt formate

telor, este grei de isolat singură.

tecată cu o altă modificare
“n6să
După

ami-:-

“celulele Pplan-:

Mai tot- deuna eâ este ames-

scrobela, şi formsză partea principală: in nutreţurile aspre
| şi volumin6se.: Celulosa este numai: in parte solubilă până
"ce plantele sunt incă tinere. şi fragede. Mai târgiii dacă plan-:
tele imbătrânesc celuloșa se înlemnesce şi atunci nu mai.
“pote fi disolvată. Vaidrea ei pentru nutriţiune cresce şi scade:
in raport cu solubilitatea ei, provenită din “gradul de :des-:
'voltare a plantelor. La analise ea se isoleză prin tratarea nu-:
diluat

şi leşie . de

potasă,

căci.

rămâne în urmă
pe
|
„Amidonul şi sachărurile aam văgut mai sus că ele la nutriţiune

intreţin arderea

grăsimile.

.-:

pi

din

.. -

a ei: mai concentrată şi mai lem-: -

numită 'lignină, Ca atare se numesce celulosa brută. „composiţia ei chimică ea este egală: cu amidonul sc.

trețurilor-cu acid salfurio

„

corp. se

substitue şi menagiază

:

2

“Aciqiă organici se găseso numeroşi i şi în plante în” torte:
7
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mare cantitate : acid malic, citric, tartric, oxalic, formic, etc.,

dăr sunt numai de o importanţă secundară pentru nutriţiune
_şi

vinîn

considerare

numai

ca materii

termogene,

cari în-

treţin arderea. Dacă ei se găsesc in cantitate prea mare,
- :atuiici produc colici în stomac, şi diarrhoe; alte ori impedică
„digestiunea. Dintre acidii organici singur acidul lactic. vine
mai mult în considerare la nutriţiune, care deşi nu se gă-sesce format iu planta verde ca atare dar se formeză la
înăcritea sai murarea lor, şi se. găsesce. in diferite murăuri, EL .este aceeaşi substanţă, care transforma zachărul
«din. laptele dulce în acid lactic şi face ca laptele să se strângă
şi devină acru. Tot el se desvoltă şi in varza înăcrită, în tot
felul de murături, în porumbul verde, trifoită, etc. ingropate in
„păment şi lăsate acolo grămadă să Stea mai mult timp ca să
termenteze şi să se inăcrâscă. El se. mai găsesce şi în lăturile
ă s6i borhotul de la fabricile de spirt, când acestea se inăcresc.

Acidul butiric se desvoltă în untul rânced şi diferite alte
„substanţe organice stricate;el mirose răi şi este neplăcut
"vitelor.
de

Acidul

oxalic

se găsesce

în mare cantitate

in foile

sfeclă, în măcriş şi ştevie etc. şi dacă vitele mănâncă prea:

„multe foi de” sfecle, le produce diarrhoe.
In fine după ce am estras din. nutreţuri
-grăsimile.şi

materiile

estractive

fără

azot

e:
apa, proteina,
sâi

idrocarbu-

rele ceea-ce mai rămâne în urmă, sunt. substanţele” anor-ganice sei: substanţele minerale, cari la ardere rămân sub

„numirea ordinară de cenușă. Pe ele le obținem numai după
-0 ardare complectă

a substanţei

organice.:

Materiile

aale cari le-am: vădut că sunt indispensabile
tarea plantelor,

sunt

necesare

şi pentru

mine-

pentru desvol-

desvoltarea

Şi în-

treţinerea animalelor. Cenuşa . se calculză tot-dauna numai
când, este curată, după ce s'a ars complect şi s'a volatilisat
orice urmă de carbon iar amestecurile de. nisip ce even-::
itual ati fosţ pe plante, spălate ete. In total ea nu face mai
7

N
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mult de 5—60, din greutate. Dintre sibstanţele minerale în
dispensabile să avem in vedere cu deosebire acidul fosforic,
__calcea, potasa,. sulful, ferul. şi magnesia. — Afară de ele mai
| este şi clorura de sodiii sit sarea de bucătărie, care: încă. HI
"j6că mare rol la nutriţiunea animalelor, ca una ce favorisăză „digestiunea, deşi nu nutresce direc!,.şi ea trebuesce dață

_ deosebit—fie în „hrană fie în băutură:

a

|

"* 2, Digestiunea alimentelor .
Substanțele nuțritive organice şi anorganice esistenteîn
diferite nutreţuri nu se digeră şi. asimileză ' tote şi deplin
în. corp ci numai “în parte. Acesta digestiune a lor depinde:
„-de composiţia şi combinarea. lor în parte, de modul de pre-. E
parare-al alimentelor, de starea de hrănire şi întreţinere i în
care

se găsesce

animalul

etc.

o

|

- Par tea lor asimilătâre pâte fi mai mare ori mai mică după
împrejurări. Ea se constată prin scăderea substanţelor eliminate în fecalii din cele aflătâre:în hrană.
i
- La Gră şi care analisă şi constatare” a digestiunei alimen„telor, trebue să-i precedă o: hrănire similară * ŞI uiniforănă.
Bă
mai multe dile dea rendul, până ce animalul se curăţă” complect de alimentele anteridre, ceea-ce la vitele cornute s'a
“constatat. că se intemplă abia numai . după 5—6 dile. La»

aceste constatări şi verificări trebue să avem

în vedere cu

„-deosebire proteina, grăsimile, celulosa şi idrocarburele. Pro-

teina brută aflătâre în hrană se digeră şi asimileză în corp
numai în parte, 'iar acâsta depinde de calitatea ei. Legumina
„din

păstăi6se

:..

se digeră şi asimilăză! aprope în total, pe când
"cea din cereale, turtele de uleii etc. se asimileză mai pu“ţină, iar cea din paiele ds cereale şi mai puţină. Incercări re-.
„peţite au dovedit acesta îu mod neindoios. -Disolvarea şi .
pp

.

7

asimilarea ei "depinde

în parte şi de esistena

în dosă sufi-

'cientă a celor-l- alte substanțe organice.
Ast- iel incercări repetite de alimentaţiune aii dovedit că:
- b) proteina din bob lupin, plante rădăcin6se şi tubercu-

l6se, din lapte

E

geră .

9)

55“

3) - »

şi făină de

co

turta de in şi rapiță

»

carne

se

di-

a

e e901009,

. ...,

. S$0— %0

»

„+ 70—80

»

grăunţe (cereale) şi tăriţe, apoi

din nutreţul verde iarba trifoi
şi

„4)

.

n
|

5)

po

„Digestiunea
_ OY&s

decât

porumb

verde. .,,

.

. .

+»: fen mediocru de diferite com|
posiţiuni . . . . . . . . . , 50—70

»

paiele de cereale. . . ... . . 95—50
proteinei

la cele

este mai

mare

de grâă Şi secară,

la paiele

»

de orz

şi

de Gre-ce ele sunt mai

substanţi6se şi nici celulosa lor. nu este „aşa tare înlemnită.
- Ea

se pâte spori însă şi „Prin o combinaţiuna potrivită a
nutreţurilor. Stohmanh a demonstrat că digestiunea cresce

şi scade in raport invers cu dosa de idrocarbure. Prin adaos
de cartoli şi sfecle la paiele de cereale, digestiunea şi asimilaţiunea proteinei scade în mod! simţitor. Iar prin adaosul
de grăsimi

ea rămâne

nealterată.

| Dacă atât de puţin cun6scem cu precisiune digestihilitatea
proteinei, ca a substanţei. celei mai importante şi mai de va„l6re din nutrimentul vitelor, apoi cu atât mai puţin suntem *
in Stare
similor,

atât
un

de a urmări digestiunea celor alte substanţe a grăcelulosei Şi idrocarburelor. Grăsimile fiind de naturi

de' diverse
rol digestiv

reşină,

vor
diferit.

avea

în

stomac şi: aparatul

Unele mai

grei

digestiv

solubile: ca gome,

ceră clorofilă etc. se elimină. nealterate din

corp

şi

nu vin de: loc în considerare la nutriţiune; altele:
se sa-:
ponifică; altele se transformă.i în sachăruri şi se ard;
altele
,

—
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se depun iarăşi . ca erăăsime asimilându-se grăşimei dcor pului. .
N
Deci şi gradul lor de digestiune. va fi-diferit.
Din

grăsimea

brută totală se digeră

la grăunţe,.

bâbe şi

„_turte de uleiti ete. S0 — 10007, la paiele şi vrejil de leguminoase 50—600%j0, la fân de calităţi diferite 30—60%/,, la paiele.
de cereale de diferite- categorii 30 — 50]... După experienţele .
făcute la ilohenheim: grăsimea * din uruiala de bob se digeră 99 —100%/,, cea din turta de in :87-— 930/, din turta de
“rapiţă

60—770/,, din

turta de seminţe

de bumbac 98— -100%/. -

„Un rol şi mai decisiv il are la nutriţiune” celulosa, * care:
influenţeză

mult

asupra: tuturor celor-Palte

substanţe. De ea

ao

şi grâdul ei de inlemnire depinde în mare parte digestiunea
Şi utilisarea ei in corp şia celor alte substanţe şi a-nutreţului
“ în.genere, dacă nutreţul este mai fraged ori mai b&ţos şi |
cocenos. Inainte vreme celulosa se.considera ca absolut neatacabilă de. sucurile gastrice, însă din cercetările lui Hen_neberg şi Stohmann resultă contrariul. Adi. scim că celulosa
este solubilă în parte, inai cu.s6mă până ce planta este
tinără Şi fragedă, căci din ea se pâte disolva jumătate până
la 3 din & părţi. Dacă insă plantele ai îmbătrânit deja cum e

cea din. paiele de cereale de tâmna,

ea nu se

pote disolva '

mai mult de 1/;— 1], parte. Părţile mai bogate in carbon ale
ei ca lignina și suberul sei pluta, nu sunt de loc atacabile

de. sucurile gastrice şi ele se eliminâză nealterate din corp.
Dintre

animalele

domestice

lulosa oile caprele
bine caii şi. în- urmă

digeră şi utiliseză

mai bine

apoi bivolii şi vitele bovine;
rimătorii.

şi. oinnivore ca şi omul

Porcul,

animalele

cep

mai puţa
carnivepă-

pot să digere celulosa numai a so-

este de tot fragedă, de la plantele tinere şi crude — gtibile.
„lată şi legume. - .
_ Materiile estrăctive fără azot

Henneberg” & Stohmann
| relaţiune

intre

„. «Zootechnias

: materiile

e

se asimileză

ie pl6ie

şi ele-ie

Sapro-

aii dovedit că există o anascere
estracțive

fără

azot

di

la :

-

—
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intre substanţele neazotate cari se digeră în corp afară de
“grăsime. Celulosa. şi materiile estractive digerate în corp ai
acelaşi rol la nutriţiune ca şi amidonul şi sacharurile ; se
transformă şi ele în sacharuri şi întreţin arderea.
Cercetări mai recente făcute în Weende (Olanda)

cu nu-

ai arătat că soluţinile apâse aledi-

trirea de boi şi berbeci

feritelor nutreţuri — adică substanţele ce se pot estrage din

ele cu. apă rece şi ierbinte corespund pe deplin gradului de:
AR digestiune a materiilor extractive fără azot.
"Subs tanţele minerale aflate in diferite nutreţuri se digeră

şi asimileză
acolo

mai

în mare parte.
şi noi

dăm

unele

ele

Unde

nu -sunt

deosebit: sub

'suficiente,

formă. de

diferite

preparată: la vitele tinere le dăm cretă m&runţită şi nămo„lită, preparate cu fosfat de calce; la tâte vitele fără deose-

bire de specie le dăm

sare. Sarea. este indispensabilă să le

0 dăm cu deosebire atunci, când le hrănim mai multă vreme
- Cucartofi sfecle” şi alte nutreţuri apose cari le moleşesc stopact. pentru

a produce

o circulaţiune

mai

activă

a sucuri:

_10r gaste, şi a activa digestiunea..
4

3, Prepararea

alimentelor

'Gradul de solubilitie şi digestiune in corp a diferitelor
nuitreţari

depinde

nu

16i. ca atare,

ci şi de

starea' în! are

nimai, de

composiţiunea

nutreţurilor

se găsesc ele, de modul lor

in se, prepara re, stadiul de desvolure în care ai fost recoltate,
similă Șusparea şi conservarea lor şi de prepararea ce le o dăm
atât cihitegtle a le da la vite, şi cari încă îafluenţâză forte mult.
un rol (ȘI de gisestiune este. acelaşi dacă e” vitelor hrana în
reşină,

ce dot axerde, ori făcută fen, .
vin defze Is ps cosită mai de timpm.

nu
pobifică; al? “esta

“i atunci când .

. and era de tot
fer. s'a lăsat să crâscă „ :al' mare eventual

smescă, Nu influenţeză

asupraa gugestiunei nici can-

e

"4
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tatea în care. li se „dă, dacă raţiunea de hrană,
este: inaieori mică căci vita ia atâta cât-păte, digera, şi
digestiunea la

"berbec a. fost aceiaşi; dacă i sa dat. 0, A ;0 — 1.5
9. klgr.
fen. pe di. Pa
Ii
'
- Dacă une- -ori se “constată _6re-care. diferinţă

de

de

utilisare

între nutreţul verde: trifoiă, lucernă, porumb verde
etc. şi intre
mnutreţul uscat şi făcut fân, acestă diterinţă provine
din modul
defectuos

de uscare

a celor

din

urmă,

ca, foile şi florea a.

cădut şi ai “r&mas numai cocetiii. şi parteă băţâsă
a lor. Ea
pâte preveni. ŞI din: diferința stadiului de desvoltare
în care

S.aii recoltat: ca pentru a le da verdi la vite de obiceii
se
-cosese tot-deauna mai de timpurii des. lucerna, când
avem „ce prinde cu câsa, iar pentru uscut ceva :mai târdii
când
incepe a înflori, la trifoiii când este în îlre, de. unde re

sultă şi un grad deosebit de inlemnire: a celulosei. din

"Apoi

“

modul

lor de uscare

puse şi uscate

pe

incă

face Thalt dacă:ele

ele. |

a fost

capre fără a'le mişca - mult şi fără. ale

“ploua şi sfărima.- părţile fine, ori,că ele. ai fost plouate
la
«uscare -de repeţite ori Şi flârea a cădut.
“
„In casul d'ântâi se:usucă bine nu se fărimă. fl6rea, şi nu
i
se perd: substanţele chimice: ale..lor, pe când * in casul al

doilea, perderile de foi şi fldre pot fi considerabile „20—950].

-şi mai bine, iar prin apa :de: plâie. se estrag - şi spălăcesc
. tocmai substanţele uşor solubile». Vede d5r în fie-care an.

-că fenul şi cocenii de porumb, cari au stat mai mult timp
„pe teren şi ia bătut plâia ' şi roua, 'şi perd cu totul cul6rea

lor, devin spălăciţi şi: mai. târdiă'.-se “negresc. Acâstă

spă- -

lare, şi perdere. de substanţe nu privesce c&lulosa grei so- !
lubilă; ci mai mult: proteina şi substanţele uşor digestibile.
“Tot

ce a fost solubil în apa rece, s'a. dus cu apa. de plâie
în jos în pămint. Innegrirea provine. din ciupercile sapro-.

“fite ce ai

inceput a se desvolta

putrefacţiune,

îi

în ele

Aaa

ŞI daii

nascere

la -

|

vine la mijloc şi modul de conservare al nu1
“In, fine mai
Da îreţurilor,

cont şi de durata. conservărei lor de la re- :
|
şi ţinem

” coltă, cari. incă pot influenţa fârte mult asupra valorei nu-.
treţurilor. Fânul' prospăt- şi cositurile etrebue'să stea cât-va
timp ca: să fermenteze-şi asude, căci altfel produc colici Şi
după Gră-care timp se perde. mirosul. parfumat al fenului iin
“urma reducţiunilor întâmplate. - In, decurs de un an se in.
- tâmplă alte reducţiuni şi scăderi în val6re şi greutate. Fie..
care econom

se

scie că -finul vechiii ce a trecut

de un

an nu:

cât de: bine conservat ar fi

pâte- compara in-valore—ori

E
fost. — cu unul nou de aceiaşi calitate.
| : Digestiunea şi val6rea nutreţurilor variază forte mult şi
E după modul de preparate” şi combinarea lor. Grăunţele Şi

| “bâbele date ca, atare singure la vite nu se pot digera în' de
“ajuns, ele fiind prea tari incât vitele nu le pot dumica şi rode
"şi 'niei sucurile gastrice ale ataca suficient; dar. ca uruială
- “ori făină le utilisează pe deplin. Cocenii de porumb şi paele:
NR de, cereale

__că-pe
- race

: bine,

de.o

de ăsemenea

în proteină,

dar tocate,

Sfeclele, napii, "şi

amestecate,

cartofii: daţi

fiind- că. ei . 'conţin

prea . multe. substanţe
pentru

|

parte . ele: sunt. prea t tari, pe. de: alta sunt prea să-

lisa în -de' ajuns,
. deci

nu se pot utilisa în de ajuns, fiind.

singuri-nu- se pot utiprea

ternare fără : 'de

a 'putea fi: pe: deplin

se utiliseză - mai.
multă

proteină

apă Şi

au

necesară ă

utilisaţi” au lipsă Şi ei să fie -

amestecați. cu nutreţuri: aspre volumin6se şi adăogate şi nuE treţuri intăritere,. mai bogate in. proteină. Dându-i singuri
NE timp

mai indelungat

la. vile, ei produc. O slăbire a aparatului”

digestiv. -Tâte aceste defecte şi neajunsuri «ale lor se pot
: vița prin o pregătire prealabilă şi corespandătâre scopului,
etăţii şi speciei: vitelor.

Ă

Prepararea
are de scop! taerea, “zuperea;
„"ţilor” tari lemnâse şi băţse- la paie, coceni,

3 apoi înmoierea: lor în

apă rece ori

tânimiara

păr- |

fân, b6be, ete.,

caldă, şi 'aniestecarea. I

| potrivită

pentru a obţine nă tote o digestiune

cât mai: complectă.

şi. asimilare:

N.

“Paiele de cereaie lg facem amestecătută cu, fani. ori nutreţ a
“verde. mai fraged şi suculent-dăcât ele, pentru. â le: putea i,: o.
digera, mai bine. Paiele de grâi şi de: secară şi cocenii de
porumb! i tăem şi facem tocătură,. pentru ale “putea reduce.
din . lungime şi amesteca. mai- bine. cu fen şi făină, tărtţe:

„aruială, turtă de uleii,. etc. ca "vitele săle potă. lua, dumica
şi digera pe tote impreună

mai bine, 'Tocătura

este mai mare,

-ori mai mică după Specia vitelor: -Tot odată tocătura de pae
-0 amestecăm şi cu bucatele de. cartofi, sfecle, „Nâpi, ete.

.

“pentru a obţine o pastă. cât. mai variată, mai: -gustâsă şi mai
uşoră de digerat pentru tot felul de vite. Bâhele de cereale”
porumb şi legumin6se le” sfărimăm şi facem din ele uru-,

Lă

“ială, făină ori t&riţe, ori numai că le ștrivim pentru ca vitele
“să le potă dumica şi digera mai. bine şi măranţite „le. presărăm. pe nutreţurile aspre. Porumbul şi bobele de legumi- E
n6se une ori se înmoe în apă, Trece 5 se dau inmoiate la,

|

„vitele cornute şi rimători.
- - pr
.
.
„=
„Nutreţurile în 'casul cel mai.rar se intrepuintăză şi con- .
sumă
de

în starea brută 'cum aă fost recoltate ele de pe câmp ;
cele. mai multe 'ori. ele ai lipsă de a fi preparate Şi su-

„e

puse la anumite procedeuri mecanice şi chimice, până ce.
„ajung a fi date la: vite, în „Scopul de a le face mai moi şi mai N

“uşore de digerat.

“Importanţa preparărei deosebite
„de

înseranată

.

a

a! nutreţurilor -este atât.

incât adi şi ţăranul a ajuns să cungscă atilița-

tea! şi folsele ei, şi- nu. este țăran cu. 6re-care trecere şi cn
“vadă

în comună, care ca ben'econom să nu posedă maşini speciale pentru -prepararea “nutreţului: Cultivatorii. mici Şi

"le procură de ordinar prin asociăţiune cu Âlţii ori le închiriază,
"de

la. proprietari. Vedem: d6r cu toţii şi dilnic, când nutrim
vitele cu grăunţe, că în cele mai multe casuri, bobele Te-.
7

i
*
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intregi şi-tree în Dăligi, nealterate şi nefolosite şi mai

„man
„cu

la rumegătâre şi individele- bătrâne, şi de multe ori:

semă

şa

„ele nici că

pierdut forţa

_utiliseză suficient. alte

nutrețuri

aşa

Tot

germinativă.

nu

se:

Paiele
aspre şi cocen6. se.

de grâii şi secară netăiate arare ori potfi r6se şi utilisate-

de vite; cea mai mare parte a lor rămân în esle, trec nealterate:

“în ogrinji, | Din cocenii de porumb abia. numai îoileşi virturile mai: subțiri şi jtragede dacă pot fi utilisate. De altă
parte: cartofii şi sfeclele date singure: şi în prea mare can=
titate la vite nu

se pot utilisa in deajuns

fiind-că

sunt uni-

laterale după composiţia lor—nu conţin destulă proteină şi
“celul6să, în cât nu este greii. de a.constata trecerea scro| belei şi săcharului

neasimilate . în: alegi.

-

IS Tote aceste inconveniente. ale lor—fie. -care isolată-—se în.
| lătură prin amestecarea şi tratarea enmulativă a, lor, dar
deosebite. după 'specia de: vite ce vroim să nutrim şi scopul
| "ce: urmărim. Prepararea nutreţurilor privesce în prima linie

tocarea:. tăierea şi dumicarea nutreţurilor lungi, aspre, păţâse şi cocen6se, apoi strivirea şi: măcinarea bobelor şi

grăunţelot, tăerea şi amestecarea nutreţuiilor verdi şi apâse
în scop de, a le amesteca
olaltă,

pentru

a lor.

|

Bobele

a obţine

şi grăunţele

şi combina:

o digestiune

mai uşor pe tote la
cât mai mare: posibilă

de cereale. nici -înt”un

cas nu

este

bine 'ca să le dăm intregi la vite,: cari nu le pot utilisa în
„de ajuns. 'Vitele cornute nu le pot râde şşi sdrobi în măsele,

” iar caii bătrâni şi vitele cornute de cele mai multe ori nu 1e'pot

nică sdrobi în masele nici utilisa în deajuns în stomac, nefiind |
i expuse deplin sucurilor gastrice. Pentru vitele cornute este in=-

dispensabil ca tot-deuna grăunţele sa le măcinăm prefacem În
făină ori mai bine in: uruială „pentru că ele atunci se diger mai

bine, ovăsul şi “ordul îl dăm la cai şi oi de ordinar nesdrobit
„numai pentru

mânjii

tineri il Strivim ;

porumbul

bobe se
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dă la: rimători inrhoiat. in-apă
"şi uscat, iar la vitele cornute

Intre

făină “şi uruială

care

este

mai

mare,

tot-duna
mai

este de poeferat uruiala,

aspră. fiind. cu

incât vitele o pot mai bine
,

ori tratat cu abur, une- ori
ca făină, aruială ori tăriţe.
tărițele la olaltă,

digera şi. folosi.

Afară de uru-

ială mai sunt încă şi t&riţele scose la cernut din făină ordinară ori alese şi sbătute încă înA moră din făină fină, nu-

mită făină uşeră.

.

-

e

Fenul de ordinar se dă întreg la vite, fără de a'l mai toca
ori prepara. Se tae insă numai atunci când este aspru, pătos şi cocenos.. Paiele de cereale, fânul lung şi aspru şi nutrețul verde

mustos,

se tae tot-deuna

mai mare ori mai mă-

runt, -pentru a le putea amesteca şi trata mai uşor. Pentru
cai se cere ca tocătura să fie mai măruntă decât pentru
vitele
din

cornute,

ea b6bele

de 15—20

mm.

de orz şi ovăz,

pentru
iar

ca ei să nu pâtă alege
pentru vitele cornute se

preferă tut-A6una ceva mai mare de 25—34 mm,, pe care o
amestecăm şi mai bine cu bucătelele de sfeclă, cartofi, etc.
„.: Tocarea nutrejului: verde suculent este necesară fiind-că el :
„dat singur

la vite le-ar produce umflare—meteorisaţie—până

pe punctul de a-crepa vita, pe când prin amestecul cu nutre- ţuri uscate

şi aspre,

se

modereză:calităţile

escesive. ale lui

şi sa obţine o mai bună utilisare. Tot-odată prin el se obţine un raport nutritiv şi proporţie mai favorabilă la -paele.
de cereale şi cocenii de porumb, după ce aceste substanţe
„sunt sărace în proteină. De asemenea prin' amestecul sfeclelor şi cartofilor tăiați cu tocătura de pae, coceni şi fân,
ca nutreţ aspru. voluminos, se obţine o mai bună digestiune

şi utilisare a cartofilor. „şi sfeclelor.
Prepararea

nutreţului diferă

”

şi după

specia vitelor ;; la wi“.

tele cornute tot-deuna să se dea nutreţurile tocate eventual
“şi opărite; la cai este: obiceiul ca numai paele” de cereale

şi leguminăse să se tae,

iar-fenul

numai când

este

prea

,

0604
Dăţes ori că voim sil “amestecăm cu nutreţ vârde; cocenii
groşi de porumb nu se pot digera. nici ca tocătură. Pentru oi.
când le nutrim cu

E nutreţurile se lasă iarăşi netăiate şi numai

a le amesteca

“tubercule : şi rădăcini „este: obiceiul de
tocătură printre ele...

Și ceva.

Sfeclele: şi cartofii. se tae tot-d6una în folii subțiri șiș lungi,

mari Şi grose, pentru ca la hrănire să

“iar nu în: “bucățele

| "nu le stea vitelorîîn lăringe şi să le inece. Tăiate in;felii sub.
țiri şi lungi ele se pot amesteca mai bine. cu. tocătură de

"pae, fân, nutreţ verde, etc.
In moiatul- şi opăritul' nutreţurilor are: de şcop de

ma!

puţin

ca

inlemnită,

moi şi celulosa

mai

“bâbele şi nutreţurile tari şi cocendse

vitele să le.pâlă

şi

“consuma

di-

cu: deosebire

operaţiuni, se supun

„gera mai bine.. Acestei

a face

-.

nutreţurile. de tot aspre şi'cocenbse seu cele în. parte alterate, jicnite şi mucigăite, ca prin opărire şi ore- cari. adause

contractate ca mucigaiii,

facem iarăşi gustâse cum erai inainte.
Pentru inmoiere “sunt necesare vase
lemn

ori de „metal,

eventual
- jumătate

curând.

deschise

să le putem'şi
de

ori

mari

inchise

opări ori trata cu

atmosferă „presiune,

etc. şi să le

pentru

incăpătăre

ermetic,

abur
a le

de

.

să: le luăm mir6sele

în. cari :

până. la o
inimoia mai -

Unde. nu: avem aceste, acolo ne mulţumim şi numai

cu înmoiarea lor simplă prin stropirea cu apă rece şi apoi
le lăsăm sărămână. câte- -va ore grămadă, ca să facă un inceput:

de fermentaţiune, însă fărăza se înăcri. Cartofii atinşi de ger
ca să potă fi utilisaţi se pot trata unic cu abur.
Prin

inmoiere

considerabil şi

şi opărire: noi sporim
-fără să-vroim.

„pentru. vitele bovine
cărora le sporesce
şi cai, cari vor

apa din

ele în mod

îNutreţul apos, este bun numai

şi în special

pentru

vacile cu lapte,

secreţiunea laptelui, iar nu şi pentru oi

să uibă

'odată 'nu ne mulţumim

un nutriment
numai

mal. consistent.

cu 0 înmoiere

Câte

s6il opărire a --
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ci de es

cartofii, bostanii “i fierbem sistematic,

entru ai

+ da la vite, şi atunoi "i dăm iarăşi nunmai-la: vitele cornute,
| stu la rimători:
De
.
| “La. prepararea nutreţurilor n6 servim de. aparate diferite |
şi de instalaţiuni proprii şi încăpătâre i în raport cu numărul
„vitelor, de care nu se mai pote dispensa: astă:zi nici micul.

cultivator: țăran. Unde nu şi le-pote- procura şi avea. unul
singur, şi le pot procura mai mulţi inşi prin asociaţiune —
tovăreşiile:agricole — căci de ele se pot sârvi mai mulţi forte

bine alternativ— atât de tocatârele de paie cât şi de sfecle —ia” o căldare mare şi o putină
fie-care
apă

casă.: Pentru

şi de abur,

cari

înfundată

uruială există
lucreză

se găsesce

pretutindenea

destul de ieltin.

adi'la:
mori

Pentru

de
pro-

prietarul mijlociii-şi mare, care are să ţină şi hrănâscă sistematic deci

şi

sute de capete

de vite,

este

neapărat

tre-

: buincios, ca să posedă 0 cameră specială pentru prepararea
nutreţurilor,
mişcare cu
in

prevădută cu t6te aparatele
vărtej de. vite ori cu

ea basinnri

mari

se polrivesce

abur, 'eventual să posedă

ori- vase închise

mentul lor cu abur..
:
„Ca local de prepararea
forte bine

necesare şi puse în

ermetic,

pentru

trata-

e
Si
nutreţurilor pentru economul mic
aria scă faţa

şurei: de

şură românsscă (Agrologia pag. 460) în timpul

la

vechea .

când nu'se

„treeră în ea, unde economul are tâte” nutrețurile

aspre şi

volumindse la îndemână, le taie amestecă etc., apoi pe o"- blâne le viră d'a dreptul in eslele vitelor, fără de cea mai mică
perdere şi risipă. Unde sunt multe vite eventual repartisate iin
mai multe grajduri, acolo facem camera de nutreţ la mijloc,
“eventual în grajdul principal ca un compartiment deosebit, şi
la spatele ei adăpostul pentru virtejul cu vite, everitual maşina

cu abur, „peitru ca să nu avem multă cârătură.. Pentru înlesnirea transpor tului şi aistribuirei hranei în grajdurile mari,
există căi ferate sist. Dscauville, şi nutreţul se transportă cu
2
„e

/

—
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vagonetele nu cu braţul. In camera de nutreţ trebue să
: domnăscă însă tot-deauna cea mai perfectă curăţenie, ca să nu rămână gunde şi resturi de hrană, cari udate fiind trec în
putrefacţiune şi transmit mirâsele lor şi nutreţului bun de—l
altereză. De acea camera 'de nutreţ . trebue să fie tot-deauna
aşternută cu cărămidi bine arse seu cu: păment bătut şi

bine _ciruită, (ori mai nemerit să fie făcută în ciment sei
asfalt, ca din când în când -să o putem şi spăla şi opări cu
apă fierbinte şi leşii tari, ca să omorim bacteriile incuibate
în ea şi cari ar putea

da loc la fermentaţiune.

Aparatele usitate în: camera

|

i

de nutreţ sunt:

Fig. 09, Tocătâre da. pae..

Tocătrea de paie nutreţ verde şi cocenide porumb fig. 69.
Ea este de fer de diferite mărimi, avânc o rotă grea 'de
şi se mână cu forţa manuală 'ori cu vertej. de vite, apă
abur cu ajutorul de transmisiuni. „Cele mai multe sunt
„cute pentru tăierea a 2—3 lungimi de paie, şi "cari se
schimba
sunt

prin înlocuirea

aşezate

pe spiţele

unei

spirale” ori resort.

curbate

dela rotă, fig.

y
N

Cuţitele

fer
ori
făpoei

10. ori că ele

Fig. 10. Mașiul de tăiat pai>, coeeni de porumb, nutreţ verde

sunt puse

.

*

|

pe

un

sul

.

.

circular

.

fig. 71. Pentru

,

_

introducerea

a

o.

.
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si

+

presarea. paielor

val de

m? „apucă

şi a A nutreţului. verae.

“scânduri, -la capătul căruia
şi cu

paiele

tocatârea

are un.

nisce suluri cu zimţi.

ajutorul unei pârghii, de: care atirnă o.
s

.

Fig: "2. 'Pocătore dublă de paie.

greutate, le comprimeză şi impirige inainte” în maşină ca să
le taie.. Tocătorele.- mai. mari. cu virtej şi abur, cari lucrâză

iute au pe de- -asupra caţitelor un capac de metal pentru
siguranţa lucrătorului ca'să nu ajungă cu mâna în maşina,
De “ordinar ele: taie paiele €de, 6, -13 şi 96 inilimetri lungime.

. Fig.

13,

Tocătâre

de. paie,

5

—
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Pentru tăierea mar” espeditivă cele mijlocit se fac cu 2 note,
pentru a fi mânată

de 9 pers6ne

Pentru tăiat de coceni
altele mai mari

având

fig. 79.

Şi - porumb

unc-ori cuţitele

x

verde 'se. întrebuinţeză. circulare.

'Tocătârele de sfecle : şi cartofi se compun din un coş me-talic în formă de pungă, în a cărui parte de jos ajunge un
- diSG rotător pe a.cărui pânză are nisce mici rădătore, cari
la invartirea” discului âjungâna la sfecle taie din ele nisce-..
fâşii lungi şi semi-rotunde, cari: la prepararea ori amestecul
cu alte nutreţuri şi substanţe să se rupă şi impartă în mici
bucățele. Tocătărele de sfecle: incă se fac în, diferite mărimi,
“manuale, pentru: vane„de

„de

vite. ori „peniru

abur şi apă fig. 174,

Tor.

Da

GES ALE ECREAT, BERNIE

pi

- îorţa' mai

mare”

a

559

Pig. 14. Tocătâre de sfecle,

_Une- ori pe. lângă. tocătorele de sfecle. şi cartofi mai sunt:.
în us încă şi alte aparate! deosebite pentru spălarea. Şi cuăţirea cartofilor Şi sfeclelor “de păment, nisip, etc. | Maşinile de făcut nruială sunt nisce mici” „motisce cu Val-7

.

”

PN

—

92170 —

Pig. 15. Tocătâre do sfecle,
b6bele de cereale şi leguminâse între ele şi să le sdrobâscă
şi sfărime, dar. să' rămână tăriţele cu făina impreună fig. 76, .

-

Rig. 76. Maşină de uruială.

Pentruțuruitul
ratul

fig. 77

porumbului se potrivesce
mai bine apa-

care uruesce

porumbul

cu

stuleţi cu.tot,şi

aL
utiliseză

şi

substanţele

nutritive

uleiii se rişnesc pe alte maşini

Fig. 77. Maşina

nisce velţuri

=
din

de

speciale, cari le apucă între.

de sfărimat b6balo de porumb

canelate

cocian. Turtele

şi le “măranţesc

«cu ciocalăii întregl.

cu totul.

dăm la “vite sâii presărate pe alte, nutreţuri

Pe ele le

aspre şi puţin

.

| substanţi6se, sâi mai bine ca lături ori brahă în apă de
€ băut.
Pentru udarea- şi opărirea de nutreţuri aspre voiumin6se
“ne irebuesc. vase mari “încăpătâre tăcute în lemn, „ciubere
mari, putine etc., ori în metal. Mai bune sunt cele în metal
închise ermetic fig. 18 în cari:putem opări ferbe eventual trata

Fig. 178. Aparat pentru tratarea şi ferberea nutreţarilor cu abur, |

cu abur nutreţurile aspre. şi volumin6se. după ' trebuinţă. ”
Ele pot fi mobile, pot fi zidite în zid. Cele de faţă deşi sunt
fixe însă se pot învârti uşor pentru deşertarea.. şi curățirea
„ lesnici6să a lor. Cu ele se face o mare economie de combustibil, după ce sub presiune de abur nutreţurile +se ferb mai i.
curend decât în vasul deschis.

,

| 6. Calitatea, și valârca mactreţurilon

- Nutreţurile

le putem “deosebi

treţuri întăritâre.. „Cele - d'ântâi
vesc

la

hrana vitelor

producţiune

atât

;. cele. din urmă

adaos

la nutreţile ordinare,

cenii,

plva,

ordinare. şi nu-,

in nutreţuri

sunt cele
numai

ca

| IE

. cât. Şi pentru

pentru: întreţinere
sunt

|

obicinuite şi ser|

accesorii Şi -

un

pentru a je face mai gustâse şi

.. mai substanţi6se. Nutreţurile ordinare sunt fenul, paiele, conutreţul

a) Nutrețuri ordinare...

:

-

”

|

|

verde etc.

Sa

a

Fânul de livade vine în. prima linie în considerare, ca
unul. care mai pretutindinea servesce la nutriţiunea esclu:
“siva a vitelor cornute cailor şi oilor. E! este cel mai bun.

ințre tâte şi egal de priincios, tuturor vitelor domestice afară
de 'rimători. “Totuşi nu ori-ce fân este: egal în val6re, căci
“calitatea lui depinde de multe circumstanţe de teren, clima -

plantele cari îl compun, stadiul lor de desvoltare când ai
- fost cosite, “modul: de. uscare şi. de conservare a lui. Cu cât.
plantele cari îl compun sunt mai variate şi mai substanţise
"cu atât el'este mai bun. Ca mai „bun se consideră atunci
-când el se compune 2] din graminee sei ierburi Şi 1/3 din:

papilionacee trifoiuri şi lâgumin6se şi alte plante herbacee,
dâr nu conţine plante băţse

văt&mătâre
altele.

şi spini6se. şi nică plante iuți şi.

sănătăţii vitelor ca c6dă, strigâie,

brenduşă

şi.

Despre, val6rea intrinsecă a fie--cărei plante în deosebi

N

cari compun “Mora. feneţelor nâstre, . vedi: fitotechnia. la capitolul special. Variabilitatea lor. mare le asigură gustul şi
aromă: dar şi o digestiune şi utilisare mai bună, ele find deja.
“dela ! natură, amestecată.
E
o
EI
„Mult face şi terenul şi clima in care ai crescut... Pe un
teren per meabil cald şi gras, plantele crese tot-d'auna : mai suculente, mai fr agede şi inai dulci, pe când cele crescute pe un |
teren nisipos şi în clima aridă. de stepa sunt măi uscate şi
N
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mai piel6se. Apoi tot-d'auna cele crescute la lumina deplină
sunt mai aromatice şi mai substanţi6se decât cele crescute
la umbra,
La

fen

sei în penumbră.
să

avem

în

vedere

cu deosebire

conţinutul lui:

proteina, apoi substanțele neazotate şi in special celulosa, dacă
ea este inlemnită 'scă nu, şi raportul în căre se găsesc ele,
faţă de cele alte substanţe, „căci - de ele depinde digestibilitatea şi utilisarea lui. Aceste. însă depind f6rte mult de
stadiui de desvoltare şi de maturaţiunea, in care a fost cosit
fenul. Toate plantele sunt mai suculente şi mai gustose până
„Sunt

tinere,

căci

iar

celulosa

lor

atunci

nu

este

ele 'sunt

mai

inlemnită

bogate

şi

în

pote

fi

proteină,

incă.

dige-

rată, Mai târdiii după inflorire o' parte din proteină se
perde, trece şi se depunein semință, pe,când 'celulosa se
inlemnesce: şi devine aprâpe insolubilă.. Cosirea ierburilor
intr'ua stadiu timpurii de desvoltare face ca fânul să fie.
mai gustos şi mai substanţios,

pe când

iarba lăsată să imbă-

trânescă şi să producă sămânța dă numai un fen de calitate
mediocră s6i inferiră, care nu mai pâte fi deplin digerat.
«Pe acestă diferinţă de desvoltare se baseză val6rea şi
efectul diterit intre ien şi otavă. Dar la cosirea timpurie- pote
că nu

obţinem

cantitatea dorită de nutreţ,

căci

tenul scade:

“prea mult deşi este tare gustos, ca şi otava, Epoca de cosire a fenului depinde insă şi de faptal, dacă vroim să co„sim şi otavă ori nu,

căci in casul al doilea trebue să lăsăm

plantele ca să se desvolte mai bine, pentra a avea şi o producţiune suficientă a terenului. De ordinar fenurile se. co-

sesc, când

iarba infloresce sii majoritatea plantelor sunt

în flore, căci atunci plantele sunt

destul

şi uşâre de digerat şi fânul are destulă

de

substanţi6se

putere. Lăsându-o

“să stea mai mult in picidre, iarba imbătrânesce : proteina
scade dar 'sporesce celulâsa şi se inlemnesce, care d'aci ! nainte devine: tot mai grei „solubilă.
«Zootechnia>

,

|

|

.

:

!

"+18

N

Apoi mai depinde valrea Toi. şi de

uscarea şi de modul

dacă la uscare a iost plouat. şi bătut de. vouă

de uscarea lui,

fin
şi de ploi indelungate, une-ori strins alte ori nu. Ori-ce
nu
ce. a lost bătut ae rouă şi ploi, 'şi perde fața — adică
numai culGrea lui: Gar şi mirosul

şi gustul.

la cosire,
„Conservarea potiivită şi timpul ce a trecut de
ui se
incă face mult. Mirosul parfumat şi îmbătător al fenul
perde

în scurtă

vreme

prin osidare

şi asudarea lui, dar

şi

de substanţe.

mai târdiiu: se intempla reducţiuni şi perderi

aşa de nutritiv ca .
“Tâtă lumea scie că fânul vechiii nu este
asudat incă
| fenul din acelaşi an. Insă fânul nou până ce n'a

ce fel de
este pernicios vitelor şi în special cailor le produ
şi. miai
fel de colici şi bâle. Perderile în substanţe sunt insă
mari

la fenul

răi conservat, jienit încins, mucigăit

de ploi etc., căci

mirosul

ce a contractat în

|

şi. pătat,

urmă il face

şi
să fie inaccesibil: vitelor, Şi periculos pentru vitele tinere
aşa
Tot
el.
cele burţ6se, prin corpii tocsică ce se desvoltă iîn

"este vătămător şi fânul, când a. fost r&it conservat de a
ajuns mult praf în el, ori căa fost înnoroit pe teren înainte
„de. al. cosi,

ori după aceia; atunci

înainte

de al

da

la vite

:
el trebuesce bine scuturat şi bătut de praf.
: Aceste circumstanţe contribue' ca Tenul să fie atât de variat în val6re: şi efectele sale. La încercările de nutriţiune cu |
38 - fenuri de specii deosebite, . digestibilitatea proteinei lui
a variat intre 42 şi 720/, din proteina totală brută. Ca calitate

_ şi valore intr insecă să consideră ca cel d'intăi fenul de munte,
j crescut pe. cele plaiuri şi poieni espuse în faţa sârelui, „şi cel
_de luncă, ca tuturor. superidre. Apoi urmeză fenul din live-

dile artificiale,” supuse irrigaţiunei. Fenul de pădure Şi. din :
“crânguri este mai puţin nutritiv, ca unul.ce a. crescut mai
mult la umbră 'şi penumbră, decât la sâre! Fânul TOZOZOS :
de baltă, din rovine şi mlaştine este: cel din urmă şi ca calitate.
mai-r&i între tote, după ce
|
el se. compune mare parte din.
N

.

—
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rogoze şi papură şi alte plante acuatice, abundente în acidi
vegetali

şi une-ori mai conţine. şi alţi corpi tocsici. şi perni- ă

cioşi sănătăţii vitelor. Ca-val6re întrinsecă, el nu este într” un

- nimic superior paielor. de cereale de tâmnă.
|
Afară de fenul natural de livade, mai sunt: şi” fnurile : artificiale cosite pe ţerine, feneţe artificiale neirrigate, fanul:
de

tifoii

Şi lucerna, şi cositurile

” xiche cu orz. s6ii ovăz,
servate,

de 'mei,- borceag,

cari dacă sunt

egal6ză în substanţe

şi valore

|

maze-

uscate şi bine: connutritivă, -cu fenul:

- bun de livade. -Cositura de.mei să consideră "chiar. superi-"
Gră fenului mediocru de livade. : De asemenea şi cosituraa
de mazere . şi mazeriche, dacă a fost uscată. fără. să fi tost
|
„plouată. Modul de uscare contribue' f6rte: mult în: special i

la trifoiii «şi lucernă,
de multe ori. Numai

-a. căror părţi. fragede

să rup, şi perd.

atunci se pole. considera fânul de ifoiti

«şi lucernă egal în valâre cu fânul bun de livade, când'el.a fost uscat pe capre, fără să fi fost mult mişcat şi nică: bătut de
ploi. Trifoiul şi lucerna cosite de timpuriii sunt forte bâgate
An proteină, mai bogate chiar decât gramineele, şi. celulosa “lor ste puţin întemnită înainte de a le da fl&rea, încat ea pote
“fi uşor digerată.

Dacă

însă le am cosit târdiit şi le am “uscat

după. metoda: de uscare a fenului, atunci. tâtă flârea lor —:
foile şi părţile fragede—a cădut şi am remas numai cu co„-cenii şi cotorele. Fenul de porumb şi de mături, incă se usi-.
“teză une:ori la cânipie, însă ele sunt: mai greu de uscat şi,"
” may puţin + substanţi6se decât fânul de livade. Altei fenuri

-şi cosituri, ca fânul brun, fânul uscat după metodă lui Klapp- i
meyer ect., la noi nu se usiteză, şi au mai puţină “importanţă. i

Nutreţul verde. Dintre” nutreţurile verdi vin în conside-; -rarâ -pentră climatele noastre cu deosebire Jucerna, trifoiul; Dă
-sparceta

şi por umbul verde,

căci iarba verde

este mai pu- .

țin. usitată a se da cosită. la vite, ci numai: uscată şi: fâcuta
fin. Iarba

verde. vine în

considerare

numai: ca „Păşune a:
N

“
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„vitelor fie naturală, fie artificială ori accesorie. Valdrea nu“tritivă a nutreţurilor verdi depinde: cu deosebire de calitatea:
lor şi de: stadiul de desvoltareîn care ele se taie. Tote plan"tele legumin6se şi papilionacee sunt bogate in proteină şi
| inainte dea înflori celulosa lor este puţin inlemnită, deci
| uşoară de digerat. Lucerna este mai bogată in proteină, şi
| „de. cât trifoiul iar celulosa ei inainte” de inflorire puţin în-o lemnită ; sparceta
| după înflorire

este

celulosa

tot aşa de. bogată

în proteină dar

ei nu se iînlemnesce

şi:

aşa tare caa tri--

foiului roşu şi a lucernei. Vitele pot să adune mai mult nutreţ:
cu gura Şi mai bun decât pâte aduna omul cu c6sa, şi'nutreţul care il adună ele. ca iarbă este mult mai f-agead ŞI:
mai. substanţios decât cel ce cosesce omul, iarba fiind atunci

: mai. bogată in proteină şi acid fosforic
"acel stadiă incă puţin inlemnită.
| „Lucerna se cosesce pentru a: î dată
avem

ce prinde

trifoiul

şi tăia

cu cosa

iar celulosa
|

ei în.

|

|

la vite atunci

şi: continuăm

vara

roşu şi sparceta când ai înflorit bine;

când

întregă ;

trifoiul: Cor-

* cit şi alb când li s'a trecut floarea. Tritoiul incarnat tr ebuesce;
cosit de. timpurii fiinad- că el: imbătrânesce,

ia. carând.

Po-.

rumbul. verde este sărac in. proteină. dar vitele cornute îl:
mănâncă cu mare poftă, fiind-că el este dulce, conţine: mult.
zachăr. Porumbul verde însă numai atunci se pote utilisa în.
deajuns când el este amestecat cu trifoi şi lucernă verde ori.
"cu alte nutreţuri intăritore, mai bogate în proteină de cât el..
Relativ de mai puţină valore sunt măturile sai sorghul atât.

"ca nutreţ verde cât şi uscate şi făcute fân, căci de. şi reu-

şesc. bine în clima arridă de stepă şi dă cantităţi mari de
"nutreţ, totuşi” vitele nu le mărâncă bucuros nici verdi nică:
uscate

şi trebuesc amestecate

cu alte nutreţuri. .

Afară de trifoi lucerna şi porumb. verde mai sunti incă
şi alte plante herbacee, -cari încă se cultivă şi. recoltează
une- ori

de

timipuriă

pentru

|a

servi

ca „nutreţ: verde

|

la.

n —
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„vite. Rapiţa Şi hrişca încă
î
se: taie une- -ori pentru a :servi:
“ca nutreţ verde la vite. De asemenea şi secara. sali 'orzul:
de: t6mna

în indoitură

cu

măzărea

sai

măzărichea

pentru

-.

a avea primăvara un nutreţ verde de timpurii, Tâinna “sunt foile de sfeclă şi de verde, cari ne servesc multă vreme
ca

un

telv
forte
cile
Şi să

nutrej verde

forte

important

mai

cu semă pentru vi-

mărunte şi vacile cu lapte. Nutreţul. verde . “sporesce i
mult „secreţiunea Japtelur -“şi deci e escelent pentru va-.
şi oile fătate, cărora le sporeşce laptele şi face să crescă
seintărească iuțe mieii şi viţeil. Foile de. vârdă şi de papi

sunt forte bune pentru vaci, oi şi: rimători, Foile de sfecle
sunt bune mai: cu sâmă

pentru

porci şi oi— iar pentru

tele cornate sunt mai puţin potrivite, Bind- -că ele sunt
gate

în săruri şi dacă vitele
„duc colici şi diarvhee,

vi

bo- _

mănâncă prea multe îoi, le „pro-.

a

"T6te nutreţurile verdi conţin multă apă; până la 60- 80. 930 |
din. greutatea lor, este apă, şi conţin velațiv puţină materie uscată. Pentru ca să nu moleşescă aparatul digestiv al vitelor
Şi dilueze prea tare sângele (la: 0i), ele ait lipsă să fie amestecate cu alte nutreţuri aspre şi voluminâse, mai bogate iîn materii organice şi mai concentrate de cât ele. „Alt-fel devin vătă- |
"mătâre vitelor dacă le: „dim numai pe ele singure timp
mai indelungat. De nutreţul verde mal apropiate. suni nu-.treţurile * murate sai. dulci, ensilagiurile şi altele, cari îngropate în pământ sau “comprimate - sub mari greutăți, S'ati:
conservat mai mult sai mai puţin. nealterate în “starea în

care aă. fost ele recoltate. Modificările ce ai suferit ele privesc

mai

mult materiile

azotâse si'aii transformat în ami

-şi zacharul care s'a transformat in parte in acid lactic, etc.,. .
iar încolo

ele sunt

tot aşa de gustâse

şi. hrănitâre

ca şi în.

stare verde. Ele pot să ocupe la vitele: cornute, jumetate sati
3/4, din raţiunea

zilnică de hrană, pentru: cai şi
z

oi sunt

mai
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putin. potrivite. ele dacă 'sunt bine conservate
triment escelent pentru vacile cu lapte.

dai

un nu-

”

In. casuri de crise economice în lipsă de fân uscat şi cositură putem să nutrim iarna vitele şi cu frunză şi frunzarii
din pădure, eventual: către primăvară. să le scâtem să rodă
la mugure în păduri. Oile şi caprele se ţin forte uşor. la mugure
“si cu frunză, prin cele păduri Şi. zăvoie. Pentru vitele cor-

nute frunza şi frunzarii trebuesc tăiaţi vara.prin August şi

uscați in: stare verde şi până sunt încă plini de substanţe:
. „organice. De fapt insă să recurgem numai rar. la ajutorul.

prea

frunza

| pădurei şi al franzarilor, căci luând

des prin:

"_aceea, causăm.: copacilor ŞI pădurei mai mar? văii de cât este

mai rele decât cele de
mai sărace in proteină
“niţă de cât a celor din
vâlâre cu un fin 'de o
. aprope

de. tâmnă.. sunt

tot- d&una

orz şi ovez, din causă că ele sunt
ŞI celulosa lor este mai tare inlemurmă. Paiele. de ovăz sunt egale în.
calitate

mediocră.

tot -aşa uş6ră de digerat

„de orz incă sunt

|

.

folosul ce-l avem din frunză.
Paie;. Paiele de. la. cerealele

preţi6se

Celulosa. lor

ca şi cea

fiind-că ele'sunt

din

mai

este

fân.: „Paiele

subţiri

şi

mărunte. La paiele de orz şi ovăz putem admite: că proteina:
şi celulosă se: digeră aprâpe jurnătate din Cantitătea totală.

" Paiele: Grreji) de leguminâse. şi păstăiose de orâinar sunt.
“mai

bune de cât

“mai “bogate

paiele de "cereale: de

în proteină

iar celulosa

ă

primăvară, “ele. fiind.

lor: este mai greii solu-

bilă pe când materiile: estractive fără de azot sunt mai uşor.
digestibile. Vrejii de. măzăriche, "mazăre, -linte,.. etc. ridică

Ș „ forte mult. valârea nutritivă, a paielor de - cereaie. Vrejii de
-cartoti ii mănâncă vitele numai până ce Sunt încă vergi dar
"conţin! solanină
Ternomstă

; uscați nu-i

mai

atinge nimeni.

şi pleva: de cereale sunt da” ordinar mai uşră:e.

'de'digerat. de cât''insăşi: paiele, ele fina :mai. - mărunte Şi.
„mai substanţi6se, „Dintre plevele de cereale pleva de ovăz este
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cea mai bună şi pe ea o mănâncă

|

bucuros vitele cornute; când

este opărită o mănâncă şi râmătorii. Pleva de grâu. încă”
este mai bogată în proteină de cât paiele. Pl&va de :secară
şi cea de'orz'nu o mănâncă. vitele de cât rar amestecată .
cu. sfeele şi alimente întăritore. Păstăile şi. tecile de legu-. ::
sunt burie .pentru

şi ulei6se

min6se

oi şi. capre; cele d'ân-

teii sunt bogate in proteină, cele din urmă in materii es” tractive fără azot, dar şi: unele şi altele sunt mai sărace in
celulosă

de cât vrejii lor..

Coceni. Cocenii de porumb

sunt de valră. diferită ' după

„grosimea lor. Cocânul proprii dis este de puţină val6re nutri- tivă din” causa celulosei sale înlemnite şi a materiei sponghi6se, fără de nici o vlagă din interiorul lui. Cocenii sunt
buni, îi pot râde şi digera numai vităle bovine, dar şi ele-nu
mănâncă de cât foile şi virfurile mai subţiri ale lor, cari

ceva rai fragede. Cocenii de porumb
până

ce sunt incă cu sachăr

"si vitele îi mănâncă

crudi sati incă 'verdi .

în ei sunt cu mult

mai -bucuros,; căci

mai: gustoşi. Cocenii deja

iîmbătrâniţi

sunt.

sunt şi

nu-i:

mai buni,
fragedi

şi

mănâncă decât

„ bivolii. Chiar şi tăiaţi şi opăriţi partea grosă a lor vitele cornăte nu o. pot'râde şi digera. Cocenii de porumb ca şi paiele -

de secară. sunt cu totul nepotriviţi pentru cai, cari. "cu stomacul lor simplu nuzi pot digera.. Cocenii plouaţi şi spălăciţi
“de ploi: şi innegriți s6u mucigăiţi sunt cu mult inferiori, după
ce ei aă perdut şi din puţina proteina ce aveil.
| „ Ciocălăii sai strujenii ştuleului conţin. teva principii ali_mentare,

„râde nici

numai

cât ei sunt, prea tari in cât vitele

dumica.

nu-i

pot..!

Pe ei îi mănâncă. vitele numai până ce

sunt incă cr udi cu, bobele

în lapte.. Pe ei îi putem rijni şi mă-

"2 cina cu. bobe: cu tot, “şi atunci . celulosă din ei serversce
“drept nutreţ aspru.
e
. Tubercule și rădecini. Plantele tuber culse şi rădăcindse |
sunt

un. natriment, cu

mult

mai

bun

şi mai important după

—

250 —

ce ele se pot produce uşor şi pretutindenea şi dai recolte
abundente. In agricultura modernă ele ai ajuns să aibă un
rol forte importantşt în parte- să ne dispenseze de fân, și
permit o utilisare complectă a paielor de cereale de tâmnă

şi de primăvară. Ele sunt bune, acceptabile şi uşor de digerat pentru .tot felul de vite, numai cât ele conţin prea multă
apă şi prea multe materii
puțină proteină şi celulosă.

deplin

utilisate

şi

estractive fără
Pentru ca ele

să'şi perdă

calităţile

azot
să

lor

dar
pâtă

prea
fi

pe

moleşitâre

au

lipsă să. fie amestecate cu nutrâţuri aspre, volumin6se: cu
făină, turtă de uleiă „şi alte nutreţuri iîntărităre, care să le
compenseze lipsa de proteină şi celulosă.
G6le le. mănâncă în cantităţi mari şi pot digera suficisnt
tără ale fi vătămătore numai porcii, pe când pentru vitele cor-

nute - aiă lipsă ca să fie amestecate cu nutreţ aspru, volu- minos.,Caii şi oile pot să consume şi digere din ele mai
puţină cantitate. Dacă le dăm şi lor în cantităţi mai mari i timp
indelungat

atunci

li se prea

dilueze sângele, şi scim

le sunt vătămătoare,

căci face ca oilor. să că în genere dia are lipsă

de un nutreţ ceva mai uscat şi animalul

după natura sa

este mai secaţiv. Tuberculele şi rădăcinele sunt însă un
nutreţ de prima calitate, pentru vitele cu lapte şi cele puse
la îngaăşat când sunt bine combinate, iar pentru vitele ti-..
nere şi în desvoltare, date cu măsură incă sunt destul de
bune, numai cât după materia secă din ele să nu trâcă“

peste :/, parte din materia uscată totală ce li se dă.
plantele
mare

tuberculâse şi rădăcinse le dăm
cantitate fără nutreţul aspru recerut,

la

vite
atunci

Dacă

in prea
apa din.

ele face să li se moleşescă aparatul digestiv şi să'si. perdă
contracţiunea şi energia sa şi slte bâle. Substanțele estrac-

„

tive din ele când sunt date gâle nu se pot digera în de ajuns.
Cartofiă. Cartofii de tot soiul se pot
succes la nutrirea: vitelor dar mai buni

întrebuința cu bun
sunt pentru ele. cei
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apoşi şi speciali pentru nutreţ, căci aceia ati mai puţină sero- |
belă şi mai multă proteină. De alt-fel azotul lor 2/, părţi se com-

pune din amidi, cari.
nu sunt egali:cu proteina.: Cartofii mai
conţin încă şi multă potasă

şi acid fosforic, dar nu aii calce

în “dosă suficientă, pe care trebue noi să o compensăm

vi-

telor prin adaos de substanţe, bogată în calce: paie de legumin6se, trifoi,

lucernă.

Pentru

ca

digerată ei trebuesc amestecați

fecula

din. ei să potăfi

şi bine proporționaţi cu nu-

treţuri aspre şi concentrate.

,

-Cu cartofii se asemănă mult

perele de păment

sai napii

porcesci, a căror tabercule i în loc de feculă conțin tot o substanţă ternară însă lichidă

numită

înulină:

'Tijele şi [oile lor.

recoltate de vara şi păstrate bine dai un. bun nutreţ aspru
pentru oi, cai şi: vitele. cornute, iar: tuberculele lor dai un
bun nutreţ iarna pentru rimători şi vitele. cornute: Ei ati
marele

fie

avantagiii că nu

afară din: pământ,

degeră

nici îngheaţă,

şi îi putem

vara când este săi dim la vite. Pagubă
„cultiva

pe areale mară din

causa

porci,

fie în pământ

scâte iarna

escellent

pentru

“an se

reproduc

iarăşi, în-cât-la-urmă

primă-

că ei nu se. pot!

întinderii

„nutreţ

sai

lor, căci daii un.

cari bat 46tă iarna în ei şi la
nu

ne putem

scăpa

“şi curăţi locul de ei.
E
Da
Sfeclele de sachăr şi 'de nutreţ daii un nutreţ escellent pentru

vitele cornute

şi în special

mai cât şi în ele este

pentru vacile

iarăşi puţină

proteină.

cu
Ele

lapte,

nu-

sunt

bo-

gate in substanţe ternare-sachăr şi pectină,: cari însă încă
“se digeră în mare parte. Steclele proprii. de nutreţ sunt re- .
lativ mai bogate în proteină şi săruri de cât cele de săhar, dar
sunt

mai

sărace

în

sachăr.

Incolo

şi terenul

pe care

aă

"crescut ele şi. ingrăşarea lui face mult. Pe:.un teren bogat.
şi prea gras saii unde am.dat noi mari cantităţi dergunoiii de vite şi .nitrate; sporesce proteina în detrimentul sacharului care scade. Sacharul ca şi. fecula sau amidonul

şi inalina, cari tote sunt substanţe ternare, nu nutresc direct
ci intreţin” numai arderea şi căldura din Corp.
Napii şi brâzbele de tot felul - sunt şi mai apoşi. de cât
sieclele şi deci şi mai puţin nutritivi. Apoi din causa volu-.

“mului mare de apă al lor, ei nu se pot ţinea nici în beciuri
timp indelungat şi nici la aer—căci inghâţă şi se. strică în
scurtă vreme. Verzele cu căpăţină şi fără căpsţină de tot
soiul sunt un nutreţ forte potrivit pentru vacile cu lapte,
căci le sporesce secreţiunea laptelui. In verzerii vitele” pot
să pască tâmna şi după ce a dat bruma până târziă către

Crăciun: Ca să le dăm lu vite verze cu căpă&ţini ne vin prea
scumpe—cel mult dăm numai pe cele mici şi foile lor.
Bostanii -şi dovlecii de tot felul încă sunt forte buni-pentru
vitele cornute

şi rimători, pumai

cât ei sunt

tare: apoşi, din

care causă nu se pot” păstra pentru iarnă nici in beciuri şi
pivnițe. calde şi nici la aerul atmosferic. In pivnițele calde
ei putredesc, afară. - în» libertate îngheaţă.

Pe ei trebue săi :

folosim curând. inainte de intrarea ernei şi a gerului. La vite
îi putem

da tăiați ori. ferţi şi amestecați cu nutreţuri aspre
| voluminâse. La rimători se: dati şi puri atât cruqi cât şi feri - şi amestecați

Cu mult

cu

cartofi şi uruială

ori tările.

ae

mai. subtanţioşi şi mai. nutritivi de cât napii şi

| dovlecii

sunt morcovii. Şi în special pentru vitele tinere şi în
"desvoltare. Morcovii - fiiind dulci tâte vitele îi mănâncă cv!

mare. poltă, şi mai cu s6mă la mânzi le prind tare bine. Morcovii sunt un nutriment escellent şi: pentru. vacile cu:lapte,

„căci influențâză in mod favorabil asupra laptelui şi a calităţii .
“untului, pe care il face mai consistent şi îi dă şi o culore

galbenă frumâsă. Ia
B. Nutreţură - întărilore.

LS
Intre. nutreţurile

SR
intărităre

sunt

"de amintit in prima linie grăunţele: de: cereale şi bobele de
- legumindse. Grâul şi: secara nu se dai mai nici odată intregi
la, vite, de cât numai cu făină, urvială şi tăriţe. Grăunţeie Mu

-

intregi de cereale-se daii Ja vite: numai
iar orzul Şi ovezul bobe
tru

_

formeză

la :porumb şi meiit,,

nutrimentul

ordinar

pen-

cai,

Ovăzul sdrobit sai sfărimat este forte bun şi pentru. vitele tinere, cărora le intăresce osele iar la cele bolnave şi recon-:
valescente le intăresce stomacul prin alcaloidul iritant ce:
conţine

— avenina.

Aa

LI

a

-

Orzul este aprope tot aşa de bun pentru cai ca şi ovăzul,
numai cât el liiind mai grei digestibil nuw'i încăldesce aşa:
"de uşor. Porumbul în bobe nu se dă la vitele cornute decât
forte rar, numai când nu este copt în deajuns şi atunci se:

dă cu stuleu cu tot. La cai şi oi se dă uneori şi in amestec
cu ovăzul, căci ei il pot sdrobi în măsele.

|

Porumbul hâbe se dă întreg numai la rimători şi galiţe, iar:
„de obiceiti pentru rimători se inmâie in apă ori trateză cu
abur pentru'a

fi mai

mâle

la dumicat.

In genere

grăuntele;

nu se dai la vite îndată după maturaţiune înainte dea
fi
asudat, căci ele le produc colici şi perturbaţiuni in: stomac,
şi peste tot este mai avantagios de a. le. da -pe ele sdrobite,
fărimate ori măcinate

că făină, uruială, t&rițe, ele. căci

mai 'uşore de digerat..

Me

sunt -

-

Bâbele de leguminâse : de fasole, mazăre, bob, mazeriche şi _
lupin- -deşi sunt l6rte bogate in proteină, totuşi ele fiind prea:
“Atari nu se dai intregi. ia. vite căci nu le pot: sdrobi nici. „di.
'gera în de-:-ajuns ; -numâi oile, caii şi rimătorii pot să le dumice.:

-In colo ele sunt mai bune făcute uruiaiă, singure. ori cu gră- - Si
- unţe de cereale. B6bul este un nutriment 'escelent pentru
ingrăşatul porcilor. Pentru vitele cornute! puse la ingrăşat.
_hobul se dă numai ca. urnială. Bâbele de măzăriche şi de.
" lapin conţin principii amari cari le fac neplăcute vitelor şi _
văt&mătore

vitelor

tinere.

Lupinul

este. „cel mai

amar intre:

„tite, şi proprii dis bobele şi fânul lui nul mănâncă de cât
oile, iar vitele cornute numai i după ce s'a exras, amărăciu=
4 -
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cu apă rece şi tratarea cu
nea din ele, prin spălarea repeţită
„.abur. Roşcovele încă se întrebuinţeză des ca nutreţ la-vi“tele puse

Dintre

la îngrăşat,

pentru-a

b6bele şi seminţele

le complecta

pădurei

îngrăşarea.

cari se întrebuinţeză

“la nutrirea vitelor- sunt ghinda, jirul şi castanele sălbatice
când. în unii ani se iac mai multe, de se pot -da şi la vite.
Jirul şi ghinda de obicei se întrebuinţâză mai cu semă la

îngrăşatul porcilor, şi rămăşiţele lor la nutrirea celor de rudă,
cari şi-o adună singuri; ele dai o carne şi slănină mâle și unsursă puţin solidă; La vitele cornute ghinda .se dă intregă
-ori descojită. Ea este însă săracă în proteină.

Dintre seminţele olei6se puţine se intrebuinţăză direct la
nutriţitinea vitelor domestice, ci mai mult numai turtele şi
făina lor, după ce s'a "estras oleiurile din ele, Intregi se in-

“trebuinţăză direct numai simburii de bostani, flrea s6relui
şi

câte odață rar

de tot şi săminţa de in. Săminţa de in este

pe sub epidemia, ei se găsesce.un
importantă fiind-că
de celule gumose, clei6se care faciliteză digestiunea.

strat:
_

Dintre produsele. technice şi rămăşiţele diferitelor indus| trit agricole, cari servesc şi se întrebuinţâză la nutriţiunea
vitelor sunt cele de la industria mor ăritului, apoi dela fabricele | |
„de bere, spirt, -serobelă, de zachăr, uleii, etc. Făina uşoră este -

cea mai puţin
„causă

că este

nutritivă şi mai puţin. accesibilă vitelor, din
prea

scumpă;

mai bună şi mai

nutritivă este.

făina ordinară, obţinută la măcinatul plan pe norile cu piatră,

„apoi diferitele fracturi şi produse secundare ale măcinătului
înalt, ca fracturi de cereale, embrioni şi vârfuri, şi tărițele
-cari tâte dai un bun nutreţ întăritor. pentru vite. In embrionii cerealelor se mal găsesc şii oleiari grase, cari se potes-.:

trage şi une-ori se şi estrag, d: ex. la cei de porumb. Tâte dai
un nutreţ escelent pentru vite. 'Tărijele sunt fârte bune, fiind„că stratul de

gluten

lipit: de epidermă,

la măcinat

trece de

-ordinar aprope intreg în tărițe, aşa că tăriţele sunt mai bogate
s

|

în proteină. Afară de aceste în epidermă şi cojile cerealelor:
se află multe substanţe
sunt

mult

mai

minerale, de unde resultă că tăriţele:
substanţi6se şi :mai nutritive de cât:insăşi.

făina uşoră şi chiar decât făina ordinară, Şi ele 'se apropie
de oruială,

E

" Afară de bogăţia lor in proteină şi substanţe minerale mai
vine in considerare. -şi faptul, că ele find: mai mari şi mai “aspre nu. se ciruesc şi innăclăesc în gură şi deci se şi digeră:

şi utilisâză mai bine in stomac decât făina. Făina nici odată -

nu o putem da singură la vite şi în dose
ea se inmâie. şi innăclăesce” pe deasupra
gastrice nu o mai pot atăca.

mai mari, fiind-că .
şi atunci „sucurile:

Dată singură la vite, ele nu o pot digera, şi ea lace să le:
stee cărţile. Deci făina numai atunci o putem da cu șucces
şi utilisa bine la: vite, când o presărăm pe alte nutraţuri
aspre volumin6se ori le o dăm in apă rece ori călduță de-.
băut. Dar mai bună este făina mare pentru vite, uruială cu
tăr iţe cu tot, care ne vine şi ceva mai eftină.
|
„Cu făina şi tărițele se inrudesc de aprope drevele de bere,
“ude cum 'es din fabrică. sau uscate,. şi embrionii de slad sai.
malț,

cari se capătă pe un preț ieftin dela, făbricile de bere,
căci ele conţin” întreg stratul de glutin aflat sub câja orzului.

Drevele de bere conţin: proteină aprope totală, ce se alla in
orz. Embrionii de slad provin. de la orzul încolţit şi apoi:
“tăiați
un

după

transformarea

nutreţ forte bun

pentru.-vacile

considerabil secreţiunea

_

Dela

fabricile de

borhotul,
apropierea

amidonului

spirt

laptelui,

saă

un nutreţ. de mare
velniţelor.

Fabricile

în „glucosă.

Ei

D

daă-

cu lapte, căci le sporesce,
şi dai un lapte gras. -

velniţe ne vin

lăturile sai:. -

val6re pentru economiile . din
nâstre

de spirt ard mai mult.

.

porumb, secară şi orz decât cartofi. Lăturile de porumb sunt. .*
“cu mult superidre lăturilor de cartofi, avend mai multă ma- terie secă şi azot .decât cele de cartofi. Ele până Sunt pros-
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pete şi incă dulci dai un nutreţ escellent pentru vitele cornute
“boilor

mai cu semă

pentru îngrăşatul

nu le trebuesce decât puţine

boilor şi rimătorilor;

paie de grât şi ceva fen.

'Ele se pot întrebuința
cu bun succes şi la vacile

de lapte

şi la vitele trăgătâre, dacă avem să le dăm nutreţ aspru Yoluminos în cantitate suficientă, pentru a nu le prea moleși ;
caii şi oile mănâncă mai puţine; dacă le dăm la oiin can“titate prea mare timp îndelungat nu le face bine, căci “le
prea

subţiază-dilu6ză

bucuros

sângele.

nici la vitele tinere.

Tot

de aceia

nu

le prea

până nu au inceput

dăm

încă a fer-

:menta şi a se inăcri sunt un 'nutriment escelent pentru porcii

"de îngrăşat şi de rudă;
mai mănâncă

bucuros.

dar după ce sai
Borhotul

de

inăcrit

ei nu

cartofi e mai puţin

le
nu-

tritiv iar cel de melasă este cel mai răi între tâte;
Dela fabricile „de zachăr căpătăm înapoi
tăieţeii. saă drevele 60%/, din greutatea sfeclelor, după ce aii estras zachăr ul

din ele prin difusiune.
_Tăieţeii

de

sfeclă

tu economiile cari
după ce ei

se pot

-

sunt un nutriment de prima
p

ordine pen-

|

se ocupă. cu cultura sfeclei de zuchăr,
mura

şi se conser vă ca să se folosâscă

un an într eg până la noua recoltă. i
“Din ei s'a estras în fabrică numai zachărul prin difusiune
iar în colo a rămas

proteina

din sfeclă aprope intactă. ca

-o mare parte din sărurile. minerale estrase: din pământ,
în- cât ei conţin. aprâpe

tâte: substanţele

şi -

aşa

nutritive ce erai în

- sfeclă, afară de sachărul care nu nutresce. Tăiăţeii dalci ori
„. muraţi sunt un nutreţ escelent pentru tot felul de vite, la
care

nu

ne trebue

decât plevă,. tocătură de

paie

Sei coceni -

-de porumb şi ceva hrană intăritore ca compliment; şi din. ej

putem” să dăm la vite anul întreg

fără întrer apere

şi fără

.de nici-o tâmă de bâle ori maladii în-vite.
|
„Ei sunt escellenţi pentru vitele puse la îngrăşat, mai cu s6âmă
„când sunt muraţi, după ce s'a desvoltat mult acid lactic in ei.
|
|
,

|
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Dar şi pentru vitele de muncă şi de lapte sunt incă buni dacă
dispunem. de nutreţ aspru- suficient, 'ca să le dăm tot-deuna
-porţia

cuvenită, Melasa se

intrebuinţză

numai

-

rar ca-nu-

triment direct pentru vite ; mai des la fabricaţiunea de spirt.

R&măşiţele dela fabricile de scrobelă, încă sunt bune pentru
îngrăşarea vitelor ; dar mai puţin potrivite pentru vacile cu
lapte., Ele se dai la vite numai după tratarea lor cu abur.
De o val6re relativ mult mai. mare decât făina şi borhotul,
etc., sunt turtele şi- făinurile de oleiă:.de tot felul, cari le

căpătăm dela fabricile de oleiă seu le producem noi înşine în.
industria mică de casă. Fabricaţiunea” oleiului. în'casă era una
„din

producţiunile importante

şi fârte desvoltate

la

poporul

nostra de legea ortodoxă, şi de mare” folos pentru alimen-!
taţiunea lui în timpul posturilor mari. -Tot aşa de mult ținea:
el şi la turtele de oleiii pentru nutrirea vitelor sale. In timpul:
din urmă însă prepondereză şi în acestă ramură, producţiunea

în mare, de fabrică. Industria mare a oleiurilor: de fabrică,
pe lângă “plantele

olei6se indigene, a atras la sine o mulţime

de alte seminţe şi substanţe otei6se, din. zonele calde tropice
şi subtropice, a căror preţuri nu depind şi nu- sunt întru
* nimic

influențate

de prețul

general al - cerealelor, „ele fiind

crescute cu totul. în alte climate şi în alte raporturi: eco.
nomice. Vom aminti aci numai seminţele“ de. bumbac, de ara- chidă, de palniieri, cojile: nuidilor de coccos s6u coprah, etc.,
de cari se găsesc şi vind adi.aprâpe. pe tote pieţele Eoropel.
Ele au avut drept

resultat de a spori considerabil. numărul
turtelor de oleiii, Şi de a'le efteni..

şi consumaţiunea

: Alăturea -de- turtele de oleii, mai sunt şi fâinurile de oleii, „după ce s'a inventat alte metode de a estrage oleiul prin
7

_. substanţe: chimice ca -sulfura de carbon eter, etc., care es- .“trag grăsimea până la 0,5%/, şi ele se volatilisâză îîn urmă, pe
.
când la metoda veche, de a le estrage prin. tescuire -şi pre- -!
;siune, tot mai rămânea 4—5%9 oleiu . în dreve. Dată fiind:
-:
ni

.

-

-

_.
p

,

,
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importanța grăsimilor pentru
evident

că turtele de

—

nutiițiune

oleiu,

n6stre.

cari:sunt: cu

mult-mal

Cu t6te acestea,

tartele

nutriment,

intăritor

lor mare,

oleiii produse de noi in industria mică,.

sunt mai bune decât cele de fabrică,
de

Şi rolul

de

prima

s6i chiar decât făina

sărace

în

oleii

decât ale:

şi făina de -oleiă
ordine.

Ele conţin

sunt un
proteina

aprope “intregă ce a fost în seminţe, apoi sărurile minerale şi
ceva oleiă. Dacă însă făina a fost prea tare prăjită, atunci a.
„ căpătat un miros a ars, şi proteina este mai grei solubilă.

Turtele de in şi de nucă trec inaintea tuturor ca superidre
din causa stratului gumos:cleios al seminţei. care înmâie
şi faciliteză digestiunea. Dar ele sunt şi mai scumpe, încât
nu se pot căpăta tot-deuna. După ele „vin turtele de simburi
“cari incă sunt! forte . bune. Dintre turtele produse in industria mică de casă, turtele de săminţă (de. cânepă) sunt.
cele mai rele, fiind mai aspre şi mai iuți, conţin şi ceva
substanţe şi mir6se penetrante de “cânepă. Intre tuitele şi

făinurile de uleiii dela fabrici sunt turtele de rapiţă cari incă
conţin ceva uleiii eteric Şi ai “un gust pişcător, dar cu tâte
| acestea ele sunt cele mai des usitate în comerciii, fiind ieftine.
Turtele de simburi de bumbac, de palmieri, de florea sârelui, |
arachidă ete., incă se intrebuinţeză des şi cu bun resultat,.

fiind ieftine aii şi bun efect asupra vitelor
să

avem grije ca ele 'să fie prâspete

şi nici arse

ori mucigăite,

cu. lapte. Numai.

şi curate—nefalşificate .

Tocmai aceste

făinuri

şi turle se

amestecă şi falşifică des cu fel de fel:de ingrediente, unele. .
pernicidse sănătăţii vitelor. Dacă ele nu aă nici o -grăsime |
în: ele, trebue

să dăm

noi ceva uns6re, prin. amestecarea lor

cu ceva făină de săminţă de făină de in netescuită şi neprăjită,
Cele mucigăite, înnegtite şi stricate pot deveni pernici6se.
vitelor tinere şi burţăse, şi deci
pe acele le putem întrebuința numai

la ingrăşarea

le. folosim cu mare

pământului.

La

precauţiune. Pi

vitele. de jug

.

chiar

să.

!
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“Dela lăpt&riile mari ne vine laptele macru, “zerul Şi jintiţa
şi diferite alte rămăşiţe ale iabricaţiunei brânzeturilor, cari
sunt de mare valbre pentru nutrirea vitelor . şi în special |
pentru

rimători.

Laptele macru dacă nu'l intrebuințăm la fa-

„bricaţiunea de brânzetati,

tinere: viței şi miei

Îl putem! da la Gmeni ori la vitele

ca să-le ingrăşăm cu el, iar grăsimea :

_perdută a lui, le o restituim prin turtă de oleiit dată in apa
„ „de băut, Sărul il beă bucuros Şi vitele „cornute mari şi mici,
căci in el se află încă zachărul Şi O parte: in proteină lap-

|

'telui. Jintiţa ce se scâte după alegerea caşului şi urdei din laptă

dă un nutriment fârte bun pentru porci, numai trebue să le.
dăm materie uscată in formă de-făină ori tărie în băutură..
„De la abatoriile şi fabricile ” mari de conserve din America, '

| grăsime. Fa este natrimentul. cel mai concentrat pentru vite
şi uşor solubil, şi bun de amestecat cu nutreţurile aspre vo-.
lurmin6se şi cele -ap6se: cartofi, slecle, ete. Făina de carne
'şi de sânge este bună: pentru vitele cu lapte şi cele puse
- la îngrăşat.

Până

se

dedau

însă

cu

ea

trebuesce

7

“şi Australia, vine în timpul din urmă aşa numita făină de
carne şi de sânge, compusă din r&măşiţele de carne măcinate
şi care conţine fârte- multă proteină, peste 50%/, şi 13— 4%9/.

dată in

dosă mică şi bine amestecată intre alte substanţe. Făina de
sânge se potrivesce „mai - bine pentru rimătoră, cărora a li se.

„dă
|

fârtă cu alte substanţe. Ş

7

- Afară, de 'valorea intrinsecă a nutrețurilor imai vine în con- .
„siderare de multe ori şi prețul, cu care se vind şi cumpără: ele.
- În comerciă.

Se scie

că

preţurile

productelor” agricole sunt

„supuse la mari fluctuaţiuni. şi schimbări, ce se reguleză prin
cerere şi ofertă. Pe lângă .picţa naţională există pentru di“ferite producte. şi o. pieţă internaţională, şi cu cele mai multe

ptoducte se face un comerciii, forte estins, şi de multe: ori.
tendinţa pieţei internaţionale influenţăză asupra celei. na- .
"ţionale şi locale — mai rar insă vice-Versa. aa,
- <Zootechnias

aa

i

|

a

„19.

.
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|

productelor

cat privesce . preţul

că cele mai multe

insă de observat,

nutriţiunea vitelor avem

servesc.la

cari

agricole

nutreţuri şi substanţe alimentare pentru vite, nu fac
obiectul vre-unui comerciii insemnat, după ce ele fiind volumin6se şi puţin concentrate, nu se pot transporta. ; cu alte

“din

„cuvinte fiind-că' represintă
„nată

chiar faţă

în sine o valâre mică, neinsemse pot

ele nu

de transport;

de taxele mari

nici transporta pe distanţe mari, şi de multe ori

nici vinde

nici că se conservă
ori, ele nu

timp mai îndelungat.
preţ

ai nici un

val6re 6re-care.

bănese

De aceea de multe.
deşi

dis,

propriă

o

au

Cât se pote desface şi vinde indată cu preţ,
pe loc

se consumă

şi “cele

puţine

mai

se

se. vinde,

altele

transportă

la o mică „depărtare, până în oraşul ori picţa cea

mai

de

cereale

şi ternometele

aceia

arendaşii

mai

pot

fi vorba.

nu pote

seri6să la ele

Paiele

se mai

unde

apropiată,

de
nici

noştri

tâmnă,

desface.

De

.

cocenii

pleva

de: - porumb,

odată .nu -avem cui

cari

_

o concurenţă

le vinde.

nu ţin vite .proprii

şi

De

|

nu, în=

graşe pământul, intrebuinţeză paiele şi cocenii ca combustibil

“iar celor rămase le dai foc din şira întregă. Nu tot aşa însă
' fac în străinătate şi cei cari ţin şi, cresc vite unde iingraşă pământul şi unde practică o adevărată cultură a pămentului.

Acolo. paiele- aii o val6re destul de mare şi paiele de secară
formeză stilpul economiei, dacă nu pentru nutreţ, cel puţin
ca să

servescă

pentru. aşternut la vite şi pentru

-

producţiunea

„de.gunoiiu.

Apoi plantele tubereul6se şi rădăcinose: „cartofii, sfeclele,;
“napii, dovlecii, nu se pot transporta din causă că ei conţin
prea multă apă şi prea puţină materie s&că, iar alte ori apa
împiedică transportul lor prin înghețare şi ofelire sâă stricare, ca şi conservarea lor pe un timp mai îndelungat; mai

mult de 4—5
tredesc seu

luni de dile ele” nu se pot conserva
se stiică,.

|

o

căci: pu'

—
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R&mâne ast-fel de fac obiectul unui comereiii mai în" :s&mnat dintre nutreţuri numai grăunţele de cereale şi derivatele

lor, tăină, tărițe, etc., apoi turtele de oleiii—mai puţin

“fânul şi nutreţul verde.
“Si “cu tâte acestea,

|

-

tâte nuitreţurile şi substanţele, cari ser-

"vesc la nutrirea vitelor.aă o valore intrinsecă „bine determinată, deşi nu .avem.nici cui le vinde şi nici preţ nu prin--dem pe ele. Deci ar fi greşit lucru .de-a
le evalua, şi lua
-drept basă prețul lor venal, pe care cele mai multe nu-l au,
-Ea s'ar putea

“cari le

compun,

stanţe organice
Ele

mai

uşor

determina

după substanţele chimice .*

eventual, prin transformarea

lor

în sub-

şi a le estima după resultatele ce au dat ele.

se pot calcula şi vedea din lista ce: urmeză

“posiţia şi digestiunea
"ŞI assimil6ză. în corp
“şi scade

in raport

cea mai

importantă

-des întrebuințată

alimentelor.
pote avea

o valăre, şi prăţul «ei resce Intre

scumpă,

şi în anumite

com- iN |

Numai cea c6 se digeră

cu utilisarea ei.
şi mai

despre

tote proteina

ca. una

casuri pote

care

este

este

substitui

mai

şi pe

cele-Valte. Ea trebuesce plătită mai scump, decât cele-l'alte.
Afară

de proteină

la nutriţiune;
depinde

de preţul

prinse in ele.

sunt grăsimile

însă

cari incă j6că un mare rol

diferit după importanţa lor. Preţul lor.
curent

al cerealelor şi de substanțele, Cu-

a
6. Raportul

N

nutritiv.

|

i
i

|

«

Am vădut mal sus că apr6pe tote nutreţurile se compun. |
din unele şi aceleaşi. substanțe, însă” nu în aceiaşi măsură |
“-şi nici că aă aceiaşi 'val6re nutritivă şi Dănâscă. De es. un.
'kilogram de ovăs s6ă. de Orz ori de. porumb nu pote fi con- -siderat ca egal cu un kilogram de fân, ori cu un kilogram

de cartofi, nici. cu un kilogram de turtă de oleiii, după: ce
-cuprinsul lor este atât de variat. Scim, că la “tote proteina

—

92992. —

| s6ă. substanţele: azotâse jâcă. rolul cel mai mare, ca substanţă
- de căpetenie a nutriţiunei; însă azotul constatat în fecalii pâle
proveni şi din amidi, cari deşi conţin ceva azot dar nu sunt
egali cu substanţele albuminoide,; pentru nutriţiune. Proteina.
"este singura substanţă plastică „care nutresce, pe când substanţele ternare întreţin numai arder ea din corp. Proteina la
- cas de nevoe se pote tr ansforma şi în idrocarbure, ca să com-

| penseze și substitue.pe acelea ; dar nu şi vice- versa.
SI NE La fie-care nutreţ şi -nutriment în parte, noi trebue să avem
: deci în. vedere: conţinutul lui; in special proteina seu substan;:

ţele azotâse şi idrocar -burele s6u substanţele neazotate

: ser 0-

” bela, zachăvurile, 'celulosa,, etc, Totuşi dat fiind rolul impori tant ce-l ai grăsimile în corp pentru pr oducţiunea de. căldură,

-“noi le vom considera şi: pe ele- deosebit. De-asemenea şi
” ” celulosa. ca una care încă contribue mult la. digestibilitatea
, Şi utilisarea

unui,

nutr eţ.

Consumaţiunea' şi utilisarea. lor în corp în dosă mai mare
"ori mai

mică,

_

depinde de alcătuirea nutreţului, şi în "special

„de: existenţa unui anumit raport între substanţele azotâse —
“ proteină — şi neazotâse. — Când lipsesc in. parte substanțele
Si neazotate — idrocarburele — atunci decade mai multă pro- i “teină” in corp, pentru.a le luă şi locul lor, şi noi avem per .
. cere, Dacă nu există proteină. suficientă în hrană, atunci. vita...
“nu pâte digera cum se cade nici idrocarburele, sei că trebue-.
să decadă din proteina organică deja depusă. ăi

„-

“Ast- iel aacă

nutrim . vitele

cari. sunt: forte bogate

numai

in scrobâlă

cu

cartofi

sti

şi. zachăr, dar

sfecle

fără pro-

teină” in dosă. echivalentă, nu este grei de a constata cu iod
“că scrobela trece mare “parte

nealterată

uni adaos de: proteină “necesară,. sub
oleii ori tăriţe, atunci

trecerea de

în balegi.

Dându- DD

formă . de turtă de

scrobâlă

înceteză,

căci

ea se utiliseză deplin în corp. Tar dacă am .nutri vitele nu- „mal

ecu „proteină peste măsura
,

-

trebuinoiâsă,

departe de a le

folosi şi a face ca vitele să se îngraşeşi depună mai multă,
carne şi unsdre,

din contra facem

„cade o parte din? proteina

organică

de -ea slăbesce, căci deşi

se transformă

teină circulatâre, care se distruge. în corp. Pe
s6ză

diferite

metode

înp.: ro-

acesta se -bă-

de slăbire la '6meni: de a. le da hr ană

concentrată, bogată în proteină ::muşchi, Guă—dar fâră idro- carburele- necesari— fără

pâne, cartofi,

legume; ete.

Cantitatea nutreţului se mă&sâră după mărimea,

|

adică după

greutatea vitală a vitei, după modul ei de nutrire şi scopul ce-l
urmărim. Prepararea prealabilă -a lui nu are alt scop. decât
a amesteca
în

şi potrivi

nutreţari,

pentru a

gusi6se.
Iarba

mai
le

|
verde

bine diferitele substanţe existente”
face mai uşor.
|

accesibile

aa

şi mai...

|

de păşune care. este cea mai priincidsă tataror.

vitelor: fără deosebire, căci ea desvoltă mai bine pe cele ti“nere, sporesce considerabil laptele la cele: fătate,. şi-l face

.

mai gustos, drege în scurtă. vreme şi spală pe'cele eşite
"slabe în primăvară, iar pe cele bolnave le vindecă şi întăresce etc.,-ea are un raport de 1.: 44: 5, trifoiul verde

_4:5—1:6, fânul bun de livade-1 : 6—1:7, fenul mediocru 1.: 8,
pe când grăunţele de cereale ai a: 5—1: 7. Şi- de '6re--ce . Ma
acestea sunt. nutrețarile de căpetenie, cari ne servesc la. Du- ae
"trirea vitelor vara. şi ierna, şi ele le. priesc tuturor vitelor.
„deo

poirivă de bine, trebue să considerăm

şi noi. că raportul

- potrivit pentru tot felul de nutreţuri şi nutrimente este de
1:4—l: 7, cu alte cuvinte când la. un volum .de proteină se o” i
găsesc
de

şi dat în hrană

scrobelă,

zachăr;

4—

etc.

volume de iărocarbure

in formă *

-

„ Trifoiul fraged şi iarba cradă : ail une-ori” raportul şiş „sub

A: 4 şi'1:3, iar turtele de “uleiă 11 s6u 1:29, care face ca.
ele singure să: nu se pâlă utilisa ia de ajuns. 'Nutreţurile:
cari” aii raport mai larg peste 1:7i incă nu se pot utilisa, fina

că ele nu conţin

destulă. roteină, și atunci se face numai

Cr :

Ş
risipă

de. iarocarbure.

este de 1:5,

-

N

—
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La

grăunţe raportul

nutritiv medii

mai

pentru orz şi porumb ceva

îndepărtat de

cât la grâu, secară Şi ov6s; la b6bele de leguminose de mazăre, bob, fasole insă mai apropiat, de'1: 2; de aceia ele sin“gure.! nu se pot digera în de ajuns, find- -că conţin prea multe
substanţe: azotse.
„După

cercetări

repeţite,

hrana unui om

ă
adult trebue

să se

E compună dilnic din 137 gr. „proteină, 417 gr. unssre. şi 350:
. idrocarcarbure,

ceea-ce

ar

da la substanţele

azotate

şi

Pentru omul care mun-

a e eazolâse un raport nutritiv ca 1:5,

„cesce munci grele sei are ocupaţiune intensivă, raportul se:
“schimbă : până la 140 gr. proteină, 195 gr. unsbre şi 500 gr.

idrocarbure. Toi aşa raportul trebue să varieze şi la animalele domestice după diferitele servicii ce ne aduc: Laptele insuşi, alimentul principal şi indispensabil al omului şi
tuturor aniinalelor tinere şi în desvoltare, are o composiţie: .
chimică abrâpe anal6gă ; cel de vacă conţine 4,5010 proteină, “
| 3,59 unt şi 5%/ sachăr „(lactosă); Laptele de die şi de bivo-liţă fiind mal gras este mai sărac în materii ficse, iar cel

de femeie' ca mai upos.are un raport mai larg, decât şi cel.
de vacă, âe unde resultă că el este mai uşor la mistuit pentru

copiii Mică...

i

Se

“Gitrele din cestiune sunt. numai resultatal din mai multe
analise şi ne: dă o “cifră. medie care nu corespunde tot-

“dsuna

şi deplin realităţei, ci trebue :să mai ţinem cont şi de:

- condiiunile: in care a crescut plantele. Aşa alt-fel

vine privit.

“grâul şi orzal sticlos, crescut la câmpie şi in: “clima cea arridă.
„a Bărăganului, şi alt- fel unul crescut in o

T6să şi umedă dela coline şi
este, mult mai: bogat. în glutin
“mele şi făinos. Apoi fie-cine
umeqi şi reci, bucatele 'deşi
- grăuntele lor nu sunt aşa de

climă

mai

r&co-

munte, căci acela fiind sticlos,
decât cel din urmă, care este.
a observat. că in anii ploioşi,.
se fac mari, totuşi bâbele şi
dulci şi substanţiâse cum sunt
e

.

7

i

_

“în anii normali. In anii secetoşi, deşi plantele rămân scunde
şi grăunţele lor mici, dar sunt forte substanţi6se. Calitătea

şi

aroma fără pereche a fenului şi ierbei dela munte, crescute pe
cele: plaiuri şi poieni d'asupra regiunei arboretului,” "care. deşi

este mică şi rămâne scundă la păment, provine din causa
insolaţiunei indelungate 'asupra lor, căci pe „acele piscuri
inalte râsare s6rele ânteiil şi apune în urmă, şi plouă fârte
„des, iar pământul este mai tot-d'auna permeabil, cu petră

in subsol.

-

.

E

Plantele crescute pe. un păment poros Şi cald, sunt tot-,
d'auna mai bogate în proteină şi mai aromatice decât cele

crescute pe pământurile bogate şi argil6se. Vedem dor dilnic
și în fie-care

an,

că

cartofii

crescuţi

pe.un

teren

nisipos,

sunt mai dulci, mai făinoşi, iar sfeclele mai bogate în zăchar,
“pe când

cele crescute 'pe un

teren argilos şi compact, cresc

mari, dar sunt mâi apătâse. Pe pământurile grase, compacte
şi reci, cresc plantele: mari, inalte, grose în paiă, dar de

cele mai multe ori le lipsesce duleâţa şi aroma necesară,
pe când cele crescute pe pământuriie margoseşi calcarâse

se disting

mare

între

t6te

prin aroma

şi

conţinutul

lor'de

val6re. Plantele crescute pe un teren îngrăşat cu supra-

fosfate

sunt mai

bgate

in „proteină.

. In

fine,

mai

vine

în

“considerare şi starea lor şi modul de recoltare, căci bucatele,

incinse, crescute, etc., sunt tot-d'auna de mai puţină valdre
“decât

cele recoltate normal. Apoi la cele, cari daii mai multe

recolte

pe an,

d. ex,

lucerna,

cositurile

este mai puţin nutritivă decât

cea

şi iarba

dWânttii,

jumătate: aşa de bogată în proteină.
j
Dacă otava este mai bună şi mai bogată
fenul,

acesta

plantele

„terte

provine

târ ii şi ele

din

urmă

Bind abia

pe

|
iîn proteină decât

de. acolo că:in ea se desvoltă

mai mult

neajungend

sunt tâte

încă la înflorire,

substanţi6se; iar celulosa lor încă nu

este inlemnită. -

Rămâne deci acuma la discreţiunea
şi inteligenţa fie-căruia

_
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ca săfacă

cuvenitele Indreptări,

„raţiunea de hrană

să'şi alegă şi compună dilnic

pentru vitele sale, în raport cu mijl6cele

-de care dispune şi scopul care-l urmăresce. In fine trebue
să mai avem în vedere specia şi rasa de vite ce vroim u

nutri şi modul
utilis6ză

“pe când
Dar

ei de vieţuire deosebit. Scim că rumegătorele

de o potrivă. de bine nutreţurile aspre volumin6se,

calul şi porcul

substanţele

sânge,

dacă

care

ai stomacul

sunt

odată

se .utiliseză in acelaşi

şi porc ca
Calul

digerate

mod

şi

nu pot.

ai intrat în

şi tot aşa de

bine la cal

şi la rumegătâre.

şi Gia,

după natura

lor. animale

„delicate, ai lipsă de un nutriment

ţios, dar.ele
cocenos,

simplu,

pot râde

secaţive şi mai

mai sec şi mai substan-

şi fenul mai

pe când 'vitele bovine

mai

ai

aspru: mai

lipsă

de

un

băţos

şi:

nutriment

“mai mole, mai suculent şi mustos. Rimătorii aă tot-d'auna
lipsă de un nutriment.mai apos— pe care il ia -şi digeră

"mai

bine în forma de lichide grâse
— lături seii ca băutură.

Caiul şi Gia beai relativ puţină apă şi ati lipsă tot-d'auna
de o apă curată şi bună, pe când -vitele bovine bsaii şi din:
bălți cu apa stagnantă şi clocită, cu diferite săruri în ea şi
fără de cel mai

mic

pericol, pe când

bivolul 'şi. porcul,

pe

lângă apa de băut, ai lipsă:şi de apă şi bălți în care să se
scalde

şi tolănâscă.. Numai

ale lor, face să le mârgă
să -se simtă bine..

satisfacerea

bine şi digere
,

şi acestor trebuinţe
alimentele oferite şi :

-

,

Determinarea

rațăunei

de

hrană,

“ Obiceiul vechii de a da vitelor nutreţal fără măsură, cat
vor ele şi pot să mănânce, a trebuit să fie abandonat ca.
unul: care nu'şi ăjungea scopul, din causă că pe deoparte vitele: nu

treţuri,

iau şi consumă

iar pe altele

cantitatea necesară din anumite

nu le pot digera

nu-.

şi asimila în'de ajuns.
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a

intregi deşi vitele le

mănâncă,

dar de

„cele mai multe ori ele trec nedigerate prin corp, şi deci r&mân
neutilisate. Dar nici. sistemele mai noui nu ne satisfac incă
pe deplin. Evaluaţiunea nutreţurilor după valori de fen, a
» trebuit

să fie păr&sită

adevărului. Sistema

şi ea ca nepractică şi necorespundătore

mai

modernă

de

a

calcula

nutreţurile

şi raţiunea dilnică de hrană după substanţele coprinse in
ele şi după digestiunea lor în corp, deşi este relativ superidră
celor-l-alte, totuşi nici ea nu'-este incă perfectă şi fără, cu:
sururi, după ce chimia biologică..nu “şi-a spus ultimul ei
- cuvint, căci cu i6te nutriţiunile -esperimentale,: sunt încă
multe puncte intunecâse de elucidat d'aci încolo. Apoi analisele nutreţurilornu se potrivesc tot-MVauna şi pentr u tote

raporturile economice, şi nici digestiunea nutreţurilor nu
este egală şi invariabilă. Analisele comunicate mai jos sunt .
“a se lua :numai ca directivă şi ca măsură aproximativă E
„despre valrea fis-cărui nutreţ, la care are să facă fie--care

cuvenitele indreptări în sus şi în jos, după
se găsesc de: fapt nutreţurile:

după

teren,

starea în care |
climă, modul” lor

se desvoltare, recoltat şi starea de. conservare.
Determinarea rațiunei

de hrană

se face sâi pe cap de vită

„Şi Qi, s6ă că luăm drept basă şi punct de plecare greutatea
vitală â- lor, calculând vita mare, boul de jug adult şi vaca
i mare = 500 „Klgr., la “care repartisăm proporţional pe cele
„Mici, luând o vită „mare egală în greutate cu 10 oi fetătâre,
Totuşi nici greutatea vitală încă nu este tot-d! a-una sigură
_şi decisivă. Vitele mari ciolăn6se ati lipsă de mai multă

hrană,
Apoi
„cu

se nutresc şi ingraşe mai anevoe de cât cele mijlocii.”
cele bine

întreţinute şi aflătâre cu carne, se nutresc,
pucină hrană mai bine de cât căle slabe cu: multă. vi

„tele mici şi mărunte de obiceiii mănâncă
„mult

nutreţ de cât cele

mari

şi consumă

mai

şi adulte, şi de multe ori fără”

'a se cunbsce. Vitele tinere şi în desvoltare
4

x

intrebuinţeză o

— 998
parte

din

desvoltarea şi crescerea

pentru

alimente

—
lor;

deci

ele se îngraşe mai anevoe şi mai pucin cu acelaşi nutreţ
de cât cele adulte, cari nu mai cresc. In fine mai vine la
mijioc şi specia rasa şi individul şi mediul ambiant: temperatura aerului, a grajdului, etc., cari încă influenţeză mult
asupra Cantităţei şi calilăţei raţiunei dilnice de hrană, şi de
cari fapte trebue

Nutreţurile

tot-d'a-una

însuşi

să ţinem

semă.”

nu se calculâză după volum şi greutate,

ceace ar da resultate prea diferite, ci la ele se are în ve
dere numai materia scă sâi organică; care singură este de

folos şi vine în considerare. Conţinutul lor după substanţele
cari le compun şi gradul lor de solubilitate se pot vedea pe
cele 2 tablouri ce urmeză.

Din proteina brută indicată acolo.

ca substanţă: azotată, noi trebue să facen cuvenita corectură
scădând azotul esistent in amidi, ca unul care nu se digeră
„Şi nu-are rolul de substanţă plastică ; când el este mai pucin,

“îl putem

trece cu vederea, dar. la cartofi, sfecle şi embrionii

de slad, unde el ocupă jumătate pânăla 2/, părţi din: dosa.
arătată a azotului, noi trebue să-l scădem din calcul eventual
să-l compensăm

priati” un

adaos

hrană.

corespundător
|

Şi spor

în
4

-. Basa nutrețului vitelor o formeză nutreţul aspru voluminos,
„menit să ocupe să. umple stomacul cel: voluminos. Apa fie.
din, iarbă verde, fie din băutură, ea nu. umple deplin . sto-

macul, fiind-că ea trece în canalul intestinal şi sânge şi cu
urina părăsesce corpul.
i
|
Ac6sta
"Dacă

o pâte

amestecătura

face
sâi

numai

un nutreţ

tocătura. nâstră

aspru

voluminos. -

de “ten, coceni, paie

|

cu sfecle, porumb verde, etc., nu presinta raportul nutritiv
necesar, atunci recurgem la un nutreţ intăritor Şi concentrat |.
în formă de teriţe, uruială de leguminâse, turtă da oleiă,
„ete., din care punem atita până ce obținem raportul potrivit |

cu scopul cel urmărim.

'*

-.

i
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După

Ni

|

=

greutatea vitală, cantitatea de nutieţ necesară la îiîn-

treținere

trebue

să fie calculată

1 l39—
—!/5 din greutatea
lor vitală, şei egală. cu î:/„—2 klgr. valori de fân după fie-.
care „100 klgr. greutate vitală. La raţiunea de producţiunei
valori

producţiunea;de

pentru

“sunt necesare

cu

klgr.

3—3'/,

lapte

de fân, sâii 1/,, din greutate; pentru vitele puse la în-

orăşat 4'/,—5 Kigr. fen după fie-care sută de kilograme greutate vitală. La raţiunea de producţiune fie-care kilogram de
fân “ce întrece peste strictul necesar de întreţinere are să

de lapte s6ui 0,1 Klgr. spor în greutate.

ne dea un kilogram

La oi'după 10 klgr. de fen.. consumat avem să: obţinem 0 5
klgr. spor in greutate sei ca să ne producă 0,125. kigr de lână.

După Haubner 'raţiunea “dilnică de nutreţ aspru voluminos
este pentru vitele aduite şi de talie mijlocie.
|

la cal.

|

. ..

. 29

n.

— Sklgr.

medie

10,0 —19,5 klgr.
295— 25 »

»

4,5 klgr.

56.»

>»

12550

»

.0,37—0,5

maesimă -

4:10

»

aceste cifre ca basă şi cu ajutorul listelor A şi B

ce urmâză
“pentru

-

.. 3 — 4

la vitele bovine
la 0.
| Luând

minimă -

nu va figreiia compune raţiunea dilnică de hrană

vitele sale şi în raport

cu nutr eţurile şi mijlocele de .

căci este un „simplu calcul de regula de trei.

care dispune,

Ast-lel pentru. vitele'de muncă

vita mare egală cu 509

luând

„Klgr. raţiunea dilnică de hrană se va compune după fie-care
„vită mare. din:
Ş
a
Da
mat.

20 klgr. sfeele

6

“a
4

1

,.

paie do grât.

240

Și a

plot de grâu e.

uscată

lg,

PN

a

|

Bit

ITI

fân modiocru do livade - 342

n. urmialăde bob... 0,86
în total. 71355
pa

proteină

Klgr,

. grăsime

O

lor.

.

O

estract

Klee.

p

-

klgre

082

0,02:

1,82

0,18.

04185.

008.

2425

240

2009

0,07

985

009

161

1,08

0425...
112

064

-.

01

0401 O 0446 -. 0.09
018 440)
022

“Raportul nutritiv este. de 1: 6
po

celulosă

-

300

2

„Alta pentru vacile cu lapte:
mat.

compusă
uscată
klgr.

6kigr. sfecle . . .. .-.:. 20,72
4 ». paiede orz . .... . 3,42

din:

prot,
Klgr,

grăsime
Klar.

estract
kigr.

celulâsă
klgr.

0,06 0,006 0,516 0034
0,13 0,056 1,358 1,672

3 » -plâvă de grâi . . . .9,57

0,13 0,045

5 »
3»
4 »

0,88 0,115 9485

1,3%
1,203

cositură demăzăriche. 4,25
coceni de porumb...

.2,58

0,0

turtă

.0,87.

0,29

de in.

. .

.1.

0,033

0,966 1071.
1,137

0,100 0.297
0.975
„în total. , 44, &l 1,58 0,35 6,819
6,300
po
Raportul nutritiv este ca 1: 43.
Nu este ră ca pe lângă. determinarea -esaclă a rațiunei
de hrană să şi. cântărim vitele şi: observăm de. aprâpe dacă
dai resultatele dorite ori ba. [rana să-nu o dăm tâtă de.
o dată la vite'căci după ceai mirosit” o n10 mai mănâncă.
Prin mirosatul ei devine inaccesibilă şi la alte specii de vite.

“Intre o mâncare

şi alta să trecă la mijloc. cel puţin. 3—4 ore

de repaos, ca vitele rumegătâre să rumege şi digere hrana-.
” consumată. Caii şi porcii: cari nu sunt rumegători „digeră

mai curind de cât vitele bovine.
Hrănirea, uniformă şi consiantă
tuturor

i

vitelor,

căci

.
este

-

!

egal.de

ori ce variaţiune şi schimbare

priinci6să a hranei

să resimte

Şi. în producţiune. Tr ecerea. de la-hrana uscată :
la hrana verde şi vice-versa este mai .tot-d'a- una urmată de
o moleşire. a vitelor, şi le produce perturbaţiuni în stomac:
colici, diar hoee,

constipaţiuni de care

vita suferă mai multe

dile. De aceia ar trebui ca trecerea de la o hrană la alta
„să se facă numai cu încetul şi imparlă-pe mai multe dile,.
- amestecând nutreţurile din ce în ce mai tare, în vederea nu“treţului pe care vroim să-l introducem. "“Alt-cum. trecerea
" bruscă fără preparare! şi obicinuire a corpului, se constată
“ îndată în lapte şi resimte şi de animalele tinere cari sug ori:

„bei acel lapte...
.
aa
|
“In fine pe lângă hranăşi băutură, mai vine în considerare

301
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şi ingrijirea ce li se-dă vitelor care incă face

f6rte

mult:

Tratar ea lor şi umblatul cu ele să fie cu blândeţs şi dragoste
iar. nu cu violenţă şi duritate. aCel care nu are tragere de
inimă şi dragoste către vitele sale; nu are nici noroc după ele;
şi unde nu veghiază ochiul stăpânului cu ingrijire şi afecţiune
„asupra vitelor sale, acolo nu esistă nici dar şi nici prospe-”
rare.» Tocmai dragostea şi alipirea cea fără pereche a.săte-- nului de vita sa, îl face ca el să fie cel mai bun cunoscător |
Şi crescător al:ei; unde nu esiătă aceste deprinderi: şi apli" caţiuni firesci către cultura. vitelor la populaţiunea rurală,
ele trebuesc . sădite şi” cultivate în popor, prin deprinderea
fiului de sătean de timpurii: de. a ingriji de vita sa, care i

: hrănesce, şi cu care are 'să se ocupe.
“Că

şi vitele ati lipsă de lumină şi de o temperatură potrivită,

| aceia încă am. ar&tat-o. Cu deosebire le sunt insuportabile şi .
- supărătâre. intunericul „şi aerul grecii, umedelă, murdăria şi SI
grămădirea de prea. multe la: olaltă pe. un spaţii mie. Grajdul
10r să fie. curat şi: svântal şi cel „puţin peste n6ple să aibă şi .
“ele pentru odihnă un aşternut sventat. Vitele. până se pot..
„mişca liber în grajd, ocole şi la păşune, nici odată-nu se muro dăresc şi evită locurile murdare la culcare—iar cele bolnave |
“îndată ce intră în convalescenţă încep a se linge şi curăţi.
“Vaca îşi linge viţelul ei îndată după (Stare, de. unde putem
deduce influenţa “şi
'
rolul. mare al curăţeniei şi 'pentra ele. :
Murdăria la oi deterior €ză lâna mult şi o deprecisză...

Este mai bine ca pe lângă grajd să fie nisce ocsle 'mari.
spaţi6se în care vitele să pâtă petrece mai multe ore din qi
la aer curat

eventual să facă

dilnic şi puţină

mişcare.

Garea cât de dâsă în aerul curat ește necesară

Miş-

şi folositâre

mai cu sâmă vitelor tinere şi în desvoltare. Pentru activarea,
circulaţiunei sucurilor, a transpiraţiunei pielei, este necesară
şi curățirea lor—ţesălatul, periarea şi eventual frecarea cu paie
«de mai i multe ori „pe septămană, care. le prinde la tote. bine.
.

S
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“LISTA
-

n

composiţia

Despre

în

chimică

0/, a -productelor

”

.

-

I. NUTREŢ VERDE

|

APĂ || =
.

£
£
=

|-

mat

=
5
=

=
Ă

= 2
= 3
E

|

=

laE

a

33
5 $
e

£
z
=

4.

“BOIUL PRODUCTELO

PROTEISĂ

|

„Îl: ararEnra SECĂ

|

agri

[75,019 |48,1125,0] 16| 60| 30]
de livade, : .
Tarbă
“Bayeras italian. - . -[734 [az [28,3[26,6 | 26| 46] 3,6
Iarba lui Timotei + - - [| 70,0 [30,0 | 31,9 [310| 20| 34| 247].
la

Golomoţ cu ovescior

olaltă. . ... : +[70,0[22,0140,5 1292] 19|
“prifoiul roșu + £- + +]8044 [13,6 [81,9 195.22]

40|
2!

26
3,6

85|

45|

40|

“Peitoiul alb. s. = [80,5

[16,4

+ +".. „+ [82,010
Tritoiul corcit
Jarhba raneă. --

,

133,0

a.

154

[20,3

[19,8]

[23,3 [15,0 | 24| 57]

3,3

[19,0 | 24|

28|

2,6

-238

Lucerna galbenă . . .]80,0[20,0[93,3

[210|

82|

57|

35

16,5 | 30,1

24,7

28|:

73

4.5

[8144120012934

[2:,5]

32]

43[-355

- |. Lucerna ordinară .

. :

Spareeta. . . e. +

740

+ 85,0]]10,6 [46,1 [143] 22|
ee
Lupin.
Măzăriehea. «+. +: 1] 89,0]15,7]1944 [15,0] 271|

42]
47|

31
32

[16,5 || 16|

34|

25

Cositura de mazere verde | 81,5 | 13.3 | 23,9 | 15,5 | 32|. 39|

35

Borceag mazeriche și ovăs! 82,0 | 15,6 | 185

3

:[81,0][13,5]230|152]

31|

24

a secară verde] 76,0 [20,4 | 33,5 [24,0] 31| 36|

3.3

“3 ovăs verde

>

18|

16,0
N
Sai
> mătură (Sor>
. | 77,3 | 15,9 | 16,0. 23,8]
ghum sacharatum)

08|

22

17|

58|

14
so
25

Cosit. de mohor (paring). | 75,0 | 19,0 | 37,1 | 28,7

25

59|

44

Rapiţă verde... + .]87,013,0 [15,01 140]

'27

)

2,9

a

)

porumb'Y.

82,9 || 13,2.|

23,2
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“A.
cole cari servesc

'la nutrire după

I
BX RACTIVEI|
MATERI

GRĂSIME

0,3

60|

31|

50

tal

as] 94|

za]

28]

5

sal 154]

a]

70168]

12|]

24

[sa

154|

să]

32[140]

56|

14]

88

1085]. 72|. 9s|

so|

52|

60!

s6||

it]

42

84|

63|

86|164|

60|

18| 43

92| 31| 76|
s2| 60| 76|
s4| 35134]
's5|.581129|

55|
69|
oa]
26|

12| 409
15| .i6
15] ai
12| 2».

[10.] 118]

22811341]

429]

[oa

lia

[os | 13,6]-163]|

Tos

lua

logo!

loz'|u6

os

[09

06:|0;7

|ozo]|. 22]
[065|

51|

04
08
05
105

[0,6
109
09.
109

[050|
[0,85]:
[020|
lool:

02

lo

103 || 40|

|—

[—

Ţo6ol

21] s2

62]

i]

51|

10|

07]

36

45]-197|

6,1].

3,9[100|

60]

26]

30

10,6 | 60| Gt!

Gel

46:65]

55|

17]

54

|— Jos] a6|105]
106 1055]. 51| 88|

6]
70]

30| 77|
46|: 70|

su] tal 7
65] 7 72

06 [0,9

[oa

72| 119]
80| 100|
60| 144]
82.108]

249| s0|135]10,5]

73]

02.|0,7
—
05

a

CELULOSĂ

-

3411701.

[15:10 | 35|

— | =

Iul. Kiihn şi E. Woltt,

[075|

[og [ov]

6;8|

140| 104]

78|

86|

79|

16 "6

3]

30

65|

47|

10180

58|1458|

0
0,8

[15
[15

—

= 156 | 351

|u20| 84] 192! 122
lui |-60]î62] tal]

391. sal

46| 85| 68]
4616-92]

ui!
419]

74%
70

361150

16]

20

—
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MATERIA SECĂ

SOUL PRODDOTELOR

[als |

" PROTEINĂ

[Ela]

Hrişca în “hâro |
85,0 | 125 | 17,5 [15,0] 15|
Varză de nutreţ (00). . ] 84,7 | -52 [20,2 [14,3] 09|
Varză albă cu căpăţini. | 890 | '7,5 | 140| 110] 12
| Ooceni do varză.. . .[896

[104 18,0

„Foi de napi (broşbe) . . | 88,4]

—'|

32| 23
47| 25
16|. 15

|15,6 |] 1i | 19|

'—'[u,6

Joide gulii (ciirăirabe). | 85,0 [10,0 | 13,7 | 140

Foă de sfeclă.

ze

— | —

15|

90,5 ||: 8,0 | 13;2]10.7| 14|

15

21

59| 30

32|

22

Yeojt do napi porceset . | 80,0 | 20,0 | 447 [320|

38|

35

25| 35|

29

Vreji de cartoți în Oct. | 78,0

— | —1l20[|

—[

|

2,3 |

Vreji do hamei cu foi.

—

—|

—

48
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13,3
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28| 80
— 1] =]
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Ioi de morcovi .

Iarba lui "tatin
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Piltimidii miirție. do câmp

N—
|

=
86,7

'20,3
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a

“Prunza de arbori în Iulie | 55,0 | 342 | 45;0 | 359|
Cetină de brad a
[|
—
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1I..FEN ŞI COSITURĂ

32|

N

-

| Pân bun do livade.
. 14,3
| Fân de livade forte ban. 150|

78,3 [9241 | 85,7]
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—|-—|
==

| Otavăe.

|zos]8se|s57].
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La.
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17,6 | 18,3
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Bon de lucernă, : . |

—
=

—
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. -]

Cositură do mohor: *.

—
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lui

875 | 83,8 [134 | 197|].

Cositurii de măzăriche. . | — | 8343 | 90,0

on de sparcetă,.

194|

S6,0

12,6 | 14,9 | 13,8

[83 |'882|185,1| 128| 1741 | 1,3

537 1.901 186,6

70146] 105|
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MATERIA

SOUL PRODUOTELOR azi
” Oosituriă de” meiii
1 Porumb murat .
uscat

ş |

SECĂ

|

sE|

|
[= fos]
-|786 | 147 [23| 165]

Trifoii roşu murat - 2.
Frunzar

—

....

179,2
—

20,8 "24,6 | 227
810

25,0

SSV

PROTEINA

a | 2

>.

>.

3,3
6,0

49

33
33

5 secară... și a + [143814

89,7

857|

a-alac (tenchiii) ..[14,3|'— | — | 857|

taalaia

orz ea trifoi, | —
ovăsie

18941 sd]

|844 90,3

15,1 ! 106

15,0

|

>

s6o

Paio de hrigeă:. . ,..| — [845]908[s879]
|. Vreji (paie)de mazăre . | 16,0 | 82,6 [88,1 | s5,7]|

„-_| Paie do miăzeriche” .

|

N
a
a
14 s6| 34|
15|

.[160 83 [875 |.s57|

46 i 3.0

20[-25

i

S547 69

[1481788189785]

Coceni de porumb - .

358

Da
.
148 |.720 94,9 | s54

3-5 orz ia oi

|aE

— | — | 78
07] a2]
12

“| ml; PAIE DE CEREALE
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_
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54 34
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|. "|

10| 3,0 IL

31| 55 sil
48 | 10,1: EI

62|

75|
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33| a6,z| os] =

| Paie de zapiţă .. :. .[160[785|87,8|s40]
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a
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E

|
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143|

80,0

95

= | =
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357] 45 oa]
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MATERIA SECĂ

[> SO PRODUOTELOR

a

Plâră
do ovăs .:

+

[a

a

- PROTEINĂ

sil

.]143]85.7 [874| 864|

"| Păstăi de mazăre;-. .[15,0| 85,7 | 87;
> > -măzeriche .[15,0|849| 875|

„3.73“ fasole

186,0]
8547

ss
37]

2.129.

“Plovă de in o.

|

Ciocalăti de porumb

82,0

1,6

93,5

—

(stru-

. gen), fără bibe şi uscat

72| 15,8]108
72 | 15,7 | 10

s7;S

A

-

“Steele de nutreţ”. “lorcovi e
„Pistâraeă

i

|

[|.16;5 120,9: 196

NI. CRĂUNȚE ŞI BoBE |

13

aa]

20
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-20:

[188,0] 74 [eao'120[o55] 26|. "ta

9%0|71
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139| 's5

183,010, 120,8] ti]

[88

| autixae iiatroţ (eararabe
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29|.
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zaenie +. .[[81,5]102 1237]

Napi sii brâşbo SER

-.

1;2-1.:431

Cartofi. 0 3475011881335 1250-10
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4,0
155]

i

i

|

|- 5,4
—
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88,5 | 8421,

|. | =
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3,0
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Pi

140 || 85,6

“V. TUBERCULE ȘI RĂ-|
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70] +9

15,0 | 820 | 87,5 | 85,0 ['10,0 | 115 | 10,6

'Decă. de rapiţi
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=

E

i
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Gri. mea ce a [| 144818
Alo e se
148 si,

—
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0,6
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|
_
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.

90,0 “S54 . 69 2, 132
930 87,9 9il 125 10

|

|.
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lies 120|
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MATERII EXTRACTIVE
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Hvişcă bobo...
|

sl

186,5]

9611451247

+|120]846]962]879]

861151] 104

87,1

7]140[86,0|

+

e

3

75!

oa]

s6

185.921]

282|

34

9914 ['86,8118,6

[271|

224
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SOLUL, PRODUCTELOR

PROTEINĂ

|

MATERIA SIECĂ

a

Meiii

—

Mazăre, , , . . z+:1%6177,9|

linte d.

145 | 85,5 | 88, | 87,5 | 228 | 254 [23,8]

Măzăriche

143| se | 910] 86,4 20,4 | 29, |- 275

ă
cu
'de măzeriche
Uruial

orz, e...

es

|

—1

|

—

li

— | —

1830]

11938

13,0 | 82,4 | 90,6 | 87,2 | 2848 | 433 | 35,4

Lupin galben. . .

- >

|I70]|

albastru, + +[13:2[780] 880 [85;0|21,7 [359| 280

Seminţă de în. . +. . .[-1240] 87,7 | 932 [s5,2[20,0 [28.5 | 2i,7
>»

[192|

cânepă.

— | —

— |

|SIS|

—-

116,8

„3 > rapiţă .-...|41,8 85,2] 929 |s62| 13,0 | az | 1944
3 Horea sârelui|| — [893| 93,8 [920 [1271133 113,0
3

„> mac. e + [1479901970] 9841126 [175| 15.2
Ghirdi prâspătă eu edjă | 55,3 | 44,0 | 585 | 198| 20| 26| 22
492 | - —

Castane sălbatice 3 - >

—

43|
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.13,0[85,9]87,4 186,5]
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54]
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|

—
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E
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29 22]
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15| 521|

626595!
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SOIUL PLODUGTELOR

să

2 |

e

PROTEINĂ

lsil

ela

lsE

VII. PRODUSE ŞI DERIVATE INDUSTRIALE

|

Tartă dorapiţă

11,8 | 80, | 9s2 ! 88 | 171| 455 | 36

> ainu,
73 mao
»

122 | 81,1 | 929 | s7s'|20,6
[41,5 | 84,7 | 95,7 | Ss,5 | o44

> simburidedo-|

“ylecă

.

a.

-

[120|

Turtă de cânepă . . .|

—

99805

-

| —:179,9

„32
>

—

| —

[92,21s8,8]25,1

>» sîmburidefl6-|- rea s6reluă . e: +1 10,3[[883,01

Turtă do jir cu 6jo . 16,4

[37,8 | 29,5
[405 31,9

|
92,3

[555

[3441302

o
190,0[28,8 | 44,4 | 878

|'79,3.] 90,0 | 83,9 | 15,8 | 240 | 18,2

camelină.. .[11;81850[915|887|229|344|
> embrioni depo-||

TUmh e...

"urtăde stmbară dobum.

be

e

>>

|

N

Ba

e ete e +[11,8[858[95,4%

Tartă de cocos. >

)

10,8 | 864 | 90,9

palmieri
oleiul

-

3

[892 | 10,7 [15,4 1.135
ÎN

[90,012

[2881285]

94 | 87,9 [194,0 | 90,6] 16,3 [3721206
10,5 | 85,6 | 93,3 | 89,5

arachidiă [|

Făină de in cu

e

334

981882]

[10,7 [247 | 169

92,2190,2|27,0] 349 | 31.0

-

SII

IN

_

|

Ş

estras e e ci. | 9,7 | 85,2 | 90,3 | sz5 | 249 | 85,1 | a22
| Păină de rapi ocu oleiul
estras + << i.e e. [i

|
85185,5|96,1|
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. „a.

SI
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81,9-|

a
2
| ju
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E

|

Păină de grăi . . . :]146|8451905 | 864
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„>>

|

934% | S9,2.| 11,7

[88,5] 871|
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78 | 156 | 3
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mazăre . .11301846187,71'86,4|11,0|a64|
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62 [21,98|10,6 | 165| 286| 341|

2liol
[259

1,7
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[1361123] 69|

28]
iai

88 [12,1
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—

[10,8] 450| 56,7 |-50,1|- 45|

49|
98| 646]
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5,1] 293 [12,0]
'59|112|

249]
284|
179|

s,9|
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367| 32,0[17,0 1970 lar. || 68]
47,4 | 324| 6p 21. isa | 52]
520| 390| 99 30,7 | 174
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"28,5 | 20,7 [19,1 128,0

0,7 |: 38| 2,3] 245] 399| 364|
E

f

62].

7
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-
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_

_

a

18|

68| 30269
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ara ai

|2op a]
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îs

41|
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[auz] 117

[39 l2i7 40]
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1,6
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14,3

1728
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„25| 38|

3,0]'64,6]'64,9| 63]
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2
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|sE]z | e

|sE

—

1153
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—-|

Dăriţo 40 grâti . . . .1129]83,592,4 | 870]10,L
Tăriţe de secară , . . [195
Tărîţe de porumb.

. +

Pâne tg . + . +
Drâve de bere .
Bmbrioni de slad. + .
Jătuză (borhot)deporumbl
>» secară
,
Tăioţei prâspeți de zachitrl
Ser do la unt.
e
intii

. -;
e

181,6 [985 [875

[11,8 | 840

88,0 | S71 |

[158 [6347656
76,5 | 17,0 [30,0
|-10,1 [79,5 | 96,8]
90,6 |. 7,8 | 11,0 |
[91,0] 481132]
94,8 | 5,0 | 129|

[270 |1t5

[10,11 18,1 | 15
80|

12,4

[10,2
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“CAP. IX.
ZOOTECHNIA

SPECIALA.

- Zootechinia specială. are de scop
"malelor

domestice

studiul de aprăpe aani

mari şi mici, cari traiesc la casa şi curtea.

omului cv. tote rasele varietățile şi tipurile lor, Gupă servi- E
ciile şi folâsele ce avem de la ele; şi ne arată. mijl6cele şi |
.
metodele: prin care obţinem de la ele folâsele cele mai mari
posibile.. Ea are ca punct de plecare rasa, şi trebue să dea în
prima linie atenţiune mai mare a celor specii, rase şi tipuri de |
vite, cari sunt: de mai mare importanţă. pentru. raporturile i

culturale şi economice ale ţărei în. care trăim, şi apoi celorcari prin

folâsele lor mai mari şi prin val6rea lor „intrinşecă

.

să fie cu-

-

„se bucură de o reputaţiune

universală,

şi merită

noscute Şi introduse Şi în alte țări. Deci ea va trata. in special
„despre cultura vitelor cornute, a oilor, caprelor, cailor ri
“mătorilor şi galițelor.

Cultura pescilur. a albinelor şi vermilor

de. mătase.se pot considera

numai

Să

ca un -anecs al ei.

“Cultura vitelor cornute! seu bovine, este, cea mai importantă

| „dintre tote, nu numai după folâsele mai mari ce avem de. la.
“ele, dar fiind-că pe ele, ca animale de muncă lapte şi carne,
“se-bas6ză întrega n6stră economie domestică şi rurală. Afară

“de aceia, cu ele utilisăm produsele volumingseşi de pucină.
-

-

= 394 —.
valâre

ale solului,

pe cari

alt-fel

putea

nu le am

utilisa

şi

"nici vinde, ca fen, paie, coceni, plevă, vreji, tubercule, etc.
De aceia poporul nostru confundă adesea numirea de vite
în genere, cu numirea de vite cornute, şi vite cornute şi vite

albe la el
laptele şi
mesce în
bătreneţe

sunt espresiuni sinonime. Vita cornută deci ne dă
şi se mulţu: |
munca ei, mai mulţi ani de- -arendul,
schimb cu o hrană macră puţin substanţi6să, iar la
numai ceva mai bine ținută, şi fiind în carne sât întot o. -vindem cu preţul de cumpărătâre, dacă nu

grăşată, încă

cu

.

român

egală cu cea a vitelor bovine,

importanţă

în cultura şi crescărea

şi nu o. are nici în diua de astădi;
. calului el nici

a

Calul ca vită trăgătore nici odată- nu

unul mai mare.

avut pentru

odată

nu

a: desvoltat 'o iscusință deosebită.-

Cultura vitelor bovine ocupă in tâte statele şi ţările un loc.
de frunte între producţiunile

brute

ale țărei,

şi ea ţine mai

tot-d'a-una echilibrul _agriculturei. - Numai în ţările de tot
neglijate sâii cu f6rte puţină populațiune, dacă mai covirşesce:
„adi cultura vitelor. peste agricultura propriii qisă si
plu-

gărie. Vitele cornute aii însoţit pe om în tâte climatele şi.
ţările unde s'a dus el, şi afară de. câne ele sunt tovarăşul
lui cel mai fidel. Ele Lai însoţit. pe el atât în climatele
reci cât şi în țerile calde, în tropice şi subtropice. In continentele cele noui vitele cornute importate din Europa ai
pus lumea: veche în mirare prin înmulţirea şi numărul
enorm

ai. lor, cu produsele

ieftine ale ciredilor lor. Alăturea *

de vitele bovine domestice-esistă acolo incă şi vite s&lbatice
| sati mai

bine

dis s&lbătăcite,

din

cele

domestice duse

“Europeni acolo—de cari se găsesc în mai multe
Americei

„Nouă,

este

forte

inaintată.

i

Regiunile polare şi “nelocuite, cu ometul
ciarele lor,

state. ale

centrale şi de sud — ca şi în Australia şi Guinea

pe când 'în Statele Unite. ale Americei

domestice

de

ai şi ele vite cornute

sălbatice

cultura vitelor

ÎN

de veci şi ghia
proprii, e ade.-.

|

— 395
—

|

vărat, ca(Bos moschatus) şi boul grohotitor al Asiei (Poăphagus
gruniens) imbrăcaţi ambii cu flâce lungi, cari să i adăpos-

tescă de asprimile gerului cumplit, pe când ţările calde tro- .
| pice Şi subtropice ai bivolii lor domesticiți şşi sălbatici, aprâpe

goi. In colo fie-care ţară şi regiune îşi are rasele : şi tipurile ei
de vite proprii, din cari unele se cultivă pentru forcia lor:
musculară, altele pentru lapte, iar altele pentru carnea lor.

Vitele sălbatice din Europa ca zimbrul şi bourul ai dispărut,
în cât nu

mai

putem

vorbi adi. despre ei; tot aşa este destinat să pi6ră şi bisonul âmerican, “care formeză obiectul
principal de venătâre pentru indianii de acolo, ca şi pentru

Gmenii albi:

Si

" T6te vitele cornute aparţin din punct

De
de vedere

zoologic.

clasei sugătârelor (Mammalia), ordinei rămegătârelor (Ruminantia), familiei animalelor

-

cu cârnele gaun6se (Cavicornia),

speciei bovine (Bos) şi varietăţii a vitelor domestice numite
in de comun (Bos-taurus), Ele 'să împart în animale bovine
sălbatice
şi în animale bovine domestice. Cele domestice de şi
işi trag originea

moderne,

lor de la cele sălbatice, totuşi nu de la cele

încă actualmenteîn

tipuri, 'cari's'aii stins de

viţă, ci de la alte speciişi

multe sute de ani. Că vitele nâstre

-

de rasa podolică -nu. pot să derive de la zimbru, -care incă
până târdiă în sec. al 18-lea popula: codrii şi pădurile nostre,
denotă esteriorul lor.cu totul diferit.
|
„Tot din acelaşi punct de vedere, nici bivolul nostru domestic „mu pâte să- -ŞI tragă originea sa de la vitele domestice
după ce între

el

şi vitele

albe

esistă

caractere

actuale,

morfologice

şi biologice prea diferite, cari fac că de şi ele păşuneză de
-obiceii

impreună,

totuşi nu

se imperechsză. nici

odată

Şi .

| nici nu se pot reproduce ca să dea cel. puţin nascere la
-cureituri sterili, cum produce calul şi măgarul.
o

După originea lor vitele nâstre domestice 'se trag de la
- alt-iel de boi s&lbateci, forte tare apropiaţi de ele, de
7

cari

— 326 =

i

se distinge numai dipă 'cul6rea. părului, care era ceva mai
închisă de cât la vitele. vinete de.rasa podolică, şi avâi o
dungă albă pe spinare. Acest bou sălbatic numit bour sau Ă
şi. munţii noştrii alăturea cu zimbrul. Cesar amintesce despre el ca esistând in
codrii Germaniei, 5) pe timpul espediţiunilor gallice, iar în: Ma=
sovia din Litvania el a trăit până prin sec. al XVI-lea, pe când
în Transilvania ultimul bour seu s'ar fi venat pe la 1634. Cor-:

-nele

odini6ră

popula

ur încă

. pădurile

lui se folosâii de: germanii

cei vechi

ca pocale

pentru

băut, şi atari cârne erai prescrise a. se da: Şi în Transilvania
vedi Fejer Codex diplomaticus II, 93iar în diploma « de inteme-

|

ierea mănăstirei de la Dămâş din 1137 se dice: «In: Uitrasil.
vanis par tibus sunt homines, qui debeni per annum dare vi=

“genti maărtures,. 100

corrigiâs. et unam

ursinam_et

pellem

bubalinum.» Alți. boi sălbatici de la cari se
trag alte rase moderne mai eraii. şi Bos brachyceros (boul.
cu cârnele scurte) şi “boul fcuntos. (Bos frontosus) de la cari
“derivă în special vitele bălţate ale raselor din ţările apusene..
Bivolul ca animal sălbatic îL amintesce Aristotele în Hiscornu

unum

toria animalium

II 1.499, a cărui. patrie era India r&săritenă;

“iar Strabo îl cun6sce la Nilul de sus. Bivolul ca animal
trăia încă pe timpul

batic. ce

romanilor

s8l-

i n țările nostre este

„pentru prima dată pomenit intro inscripţie de la Constanţa,
ce se păstreză-in Museul de antichităţi din “Bucuresci, scrisă
„în grecesce şi căre. sună ast-fel: «Ei Autală vinător al (toreador)

mă. odihnesc

aici: trecătorule,

după ce am

mulți bivoli (B5as)- in stadii, am sosit intre. cei
tându- -mă

cu

un bivol

selbatic, care

omorit

morţi

.

lup-

m'aşi omor it.» 2)

1) Caesar de Bello gallico VI e. 28. 'fertium est genus eorum, qui Uri appe- lautrir. [li sunt magnitudine paulo înfra elephantos, specie. et colora et” figura |
tauri.

MN

:

7)
|
Tocilescu Neuo Inschriftan aus der Dobroudscha
x

Wien

1584.
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Animalele Vovine: sălbatice

.

Intre acestea bisonul sui. zimbrul ocupă primul loc, care popula |
odiniâră codrii și pădurile nstre ; el figur6ză în marca ţărei şi este”
în strinsă legătură cu: istoria -întemeierei principatului Moldovei.
Zimbrul trăiesce actualmente în Europa numai în codrii neatinși
_- de. secure dela Bialoviţa din -Litvania, şi apoi în. munţii Caucas,
graţie protecţiunei ce i o acordă guvernul rusesc. In țările nâstro-

“el a esistat până prin secolul al XVIII-lea,

“luă abia se observă, pe când la vitele nostre domestice șoldurile
sunt tare eşite afară." Capul lui este mic în raport cu corpul cel robust, are nisce ochi mici focoși, şi cârne mică subţiri ridicate în
„sus; urechile i'sunt mică încât abia se observă. din “părul ilocos.!
Gâtul lui este scurt şi fără bărbie. Părul este în genere scurt și
"de culbre brună nâgră; dar în partea dinainte a corpului, este mai
mare și crof, sub guşă atirnă (în 'f0s) nisce fire lungi de păr şi

“aspre, care

% daii aspectul de barbă.

O

In genere a ar6 o înfăţişare sălbatică, fiorâsit. In liber tate zimbrul
trăiesce în cârduri de câte 30—40 capete,şi ia victorios lupta cu

“urşi, lupi, riși, etc. Femeiele porti sarcina, 9- luni de dile şi fată
„câte un singur vițel, 'pe care îl alapteză: vara îniregă, urmând cu
„el cârdul' condus de cei biitrâni.
Pe om nu-l atacă decât numai când esto inzitat, “Insă: pe tirapul
. impiirochereă şi-a căldura femelelor .se întâmplă. mari ciocniri şi.
lupte întro'zimbriă cei bătrâni, iar pe cei tineri i alungă dintre ele.
Animalul adult ajunge la o greutate de
950 klgr. "De
vânat se vân6ză numai rar de tot la vânătârele curţii! imperiale.

„Cu' tâte aceste pe lângă
-"1—800

numărul lor zestrîns

care se estimeză

la -

N

-

Zimbrul (Bos bison) este de statura mai mare decât vitele, năstre
domestice, are spinarea ridicată dela cruce spre umeri, unde este
tare desvoltat şi presintă aspectul unui gheb. Laturile sâii şoldurile

capete, el se va stinge și acolo nu peste - -multă 'vreme din

causa sterilității femelelor, cu tâtă protecţiunea acordată de guvern...
„Cu zimbrul europân se înrudesce de apr6pe bisonul american (Bos. americanus) car6 esto de aceiași mărime și aspect, numai cât este ŞI
mai flocos în partea dinainte a corpului, și capul lui este ceva mai

mare,

pe care îl portă.. tot-d'a-una aplecat. Ochii i sunt mică, cârnele

: scurte cu, virfurile aduse în lăuntru și înapoi, gâtul scurt şi partea
a

_

IP)

i
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anteri6ră a corpului fârte' desroltată.

Fig. 79. EL ora înainte fârte

lăţit în America centrală si de nord, dar s'a redus enorm şi numărul
lui, fiind tare persecutat de indieni şi 6menii albi. Principalele regiuni

unde se găsesca el mal des aii rămas numai munţii stincoși Rocki
Mountains și unele din teritoriile reservate indianilor. Deși se află
în număr ceva mai mare decât bisonul de Europa, totuși este ame-

ninţat cu distrugere totală și el ca și acela, dacă cumva guvernul
central al Statelor Unite nu. va lia măsuri pentru ocrotirea lui.
“Bisonul în America este cunoscut mai mult sub numirea de bivol
"de cât sub acea do bison..

Fie.

79, Bisonul american.

-.

.

- Asia are şi « ea boii si sălbateci diteriță,- între cari vom aminti
mai întâi boul grohotitor (Pophagus s6ii Bos granniens), sălbatic şi
domestic, caro trăiesce în munții Hymalaiu ai Tibetului şi Chinei

şi este acoperit cu o lână lungă şi mile, are o c6dă stufosi ca a
calului. El trăieşce cu deosebire. în apropierea omătului vecini şi.
al ghiăciarelor între 2000—5000 m. înălțime şi ca animal domesticit
„servă la urcarea şi transportul do mărfuri. mai - ușdre peste munţii
stincoşi şi abisurile cele prăpăsti6se, pe care el umblă cu multă
siguranţă și ăgilitate; Coj6ca lui „cea grâsă îl facă apt. de a suporta

cu uşurinţă, gerurile cele maă cumplite, Ni urzelo de grohotitor şi Va

—
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căpătat dela obiceiul săii de a produce unele sunote,
mănă cu ale porcului.
ID
i
-

cari se as6-

_In India centrală se mai găsesc alţi 2 bot sălbatici : gaurul (Bos

gaurus). caro trăiesce mai mult ascuns în desișurile pădurilor și stu- făriile mari de acolo, și giua stă ascuns şi numai mâptea umblă la .
“pășune. EL este puţin cunoscut în obiceiurile sale, şi nu a putut
„fi încă domesticit. Apoi mai este şi gayalul s6ă boul de pădure
-(Bos gavaeus),'care de cele mai multe -ori se confundă cu cel anterior, dar trăiesce-în partea de nord est a Indiei - riisăritene și în
Mongolia chinesă. Câte odată ol este domesticit” și aduce unele servicii
“omului,
_
Afară de aceştia India și Africa. maă aii şi bivoli sălbatici.
In regiunile polare dela polul nordic în Camoiatca, şi Grânlanda
în ţara eschimoşilor, esistă boul de mose (Bos moschatus s6ii) boul
oie (Ovibos moschatus), care trăiesce în regiunile. "alte arctice peste

- 60% lat. nord până pe la 750,
cole mlaştine numite

unde pasce

vara la iarbă pe lângă

tundra, şi ia.na se. hrănesce. cu lichene de pe

copaci şi arbuști. El formâziă. trecerea dela bovine

la oi, după ce

cârnele lui plâcă dela olaltă dela mijlocul crescetului, şi nu sunt
puse de o margine și alta ca la cole-alte bovine; și so aplâcă în jos
până la gură, iar femeea are numai 2 mamele ca dia, în „Joc de 4

Şi

mai

este îmbrăcat

în -un cojoc tlocos,-

„El ajunge la o greutate-medie do 3—400 Seri decă esto in
i mărime
egal cu mocăniţele ndstre.
Dintre boii sălbatici, astăi

stinși. cară însă sunt

telor “domestice actuale, vom” aminti antei pe bourul

străbunii

vi-

sâii boul pri-

mitiv (Bos primigenius): El. se găsia în stare sălbatică prin munţii -.
şi codrii noştri și era mai numeros de ât zimbrul. Rămășițele lui ai
fost găsite de Riitimeyer pentru prima oră în palafitele din lacurile
„Elvoţiei, care a “stabilit. originea lui şi înrudirea dintre el și vitele
nâstre moderne;mmai târdiii s'aii găsit resturi! de schelete de ule
lui în Ungaria, Germania, unele mai bine conservate decât altele.

Judecat

după. mărimea

o mărime - colosală,

aspectul lui esterior
numai
Este

craniului lui, boarul pare a fi fost de

întrecend

era

boii

noștri. cei. mai. mari.

întru î6te c: al vitelor

Incolo |

nâstre podolico

că era de o culâre și mai închisă cu o dungă albă pe spinare.
însă uimitâre

asemănarea

căpăţinei

lui cu cănăţino,

vitelor

“nâstre podolice -şi a celor din ţările din jurul Bălticei. Ea ni se
„presintă de o formă aprâpe pătrată între crescet și orbitele ochilor;

duiiga -crescetului. între cârne este ar6ptă şi netedă, cepii cârnelor
nu sunt! subțiați și prelungiţi la bază, ci egal de groși fără transiţie dela frunte decât că aii la basă nisce protuberaţiuni în formă

de negi aspri. Câinele lui eraii mară, grâse, încât prelucrate putii

„servi ca pocala pentru băut. Fruntea lui era lungă drâptă şi plană
- cu orbitele tare eșite afară; numai sub dunga crescetului este ceva

-. puţin bombat. Mai bine se pâte vedea asemănarea ui cu vitele nostre și
- gradul lor.de

înrudire prin compararea căpăţinei şi a scheletului lor.

Scheletul de. bour :posedă 7 vertebre

la .grumagi,

(la bison. 14) la ș6le 6 (bisonul 5) crucea

13 la spinare

5 și la câdă 18; coste are

13 perechi (la bison. 14), din cari 8 veritabile şi 5 false. Costele lui

)

Sai ASI

sunt de. 2 ori așa de tare încovoiate cât celo de la zimbru ; de unde
Încă se „pâto deduce mărimea colosalii a la

gi
=:

ŞI

Vie. aL. cap as; 'bour după Riitimoşer,

-O altă varietate stă “subspeeie a Tuă a "fost boul cu cormole adusa

"înainte, în formă aprâpe de cere numit; Bos trochoceros, a: cret
fragmente sait găsit în diluviul din Toscana și în. palafitelo din Elveţia, şi. care a trăit înainte de timpurile istorice. E sa stins inainte de ur, după ce dela a S'aii giisit mai. „puţine ragmonte.
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i

“ALI boi sălbatici ca protopărinţi ai vitelor.. domestice,

madere

„mai sunt boul fruntos şi boul cu cârnele scurte.
o
Boul fruntos (Bos frontosus) fig. 82, are marginea de sus a fruntei
7

„:Se

,

“Fig, 28,

Cap! de boit fruntos.

7

ridicată peste basa cepilor cârnolor Și lăsată ceva și inapoi; fruntea
lui este f6rte lată şi sub. orbite ceva cufundată, deși orbitele lui nu

se ridică d'asupra profilului feţei, şi nici în lături nu
.

.

sunt-eșşite

—

332

afarii. Cârnele lui sunt fârte lungi
„Pruntea

lui este mai

lată- între

—
dar subţiri şi încovoiate
decât

cârne

i s'a dat numiroa de fruntos. Dela boul

între

în jos.

vrbite—de

unde

fruntos 'şi trag. originea

cole mai multe din vitele bălţate din ţările apusene ale Europei.
Al treilea vsto boul cu cârnele scurte (Bos brachyceros) mai mic
de talie decât cei alţi. Căpăţina lui este plani, dar se ridică cu o
dungă mare la mijloc și trece mult peste marginea oecipitalului.
Danga crescetului este ondulată, cârnele i sunt puse departe înainte,
dar aşa ca o linie drâptă dusă dela încovoietura lor tot mai atinge
“ încă fruntea. Cârnele Îni sunt scurte și grOse la -basă, fără de nică
un fel de transiție

dela frunte.

Ele

sunt

resucite

dela . basă și se |

ridică numai puţin dasupra fruntei. Fig. 83. Dela acest boii sălbatic
- derivă vitele roșii și cenuşii ale Elveţiei şi Tirolului: etc., şi craniul
lor se as6mănă mult cu'al lui.

„_Pig. 83. Cap de boi eu cornels scurte (Bos brachyeeros),
|

Vitele

domestice

ale

Asiei

boul

cu

cocâşe

s6ii Zebu, vegi figura

29 şi vitele Sanga din archipelagul “indic, derivă dela vitele nâstre domestice, iar în privinţa scheletului lor nu se disting întru nimic
de cele. comune, „căci cocâșa lor de grăsime cresce și scade după
cum sunt mai bine ori mai răi ţinute.

—
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b) Vitele domestice - .
Vitele cornute domestice ai corpul . mare _Yobust, Scheletul puternic şi bine echilibrat in. tâte părţile lui; ai picidrele drepte cu unghia crepată în două (bisulca) şi cu
„degetele păreche (artiodactyla) .cari le face apte pentru trac ţiune şi munci agricole. Ia
“Pentru călărie .şi transporturi de poveri grele „Şi mersul
iute în fugă, ele sunt mai puţin apte decât calul, fiind mai
gresie, şi respiraţia lor. mai “puţin adâncă, Ca animale. ru-

megătore

ce sunt,

ele ai stomacul compus din 4 parți deo-

sebite, şi canalul intestinal relativ destul de lung, care le .
face apte să utiliseze. mult mai bine productele aspre voluminose _şi pulin concentrate, decât cele cu stomacul simplu.

Pentru distingerea lor de la o laltă, la ele vin. în considerare craniul saii. 'căpăţina, cârnele şi dinţii „apoi forma este-

riGră : talia sai marimea şi conformaţiunea corpului şi in fine
fol6sele ce avem dela ele. Conformaţiunea craniului ne arată
originea

şi descendinţa lor, şi rasa la care aparţin ele. Dentiţiunea arăta etatâa lor. Conformaţiunea esteridră a corpului
„ne arată rasa la care aparţin, şi fol6sele ce putem avea dela ele.
Craniul la: vitele cornute propriii dis, se deosebesce de a

celor-alte animale .că' el posedă pe ambele laturi ale frunței
cepiă cOrnelor, în cari sunt implântate, nisce c6rne găunâse
mai mari ori mai mici 'şi subţiri, însă fără ramificaţiuni ca la
, cerbi şi căpri6re,

şi fără dea le mai lepăda. ori premeni vre -

odată, ca ia cerbi. Cârnele dela vacă sunt tot-d'a-una ceva

“mai mici şi mai: delicate decât cele, dela taur şi boii. Cârnele “servesc uneofi ca semn propriu şi caracteristic, al rasei.
“Totuşi. esistă şi vite fără cârne, ciute complete, mai cu semă
“în.Anglia, pe când vacile de rasa Ungară ai. cârnele mai mari
decât. boii. de alte rase. Cornele dela vaci „capătă câte dun
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5
inel la basă, după

fie--care

an. înainte,

care

după

fătare de

la

al 3. lea sai 4: lea
aproximativ

determina

se pâte

şi:

| „tatea, ei. Şi la boi se ivesc une-ori pe cârne aceste.inele sai
verigi,

dar nu

tot-d'a-una.

Taurii

aii cârnele

mai

de obicei

"
"scurte şi mai subțiri decât boii.
ea,
:
laritat
ţiunea
tă
că
particu
la vitele. cornute presin
„Denti
| ele nu at dinţi in falca de sus, ci numai în cea de jos (8).
„dar ai

sus şi jos câte

mâsele

6 de îie-care - parte,

în total

24 de măsele. Apoi lor le mai lipsesc şi dinţii ochiului seă
“colții, aşa că între dinţii incisivi şi. măsele, in loc de colţi
se găsesce o mare lacună. Dinţii dintâi numiţi dinții de

: lapte, cari: le es. în curând după nascere,
| târdii

cu alţii „mai

mari

şi

măi

viguroşi,

se schimbă

mai

cu câte 2 după

fie-care an şi anume doi după un an, 2după al doilea, alţi doi
“după al treilea şi. restul.după al 4-lea an, fiind impinşi
„dinapoi de cei mari. Gu 334—4 ani impliniţi vita are gura

âncheială fig. 8% şi s5, Schimbarea: dinţilor ! ne _servesce

“Dinţi de lapte la un
ite tîner.

ca

Fig. 8:
:
Da
Dinţil la un vițel de Laan "-Dinţii la un vițel de 2
„trecut,
|
anl Împliniţi. ”.

un semn caracteristic lpentru determinarea etăţii ei. până
la 4 ani împliniți.. Dela 4 ani inainte dinţii şi măselele se”
tocesc — şi de la 12. ani inainte unii din dinţi se clătină
şi “cad, în urma cărora vita nu se mai pâte nutri
cade la: iarbă, nici a. râde tenul, paie şi coceni.:

Desvoltarea

vitelor
N

cornute

cum! se
|

depinde de. îngrijirea şi de

- hrană,- ce li se dă. Rasele |prâcoce se desvoltăi in genere
mai
de timpurii, ajung la 1:/, an la pubertate şi cu Bani la mărimea lor_normală,- pe. când rasele primitive şi: tardive răă

„ hrănite și mai

Dina

ră „Angrijite, abia la 3, ani dacă ajung ele la

Pip

la un june de 3 anl împliniti - Piaţii la un boii de 4 ani impiniți -

pubertate şi la 3— 6 ani la mărimea lor “nor “mală.

- X&ă' ținute în mai

multe

Unele fiind

generăţiuni de a rindul” şi insufi-

. cient nutrite au degenerat: Au perdut din talie şi valdre,
“In raport cu tâlia este Şi greutatea, care pot să o ajungă
ele:

Greutatea vitală la care ajung: vitele de talie mică este de
| 250—300 Klgr., fiind neîngrăşate, cele de talie” mijlocie ăi
| una de 400—500 klgr. pe când cele de talie” mare şi gresie
au” una de 5—600 klgr. Boii şi. taurii au o greutate şi o talie
.

mai

mare

decât. vacile.. Boii' mari de

muncă

de rasa podo-

lică ae Moldova ai o greutate de peste 600 kigr. şi îngrăşaţi
| complect ajung la '700—800 kigr,, cei de Ungaria şi de. -Tasa de

câmpie . din Transilvania, una

de 5— -600: ler. ingrăşați

“cântăresc: şi ei 6—700 klgr. :
_
Vitele bovine. ati lipsă” de o climă mai mult temperată, Şi
-

"umedă, decât aspră” şi uscată. In oclimă: rece lor
nu le pri-.

„cesce;

dar. nici. in una

arridă şi „caldă. La. munte

resistă'.

-„_Pinişor, însă cele mari sunt dificile la urcat. Terenur
ile. mo-,
ie -.cirlâse şi băltâse încă- nu le convin. Hrana lor
se “compune!
“ Gin plante: mari şi: suculente dar. puţin cocenâse
şi. beţâse,

pe cari ele nu le pote rode, şi. dummica i în de ajuns,

Din „contră,
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- hrana lor să se compună

din

alimente moi şi mustâse: iarbă

„verde, nutreţuri verdi, tubercule,; etc., pe cari ele le utilisăză: „pe deplin. Apoi ea să se compună 1/4 din substanţă uscată .
şi 5/, părți din apă. In lipsa de apă suficientă in hrană, să
îngrijim ca să aibă şi apă suficientă pentru adăpat, însă
în cantitate vâriabilă, după temperatura şi- igroscopicitatea
Apa

atmosferei.

pentru

scăldat şi tolănit

în ea,:lor

nu

le

trebuesce, nici aii obiceiulca bivolii şi rimătorti să se scalde.
ori mai tardivă. a individului şi rasei,
- “atrage după sine şi deşteptarea mai timpurie ori târdie a
instinctului secsual şi a copulaţiunei. De ordinar simţul
secsual se deştâptă mai curind la animalele de secs mas-Desvoltarea

mai iute

culin, tauri, decât la cele de secs femenin, viţele şi janice.
Viţelele dacă sunt bine ţinute şi de rase precoce, se pot da
la taur şi gonesc fără prejudiciii pentru desvoltarea lor ulteridră la virsta de he an, une ori chiar şi la un an sai

“un an şi un sfert, ia Tr după aceia se gonesc şi fată în fiecare an câte un vițel, mai rar câte 2..Ca să fete trei viței.
de odată, se întâmplă rar de tot. Junicele de rase tardive,
se dai la taur însă numai la etatea de 21/„—3 ani împliniţi..
Vaca portă sarcină 9 luni de dile sati 40!/, săptămâni - ori,
235

dile.

Se pote

însă intâmpla

ca ea

se fete cu câte-va dile

însă mai târdiu; mai cu s6mă când. fâtă vițel s6i cu câte-va

dile mai nainte, când fâtă. viţaa.Ca 230 dile insă viţelul nu
este desvoltat în de ajuns ca să pâtă trăi, şi atunci se con-.
sideră drept abortare. Nici cel, fătat cu 260 dile nu este apt :
”
_
| pentru ţinere.
_Viţelul când îl fetă are. o greutate variabilă, după conaițiunile de desvoltare şi de îngrijire ale-mumei. Viţeii mici.
cântăresc câna ? i fâtă 95—30 klar. — cei. mijlocii, una de.
82—40

klgr.,. —

iar viţeii mari şi grei

una

de

40—50

klgr.

“Un vițel prea mare însă pune în pericol viaţa mumei la eşire.
Lactaţiunea şi durataei depinde de individ rasă, ţinere şi."
y

.

SE

BT

îagrijire, etate, „mulgere, “ete. , dacă ea
derivă dela: o mumă
- bună 'de lapte ori nu; şi a mai fost
mulsă ori ba etc. Vacile

cari trăiesc în liber tate absolută,

în stare semi

sălbatică şi

dacă, am vroi să le mulgem, “nu avem
ce: mulge dela ele,
"căci abia: au atâta lapte, ca să-şi alapt
e ze viţelul lor, şi după

1— luni de dile- le: secă şi acela, şi ele
inţarcă cu totul.
Dacă derivă delă mume cari au fost bune” de
lapte şi ai mai” -

* tost mulse; atunci dai lapte ceva maj
malt. Vacile de 23
” viței dai. tot-d'auna lapte. mai "mult
decât junincele tinere:

Pentru

si uşor

muncă, boii se dresâză . relativ

de umblat

cu

ei

şi

uşor,

sunt blânqi, -

mai resistenţi! decât. caii,- dar -

sunt tardivi şi grei la mers,

La

muncă

de obicei

ei: se

prind singuri — mai rar se impărecheză,
cu. câte un: bivol,
- ori prind impreună: cu caii'la Car şi
plug. Prinderea lor impreună cu: Caii,

„obosesc

nu

este în avantajul

+nici a anoră, căci boii

mai curând, cail devin _molatici.

: Vi&ţa la vitele cornute durâză 15—2
0 ani şi maj bine; 'to- .
duşi noi' arare ori le ținem pe ele mai
malt: de 10—49 aani,
-din causa dificultăţilor: de hrănire,
"căci nu mar pot râde.

“Tenul şi paiele. De: obiceiii ele cu 3-4 ani împli
niţi ajung la -

etatea unde ai să producă şi 'să ne dea! fol6s6:

să “dee

lapte, ori să'le: prindem

să. fete şi

in: jug şi punem. a: muncă.

De folosit de ordinar:le folosim ' numai 4-5 ani,
şi apoi. în- grăşate 15 vindem; la măcelari pentru: tăiere. Pentr
u. Topro-

. cachiune nici odată să nu 'le: intrebuinţăa ! mai mult
4655—6 E
„de obiceiă” însă le folosim

*

oMecle

cari le avem

numai 3—4

ani.

|

după vitele cornute. sunt multipie şi

“variate, după: fie-cară. virstă, rasă şi sees în parte. Fol6sele

“priăcipale” ale lor sunt laptele, "munca,. carneă şi pielea.
In
genere. dela: tâte avem car nea şi pielea, care tăbăcită
servă
la corifecţionarea de! încălţăminte şi a o mulţime” de
obiecte,

- Vitele: mari şi nici se vind: spre tăiere de obiceiii, "numai
|
când sunt bine in carne sa ingrăşate; şi numai la salhanale
«Zootectinisa

„-

,

.

_

„i

,

|

„x
1,

-

22

— 8885 —
se tăiau pentru păistramă vitele

i

mai slabe. Seul

lor servă lu

fabricațiunea de. săpunuri şi lumină ări, intestinele la conserve

,
"de carne, cârnele la. fabricaţiunea de piepteni şi nasturi
„păr ul lor amestecat .cu lâna se “ţese - în flanele şi pănură, _6sele se ard şi dati spodiul. pentru fabricile de zaachăr, sai
servesc ca ingrăşeminte chimice, - alăturea cu gunoi iul Sai.
bălegarul lor, pentru ingrăşarea pământului. -

o Viteii mici cari

şi prăsită şi nu

apți de muncă

nu sunt

merită să fie, ţinuţi, se vind după 2—38 săptămâni pentru
măcelărie, eventual 'se ingraşe şi apoi se vind. . Prin îngră- .
şarea lor, und este posibil putem să utilisăm f6rte bine o .
. _parte' din lapte, 'eventual şi laptele in total. La etatea de 2.8
ani, vitele tinere şi gonitorii cari se află bineii in carne sai sunt

| lugrăşaţi dai o carne Î6rte bună, fragedă
- 3- lea an implinit, încep si ă ne dea

munca,

progenitura şi laptele sau

fol6sele

şi gustosă.
principale

-

Cv alale lor

|

eventual şi una şi alta.

producţiunea specială de lapte, vacile ail o valdre
diferită, după rasă, familie, individe şi întreţinere. Pentru .

"Pentră

prestaţiunea de forţă şi muncă, boii sunt iarăşi diferiţi, după
conformaţiunea corpului şi dabă modul lor de traiil. Prinşi iîn.
„jug la plug şi munca câmpului ca şi la transport de poveri
grele, boul ia serios concurenţa cu calul, căci este tot aşa .
de: tare ca el, dar mai puţin pretenţios şi delicat decât acela,

„cu deosebire în cea ce privesce lirana şi îngrijirea. Apoi el
are

marele ' avantagiii, că după ce ne a servil'cu abnegaţiune

4—5—6 ani pe dile cuo hrană mizerabilă, la urmă ceva mai.
bine ținnt sai îngrăşat, Îl putem vinde încă tot cu preţul
. „de cumpărăt6re.
"Uneori - se prind

.

.

şi învaţă şi: vacile” „sterpe

sau: fătătore Ja

iug şi se întrebuințâză la munca câmpului, s6u cel puţin la căratul hranei lor proprie, şi atunci ele ne daii. viței, lapte şiş
munca. După. forţa musculară boul este întrecut. numai de
calul telegar şi de bivol, dar el este mai uşor şi mai iute

|
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la mers şi mai puţin simţitor contra asprimilor climei, a.
xăldurilor şi' gerului decât bivolul greoi, dar mai încet şi
mai

slab. de pici6re

decât

calul, cu tâte că este „mai uşor

“de. ţinut şi de hrănit decât acesta.

Apoi vitele

cornute' au

„mai multe:b6le şi epidemii decât caii, şi in genere cu ele ne .
mişcăni mai anevoe din localitate decât. cu "caii — aşa că
- pentru transporturi îndepărtate tot calul r&mâne “animalul
| “principal de transport şi: călărie.
RI
Fol6sele vitelor depind şi se pot, aprecia pi “une-ori şi:
- după rasa din care: face parte, iar rasele le Butem deosebi .
după
de

fol6sele principale ce avem dela ele,zin: rase de muncă,

lapte şi de

carne,

sait

după

origina

şi proveniența

lor

directă, ori după regiunea, şi țara „care: le-a produs. După
“origine lor am vădut mai sus că tâte vitele - n6stre bovinederivă dela cei 3—4. boi. sălbateci, stinşi deja de mai multe
suta de ani, și dela: cari se trag vitele'imoderne, având fie care.
rașele sale inrudite. Prof. Wilkens â adădgat pe lângă cele

3

specii de vite bovine fosile'o a pătra, pe care ela numit'o
boul cu 'căpățina scurtă (Bos brachycephalos), care probabil
că a resultat din încrucișarea celor: d! intâi, Care a fosti insă -

“boul: "primitiv aceia nu se scie;
. In privire la localitatea şi” regiunea,

care le a produs şi în

„care 'trăiesc le am putea deosebi în vite de câmp, de coline.

şi de munte. Fără îndoială că solul şi clima sunt nisce factori
" forte importanţi, de care trebue.
să ţinem mai bine s6mă la aclimatisaţiunea şi: cultura vitelor. Vitele prăsite 'şi crescute
în câmpie, pe cele păşuni bogate şi suculente de luncă, cum :
_se găsesc ele în baltă şi pe luncile mărilor şi a tutur Or riurilor
mari şi mici, unde fără de nici o trudă şi ostenelă găsesc în ori-

ce timp hrană suficientă, sunt, tot-d'a-una niari în talie, bo- gate în lapte. şi predispuse spre îngrăşare._ Influinţa seculară
a aceloraşi factori a făcut, ca ele însă să fie mai moi,: “mai
siinţitâre contra asprimilor. climei

şi a întotperiilor; Și deci

:

|

..
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|

Pe

cu„totă i mărimea, lor. să 1nu. dea bune vite der muncă; şi sunt.
- mal, JUŞOr. accesibile; bâlelor.: “Ca vite. de lapte ele sunt nein- trecute, „Tai: cv. 's&mă cele crescute în ţările din jurul:măre:
„Baltice şi-a Nordului,: -şi- ca. atare; se bucură: de-o reputaţiune.
universală; cum sunt vacile de: Olana, danese etc; Vacile: en-:-glese; crescute. tot; pe. termurii: aceloraşi. mări, sunt mai:puţin
bune

de'lapte,

dar se potrivesc mai bine. „pentru

_.s6. ingraşe.; uşor: ze

Tia

4 „Ele: t6te, ai. un; corp

a

da d mira

mare: “voluminos, sunt

carne. căci
ai

late în :şale

uşi: :cu;crucea; ;dr&ptă, ati capul lung şi îngust cu niscs corniţe
„Mici şi: delicate, incovoiate inainte ;; gâtul-lor este fără bărbiesii pisptul, îngust, strimt,, cu: respiraţia. insuficientă
: şi : deci » E

„Bor: predispuse, la- tuberculosă. ,Intreg- aspectul vitei:este
„mai, molatic, mai, femenin: decât'a altor. rase...
i.
„Din contră. vitele. de. rasa podolică,. crescute tot la. câmp,

7

-

“urisă ;cu totul; sub alte raporturi: şi- condițiuni ale s6lului—in
„stepe cu 9 vegetaţiune mate şi „uscată —paişuri—şi în o climă
tare, aspră, cuim sunt. bună 6ră vitele române în-Bărăgan,. cele *
. rășescj în stepe, cele ungare pe puste. etc...unde aii:să-umble
şi alerge mult, Până pol rupe; 0, gură de ierbă, presintă Și ele

Şi ele sunt mari în talie, gar. svelte, robuste; şi. uşâre de picisre, „all: „câinele mari,: părul: .mare-şi: musculatura: puternică. Ele.
Sunt; rele, vite; de lapte; dar. dai: bune. vite. de, :muncă, „căci
„Sunt, sobrii, la mâncare: şi, băutură,; se, mulţumesc: :cu. puţin

- șŞI::Cu:0; hrană puţin: substanţiosă, şi: sunt infatigabile, la mers,
«n tesistente ; da; poveri; Şi--munci.. grele, iar. lă o,hrană: mai. bună
i
.şi-.ele;; se: ingraşe. ;uşor.; Aceste ;calităţi: şi :caractere:: ale: lor
„sunt:imprimaţe. şi: prin. aspectul lor]”, esterior;: care; „denotă .
pepe
jenergie şi;: forță: piine
e!
a

ineNitele; prăsite;; şi. crescute. la:“munte; iarăși! into: climă: iaspră4
işircu, „terenul: accidentat, “unde au: tot-aia- -una:de
-

multă ostendlă

şi trudă până
,

ce pot ajunge
”

S

uicat; Şiiaii

la ceva

hrană, -

E

e

— sa —
*

careo deşi este Substânţiosă și de nmare
: vâldre, dar este patină

şi:nu :se. găsesce tot d'a-una sufi
cientă, au- rămas: şi: devenit:
mici şi indesate, pebrose ; ; ele'abia
- ajung .lă. jumetatea : din -:
mărimea. şi greutatea celor dela câmp
. Dar. Umblarea: pe cele„deluri şi munţi, în. continuu pe
pâtră, la aerul şi apa curată *

|
it

de: munte; le a întărit! musculatura” -Şi
făcut să fie forte ven::jose. Ele dati! bune vită: :de lapte, şi
sunt fârle ! resistente la :*

muncă des. -Mocăniţele 'nâstre- in
raport cu. vitele” dela câmp-"
“şi baltă. Vitele:de munte în. genere:s
unt bune. de. Jiptei-dar:-.
cele mai multe sunt micid. es. vitele bălța
te de Sviţera, deTiroi,
Salzburg “6te.. 'Fiina- -că: la: mers 'şi urcat
. greutatea. corpului:
lor apasă mai tot-d'a-una în total. asupra:
picidrelor dinapoi, :

acesta Sunt mai bine desvoltate şi crucea.
lor este: mai tot:.-dauna: teşilă, “pe care alţii o: consider
ă.

drept; defectu6să.

Vitele: de 'coline:numite. Şi rase de (ră,
căci. sunt 6 ames- tecatură! şi corcituri dintre ' vitel; de câmp
ie şi de.. “munte,

Scupă :un: loc intermediar intre: ele,
iar:în- calităţile: şi: pi .
tudinile lor.se: apropie cânid de “unel
e, câna de altele, ne.
ajungeria: nici .odată pe cele.originale
în aptitudini. In tiraput
din urmă a venit însă şi: cultura la mijlo
c, căci: prin influența
directă a omului, ele ai: fost: - âmesteca
te, Şi: “mal. tare : prin
” încrucişare! şi: aclimatisaţiune; decâ
t: “prin: acţiunea climei,

după. ce cele: bune de lapte: şi dei îngrăşar
e. aă. fost esportate
departe

peste limitele -restrânse ale: patriei!
lor: natale,. şi de:

*:-

„multe ori-şi-ai găsit acolo. o nouă &
patrie adoptivă mai bună.
|

decât: cea dW'ânt::.
ăi,
ii
o
m
Ca semn de distincţiane s "ar. -mai putea
. lua şi părul, Bind--căanumite rase: aii o-colsre proprie
a părului lor, prin cari: se -

- disting. 'de altele. Numirea' după
fera care le a produs, este”
mal. piiţia practică, după «ce. actualme
ntei în tâta ţările se gă„sese vite” importate din” alte”: ţări: d.
e. : “int Germahia

: "cel

e !
_. din Elveţia: şi. “Anglia, în: Franţa: din: Germ
ania : şi “Elveţia, în
Austria din , Elveţia Şi Ungaria, ete:- Numa
i la noi nu sunt:

N

a

-

“ până acum introduse vite de rasestr eine; fiind- -că până acum
nu

s'a făcut nimic pentru

cultura vitelor.

Pabst imparte. vitele cornute în următârele
de

intreg sud

ţeră din

de

şi tipurele

stepă cu varietățile

rase: 1) Vilele

estul Europei. 2) Vitele Olandese din jurul mărei Nordului
şi a Balticei. 3) Vitele de munte din Elveţia şi Germania de.
Europei.

de munte din centrul

Vitele

sud. 4

5) Vitele fran-

'cese. 6) Vitele englsse.:7) Rasele formate din noă prin cultură..
Weckherlin ia ca punci de plecare culdrea: părului lor şi

le împarte în: 11) Vitele cenuşii vinete din orientul Europei. . |
-9) Vitele roşcate din „nord vestul-Europei. 3). Vitele bălţate,
alb cu negru din ţările de pe litoralul mărei Nordului. 4) Vitele mari roşii ori pătate,. alb cu roşii -şi negru ale Elveției- şi Tirolului.

5) Vitele

negre

saii brune:ale Elveţiei şi ţ8-

- rilor limite ofe. cu ea. 6) Vitele cacoşate

- sait Zebu.

7) Bivolii.

Vitele sar mai putea. impărţi şi în rase principale Şi secundare.

Apoi

ca fie-care rasă şi specie

de vite bovine, are

un

alt aspect deosebit de a celor alte, aceia încă am vădut- 0.
a) Dela Bos-taurus primigenius deriva:
. -

1: Vitele de rasa;podolică. Ea este cea mai veche şi mai
estinsă între

tâte rasele-bovine şi se consideră a fi una din .

cele d'ântâi. domesticite, şi adușă deja, domesticită din Asia .
"de către

pop6rele

arice, la venirea lor în Europa.

Nici.o altă

rasă nu pote, concura cu ea în privinţa estensiunei ei, a va| rietăţilor şi fol6selor ce avem dela ele. Patria ei actuală cuprinde intreg sud estul Europei, începând de pe litoralul.
mărei Baltice din..Litvania, trece. la marea Neagră, apoi în-.
- conj6ră

Europa

de. est şi de sud

România, „Ungaria, „pen. “Balcanică,

prin Rusia

meridională;

Italia. de sud şi ajunge

până prin Spania şi Franţa. meridională ; “în Asia se estindedin. munţii Caucas

prin

a
Chină.
Vitele de rasa podolică

Asia

de vest până. prin, Mongolia Şi

.
Ma
»
sunt tote de duldre 'vinetă cenușie

/7
1

;

i

aa
=

. însă cu nuanţare câtre
„sunt de o culre

mai

alb până la argintiu,

iar spre

t6mnă

inchisă, bat în negru. “'Tâte sunt: de talie

mare, înalte in picidre, svelte, ai capul potrivit însă cârnele
ăi mari, corpul bine legat, sunt bune de: jug şi de carne, dar
„sunt rele de lapte, Ele sunt infatigabile la mers, sunt tenace
şi nepretenţi6se în
mulțumesc

cea ce privesce

cu puţin,

şi la o hrană

ținerea: şi. îngrijirea,
mai

bună se

se

ingraşe: şi:

direg. Uşor ; deci ele sg potrivesc pentra raporturi economice
-estensive.

Lor li se: datorgsce

dacâ

vastele

stepe: şi câmpii

'

ale Europei resăritene sunt incă incât-vă populate şi folosite
âe-om, şi nu ati r&mas adevărate deşerturi şi pustielăţi. Şi
adevărul grăind, care alt animal ar fi în stare să suporte cu

uşurinţăca ele estremităţile unei clime atât de schimbăţi6se,
căldura tropicală de- vară cu. lipsă de apă şi de hrană şi
iarna gerul cumplit cu “vânturile şi uraganele violente, ce ca„vacterisâză aceste câmpii, lipsite de: ape ca şi. de păduri?
“Vara când în stepă totul este ars şi pârlit! de radele tr osicale
„ale sorelui şi de seceta. Gumplită, unde ele aii să ducă lipsă
de hrană cu săptămânile” şi lunile, ele resistă tuturor cala„mităţilor ce vin peste ele Şi lără nici o, vătămare sai prejudicii pentru desvoltarea lor ulterisră!! La bâle şi epidemii,

ele sunt puțin espuse fiind oţelite prin crescer ea şi modul lor
de nutrire. şi de vieţuire, Tuberculosa care este bâla cea
mai

irecuentă:la alte rase

de vite, “pentru

ele

mai

că nu

esistă; bâla de unghii şi de gură se ivesce mai mult de sete. Ele
insă ai flagelul cel mai caimplit. intre. tâte vitele, pesta.- bo-.
vină,

care. mai

tot-d'auna: vine din Rusia

“vitele” rusesci făcând 'adevărate

şi se

transmite cu

hecatombe. intre vite şi în-

- trece t6te 'b6lele şi epidemiile luate 'o Ialta. Mijloc. de combatere și prevenire

a ei incă

nu E 'a inventat,

decât” uciderea

şi îngroparea.
:
i
- Totuşi nu tâte vitele podolice' sunt egali in mărime fol&se;
şi val6re, ci fie- -care teră 'Şi are rasa, „ Varietăţite Şi tipurile,

ei proprii,

state.

..

şi €cu „totul deoseliite de

RR

u. celor altă țări și

ea,

1 „Rasa. de Moldova este una „din celei mal bone

+
rase
de. .

„câmpie, şi mult. mai mate şi mai grea decât cea de Mantenia.. -,

Ea: ajange, la o inăiţime de. 1 50—1, 70 :m. şi are o greutate...
vitală, de „5600 htgr. bo'i mari ingrășaţi. ajung -una. de .

700— 800 Rig. vacile una de 3—500, kigr. Rig.

Si.

Ia

pă

Fig. ST, Taur a fară din Moldova.

Vitele de: Moldova seamănă in mărime cu, 'cele de câmpie.
_de “Transilvania şi de Rusia, dar. Sunt mai petrose şi mai Ă ă

bine legate decăt acelea, prin urmare mai bune de muncă. i
In

total vitele de Moldova

sunt mai

ciolănâse

decât. mocă-.

niţele, “capul mai mare şi mai. lung dar nu prea grei şi.
cârnele potrivite, “Nici o-dată cârnele lor nu sunt aşa mari şi grâse' ca la

celv de Ungaria.

Lungimea

lor.

variază

intre -

20—40 cm., şi sunt aduse în: lăantr u în formă de. mando.
lină, - R&sucite in afară ca. la “cele de Transilvania nu se
văd mai nici odată. Cârnele la vacile moldovene şi la
tauri
se. pot numi mai. „curând mici. decat mari, iar la bol
câra.
er,

N

—

|

i

.
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„mele sunt tot-d'eauna. încovoiate şi curbate
în lăuntru, cu...
virfurile de“'multe ori'nuimai 6—8 em.

-

depărtate! dela olaltă..

Faţa în genere este cam lungăreță, nasul bombat
Gâtul

lor este. lung

şi de obiceili

se portă

şi cârn.;, --

ceva

aplecat,

bărbia mică iar laturile plino.. Corpul este lung şi:
bine le-..

gât, spinarea dreptă: saă puţin curbată,

.

grâbănulşi Şlele -.

„ridicate peste spinare, şelele bine desvolta
te, largi între şol- -.
duri şi crucea drâptă

sau

țeşită dar nu tare, cOda sus pusă.:

Pieptul lOr este adânc şi bine desvoltat -şi cu,
mult mai jos ,

” decâţ partea posteridră

a corpului,

coşul

larg

şi flămând

,
rile pline. Piciorele dinainte. sunt, drepte şi vânjâse
cele. .
“ dinapoi de. multe. ori strişimb
adune
ate la genunchi

|

, ..

Dimensiunile lor obicinuite sun:
.

ÎN

a

a) vacă

înălțimea la gr6băa -

plăvae

ag

Pate «terme

de 3 viței - -

„de 7 ani

:

163.

200».

. 2803.

grosimea (Girconferinţa) . . .

1,69

_

„după picidrele dinainte. 193 >. - 1
greutatea vitală. . .

lărgimea între şolduri

„.

186 m.

înălțimea dasupra crucei 195a

“lungimea corpului

- ăi -

495. hlgr,.

. 40 em.

„dedani_

:

Ea

172 m...
3167

245

i

920.»

>

Aa

>

oo.

. - 565 klgr..

_58cm.-

i

“735 klgr,

70cm, .

lungimea botului - - - 48: 020
lățimea “frunţei sub cârrio 18».
96
3 e
800
>
„> între orbite 20 =>"
30 385

-

a
a
a

Boii do. muncă ai şeslei dela Ferkstriti aii 0 lungime a bo-

„„ tului între 54 şi 63 cm. și o lăţime între orbite.
între21 şi 29 E
cm: la o greutate medie vitală de 455 klg. ca -mini
mă şi 653 klg. .
„ca maximași 564 klg. media, iar boii îngrășaţi
la volniţă, când
* sunt făcuţi,ai 0 greutate medie: de: 600—7
00 kgr..
Ş SE _
Vitele de Moldova vin în” considerare. in
prima linie ca. -

-vite.46 muncă şi. de carne, iar pentru producţiun
ea de lapte,

abia merită menţiune, după ce ele-de cele: mal multe
ori.

4

„nici că se mulg. Actualmente vitele de Moldova dai
contin. gentul
cel mai: mare de vite “de muncă şi. pentru Muntenia,
_

,

.

.

.

pe

=:

.

—.34b
.

”

cf

-

.

—

De

„a.

-

de

munte,

mocani

o

decât cele locale

Transilvania

iar aducer ea de vite „din

s'a cam

/

grele

după ce sunt mult mai: tari şi mai

de

către
”

”

părăsit. !

Culrea vitelor de Moldova este in genere: vinătă plăvae,
dar se ivesc adesea între ele şi vite gălbui, roşcate şi negre

cu
şi atunci se confundă adesea

vitele: olandese. Că aceste

vite bălţate și negre, "ce se văd adesea prin Moldova, ar pro-

veni din vre-un

amestec de sânge şi Cureire a vitelor locale”

de Moldova cu rasa olandesă, ni se pare putin probabilă. Noi
n'am putut “afla cu siguranţă, dacă unde-va ar fi fost im-!
portate şi cultivate în- rasa pură pe vre-o moşie din Moldova. .
”

vite originale de rasa olandesă,

care

să 'dea nasc: re la aceste

vite negre şi. bălţate.

Căci chiar şi când s'aii imporiat

de rase străine, mai

cu s6mă

supunându-ls

tauri

pentru

!

vite:

reprodticţiune,

şi pe acele la acelaşi regim cu ale n6stre, ele -

ati degenerat şi s'au perdut cu totul, încât nu S'a ales nimic:
de ele,şi nici că a rEmas vre-o amintire. De o cvltară sis-

tematică de rase străine în ţară, deci nu pâte vorba, cu atât .
mai. puţin din ţări. îndepărtate şi fără de nici o legătură cu
noi, cum: sunt Ţerile de jos...
2
Cultura vitelor. in Moldova era înainte vreme forte desvoltată şi
se făcea un întins comerciii cu ele, atât de marii. proprietari cât şi
de rădeși şi sătenii clăcași. Răgeșii şi-aii moşidrele lor până în diva:
de astă-qi

mai

delimitate

în sfori și curele lungi și înguste; trecând peste

multe dealuri şi văi cu ape cugătsre,

-

mergeni din zare în zare

pe 'câto 5—10—20 Klm. întindere, la abia tot atâţi stângeni lăţime, tocmai ca să le

pâtă. pasco și adăpa mai

uşor. Şi unii și alţii le

erescâii mai mult în stare semi-sălbatică ţinându-lo vara la, pășune și
iarna la coșarelo deschise și saivanele acoperite

pe do-asupra de o:

parte pentru a 'le feri: de. viscole şi ploi. și: nutrindu-lo cu. paie: de

-

cereale, plâviă, coceni: de. porumb și puţin fân; și după co crescâii.
mari .le îngrășaii la- imaș şi velniţe- şi apoi le seoteaii cu L decimile “
de'mil din ţeară.
Iespro cultura vitelor in Moldova Cantemir ne dă o bună descriere cu cuvintele: Qinenii locuitori do pre lângă munte, au boi

1
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" Mică, iar cel din partea câmpului :aii ciregi mari -de boi prea frumoș, pe cari "i due prin ţara leșescă la Dantzig, pe tot-anul mai
mult de patru-decă de mii, Și de acolo îă vind prin ţările dimipre“jur în: loc de boi' leșescă. Şi în Moldova se cumpără perechia de:
boi cu câte cinci, şi iarna încă și cu câte trei taleri nemţescă, iar
în Dantzig "i vând Şi cu câte 40 până la:59 de taleri; şi boii cei.
mai grași şi mai bună se ggăsesc pe pâriul sărat în ţinutul Fălciu:
lui, Şi pe “pariul Bașeul în ţinutul Cernăuţului, : fiind-că câmpul”
este acolo fârte sărat, și iar ba forte bună și îngrășătore.
Și atâta sunt do mulți acolo, încât nu numai că sunt-cu îndes-.

destulare pentru chivernisirea locuitorilor, ci ei pot plăti eu dânșii şi birul și dările cele grele, care le iaii turcii dela: dânşii.
NU

In velniţa dela gara Munteni,
î
ingriişatal, poilor la borhot
-ţine 3—4 luni de dile. Boii se cumpără. pentru îngrăşat aveni
o greutate medie

de 500 Kler.

la intrare

şi de: 600

klgr. la-

_eşire, ceea-ce ar da an spor dilnic în greutate de 1 „33 kigr.
„Inainte cu 5 ani greutatea medie a boilor ingrăşaţi în aceiaşi
- velniţă ! era numai de 600 klgr.

Cultura vitelor bovine din Moldova â primit lovitura de
graţie cu deosebire prin răsboiul vamal cu Austro- -Ungaria,
care-a curmat de odată traficul secular dintre aceste 2 state şi
“popore “şi sistat obiceiuri şi deprinderi vecbi—spre “marea
“daună a ambelor țeri şi popâre. Tema de epizootie sâii pesta.

- bovină, că ar fi cronică in ţară, este-nefundată după ce de
„la răsboiii incâce in timp de 20 ani n'a fost nicăeri in: țară,

şi epidemiile cele mari în vite eraii şi in ţară tot-d'aună după:
- resb6e

aduse

cu vitele 'de

tăiere

din

interiorul Rusiei.

-Cu vitele de Moldova se înrudesc de aprâpe vitele de câmp din

_Mantenia sati proprii dis rasa

de

Ialomiţa, din vasta eră

“-a Bărăganului, Acestea nu formâză iin sine o rasă deosebită, ș
| mai malt numai o amestecătură de rase din rasa de câmpie in
Transilvania, aduse de mocanii seceleni şi țuţuieni din Tr ansilvania, : cu cele locale şi. eventual şi de Moldova. " Mocanii
seceleni in peregr inaţiunile lor aducsii tot-dauna vite îÎru-

|

5

a

m6se în ţară şi ţinâii la'ele tauri fcumoşi,

cumpărăți

din,

bâlciurile mari de. „pe câmpie, şi “dela: ei. „Temânsu buni: re-.
productori;: pe moşiile şi în. “satele unde” şi. avâu ei tirlele

tor, a: căror urme se văd încă şi aq
|

pretutindeni,

”

Modul de ținero. a vitelor ŞI de crescere era acelaşi ca: şi în Mol-dora şi Basarabia: Vasta- stepă a Bărăganului esiinsă; peste 3. jadeţe -lipsită de ape și de braţe, şi Balta forma o: pășune şi suhat : gran- -

dios pentru . crescerea

vitelor de ttă. specia. Acolo

sunt vastele

moșii şi domenii, foste proprietăţi ale mânăstirilor închinate, cari și
„inainte vreme.se dedâii 'în arendă ca suhaturi pentru mii de capete de
vite la antreprenori

şi societa—răi
așa

numiții

ciredari,

cai 'strin-.

g6i primăvara _vitelo slabe și bătrine şi le pundii pe suhăturile din
Bărăgan și: până tămna le! îngrăşaii pentru a le putea exporta și
“scâte: din ţară, eventual le: vind6i la salhanâle și făcâă pastramă
din ele.
Dea
aa
Deosebit: de! aceste cireqI de strzosuză, eraii. “tamaslicur ile-mari ale
marilor. cultivatori. de vite: mocani, țuţuieni, proprietară de pământ
dar. și ale locuitorilor moșneni și ohavnici, cari avâit moșii havnice,
şi eraii cu frumosi stare, - căci avâii ciredi şi cârduri mari de vite

“ proprii

pe cari le- cresctii

pentru speculă.

iu

Moșiile mari cât și cele mici ale moșnenilor şi,feranilor ohavnici
sunt până în. diua” de astă-qi delimitate. tâte în curele și sforă lungi
fără, sfirşit dar înguste, de câte 20 —30 și 40lclm. întindere și
dabia:
câți-va. stingeni de late De mult săteanul d'acolo are 100 pogoane pro:.
„.prietate, şi nu are atâta loc la olaltă, ca să-şi pâtă face casă curte
şi grădină, fără ca să cumpere - pământ de la vecini. Moşiile
cari
plecă de la Dunăre ori "Boresa (Balta) se. întîlnesc cu
cele cari
plâcă dela Ialomiţa (apa), cam în "dreptul unde s'a construit
în: dilele
_nâstre linia ferată, co duce la Fetesci- -Constanţa. Pentru
- regimul păstoral ole eraii. cela. mai bune, căcă la dolimitarea
lor s'â arut
„în vedere ca terenul să fie vatiat, pentru ca'să aibă
iarbă în oră şi
ce seson şi să se găsescă şi apă pe moşie. Vitele, se
adăpait: dimin6ța şi - |
s6ra în apa curgătăre ori stătătâre de la- curte
ŞI pentru. adăpatul
la ameagi, avţii lipsă de un singur puț, din
„care scotâii apa cu burduşele de piele trase 'de. vite.
|

Afară” de suhaturile din podișul Băriiganului
cati alte pășaat do
vecă și suhaturi și, mai. bune în luncile.
şi ostrâvele "Dunărei,. în
ta
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Baltă, cară adesoi se 'schinibaii unsle- cu altele. Tu Baltă sse. giisosco
tot-deauna de: mâncare vara și iarna, şi vitele. so ţin mai fără 'nici
un: fel: de: spese:: Cel mult nuinai câte-vă <ilo îîn: luna lui Docembro :
şi Ianuarie și pe timpuri de viscole Și. poleit, “dacă le : dai „proprietarit- lor: ceva: de'. mâncare + fân; paie :de grâii, “cositură de meiii
„coceni-de porumb, etc. până - treco viscolul, oră -până "i "pot. căuta
: ele hrana lor. O! zăpadă” al” mică” pe ele nu le: jeneză - mult; ciică
“ele: dati':zăpada 'cu "picidrele în: "Tituri “Şi şi scot hrana! lor de. sub:
“zăpadă, eventual :se refugiază și caută hrana în
î acele” păduri. de salcie
? — 'zăvâe 'Şi în. stufăriilo îm peiietrabile; unde: sunt "ferite şi de Vânt Și
-- viscole, 'și niamai lupii : şi sloii'lo'; goiesc. dacolo.
In Baltă Și în Bărăgan vitele" so 'cresc 'în 'stare aprâpe, 'somi-săl"batică, “căci nime nă:s0' apropie 'de ele, nici că le mulge cihe-y a. Ele

-

.

7

nai vin'anul întreg: sub adăpost, ci: vara 'sunt la pășune, iarnă după

'Gâto: un şanţ saii perdea; făcută din coceni de Porumb” Saii stuf în
„partea: Crivăţului: numită zăvădă, perdea: și 'saivan, când" 'este aco“perit cu: 0 boltitură. de''paie po dasupră, De: prins! şi legat se prind

“pentru prima 6ră când'lo vând: :pentru a le pune şi învăţa la. jug. 7

De' alt-cum în pășunile. “bogate “de: luiică, 'din'Baltă şi din. stepa virgină ele găsesc hrană în oră-ce timp al anului, şi în Bărăgan 1numai
vara “po timp. de secetă, când în stepă totul este uscat şi pârlit de arşița
|
- tropicală - a sârelui, iar în Baltă când ometul 6ste prea mare Sanii
este .
„poleiii ŞI, ghiaţă. trebuese hrănite şi capătă; de. mâncare - fân paie
şi
-coceni de, porumb. Apoi, din,.causă că, petrec vară. și iarna sub cerul
liber, ; ex puse tuturor intemperiilor ele sunt î6rte tobuste şi tenace,
îndură cu succes, cră-ce crize şi lipse ce vine peste ele, fără de a
decădea ca rasă, şi sunt “noiitrecuto ca vito de muncă. De îngrăşat
încă

7

se' îngraşe

binișor: și în 'scurtă

vreme, dacă dati

de'o “htană su-

„ Boiontii, :ȘI substanţi6să ;; iar” dacă: ati fost tigorite .la tinereţe, malcu „Semă. când. aii suferit. mult din 'gausa trecerei cu înnotul printre sloi,.
„atuncă nu: s0. îngrașe , nică, lasuhat, și. nică la velniţă, cu borhot. Toţi
.
“îngrişotorii do, vite se plâng, că între vitele de suhat se găsesc, unele
- individe” “cări' să stea 814.10 luni la borhot în velniţă ŞI
es tot
“aşa de slabe: cum ai intrat, şi trobuesc “tăiate cât mai în grabi
așa

slabe cum; so- găsesc; La 'acesta unic mizeria şi "degeneratea'i orgânis
-

.mului „proveniță :din :causă: sedteral” ordin! Baltă: cu înnotul pâte'fi
„Păusa.

je

pie

E

Pentru desfacerea

tin

iti

vitolor inainte

vreme

ii

i
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oraii
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Mpa

salhanalele în
î mare

număr, cari tăiaii tâmna vitele grase şi slabe cum se giiseaii, şi făceaii,
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dinele pastrati, - topeati seul şi esportaii numai - fabricatele și deri-

1
-

- vatele lor : pastramă, seii topit în burdușe, pici crude şi: sărate, cârne,
păr; intestine și alte rămășiţe.: Apoi mai era esportul de animale vii,
în flâre, în “special tâmna de cele îngrășate la suhatură și mai puţine .

„în velniţe. Cu întinderea plugăriei şi în -Bărigan, care aprope întreg
a fost arat și prefăcut

în teren arabil, a dispărut şi acâsti viaţă şi

"ocupaţia nomadă, dimpreună: cu poesia ei romantică de păstori no„magi, cară cu anii nu -vin între lume—şi cu vitele lor aprope selbatice.
"In cei 30 de ani din urmă, numărul tamaslicurilor mari din Jalomiţi
dela 150 sa redus la î8, iar -cele alte tâto Sati desficut.și cele alte

tare: reduse so desfac pe qi ce trece şi ele. Numai Balta şi a con„__servat încă nealterată poesia ei "do vi6ţa -nomadă şi cu: pășunea
, nelimitată, din causa! inundaţiunilor, ia
DI:
|
ăranii: dela câmp încă aii perdut enorm din. contingentul şi ca-.
- tatea. vitelor lor de odini6ră, din causa porderei păşunilor naturale și "a scumpirei enorme a -taxelor de imaş. Vitelo lor ragimă mai mult
numai în păşunile din 'ogâre şi miriști, şi pentru “aceste ei plătesc
“taxe de 3—4 ori aşa de mari decât în ţerile 'streine, și cu totul

| nepotrivite cu starea agriculturei. n6stre primitive. Efectele acesteia .
se: şi” văd, în o degenerare enormă a vitelor lor, şi ca vite de apte
- şi de muncă

şi- de carne.

-

si

7

|

Cu vitels. de: Moldova

"bene şi vusesci,. cari au

se inrudese
aceiaşi

dW'aprâpe vitele basara-

talie şi contormaţiune a ca:

pului. cu cele: de Moldova. Capul lor este, proporţionat,
insă cârnele sunt mai lungi adușe la o laltă fig. 88, sunt şi
mai lungi în pici6re şi corpuţ lor esie svelt. Culorea lor este
cenuşie plăvae—dar se găsesc între ele şi: vite gălbui, TOŞ-

cate şi negre. Vitele: rusesci s6 intind departe până în stepele
Asiei.

Ele

aii mai multe

de. Rusia „Mică

-

tipuri: "între cari

cele de. Ucrania,

(Malorosia), de Marea năgră

şi din” stepele

"

Donului, cele din urmă suni cele mai. mari i maj grele din
imperiul țărilor. N
|
“A patra este rasa transilvănă - numită de câmpie, a cărei |
„centru de cultură '6ste in partea. delurâsă! şi fără păduri.a
“Transilvaniel, situată intre. oraşele Turda, Reghin şi Cluş şi
,

ae,

=

munţii apuseni. De alt-fel ea se cultivă şi găsesce în ţâra
„intrâgă iar dusă prin. mocani

chiar. şi în România „Şi cnitivată

„în rasă pură, afară. numai de satele pur muntene; unde se.
țin cu preferinţă mocăniţele, ca mai uşăre pentru "urcat pe

munte.

Vitele- de câmpie , sunt mai inalte în picidre şi mai

lungi. decât cele de Moldova; şşi nu ajung la greutatea acelora
deşi, sunt

-

mai

mari

de statură,

|

-

e în raport. cu mărimea corpului,
Capul lor. nu: este mare, ci
potrivit. Botul nu este- nici prea: Jung, dar nici prea .scurt,

„nasul ceva ridicat. Crescetul lor este lat şi plan şi.se adin-

_ceşte de ambe părţile. pentru, a trece in „cepii csrnelor. C6r- .
nele deşi sunt, „mari - dar nu: extraordinare, ca la vitele de
la
Ungaria, căci ele ajung la vaci la 10—90 em. lungime,
tauri cam 15—90, iar: la poii “Dhătreni 30—40 cm. şi numai
rar de tot să trecă peste. 50 cm. lungime. Cârnele la taur şi
vacă sunt tot-d'a-una drepte puţin, „curbate insă. neresucite,

BD
:pe' când cârnele “poilor sunt. tot- dauna resucite in " afară
ŞI
ascendente. “Cornele aplecate inainte. şi orisontale

se consi:

deră tot-d'a- -una de defectubse şi: vită de butucanâsă şi dirje
la: dresat. şi umblat cu ea,
.
“În resumat c6rnele la vitele, şi in special la boii de Transil
vania

sunt potrivite,

căci

in mărime

ele

rimea c6tnelor-dela vacile de Ungaria

nu

trec

peste mă-

proprii dise. Incolo

capul lot este frumos şi bine făcut, fruntea este lată şi drâptă,
"orbitele. sunt mari şi eşite afară, ochii mări vioi, urechile
potrivite,
lor

este

şi pe margine aă un-p&r mare şi. negru. Fruntea
tot- dauna acoperită cu un păr maăre şi creţ.

Gâtul lor este cam

subţire ceva cufundat după

bărbia: ce atârnă i in jos, neinsemnată.
lat, “spinarea

grâbăn, iar:

Grebenul eşte. inalt. şi.

dreptă şi lungă, crupa iarăşi - ceva ridicată şi

apoi- drâptă, ori. teşită.

Câte 'odată vita. este lungă. în şele. şi

atunci ea nu p6te desvolta forţa necesară, Partea! dinapoi
"a corpului este. tot-d” auna mai puţin dessoltată decât partea

dinainte; Pieptul, -e larg şi adânc, umerii bine. puşi şi. cărnoş
i,
-

.

Fig. 39. Taur de, câmpie.
i
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dai nu prea incărcaţi;; 'fâlele: jaguiate" şi Nămâ
ngările adânci.
Palpele picidrelor. sunt muscul6se, Huier
ile dela genunchi in
- a

N
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- jos sunt subţiri. Picidrele sunt în genere bine formate, dar cu
'deosebira sunt tari în cârdă, iar chesiţa încă este bine făcută.

Unghiile lor încă sunt solide şi bine făcute; unghi delectudse - .
arare. ori se văd

-Ugerul

la ele.

Fig.

89.

la vaci este mic, cărnos şi păros,

peste tot, totuşi vacile

ducţiunea

lor 'nu prea

sunt bune de lapte.

medie 'de lapte a lor variază

„pe an.

Mi

şi deşi se mulg

i

intre

o

Pro:

6—800

litri

o

|

“Cul6rea lor În genere este plăvae sură, până la argintie şi
„ negriciosă, Albinismul se ivesce destul de des laele, ca şi
cul6rea nâgră, iar roşcate ori bălţate nu se v6d mai nici odată.
De

multe

câmpului.

ori şi vacile se prind. la jug şi servesc
Fol6sele

lor principale

sunt

la munca

muncaşi carnea.

De

crescut direct pentru măcelărie la ele nu se usitâză ca .la cele
“de Ialomiţa și de Ungaria, afară de vițeii cari se vind în primele
s&pt&mâni pentru lăiere, ne fiind apți de a fi. crescuţi pentru
muncă. Ia schimb însă “dai boi forte buni de muncă, cari

se şi Ingraşe uşor, fiind mai uniform: şi mai bine nutriţi decât.
cet alţi de tamaslic

şi de

munte.

Dimensi unile lor obicinuite

sunt:

.

b) la boii tare
,

:

a) la vacă de peră-

inălţimea la grobăn _

înălțimea

la cruce.

E
|

lungimea botului:

165

—
1,76 m.

- 51,2 cm.

lăţimea între orbite
vitală

m.

195

- Jungimea “corpului .
grosimea (circonferința)

Greutatea

153

de

„€) la taur de

_

.

m...

166

>

250
2,25

>
>

prăsilă

__

1,539. m.

O

OO1M4
O:

72em..

—
1488.m.

554

>»

o

265

»

forte schimbiiţi6să,

a taurilor

195
a lor. este

muncă

» 83

dela.

„460— 700 Klgr,, a vacilor dela 340—580, a boilor între 500-—650 klgr.
Ca vite de muncă după încercările făcute, la: Turda cu privire la
- iuțime,. boiă mari. înjugaţi la carul gol şi pe şoseua națională, aii
percurs în 10 minute distanța de 806 m., juncii tot în 10 minate .
una de.846 m., cea ce vino 948- pași, iar puşi la plug la o arătură
: do: 14 cm. adâncime aii tras o brasdă de 539 m.
1 „de lungă sait. 700
pași potriviţi.
Ă
.
Zootechnia

a

|
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vite de tăisre: la diferite ingrăşări: comparative, facute

dai şc6la superidră de agricultură: din Cluş Mănăstire, cu boi
bătrâni Şi. scoşi din muncă ai dat în 150 gile un spor. -dilnie

0,69. klgr., iar la una de 100 qile de 1,14% Kigr. de cap şi di. ,

în greutate,

lături durâză
“9

luni

pe când

ingrăşatul

in

velniţele

unguresci

cu

câte 6—7—9 luni de dile, şi deşi sporul in cele

din urmă

este

"a fost. de 1,08 klgr.

mai "mic. totuşi

minim

sporul

cel. mai mare

de 0,25 klgr. şi mediu de 0,63:

klgr..pedi.
Ingrăşatul
luni d dile.

in

velniţă dela: Bragadir durâză numai
:
.

3—4

Regimul vitelor de Transilvania. esto- cu totul Lita decât al celor

„din ţeară; acelea -sunt în genere mai bine ţinute și mai bine hrănite
de unde ajung și la o: greutate medie mai mare. Pretutindenea vi-tole trăgătore' pase acolo vara în pășuni naturale de vecă, între cari
păzunele cecomunale ale obștei locuitorilor jâcă rolul prim. Păşunea din
og6re usitată, la sistema trienală vine în considerâre . numai pentru
vacile fătătore, viței și rimătoră, dar nu tot-d'a -una. Unde sa săvârşit
deja comasarea şi s'a îngreunat. ţinerea facultativă și nelimitată a .vitelor, acolo la cele mai multe comune s'a introdus stabulațiunea,
de ţin Și vara vitele. în grajd și le. nutresc din mână cu: lucernii
trifoiii,. cositură de mazeriche ete.. Efectul so şi vede, în vite mai
„puţine dar de o valâre mult mai mare.

“ “Ingolo puterea satelor de peste munți, foste libere ssaii foste: odiniâră
-clăcașe, consistă cu deosebire în pășunile şi pădurile - comunale, și
“decorul și buna starea locuitorilor este: să aibă vite cât se pâte de
„multe și frumbse, „Unde sunt munţi, acolo vițeii, stor pole” şi uncori
Si boiă de jug se -urcă primăvara la munte și rămân în munte! “la
pășune . până după secare, pe la Sf. Ilie, când se “deschidg. pă.
_șunatul în miriști, La pășunea din. “hotar vitele trăgătoro une ori

„Yin seara acasă: alte oră nu, ci rămân cu săptăniânile- în pădure, de se
-- scot la iarbă dina şi nâptea și le aduc în sat numai la anumite gile de 2
„ori pe lună ca să le vadă stăpânii lor. Vin £scara în sat tot-Au-una numai
pi
= vacile” fătiitore și viței.
voatilor, văcarilor,: viţe:
„Iniţiativa şi controlul asupra pistoilor:
larilor; atc., o are „primarul, Şi” consiliul comunal in a cărui

|

.

—

|

,

„T
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atribuțiune cade Şi îngrijirea- de tauri, vieri sie armăsari comunali.
- Pentru înlesnirea controlului vitelor înainte vreme era instituit un
Vătaf de păstori, care ai sa desfiinţat. “Dacă sub legile constituţionale ă
-se mai Gbservă incă facorea solidară, şi responsabilitatea păstorilor

(români)

de ori ce vită perdută, furată ori

pripășşită din comună --

—dată în sema şi paza lor ori nu,— fie vara, fie iarna, co se practica

“înainte

în

vreme

satele

săsescă

din

scaunele Cincului

și al Media=

. :

„gului ete. aceia noi wam putut :afla ; însă oa esista înainte vreme,
Şi în plâtă de pază era cuprinsă tot-d'a-una a Și- premia de asigurare
contra -furtului, “perderei ete.
“Pășunatul vitelor durtză de. la Paşte cam dela jumătatea Junei
lui Aprilie până. la finele lui Octombre.. Cu Noembre. tâte' vitele

mari şi “mărunte: intră

bovine se pun pe re-

în grajd şi - xitelo

gimul de iarnă. Nu umai oile_ dacă mai umblă- afară la pășune, dar
nici ele tot-d'a-una. Iarna vitele so: ţin în grajduri masive de lemn
“ori de“pâtră, une-ori chiarși. în tinda „casei, când “ omul - oste atât
|
do sirae de nu-și pote face grajd ori poictă, ori că are una singură
fân
din
-şi esto gerul-prea mare. Hrana lor-se compune esențialmente
ară - și
„do Livedi, cositură, de măzeriche, paie de cereale de primăv
şi
„do tâmnă, amestecătură, tociătură de paie cu cartofi,. ori sfecle.
Crăciun
către
până
ui
ţăranul
ajung
coceni de porumb. Cocenii abia i
șia
lucernei
și
i
trifoulu
Do la introducerea comasărilor încâco cultura
de agri-sfoelelor,, graţie stăiruințelor guvernului şi a reuniunilor
cultură, ia o estensiune

tot mai. mâre

şi între

tărani. .

“fru-!
fi stectole lor se și văd, căci protutindenea se ridică vite mai
pot
cară.
'Țeranii
vreme.
înainte,
“ m6s0 şi. de valSre mai mare decât
„4inea

xara

boii

în

grajd, ati. nisce

boi de

totă frumuseţea. .

„.

bine EI
Vitole se prind și învâţă la jug cu 3—4ani împliniţă: Mai
tardivă, ecare!
ar fi cu 4—5 ani împliniţă, după ce ele sunt do rasă
ndenea pro-.
se desvroltă târgiu. Taurii de reproduețiune sunt pretuti
plăşi. ”
pe
te
împar
-şi”i
statul
şi
- prietatea comunei, une- ori i dă
„menită să .
a,
Lurd
la,
de
Pagubă că a desființat staţiunea de tauri
“amelioreze rasă de câmpie.
dela
Bâlciurile mari și centrele rasei de campie sunt valciurile
Purda; Reshinul săsesc. Dela fusiunea politică a Tr ansilv aniei cu Ungaria, proprietarii.

a și
“unguri aii importat. tauri de pe la formele model din Ungari
resulSre:
fără
nu
„ati încrucișat rasa. de canipie cu cea ungară şi

„tate. hig. 90..
,

”
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- Efect însă mult mai mare a.avut introducerea vitelor. roșcate de
xasa Pinzgau, ca mai bune de' lapte şi de carne, decât cele indigene
care s'a şi aclimatisat ușor, și se liiţesce tot mai.tare şi între țărani

Fig. 90. Coreitura

din râe3

de Transilvania

tn

taur de Ungaria.

şi faco o concurenţă soridst celor indigene, AQI găsesci de multe
ori po la țărani animale originale importate „direct din Tirol, şi nu
„numai corcituri ci de: rusă pură şi prăsite în țeră. Bi le prefera po
aceste căcă, deși se ţin cova mai greii şi sunt mai pretențidso dar daii
lapte mai mult și sunt și mai scumpe, deci plătesc hrana și munca
mai bine. La concursurile şi exposiţiile regionale arangiate de Reuniunile. agricole judeţene şi centrale, se văd. une- -ori vite de tâtă
. - framuseţea.
a
.
- 5. Rasa ungară propriii 'qisă, deosebită pe cea altă prin c6r-nele ei enorme. de lungi şi de grose, prin corpul “ei mai cio-

lănos, fig. 91 şi. mai înalt în pici6re. Rasa ungară are-capul
prea mare butucănos şi greoiu. Fruntea "i este concavă, lată
cu

orbitele

lung

fârte: mari, eşite: afară

şi ceva cârn.

de imbrăcat după

nu are aprâpe
lungi

şi debile,

Gâtul

este relativ

-Botul

subțire

grebânul cel umflat şi mare,

de loc. Spinarea
cea

şi “crețe.

ce face

le este

ca vita

*i

este

şi nu destul
iar

bărbie

lungă, ş6lele

sunt

cu „t6tă „mărimea

ei în

-

picidre

şi. cu scheletul cel butucănoc

să

nu fie .destul de

forte, şi mai debilă. la muncă [și povară decât

rasa de Mol

„dova.

Fig. 92. Vaciă de Mezohngyes,

i

Uracea este dreptă mai “des teşită, şi partea dinapoi a-a Cor=

pului

mult. mai înaltă, şi mai. joguiată

decât

partea dinainte,

pieptul este potrivit as adene şi larg, cu umerii plini şi musBI culoşi. De ordinar

partea dinainte

“bine desvoltată decât
multe

ori

cu a

partea

ogarului.

care se: asemănă de:

dinapoi,

Ugerul

mult mai

este

a corpului

mic

f6rte

este

la vacă

in:

Ă raport cu măr imea animalului—şi lapte dă puţin. abia 6—800
„litri pe an, dar laptele este gras şi bogat în părți ficse. _
Defectele lor principale se resumă in cârnele cele peste

fără

“măsură de lungi şi grele, care i inipovărâză capul

de

„nică un. folos, capul mare, gâtul' subţire, grebenul inalt şi
umflat în formă de gheb,. ş6le prea lungi şi debile, crucea.
“ ţesită, c6da prea sus pusă, partea dinapoi- ingustă. şi luguiată, picidrele prea lungi şi da multe ori impieticite.

|

' Dimensiunile vitelor delă ferma model a statului dela MezShegyes
' sunt

în

termen mediu:
la vaci

”

“lungimea

*

4 cm.
219 p.
"25 9.

botului .

lăţimea sub 'cârne
lăţimea întro orbite
“ înălțimea pieptului de la pământ
înălţimea la greben
înălţimea la cruce
circumferența corpului

Greutatea “vitală

Şmedii

este

”

dl

la tauri

5lem.
28 >»
34 >

>»

14 m.

Al >
222 >

50

O146m.

446,
995.»

forte: schimbătâre. la ele,

vacile cântăresc 340—580

Klgr., -media

>»

393

în-. termen

klgr. = iar

tauria dela 460-—'700 klgr, după etate şi ținere.
Duratai ingrăşărei lor in velniţe este de 5— -6—1—3luni de dile
- şi mai bine. Cu privire la ingrăşare boit-ungari reformaţi din
"jig, aveati o greutate vitală, de 55%. kigr. iar după o ingrăşare de 148 dile în velniță cu borhot, ai ajuns la 680. -klgr.
cea ce dă un spor dilnie in greutate de 0,81 Klee. Ca vite
de muncă ele fiind lungi. în picidre at pasul mare şi spor.
la mers, şi după d-nu Torma B. 'la:0o mărime a pasului de --0,99 m. ati făcut cu carul gol in 10. minute 1006 paşi. iar laplug la o arătură “de 14 em. adencime şi lungimea pasului de:

4

cea ce ar
0,83 m. câte 796 paşi în interval de 10 minute;
da în casul dWântâi 995 m., iar in-al doilea 660 metri...
-Regimul vitelor de rasa ungară propriii

gulia

disa, așa numite.

gulya, şi păstorul lor gulyas, se asemănă cu a celor din Ialomiţa
şi Moldova, căcă ele se cresc până în diua de astăqi în stare aprope
„semi-sălbațică, rămasă -în us dela mari cultivatori de vite români,

după analogia mocanilor, cară erati şi în Banat și în părţilo

..

-

Cri-

şului, dela cară s'aii păstrat o mulţime de termenica ocol, coșar
_ete. Marii cultivatori de vite români eraii şi sub regimul: turcesc
cară populaii şi utilisait acele ţinuturi până târdiii în secolul al
XVIII, și formatii societăţi mari de cireqari. de vite. Inainte de colo_nisarea Bânatului cu nemți și svabi, marii cultivatori de vite români, :

formati

compania

numită

a predielor-nemţește.

+

« Praeslien -Com- -

pagnie» care într'un memoriii adresat curţii imperiale; arată la
"anul 1767 că 0i întreţin pe cele 29 predii ce ati în posesie în total
"7120 capete de cai, 12.850 capete de vite cornute, 144110 de ci și” -

3.800. rîmători,

pentru

care. plătesc fiseului o arendă anuală -de.

5327 îl. şi ei ar plăti şi mai mult daci încolo dacă guvernul .
i-ar. lasa îri folosinţa pământului și ar desista dela colonisarea ţărei..
mult
cu streini. Numsârul vitelor. lor trebue să fi fost în realitate
jugere
27.
câte
socotesc
lor
mai mare, după ce ei însişi în memoriul
unei.
- - de pământ din cel” mai 'bun, ea necesar pentru întreţinerea
vite

mari..

ca şi Insă incontestabil”că vitele. ungare ati fost ameliorate mult

mar.
întrega agricultură și economia rurală a țărei,în secolul ce espiră

statului, ca
„cu stemă după înfiinţarea fermelor model pe dumeniele
ci și ger-:
austria
“ cea. dela Mezăhegyes, Babolna, apoi ale seniorilor
at îndată - mană, cari aii cumpărat domenii dola stat și leaii înzestr
din ţările acu toto cele trebuincidse, după. modelul moşiilor mari

dat de ei lati adoptat şi imitatşi proprietarii
pusene și esemplul

introduse
unguri. Moemai pe aceste domenii. şi ferme model ait fost
in sânge
ate
pe de o parte vite cornute din rasele streine și cultiv

pur Și oi merinose, cai:de rasa arabă ete., dar“ alitari
dat. cuvenita atenţiune și raselor locale de vite. 3

de ele s'a -

departe
Deși vitele cornute de rasa podolică s'ati lăsat încăşi mai

afară. .
tot sub regimul antic de tamaslie;de a: rămânea vara şi iarna

sub cerul liber, dar prin. o. mai bună îngrijireşi nutrire mal uni”.
formă și sistematică, „ca şi - prin 0 împărechere -conscie de. scopul
|
a.
,
pi

— 360 —
urmărit ciinii ajuns să le amelioreze mult din cca ce eraii
Ele formâză aqi pod6ba agriculturei ungare.
|

înainte.
|

Pasa romanică de Italia se găsesce în Italia întregă începend din Lombardia şi până ia Sicilia. Ea se asâmănă intru
tote cu rasa

ungară.

Are cârnele

aprâpe tot aşa

de

mari şi

cul6rea plăvae ca şi aceia, dar sunt şi multe individe albe,
altele vinete inchise.

Capul

lor incă

este

prea

mare,

botul

lung, gâtul subtire, bărbia mică, pieptul este adânc, grebenul.
ridicat peste şira spinărei ca şi crucea; şslele lungi şi debile
crucea teşiti, corpul lung şi svelt, picidrele inalte şi drepte. -

6. Rasa remanică
linie bune

ca şi vitele n6stre indigena dă în prima

vite de muncă

şi de carne,

iar pentru

produc-

ţiunea de lapte ele-nu fac, după ce vaca de multe ori abia
are: luptele necesar. pentru alăptarea vitelului ei. Ea se subdivide

in mai multe

Marche,

tipuri numite raze delle Romagne,

dellă Toscana,

delle

delle Maremme, razzs del Italia me-

ridionaie

E

e razze isolane o siciliana.
ME
“
In privinţa originei şi introducerei ci, că arefi fost intr odusă
în Italia de către Goţi, s6i sub Ludovic cel Mare în . expediţiunea sa contra ?Neagpolului,. este "puţin probabil, si nu

se pâte de loc dovedi. Ca ea a tost importată din ţerile
n6stre în talia intr an timp nu. tocmai îndepărtat: de
epoca

n6stră,

acea stă, şi nu se mai discută. Dar cănd şi de
cine, este chestia principală?
Dacă ea a fost inportată in Italia din ţerile n6stre, apoi. eana

“potut fi importată direct sai indirect | numai din Dacia. şi anume indată după cucerirea ei, din Banat sai din Transil- .
vaniea.
e
a
Vedem dar ps columna. lui Traian taurul sculptat fig. 93 .
„care

se

asemenă

cu

totulcu

rasa

Transilvană

de 'cămpie

de astă. di, şi apoi tot acolo vedem. „scoşendu-se vite de tot -soiul din ţeara din nou cucerită: .
Şi apoi tocmai romanii pe timul imperiului nu eraii omeni

361

a

cu prea mult. sentimentalism, şi cari i desprețuiaii
obiectele

comerciale.

mănii «Dacia

Deci: in 1170 ani căt au

fericită» au avut destulă

banul

posedat,

si
Ro-:

ocasiune ca săi stu-

- Fig. 93. Taur de sacrificiu după Columna lui Traj: au dela Roma,

- <lieze cu. prisosinţă

bogăţiile ei, sub

tâte raporturile,

şi din

vitele găsite aci, au dus şi aclimatisat şi la alte moşii ale lor
nu

numai

in' Italia intregă

ci şi prin

alte colonii

ale lor în

Spania, Portugalia, Gallia şi chiar Britania, unde incă se au
-consertat. vitele podolice pănă în diua de .astă-di;
,
In Spania. ele sunt cunoscute sab numirea de Rasa de

las Il'anurăs şi se găsesce

in

provinciile Salamanca

-dalusia şi Marcia; in Portogalia sub numirea de Rasa

An- -

Alem-

tejana, în Francia rasa Coimargue în Delta Rhonalui iat în Angliea vitele actual selbatice din diferite parcuri. Vedem deci dun. aceste
că vitele: podolice . au 0 estensiune enormă şi numai vitele cocoşate s6u Zebu le intr ece
prin estensiune,

.

Vitele cu cocoşă seu ghebose Zebu (Bos taurus indicus) ai
o estansiene şi «nai mare de cât vitele de rasa podolică, căci
- ele se intind asupra unei mari părţi a Asiei răsăritene, TndoChina şi la negrii din Africa, şi'se intrebuințeză atât la muncă
ij
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: cât şi la călărie transport şi pentru lapte. Laptele lor este tot.

aşa de gras şi bogat în unt ca şi a! vitelor de rasa podolică. |
Câte odată ele mai servă şi la călărie şi la transportul de greu:
tăţi în spinare, fiind mai'iuţi la mers de cât ale nâstre. Se
deoseesc şi lă ele mai multe rase — rasa mare, mijlocie şi.
)

„pitică,

„Cu

care

ește

cea

mai

mică

vitele.de rasa podolică

craniului

intre

tâte vitele

cornute.

se inrudesc după conformaţiunea:

|

lor vitele din jurul mărei Baltice şi 'a nordului, aşa

aşa numitele vite -de luncă —, Marschyvieh — cari

trăiesc.

şi al Balticei, cunoscute . la:
„Pe. “litoralul mărei Nordului
noi sub numirea generică de vaci olandese, [le tâte sunt vite:
Ă mari, ggresie şi lungi în trap şi cu spinarea dreptă, capul mic: _
„drept, şi aii nisce corniţe mici îndreptate înainte, gâtul subţire:

“umerii mari dar nu în destul de îmbrăcaţi, pieptul strimt.
picidrele mai mult mici decât mari; culrea lor este uiferită,. *
„dar mai tot dauna sunt bălţate alb cu negru, ori roşu,şi au
un păr fin şi mâle şi pielea subţire. Sunt tot vite mari gresie
fiind. că în clima cea domolă de mare şi la păşunile abundente ele sa hrănesc şi ingraşă uşor şi fără multă alergătură.
Ele dai

vacile

cele

mai

bune

de lapte

şi

sunt

bune

şi de

carne, dar sunt tare pretenţi6se şi delicate. Pentru muncă
ele abia vin in considerare, fiind slabe de picidre şi gingaşe.
Importate în ţeri streine, ele se aclimatisăză. şi prosperăză
numai acolo, unde găsesc păşuni bogate naturale ori: arti ficiale şi o climă

nu

prea aspră, :ori ca

să

ţin vara

şi iarna

la grajd şi se nulresc din mână. Ele-sunt tare plăpânde- Şi simțitâre atât contra gerului cat şi a căldurei; „deci încă-o dită ele
cum

sunt prea puţin potrivite pentru o climă aspră și uscată

este a nâstră,a fara numai dacă nu sunt supuse regimului sta “ bulaţiunei şi ţinute. şi vara in grajduri masive dăzid, care să:
“le protâgă de căldură tropicală” de vară şi de gerul” cumplit.
de

larnă.

Intre ele ocupă locul prim rasa olandesă lig. 94 de culore albă Ş
=

.

-

—
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" aeschilibrat in insă: pătată cu negru, au un corp mars greoi
a plană, Gchii părţile sale, Capul lor este lung şi îngust, frunte

lăuntru Şi in
mari, arechile mici şi fine, cârne mici curbate in

Pig.

94. Vaca. olandesă,

sus, Gâtul este2 subţire strimt şi aprâpe fară bărbie. Teapul
"este lung si potrivit cu înălţimea, dar nu e in de ajuns de im-

brăcat, cu grebenul ridicat şi îngust, crucea lată Şi şoldurile
jose, pieptul deşi adânc dar este cam uguiat şi strins, f6lele. Ş
- mari atârnând în jos şi costele' bine curbate, ugerul enorm:

de mare, , mâle şi golaş. Partea dinapoi a corpului câte odată
este bine. formată, dar. de multe ori lasă de dorit crucea tare
teşită în formă de : acoperiş, cea ce face ca pasenul să fie strimt
picorele dinagoi adunate “cu posiţie de cosacii. Culârea lor
este pătată elb cu negru, însă având tot deauna.
picorele d'asupra unghiilor albe. Vitele aceste trec. intre tote
- ca cele mai bune de lapte, dar se şi îngraşe, uşor, -şi ajung
in

genere

la-. 0. greutate considerabilă.

Vacile mari

aii o grutale

de

6-700 Klgr. taurii mari şi ingrăşaţi ajung şi până la 11000 Kirg.

“Producţiunea lor de lapte este enormă

între 3000-4000 'litr. -

"de lapte [e an; cea reprodusă aci a dat când era în puterea ei

7020 litri de lapte intrun an, iar în cei laltă in termeni medii

— 3604
câte 4000 litri. Ea a fost premiată

la esposiția din

Hamburg

şi importată direct din Olanda.
IE
i
Vacile aceste se găsesc cu devsebire in Olanda de nord Şi de

sud şi Frisia

de vest fig 95 unde

păşunează

pe luncile cele

Pie. 95. "Taur de Prisia do vest, .
LR

bogate scose din gura valarilo măretprin puternice: zagazuri, şi”
în clima cea domelă şi imedă pot să păşuneze afară mare! "parte
- sau

a anului.
cu

La păăşune ele sunt

pături contra

acoperite

impunsăturilor

de

cu

o rozojină

insecte şi a

intem-

periilor. Viţelele se dati cu gl
ja an la taur, 'care irebuesce.
să fie visitat şi aprobat mâiiatei deo comisiune specială, iarna
vitele ze ţin in grajduri spălate cu apă şi pr esărate cu nisip _
din

lipsă

.crescerea

de aşternut.

vitelor.

Ţăranii

de acolo

Ele se vind când

se

ocupă

sunt burţ6ze

esclusiv: CU

-

sau la-etate

„de 2—91, ani. şi se plătese cu 400—500 franci ina.
Laptele lor se întrebuințează» cu deosebire

la fabricaţiunea

de brânzeturi, cunoscute la noi sub numirea de brânză
Olanda, şi cremă de Olanda şi brânză de Limburg.

de

Nasu de Oldenburg: şi frisa de est se apropie mult de cea
de Olanda numai cât este ceva mai uşdră decât ea,
|
Dar şi eaaeste tot aşa de bună de lapte. Culorea lori este alb
cu
e

,

—
negru dar se găsesc între ele
"cu alb.
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şi brune curate, ori brune pătate: |

Ele se cultivă în ţările germane Frisia şi marele ducat

_de Oldenbur g, în luncile cele bogate de la Veserul de jos, unde
cultara lor iarăşi formâză unica ocupaţiune'a locuitorilorecari
după anologia moşnenilor şi ohavnicilor noştri aii propietăţi ru

vale de câte 40- -100 pogâne, pe care le ai inconjurat cu garduri
vii

inalte pentru. a feri vitele de asprimele clime?. Plugarie:
“fac pucină şi terenurile le servesc mai mult ca păşune pentru.
vite pe careei O îngraşe cu gunoiul din grajd. Ei fac un co-

„merciu

întins cu vitele tinere esportândule in Germania nordică

pentru prăsilă. Sunt ceva: mai elline decât cele Olăndese.

„Pie, '96, Junincă de Ho! 'stein.

-

e

Rasa de Holstein: fig. -96, de colsre şi con formaţiune ca:
cele alte...
a
îi
Vitele de Schleswig-Holstein se sub divide în vite de luncă
— Marsehevieh şi de deluri Geesi-vieh. Cele .d'ântei sunt
ceva -mai mari. şi se găsesc pe ţermurii mării, şi locuitorii
de acolo se. ocupă unic -cu cultura vitelor, parte pentru.
„prăsilă şi parte

ek le inzraşă

Ei au încrucişat

uneori. "vitele lor cu. rase

a le. spori. greutatea ŞI
7

şi desfac. la Londra.

facultatea

de

Bi

englese, pentru

ingrăşare

Din

causa

Da 306 să
IE acâsta vitele: lor ai şi o areutate mai mare şi forme esteri6ra
mai plăcute decâi
deosebite formeză

văcile
intre

olandese' pure. Varietăţi Şi soiuri
ele vitele de Wilster-marsch, Diti

Breitenburg.

marschen,

In. regiunea colinelor (Geest). cu terenul maj accidentat
apt şi pentru agricultură, dar cu clima tot umedă se practică
"o sistemă de cultură după analogia * “moinelor nostre, pă-!
- mentul - servind alternativ la “producţiunea de cereale şi ca
..

de al. lăsa să inţelin6scă ei.
s&inănă anumite: ierburi câri în clima cea. umedă reuşesc [orte
dar

de. vite,

păşune

inainte

"bine şi daă păşuni -escellente. Tărlalele numite ţârcuri s6ă
„tinărâge sunt incojurate cu gardari. vii înalte, ce “se tund
la 15-90 ani odată şi în lăuntrul lor. au canale ori puțuri
pentru” adăpatul
Vitele

vitelor, aşa că vitele pasc libere fără păstor.

de deluri

sunt

Geest-vieh

ceva

mai

de.

mici

talie

“şi mai uşore. „decăt cele. de lancă. Ele servă esclusiv ca vite
„de lapte

pe

care il inrebuinţâză la fabricaţiunea

brănzetuni macre, cu

ace! un

care' se

de

unt

şi

intins comerciu,- de.

a
cu Danemarca.
vitală de 56000 Klgr.. iar în-

rivalisează. in calitatea untului
In lunci vitele au o greutate

grăşale ăjung pănă la 8—900 ba chiar şi 1000 Kigr. (ele daă
9500—3000 litri de lapte pe an sâii câte. 12—16 litri pe di) care
„este bogat în: unt. In lunci se calculză de vita mare la o păşune bună o suprafaţă! de loc in termen mediu de 0,38 * ha.

şi 05 hala

una. mediocră; şi

vaca dă pe an 90—100 Kilo.

de unt şi 80—90 Kilo . de brânză: macră. Ingrăşate vara la:
suhat vilele. dai 48 —60 mărci de cap, cea ce ar aduce rentă a.
ă pămăntului de 120 —168 mărci la ha: Vitele de „Gesst sunt

i

ceva mai

mică

în tali6 şi mai

uşore,

aii'o greutate medie 'de

450 Kigr. dar. sunt bune,de lapte. Şi ele rămăn (iua şi n6ptea
"afară la păşune căci în dosul gardurilor.. inalte cale tinărogelor

găsesc

tot dâuna scut

şi adăpost. de

arşita. s6relui ca .

şi de viscole” şi vănturi. Ele :au marele. avantaşiti de a paşce

367
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ce e păstor. şi asmuţatul

cu căinii: Ca vite bune de lapte ele: sunt renumite şi tare
şi alte ţeri şi se face un în Da
căutate in Germania de nord.
tins comerciii cu ele:ca vite de prăsilă. Mai renumite intre:
csle de Geest sunt vitele de Angeln şi Tondern, de culore.
"ceva mai: brună. Industria laptelui . este. forte desvoltată în
Schleswig şi Holstein cu organisaţiuni. [ârte sistematice
pentr a esportul de unt a cărei cent:u se află în Kiel..

Dacă in Olanda Oldenburg şi Holstein

cultura

vitelor era

eselusiv in mâna sătenilor şi moşnenilor, din contră
in “provinciile şi statele. gărmane de nord: Prusia, Pomerania
" Meklanburg; etc,. cultura vitelor este - esclusiv in mâna |
este. moşie care să nu aibă vite.
proprietarilor. mari.:Nu
"numer6se de tot soiul. Acolo: sunt lăpteriile” mari sociale

| “aprâpe

organisate în felul fabricilor “mari, cari

lucreză

laptele

în-

unt. şi, brânzeturi - fine şi. ordinare lucrănd căte 2—3—10 mii ă
-de litri de lapte pe fie care di în an, fără întrerupere.
„De acolo se aduce unt-de masă şi în ţeara nâstră. Vitele sunt
“-mai mult de rasa olandesă,. ori. de: ITolstein une ori cur- “.cituri încrucişate - şi cu rase englese. Vecina Danemarca: cu

concu-

păşunile ei. bogate de pe cele. insule, la face insă o
_renţă

inverş anată

- Danemarca, stă
vara
,

mai

mult

in urit. In 'comerciul cu
adi

fără rivali

afară pe

păşuni

unt fin de-masă'

Vitele : păşuneză
naturale

ori

şi

pe Janurile

acolo
de

trifoi; arare, ori. se țin şi nutresc vitele şi. vara la grajd:
Vitele olandeze sâu de luncă continuă şi-mai de parte spre
„sud. pe litoratul. mărei Nordului în Belgia şi în o mare parte
-a Frantisi, purtând diferite numiri, numai modificânduşi talia

“în. raport cu terenul: şi condiţiunele de nutrire, la Belgia ele
“sunt ceva: mai mici în talie şi ggreutate decât cele olandeze |
„:Şi de. cul6re mai: mult brună Şi roşeată. de --cât bălţate. Ele.
sunt de două varităţi. Cele de varietateade Limburg se apro--

„“prie- mult de cele de Oldenburg şi se găsesc în partea r&să-

"ritân5” a regatului.. Ele-sunt ceva mai mici, cu capul relativ
i
N

-

—
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mare, cârnele aduse inainte în semicerc, gâtul subţire cu
cute, pieptul țuguiat f6lele strănse şi partea dinapoi teşită.
Sunt

mai

rele. de lapte

decât

cele

olandeze.

Din

laptele

lor se facă unt şi brânza de Limburg.
Pasa de Furnes'

Ambach

dintre vitele belgiane.

se consideră drept cea mai bună

Capul lor

este ceva mai scurt, botul

căra, gâtul scurt şi lat, pieptul adânc” şi. larg, trupul
bine
legat după umeri Şi şolduri cea ce-i dă o “înfăţişare nurlie.

Culdrea

lor este albă. pătată. cu negrii

dar

se

găsesc

şi

Fig. 97. Rasa de Ardeni,
——

multe brune şi pistriţe intre ele. Ele se: giisesc în imprejurimele Ostendei de la Dunkerque pănă la frontiera Franciei
Şi pasc în luncile măndse d'acolo; ele se intrebuintâză parte. „pentru; producţiunea de
clusiv.

In “scopul

lapte

din urmă

cu rasa Shorthorn,

şi parte pentru îngrăşat esele ai fost. uneori încrucişate

pentru a le.da'o

greutate mai

mare.

Rasa de Ardeni (rase ardennaise). se'află în sudul. Belgiei
in Francia

de

nord

şi.in ducatul de

Luxemburg..

Este de

„—
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- culâre albă “pătată cu negrii une ori şi cu brun.
La esterior
“şi 'val6re se asemenă cu vitele Olandeze de
talie : mediocră
fig. 97, căci dau mai i puţin lapte şi au greut
ate mai mică

„de cât acelea. .
In” Francia

cultura

vitelor

era încă în prima

jumătate a .

secol, al XIX-lea cu totul: neglijată şi desco
nsiderată şi cu
mult inferi6ră faţă de a statelor vecine. Ea
obţinu o im-

“pulsiune puternică -prin “împăratul „Napoleon
cu exposiţiile
* sale internaţionale . Napoleon care petrecuse
mai multă vreme
“surghiunit; în Angiia, avuse Ocasiune să cunâs
că d'aprâpe
„Starea infloritâre a culturei vitelor din Anglia
şi după ce ajunse
pe tronul imperial
caută că prin aranjarea de exposiţii

publice

naţionale. şi internaţionale

să ar&te prin exemple vii

conaţionalilor săi starea lor de inferioritate”
şi dei înapoiere pe î
terenul” culturei vitelor, şi să deştepte în
populaţiunea rurală.

> dragostea şi emolaţiunea către cultura
rațională, Şi sistematică

|

“Dig. -98 Rasa Plamanăă, - i

a vitelor, EI le mai “acordă premii de stat şi recom
pense, favorită importul de reproducători buni. .Şi introducer
ea de'
animale de rase, străine pe fermele model a-le statului.
” « Zootechnie

„
i

-

.
:

.
N

|

|
tc.

Ia

94

i |
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Şi aceste exemple Şi incurajări venite

de sus, nu rămaseră

fără efect, căci pe când la exposiţia intern aţională de la 1855
francesii eraă cu mult inferiori englezilor şi germanilor, ei |
se

reculeseră

în

încât i putură să-i ajungă,

scurtă. vreme,

ba

aii dovedit-o acestă la

în unele privinţe: să-i şi întrecă, cum

exposiţia internaţională din 1878. De atunci. incoce ei au
cultivat rasela indigene, dar ai introdus şi mult sânge olan=
dez şi englez în ele, incât adi pot lua concurenţa cu germanii *
“şi englezii.
ă
Dintre vitele lor se trage de la boul primigonius rasa flamandă, rasa normană şi .bretonă. Rasa flamanră pură se

găsesce mai cu.s6mă în partea de Nord a Franciei, în departamentul de Nordşi Pas de Calais, iar încrucişată se găseşte în întreg nord-estul Franciei fig 98. Pegimul ei în cele
2 judeţe principale este analogcu

a celor din Olanda: păşuneză

. .

t6tă vara în păşunile grase de luncă, iar în cele-Palte judeţe
se află mai mult sub regimul stabulaţiunei, In privinţa for“- melor exteridre vitele flamande se apropie de cele olandeze
ati capul lungăreţ

şi subţire,

cârnele

şi apropiate în semicerc, gâtul
„bărbie mică. -

mici

curbute

orizontal

lung şi fără cute, saii cu o|
-

'Trupul este lung şi bine. legat, pieptul larg şi adânc, gre:
-Denul puţin
urile

pusă.

pline,

ridicat d'asupra spinărei,
umerii

bine imbrcaţi,

spinarea. dreplă, fan

crupa

drâptă

Cu deosebire partea posteridră a corpului

bine desvoltată,

de

unde

şi picidrele ai

o posiţie

c6da

sus

este forte
bună.

La

vaci ugerul este mare şi îraumos.. Cal6rea este roșcată cu pete
“negre la cap şi estremităţi. Ca talie şi greutate-ele trec între

„vitele mari şi grele de luncă.. Vacile ait o greutate vitală
medie de 550 Rgr. boii şi taurii una .de 630—'750 Rgr: iar

" ingrășaţi ajung şi până la 800—900
lapte

este

satisfăcătorg,

căci

în

Kgr.

termen

Producţiunea
mediu

de

dai câte

=
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"2500-3000 litri ce lapte. pe an, din care se
brânză Fromage de Brie.
Varietăţile ei sunt: bulonesă, artesiană
nesă şi maroillesa.

“Rasa

normană,

trece între vitele-cele

fabrică vestită

ardenă

sait arde-

mai bune

şi mai.

de valore ale Franciei. Ele sunt. mai robuste” şi mai grele
de cât cele olandeze. Ele aii 2 varietăţi mai renumite: rasa
de Cotentin şi D' Auge. "Rasă de Cotentin se găseşte cu deosebire

în judeţul -La

tance. “Ea

trece

Manche

drept una din

şi imprejurimile, de la Courasele

cele mai-grele,

căci,

- boii şi taurii ei neingrăşaţi ai o greutate vitală de 800—900
Ngr, iar ingrăşaţi trec peste 1500-1900 Ker. Ei aparţin. ves” tiţi boi graşi (beut grâs) . cari se duc. în “triumE la serbarea
năţională (in Paris) din car nețal Tnăinte vreme se cultiva mai
cu s6mă "pentru lapte însă în urma cerințelor crescânde ale
oraşului Paris din apropiere, ai fost ameliorate mai mult
în vederaa producţtunei de carne. Din acest punct qe vedere ele. aii fost uneori incrucişate cu 'rasele engleze Short- “
horn şi Galloway.
a
|

Vitele de -Cotentin

sunt brune cu “dungi

negre

verticale

pe trup, sai pestrițe cu alb sai roşu. Ele ai un corp mare:
şi lung, căci ajung la o înălţime de 1,66—1,80 m şi o lun-.

gime de 2,4—9,60
potrivite

şi subţiri,

m. Capul lor este lung şi strimt, cârnele
mai

tot-d'una

indreptate

inainte.

Corpul

este în genere mare, ciolănos şi-greoi, rău alcătuit şi rău
- fundat pe picidre; pieptul de şi este adârc dar nu este destul de larg; de asemenea de multe ori este îngust în şolduri:

iar; f6lele i este prea desvoltat. Partea. posteridră

încă

este .

“strimtă şi piciGrele subţiri. In genereele sunteu totul nepo„trivite pentru muncă; ; producţiunea de lapte este mediocră dar

pentr îngrăşat şi - de măcelărie sunt neintrecute. : Ele se.
“cresc mai mult la păşunele imbelşugate din jurul canalului |
Mânecei.

-

|

-

i

— 812
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„Rasa d'Auge este“ ceva mai mică în talie dar tot grea însă
ceva mai ciolănâsă da cât cea precedentă. Galdrea ei este
roşcată cu pete albe.
|
|
imprejur de
Calvados
"Fa se cultivă în departamentul
Honneur. Ea are o piele ar6să şi îndesată din care causă
“este

tare

căutată. de măcelari,

Rig, 99 Rasa Bretonă,
Rasa bretonă îg 99 este cea mai mică ' dintre vitele de
luncă, căci ea nu este mai înaltă de 1,9%m şi:1,60 m de lungă
măsurată de la frunte şi până la rădăcina codii.. Ea de şi
„mică, este prețiosă

insă

prin aceia,

că

se mulţumeşte cu

puţină hrană, şi in raport cu talia ei dă lupte binişor şi un
lapte gras care servă cu deosebire la fabricaţiune de unt
iar uatul

bună

de Bretagne este tare căutat

repntaţiune

şi

se

bucură

- de

o

la Paris. Capul lor este ceva. greoi în: va-

port cu micimea, facia lungă şi îngustă, gâtul scurt şi cu.
. cute, dar trupul esta bine: legat şi proporţionat. Cul6rea lor

este bălţată . albicu negru,.şi peste 'tot afară de micimea
vitele

acestei 'rase: fac

o bună

impresiune-

Greutatea

lor

vitală

a lor este în termin mediu 300—400 kgr. pentru vaci şi
400—500, kgr. „ pentru bol. Cu alte cuvinte două vite de rasă
,

.
S

S

>

—
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bretonă abia fac cât una de rasă4 Cotentină. “Insă şi” ele şi au
valârea şi importanţa lor. pentru lapte şi muncă, fiindcă sunt
- puţin:pretenţi6se; pentru

îngrăşat

încă

fac, „după

ce le

se

îngraşe uşor...
Cu. vitele francese de luncă sunt daprâpe inrudite vitele”
engleze de pe diferite insule ale mărei Nor dului, în special cele

de rasa Tersey Guernsey şi Olderney numite în de comun.
Channel, Islands race. Insă ele sunt tote vite mici de talie
şi ca conformaţiune neinsemnate, dar sunt bune de lapte.
Ele trecâu înainte vreme drept'unele, din cela mai lăptâse.
Vacile de lersey sunt cele mai mari între: vitele insulare.
Contrar obiceiurilor cultivatorilor

englezi

de

a amesteca

sângele vitelor lor şi a obţine noui resultate prin incrucişarea
şi amestecarea 'sânselui,

cultivatori de vite din iusula lersey

țin cu sfinţenie la puritatea

grele amende

de-sânge a

vitelor lor,

şi sub

şi pedepse au oprit importul de vite. strâine

în insula lor, pentru

a-şi menţine

rasa

lor primitivă

în tOtă

- originalitatea ei. Vitele lor în genere snnt: frumoşele. Cele
„de Guernsey sunt ceva mai ciolănâse. Pe insulele aeeste “pasc vitele vara

şi iarna afară

în luncă şi prin parcuri.

„Rasele englese. Cultura vitelor din Anglia'era pănă pe la
mijlocul seci. al XVIll-lea înapoia a altor state, şi se:
importaii des vite de pe continent,
ma! cu seamă în vederea producţiunei de lapte. “Aspectul lor esterior denotă o
„înrudire d'aprâpe cu vitele olandese. Englesii 'şi deosebiaii
vitele lor “primitiv& după mărimea cârnelor lor, in vite cu
cGrne lungi (longhorns breed ) vite cu corne mijlocii ( middle

-“horns breed ) vite cu cârne scurte ( shorthorns breed ) şi |
„vite fără cârne sai ciut: ( polled RA cari înse se mai distin- |
„geau între sine nu numai după lungimea cornelor ci şi după

mărime şl întreaga conformaţiune a corpului. Inse ele tâte
„„derivă de la Bos primigenius, inclusive vitele selbatice din
„parcurile englese şi scotiane. Mărimea şi conformaţiunea

—
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corpului
lor depindea mai mult de teren, căci cele de munte
erai mici, cele de câmp mai mari şi mai grele. După val6rea
intrinsecă ele

erai: Inferidre

Insă cu: crescerea,
sivă a industriei
ţime

celor

şi lapte

pe

treptatăa oraşelor

de manufactură,

de lume, se ivi necesilatea

"carne

de

pentru

continent.

şi devoltarea progre-

care atrăgea la sine
de a se produce

alimentaţiunea acelia;

o mul

mai multă

şi care

se plă-

tiaii din ce în ce mai. bine, oferta fiind mică în-urma gre-!
utăţilor enorme de-a le importa de pe continent. Aceste ce-"
rinţe

crescănde a

le pieţei, nu potură scăpa din vederea agri-

caltorilor locali, şi cari de timpuriu începură

să dea

mai

multă atenţiune şi ingrijire crescerei vitelor, penru a produce
„carne

mai. multă.

cultura
la

Ei

o putură

Uşor

face,

mai

cu

seamă

ca

cailor se afla deju pe o treaptă înaltă de desvoltare de

Cromwel

încâce

“rile şi asupra

şi nu avură

vitelor

bovine,

de cât să-şi îndrepte privi-

oilor şi rimătorilor, ca maşini

producătâre de carne...
Dintre cultivatorii cari sai indelâtăicit cu ameliorarea şi
cultura: mai sistematică a vitelor,. unul -din cei d'ântâiu
a fost Bakewel, cate prin selecţiune ameliora mult. vechea .
rasă cu corne lungi şia format din ea e rasă nouă nu„mită :Leicester race sai şi Dishley, după localitate şi. ju-.
deț, pe care el o'relormase radical în vederea producţiunei .
de carne, Vitele: cu cârne. lungi primitive de-şi earii inalte

în

picidre şi

lungi în talie, dar erai

aveati capul butucănos greoii,' cârnele

r&ă conformate,
fârte

căci

mari, aprope

ca

la cele ungureşti, insă contrar obiceiului dela cele alte vite
_ele.nu erau răsucite în sus sau inainte orizontal ci erau în-.
covoiate

în jos spre

gură de: împedecaă

vita, să. pască, ori.

că ele treceau d'asupra botului şi sa încrucişaii.

Gâtul

-lor,

era lung,trupul mare lang insă cu costele paţin arcate apro-

pe drepte, care făcea ca vita să fie desechilibrată, mai. mare.
în partea

dinăinte de

cât în partea dinapoi,

şi apoi

era

mare..

|
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şi piitucăânâsă, avend

ŞI-O “piele grosă

ca

scândură.

EI o reformă în sensul

că să reducă

din» “părţile, de puţin

folos şi -să desvolte cu deosebire. părţile acelea, cari cu de=
osebire vin în considerarela producţiunea de catne. In sco=
pul acesta el o “reformă în sensui ca Osele să. devină mai
subțiri mai fine, dar să aibă cu totul altă formă “şi consistenţă, capul mic câstele bine ar cate, penţru: ai da lărgimea
necesară, să. fie largi între şolduri şi plină în şele, cu :
crucea drâptă şi pulpele pline, cu un cuvânt: mare în părţile, care aă să producă carne multă şi cu pielea subţire, părul

fin şi predispusă spre îngrăşare. El lucra în vitele sale
vii, ca şi. olarul în lutul săi inert: din mici făcend mari,--

încât trece de cel: mai

din mari mici,

mare

cultivator - de

vite al tuturor timpurilor.
El .şi făcu sensaţie cu vitele sale, şi incepu a fi omul cel
mai căutat, -şi vitele sale a se vinde cu ' preţuri fabul6se,
cum numai în Anglia se văd. Tamaslicul şi rasa formată de
de mult.

"Dar exemplul

dat de 'el rămase

şi făcu şeolă. In curind

2

el a. dispărut

proprietarii Şi inalta aristocrație englesă au început a se îndeletnici serios cu cultura. vitelor. Unii le desvoltaui mai

"mult. în vederea producţiunei

de lapte, alții

amelioraii alte

rase în vederea îngrăşarei şi producţiunei decarne.

De atunci

incepură a se vinde şi inchiria cu sume mari tauri- pentru
„ reproducţiune. Intre aceşti. cultivatori renumiţi din acestă
- epocă se citeză nume ca Princep de Croxal, în judeţul Derby
- care imprumuta taurii săi cu 80 guinee pentru o sărire, :
apoi M-r Mundy in acelaş judet, Webstor pe Candey şi M-r
Astley. Graţie stăruințelor acestor rasa: Dishley se propagă |

curând departe peste judeţul ei natal. Ea insă nu dara mult din
sterilităței comise: prin împărechearea în aceeaşi fa'milie şi incestul comis, ivite atât între tauri cât şi la vaci.

: causa

Malti mai mare

succes

oblinură

fraţii Charles şi

Robert

Colling; arendaşi în judâţul Darham, prin ameliorarea vitelor
cu cârne scurte, şi formarea unei rase noui ru mită Shorthorn

improved

breed devenită în urmă

celebră în tâtă lumea, ca

ameliorat,

de

„.. sStorthorn

in care sa născut.
Pe lângă o frumâsă
:ameliorară

sai

Şi rasa

Durham,

după judetul
-

cirădă

moştenită

de la. tatăl

|
lor,

vitele in vederea desvoltărei iute, a formelor

ei
este

„“ri6re mai plăcute şi in vederea ingrăşărei uşore. Basa cire.
«dei sale o puse Charles Colling cu un viţ 1 de sex masculin
de o frumuseţe rară, careil uimi prin esteriorul lui când îl.
“vădu păscend cu muma “sa în marginea şoselei, şi pe care
“îl cumpără îndată

muma

de la proprietarul

lor,

ţinândo bine ea se ingrăşă aşa de

un

om

serac.

Pe

tare, în cit nu

o

“putu lolosişi o vendu pentru“ tăiere, iar. vițelul ei ?] crescu
„pentru reproducțune, devenit
mai tirziii celebru ca taurul :saiă
primorâial sub numirea de Hubbac, care îu străbunul rasei
- Shorthorn ameliorate.
„Ei cu ajutorul lui şi altor vaci alese tot din rase veche de
Teeswat întemeiarăo cireadă de elită, care se. destingea între tâte prin mărimea$i greutatea lor ne mai pomenita, apoi
“prin

precocitatea

Modul

de

si facultatea

procedere

de a se îngrăsa

a lor la ameliorare

rea în sânge cât mai apropiat,

enorm.

a fost impăreche-,

pentru a fixa unele caractere,

"iar când se ivise semne ale degenerărei, introduseră şi sânge
strein mai

viguros

slăbire prea
Galloway a
tecul cu

din rasa de Galloway

pentru a preveni

o

tare a sistemului nervos. Incrucişarea cu rasa .
fost încununată de succes, pe -când ames-

sânge

din rasa de. munte, nu

a:dat nică un resultat.

De la rasa "Gallowey vitele săâle aii împrumutat adencimea
„si lărgimea pieptului, făcia. de Shorihornul primitiv, care era
". inalt în picidre si nu destul de larg în şele prin «care vitele:

.
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sale obţinură

un corp. maii adine, mai
m
jos şi in tâte

ţele mai bine condiţionat.

|

privin-

ÎN

Vitele lor fură cele mai vestite şi mai

|

căutate în (6'ăAn-.

glia. Preţurile ce li se oferiaă erai fabul6se. La desfacerea.
tamaslicului lui Charl-s Colingin 1810 obţinură 41 capete

de

vite mari şi mici la olaltă, sumă de 6777 guinee â 21 lei sai
in total 149,317

lei, intre cari

singurul

taurul

Comet

de

6

ani citat la pag. 187 se vindu cu 1000 guinee 21,000 lei, juninca

Countess

de 2

ani, se

Lili de 3.ani cu S6101lef.
Tot

preţuri enorme

-

obţinu

vindu.

.

cu „8400 „lei, şi

-

-.

şi fratele: săi. Robert

vaca

Coling .

"când 'şi desfăcu şi el cir6da sa în 1818, căci pentru Gl capete obţinu suma de 7847 guinee 137, 163 lei: Afară
- Colling aii mai fost şi alţi arendași şi. proprietari,
- dintre membrii familiilor aristocratice cele dintâii
gliei, aii inceput îndată a se indeletnici serios cu

de fraţii
şi mulţi
ale An-.

cultura :

şi ameliorarea raselor de vite bovine şi obţinură succese
mai. mici sati mari, ca Coates, Webst şi alţii. Dela aceşti
“primi

cultivatori
:
“

şi amelioratori

ai ei

3

deri ivă
j

noua

rasă

'de'

vite cu corne scurte ameliorată, a. cărei descendenţi direcți
se afla astă-di imprăştiaţi nu: numai în Anglia întrâgă ci şi

pre continent ca în -Germania, Francia ete, dar şi în America iar prin mestiţii şi ibridii ei, a contribuit în mod
în-

“semnat la ameliorarea şi fasonarea altor rase. Numirea dr.
cială a rasei este Improved Shorthorn breed—saii prescurtat
“rasa Shorthorna. ameliorată,. iar după judeţul in care s'a năs-

cut şi rasa de Durham...

+

Pentru! propagarea ei:mai sigură Coătes introduse la 1802
„Registrul genelogic
— fleerd Book— menit să dea informa” ţianile cele mai sigure şi exacte, asupra fie-cărei cire di şi tamaslic în parte ca o mai bună garanţie pentru cumpărători
şi vinzători despre puritatea sângelui şi valorea reală a fie-căeri

vite ce vine la vânzare. Astă- -di numai acele vite trec drept

îi

—

378. —

genine, a căror descendință see pote -roba ca derivând direct |
de la: suna din ciredile aceste primitive. Numărul total ab
vitelor de rasa “Shorthora pură- să evalusză actuâlmente la

50,000

capete.

Ciredile

-

cele mai

=
renumite. în Anglia

actualmente

sunt

:

lui Lenneq în Kent, a lui Townely în Barnley. jud. Lancas- ii
hire, acea a lordului Fitz Harding în Dereley, a lui Crips in
_Suitolă,

Boot

a-lui

în War laby,a dnei

Lady” Pigot

in

Bran-

_ ches Park lângă New Marset ş. a.
Rasa de Shorthorn ameliorată, trece adi drept ună din cele:
mai bune rase de carne, şi de apogeul ajuns în cultura vitelor din -tâte timpurile şi la tâte “popârele. Ea se distinge:
esențialmente atât de alte rase, cât şi de rasa cu coarne
— primitivă, am putea dice mai mult prin
e
— Shorthorn
scurt
formele ei bizare şi disproporţ ționate, având un corp enorm

de mare şi aşezat pe nisce picioruşe de tot mici.
In prima linie .vine capul în considerără şi apoi pielea ca semne

caracteristice.

Capul

este

mic. in

raport

cu

trupul

lor de la vitele: de
apoi lungueţ, şi ingust, care de n6tă originea
“uncă.

ele cari au faţa

Intre

cele olandeze,
" cele cu botul

sunt tot-d'auna

Şi îngustă

lungă țuguiată

ceva mai bune

ca

de lapte, iar

mai scurt şi cârn, se îngraşe mai bine. Coarnele

|

"lor sunt tot-d'auna mici galbene şi aduse orizontal inainte.
Dacă. virfurile cârnelor sunt negre sai cu dungi inchise pe
ele, atunci vita se consideră că negenuină. Orbitele ochilor
sunt mari, eşite afară, ochii mari, căutătura blânâă, Un alt .
semn distinctiv este ca vârtul botului lor trebue să fie totd” auna roşu saii cărniii, căci unul negru sau pătat se consideră drept defectuos. şi că vita nu este de rasă pură Alt semn

ei

caracteristic al:lor

este cu totul 'destinctă de

este

pielea,

a celor.l'alte

care

după: felul

vite.: Pielea lor

este fină subţire şi mole şi în pucine puncte, ficsată, in cât este

târte elastică. Prinsă cu mâna, ea se pote întinde uşor încâcee şi

ă

.—

e

încoloşi se resimte
cât prin
“întrun
ea,

379

a

apăsare
lighen cu

tică, cum nu se

”
a

bine stratul
de grăsime

cu degetul
unt topit.

cât şi grăsimea

—
1

din

i

de sub ea, în:

ai impresiunea că ai pus: mâna:
Atât stratul de grăsime de sub.

ea” o face să fie tare mâle

şi

elas- *

găsesce la nici o altă vită. Apoi ea. este-

acoperită cu un păr În şi mâle nu prea
- des, cea ce face
ca vita să fie gingaşă șşi tare simţitore la Muctuaţiunile tem--

peraturei.
Cul6rea

este in genere

albă cu pete roşii sait bine —

pis-.

triţă tărcată, sau cu ape roşcate pe flancuri. Arare-ori să se
găsescă. vite

albe curat ori

roşcate

curat

între ele,şi alt

cum nici că se pretind aceste culori, considerându-se ca.
defavorabile; cele albe — albinism— nu se văd cn ochi-buni ca fiind defavorabile pentru reproducţiuna,iar cele brune:
Saii roşcate
sunt bune
O impestriţare potrivită

de lapte dar nu se
intre roşu saii brun

sideră tot-d'auna de cea mai favorabilă.

îngraşă bine.
şi alb, se con-

-

Gâtul este scurt şi gros cu laturile pline, bărbie nu
aprope de loc — dar după grumadii apar indată umerii

are:
cei.

um flaţi și rotundi ca nisce perihe. Gâtul se portă orizontal
egal cu grebenul, şi spinarea la tre presintă o linie ar âptă.

Corpul lor este lung larg şi adenc—

cel

mai

jos“al

corpului. -F6lele

pieptul form&ză punctul:

lor este:mult

mai mic.

Corpul lor se deosibesce. cu totul da al. altor vite prin forma:
sa masivă şi: aprope cilindrică. Trupul consider at singur ni:

se presintă
ca un sul sat. mai bine dis ca o butie.
meză

adevăratul

ori şi care parte

paralelogram cerut

de Settegast,

am

ni se

privi

vita,

ea

presintă

El forcăci

din.-

la

fel.

y

“că vita să fie normală acel parelelogram Pam putea subdivide în 3 părţi egale: partea dela stern sai capul pieptului

până

după spata umerului

să fie egal de

lungă cu

partea.

situată între umeri şi şolduri, şi cu cea de la şold Şi până
la pulpă. Forma de butie este caracterisțică şi tot odată si:

— „380
| indispensabilă Şi este aşedată
cari

abia suportă

„starea
- pare

povara

pe nisce

cea

Shorthorn

“dinie ca rasă de

ca alte vite ajunse la apogeul

ameliorată

vine în

considerare

carne, şi ca atare-ea

pentru, reformarea

„de vite cornute.
cocitate

| Ingrăşată. ea ajunge

“ajung nici odată,
morată—iar

seu

ajung la 1—1:/,
Greutatea

şi a

dat

de

6 re-

materialul

şi ameliorarea. multor altor

rase

Ea se. deosibesce intre tote rasele prin pre- .

şi ingrăşarea

avantagiii

! în prima

se bucură

întregă,

uşâră,

saii propriu dis. prin

“tarea iute şi predisposiţia ei naturală

rele

:

de Shorthorn ameliorat

putaţie. necontestată în lumea
necesar

Vita în

(Fig 100).

Piz 100 Iunincă

„Rasa

a corpului.

dacă, este bine formată, ni se

mare şi de grea,

lor de îngrășare,

picioruşe tare, mici

însemnată

ei normală neingrăşată,
atât de

—

ca

la o greutate

desvol-

spre îngrăşare.
pe care

alte

vite. nu

0

şi pentru producţiunea

de carne are ma-

carnea

cu grăsime—mar-.

depune

ei este impănată

relativ “ tare

ani la mărimea

puțin.

Vitele

acestea

lor normală,

vitală este. la vaci de 600—630 ilor, la boi Şi
tauri de 800-—1000 Klee. neingrăşaţi, Ingrăşate de multe ori

„—
„gonitori

şi goniltâre

381

la etatea de

—
1 an ajung la o greutate de-

700—800 Klgr:, iar boii mari penă la 1950 kigr. şi'mai binegraţie

nutriţiunei -lor intensive

de la

nascere şi

mai. multe.

" generaţiuni de a rândul. La tăere contrar obiceiului. celor:
alte vite de a poseda mai. multă carne in partea dinainte a:
corpului, aceste posed -în partea .posterioră, în pulpele €-,..

norme şi. in muschii de la “şolduri carne. mai multă şi de o..
- calitate Superioră. „Carnea lor este: superi6ră ori cărei carne
de vacă.
"
Pentru

producţiunea. de lapte iincă sunt bunicele, “dai câte-

odată 2000 până la 8900 litri de lapteşi mai bine, dar alte

rase le sunt incontestabil superi6re. Ca vite de muncă însă
ele sunt cu totul nepotrivite, parte. fiind- -că.- ele sunt prea.
gredie şi parte că sunt prea delitate: şi nu pot suporta as-

primele

climei schimbătâre,

Chiar: nici pentr ua leţine vara. --

Fis. 104 Taur de rasă Sharthorn ameliorati,
la. pășune nu fac, nici la câmp nici la munte, cel mult la opăşune grasă de lăncă, dar şi acolo de a le feri de. intem“perii

şi căldura

tropicală. Pentru

reproduciune

şi. amelio-

rarea altor-rase deşi sunt forte bune, dar nu se obţine tot-.
'auna

resultatele

|

dorite, căci din

causa

incestului . comis.

şi a enervrţiunei lor, de multe ori remân sterile

nu concep."

vacişi junince, iar taurii sunt mai impotenţi. (fig. 100,

_
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Vitele de:rasa

:ginale de

rasa

ale Angliei

Shorthorn

pură nu

citate

mai

se găsesc

numai

sus,

in

şi se-pot cumpăra

tamaslicurile

ori-

renumite

ci şi pe continent în diferite țări

“sunt cireqi veritabile şi de mare valdre.
Noi le-am

vădui

introduse

şi în ţară,

insă supuse la acelaşi.

regim

“ţinute

cerul

__Nu
la noi

iarna

afară

sub

cu vitele locale de Moldova:
liber,

este deci mirare dacă încercarea

lor de: aclimatisare

n'a reuşit, şi n'a dat resultatele, dorite. In Ungaria pe

“moşiile A. S. 1. Archiducelui
Cultivatorii
cu

pe moşia Ruginăsa,

Albrech: a dat bune resultate.

de vite din Anglia nu s'aă mulţumit. numai
perfecţionarea celor două rase, menţionate mai sus —

Dishley şi Shorthorn—,ci aii ameliorat mult şi pe
cele alie
vase ale lor, în. vederea a diferite trebuinţe şi lol6se
speciice locale şi condiţionate de raporturile climei şi ale
solului.

Dintre

“horned

rasele

indigene

cu

cârne

mijlocii — the mitile

breed — cari se trag tot dela Bos primigenius

sunt:

renumite vitele din ducatul de Wales, apoi cele din distrietele Heretord, Devon şi Sussex, apoi în Scoţia vitele
de
munte din: Scoţia vestică—the West Highland breed—şi
cele

"-de Airshire,
“sau rasa

şi în fine mai

sunt şi vitele de Kerry şi vitele

fără de cârne—improved

angus-breed.

Vitele de YWales—the welsh breed —.sunt mai Mici
în talie

“Şi greutate, după ce şi terenul țerei este muntos
şi greii accesibil. Vitele aceste deci nu pot. să ajungă
la o greutate
vitală insemnată, dar în schimbau o carne
bună, şi gustusă. -

Rasa de Ilereford—the Her eforâshiro breed
— amelior ată
-de Tomkins contimporanul lui Balkewell, ajunge
aprâpe la

-greuiatea medie a celei de Shorthorn ameliora
t. Culdrea lor .
este în genere brună saă roşcată peste
tot, insă pătată cu
-alb pe fole,. cap şi picidre. Capul
lor este ceva mai mare

decât la cele de Shorthorn, cârnele sunt
potrivite şi îndrep“tate în afară, adesea la tauri. şi înainte.
Trupul este lung şi
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'bine

format—cu

psptul

larg şi adânc,

şi in genere mai bine

proporţionat de cât la corne scurte. (Fig 102).

„Pi. 102 "Taur de Moreforă.
şi ea este o râsă

specială

de carne,

numai

cât-ea se des-

voltă mai târgiu, să nu se ingraşă aşa de uşor: ca ShortHorn. Vacile sunt mult mai mici şi mai uşâre de cât tauri
şi boii.

Insă

dacă

în greutate

este inferidră rasei Shorthorn

-

în -schirâb are o carne. mai bună, fiind mai subţirela fibre, |
-şi ea se preferă pe piaţa Londrei inaintea celei alte. Pentru
producţiunea de lapte şi de muncă este cu - totul -nepotrivită, aupă co prin. ameliorarea în vederea ingrăşărei -a perdut şi din laptele ce poseda inainte vreme, când singur lap-

tele era scopul de căpetenie al culturei ei.
-:
Rasa de Devon în partea: sudvestică- a Angliei, în judeţul
cu acelaşi nume, se găsesce pe fermele miodel a celor d'ânti familii aristocratice ale Angliei, ca ale ducelui de Bedfort, Lord. Western şi chiar şi în parcul regal dela Wind„Ele! sunt ceva. mai mici de statură, decât vitele de rasă
Hereforă,

de cari

se mai

disting

şi

după

culdre

şi lungi-.

mea corpufti. Insă sunt ceva mai bine. proporţionate şi mai
“bine echilibrate de cât cele de sus, aii capul. mic şi îngust
1.

az

a

—
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cârnele mari ca la vitele poadolice din Transilvania Şi ridicate .
in sus.
bine

Insă

corpul lor este

legată

de

formă

mai

aprâpe

lung; spinarea
cilindrică.

drâptă

Cul6rea

lor

şi
in

genere este peste tot roşcată. Ele se disting între tote vitele
prin uniformitatea taliei şi a culorei părului lor, (fig. '104.

(Rig. 104). Vacă da Dovon. .
Greutatea medie 'la boi este de 900 kigr iar vacile sunt re„lativ mai

mici

şi mai: uşore.

Ele trec intre vitele de carne.

cele mai bune.; Ca vaci de lapte. sunt numai mediocre cea |
"ce denotă

şi conformaţiunea

ugerului

lor.

Nasa de Sussex — este ceva mai inaltă de statură de: cât. .

cea precedentă

şi de cul6re brună roşcată, cu cârnele mari:

aduse întâi orisontal înaiate şi apoi ridicate cu vârful in:
sus -şi in lături. Capul lor este potrivit; -gâtul de asemenea
şi fără bărbie, pieptul adânc şi larg, spinarea drâptă crupa

__de asemenea.
„tele

de rasa

In genere ele se aseamănă fârte mult

cu vi-

podolică, numai cât aă spinarea dreptă şi pielea ”

mai subţire de cât la aceştia. Ele daii vite bune „de muncă
şi de. măcelărie, căci se îngraşe şi ele uşor şi ajung la o.
greutate mijlocie. între rasa Herefora şi Dewon. (fig. 104)...
x
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Vitele

scoţiane de

semănă în mărime,

munte

cari

se ţin.şi iarna

cenformaliune și p&r

n6stre de Moldova. Ele se cresc

o

i

_Pig.

afară

se a- :

întru tâte cu

în Scoţia. ed

vitele

işinsulele.

10%. _ Bor de jug de Sussex,
N

po

-

Hebride pentru a fi adunate şi puse pe îngrăşat in Anglia,
unde upoi.se Şi. desfac. Vitele! lor de munte de multe. ori
„nu sunt mai mari. in talie Şi : greutate Chiar când sunt a:
dalte. de, căt un vițel „de o jumătate de an, din rasele. cele
mari de. luncă. Apoi ele. sunt in aceiaşi . stare în care A se
„găsiati

acum 2000 ani.
„Cu. ele se inrudesc de. aprâpe' vitele; 'selbatice pe cari unii

„le pun că derivă direct de l& bour, alţii că sunt vite numai
_ Sălbălticite şi derivă de la - altele,. odinidră domesticite. Ele
» insă sunt mai flocose şi sunt iuți ca. cerbii şi căpriorele, şi
se vonză

intocmai

ca şi. aceia;
“Rasa: de Aivshiire este pasa! cea
gliei.
- e

!

DE
mai bună de lapte aAn,

Judeţul. Ars hire. se.ană situat in partea de suda Scoției
„în apropierea
„erau, pănă

golfuiui de

Giyde.. Vitele

la ameliorare. «gale. în talie, şi valore
a

e Zootechninz.

de acolo,

originale
c
cu

rasa do

AIE
'

PE

25-

de contele de Morehmoat prin

“munte. Ele ut fost: ameliorate
sine la mutarea
„în judeţul

Vitele acelea

şi aduse cu

sa de pe pr oprietătile sale din Berwickshire
cari flind

Airshire,

- locale, atraseră

de Durham

dela episcopul

-nisce vite cumpărate

atenţiunea

în “curând

aparţinâii

de

rasei 'vechi

lor.

publică

asupra

luncă,

cunoscută

a-

or Dutsch breed» renumită

de «Holstein

tunci, sub. numirea

bune de lapte de cât cele

mai

- prin bogăţia ei în laple: Mai târdiu au importat şi alţii vite
olandeze şi, ger mane pentru. incracişarea cu cele locale.
Rasa

de Airshire

resultată

deci

din

iner ucişarea

vitelor

localede munte “cu vite olandeze şi germane etc., presintă
“întra

i6te caracterele celor

de

luncă.

mijlocie, cu capul mic, cârnele mari
“subțire, peptal adânc şi larg, umerii

Ea

este” de . statură

ridicate în sus, gâtul
bine puşi, corpul lung

şi bine legat şi -in total de un aspect plăcut. Ugerul vacei
este

mare. umflat

cărnos

sai

şi de- formă

moleşit,

pătrată, iar nici o-dală

alârnând in jos. cu vinele

Fig. 105

Vacă de Airshire -

prea

proeminente

e

şi mameleie! bine desvoltate, Cul6rea lor peste tot este rog
cală, insă. -avend

“-mănă <mult cu

pete albe

rasa

pe fole şi piciore. Ele

de Breitenburg

în

se

asea-

culore şi aptitu- -

dini. (is. 105).
Z

Ă
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Fle dati în prima linie vaci
v i bune de. lapte şi sunt escâlente de
_- a le ţinea vara la păşune, iar tinute la grajd nu prea fac, căci
“se prea ingraşe şi atunci perd şi laptele uşor.!Producţiinea lor

meâie de lapte este de 2600—9800 litri şi mai bine, pe an ; ele se “
| Şi îngraşe uşor, mai cu seamă rând stau mai mult timp sterpe a
şi atunci nu mai concep aşă uşor. .Ca vite de muncă — ele i însă _.
nu fac, “fiind- -că sunt prea plăpânde şi mol. Ele ai fost in4roduse des în Germania de Nord, prin -AMeklenburg , Pomera-

nia, Prusia, Silesia, 'etc. pentru ameliorarea vitelor locale. şi
Ă încrucişarea

cu

ele aă

„m6se din ele posed:
„in. Lanark,
wart de

în

ducele de

Burnside

-

| îi

ii

bune.

resultate. “Tamașlicuri- îru- .

Ducele de Tamilton in. Hamilton: Plake
Athol

de Dunkeld- în Per th; Mr, :Ste- -

Cottage: şi Mr. Weir

Lanark.. Contele

|

dat

.

de Strath

în Barmultoch —ambii.

moare -şi alţii.

Fig, 106. Vaci de Rom

“Rasa de; Kerry numită după judeţul cu acelaş, nume,. situat în partea, de: sud: est a Irlandei, incă se bucură: de un Sa
bun renume.

e

DR

.

„Ca amelioratori aai ei se pomenesc: Mir. Dexter, arendaşăl

ia

ase

=

|

lordului Hawărden, Şi. episcopul de Riilaloe. Ea este mat
malt mică de cât mare, dar_este de un temperament vioi.
-

“Are. capul mic, c6rnele mari ridicate in sus ca la rasa de
_ “Transilvania; trupul lung bine legat, insă spinarea-i este ceva
lăsată în, jos, Şi crupa teşită. - Ele fiind că se țin. Şi iarna
afară, aii un păr mare lănoz, sunt de culsre vinătă plăvaie
„cu o dungă albă pe spinare. Ele incă se asemănă - mult cu:
vitele n6stre de rasă podolică, se bucură de nn „egal tratament cu ele şi Geriră direct de la - bour. Sunt însă ceva.
mai

bune

de'lapte — - saă chiar foarte

bune, căci dati

pe an

peste 2000, litri pe când ; gteulatea vitală a vacilor-nu- este:
de cât 250 —300 kgr., .boii ai una de. 400,—500 kilgr. carii.

EN

| „egal. cu mocăniţele hâstre. (Fig.. 106)
Afară
„c6rne,

"Nu

de vitele cu cârne „englezii mai posed: şi vite fără
ciute adevărate, de cari se găsesc şi prin Norvegia:

este insă. sigur dacă: acestea derivă de la vitele odini6ră

foste cornute, “ori că “ait fost tot-d'a-una ciute. Cei mai mulţi
le pun că- deriva

de la bos trontosos.: iar nusde

la Bos pri-

_migenius, După esteriorul lor ele se asâmănă în. cât- -va cu cele dă Berna: Intre ciute .se număra „vitele. de Angus, de: -

„Abeerden, de Gallowaj, de. Nor fo, Sufiolk şi ciutele. de [=
landa.

Ele sunt

pentru noi “de

mai

a! ege. numai. pe una singură “drept

puţină importanţă;

vom

model:

|

Rasa de Galloway. “Judeţul Galloway este situat ini partea,
de sud-vesi a Scoției are o. climă umedă domolă cu păşiuni

E

bogate, şi vitele pot să pască. Şi iarna. alară in tiber tate, „caae

vitele nâstre din Baltă.

i

Vitele” se cresc Şi acolo fără mari cheltueli

Aa

!

până la otatea. | |

„de 2—3 ani, “şi apoi. se dată. la. ingrăşat, pe suhaturile _ grase din. Anglia şi se vind cu ani impliniţi. Vitele: locale:
"ai fost ciute din_ timpuri: inmemorabile, dar ai fost ameliorate în vederea jugrăşerei uş6re. Prodicţiunea- e: „lapte nu
“se, căuta. la ele! fiind-ecă ea este în. detrimentul ingrăşereiNa

— 89,

i

“Capul lor este rare, urechile şi mai mari, „părâse, corpul Ig”
„Şi bine legat. Cul6rea predominantă este n6gră: sau. brună, E

mai

puţine sunt pătate cu alb.Fig 407),

|

Fie, 107. Junineă de ra33 Callovay..
de

IL

Grupul

De

la Bos

orachjeeros.

vitelor 'cu' cârne

scurte,

cari derivă! tote de: la

Bos- brachycer os ai un cap mai nic de cât cele anteri 6re
„Şi aprope pătrat, cu o mică dungă! pe frunte, ce se ridică

peste: occipital, şi nisce cârne mici indreptate in lături, cari
arare- ori .se ridică nai

sus

de cât fruntea.

Cele mai inulte' din ele sunt

vile mici şi. “indesate, rase

de munte cu corpul trunchios, gâtul scurt! şi gros, bărbia |
- mare, pieptul adânc şi larg, piciorele solide şi tari în ge.

_
i

nunehi. Pielea lor este grâsă şi solidă. De ordinăr ele posed
- 0 singură culdre.a părului, brună ori roşietică,: însă cu o
| dungă mai deschisă pe f6le şi spinare, destul de pronunţată. Sunt tote “vite bune de lapte une: ori şi de jug şi: de
carne; dar nu. ajung în nici unele pe cele numite mai sus

"Ca tote acestea fiind mai tenace şi mai resistente faţă
/

7

do .
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condiţiile vitrigâle muntelui, și ele se bucură de-o bună reputaţiune,

nu numai

în jatria lor ci și în'streinătate. Ele-

sunt des căutate ca vile bane de lapte pentru, regiunile
tose, căci acolo se aclimatiseză UŞOr.
Aci

se ţin

vitele

unicolore

din Elvelia,

în” special

Schwyz, vitele de Aliggău a din Bavaria şi vitele de
„din Tirol...
2
_
-S
1 Rasă

de

Schwyz sai de- Selvyţera

- mari de munte.

-

rasa do:

Mantelun

trece

-

mun-

intre

vilele:

.

„Eu este de o cul6re căprue brună, care se aproție de negru,
însă au o vargă mai deschisă pe spinare, la vârful -urechi--

„lor şi. in jurul-botului ca şi pe fOle. Siatura lor este mai
“mult mare de, căL mică.
1
“Capul este scurt şi gros, faţa a-

-

-pr&pe

Pie

pătrată, cornele

103. 'Paur de

sunt

Schyz,.

tot. da- -una

,

mici

p

şi . . indreptate

„în lături ș-cârnele de obiceiii sunt albe, insă ai virfurile negre.
Gâtul lor este gros şi plin şi o-bărbie mare. atârnă până din
"jos de piept. „Trupul este potrivit. de, lung, insă mai ridicat.
“cevai in şele şi in şolduri, cu crupa teşită. Ugeru la vaci e fr umos

şi bine -desvoltat: Pici6rele sunt scurte dar musculdse; corpul. în genere e bine fundat: pe picidre. Inălţimea lor la gte-
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băn variază între 1,3—1,5

a]

m; lungimea de.Ja crescet şi până

)a “rădăcina codii este de 1,6—2,3 m; grosimea adică cireonferinţa după umeri de 12—1,9 m. (Fg. 109.
|
_ Greutatea medie la vaci este de 400—800 kgr. Viţeii când
ii fată au o greutate de 40 kgr. iar vaca dă întrun an: de la

1800—2000 şi chiar şi 2400 litri de lapte. Castraţii dat buni
boi de muncă,
- fiind venjoşi

se ingraşe bine;

şi tenaci, şi de

une-ori ei ajung

ingrăşat incă

la o greutate de peste

"1000 kgr. Boii “dacă se invechesc se prea ingraşe şi ingreu“n6ză, in cit nu mai Sunt buni de muncă. :
Vitele de Svitz se găsesc mai hune în. cantonul cu acelaş
nume,

unde creşterea. lor formâză ramura

:

-

Pie,

principală

de

o-

109. Vacă do Selwiţa TA.

cupaţiune : a fopulaţiăner. Na numai: deci că acolo le. ingrijesc maj bine de cât ori unde, ci acolo Şi terenul şi. clima
le sunt tare favorabile, căci păşunelg& de munte nicăeri nu,

„se caulă cu atâta îngrijire ca acolo.
Acolo proprietarii de vite ai să facă după: fe- -care G vite
„mari câte 2 zile de prestație in munte, la. curăţatul păşunelor. de mărăcini, bolovani şi burieni vătămătâre.
„ Ele se deosebesc

în varietatea mare,

diţionate -mai mult de natura
N

N

mijlocie şi mică, con-

solului şi a climei. Varietatea

|

—
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mare se găsesceîn cantânele Schwyz şi Zug esclusiv, şi mai
„rar-în cant6nele limitrofe Glarus, Zărich şi Aargau, iar cea
E mijlocie

in

cantânele

numesce
Regimul

Glarus,

mică în cantonele

iar cea mai
Appenzell.
tgau dapă

Uri,

St.

Gallen

şi Appenzell,

Uri Graubiindten,

Tessin

şi

Tipuri deosebite ale ei sunt Hasli, Livin şi Prăldiferite văi ale muntelui. Varietatea mică se mai

şi rasa proprie de munte
vitelor

de Sviţera

Bergrace.

(Fig. 109).

întru cât-va cual

se asemănă

„vitelor nstre de munte, numai cât modul lo de ţinere şi
„de ingrijire este altul şi cu .totul diferit. Şi acolo. ciredile
pentru urcat la munte se formeză primăvara de regulă din
vitele micilor cultiva toii, a obştei: locuitorilor comunei, iar.
păşunea este în. indiviziune ca proprietate - comunală în d'ăvălmăşie, şi mai rar ca proprietate individuală. Cea din urmă

este mai mult numai jos în vale; unde păşunegă primăvara
şi tâmna, iar. vara rămân oprite de se cosesc, şi face fân
pentru, iarnă,

sati pă se ară puţin

mintul aci este

bine

cultivat,

ca moine.

fânetele sunt

In genere

pă-

sait supuse ivri-

gaţiunei ori că se” îngraşe iarna cu urină diluată” şi peste fot
sunt plantate en pomi roditori. Obraţiile . cu jomi se ridică
tare sus la munte, până aprope de limita superidră a arborilor.
Vitele pasc în păşunile. din vale de câud se ia zăpada şi

până. pe la finea lui Maiu, când apoi , se fac preparalivele
pentru urcarea la .munte. Suirea la munte s6 face cu mare...
aluii, căci este di de sărbătâre pentru satul intreg. 0 mulțime de clopote

şi tilinge: de aci6s

fectul, căci de multe ori

ele sunt

mari

şi mici măresc

armoni6se

şi cele

e-

mari

costă: câte 80—100 lei unul, şi printre cele mari se
găsesc
cele mici în număr: corespundător. Inainte merge ucenicul stânei, îmbrăcat în haine de.sărbătâree, apoi vin vitele mari

şi mici, cele mari având legate între cârne scăunele de mul- |
„s6re şi alte obiecte mai mici şi în urma “cortegiului vine .
baciul cu calul săi de povată, care duce pe. Samare me-:
4

|
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|

ON

| " rindeă, şi diversele obiecte şi materialuri ale căşeriei. In di

"1ele aceste se aad diferite: melodii de bucium.
Baciul, numit Senn dela senior- -bătrân este toemit de: către
proprietarii
„căci el

numai

are

vitelor,
controlul

îu stână,

şi este

om

cu

multă. vaqă. şi autoritate

şi directiva întregei

ci şi asupra

întreprinderi, nu

vitelor.

a

„Pentru. lucrările în stină”-mai are un

ajutor. al săi, Znsen,

care să'| înlocuiască in “tote şi să'i dea mână. de ajutor,
şi un ucenic pentru curăţitul vaselor de lapte şi unt. Cură-

ţitul căldărei şi inchegatul laptelui,"i sunt, reservate exclusiv pe sema sa. Apoi pentru “vite mai are sub controlul
şi supravegherea sa personalul de paza vitelor--văcari, — că„prari peste capre etc. Deşi vitele pasc în cârduri nu prea
mari, şi isolate in diferite . părţi, totuşi căşieriile sunt situ-:
'at& mai multe lao laită, formând un grup de căşerii, — şi-di- .
mineţa şi sâra se adună vacile la o laltă ain tote cârdurile,
pentru a avea: la îndemână laptele, necesar -lă fabricarea . .

brânzeturilor celor mari, în care intră sute

şi mii “da

litri:

de lapte. De păstrat laptele se “păstrâză numai peste nopte şi
se pune să stea în-apă curgătore, apoi: se inchegă tot-d'a” -

una laptele de sera cu cel de dimineţa la_o 'laltă: O vacă
bună dă in termen medii câte 8,33 litri de lapte pe:di şi

“ aduce pe seson 'de la 60-112 franci.
„aprope

esclusiv în brânzeturi

grase

Laptele
Şi

semi-gr ase, ! numite

in -comerciii brânză de Sriţera.
” Fie-care stână, este o construcţie solidă.
_de brad sau molift — cele mai
„- piatră pe pivnițe

se_prelucrâză

sistematice

saă. bsciuri, şi de ordinar

-

făcută din lemn
cu temelia:
are

de-.

câte două

încăperi, una mai mică stâna proprii disă, pentru baciu. şi
„inchegarea, laptelui,şi alta mai - mare unde când timpul este 7

urât şi in căldură mare ; intră vitele, pentrua
se adăposti de.
_arşiţa sdrelui şi de-intemperii. Ambele sunt. acoperite. cu.
draniţă „s6u şilă, şi puse pietroie mari: pe ele: „pentru a le

1

e
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o

diluată cu
alt ori insă

asigura mai bine de viscole. Urina. de la vite
„apă se intrebuințăză une-ori la irigatul pajiştei,

utilisarea ef.

nu. Se fac însă mari sforţări a generaliza

La căşeriile mici ale micilor cultivatori,cu câte o vită două

-. trei, baciul face brânza pentru. fie-care deosebit şi "i-o tri„= mite acasă, iar la'stânele mai mari societare, ale proprietarilor

mai

cu

vaci,

multe

prelucreză

de ordinar saii ca să

- laptele în comun si se. imparte. câştigul :din vânzare, sai
„că ei arendâză, laptele chiar baciului, care îl lucrâză apoi
în folosul

Aceştia” de obiceii

său propriii.

şi risicul

ţin

intâlnire de 3 ori vara la stână şi
cu t6te vacile

lor, şi după

uceslea

Sunt însă şi proprietarii de munţi,

proprii, pe care le: exploatează
lor;

-

ei ţin baci

tocmiţi

mulsorea

imre

se socotesc

unic

'si dai

probă

de

ei.

care aii şi yitele

în favorul şi

lor

folosul

.

sait puşi la parte.”

ia munte dureză 90— 100 dile, şi apoi se scobă-

Păşunatul

ră vitele de vale. In timpul din urmă, guvernele cantonale,
o reuniunile economice, şi 6menii de sciinţă. au făcut f6rte
mult pentru ridicarea culturei păşunitor alpine, prin reglmeu.area numărului vitelor ce pote ţinea fia-care,; modului de
păşunat, înființarea de Caşerii mai sistematice, infiinţarea.
de staţiuni

alpine de esperimentaţie, şi introducerea

pajiştilor etc.
Cantonul Zirich

„Premii
atu

dă singur laa 20000 franci anual,

de incuragiare.

„ Rasa

gunoirei .

-

-

de Allgâu

|

numai ca

.

in Bavaria, tot de

aceiaşi culdre a. pă-

insă de o nuanţă ceva mai deschisă, de-la cenuşie

sură

până la cenuşie gulbenă. Capul lor este mediocru, de 43-49 em.

de. lung, fruntea

iată, cârnele

indreptate în lături,

gătulşi

cela .gr6să, cu o bărbie straşnică, care începe îndată sub fălci

şi atârn
mai ăjos de capul pieptului. Grebenul este-ceva ridicat peste spinare, spinarea dreptă, crupa iareşi ridicată pâte prea
sus peste solduri, iar partea dinapoia corpului lasă” ceva de

—

+

dorit; ea le face să nu

395—

fie prea bune de muncă. Ca mărime

şi talie ele sunt ceva mai mici decât rasa de Montafun, Inălţi-

mea lor este de 1,25 m. lungimeade 2 m. şi grosimea

(cir- .

„conferenţă)
după spete de 1,7:1,8 m. Incolo câstele sunt bine
“ arcate

şi laturile pline, -cea ce dă vitelor un

aspect

plăcut.

| Picidre lesunt potrivite, drepte şi puternice fig.-110. Coda este
-

Sus

pusă,

şi are un

moţ

de păr lung

şi negru,

care atârnă

până din jos de cot. Ugerul !a vaci este frumosşi mare, Ele
trec între vacile cele mai bune de lapte. Producţiunea
de
lapte a.lor este de la 2000—9400 litri pe an, cu o mulsâre,
a

Nae

a

A

Fig. 110. Taur de Allgin.

--

“medie de 6 litri pe di; insă laptele lor este mai gras de cât”
a vitelor de-luncă. Greutatea vitală a vacilor este dela 400—
450 kgr. Pentru îngrăşat şi muncă, ele nu fac, căci nu se
ingraşe .bine. Rogimul lor este anulog cu a celor de Sviţera.

s

Ele se găsesce în partea de sud a ţărei in Bavaria. Bâlciul lor principal este in Sonthofen la 14-15: Septembrie, când
scobor

de la munte; insă vitele tinere:

vitele

şi juninci

-

se.

„se pot cumpăra mai bine cu 2-3 'dile inainte, in Oberstdorf,
- şi pentru vaci la 2 Mai şi 29-30 Septembrieîn Imemstadt, -

„„sai'la 15 Octombrie iareşi în Sonthofen.

-
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Rasa de Aligău este una din rasele de munte, care se a„limatisa uşor şi la câmp. Ea a fost introdusă de mai multă
| vreme în Ung-Altenburg, pe proprietatea A.S.I. Archiducelui
“Friederic, care posedă astădi pâte cel mai mare tamaslic ori-.
_ ginal din ele.. De un an s'a adus un transport şi la. șcâla
» de

agricultură

de-la Ferăstrăii, însă timpul este „prea

de a ne putea pronunţa asupra lor.

scurt

ă

3. Rasa de - Montafun în Tirol: Vorarlberg ocupă un: loc
intermediar in!re. cele două-rase de sus, căci ele sunt mai

Fig. 1.

Rasa de

Montafan.

grele decât cele de Allgău, dar mai uşâre: de-cât cele de
Sviţera. In culdre încă se asâmănă mult cu cele dintâi, căci:

sunt de culdre brană inchisă, însă cu dungi mat: deschise
pe crescet spinare şi f6le. Capul lor este scurt fruntea: lată, |
mai lată “chiar de-cât a sviţerenelor, după. orbite se allă o'
adâncitură destul, de .insemnată. Capul lor este gros butu- cănos, încât şi vacile ai un cap ca de taur, şi cu botul
- ascuţit, fig. 1114 nasul şi: bărbia sunt mediocre. Corpul lor este
lang 'cu spinarea drâptă, cea ce 'le'dă aspectul de butie ; şi în .
genere sunt: bine „legate, numai “cât pici6rele, sunt mici, .-

coda este ssus pusă şi moţul ei ajunge aprâpe de chişiţă, ugerul

— 397.

Ea

este potrivit. Vitete acestea ati o greutate: medie de 150- -500 kge-,
“înălţimea lor este de 1,25 m. lungimea de 1,56 m. iar grosimea după spete de 1,3 m. Producţiunea de lapte este 2000—9300

litri pe an, care

este insă gras

şi se intrebuinţeză

cu

- deosebire la fabricaţiunea de unt. Cu ele se face un comer: |
ciă intins ca vite de prăsilă. Viţeii lor se nutresc cu laptele:
mumei 3—4 luni de dile, când apoi li se dilucză Japtele cu
“apă, şi la 6 luni de dile ei se inţarcă cu totul. Regimul: lor
este: egal cu a celor de mai: inainte..
Carnea la tte' rasele aceste este de

grosă

Şi
“4.

în fibre.

Basă numită

|

e

după valea fiului

a.
e
culâre "cam “inchisă:

a

|

Inn- ul de sus (0ber inntha

ler Schiag) — iarăși unicoloră, gaibenă - săt' galbenă! sură mai
mult saii mai pucin. de cul6rea grâului, cu un moț de păr:
alb pe frunte şi cu duigi albe în jural or bitelor şi al botului.. .
Pielea lore roşietică, cârnele albe sait cenuşii şi la virf ne“gre. Botul” este de obicei negru— dar câte odată cu o stea:
7
a
albă lavei,

(Greutatea vitală a vacilor este de 323-400 kigr.
iunea de „lapte este

considerabilă

faţă de

trupul

Produc-.
mic, căci -

o vacă dă anual 1500 —2000 litri de lapte.
. Rasa de Mirzthal de culoare albue spălăcită sai - albă
zălbuie,

cu “pielea de culâre inchisă cu părul alb gălbui. Câr-

_nele iarăşi sunt albe. dăr, ati vârfurile negre. Capul lor. este
mai: scurt de cât_la vitele ungare şi botul este cu o cungă

N

albă pe margine iar încolo negru. . '*
Inălţimea lor. este d21,5m. circomferenţa. după spete 1 98

-.

m. -Greutatea vitală de '490 kgr.. Dai vite bune de „lapte; de.
. jug şi de carne. Producţiunea de lapte: este de 1600— 2400: i

litri.pe an. Ea se. găsesce d6 a lungul văii Murz între Mirza: - . steg şi Miirzzuschlag „ apoi un alt tip. al ei este! cel de Mur
:: — pe valea riului. ca acelaşi name între Bruk şi Graz, Aceşte...
din. urmă sunt de culore sălbue.

|

6. Rasa Gasconă în Francia. Vitele aceste sunt de statură
E mijlocie, insă corpulente şi bine legate. Și ele au capul scurt
fruntea iată, cârnele mici, grose şi negre, coda sus pusă şşi
crupa

teşită.

Pici6rele

„l6re ele se asemănă

sunt venj6se

şi bine aşedate.

În cu-

cu. cele de Allgăr, căci sunt bune până

la cenuşiii — sure. Pentru. producţiunea de lapte-ele nu fac,
dar în schimb dat bune vite de muncă şi de carne. Se gă„sesc

în. departamentele

Gers

şi Ilaute Garonne.

» Landes şi de Pirinei sunt rase mici
dar mai căutate cu vite de muncă.
c) De

da

Nasa

de munte bune de lapte,

vos “fiontosus

a

PE

Grupul vitelor fruntăse,; ce-şi trag originea lor de la
frontosus.

Vitele

de

aceste

sunt- mai

mari

şi mai

grele

Dos

de cât

cele precedente. Unii presupun că ele nici că sunt din lo-.
calitate, ci importate dir altă parte de la. câmp şi in special
din ţările nordice Suedia şi "Norvegia, cea ce denotă şi cor-pul lor.greoiu: şi! „Yoluminos,
muntelui.

Riitimayer,

în palafitele din
Zimbru
„4oşi,

nu

pote.

fi un produs

al.

găsite

Elveţia, n'a găsit. de cât 6se de boar şi de

şi acestea

dovadă

care

care a studiat fracturile de“ se

in mare

ca omul

numer,

în. epoca de

dar

nu şi din boii frun-

petră nu i cunoscea,

şi ei

____nu.existaii in partea locului. S'aă găsit insă schelete şi căPățini” întregi de la“ei. în turbăriile vaste din Suiedia Şi Nor: .

vegia. Daci so "deduce că ele ar: [i fost importate
din ţările baltice. .
Ele se decsibese

craniului

când: -va Să

“
de cele de luncă atât prin

lor cât şi-a „corpulăi

şi prin

conformaţiunea

“cul6rea

părului.

.

Ele -

încă au capul scurt "dar frantea lor este-fârte Jată, şi la Mij_l0c

0: „dungă

grosă

se. ridică în formă

de acoperiş

d' asupra

„cOrnelor, “Cârnele lor încă sunt lungi însă îndreptate în jos
„ sain lături şi cepii lor aii la basă un fel de mănuchiă format
din. osul frontal. Gâtul lor este mare,. gros: şi musculos, cu
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o bărbie mare, c6 atârnă până din.jos de piept Trupul lor
„este lung, am putea dice chiar prea lung in raport cu înăl-

țimea sa şi în urma acesteia
înşelată — încovoiată, -

spinarea lor de multe ori este
Pa

Coldrea părului lor este micestă, “căci ele mai tot-d'auna
“sunt Dălţate, şi numai rar. sunt de o singură culore. Mai des
“sunt pătate aib cu negru, ori roşu cu negru, ori brun ca
roşu ; de aceia ele se numesc şi bălţate — nemţ Schecken Sati
se mai. numesc

-

şi vite bălțate din vale, *

Flecksien.

Une-ori

se
fiind-că

cultivă cu deosebire pe diferite văi ale munţilor

“ Alpi. Ele dai vite bunicele pentru producţiunea de lapte însă
inferidre celor de luncă,

Pig. 2,

grăşare,
Aci

dar mai bune pentru munca

'Paur, de” testare

de şi . carnea. lor este ceva

se țin vitele bălţate

a

cam , grosieră

de“ Elveţia, . vitele

şi în-.

bălţate

la. fibre.
de

Salz-

"burg.vitele. roşii-brune din Tirol şi Vorarlberg şi diferite rase
„__de.ţară din Boemia şi Sacsonia. Cele Wântâii sunt
pândite. de cât vitele brune, chiar “În Elveţia,. |

mai r&s:
|

1. Rasa de Freyburg mare ciolănâsă, de culâre albă pă|
tată cu negru pe grumaji, laturi, şi spinârefig. 112. Capul e
> Scurt, fruntea lată, cârnele mediocre indreptate, în lături. Cor-

400
pul

—

lor e lung şi drept; cu deoabire. partea dinainte

„nică, pe
va de

când

partea. dinapoi

dorit.. Incolo“ trupul. lor

pici6re. puternice

“mediu de

e puter-

este mai strimtă şi lasă în câteste

bine fundat,

pe

şi venjose.. Inălţimea lor” este în

nisce

termen

*

4,5 m. la grebsn, lungimea de 2,3 m. și grosimea

(eiieomferenţă)

după

spete

de 2

m.

Vitele ajung la O

gre-

„utate considerabilă, vacile la 5 —700 kgr. taurii şi boii de
- 1000-kgr. Boii şi taurii ingrăşaţi ajung la o greutato de-1000
-— 1200 kgr. Dati boi.buni de muncă şi de îngrăşat; Pro. ducţiunea de lapte este numai mediocră de 1400 5400 .
„br

pe

an,

_9.. Rasa

-

de Berna

. de sus, numai

i

: se as6mănă. după

că este de culbre

brună

7

Ă

esteriorul. ei cu cea
roşcală,

şi

cu pete

„albe pe faciă piept falci şi. picidre fig. 113.
„ Ele se subduvid in 3 tipuri „diferite : ipul de Simmenthal
„de

Saanen

şi de Fruttig.

-

Pie. 13,

| Tipul de Simnăentiial numit
„men, încă
decât, 'cele

sunt

Rasa de Berra

a

E

-

după riul Simme- -Şi Zwveisim. -

mari în “talie, dar par a fi ceva mai mici
Freyburg, mai
ma
cu seamă cele din regiunile - su-

__peridre ale muntelui, insă ele. sunt de
+
,

o formă mai plăcută

.

”

0
„Şi ele aii un cap

mare

i

btitucănos,

fruntea

lată

un

păr

mare creţ cOrnele sunt potrivite, grumazul mare cu o. băr„bie straşnică, pieptul adânc, : corpul mare “lung şi larg în. .
„ Şele,

spinarea

dreptă

coda

insă

sus pusă,

crupa drepiă, |

.piciorele vinj6se şi bine fâcute.
Cul6rea lor în genere este galbenă roşietică ca culârăa grâu„li, ceea ce france zii. numesc “couleur frument. Ele dai
în prima linie vite bune de muncă şi de -carne. nu mai cât

nu Sunt

aşa de iuți şi resistente, ca cele podolice. In pa-

tria lor daă

după

Wilckens

în termen

mediu

câte 7 „32 litri

de lapte pe di calculate la an, ceea ce. faţă de corpul mâre
n

-.

„al'lor nu este prea mult.
Pentru „producjiunea.are

căutate. in

de

Germania,

lapte

ele

erati înainte. vrerne ”

dar

nu Sati. “prea -dovedit;
acum se importă cu deosebire numai boi pentru muncă „din rasa de Simmenthal. Pentru producţiunea de lapte sunt
alte rase mai lăptose. Experiențele făcute cu ele pe diferite
- ferme model din Ungaria ait dat resultate variate, unele bune
altele mai mediocre. Şi la şcola.de la Feră&străii au fost importate de 2 ori direct din Elveţia, dar pare că -nu le prea |
priesce clima noastră. de la câmp. 'Cocmai în privinţa so--.
lului şi a climei diferenţa este: pote. prea mare.

3 Rasa 'de Pinzgau, în, Salzkammergut Şi: Salzburg.
$
Vitele |
de: Pinzgau sunt . eară-şi roşii, însă: pătate cu alb saă cu x

brun, Şi de multe ori ele ati o dungă lată albă pe spinare.
“In privinţa originei : lor există documente istorice,. cari pro-.-:
"bează, că țăranii din localităţile acele de lu Gastein. Goldegg

“Şi Oberndort şi Saafeld pentru ameliorarea -stărei lor materiale; ail. cerut pe la 1640 .—1740. de repelite ori _ajutâre
de la principele arhiepiscop de. Salzburg, -de.a putea, im-

“porta-tauri din Berna. Acei - tauri, Streini ată fost incrucişaţi Ia
„apoi cu vitele roşcate | din localitate, şi ai aat loc Ia for- :
marea rasei actuale. Conformaţiunea cranului lor denotă- origi« Zootechnia»

Da

ÎN

ÎNC

a

„26.

—
nea

de. la Bos

frontosus.

—

Din „patria lor s'aii lăţit actual-

Salzburg,

peste. intreg

mente:

403

in Tirol,

în Austria

de jos şi

- de sus, şi peste o bună parte din Bavaria. Eie. ai fost impor„tată de vr'o 15—20 de! ani şi în Transilvania şi Ungaria
unde încă: s'aii aclirnatisat perfect. Cu deosebire reuniunile :

săseşii din Transilvania au făcut mult pentru respândirea
lor, dar ai fost introduse şi de către marii proprietari
ungurişi pe fermele model. de la Făgăraş. Reuniunea agri-

colă română din com. Sibiului incă a imbrăţişat cu căldură
chestia lor. Plângeri nu saă ivit contra lor până acum.
"Regimul lor este in cât-va' diferit de acela din Elveţia;
el se apropie mai malt de cel usitat in satele muntene
la noi reschirate prin munţi, cum. sunt a-le colibaşilor

la Brun şi moroenilor de

de
de

la Rucăr in sus pănă pe la polele

muntelui Păpuşa apoi în Gorj Mehedinţi ete. unde casele
sunt tare depărtate una de alta, şi saiul intreg e imprăştiat .

pe cele plaiuri. Bărbaţii acolo
în

mine

şi

în păduri

sunt

la explo+ area

ocupați cu deosebire
lemnelor,

i iar acasă la,

econoniie sunt numai femeile singure cu -copii ne-vârstnici.
Femeile îngrijesc de casă, moşie şi vite. Femeile ară, semănă
cosesc şi ingrijesc de vite vara şi iarna. Prin stâni sunt aplicate

-pretotindenea numai femei ca băciţe. Pământul din jurul ogradei, se cultivă după

sistema

moinelor,

mai rar după

sistema .

trienală i se ia 2—8 recolte de cereale şi apoi se lasă se inţe=
lin6scă

pentru a produce fân şi iarbă de păşune. De gunoit se

gunoesce de câte ori se ară, şi in clima' cea igroscopică,
colţul erbei nu se usucă nici o dată ; când după arătură se
lasă să inţelinească

dă

şi două

recolte

pe an, fân

şi otavă

” Deosebit de ele sunt păşunile “speciale. ia munte. ]Munţii
însă

sunt

mâi mult proprietate

individuală: de

aci

cât comunală

" după analogia moşnenilor dela noi.
i
Primăvara vitele păşunează după ce s'a luat zăpadă in jurul
ogrădei

pe ţârine

până

la 95: Aprilie, când se urcă

la munte
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“rămânănd cam o lună încă la pâlele muntelui Voralpe, unde ait
“fie-care câte un şopron pentru vite şi alăturea o cameră pentru -

- băciţă. Cu începutul lui Iunie însă vitele se urcă în munţii cei
înalţi d'asupra arboretului — numit Hochalpe — unde pase
până

la

inceputul

'vale.. În munte

ca numai

lui, Septenibre,

nu

mai

stâna pentru

" finele lui Septembre

-ciumul
„ca

în Sviţera,

iarăşi

ai şoprâne pentru adăpostul

de

vitelor

baciţă şi tratamentul laptelui. Pe la

se scobor

păstoresc
nu

când “scobâră

se mai

apoi cu totul “de vale. -Bu-

:

aude în aceste văi romantice, -

ci cântece dui6se şi câte un chiot.din când

în

: când. de la câte o băciţă, trimis la alt plaiii saii jos in vale.
-drept salut. O băciţă de acelea îiîngrijesce singură de 10—45 -

vaci, şi mat are lângă vaci câte- va capre şi rimători, şi. le
| prevede pe tâte cu cele necesare.
_ Serbarea

principală a lor nu este la urcare, ci la scoborire

şi ea este un

triumf. atât pentru baciţă cât şi pentru stepân.

Vacile le impodobesce. atunci cu cununi de flori, panglici
frumâse, clopote armoni6se şi pe faţa tuturor se vede bu-curie

când

„bilă,

seu

au reuşit

că sau

bine.

“til şi pe tăcute..

vara

Ei

Intre vitele de Pinzgau

puri, între-cari mai
propriu zis şi tipul

Dacă

a fost

însă

nefavora-

întemplat accidente, atunci vin toţi pe tip-

|
se deosebesc

acum

mai

multe ti-

principale sunt două: tipul de Pinzgau
de Pongau, cela

mai

mare, acesta mai

Vitele de Pinzgau sunt în genere bine proporţionate şi se
impun prin exteriorul lor plăcut prin aclimatisaţiunea „uş6ra
nepretenţiositatea lor faciă de raportarile

foloasele lor superioare.

economice

şi prin

:

Ele aă un cap mai mult scurt ascât
.c&rnele potrivite şi îndreptate :-une. ori
: „LOT sunt puternici şi plini, cu o bărbie
Jung şi bine legat, sunt largi în şele,

Tang, fruntea lată i
inainte. Grumagii
mare. Au un trup
câstele bine arcate

i
şi flămânderile
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pline,

ceea-ce

le dă

un

aspect

plăcut.

Coda .

insă este ceva cam sus pusă, iar partea dinapoi a corpului
rotundioră şi bine desvoltată. Pielea lor este subţire şi mâle
Şi se: pote intinde uşor pe corp,'iar părul este mic şi luciă.
ei este în genere. roşie şi brună, roşie inchisă
Colorea
având însă câte. o pală mare albă pe spinare uger şi Î6le. Pe
bot sunt tot-auna albe seii galbene. | In jurul ochilor iarășs

ati o „dungă

albă.

o

Fig. 113.

Vaca

-

de

Pinzgau

Inălţimea lor la greben este de 1,35 m. lungimea
de la crescet
tre şolduri

până

la rădăcina: codei de

de 58 cm.

iar grosimea.

corpulus

9,12 m. lărgimea în-!

ţeirconferența

după

u-

meri) de 2,12 m. Greutatea vitală la:vaci e în termin mediu de
„400—500 klgr. boii şi taurii ai una de 700—'750. klgr. Prodacţiunea de lapte este considerabilă de 2400— 3000 litri pe an |
vitele acestea se cresc şi se ingraşe uşor şi dai o carne

fragedă şi gustâsă. Boii lor daii.:şi vite bune de muncă, deşi:
nu sunt aşa de tari şi sobrii ca cei de rasa podolică.

|

o
Tipul deşPongau

405

—

este ceva. mai

mic,

dar. es mai

bune

de

dapte. Ele sunt preterabile pentru regiunile mai inalte ale
muntelui: ele sunt de aceeaşi. culdre diferă numai în: Mă
rime

şi au dunga albă

“Bălciurile principale

de:pe spinare

mai

lată.

pentră rasa de Pinzgau original sunt:

- oraşul. Salzburg şi impr ejurimile. apoi în Zell am See, şi la . |
| „Mittersill

»

care. -se jţine pe la. Sin Minaiti20 Sept. n. iar pentru +

cea de Pongan. în St. Iohann în Tirol.
4

|

Rasa de Marishol în Stiria. Se gisesce originală | în jur do

Si

Nezrari

= iaca

„big.

RE

It

Vacă de Marinot

”

orăşelul Neiimarchi, “dar. actualmente: esto. respindită în”rin
tregă Stiria pină in valea riului- Mur. Deşi după colâre se a- propie mult de rasa de Pinzgau, totuşi conformaţiunea ei este a
„alta fiind-că conţine şi sânge de rasa podolică şiș de Berna, dar -"a. fost încă cultivată mai “mult timp în singe pur fig. 144: Că
| păţina lor denotă: ne: indoios proveniența dela boul fruntos.

dn genere. sunt vite mări cu pielea. roşie cărnie' cu cârnele
Ș - gălbui. şi” urechile. deasemenea, spinarea dreptă,. însă.la

„greben ' şi crupă sunt. ceva.

mai. inalte, cul6rea “părului e

„este galbenă: Toşcată iar pe bot sunt vinete. Tnălţimea lor la

sI greben

«este de. 4 381, 49:m.: lungimea corpului de 9,2 m.

îi
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circonferinţa de 1,95 m.. lăţimea între şolduri de 49 cm.,
greutatea - medie vitală - este la vaci de 500—600 kigr. pro-ducţiunea medie de lapte este de 2200
— 3800 -litri pe an.
Ea a fost introdusă de multă vreme şi în. Ungaria in com.
Zala, unde a dat un venit „brut anual de 32.1, „numai
- din lapte.

|

”

5. În Stiria mai «este incă tare respândită şi rasa albă sai:
norică, care a resultat din încr ucişarea ei primitivă cu vitele
podolice” de. Ungaria,

dar este de culâre

mai

inchisă

decât.

“ele şi mai bună de lapte: |
6. Rasa de Lavanthal in Carinthia centrală şi interidră, se:
as6mănă în cât-va cu

rasa de Mariaof,

numai că are capul mic

lung; şi ţugiuiat, -cornele scurte, culdrea ei este cenuşie sură„c6rne şi unghii sunt galbene, botul roşu. Incolo ele sunt.

. bine făcute numai

cât sunt ceva prea lungi in picisre. Cio-

lanele lor sunt insă subţirişi fine. aa
Ele sunt de 1,34% m. inaltela greben, 2,30 m. lungi: şi 1,99...
m. grâsela circonferenţă după spete. Producţiunea medie de
. lapte a lor ește de 1590 1. Dar ele sunt'bune de măcelărie,
căci se desvoltă iute şi. ingraşă bine.
|
7. Rasa

de: Egerlanda” in

dar tranchiosă şi bine

Boemia.

Este

mică” de

statură ă,

legată ; are. capul scurt fruntea

cârnele mici şi negre la vert.. Botul jo

este mare

bărbie

făcut, pielea

considerabilă.

Pieptul lat şi bine

lată

şi cu o.
grosă

şi dură. Cul6rea lor este roşie ca cir6şa până la roşie brună.
Producţiunea

lor de lapte este mediocră

numai

1000—1600:

"1. pe-an, dar dai bune vite: de: muncă, . caci sunt tenace,
şi sobrii.
|
8, Rasa de. Kuhlanda, din Moravi, “un Mic district SR
polele Carpaţilor, scăldat de apele fluviului -Odera cu păşuni .
mănose şi succulenie. 'Viteie
lor de astă-qi sunt resultate: din
incrucişarea vitelor de Dusx cu tauri de: Berna, şi apoi lapă-

şunile substanţiâse saii perfecţionat mult. Culdreu lor este
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cireşie, cu pete mari albe pe cap spinare şi fole. Pielea
lor este subţire şi mâle, şi ai un păr fin şi mâle ca mătasea, Dati vaci fârte bune de lapte, căci: o vacă . dă câte

roşie

"1—14 litri de lapte pe di. Şi ca 'vite de măcelărie incă sunt :
preţiose, căci ele se desvoltă iute şi se iograşe uşor. Vacile at
o greutate medie. de: 240-300 kgr.

| Pe! 15 ipal de Sa,
9. Vitele de Opocno încă se bucură deo. bună reputaţie

7

înî

+ Boemia, pentru că „se. ingraşe escellent. In: “jur de Praga se
găsesce numai rasa acesta, Câte odâtă se esportă şi în Ger-,
mania. Dintre vitele germane ca remarcabile: ar- mai fi de
citat: vitele îrancone şi turingiene, crescute iarăşi iin regiunimuntse impărţite in diferite tipuri . după: regiuni şi jude

țele cari le-ai produs -— ca tipul
- Harz, de “Westerwald, Anispach,

mai -pucină importanţă.

Rhon,
etc.

—

de

Thuringia, de :

Pentru noi ele. au însă

“

Intre cele de Bavaria vom mai aminti numaitipul

„- fig. 115, care se bucară | de o desebită .reputaţiune

de Glan

ca vite:
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de lapte şi de măcelărie. Sunt nisce vite de talie mijlocie,
de

culâre galbenă isabelă, dar de “multe

„albă curată.

Ele

aă

un corp ceva

„cu spinarea cam incovoiată.- Incolo

ori

lung

şi de

cul6re

trunchios

trupul

lor

însă

este destul

de bine legat. La gât'aii o bărbie mare. Vacile aii o greu- tate de 450—500 kgr. Se găsesce cu deosebire în Palatinatul
„de la Rhin, Rheinpfalz..: Une-ori aii fost incrucişate şi. cu asa francesă de - Charolais, alte-ori. incrucişate cu rasa de,
Sviţera. Aceste din urmă portă. adi numirea de. tip! de Don-.
“. nersberg.
In Francia sunt de citat încă rasa jorăsică cu: tipurile” ei
numită rasa comtoisă,” rasa femelă. şi rasa - şarolesă. Cea
“mai importantă intre“ ele este cea din urmă,
“ sideră a. îi una din vasele cele mai „bune
"-

care
se conde - carne ale

Franiei.

„Rasa

şarolesă' (eharolais) aparţine” raselor

„grele; Fa are

un

cap

scurt

şi: gros,

celor. mari

truntea

şi

lată, “cOrnsle

potrivite, grumagii mari cu indoitari ale pielei şi o bărbie:
"“Duternică: Trupul lor e lung- şi bine legat, pieptul larg, fan” curile pline şi coatele bine arcate. “Grebenul şi. crupa sunt
pa late, partea dinapoi a corpului bine. formată - iar pici6rele |
'venj6se şi musculoase. Cu un'cu vent tâte părţile corpului!
cari vin în considerare pentru. producţiunea de carne sunt
"bine desvoltate.. „Cul6rea lor este albă gălbue. Pielea este:

subţire mole. şi cu un păr fin. pe ea, fig. 16.
In genere vitele: de rasa şarolesă sunt tot aşa “de mari şi .Si
trunchi6se, ca şi! cele 'englese de carne, numai cât sunt ceva
mai ciolăn6se
„şi. nu

sunt

aşa

de cât acelea.. In” schimb
de

delicate şi: exigente în ceea

hrana şi ingrijirea ăe
- succes

ele sunt mai rustice

şi ca vite de

se. poi
muncă.

întrebuința
Se

ce - -privesce

. incă

şi cu bun

găsesc în: departamentul...

'Charolais şi Nevers.

Inălţimea. lor la. greben

ciroonferenţa

umeri „de: 24

după

:

m.

este de + 47 m. Vacile. cântăresc,

.
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Se

580-680 kgr. boii şi taurii 100—900 ge
1000— 1500
- Rasa

Lapte daai

insă puţin,

litri pe 'an.

femelină din

Franche

Comte, de

statură mediocră,

eu capul lung. țuguiat, cârnele mijlocii şi subțiri i, gâtul sub“țire dar cu 0 bărbie mare care ajunge până din jos
j
de pept.

Pi

Fig. “136, Rasa Charolaisă e

“Trupul: lor. e, lung însă nu

.

îngustă. Inălţimea lor.la gre-.

este ' de

media, vitală

"ben: este de î 35-A 45.m. Greutatea
kgr.. Sunt căutate. ca vile bune

.graşe „uşor şi a

E

este: legat i în ae! ajuns, şii partea.

- posteridră a .lui este ceva cam
„230-300

Na

de lapte, căci: se în- E

a

o carne, gustosă şi fragedă.
7

-

„+

“d De a os Brailageepliatos. |

“Prot. NVilckens de: la. Viena, -care s'a ocupat multă vr ame. : 3
cu studierea diferitelor: rase de. vite .„din Alpii austriaci şi
al. Elveţiei, a „găsit intre: ele. tipuri prea - Giver gente, în: cât _nu lea putut clasa cu nici vna din cele de sus “la olaltă.. i
“Pentru aceste el adinite ; desceridenţa. lor directă de. la: un
"al 4-lea boi: sălbatec, “numit de densul Bos brachy-cephalus, E
"Boti

cu
7.

căpăăpa
+

scur tă, iar de alţii Bos
PT

„7.

i

evry- cephalus, şi

-

Sa

—a0.—

de. la care încă sar trăgea direct câte va rase şi tipuri de
vite cornute însă nu multe. Intre aceste număra el rasele de
Zillerthal. Dux, rasa: de Mâlthal, şi alte! câte-va din Tirol,

apoi rasele englese de Devon şi Kerry citate de noi mai sus.
Tot in grupul acesta putem pune şi vitele nâstre de munte
| iar nu în acel al vitelor de stepă. In privinţa celor din urmă .
ori şi cât de mare înriurire ar avea lipsa de hrană şi de ingrijire, de. adăpost” contra intemperiilor, chiar. după seculi ea nu. va avea atâta putere, ca să modifice cu totul
_dova

de Mol-

in cea de munte. „Noi

schimbată

oră de Transilvanie,

ar fi rasa

al vitei, cum

total

şi 'caracternl

aspectul

am avut ocasiunea să vedem sute şi mii de capete de vite
degenerate, pipernicite in tot felul şi degerate chiar, şi de
una şi de alta, dar n'am . putut - ajunge la convingerea, că
ele ar deriva una din cea-laltă. Fie ele slabe prăpădite: in
cât abia să: se mai potă tiri pe picidre, fie degenerale şi
pipernicite, fie ele de la suhat ori îngrăşate-la velniţă, Calot

racterele

tot-d'auna

sunt

cât nu pot A confundate Şi. asemănate
ori "de

de Moldova

Transilvânia

un boi durduliă şi rotund
deosebit

de: altai în

una

diferite

atât de

Din boul.

olaltă:

la

nu.o

nici. o dată

ca o ţeve,, cum

să scoţi

e. cel de munte,

de talia

şi mărimea lor..
”
Mai curând . S'ar putea. admite. descendența şi inrudirea
_
“ de aprâpe a vitelor n6stre de munte cu vitele norice şi friulane, sai cu vitele unicolore de munte din “Tirol, după ce -

-ele nu se găsesc
t6se

numai in Roimania, ci şi in regiunile mun-

din întrega: peninsulă

_tria, Goricia,

ete. Cul6rea

nătă dar forte

| „bălţate şi

cu' o

des

sunt

pată

sai

balcanică şi ajung

până prin Is-

lor de; şi în majoritate: eşte
între 'ele şi brane,

dungă

albă

roşcate

cu căpăţâna

scurtă sunt
*

mai

negre

pe: Spinare. Talia

conformaţiunea lor: indică originea „primitivă de
“nu o degenerare din rasele, de stepă. >

„Vitele

vâ-

munte,

iar

mult. vite mijlocii. şi

—
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mici de cât mari. Capul lo este “scurt, fruntea sus ingustă
dar jos considerabil de lată; după orbite este şi ceva cu-

fundată. Botul e cirn şi lat. la virf. Trupul, potrivit de lung
dar indesat şi durduliă ; la greben şi intre sunt şolduri ceva
mai ridicat

de “cât spinarea, crucea

tesită.

Picidrele

scurte:

dar venjâse, ugerul uhne-ori bine desroltat şi: frumos. Pielea
gr6să

şi tare, părul mare

şi creţ pe creştet. Greutatea medie:

a lor estede 200-—400 kIg. Inălţimea medie de la 1,0—1,30 m.
la greben. Dai vite bunicele de lapte, şi escelente
muncă şi i tracţiune in 1 regiunile munt6se.

Fig.

117.

pentru

Rasa de Zillerthal-Dus

"A. Rasa de zilierthal şi Dus, are un cop de: talie mijlocie
insă irunchios şi bine legat. Capul scart, gros, fruntea se strimteză considerabil sub cârne. Cornele mici şi indreptate: ă
inainte sau în lături orisonta!. Gâtul este. scurt şi gros cu:

„o bărbie strașnică. “Corpul este:;lung şi bine legat, picidrele sunt mici dar" vinjose:
având
gimea

Culdrea, lor este brună inchisă, insă
o pată mare albă pe spinare si pe moţul codei. Luncapului este de 43 cm. lăţimea. franţii sub, coru8

.-
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-de 17 cm., între orbite de 95,4 cm., inălțimea la greben de
4,13 m., civconferenţa

pe 1,70

“este la vaci de 980—350
Producţiunea
“Dau

vite

cm.

klg., la boi

Greutatea

vitală a lor

şi tauri

de 400— 450,

medie de lapte este de 1500—:1000 litri pe an.

bune

de

muncă.

căci

sunt

tenace „şi sobrii ne-,

pretenţi6se iaţă de. mâncare şi ingrijire. Se găsesce
derthal şi. în . partea de jos. a rialui Inn.

biz. us.

a. Rașa

a

de5

Măllthal,

Tati de

in Zil-.

Zillerthal- Dr

in Valea. „cu

acelaşi. nume

din

Carin-

hia- de sus. Ea .se asemănă. nalt en vitele de. Pinzgau, mai
“cu:sâmă. dură! culore, şi se confundă des cu ele, insă con- formaţiunea- lor este. alta. Capul este analog. cu al celor de

-

Zillerthal: Dex,

numai că este şi mai. lat. Fie

ai. un

corp

“runchios şi bine legal, ] icidrele. le sunt scurte. Cul6rea este
_roşeată brună,. având o vargă lată, albă. pe 'spinare, pe codă

şi pe f6le. Botul le este roşu, îinghiile negricise cu dungi
-albe, cotnele. gălbui: cu vinurile negre. Inălţimea lor este Ei

— 3
de 1,25 m: grosimea

de 1;83.m.

Gieutatea

vitala

la vaci:

este de 3—400 kgr.. Producţiunea de lapte este 2400-—2800»
litri şi mai bine. Sunt. tare căutate ca vite bune: de lapte.
Se pot cumpăra în bâlciurite de la Spittel şi Pusternitz cari

se ţin pe la Sin Mihaiu 99 Sept.
ferma

model

de

Ele ai fost introduse pe

la Făgăraş, _unde

litri de” lapte. In
rasă de Pinzgau

aii. dat

câte

1840—2000».

timpat din urmă „le -aut schimbat

iinsă. prin:

pură.

3. „Mocăniţa saii rasa românsscă ide mm ante, nu este maj:
înaltă de 1,20—1,35 m. Ele sunt vite mici iădesate cu” un

corp trunchios
îngust

şi bine legat. Ele

sub cârne,

cu fruntea ceva

ai

corpul

scurt

gros şi..

cufundată-sub orbite. Na-

“sul este bombat şi botul cam lat şi turtit-cârn. Crescetullor este puţin ridicat d'asupra cârnelor iar câfa'şi fruntea sunt:

*

» acoperite cu un păr mare. şi cre. Cornele-sunt mică Şi subțiri, de cele mai. multe ori indreptate orisonial înainte, ori:
curbate
Forma

şi ridicate in.sus,
i
aduse apoi in semicere în lăuntru. . .
încovoeturei lor

se

asemănă

de

mai

multe

ori

cu

o:

mandolină. Lungimea lor nu trece peste 20: cm.. Ochii sunt”
“mari vioi, Urechile sunt bine aşezate, la. virt sunt acoperite. _
cu nisce peri negri. mari'şi. aspri, şi se pârtă mai tot-d'auna:!
orisontal. In genere insă capul lor, apare de “multe ori prea:
“greoi şi butucănos faţă de corpul cel mic.

„Gâtul este bine pus, nu egte însă tot-d'auna
- plin şi are pielea
Trupul

increţită,

este scurt

şi o mică bărbie atârnă

in

jos:

şi gros—grebenul şi intre, şolduri puţin.

mai ridicat decât spinarea,
este de ordinar ceva

dâstul ds"

iar cr ucea: teşită. Rădăcina codii. |

prea “sus pusă, dar. potrivit de: lungă,,

avend un moţ frumos şi tot-d'auna-negru.

Pieptul

este adenc:

şi larg, umerii sunt bine puşi câte odată: prea incordaţi-—:
„-câstele

bine arcate

şi laturile pline,

cari. le. fac să fie. dur.

„dulii rotunde şi umflate ca o ţ6vă, când sunt bine ținute”
sau i ingrăşate. Dacă însă suntreu ținute; atunci: spinarea apare:

i
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„ascuţită, şoldurile sunt eşite afară, flăminderile adânci şi gsle

-câstele se pot număra din depărtare, iar f6lele
şi voluminos,
perde

at:rnind până

aprâpe de păment

tot aspectul ei primitiv durduliu.

este

adene

încât vita

'şi

Ugerul lor este mare

m6le nu cărnos şi contrasteză mult cu talia animalului, vi„ nele ugerului sunt frumâse--proeminente
desvoltate,

ceva-ce

sunt

şi mamelele

indicii favorabile

pentru

bine

produc-

__ ţiunea de lapte. De multe ori se găsesc intra ele individe
şi familii intregi, .cari sunt bunicelo de Japte şi la o cultură
şi îngrijire mai sistematică decât care aii, promit mult. Ni„meni însă nu s'a ingeletnicit
până acum cu ameliorarea lor.
“ Trupul lor rotund este tot-d'auna bine fundat, căci pici6ele

le sunt

" fârte solide.
“gre.

scurte drepte

şi musculse,

Unghiile şi cârnele lor :sunt mai tot- diâuna ne-

Cul6rea lor este de ordinar cenuşie plăvaie,

_gintie şi v&nătă negră. Albinismul rar

„N

avend nisce unghii
până le ar-

se vede la ele,

mai

des sunt cele colorate: roşcate, roşii, brune şi chiar negre
Cele din urmă de multe ori ai şi câte o dungă albă pe. spate.
sau -pe picidre. In genere spre t6mnă şi iarnă când părul
„lor este

mai

mare din

causa

asprimei

vremei, „culorea

este mai: închisă şi aprăpe- negră lă partea nainte
-pului.
Ce să dăm

|
o mai

bună

Jămaurirg asupra

lor

a cor-

| conformăţiunei

lor, dăm aci datele de mă&surătgre a trai vite alese ca tipice
din care a) este o vacă care presintă tipul” “vacilor de munte

mai bune de lapie, cum

prietarii cu dare de mână

se găsesc ele despe la oraşe şi pro-.

de la sate şi oraşe b) este o vacă

care represintă “tipul vitelor ţărănesci degenerate ca fa-milie şi individ c) un boi de: munte îngrăşat, la velniţă cu
borhot şi făcut gata.

-
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e Roi roşeat
de 8 ani îngrăşat cu borhot

b) Vaca piperni-

cită ca de 6 ani
a) Vaca

plăvae

de lapte

bună

inălţimea la greben

B

"o

=

de

2 viţer

plăvae

|

. . . . „1,48 m.1,15m.

. .1,80

“la vedăcina a codii..

o | grosimea

(circomerinţa).

cor-

. pului după spete : . ..
greutatea vitălă . .. ... . =
„(lungimea botului : . .. .
a [lăţimea frunţii sub cârne..
între orbite
a:
p
<
|

cornelor.

. ..

>

» 1,75

»

e

„1170 » 4,53 »
-36okgr. 210 ler.
.4k cm. 44% cm.
14»
.17 »
16.»
»
.19

o |lărgimea între şolduri . . . .40
lungimea

1,13

>.

d'asupra selelor . „190

lungimea corpului de la crescei

1,37.m,
1,35 »

. .90

» 35
».

»

15»

Fig. 119. Mocăniţa sân vaca românâscă de munte.

Mocăniţile se găsesc cu deosebire în

regiunile

.

muntâse

„din Carpaţi şi in coline 'din întrâga Românie, apoi in Bucovina com. Maramureş, iar în 'Transily ania numai în satele::

de munte. Ele sunt
„lapte şi de muncă,
cari sunt mai greoe
lor_este de 250—300
„dari în termen mediu

ţinute aci cu deosebire ca vite pentru
și sunt preferate inaintea celor de câmp!
şi mai rele de lapte. Greutatea medie a
kilg. Producţiunea de lapte de ar fibună,
noi

nu o0- putem

evalua la mai mult de

.

7
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800—1200—1500 litri lapte pe an, din causă că laregimul de
astă-qi ele înţarcă de timpuriu. De multe ori se găsesc între
ele .individe cari daii câte 5—6—10 litri de iapte pe di, mai
cu s&mă vara când sunt bina hrănite şi au şi un lapte gras
care conţinn 4—5—6%]9 unt. Insă totul depinde de hrană şi
de îngrijirea, ce li se dă.
Când sunt r&ă hrănite vara şi iarna ținute afară, tâmna
indată ce se -înăspresce vremea le - seacă. laptele: cu totul,
alte ori şi mai iuainte din lipsa de. -hrană, şi ele înțarcă.

Prin 0 selecţiune şi ingrijire raţională in câte-va generaţiuni
d'a rândul, s'ar putea face mult pentru ameliorarea ler
-şi ca îisic esterior şi pentru producţiunea de lapte. Atunci de

,

sigur că ar putea
său,
“Ca

lua concurența, cu cele de

ete.

Al-

|

vite de

“de fârte

Mollhal,

muncă,

cari

sunt

mare 'val6re pentru

cevă

mai

regiunile

bine

muntâse,

ţinute

sunt

fiina- Gă

pe

potecile şi. vadurile cele petrâse numai ele pot să umble în
continui: fără să obosâscă şi să suiere de . picidre.. Forţa
lor musculară
„bună,
“cari

este în raport. cu talia satisfăcătore,

şi ele sunt. preţi6se
sciu umbla

mai

cu semă

pe petră- şi stânci

ba chiar. :

prin agilitatea

cu

şi prin tenacitatea Şi £o-.

brietatea lor, cu care. îndură t6te: lipsurile şi neajunsurile
vieței, de tâie qilele. Sunt neintiecute. la scoborirea tiriş de . groşi

din

munte

şi la scosul

de

lemne

şi

părâie şi văgăuni adănci, cu 'carele cele

petră. din

mică

iane, -Sa
Ca vite de tăiere, ele însă nu prea fac, de Gre-ce
- nere ele posed

o greutate

vitală

prea

mică,

şi

acele

numite
în

su-,
ge-

se . desvoltă

“târdiii dar au o carne fvagedă Şi gustosă, şi cujtotă ieftinătatea lor ele nu merită ca omul particular să se ocupe
în. special cu ingrăşarea lor afară de subat. De ordinar lo“cuitorii dela munte sunt mulţumiţi când scobor vitele dela ”
munte dacă. cele bătrâne de vefotrmat şi pe care nu: vor să N

—
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le bageîni iarnă sunt numai ceva: pine in carne ca să Je pâlă
"vinde pentru tăiere aşa cum sunt. De multe ori nici în munte

i nu s'aii putut ele'reculege dii slăbiciunea lor de iarnă. “
|
- “Trei. sunt cuusele principale cari aă contribuit la degene- .
rarea şi pipernicirea fără păreche a lor: 1) lipsa de ori-ce se-.
lecţiune a taurilor reproâuctori, fie -din partea stataiui, a judeţelor sati-comunelor, 2) lipsa de adăpost în decursu: eernei, 3) lipsa de hrană şi îngrijire.
„Regimul lor nu diferă mult de a. celor din Părăgan şi de
la Baltă. Au comun cu acelea lipsa de veri-ce adăpost şi.

de o hrană

substanţi6să

ceva hrană

mai: multă şi mai substanţidsă de cât acelea, dar

in timpul ernei; iar Vara deşi ati

_nu este suficientă şi nu este egală in intreg sesonul de păşunat. “Tâmna şi primă-vara indată ce se ducă zăpada pășu- |
nâză în ţarinile din moine, pe livedi şi la muguri în pădurile E

" Gin vecinătate; de la Pasci sau. pe la St. George incep vitele Să
“a se urca la munte, treptat cum se. duce zăpada, şi dă colul erbei. Păşunatul în "munţii cei inalţi începe cam -de la
Rusalii şi dur6ză penă la St. Marie, $ Septembre, st. vi.
_

Deşi

munţii noştrii

iai

„concurenţa

cu ori

şi care

munţi

-şi păşuni alpine din Europa, în privința bogăției lor în specii
"de“ierburi. de val6re şi tot felul de plante furagere—vedi vol. II fitotechnia pag. 451 şi următorele.., totuşi vitele n6stre
sunt dintre cele mai mici şi pipernicite, şi dai mai puţine *

fol6se de cât ori şi care altele. Stânele nostre de vaci chiar
şi cele

de

la munte

mai

nu'au. nici o

impor tanţă.

Causa

la

acesta 'evident că nu p6te fi alta, de câtlipsa de hrană suficientă ŞI de ori-ce adăpost şi ingrijire în timpul iernei. . .
|

Ceie mai multe din ele iern6ză.. afară sub cerul liber ori.
cel mult jegate de: câte un arbore, saii gard. Aprâpe” hicăeri

sai în forte puţine. sate dela munte ca să aibă tăranii graj. duri sistematice şi închise ermetic pentru vite, şi nici ori-ce fel
de > adăpost pentru nutreţul lor—ei ele staă, ca şi !nutreţul lor,
-

Le

DR

e

.

|

o
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afară in plâie şi în pic saii baltă şi. noroiu, şi cu săptămânile stă zăpada pe ele. Locuitorii dela munte de şi inconjuraţi de- păduri, ei nu aii lemne cu ce să-şi facă ecaretele ne- cesarii şi grajduri pentru vite, şi nu ai cu ce să şi le procure. Numai moşnenii şi rădeşii dacă şi-au conservat încă
„ceva păduri pe proprietăţile lor şi dacă acelea nu sunt încă
devastate, iar foştii locuitori clăcaşi nu au păduri proprii.

Deci prin satele nâstre de munte dacă găsesci ceva udă“post

pentru

vite, atunci. acesta este

|.

iele neacoperit şi' nelipit, ori de

numai

un coşar

de

nu-

scânduri saii că straşina

gardului este ceva mai lărgită. pentru a le oferi ceva 'adăpost. de plâie, încolo frigul şi. gerul şi intemperiile le suge

ca şi afară sub cerul liber, unde mai pot face ceva: mişcare,

„pentră a se scutura de apa şi zăpada de pe ele..
„Dar pe lângă lipsa de adăpost şi scut contra alemperitr
şi a omătului, se maladaogă şi lipsa de hrană substanţiosă şi
suficientă, căci în urma devastărei pădurilor de odinidră,:
actualmente

prea

puţin fân.se produce şi la munte. De multe

"„ori.ţăranii noştrii de la munte -vin la câmp ca să cosescă
şi să facă fân cu învoială. Luncile măn6se de odinidră de pe
maluile tuturor piraelor, riurilor şi văilor, zac astă-qi in-,
gropate sub mormane de nisip şi pietriş ori blocuii de
pietră aduse din munte,
astă- di in nişte
ale

torenţilor

sau că locurile lor sunt transformate

vădari enorme acoperite

fuiioşi,

late până

cu'prund

şi petriş

la un kilometru — dar cari

vara de multe ori sunt fără apă curgătre,

în cit vitele duc.

lipsă şi de apă. Numai pe. dâluri, plaiuri şi prin poieni dacă
„se mai pote cosi ceva aşain cât şi la munte pentru vite nădej-

dea este mai mult in cocenii de porumbşi puţinele pae de. ce-.

reale de primă-vară ce se pot: produce, căci acolo: in genere
se face puţină plugărie. In' colo mai este speranţă şi la: Dumnezeii că va da o iarnă răai domâlă, ca vitele să pâtă eşi afară

„ săpască la iarbă şi să r6dă'la mugure

şi în timpul

ernei...

|

9

AQăogându-se la! acesta însă asprimeie climei de la noi,

„mal cu s6mă în unii ani, cumai fost'de ex. 188788 1892,98, în:
Sari cad victimă vitele cu „miile, vom. avea: tâte: tausele dege- |
nerărei fâră pereche ale vitelor locuitorilor noştri de la munte,
şi una din causele de miserie şi: decadinţă, materială .a. lor.
ntre ast-fel de imprejurări cum șă nu decadă şi. degene-"
'reze vitele, ori cât de sobre şi resistente ar. fi ele?! “Vitele
at. încetat de a mai fi'isvor de venit şi: câștig pentru săten.

.

In” genere vitele ț&rânilor.de la noi sunt de multe ori! aşa
-de mici şi. de neifisemnate ca talie, fisic şi forciă, in cât, nu
întrec: in mărime şi greutate pe

un porâ bun. In consecință

-

vor îi şi _folâsele lor, 'din care causa prin satele n6stre iarna “mai că nu se mai găsesce lapte .nici.de" leac, stâni: de „vaci. N
sunt câte-va prin cei munţi dar. neinsemnate, și vacile: in- a
arcă ca. scoborirea lor din munte ; laptele - dulce: de vacă.

şi. de pivoliţă este ca şi eselus din, hrana dilnică

a ţeranului

nostru:
“
„.
PE
aaa
“In fine, nu patera neglija ocasiunea să vorbira şi de vitele
degerate şi îngheţate, cari sunt specifice ale _nstre, o spe-cialitate a sistemei n6stre economice şi culturale.
9

a audit

şi se

pote citiin

cronici,

despre. vite

|

degerate, „Şi.

îngheţate: numai. in răsbâie şi campanii, când viscolul iiernei E

:a: "surprins
câmp

pe oameni

deschis, că au

cu

vite “cu. tot “în

munte. or la *

ingheţat şi perit cu toţii de ger, în urma

.

lipsei de: adăpost.. Dar vitele degerate şi ingheţate in curtea i
şi la casa omului, şi în timpuri normale; aceia - numai la

noi se întâmplă.

Sie

Ne

m

Sătenul găsindu-se în condiţiuriile descrise: mai sus,atat
la munte cât şi la câmp şiin' Bărăgan şi la: Baltă, când: vine -

“o iarnă gerâsă peste, ele, atunci perde

ger şi îngheță vitele

cu. sutele prin . sate. După cea trecut gerul - şi a început. a ..
-se înmoia vremea, atunci îorie des - poți, vedea prin sate. vite”
„degerate mari

şi mici,
-

dar. mai cu- sâmă, gonitori “Şi “mânp,

EI
-

a

zaț, cari: de şi. mai

umblă” incă

—

pe. picidre şi mai mănâncă,
ciorile

că se pan

apoi şi prin „aceia,

pe

-

lor bolnăvicios.

aspectul

- -dar'se deosebesc. de: cele alte prin

ele şi le .ciupesc

„pelea.. Şi | carnea de pe ele, fără ca să simtă. Inqată ce dă
'însă sorele cald. de primă- vara: şi .. începe să :'misce colţul
"ierbei şi ele incep .să mănânce la iarbă crudă, tâte: aceste:
vite” îngheţate şi degeraie . cad şi “ŞI - dau. obştescul sfârşit;

pe
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"iar cele scăpate în primă-vară încă cu 'vială, sunt bolnave:
multă vreme după: aceia,. incât abia se mai pot reculege
ori. şi cât de: bună ar fi. păşunea din
până vara târgiă,

-- munte şi "di lunci. “De aceea curmarea grabnică acestor. rele |
nu. este bumai. una

ardătâre pentru amelio=

chestiunile

din

. area stărei ţăranalui, ci “este: o 'chestiune 6conomică: şi naţională de “primul vang. .— Chestia clădirilor. rurale şi resî

:pândirei culturei plantelor furagere şi intre ţărani, şi. chestia _
âmeliorărei vitelor sătenilor subt cele 3 chestiuni principale:
ale” organisaţiei- riâstra economice, dacă- vroim progres in:

„agricultură,
i
N

i
E

a

-

Bivolul,

*

| Bivolal de:şi se: asămenă

|

mult cu vitele bovine! totuşi, ca-:

| racterele esteridre Şi biologice ale lui sunt. prea diferite in=RI cât, să le putem. confunda pe 'tâte la olaltă, şi trebue să fora măm cu ei un-'grup. deosebit, „pe acel pivolilor. Mai multă
7.

asemănare, au ei cu

boul-6ie (Ovibos

moschatus) decât cu
mirose

NE vitele bovine, (Bos- taurus) după ce şiel

a mosc,

tră-

iesce cu. deosebire prin terenurile mocirl6se * ca. acela, şi
'cârnele la bivolul cafrilor din Africa, plecă din mijlocul frunţii
intocmâi ca şi la. acela. Pe lângă alte “ caractere morfolo. gice distinctive: intre ei şi vitele

„-răm

numai

. n6stre: bovine, să- compa-

craniul. lor pentru. a vedea

esiștă ințre ele, incât nu” mai pâte
-

vorbă „de

?,

;
„

fi

diferenţa enormă ce

-

-

.

S

O. înrudire

|

=
d aprope a lor. Pe când la vitele, bovine fruintea eera drâptă .
plană sati fârte! puţin concavă pe sub. orbite ŞI cu: „orbitele
" seşite

afară, la a bivolilor ea este

scurtă, lată şi, convexa! -(fig.

|

„*420) orbitele api6pe dpepte cu fruntea; iar cârnele ler. sunt i
in 3 dungi, date înapoi şi apoi resucite. în sus; a

Î..

.

. “is, 120, Căgaţint de bio
a

a

i

“Apoi ca animale ale regiunilor calde, pivolii. au i pielea grâsă.

|

„Si cu puţin păr scurt. pe ea, iar. la bătrâneţe 1] pierd. şi:pe ..-...:
pleşuvi. Cei: dornestici deşi pascim-"
„_ “preună cu vitele bovine. şi stau împreuibă ziua. şi nâptea în
| libertate deplină, totaşi nici odată nu se! întâmplă o impre- :
„acela,

ŞI rămân aprâpe

“unire secsuală între | ele, şi nici că: a vădut cine- va vre un.
“bastard între ei şi ele. După noi nici că este posibilă impreu- o
nirea secsuală a lor,. după ce organele genitali ; sunt cu: totul

„-alt-fel la taurul'de bivol decât. la'cel. de vară, şi pivoliţa
'portă sarcina. Alis luni de. dile, pe când vaca numai 9 luni.
Toţi bivolii au un: corp mare butucănos şi greoiii, fruntea E
lată. şi pombată, 'cârnele potrivite, ca mărime, “insă f6rte grose şi la basă cu malte. iacreţituri, Tan colo scheletul lor .se as6-.
*m&nă cu acel al. vitelor bovine: numai cât este mai gros, şi

ssălbatice”Şi parte

-ciolănos, Bivolii: sunt arşi animale parte

a
2

-

„

a

îi
Pa

ESI
-

—
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- domestică, ba am “putea cu arept cuvent dice, că ei sunt
mai mult. s&lbateci' de cât domesticiţi, căci între vitele n6stre domestice: bivolul este'cel mai puţin blând şi - cel. mar
dirj' şi mai gre de, dirigiat şi dresat intre tâte. Sălbatici sunt.
. până în diua de. astă-di bivolul Arni din India (Bos bubalus arni), care: este: mult. mai mare decât ai noştri, şi -Bivo„_Jak cafrilor ((Bos bubalus cafler) din Africa de sud, iarăşi mai:
niai mare decât ai: noștri, dar se deosebesce de cei-alți prin
aceia că cârnelă lui sunt forte late la basă şi_ încreţite, şi:
i plecă de la mijlocul frunţiă. Aceşti doi bivoli nu au. putut
fi încă 'domesticiţi. Ei «se. „Ven6ză, numaiAI pentru pielea şi car-. |.
,

nea lor.
- De

cei

sălbatici este

incât-va

EL incă

diterit Bivolul

domestic

B.

orientală

este de provenienţă

'bubalus

domesticus.

asiatică,

şi ca animal domestic se intrebâinţeză acolo ca şi

| la noi. pen tru prodacţianea

a

dde lapte

şi de muncă.

12 Taar de Bivol.

N

EI aste tortte.„vechii în țerile
şi pe timpul! romanilor, dovadă
- găsită in'Dolbrogea şi staţiunea
„Columna. lui Traian insă nu se

y

nostre; căci. era: “cunoscută: este inscripţia. de mai sus
Caput Bubali în Dacia. Pe
găsesce. Ca el ar â fost a.
N

—
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i

dus în Europa sub regele Goţilor Agilulf, dela Avari în secolul al VI, este deci:un basmu
Bivolul

nostru

domestic este

şi nu pâite fi susţinut,
mare

-

cât boii cei mai mari

din Moldova şi Transilvania.
Este însă mai ciolănos mai robust şi mai greoiii decat ei.
Capul lui este in raport cu mărimea şi grosimea corpului
„relativ

mic,

gâtuli

este

subţire

şi

nu plin

bărbie nu are, dar pielea i este increţită pe
-bănul şi intre

şele

sunt

cidrele

deajuns

Gre-

inalte de cât spinarea, crucea

pieptul

teşită, ' şoldurile largi,
"câstele

mai

în

grumadi.

nu este destul

de

adânc,

sunt însă bine
sunt drepte

arcate, umerii mari şi bine puşi, pi* şi musculose. Ugerul la femele: şi scrotul,

|

la masculi sunt mici. Col6rea pielei este n6gră, părul negru
saii negr u-roşcat către vârt, insă sunt mai mult na qidecât
îmbrăcaţi cun p&r. Forte des aii câte o stemă alba
“cum şi moţul codii este une-ori alb, mal cu s&mă
tineri, Ochii, sunt mari, căutătura sălbatică. Câte
cornea nâgră şi pupila albă şi atunci sunt forte
volii albi sunt rari de tot mai mult ca un efect al

pe frunte!
pănă sunt |
odată ai
uriti. Bienervărei.

Când bivolu! este iritat şi vrea să atace, pârtă capul

plecat

cu cârne le la pămEnt.. EI nu spintecă cu cornele sale gre„die, ci mai mult impunge cu capul şi calcă cu ţicidrele..
"“ Cu'taurul de vacă se luptă des, şicel din urmă dosesce; pentru. a feri pe taurii

tineri

de loviturile

celor bătrâni,

de

o”

piceiii celorțdin urmă, li se! pune fiare la' picior—un belciug .
cu câte 3-4 zale la pieioral din nâpoi ca să nu- Ă mai pote a- .

junge.

a

Bivolul animal. încet şi greoiii în tote manifestaţiunile sale
să lupta cu ou şi cine |l supără ;; numai cânii il gonesc.
Cul6rea roşie nu [i pote suferi de - loc, şi îl irită indată, -

când o vede. Este incet la pas.şi greoiit la mers,

dar

în-

n6tă escelent. Când este ivritat şi alergă, atunci se cutremură
pămentul sub tropotele lor. La: muncă este” infatigabil. La
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grele,

poveri

ci6re, se pune

mai

nu

unde

pote! trage

în: deajuns “din

în genunchi şi saltă. povara.

pi-

Nu pste suporta -

“însă nici căldura prea mare, şi: nici gerul. Pe. căldura deserteză dela datoriile sale şi intră cu carul gol s6u încărcat
în cea dinteiu apă cei vine: inainte, şi ceasuri întregi. nu-l...

.

mai poţi scâte de acolo. Pe timp. de ger nu-l putem scote
. din grajd afară; iar la jug i putem pune numai acoperii
în strae grâse.
Bivolul domestic. se găsesce incepend din centrul Asiei meri-

-dionale India, China, Persia, Sună intregilitoraluli Mărei Ne-gre; şi a Mediteranei, şi face pretutindinea pe animalul de lap„te
r

şi de

numai
vina

povară.

El se găsesce

in România,

sati propriu dis,

în Muntenia pe malul Dunărei, iar in Moldova
nu. se găsesce aprâpe

şi Buco- |

de. foc, apoi în Transilvania, Un-

“garia, Bulgaria, Turcia, Italia ete.
EI vine în considerare în prima

liuie ca “animal de

lapte:

căci deşi nu dă lapte mult darare un lapte bun, fârte gros, care
este de 2 ori aşa .de gras ca cel de vacă şise plătesce cu 10

“bani la. litru mai scump. Laptele lui este mai bun dulce, de
„cât făcut unt şi brânză din el. Ca vită de muncă. pivolii castrați
“sunt cei - mai tari şi singurele animale. de poveri grele ce
„avem; “pagubă numai
greoi. la pas şi mers

că sunt gingaşi față de căldură şi ger,
şi prea puţini docili. Ca vite de mă-"

celărie, sunt, de mai
roşie

la aspect

puţină val6re,

şi mai

după ce carnea lor. este.

grosieră.. în fibre. Cu tote acestea pi-

„volii mări. se caută forte mult pentru ingrăşat în velniţe
„căci se ingraşe tare. Debuşeul: principal al. celor ingrăşaţi
este

Pesta

400

kgr. decât vitele-bovine..
Bivolul

şi Viena.
este- un

unde

animal

Şi raporturile. n6stre

se vind

. -

cu 6—8. fr mai ieftini de-

si

forte preţios “pentru

economice

SR
ţările

nâstie:

puţin desvoltate. şi consoli-

|

"date. El este singural. animal, care cu tot regimul economic
primitiv încă” n'a. degenerat până acum. Fiindcă este tare
*

pentru

trebuit să'i . facă adănosturi

la frig, lui au

simţitor

iarnă contra gerului, şi dacă nu- grajduri . masive de zid dar
cel puţin bordeie sâpate. in pământ, pentru al “feri de ger.
El este prețios mai cu s6mă prin aceia. că este animalul
omnivor, şi cel mai puţin pretenţios dintre rumegătore, căci
şi utilisâză nutreţurile teie mai rele -

„mănâncă tot ce 'canstă

pe care alte:animale. nu le mai:vor. Vara el capătă păşunele
cele

mai

rele,

atară

şi iarna

de grâul alt-ceva

nu

cap&'ă.

: şi paiele.

cocen A de: porumb

de

Paiele 'de orz

şi ovăz. şi plâva

sunt nutreţuri alzse pentru. el: 'Totoşi nutrețurile verqi
“plantele 1rădăcinâse şi tubercul6se i plac de minune: :

şi

in locurile jose, . TOLa păşune . ii- priesce "cu deosebire
vin6se şi băltâse, unde are apă şi Dălţă. în apropiere ca 'să
se potă scălda şi tolăni cesuri intregi in apă şi noroiu. Tot
-ăşa îi „place să se 'scalde și culunde în apă,. “când: "căldura

este, mare pentru
mare,

civeda

de

a „scăpa de. muscăr ie. Gâna
mii

„în apă: Este un innotător şi cufundător

minute

trece Dunărea.
Sunt

insă

escellent, şi, în câte- -va.

Ca să'i' scâtă din apă este de. ajuns
câine

asmuţatul cu: câini, „şi-un singur

„afară.

căldura este

de capete. în câte-va minute a dispărut: -

l6rte simţitor

contra

ii. gonesce

viscolelor

şi

pe

toţi:

ploilor

„reci, şi: chiar. piăpânqi, şi atunci cu grei ii putem scâte
alară. La munte nu-i prea priesce. din causa asprimei climei,
urcat pe 'deluri. Satele de pe
_marginea Dunărei in România, cele de pe malul Oltului a.
“Tirnav elor şi Mureşului din Transilvania, ale Tisei etc. cresc

Şi fiind- -că este prea

greoiă.la

Se
- mi de capete de bivoli.
ă şi desvoltare enormă.
cultură
deo
apt
este
incă
bivolul
Ca
dovadă. sunt resultate obţinute la bivolăria model dela Şer-.
-caia lângă, Făgăraş pe fermele modei ale statului ungar în” fiinţată în 1882 cu materialul mai. bun ce s'a putat găsiîn bâl"ciurile mari de ţtară dela Făgăraş, Braşov, Cohalm Şi. Sibiu şi
rr!
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care in mai puţin de 20 ani a dat resultate uimitâre in tâte
privințele:

pe când

bivoliţele

primitive

cumpărate

de la. lo-

cuitori avâii o greutate vitală de 400 kgr.şi dedâă maximum
1200 litri de lapte pe an ele ai adi o greutate de peste 600—
„800 kgr. şi da în termen medii 1500 litri de lapte, fruntea
lor aă
« ăjuns

deja la 1950

litri de

lapte pe

an.

|

Rig. 122
Pauri de la bivolăria model

d
Din cele espuse

Crescerea
până

dela Șereaia

vitelor bovine

aci are

şi pote să-şi

alegă

lie-care i

specia şi rasa de vite, care "i convine şi o crede. îmai aptă
“de cultivat

în circumstanţele, în care

se găsesce,şi mai 'po-.

trivită cu mijlocele de care dispune. Că nu tâte rasele de
vite se potrivesc

peste tot egal, şi se aclimatâză de o po-

trivă de bine, este lucru sciut. Face mult la acâsta d'a alege
şi nimeri tot-d'auna pe cea mai potrivită. Factorii principali
ai producţiunei în “agricultură sunt: solul, clima, starea eco|.

—
nomică, şi

debuşeul.

De
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ei trebue

să
: ţinem

bine cont

şi la

s6u specie de vite nu progre--

“cultura vitelor. Unde O rasă

seză ori nu renteză, ea trebuesce ameliorată, eventual transformată şi înlocuită cu alta, şi când. avem să alegem între:
diferite specii şi rase, dăm preferinţă. aceleia, care progre-

|

seză sei renteză mai bine. De. multe. ori va fi necesară chiar
cultura unei singure specii ori rase, şi acesta duce. de sine
la împărţirea

muncei şi specialisare.

Specialisarea a dat bune resultate şi pe terenul culturei.
vitelor. Am vădut mai sus, cum englesii ai vite proprii
“pentru fie-care - servicii in parte, şi ei au obţinut cu ele
cele mai inari felâse la. tote de o polrisă, şi stau adi in:
fruntea tuturor statelor. Şi poporelor. „Insă specialisarea pe
basa împărţirei muncei, şi desvoltarea anilaterală a uner

rase s6ii specii de vite, nu atrage” după
neglijarea

sine

numai de cât.

sâi esterminarea totală a celor alte. rase şi spe ci

_de vite, căci de multe ori o specie ori rasa de cultură im» plică şi:atrage după: sine cultura similară ” si a celor-l'alte
specii şi rase' Ge vite. Aşa țările şi județele cari ati vaci bune
. „de. lapte, lucreză -mai mult fumai cu caii la cultura pământului,

gau

şi au

găsim

şi.cai

l6rte

buni.

de

şi pe calul

Alăturea

de

vaca

de

Pinz-

vacile

Pinzgau ; alăturea de

de

Holstein, găsim calul de - Oldenburg şi -danes, cari sunt
forte buni pentru muncile agricole. Ţările. cari produc vite.
de” măcelărie de primul

ai cai forte buni
de caii de povară

rasa Clydesdales

norman.

rang,

iarăşi “lucrâză numai

cu

cai şi ă

d. es. englesii, rasa Shorthorn — alățurea
—

telegarii

enornY de grei

şi aiţii, vitele normane

a

.

şi robuşti

—

-

alălurea de calul

-

îi

“Terile nostre cari produc buni - boi de muncă şi de carne
| dar posed rele vaci de lapte, au bivolul câ animal special
pentru lapte, d'asemenea Gia ţigaie, țurcană, etc., pe când: |

a

a
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“în străinătate oile nu se mulg. Caii, noştri ocupă la munca
„câmpului un rol cu totul secundar, [aţă de ai, altor sate.
„Că chiar şi sătenul pâte ajunge. pe verenul culturei vitelorla
„cele: maj multe rase bune de vite sunt în mâna

tori țărani.

că

s'a vădut mai 'sus, unde s'a dovedit

'resultate insemnate,

O- impaărțire a muncei

micilor cultiva-

pe terenul culturei şi fol6-

selor vitelorse pote vedea! adesea in Tr ansilvania la țăranii saşi
-de acolo, cu resultate escelente. Ţăranii saşi.mai bine situaţi .
.materialicesce, țin ca vite pentru lapte esclusiv bivoliţe, câte”

-3—4—6—8

pivoliţe —

| urmă însă

pe jumătate. din

"“gau, şi de multe
Salzburg

cu -progenitura lor — în timpul

—

numărul

ori ânimale

lor vaci

originale,

iar peritru munca

de rasa

din
Pinz-

importate

direct din

câmpului aii 2—4

boi mari,

„de rasa indigenă de câmpie, însă ţinuţi şi vara la grajd şi
„mai rar îi scot la păşune, însă şi aceştia de tâtă frumuse-!
-țea; şşi în fine pentru transporturile” uşore
“ru

şi mai cu s6emă pen-

transpor tul muncitorilor. la: lucrul câmpului, denşii. ţin boi

şi cai, 2—3—4 cai, mai des două iepe frumâse de prăsilă după
Şi. cresc de la armăsarii statului

| câte 2—3 mânzi de
„din satele

săsesci

„de ţţâră ordinari,

rasă,
stava

„de

şi de mare preţ.
cai a satului

pe fie-care

an |

Deja in multe

nu mai

sunt

ci tot cai de lucs: ca la. pergole

caj, =
,

cari capătă

cele
a

„mari, ?

Sistema veche d'a cresce vitele, die denşii, nu mai rens6ză, dar „rentâză şi: încă [6rte bine sistema cea nouă, ba-,
“sată

pe

împărţirea

muncei

cu

introducerea

- regimului

sta-

“'bulaţiunei şi. inființarea : de păşuni speciale pentru
mânzii
satului. Ba chiar şi oi şi rimători ţin dinşii în număr măricel, şi sunt încă «le ţinut şi chiar necesare, fiind-că fie- care
plugar, care “şi pricepe meseria sa, cultivă şi plante legumin6se,

a căror vreji şi păstăi

le pâte

utilisa

iarna

mai

bine

-„cu oile ce cât cu ori- -care altă specie, de vite, „deosebit de
fol6sele mari ce le are din lână şi brânză,
ÎI

a

De

la saşi

Laptele
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ati: luat esemple

locuri mâi cu semă
aşa. săraci

—

cei

din

—

şi țăranii. 1omâni. pe “multe-

ţinutul: Sibiului, căci adi nu sunt”.

ca inainte.
de vacă. S6u

a

.
-Divoliţă

,

şi brânza

Ă

de die cu: mâmă-:

ligă sunt: alimentele de cășetenie aie populaţiurnei rurale de la noi,

iar brânza

-de vacă şi de bivoliţă,

mai

că nici nu:

- intră în deprinderile n6stre de.a o prepara, şi consuma.
Totuşi, adevăratul-:teren pentru specialisare şi impărţireamuncei: în materie de cultura vitelor, este la proprietatea:
mijlocie şi mare,
multe mijlâce şi

la marele caitivator,. „care
ţine .multe vite; şi cruia

ţină la ele şi un mascul

la ajutorul

de valdre

şi concursul

proprii,

dispune de mai”
îl dă mâna să;
fără d'a fi. avisat:

altora sâii al statului,

şi le | Gte:

da ingrijirea necesară şi posedă s6i se “presupune că. po-_sedă şi nai multă inteligenţă. şi cultura de cât.ţăranul. Că
"În desvoltarea Şi perfecţionarea păstoriei române, marii cul-.
tivatori

de vite

români,

mocani,

țuţuieni

etc.,

ar.îi avut.

menirea să premârgă “ cu esemplul şi fapta inaintea tuturor,.
este lucru evident, după ce ei avâi ciredi şi turme nunie-_râse Şi rase bunicele, dispună deo experienţă seculară, trans-_misă.

din moşi

şi strămoşi. prin tradițiune, şi -eraii şi Omeni--

„umblaţi in lume. şi cu 6re-care cunoscinţe de carte, deci mai:
in curent cu cerinţele pieţei şi ale comerciului internaţional. .
Dar ei nu ati făcut nimic ci au părăsit'o aprope cu totul..

Specialisarea
„puncte

la

cultura

de vedere:"a)

vitelor.

sait

se

pentru

pote face. din dilerite..

luarea

unui

folos al

lor:.

D) sai pentru două, ori, c) a trei fol6se de odată: Ca dântâi p6te

fi: _1) Crescerea

de

reproductori

şi

vîndarea

de

vite

„tinere pentru reproducţiune. 2) Crescerea de vite pentru tăiere.,
„.8) Ţinereade vaci bune de lapte;în vederea inființărei unei.

„

lăptăriă sistematice, pentru vindarea de lapte dulce sai pentru
_fabricaţiunea de unt fin de masă

şi.de brânzeturi. 4) Pentru

"a produce bune vitede muncă şi vindarea acelora
,

.

,

,

-

.

la etatea.:

.

40

|

de 3—4 ani. In categoria a doua întră vitele cari au să ne
„dea câte două folâse combinate des, vite bune de lapte! dar
îngrăşat,

-şarea

este lucru

r: -doua linie, sati să

vine

iar laptele

căpetenie

de

numai in a.

dar

dă muncă

ne dea vite bune

ingră-

unde

de carne şi de. lapte,

sai vite

-şi de

şi de

carne. Eventual putem urmări şi obţinerea a trei fol6se de
„odată: de lapte, muncă şi carne. La acâsta din urmă, bine

înţeles ca. fie-câre din cele trei fol6se deosebite. obţinute, nu .
“pot: fi decât mediocre. Cea mai importantă şi care dă fol6se.
incontestabil

este

-mari,

SR

:

categoria ântâi.

Intre acestea pe cea d! ântei o putem obţine insă numai după
-ce arn introdus o rasă nouă şi ne-a succes a o aclimatisa
ce reclamă” de multe

cea

psrfect,

ori mari

sacrificii şi timp

perdut, desilusiuni etc. eventual când după mai multe i încercări
:zădarnice,

prin „stăruinţă am

pepinieră

sai

reuşit în fine de a ne

forma o.

şi bine

de elită, . de vite: frumâse

o: cirădă

„consolidate îi caracterele lor, şi: care ca atare suni apreciate -

vinde

-şi de alţii. Iusă şi la acesta, nu tote vitele le putem
-cu „acelaşi

genitură

preţ,

ci'suntem

lor, o putem

mulţumiţi

dacă 1[4—1/3

vinde cu. prețul convenabil,

din pro:

eventual

încercând cu ele chiar ținerea unei licitaţiuni publice, „pe
|
când restul la 2]8— 3/4 părți din ele, câte nu ne trebuiesc
„nouă pentru prăsila proprie, pe cele de mai. puţină. valore .

“le castrăm, eventual le vindem cu un preţ şi mai scădut,
însă! nici odată nu le vindem: pentru reproducţiune, pentru
ne

“a nu

„suntem

"de
sai

siliţi

ale

multe

ori

cumpărătore

ori

greu: câştigat, şi de

cu

renumele

perde

desface “sub

preţul

lor

de

producţiune. Este lucru sciut că în fie-care cir6dă
familie, progenitura

nu

ese.la

fel, ci se

este mai

avantagios

.

turmă

găsesc. intre ele

individe de valdre tare diferită.
„ Deci

|

ca pe cele mediocte

|

e
: -de val6re Si
şi

““inferidră să le castrăm sai vindem - pentru: tăiere, chiar Şi
-sub. costul lor de: produeţiune; de cât, să ne e perdem repu-.

—
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taţiunea dobândită. care ne aduce perderi mult
şi mai regretabile.. Cu. cât vom fi mai “scupuloşi

mai mari
la clasifi-

"care: şi seiecţiune, cu atât va cresce increderea publicului
in oferta şi producţiunea nstră.
In casuri analoge este
- insă destul ca 2—3 reproductori: cumperaţi din o cirâdăori
familie renumită să -nu.6să buni şi să nu îndeplinâscă spe“ranţele

mele

puse

ei

intr” &nşii,

pentru

din val6rea ei de
„La, - crescerea

viței . tineri

ca cireadă

tot. d'euna

întrâgă

să-şi pârdă

mai /nainte.
de

vite tinere

ingrăşaţi

renu-. .

Şi în urmă să decadă cu totul

ori pentru

“
numai. pentru

ingraşarea

măcelăriej de

vitelor tinere la

„tatea de 2—8 ani nu este necesară atâta selecţiune. Pentru
acesta este

de

ajuns

ca. vacile

să fie bine ţinute

in timpul

gestaţiunei, ca viţeii să fie grei când 'i fată, -şi apoi să-i hrănim intensiv. după fătare; Cel m alt. pentru desvoltarea hai
iute a lor, alegem una din rasele precoce. Pentru înfiinţarea
„unei lăptării mari sistematice, “unde nu există lăptării dar se
“caută şi plătesce forte bine laptele prâspăt, untul şi brânzeturile

este mai nimerit de a introduce şi a aclimatisa o rasă de,
vaci .laptse, de cât a bate drumul spinos cu ameliorarea
celor indigene,

. podolică.

Pentru

rele.

de lapte,

cum

sunt

vindarea de lapte crud

de cele de. rasa.

este necesar nu-

maj să producem lapte mult fără de considerare la grăsimea"
lui, pe când pentru fabricaţiunea de unt şi brânzeturi se

„caută şi la calitatea laptelui, ca” el să fie gras. In streinătate s'a introdus chiar obiceiul, de a plăti laptele în comerciii:
şi în diferite

lăptării nu

atât după măsură,

cât după

pro-

centele de unt dinirensul.
.. .,Pentru înființarea de lăptării în jurul orâşelor este, mai E avantagios d'a, cumpăra vacile fătate de : curind seti scurt
timp inainte de: fătare—a le "mulge până dai lapte şi când
-sunt aprâpe de înţercare,; a le vinde. De crescut şi a leţine
- ani de dile sterpe, - arare-ori se. renteză, din. causa scum-

|

p: tei

Afară

nutrelurilor.

la

unde

şi moşie,

ţară

Si

|

a30

o

noi

în-

trebuinţă;
sine * producem t6te. nutreţurile da curi 2vem
acolo este de cele mei multe ori mai avantagios de a le
cresce noi înşine. Vitele pentru munca une-0rişi cele de ingră-

șatse cresc la suhaturi mari naturale cum e în Bărăgan—Balta
stepe etc.,

de ordinar în regiuni

jong la 'desvoltarea

lor normală,

puţin. populate, până

atunci se vend

ce-a-

în bâlciu:

mari, pentru a fi prinse şi invăţate la muncă, eventual!
„pentru tăiere. De multe ori ele fiind grase se mai.pun pe
îngrăşat deosebit cu bor hot, brahă etc, şi apoi se vind fările

-

cute gata.

categoria a doua, cele cari ai să ne dee câte două
folăse d. es. vite de lapte şi de ingrăşat, sai vice- vevsa, .
..
ori pentru. jug şi carne, de cele mai multe ori este de ajuns
. Pentru

să. introdueem

O rasă

.
mai departe.
Rase escelente

bună şi să o cultivăm

pentcu

lapte. sunt:

in sânge pur,

vitele olandeze,

frise

-,

E „de est şi de vest, de Simental, de Berna, de Pinzgau şi Mon-.
tavon, de Allgău Airshire şi altele — tote aceste dai lapte mult. 'se şi ingraşă binişor. | Altele escelente pentra îngră -.
Şat şi cari dait lapte binişor. sunt: cele de 'Shorthorn, de .
Charolais, viiele de luncă din Schleswig-Holstein, vitele no. '
rice albe, şi cele dela Innul siiperior. Vite bune de muncă “şi de carne sunt: vitele podolice de rasa de Moldova; de
câmpie etc. Pentru tâte trei fol6sele de oGată: muncă, lapte
şi carne se potrivesc mai bine rasa de Pinzgau, de Schwilz,
ae:
cea de Kuhlanda şi de Anspach.
“La introducerea unei rase 5treine se alegem tot- dauna pe
aceia, care se potrivesce” mai bine cu condiţiunile solului
Şi climei, cea ce la ţinarea lor afară vara la păşune si iarna.
în grajd, fuce fârte mult, ca! să. se pâtă aclimatisa mai uşore
“Pentru o. lăpterie la munte. să alegem tot'o rasă: iarăşi de
munte sâi din regiune delurâsă:; iar pentru una la câmp

:
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-

seu. la: “baltă să alegerii tât una de luncă, iar nu vice- -versa
sa. SI
ca la baltă « să introducem una de mante şi la munte una de.
luncă, când clima, solul, hrana şi apa sunt atât de diterite.
Sa
“Dacă

este

nutreţuri
căci

nn

Pentru

să

le ținem. „și vara

în

grajd

şi

cu...

vitele de muncă, se cere.nu numai. talie şi foreiă, ci

să. aibă şi piciore - bune
ca. să aibă

tenacitatea

şi. să fie dedate cu asprimile
şi sobrietatea

necesară.

mul lor sub care ele au . erescul a fost ma)
„Sunt

să le nutrim

verdi Şi uscate, atunci se potrivesce, ori şi care,
.. sunt aşa espuse influenţei, climei şi, intemperiilor.

mai

tenace...

,

E

Da

Cu cât

climei
regi

aspru, cu. atat

|

a

-

Fie-care din. aceste vite de rase şi folse deosebite, ai uni alt aspect esterior şi intrunesce alte calităţi precum, am vedut,
mâi Sus

la pag.

207 Şi următârele.

Apoi scim că: în fie-care

"vasă, ciredă şi familie nu t6te vitele şi individii-sunt de a:
Ă ceiaşi “val6re -nici că. progenitura-lor se desvoltă “Sgal, ci trebuesce fâcută tot-dV'auna'0 selecţiune între ele. In fine de“pinde” mult resultatul şi de melOda, . ce vroim să intrebuințăm la cultura şi per fecţionarea lor dia. cele schițate la pas: -

116, dacă este, să o cultivăm. mai

» are

să ne. servâscă

numai „penru

departe in, sânge pur, ori
încr ucişare, cu alle rase,

Şi în. ce raport de sânge.
po
De multe ori am ales rasa, nu pe: cea mai bună. şi «con- . 3
formă cu trebuinţele şi “aspiraţiunile n6stre, ci numai, pe
cea. apropiată da eie.şi rrelativ: mai bună, şi remâne ca să stă-.
ruim de'a le 'desvolta şi “perfecţionă noi mai departe i în sen-.
“sul vederilor n6stre, iar alte. defecte -să le suprimăm, şi cu
“timpul să ne “formăm singuri rasa car6 ne trebuesce, şi care
este în stare să satisfacă pe deplin trebuinţele n6stre, De.
"nulte ori luăm una

dela

o rasă,

prin incrucişare 'le combina

alta calitate dela alta, Şi

pe. ambele la olaltă, intr una.

„singură: şi omogenă. .
”
7
La alegerea: raselor si individelor ne aa O. bună deștusire
«Zootechela» e

a

!

”

-

28

.

—
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corpului,

esterior ul şi confor maţia

logice despre

—
apoi

registrele - - venea:

descendinţa directă a. lor, familia etc. Pentru
specială îifie-care

individ

în parte, atât cele de secs masculin cât şi femelele,

pentru

reproducţiune. merită

o selecţiune

a le putea potrivi cât mai bine în caracterele lor.
conlesțabil

că atenţiunea cea mai mare

d'auna alegerei taurului,
care an mai multe

trebue să o. dăm tol-

fiind că el are să gonsca

femele,

Insă inpe fie-

şi ne dă în total o progenituri

numerâsă decât vacă, şi dela el dacă este: bine
. ales, avem să ne aşteptăm la un efect covirşitor.
La: pag. 197 am-ar&tat caracterele şi condiţianile, “ce trebue
-să întrunâscă atât masculul cât şi femela; pentru a fi apte
mult

mai

pentru reproducţiune. Taurul de ori ce rasă ar fi el, să presinte şi după esteriorul stă energie şi forţă, să fie iute în
-_ t6te- manifestaţiunile sale, iar nu mile - şi flegmatic. El să
| fie bine desvoltat şi de un aspect esterior plăcut şi fără cu- Sur, şi să nu fie nici prea sălbatic şi feroce. căci va da loc
la o progenitură şi mai sălbatică, de care apoi nu este în |

stare nimenea să se” mai apropie. EI să nu, înpungă
dacă ar contracta obiceiul de. a impunge,: pentru ca

şi
să

nu potă ataca vite şi Gmeni, i retezăm virfurile ceârnelor.

Tot-W'aună un taur'iute gonesce şi fecundâză un număr mult.
mai

mare

de vaci, decât

unul

molatic.. El să nu fie supus

la vre-o b6lă cronică ori alta ascunsă ereditară, şi la incercare
să vedem ca organele genitalii
anomalie ori stare patologică.
şi

aie lui să nu Presinte- vre-o

Taurul tinăr să nu-l punem prea de timpurii în' servicii .
să nu abusăm nici odată. de forţele - lui, pentru: a nn

da
nascere
la o “progenilură rachitică Şt» bolnăvicidsă. |
Dela 1:/—2 ani îl putem întrebuința cu măsură mai mult

de încercare, lăsând săgonescă câte-va viţele, casă vedem cum
transmite calităţile lui. De folosit sistematic, îl folosim însă
numai după 2 ani trecuţi şi până la 5 ani s6i cel mult 6 ani;

—
aci
râmân
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nainte else inmsie. prea tare: şi din causa taurului
adesea

prea multe

vaci sterpe.

De aceia

este

bine

„ca tot-d'auna să ave şi să ţinem câte2 tauri în ciredă, din
care unul tin&r incă nedesvoltat şi altul în virstă, care dacă
'îmbătrânesce şi se inradie, cel. tinăr se intăresce şi îl ia locul. Ai
a
|

Taurul ten&r de ta 118

da două săptămâni. odată,
la

8 dile la vaci.

Nici

ani să?1

lăsăm să sară numai

iar între 2—3

odată

să

nu'l

ani. îl. putem da

lăsăm

să

„pe di, ori cât de forta ar fi el; Dacă umblă
'şiune

taurul

să calculăm- gonirea

tinr sub 2

a

925—30

sară

şi

de.2ori.-

..

cu cir6da la"pă--

de vaci

pe an pentru.-

ani, şi la unul intre -22 şi 3 ani până la

:39—45 vaci pe an, la unul în deplină vigore până la-75 vaci “varla unul mai în vârstă reducem - iarăşi numărul vacilor
_-destinate a. le soni el singur la 30
— 40 capete pe an. Cele.

mai multe comune insă abusâză tare de taurul lor, căci la
--0 cirâdă de 150—200: de vaci. țin un singur taur, ceea-ce este
"în detrimentul: progeniturei și al rasei.. Ori şi cât de forte
şi de bine ţinut.-ar fi taurul, să nu'l lăsăm să-sară şi fecun-

-:

-deze: mai mult de 70 — 80 în casul estrem - 100 de vaci-pe
vară,

pentru

a avea o progenitură robustă.

Lafolosirea, din

-mână el pâte să: :gonâscă. şi mai multe vaci.
Insă 'pe nici un

„de a! fi supus

taur să nu'l

băgăm” în ciredă, mai nainte

mai intăiii încercărei,. cu un număr

-de viţele, ventra

a vedea

.

ce resultate dă.

restrâns |

Taurul cu cât sare:

"mai putine vaci, cu atât-le gonesce Şi. fecundeză mai sigur,
-şi cu

cât

gonesce

_:Şi progenitura

mai.

multe,

cu

atât. „concep 'mai:

lor ese mai slabă. Unii

puține

.

aii obiceiul că schimbă,

“taurii -forle des şi vor.să aibă tot- -dVauna un. taur tinăr. Â„cesta nu este câtu- “Şi de puţin necesar şi practic, de '6re-ce
înainte. dâ 2—3 ani nu avem „timpul necesar - ca. să vedem

rodele ce dă el,şi cu sistema aceea nici odată na vom
la consolidarea ciregei săi

ajunge: :

familiei. „Numai. la taurul bun și .-

a
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probat putem. fi siguri de; resultatele
tot interesul să'l menagem,

vem

ce dă, şi pe acesta a-

pentru a'1 avea şi folosi cât.

mai. indelungat: Si de fapt în practică se ivesce fârte des-casul, ca “animalele de « o val6re superidră se întrebuinţeză:“
4

încă până

-

ani

la 7—3—40

ai vieţei. însă cu măsură, şi chiar

cu risicul ca una sai alta din vacile gonite să nu concăpă.
Numai. aşa se pot ficsa unele caractere.
Taurul tin&r îl dăm cu deosebire să gon6scă viţele şi ju-i

ince,

iar taurul

mai bătrân cu preferința vaci. Taurul prea:

-grediii nu este bun pentru viţele şi. vacile mici, fiind-că le
„deşâlă. când le sare, iar viţelul prea mare: după tatăl, pune„în

pericol

viaţa. mamei

la iătare, şi. din

atari imperecherei es..

N

„vite. disproporţionate, inalte în picicre.
La

vaca

ca să. se
vine

in

bună
tragă

de lapte se caută - in prima linie originea.aer
din o rasă şi familie bună de lapte. Apoi

considerare

conformaţiunea ei exterioră,

ca

să

nu.

fie butucănsă şi ciolăn6să, nici ca să asemene cu taurul.
„Gorpol ei în total să fie mai bine mic de cât mare sâii greoiii,
“cu

ciolanele fine

şi dânse,

cu capul. mic, cârnele

subţiri

-

şi

“lucii, “urechile subţiri, ggâtul subţire, fora ctreţe pe grumazi A
şi fără bărbie, Corpul să. fie lung, larg în şale şi tu f6lele adânci Şi larg in cos,.cu picidrele scurte. Capul ei este mai
lung şi mai ingust de cât:la taur, „privirea- i blândă, aspectul
“în “total” mai mult blând a femeie, de cât, feroce şi sălbatic.

” Pielea ei trebue să fie subţire, mble şi nu prea întinsă pe corp.
îi
&

ci elastică, şi să aibă un

păr fin „Şi mâle.

Ugerul să-i

.

fie mare

“şi bine 'desvoltat. atârnând printre pici6re in jos; şi el să.
nu fie.nici cărnos şi tare, dar, nici-.păros. Cele din armă
“sunt indiciile. unei: vaci “rele” de lapte. Ugerul să- fie înainte:
de muls. mare, umflat şi tare, iar după muls6re- moleşit şi
. slăbănog.. Mamelele lui să fie mari. şi bine desvoltată, iar
vinele. care conduc la el să fie. umflate şi grâse, în “cât să .
N
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-se. potă vedea de. departe, iar la. intrarea Jor în abdotien să.
„află o gaură adâncă, numită caveraa. laptelui.
In fine mai vine in considerare Şi oglinda laptelui, asupra
căreia atras ratenţiuneu

rig. 123,

mai

întăiii

Guenon,

un

văcar lvances.

.

Oglinda Inptelui după Gnenon.

Sub oglindă see înţelege : acea pată cu păr fin ŞI. mâle dintre
wpicidre, ce se intinde de asupra ugerului la imbinare, a
cărui

păr este: îndreptat, în sens invers de cât cel alt păr. Mărimea
ŞI. conlormaţiunea.. ei,stă

intr? o anumită relațiune

-

cu produc-

tiunea de lapte.. După Guenon, cu cât oglinda este mai
nare “şi posede anumite forme, cu atât vaca este mai
bună

de lapte

“și vice-versa, vaca -rea de lapte. are oglinda mică.
“EL împarte vacile după conformaţiunea oglindei în 8 clase.

7

Cele mai bune. de lapte sunt cele cari posed “oglinda mare

şi. in

lormă

de liră, .apoi vin

formă de: furculiţă

Cele” mai rele . sunt

„în formă de unghii

cele cu. ea obcordată

sai
+

fig. 123, cele. cu oglinda

ascuţită. Sau

în.

lessă -

ori de scut.i Importanţa oglindei pentru

„ producţiunea laptelui ait recunoscut o şi alţii, numai cât au
-arătat că există o legătură strânsă intre ea şi diferite alte.
alande. la tauri oglinda prea puţin se pote observa.
Pentru vitele: de ingrăşat şi de măcelărie să căutăm ca ele

să fie: largi in coş, largi între şolduri,

cu pieptul adânc

cu deosebire tâte acele părţi ale corpului,

cari vinia

şi

coansi-

“xderare in prima linie la producţiunea de carne şi dai o carne.
N

-
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a

bună

Şiș gustosă, să fie tote cât mai: bine desvoltate : muşchii,

„şoldurile, pulpele, jar capul, . cârnele, picidrele pot să lie
mici, pielea: subțire, părul mole, ca unele cari sunt de mai
puțină importanţă. De la ele se pretinde mai. tot-d'auna
ca să fie precoce, ca să se desvolte iute. Dacă sunt. bune şi:
de laptenu strică, căci dacă au inţercat, ele: se ingtaşe uşor.

Pentru vitele bune de muncă vedi paz. -198,
|
Nu este destul numai cu rasa fumilia şi esteriorul lor, ci este
mult mai sigur da ă le alege”şi impărechea şi după resul„tatele, ce. aii dat els şi: când le-am pus la iiicercare, sei selecţianea după prestaţiune. -:
”
2, , Coputațiunea

-

o

-

y

Instinetul ceesual se mânifestă la vite mai curând ori mat
târqiii. după rasă şi individ; dar şi după ținere şi nutrirea,
- ce li.se dă. Hrănirea - intensivă din primele stadii de desvoltare face vitele mai apte pentru copulaţiunea de timpuriiă,.

- „pe când ținerea. rea le intârdie din
“țiune.. Insă
sterilitate;

îngrăşarea
şi

| de timpurii,
dă vite mai

desvoltare şi copula-

prea tare a lor le

le face ca

la gonire

să“nu

predispune. spre. .
concâpă.-

Gonirea-

|

dă. vite mai bune de lapte, i ar. una mai târdie:
mari şi mai bune pentru

muncă. Nu conceperea: ,

de timpurii împiedică vita tinără din desvoltărea ei, cât mai

- mult lăptarea şi mulgerea ei. De aceea mulţi ui obiceiul de“a da viţelele de timpuriti la taur, pentru a le face'vaci bune
'de lapte,

iar după primul vițel -a le lăsa: să, trecă

mai

mult

timp la mijloc până le dai pentiu a doua 6rălataur; ei le:
losă mai mult timp, sterpe, ca să crescă şi să se 'desvolte
mai bine. Gonirea mai târdie ne dă .tot-d'a--uua . vite mai

mari în'

talie,

chiar

cu

risicul, d'a

dintre viţele, să nu coneepă
mai mult: timp.

ci să

face ca una, sai

rămână

alta.

-„sterpă. pentru

Viţelele se daii variat pentr u prima oră la taur; cele precoce

.
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la etatea de 1:/,—15[+ ani, iar cele tardive la 2—2'/, ani impli-

niți, în mod fresce atunci,

când

ele sunt: în câldură

şi.

“umblă dânsele după taur. Dacă nu :sunt “satisfăcute când.
„sant in căldură, atunci. după 3—4 săptămâni le revine căl-.
dura

iarăşi,

le revine

v&mână

tot

şi dacă nici atunci

nu s'a observaf,

mai “puţin, şi tinăra

sterpă,

şi spre

vacă

este prea

ingrăşare. Viţelele

date

la alte. dăţ,
dispusă

să

prea .târdiii

la taur, şi cari aii' conceput şi fătat târdiii, nu santaşa bune
de lupte, şi de multe ori. ele rămân sterpe,
lor. devine mai mare şi mai robustă. Dacă
mică

sai vroim

ca

să săltăm

deşi progenitura
muma este prea

|

progenitura. ei în talie, atunci

sai că o dăm mai târdiu la taur, chiar cu risicul ca să nu:
concâpa aşa de uşor, sai că-după primul vițel al el, pecare
insă nu-l ţinem, lăsăm să trecă mai mult timp la mijloc,
“până
vam

“ca

o.dăm pentru a doua oră la taur. Insă, acelaşi etect
putea avea şi prin aceea, ca viţelul prim nu-l ţinem

să sugă ci-l vindem

in curând după fătare, apoi încetăm

cu mulsul de -timpuriii şi hrănim bine vaca ca să câştige ceea

ce a perdut prin fătare, şi să devină bună de lapte.
Căldura la vaci şi. viţele se - manifesta sub dilerite simp- |
„tome,
“mai

că vaca este peliniştită, nu: mănâncă, -sare, sbiară şi
cu semă mugesce . des şi scâte un sunet gros, ca de

“buhaiă,: iar lăsată liber sare, când pe una, când pe alta, alergă mult fără să măpânce, părăsesce, cârdul şi cireda,,

- “umblând “pustie ; valvulele vaginei "+ sunt umflate şi roşii.
ea urin6ză des şi la viţelele: tinere, urina este amestecată cu
mucosităţi, une ori şi cu fragmente de sânge închegat, sail
dacă vaca este fătată şi dă lapte, atunci nu lasă laptele bu-

euros,

sau că ”i scade

secreţiunea laptelui. : Vita ce

umblă

in cirâdă; este uşor de a-o cunsce, dacă este in. căldură
ori ba; nu tot aşa de uşor este însă la cele cari stai
în grajd, şi sunt supuse , regimului stabulaţiunei, pe cari
: regimul

lor

le lace

să fie mai

molatice,

căci stai tot-d” auna

E

e
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“legate de. iesle, de nu:se pot

mişca din loc, şi nici sări...

„Aceste lrebuesc. observate de „aprâpe, şi cu multă atențiune, căci la ele -căldura se ivesce. tare: neregulat.
Căldura la vaci durâză: 94, ore, cel mult 36 ore; dacă ea.

"rămâne neobservată,

atunci

după 3—4 săptămâni

le revine

iarăşi. Tot aşa şi atunci, când vaca s a gonit dar nua prins.
Vaciie deja fătate, vin în "căldură de regulă la 4 săptămâni
după lătare. Dacă le dăm

la taur

şi se gonesc,

a'unci

le

».

scade îndată din producţiunea obicinuită de lapte şi vaca
încă se slăbesce, când fetă. prea des..De aceea este 'mai nemerit, ca să lăsăm să. trâcă: o căldură, două la mijloc,
“pentru a beneficia mai mult. timp de - laptele ei, căci este.
de. ajuns, dacă ea fată pentru a dona Gră după. un an îm-!
“plinit de la prima Stare.
,.
.
E
“
Se intâmplă insă des, că vacile” să se: gon6scă, dar să nu.
lege—mai cu sâniă vițelele; şi aceste apoi, după 8—10 dile,

. umblă iarăşi după tâur. Aceste nu concep din
„între cari cea, niai
„sau

că nu

ai

lrecuentă este,

destulă mişcare,

diferite cause,.

că ele sunt prea -grase,

ori este vro

altă causă,

lu

mijloc, interna: patologică.. De .cele-mai multe ori, punerea .
lor lu jug şi plug, .ca să mai
lesce,

sati că ar fi bine,

sânge, şi apoidate

slăbească, ajută şi le domu-:

să le slobodim noi .2—3 kilogr.

. la taur, „vor

concepe mai

tot d'a-una.

de.
Nu

x „concep nici după aceste mijloce, atunci cel mai nemerit lucru

„este,

de a le.pune la-jug în rând cu boii, sai. când sunt.

destul de grase,

de a le. vinde

pentru. măcelărie.

Vacile cari nu vor să- primescă taurul, sai că riu sunt încă

în căldură, le putem.face să vină in căldură,
orăunțe “sfărâmate,

cu sămânță de

nutrindu-le

cu

cânepă, “eventual dându- le.

să bea lapte căldui, de la o._vacă de curând fătată..
La gonire mai cu s6mă unde

ținem acolo diferiţi tauri,

nici

„odată să nu ne lips6ssă registrelă de impărechere- ŞI regis“ trele genealogie.

.

Al

Sa

E

"Vaca daca a fost sărită de taur şi după aceia nu mai um- blă după el, se consideră a fi însărcinată.
Acestă insă nu

„este totd'auna sigur nu "mai
in călaură,

căci

de

multe

prin faptul: că nu

ori se intemplă că

vine 6răși

ea a fost

go.

-:

nită, dar-n'a- conceput din o causă sei alta.: a
ă
_- Iar că vaca de natura ei mai molatecă nu a rămas insăr_cinată,

din causă

că abia venise

în

căldură,

„putem “observa, no). Mijloce d'a constata
vaca a conceput

si nu,

nu esistă

ori că nu

o.

cu siguranţă 'dacă

în prima jumătatea

sarci-

„nei. De obiceiii se admite
mult

acesta, când după gonire vaca este”
decât inainte, şi mult. mal greoie în tte .

mai: linistită

„mânifestaţiunile ei; taptele "1 scade

considerăbil,

de mân-

cat raănâncă mult, fără să se îngraşe, se culcă: des şi zace.
cu coda strinsă lângă ea, vulvele i sunt strinse, şi "devin :
nervâsă. Şi iritată de câte pri o atingem la partea dinapoi a.
corpului.
a
|

După 5 luni de- die inainte ea
«
se cunâsce mai bine, ccăci
“corpul el. se umple mai bine, se rotundesce, abdomenul cresce şi 'se lasă în jos ; ; dimineţa ŞI scra şi când bea o: apă
ceva cam rece, se simte viţelul în ea sbătondu- -se, eventual. .
il putem simţi şi noi prin punerea mânei deschise în partea drâptă a f6lelui, şi prin o apăsare uşoră cum el cedeză,
pr esiunei Şi se râtrage .evitându-o.
/?
„Vaca

însărcinată

reclamă

multă. atenţiune

şi-o ing2rijire

: daosebită, şi să evităm delaea ori ce i-ar putea produce o
perturbaţiune

şi derangiare; fie corpului

ei, fie vițelului din:

ea, cu privire la mâncare, băutură, linisce, obosâlă ete. Ea
trebuesce mai. bine hrănită decât cele sterpe, cu nutrețuri

mai

concentrate. şi uşore de digerat,

ca viţelul să se pâtă

desvolta normal în ea, in urma unei nutriţiuni intensive a mumei. Tâte. natreţurile prea gr6se, băţose şi grele de digeral, ca Și cele” alterate, inciase, mucigăite, putrede, stri- .4

cate

de ori-ce

o

|
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terbuesc evitate, căci ele i causeză

etc.,

crescule

îngheţate,

natură, innoroite,

,

abortarea.

nici nutreţuri prea “mustâse
i „De asemenea sâ nu 3! dăm
verde, luare “umflă, şi în cantitate prea mare ca. trifoiu
t. în prea
cerna, porumb verde, .nutreţ murat sai: “indalci
vara wecemare cantitate, iarba cu bruma pe ea, iar primă-

rea dela nutreţiăl uscat la -nutreţul verde, să se facă numai
iare şi
treptat şi.nu de odată, pentru a. evita ori-ce derang
apa stătută
perturbaţiune a stomacului. Apa prea rece ca şi
“burţăse..
clocită trebuesce d'asemenea evitată dela vacile

Apoi să le ferim de obosslă,

de prea

multă alergare,

să-

strimte:
riri, lovituri şi imbulzeli, mai cu semă prin locuri
strimlă, ca
când es şi intră în grajd pe uşă ori pârtă prea
să, nu alerge şi să se inghesuescă lote de odată.
de ele ia
Dacă vacile sunt invățate la jug şi ne servim
în timțul din
| munca câmpului, să nu le mai prindem la jug

urmă “înaintea fetărei, nici să le

opintim . cu

poveri

grele.

eventual pe
De alt-lel mişcarea cât de multă în aer liber,
- curat nu la trecere a de câsuri întregi la sâre, şi în aerul

strică, ci le tace bine.

In grajd

să le aşternem

tot: Wauna

" odihnă,
sera paie curate ca să aibă un pat sventat. pentru
li se reşi să nu zacă in noroi ori pe petrile reci, ea să

deopo„câscă viţelul din ele. : Aşternutul lor-să fie mâle . si
şi viţelul
-+rivă de“gros, ca să se potă aşeza şi odihni bine,

din ele să nu fie inghesuit: între: nisce bolduri ori corpuri

dure, nici ca ele să stea cu partea dinapol prea
aceia nu le face bine.
Daca vaca burțâsă este mânzată, atunciîn timpul

jos, căci

din urină

să nu o mulgem aşa tare .ca înainte; ca să căutăm a storce
ultina a picătură de lapte, ci la S săptămâni sit cel pucin

cu 6 săptămâni inainte de fetare

încetăm.

mulsul

cu totul,

ca laptele să remânăîn favorul viţelului “dir pântecele ei.
Dar mulsul nu trebuesce curmat. de odată şi brusc, mui cu |
„

—
„semă
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când este incă “mult lapte

in uger, pentru a nu

la inflamaţiuni aleugerului seii ale mamelelor,

da loc

cari sunt apoi.

mult mai deunătâre decât insuşi mulsul, ci reducem mulsul tveptat-dela2? la o singură mulsâre pe di, şi numai din
anumite

mamele.

i
3) Fetaiea

Cele: dise la pag. 412. despre fetare in
i genere, are deplină
valdre şi pentru vaci. In timpul din urmă a sarcinei, vaca

„este din ce în ce mai

greoie şi mai

dificilă în tote mişcă-

rile ei. Conformaţiunea corpului-ei suferă 6re-care schimbări destule de visibile,. şi pentru un novice : corpul 'şi perde

“forma sa rotundă şi plină,'abdomenul-se
lasă în jos,
„vile sai

deşerturile "i. devin 'mai adânci

vele vaginei se umilă

şi cufundate,

şi măresc, şi-adesea

secreteză

latuvulmuco-

sităţi, ugerul se măresce şi se umilă, şi la muls6re. are deja i
| "apte in el.
Aceste tote

îi
sunt semne

pie și vaca nu va. purta
deri

este

bine ca

să luăm

că. fără indoială fetarea

mult

sarcina, decât

disposiţiile

se apro-

2—3 dile, şi

cuvenite.

Când zace ea geme des şi impinge cu partea posterioră a
„corpului inainte, - a
”
Cea ce denotă că ati inceput durerile facerei,. cari o turTmentză.

Cu cât

aceste sunt

mai dese şi mai violente, vaca

se culcă, 'se scâlă iarăşi, se culcă din noii şi în urma cram-,
“pelor şi impulsiunilor interidre
„placenta, beşica cu apă, în care

începe în curînd să apară
se păte, distinge bine viţelul

cu câpul şi picidrele dinainte.
Iu

Atunci de ordinar nu “i trebue. dat nici un ajutor din partea n6stră, decât să o lăsăm in pace şi linisce absolută.
Ori-ce sgomot, agitaţiune si umblare multă din partea n6stră in sus şi Jos, sai. aglomerarea de.- pers6ne ca şi prea

moltă lumină tr ebuesce evitată, căci pe ea o supără numai,
po

intârdiind eşirea” vițelului,

“şi "i măresce chinurile facerei,
„de

lăsa de

da

servicii având şi un felinar mic cu
totul

şi dacă

“ este: nâptea,

afară.

ese viţelul

Fătarea

diua

când

cele

alte

„şi este linişte relativă.
şi noi acesta,
„fără

singur -omul

pază

lumina: difusă, “dacă
vreme

scurtă

normal în

merge.

se intemplă de obiceiit _mai, des

de cât diua, nâptea când este linişte absolută in grajd,

| m6ptea
iar

nimerit,

este. mai

De aceia

vite

sunt

şi pe cât este cu

de nevoe.

Dacă

lăsate

afară

sau

zac

tote

-

De aceea este bine ca să. observăm.

merg

putinţă

să nu

o conturbăm

tâtein mod normal, actul

[ătăre:

„dureză numai 5-10 minute, până ce a: eşit: viţelul afară.
_Viţelul abia eşit afară, şi muma uşurată. de el, acesta se
scâlă

îndată prin

legat de ea,

care

şi îndată

se rupe ambilicul
se intârve

| „al linge de mucosităţile rămase
-în curâna
„succede

ugerul.

şi incercă

mai

-

spre el, il caută şi incepe

pe el, iar viţelul se deştâptă

să se ridice pe piciore,

de. cât “după

mumei

cu care viţelul era

multe

încercări,

şi incârcă să sugă.

care nui: prea.
şi apoi

caută

Dacă gura îi este ineleş-

tată, de nu pole Suge, scă că este prea debil pentru a se
- putea linea pe picidre, atunci îl ținem. şi aplicăm noi. Atunci.
după

ce la lins vaca

şi s'a avântat,

este timpul' cel

trivit de a'i lua vițelul şi a'l depărta de ea, dacă
să!

lăsăm

mai po-

nu vroim

să sugă singur, ci să-l crescem noi cu biberonul,

Vaca caută a nul lăsa de lângă densa, lovesce' şi împunge.
cu cârnele; sare shiară şi face tot posibilul peztra a ajunge
„la el şi a'l apăra: Luându-il insă după câte-va ore ea' ie |iniştesce şi 'şi uită de el, în. cât mai târziu nu mai este în stare
“să-l cunscă.
”
Aceste se intâmplă ast- fel in “casul, când: totul merge în

modul

săi normal;

mâi cu semă

la vitele ce umblă

la pă-

şune.-Ins& nu tot- d'auna se intemplă aşa da uşor- şi regulat,
-ci sunt şi casuri de pericule mari iminente, unde
trebue
să" dăm ajutore grabnice, căci „pote este. in joc vi6ţa! viţe-..
N

.
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lului cât şi a mumei, sâii a unuia din ele, atunci deci fie-

*

care trebue să scie să'i i: dea: primele ajutore,
"chema pe alte persone în ajutor cu mai multă
“Aceste sunt diverse,

provenite. din

|ână pote
experienţă. -

diferite cause. -

” Când vaca este slabă din 'causă. de, bolă sei a: regimului
defectuos. a eşit. tare. slabă în primă-vară, atunci de multe - „ori se intimplă că ea nu. dispune de forţa necesară, pentru
a impinge viţelul afară, ci leșină "şi
?
perde simţirea şi Yi- A
„țelul este eşit numai pe jumătate. Vaca. plecă atunci capul
intr'o. parte stă nepăsătore cu urechile. ciulite, ochii culun-

daţi adânc

in

cap, 'respiraţia şi pulsiunile inimei sunt “din... :

ce înce mai încete, in cât abia se mai pot observa.. Atunci : :
trebue noi să-i
viţa vacei
este,

dăm -ajutor fără amânare,

ca şi a- _viţelului..

ca să căutăm

a o

aduce

Primul lucru
in simţire

căci este în joc
ce putem

şi să

face

.

o întărim.

Spre acesta îl dăm ceya de mâncare şi băutură, nisce aă limente intăritâre ca, să prindă putere : pâine inmuiată in
apă căldue ori. în “lapte; apoi. un păhărel. de vin roşu seu
de achită, pe care il turnăm cu de-a silă pe gât. Afară de
“acestea

îi mai

putem da şi. un pahar călduţ de z6mă de

. şelel sâi câte-va

picături de a lui Hoffmann.

Indatăce

mu-ca îşi

ă revine in: simţire; în urma impulsiunilor interne şi şviţelul în„ cepe iară- şi să misce, şi atunci trebue săi dăm noi „şi luă

ajutor.

:

a

DI

i

,

ps

“Dacă căile de eşire. S'ail. uscat deja şi fac. deficilă. eşirea "- prin frecare, atunci -le ungem nui: cu unt de lemn” curat,
.
„ori cu uleiii de in, pentru a le face iarăşi alunecâse. Dacă
| trebue să apucăm noi să tragem. de el cu “mânile su cu .
fringhia, atunci iarăşi ne. ungem pe mâni, şi fringhia- să fie. 7
.
curată, pe care o invelim în o pânză curată: şi le .ungem pe.

amendouă cu unt de lemn curat şi o legăm uşor de unpicior dinainte ori de „după câfa, şi-l tragem. incet şi cu bă". garg: de. s6mă, „ca. să nu. vătămăm vaca. .. -

|
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„Alte ori viţelul. nu pote
pină dificultăţi din diferite
ori că muma lui este prea
sunt inflamate, sâii că el

trebue să-i dăm noi ajutor, injectând uleiii
de lemn curat, pentru a inmuia şi calma

casurile aceste
de in seu unt

violentă în -interiorul

operaţiune

de ori-ce

eşirea, dar încolo. să ne ab-

şi'a înlesni

părţile inflamate'
ţinem

să iasă uşor la fătare şi întimcause, seii că el este prea mare,
strimtă în basen şi căile de eşire.
este pus Tiivers ori cvrmeziş. In

Diticultăţile de eşire a

viţelului provin mai des din aceia,

că s6u viţelul. are capul
o posiţie-greşilă,

corpului.

prea

că in loc

mare .butucănos, ori câ elare

să iasă cu

capul şi picidrele di- -

nainte ântei, el este pus în curmezişul să

că ese cu partea i

posteri6ră

înainte.

ântâi,

ori'cu

„casuri introducem

un

- singur

picior

In

atari

mai ântei mâna spălătă bine şi unsă, în

“lăuntru şi sondăm terenul, căutăm ca să-l îndreptăm şi a- :
ducem în posiţia normală, dar evitână -oră-ce sguduire s6u

„operaţiune violentă Dacă el este eşit pe jumătate dar numai ! |
cu un singur picior, ori cu picidrele dinapoi inainte, atunci celmai nimerit lucru este să-l împingem înapoi, ca să vină în
posiţia lui normală, căci “în posiţia anormală mai nică odată
nu pâte:să iasă.: Să căutăm însă dacă- nu sunt cum-va doi:

viței gemeni,
lor

ori lipiţi

să împedice

unul de altul, şi ca prin

eşirea?!

-

imbinare a

-

La estragerea violentă a viţelului să ne ferim de a intro
duce lucruri murdare ori. aspre în lăuntru, şi pe cât este
posibil. să evităm
in corpul

vacei,

folosim, - vătămăm
inflamații

introducerea
pentru

corpuri. străine şi
mai: mult

pe un alt om

mai gingaşe.

In casuri

-

pe ve-

4

târdiu, ca la 2—3 ore, după fatare ese sălaşul

centa, în care

cât

grave maj

mai espert, ori aducem

terinărul.

“Mai

aspre |

stricăm “de

şi rupem vre-un “organ ori că dăm. loc la

în organele cele

bine chemăm

de

că cu ele

era. invelit

vitelul şi vaca

«sai pla-

se curăţă de sine. -

>

—
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Dacă

sălaşul nu pâte eşi, atunciîl priponim

pâtră

ori

„de

un lemn

loc, atunci

grei

cusul

este

trece în putrelacţiune

noi legând

de el. Dacă nici după aceste
nu
mai

grav.

El rămănând în

o
ese

mitră,

şi dă locla inflamaţiuni ggrave locale,

- deci trebuiesce căutat ca să'l facem noi să să. Acesta o putem
"face dând vacii
luţiune

cu

să bea o zâmă de

„puţină

potasă

şi

seminţă

dacă

de'in, saii

nici

aceste nu

o soajută,

atunci 'i dăm nisce mijioce purgative mai tari, un decoct
de cârnă .sati de pintenele din secară, de câte 2—3ori pe di
care în. cele mai multe casuri o eliminează sub dureri mari.
ca şi la fâtare. In casul extrem când nici aceasta n'ar fi
folosit, atunci nu rămâne alta, decât se introducem iară-şi
mâna în. vagină, şi să căutăm a o deslipi bucată
de pe mitră şi să o scstem afară. _.
De

multe

ori se

înteraplă însă ca

| scmă la cele mari şi cele. care sunt

la unele

cn bucată
a.

vaci, mat

cu

ținute în grajd “vara şi

iarna să le âsă mitra afară in urma fătărei dificileşi a impulsiunilor prea. vioiente, saii că a causat aceasta împrejurarea,
-că vaca a statcu' partea posteridră mai jos
dinainte

a. corpului. “In atari:

casuri

de cât cu partea

organul

eşit

afară

tre:

buesce . spălat bine cu o apă căldue saii cu un decoct de.
- fire de muşăţel şi apoi uns cu ceva unt-de-lemn curat şi împins

uşor: iar&-şi înapoi -la. locul

lui şi vaca pusă

posiţie orisontală şi eventual o infăşăm.
acesta

dacă

de

multe ori,

mai

s'a ivit odata

să le reformăm..
„Câte o dată se

la o vacă, “se mai

şi de aceiă este

mai

să

stea în.

De ali-fel defectul .
repetă

nimerit ca

iară-şi

atari vaci

intâmplă ca vaca să . fete. fără vreme

şi

inoportun,
sait după limbagiul popular să. lepede sau să _aborteze. Causele din care, provine abor tarea sunt diferite;

cele mai. frecuente

sunt

specificate

mai multla mâncare—obosslă

mai sus, şi se

refera

şi loviri, din causa vre-unei
i
bâle

interidre sâu de unghii şi gură etc; Afară de'ele mai sunt şi

—
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altele d. es: apa prea rece ori' apa stătută cu fel de fel de
mirdseşi ingvediente:în
ea, apa cu spumă de săpun etc.
Consumaţiunea de nutreţuri stricate de ori ce natură : fân
“mucigăit, trifoiă şi iarba prea rece cu bruma pe ea, ori
“cartofi

şi sfecle

degerate

şi îngheţate,

borhot, inăcrit,

“mucigăite sai. “prea tare: atăcate de rugină,
saă

in: făină. de cereale, tartă

etc,

tâte dati loc la abortare;

de

uleiii “mucigăită şi stricată

de asemenea

in noroiiă Şi baltă ori intr'un grajd

„- Câte

paie

c6rna in “grăunţe
şi şederea

-

vacilor

igrasios-şi rece etc. etc.

odată: abortarea se ivesce in mod

epidemic, şi mai

cu s6mă unde vitele stati: inghesuite; acolo se transmite dela
„una la alta. Vaca câre a: abortat. odată. abortează usor şi
| “pentru

demie,
ei

a doua

ră.

"Mijlocul

cum

insă- nu este bine cunoscut

se transmit

i se pare însă ca microbii |

cu aşternut, bălegar, urina saă 'chiar şi prin *

aer mai -cu semă in “grajdurile
| cianță şi cu- un aer greoiii,:
De

se transmite acâsta epi-

aceia vâca. "bolnavă, “când

umede
este

fără ventilaţie sufi-

să aborteze, trebuiesce

“îndată isolată de cele alte, şi pusă să şedă intrun local spăţios .
„cald şi luminos, şi lăsată acolo singură în linişte, Dacă nu
este prea

târqiii

pentr

a preveni abortul,

este bine să fie:

| pusă ca să stea .cu- partea. dinapoi ceva mai sus şi “i aplicăm
compresii reci pe şele, -eventual ? i dăm. 'să bea un “ceaii de

-

„ 6re! de. muşeţel. Grajdal trebuiesce îndată golit şi desinfec- : tat; stropindu: -l cu o soluţiune de. 3- -3%/, carbol, şi tot cu o soE luţiune de carbol de 1/a19]0 sait, cu ter. „de acid salicilic. in 21.

de apă mâle o Spălăm pe ea şi pe cele alte vaci la organele ge-. „_nitale “de câte 2 ori pe: săptămână. Curăţenia trebue” să fie.
exemplară în grajdul

-

cu multe vaci burţse.

Une- -ori la o di două,
ă fătată

mult la 3 dile după

se ivesc. irigurile puerperale, care fac

|

fătare, la vaca
ca vaca

să dea

“în nesimţire să fie când caldă când rece, şi frigurile o sgudu„ie adesea, piciore cOrne- ŞI urechi i sunt reci etc. Casul este
zu

7
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forte gravşi trebue să recurgem la ajutor al unui veterinar, căci
jumătate din vacile lovite de îrigurile puerperale, succombă.
7
In Namaţiunea- ugerului se ivesce une ori şi mai cu-s6mă
„la junincele tinere, fătate pentru prima Gră şi neobicinuite
“încă cu mulsul. “In casul acesta ajută mult o aburglă la uger
sau aplicarea de compresii calde cu fl6rede muşeţel sau

"de soc „Şi să'i dăm

1

să bea o. zâmăde muşețel şi să o ferim
căci .

răceală şi curente. Compresiile reci însă nu sunt bune,
”
ele irrită şi mai tare părţile inflamate.:

abia

Câte odata ne dă şi viţelul

născut, mult. po lucru.

slăbuţ şi nu pote sta pe picidre, ori- nu pâte”
să sugă, trebue” să'l aplicăm . noi la ugerul vâcii şi săi mul-.
gem lapte. in gură până ce se dedă şi începe şşi el să “tragă
de ţițe. Se întemplă - une-ori, ca el să capete. constipaţiune
el este

Dacă

care nu'l. pâte deşerta din

colici, din causa - meconiului

şi

a
“stomac şi intestine. In casul- acesta, i dăm un purgativ,
compus din câte-va grame de sare âmară, disolvătă întrun

_absud

de: seminţă

de in, eventual "ii aplicăm .câte-va injecții

„cu decoct de fl6re de muşeţel, sei săpun pulberisat
“ulei pentru ai. înlâsni: d&sărtarea.

şi ceva.

_ După fătare umbilicul se rupe şi virful lui mai târdiă se
' usucă Şi se“ “curăţă de sine. Alte ori el însă se inroşesce. şi
inflamâză, Şi inflamaţia se transmite apoi şi altor-părţi ale
„corpului,

In

casurile

aceste, “pentru

a nu

lăsa răul

ca să.

se întindă, spălăm, „partea inflamată cu apă de plumb, saii
cu

salmiac

disolvat! in apă rece,. şi ap&săm uşor pe ea

un bmete ca inflamaţiunea

să-'se

cu

impr ăştie.

3. atăvtarea “viţelor.

„Viţelul noii născut trebue să sugă indată la: -mumă-sa, ori
să capete laptele . ei. nemijlocit, cel cu- corastră (collostrum)
ca săl curățe de materia năgră clei6să, ce este în stomacul
si în intestinele lui. Alăptarea- directă este cea mai simplă
“ «Zooteclnias,

|]

NE

-

:

-

Ă

29.

|

N -

!

-

şi mai natur :ală intre. tâte, căci ea nu cere atâta îingrijire: din
partea

7

n6stră,

dar

este

defectu6să

vițelul nu D6t6 să sugă tot
“care

rămâne

in uger

bea prea mult lapte,

mai
de

prin

aceia,

-

că: odată

laptele

de la riumă-sa,

şi cel

târdiii

i. s6că, alte!

viţelul

ori

i-se face :r&ă- de el, Chiar

şi dacă

am mulge noi de câte-va ori din ţiţele, cet. lăsăm 'viţelului,
încă: tot nu duce la 'resăltatul dorit, căci. prin aceia vaca se
invaţă cu nărav, Wa nu lăsa laptele la muls, ci-l ţine pentru

„vițel. In chipul acesta sugerea

directă presintă inconveniente

destul de însemnate; atât pentru mumă

cât şi pentru xiţel.

"Mai bună este o altă sistemă, de al alăpta noi cu biberonul.
- Saii-cu găletă, unde il putem controla dilnic cât mănâncă.
- In casul acesta trebue să-i descleştăm gura, şi să i curăţim
cu

o strenţa udă ori cu fân gura şi nările: de mucosităţi.
.

vătat să bea

sati.

să. sugă

biberonul -saiă degetul

de

invaţă
lapte

el forte -uşor,

în gură.

-

De iîn-

punându-i
că

Da

Pentru nutrirea viţeilor-sunt aparate speciale, făcute din ecau- .
„ciuc în forma ţiţei, cari se ficsză pe marginea şuştarului. s6iL
“peg ălgtă, oră se: pote întrebuința vasullui Tachker special pen-...
tru alăptarea viţeilor fig. 194 făcut anume pentru tr6ba acesta, -

ii

Fig

12%. Vasul de aliptat sie

meii, -ete,

| Dacă * i deprindem ca să sugă din vinron. ori găletă, atunci
acestă

trebue făcută cu tâtă.. îngrijirea şi punctualitatea,.
în
Geea-ce privesce. curăţenia, timpul' de adăpat
etc. - In s&ptă-

mâna. dântâi

trebue

să

le dim

incă

să bea . laptele

de la

-

—
m unia-lor

proprie, mai

asi —

|

târdiu Dâte «să fie laptele: şi dela altă

E vacă, însă tot-d'auna să li se dea îndată după muls6re, ca să fie:
- încă călduţ.: “Un lapte! rece le produce, diarree. Ca să nu bea

prea mult lapte de odată, şi să se innece el e bine, ca să nul
deşertăm

de odată tot în

găletă, ci: treptat” şi să le: dăm

câte 4—b ori pe-di, tot-d'auna la aceiaşi. oră:.
Alăptarea cu biberonul
putem controia tot-d'auna
putem

a

are avantagiul, că noi scim . şi .cantitatea de lapte 'ce consumă,

fie-care vițel în. parte, şi mai
înainte,

*

de

să-i detragem

târgită de

la 3—4 săptămâni E:

treptat. laptele mumei: şi

să-l.

“ înlocuim cu lapte smentânit dulce, eventual cu lapte, acru, “cu jintiță şi alte surogate ale laptelui, Avantagiul cel mai
mare însă este, că cu el viţeii se pot inţerca forte Uşor, fără ca:

ei să tinjâscă şi să resimtă vr 'o stagnaţiune în desvoltarea lor.
“ Viţeii se lasă să sugă şi se alâptâză diferit, după . scopul

“ce-l urmărim cu ei. Dacă este să-i. ţinem pentru: prăsilă,. şi.“
"pentru formarea de vite. bune de. lapte din ei,. atunci “i inţărcăm.. mai de timpurii: — după. 4 săptămâni, — iar pentru
a scâte vite. Dune de. muncă din ei, se lasă: da ordinar să.
„sugă circa 6: săptămâni, şi pentru a da! vite bune de în-.
grăşat, pentru carne şi grăsime; atunci se lasă să sugă
N

câle 3. săptămâni, şi chiar timp mai

indelungat. Viţeii

cari

apți, de ținut şi. când nu vroim a ne ocupa: cu. cres“cerea lor, pe aceia “ii îngrăşăm şi după 23: săptămâni ?
vindem pentru “tăiere; acestora de multe ori: pe lângă. 1ap- tele mumei lor: cât vor ei să sugă, le mai dăm şi lapte strein .
smentănit dulce etc, numai ca: să se ingraşe. în “curind:
" Cantitatea de lapte ce este necesară unui viţel,. ca săo
nu

sunt

„capete dinie pentru desvoltarea sa normală este varii iabilă, Să
a din greutatea “lui. vitală;

şi se pote calcula între

4—10 logare de lapte pe di sati dela 3, 37 —9,7 litri pe qi şi
vițel,
- capăt. Inainte de 3 săptămâni să nui. înțărcăm nici un
şi

inţercarea, lui să nu: se facă de odată

ci, numai

treptat,

x

“cam 1/c—
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inlocuind lapiele muimei cu alte surogate şi alimente
lapte

smântănit

dulce,

jintița, zară,

s&r,:zemă

de

lichide:
făină

de

ovăs, zemă de mazăre ori de fasole-—fasole şi mazăre frecată,
insă ceva lăsate mai subţiri, De fie-care kilogram de lapte dulce
sau 60 gr.
de

de lapte smentănit - dulce

calculăm câte 1 kilogram

detras,
slad,

făină

dacă

de

sunt

in. Buni
prâspeţi

sunt

pentru

viței şi embrionii

şi nealteraţi,

şi din ei le putem

da până la 2 klgr. pe qi de fie-care vițel.
Afară de acâsta, ei trebvesc de timpuriii deprinşi să ia Şi
hrană solidă, şi în acestă privinţă le trebuesca format mai
ântâi'stomacul, 'care este incă incomplect. In scopul acesta, un"

fen bun de livadă şi m6le nu rogozos, otavă mâle ori. 0 păşune
- bună, dela

3 săptămâni

in:sus

ne

fac bune

servicii, "căci

jucându-se ei incep si ciugulescă saii că iai esemplu -de la
cei mari şi imitând invaţă şi ei să mănânce. Dacă umblă la
păşune cu'mumele lor, învaţă şi mai curind să rupă iârba.
Pentru crescerea normală face mult o păşune- bună, fie
| naturală,
bune

fie artilicială,

însă din. ierburile cele mai

şi fine. Viţeii din iarnă se desvoltă tot-dV'auna mai bine

-de cât cei din vară,
deja

compusă

de timpuriă

căci pe ei? i putem

la ierbă verde,

scote

şi nu-i mănâncă

primăvara
aşa

mus-

-căria ca pe cei mici şi mai plăpângi. Păşunea, - vițeilor să
fie tot-d'auna în: apropierea curței şi unde îi putem vedea

_şicontrola des;

ea să fie adăpostittă de venturile reci şi să-

aibăs'au nişce copaci mari pentru umbră şi adăpost de vis"cole, sati nisce şoprâne uşore sub care ei să se potă refugia

şi adăposti.
“nem

Pe timp de ploi reci, 'viscole etc., mai bine îi ţi-

în grajduri calde şi sventate, căci acelea şi umegela

multă le este daunătâre.
- "inerea lor afară la păşune' în

arul

curat,

prea

şi cât mai

multă mişcare le face tot- d'auna bine. Dacă îi mănâncă prea
„tare muscăria şi strechea, atunci îi ungem cu un decoct de

toi de nuc pe spinare. Când

este să-i ținem _Şi “crescem în -

graiduri,
îi legăm

atunci le facem un obor deosebit al lor, şi acolo
mărime ori îi rlăsăm şi deslegaţi, dar ii lăsă m

după

in fie-care di câte-2—3 ore afară la aerul curat şi la s6 re
Din când în când le dăm şi ceva cretă pulberisată in apa
de băut, ori alte pr eparate minerale pentru întărirea 6selor.
La reuşită contribue mult şi o selecţiune nimerită a lor. :
In jurul oraşelor mari unde se caută şi plătesce bine lap- :
tele. prospăt, mai nici odată, nu se renteză crescerea viţeilor, |
dar se rentâză şi plătesce forte bine ingrăşarea lor cu lapte Ă
în 9—3 săptămâni, şi apoi vinzarea-pentru lăiere.; Acolo deci
abia ţinem câţi-va din cei mai: frumoşi, cari să ne acopere
necesităţile proprii, pentru eventuale decese, reformări etc.,
Câţi viței să crescem şi. cari dinire ej să ţinem, acâsta depinde

de condiţiunile economice.. De 'obiceiă .viţeii de” la _juncile -fgtate pentra'. prima dată nu'i ţinem, fiind-că ei de
obicei nu sunt bine desvoltaţi şi nici nu cun6scem încă va-'

l6rea

mumelor

lor.

Pe ei “i ținem

numai

3—4

săptămâni,

şi i lăsăm să sugă cât de mult pentru a desvolta mai bine
secreţiunea laptelui la mumele lor, şi apoi graşi fiina, îi vindem. Tot aşa nu prea ţinem nici. din viţeil de a doua 6ră

de

cât

numai

de

la mumele

cele bune

de lapte,

cari la

a doua fătare se pot aprecia mai bine. De la cele-P'alte vaci
de câte 2—3—4
viței,

viței, facem o selecţiune mai restrinsă

alegenăd pentru

prăsilă pe cei

de la mumele cele mai bunedelapte.
De ordinar

reformăm

toți

viţeii,

între -

mai bine desvoliaţi

Şi,

a
cari

presintă

ori şi ce”

abatere.şi defect de la conformaţiunea normală în ori şi ce
privință, reformăm şi pe cei mici f&taţi în urmă, reformăm
„be cei gemeni de ori-ce secs, căci aceştia fiind codiţi rămân

„inapoi în desvoltare.
sunt

Viţelele gemene de cele maimulte

ori

nelructifere 700|, fiind-că or ganele genitali ale lornu sunt |

complect desvoltate. Dacă, gemenii sunt: de. secs diferit,
vițeua este aprope tot-d'auna mai mică şi mai debilă de cât .

când viţica. este fătată ante ca este ceva

“vițelul, şi numai
:mai bine

reproducţiune

desvoltată, pentru

|

-

|

ae

.

nu face...

nici atunci .

însă

Curând după înţercarea lor vițeii de secs masculin se
castrâză ; totuşi cei meniţi să dea buni” boi de muncă: nu -

pe câţi: va

“se, jugăneso de cât. la 6—9 luni de dile. Numai
din cei: mai
lapte

frumoşi

îi “lăsăm

şi de

la mumele

nejugăniţi,. şi îi nutrim

mai

ce

mai bune

cele

bine

pentru

a

cresce din: ei tauri “de prăsilă. Acestora lu etatea de 1 an.
'li se trage un belciug prin. pereţii nasului, pentru a'i pute
înfr&na şi dirige mât uşor, fig. 195 când sunt mari, care, se infige:

prin , simpla apăsare asupra Lui, apoi. i se pune şur upul şii se
rupe în fine capătul. Iar viţelele se crestâză în ureche, ori
'se găsesc pentru. insemnare, şi li se dă un. număr.

De la'3],; de 'anwviţeii trebuesc separați după secs, căci alt-fel începe a se desvolta in -ei simţul seesual prea de tim=
Sa
e
O
„puri.
Mare. ateaţiune- cere nutiirea

lor. Laptele Şi tâto nutrimen=

-

„tele lichide ce li se dă le dăm tot-d” auna căldue, căci fina reci |

"ele le produce diarrhoe. De'la 3 luni de dile în sus, putem
să le dăm fân bun, olavă şi ceva tocătură de paie cu sfecle:
si morcovi. „Morcovii. sunt e: celenţi pentra ej. De la 6 luni

inainte, nu mai. aă lipsă
nici

de lapte; trifoiul verde . insă nu e

măzerichea
iarba

de nică un adaos

verde

de

grăunţe dar:

este priincios,

nici

cu bbe.: Fenul- bun de livade, otava bună şi
la

doua jumătate

păşune,

sunt “cele

mai

bune

nutreţuri

îna

de an. Porumbul” Verde. încă le este bun dar _
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„na şi porambal “murat sati îndulci, ca tot: felul de: ensilagiari. E
Nutreţuri aspre voluminose: şi puţin substanţiâse ca coceni. de : 1.
-porumb, plâva şi paiele de cereale. să nu le dăm 'gole, le.
putem da aceste însă amestecate cu slecis, rhorcovi, opărite”.
„cu apă caldă, ser, jintiţă etc. Bine este ca in b&utura: să le
“- punem şi câte ceva
I. Kihn

făină sei turtă de in.
nutrirea viţeilor de lapte după 100 elgr. Ă

dă pentru

greutate vitală următârele. indicii despre
„tibile

pentru a cresce
a

i

.

E

ET

|

buni

5

m.

|
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vaci de lapte:
|

-

,
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Proteina
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IE

ai

Materit esirac- || Raportul

Grăsime

tire fără azot | nutritiv

0,63
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0,20 . [0,90
:10,15
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|1,20
10,007 || 1,90
0,04
195.

0,42

11:46,
1:5,8..
11:65.
1:75
| 1:84

|

"iar pentru. desvoitarea aptitudinei lor de îngrășare şi des-.
„Yvoltarea, timpurie, “următorea - composiţie a substanţelor. di;

»

o

pn
»ilan.
în al doilea. an.

|

0,35

"1098.
| 0,94
0 DR

012

0.08
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e
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la: etatea de supt.
la
»
» il, de an

»

gestibile :

Maladiile mai frecuente la viței sunt: Diarr hoea,. provenilă.. o
=
cu deosebire din nebăgare de s&âmă şi neglijenţă la. da-

rea hranei, în special că alimentele

au fost prea reci,

sei

alterate, ori că e.e au “fost. prea grase. “Paralisia provenită
din nutrirea improprie a vacii, în special cu hrana lipsită

de calce apoi din răcâlă etc. Viţeii tingesc de diarrhee multă
“vreme

după

aceia; şi abia se mai pot
4

reculege;

a

—
i
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4) Păşunatul

—

vitelor

Cu anul al doilea viţeii şi n6tine
- nat al vitelor bovine,

sub

bovine

.

Mi

intră în regimul

numirea

de gonitori

indati-

şi. gonitore.

Totuşi şi acum ei ai lipsăde o ingrijire deosebită, cel puțin în. cea ce privesce paza şi adăpostul lor de intemperii Şi
viscole. Ei tinjese mai

tare decât

vitele cele

mari,

fiind că ci:

cu corpul lor mic trebue să transmită mai multă căldurăin .
“afară, şi sunt mai simţitori conțra intemperiilor. „De aceia
cu deosebire

viței şi gonitârele degeră şi ingheță

când geru! este prea rigid.sau ometul
De
"uşor,

alt-fel
fiind

de

hrănit

maj mobili

gonitori

şi

iarna Uşor

prea mare.

gonitore

se

|

hrănesc mai

şi :mai iuți de piciore decăt

vitele mari.

şi grede. -Păşunile lor n'aii nevoe să fie din cele mai bune
şi imbelşugate. De ohiceiti facem păşunile pentru ei in 'locurile. cele mai indepărtate, căci umblarea, multă nu le strică

ci le folosesce, desvoltândule numai musculatura. Păşunea.
din ogâre şi mirişti,; usitată la sistema trienală, deşi este
ceva dulce, dar nu este suficienţă şi destul. de substanţi6să
„pentru

ei; fiind compusă mai

din plante
Pentru

mult numai. din buruieni decât

de'-valore.

_

ei este.mai nemerită

veci ori artificială.
„dae- care. păşunile

o păşune

bună

Locul ei îl pot suplini până
accesorii: _păşunea

. din

fineţe,

naturală

de

la un punct
păşunatul

ă

„moint lor şi islazurilor, mai cu semă când sa semănat ceva
ierburi, păşunatul miriştilor în care este semănată lucernă,

trifoi pur ori trifoiă- în amestec cu-ierburi. Unde păşunea
" naturală nu 'este suficientă pentru - nutrirea uniformă a vi:

telor, şi mai cu semă-la câmpie
adaos de

hrană, Căci pe căldutile

trebue să le dăm noi un
cele

mari şi secelile

in-

delungate, 'vara aprâpe tâte pajiştile sunt uscate şi pirlite
de secetă, şi vitele nu mai. găsesc hrana necesară. A-

tunci e necesar ca „dimin€ţa şi s6ra să. le nutrim bine
N

acasă
v.

o

ȚL

Dora 0) E

AT

„cu trifoi verde, lacernă, porumb
“şi

ast-fel

sătule “să le scotem

„Nici. odată să

"şi să vabde

vu lăsăm

verde,

Ja câmp.

măzăriche, _meiiă
-

!

vitele tinere să rămână

Nimânde

fâme şi sete dile intregi şi cu săptămânile,

căci -

ori. ce, flămândire şi lipsă a lor este în detrimentul nosira,

şi

“eu se resimte îndată la producţiune, în folâsele ce avem dela
ele. Numai vitele bine ţinute şi bine „hrănite sunt în stare.

să ne dea lol6se insemnate.

Când vita rabdă fâme şi sete

multe dile şi săptămâni de-a rindul, atunci ? şi perde de multe
ori în câte-va dile fol6sele cari le-a câştigat în decurs de ani.

Am vădut

mai

sus că. tot- dauna

ţările . cari ' aii avul şi

“ posed păşunile cele mai bune, şi mai “bine îngrijite, posed_
tot odată şi vitele: cele mai. bune, şi eventual că le-ai ameliorat in scurtă vreme, după, ce at început ada o mai bună

ingrijire fineţelor şi păşunilor, des
- Moraviei, in Olanda,

în Kuhlanda la românii

Schleswig. Holstein,

in Englitera,

apoi

in munţii Elveţiei la Schwiţz, în “Allgău şi Tirol etc. Ame-:
liorare ea vitelor tocmai este basată. pe'o măi bună ingrijire
şi hrănire sistematică a lor,

" Păşunele pentru vitele bovine să se compuhă eminamente
din plante graminee

şi

papilionacee.

Păşunile

prea uscate,

_cocen6se şi beţose nu le convin; Cele rogoz6sele sunt chiar |
vătămătâre, după cum

denotă şi “aspectul esterior a lor, căci

se fac cu părul mare sbărlit,
- Iatre tâte, păşunele

cele mai bune sunt: cele de munte

şi

„-de luncă. Numai bivoli: se mulţumesc şi lor le priesce o păşune

mai lavă,

acidă şi rogozosă, întru cât ei1 pot să ajun-

gă la ea.
Păşunele “de munte sunt cele mai.i. gustâse

şi mai

substan-.

ţidse pentru tâte vitele bovine, deşi ele nu sunt egal de uşor
„accesibile tuturor vitelor,. dar sunt mai convenabile raselor

mici de “munte, cari pot ajunge mai uşor la ele. Pentru rasele
mari sunt mai bune pâşunile grasede luncă şi-din baltă,
7

sf
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i

unde iînn tot- d' auna ele găsesc hrană suficientă şi fără multă
muncă şi tr udă. Apoi vin păşunele -din Bărăgane şi stepe,
cari dacă

nu

sunt

uscată,

sunt

priinci6se: vitelor

mari şi mici, mai cu semă celor de stepă
podolică.
|

de

cornute

rasa numită -

Păşuni graşe. pentru vitele cornute 'se pot numi, numai
cele de luncă dela baltă şi dela munte şi se folosesc ca atari
“pentru: ingrăşarea, vitelor. Pentru ele mai sunt şi păşunile acce- .
sorii încă de ore-care importanţă, vedi fitotechnia pag. 574.
Păşunatul

la munte

dureză 90—100

dile, de

ordinar

dela

Nu-

salii (1 Iunie) şi până la SI. Marie 8 Septembre, iar cel dia.
“Bărăgan 6 luni de dile, şi in Baltă aprâpe anul întreg cu
"mici

intreruperi,. din causa

mare, polei,

inundaţiunilor,

viscole etc., şi se pâte evalua

a ometului

prea

la circa 250—300

“dile: în an. Alte ori vitele nu es cu anii din baltă. Despre. val6-"

“rea intrinsecă, a diferitelor păşuni, naturale de veci vedi [i. totechnia

pag. 587. iar

numărul

de vite ce pot să nutrescă

ele după categorii, la pag. 697,
-O vită mare de ale n6stre- de 400—459
- are

lipsă de 0,36. ha de păşune

forte: bună,

kg.

greutate. vitală
pentru a fi bine

.

întreţinută, sau de 0,57—0,72 ha. , de la o păşune mediocră
„şi de 1 ha. şi mai bine de o păşune. inferioră.
- Păşunatul cere relativ pucine spese de esploatare, numai .
cu

paza

vitelor. şi ceva

adăpost contra: întimplărilor,

şi cu

„ adăpătorile necesare,
N
|
ă
Incolo este necesară obună împărţire şi ocupare a păşubel,
cu vitele corespunzătore, că ele să o potă covirşi şiş ciuţii deopo„trivă peste tot locul şi să nu o calce în pici6re dar nici să nu
0 lase să îmbătrânescă, Distribuţiunea

ei mai obicinuită este:

_intăt vin vitele puse la îngrăşat, apoi urm6ză. vitele de jug,
apoi

vacile cu

lapte, şi în urmă

gonildrele şi viţeii,

cu

ri-.

mătorii şi oile. Impreună cu vacile de lapte, pasc “la olaltă şi
bivolițele cu „lapte; între vitele de jug pasc boii! şi caii lă

|
;

i
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pata

olaltă, ori1 despărțiți | în. cârdurii deosebite. Pentiu a o putea:
folosi mai bine, o'impărţim în diferite secţiuni şi le folosimpe
p
acestea în ordină cronologică. Păşunatul să nu- -l începem pri--

'măvara prea de timpuriu ciinumai pe la St. Gheor ghe, pentru.
ca erburile să:se mai întărescă incâtva, să nu fie prea er ude,
şi de la un păşunat la altul să lăsăm :să trecă 3—4—6 septămâni la' mijloc, pentru ca iarba să pâtă cresce din noi, și
până atunci să se spele şi dispară mirosul bălegilor. după ea.
|

Accesoriile fie-cărei păşuni bune, sunt câţiva copaci înalţi.
plantaţiuni de protecţiune din partea vântului predominant, iar in lipsa lor şopr6ne uşore cari să le adăg ostescă

ori

de arşița sârelui

şi de intemperii,

şi în fine şi

o bună

apă:

potabilă curgătâre sau stătătore care să aibă adăpători largi.
şi lungi cu intrări şi eşiri uşore,
o
„După cercetările frte minuţi6se a lui E. Veisske, vita
rupe şi adună

mai

şi rupe omul

multă

iarbă

la păscut

de cât pâte aduna

cu cosa şi secerea lui ; apoi ea: o rupe

pe a- N

cesta intr un stadii timpurii de dosiroltare când plantele sunt

6rte: substanţidse. bogate în proteină şi azid„“losa lor fiind incă puțin inlemnită ; iar când
cele .mai multe: sunt „deja imbătrânite cu
“rită şi puţin solubilă iar din proteină şi
"vic

s'a

depus

o

mare

parte.

deja. în

|
|

fosforic, celu-. .
o cosim noi,
celulosa întă:acidul foslo-.

semințele

lor.

Dari:.

şi vedem, că vilele scâse la iarbă nu' vor să mai mănânce. .
pucuros finul şi nutreţurile uscate, şi după câte- -va dile de
păşunat la” iarbă verde, ele se spală şi năperlesc, de par: .
că ar fi fost săpunite. Dacă pasc insă la iarba prea crudă ea:
-le produce diarrhee şi conturbaţie în stomac; de aceea tre=.
"cerea

de la nutreţul

uscat la iarba verde: să se facă numai

„ succesiv şi unu „prea de timpurii, inainte de ce iarba a prins
“în căt-va putere. _ a
,
Cu

modul

de pășunat în liber tate, cu cirâdă intregă sai cu

un cârd şi număr mai mare de vite, se inrudesce altă pășupo

|
|

N

$

E

LR

Ă

.
cai
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nare individuală, când vitele pasc fiind legate cu o frânghie
luugă de câte un “țăruş saă par bătut în pământ. Sistema
„acesta

este puţin usitată la noi, şi mai cu semă ea se practică

numai

de micii

proprietari de vite cari ai

câte o văcuţă

două

cu progenitura ei, cum se văd mai adesea la impiegaţii şi lunc| “ţionarii căilor ferate, cari le pasc d'alungul terasamentului
liniei. ierate şi prin cale şanţuri. In unele ţări din străinătate mai cu s&mă în ţările nordice
:- Danemarca, Svedia etc.
„ea este tare usitată, şi vitele cu cireda intregă să I6gă ast-

jel individual de câte un ţăruş cu o frânghie lungă. Cu sistema

acesta

se ocupă

păşunea

mai bine de cât ia păşunatul

liber, căci se schimbă locul ţ&ruşului în fie-care di, vita casă
rupă

iarba . uniform.

şi vitele

nu

se pot

mişca

din

locul

unde sunt legaie. Insă şi la ea trebuesce 6re-care grijă, căci
prea -des vitele se incurcă Şi strenguleză sai se incurcă şi
nu pot mânca-ci stau tâtă diua priponite. Mai bună este priponirea lor de picidrele dinainte, usitată la
noi în special

anevoe,

la cai, ca să se „potă

raişea din loc însă

mai

N
5) Stabulaţiunea

Cam

"sului
hrăni

de o sută de ani. incâce s'a

obiceiul
din mână,

introdus

in (5rile apu-

de. a ţinea. şi vara, vitele la

grajd

şi a'le

în loc ca ele să-şi caute şi singure hrana lor, .

care sistemă coincide deplin cu data introducerei
culturei.
trifoiului roşu în locul ogorului „sterp tot în al doilea sait al
treilea an.
Ra
_

Stabulaţiunea are avantagiul că cu ajutorul trifoiului lacer-

nei şi altor nutreţuri verdi semănate
de pe

un

pogon

s6ă hectar de

în ogâre putem recolta

loc de 2—3

ori şi mai

niult

nutreţ, de cât de pe ori-care f&naţ sati păşune naturală. Apoi
la ea putem” combina! cultura plantelor de nutreţ ast-fel, ca.

tot-d'auna să uvem nulrej verde în cantitatea şi calitatea
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dorită în ori-ce seson al verei, să nutrim vitele
mai bine
și a mesurat scopului. cel urmărim, şi să obţine
m prin urmare şi fol6se mari de la ele. Ba: putem dice ca
adevăratul
progres s'a realisat; în agricultură numai după introd
ucerea.
„ trifoialui in cultura mare şi supunerea vitelor regimu
lui stabu.-..
„laţiunei mai regulat decât inainte căci producând nutreţ
mai.

mult vitele s'au: putut nutri mai bine, şi ele să dea
fol6-.
sele macsime pe cari le pot da; şi în fine producând mai

mult gunoi să ingrăşăm şi pămentul mai,bine. La ea
nimic
nu se perde, căci vitele fiind anul intreg la grajd produ
cem - _
gunoi vara ca şi iarna, căci băligele lor: nu se perd.
Gu-. !
noiul mult şi pământul bine lucrat la timp, produce
cereale.

şi nutreţ mai multe

că aii atras. după sine ca şi fol6sele vi

telor

să fie. mai Mari.
p:
ea însă sunt.impreunate şi unele greutăţi, şi incon= j
veniente, cari se opun ceneralisărei ei, şi pe cari tr ebue
şi .

„Cu

noi să le indicăm

aci, pentru cei cari-ar vroi săo

urmeze..

Intâi ea recere braţe. mai multe, atât pentru Ingrijirea vitelor şi hrana lor, cât şi pentru. căratul nutreţului verde de.
pe câmp, şi tăiatul lui ; apoi alte spese, cu grajduri mai

spaţidse pentru vite şi ocdle

pentru

scâterea

lor ia sore,.

deosebit de şoprânelele şi şchelele necesare pentru păstra-.
rea nutrețului verde la un loc: adăpostit şi bine ventilat, ca
nici“să nu se ofil&scă nici să se încăldescă şi încingă. In fine.
aerul greoi din grajdurile închise şi miasmele de acolo pe .

timp de vară nu este 'de loc favorabil vitelor, şi el nu
să compenseze prin nimic mişcarea în aerul liber
şi o păşune naturală şi bună.
Ma
ai

pote. -

şi curat.
|

" Numai vitele de jug, vacile de lapte şi vitele puse | la îngrăşat suportă fără defect închiderea lor în grăjdurile ma-. |
sive şi la cele din urmă le priesce vi&ţa sedentară contem plativă..

“ca să rumege. in linişte.
„Pentru

vitele: tinere

nici odată. nu este bine «să le ţinem.

'

“închise, ci

lor

le irchuese

mişcare

la

aerul: curat

şi-la

” “s6re. Apoi sunt oile-cari de Joe nu se potrivesc “pentru-re„
gimul. stabulaţiunei. Acestora chiar dacă ar fi să le dăm
„hrană din mână, totuşi pe ele ar trebui săle scotem pe fie-care
di câte-va ore 14 plimbare, pentr u ca.să aibă mişcarea necesară, la aerul curat, şi să se dedea şi cu asprimile- ciimei.
| „Acestă lipsă
| fiinţarea
“cărui

de

grajd,

de mişcare, s'a câutat

ocâle mari
numite

mai multe ore

spaţiose

paddoks—iîn

curte,

ori în dosul

care

vitele

din - gi la soareşi la aerul

"de a sta. inchise” în grajduri.
- vedit de suficiente, căci şi în

ceea,

in

a se compensa prin în-

în Anglia sistema

să

fie-

pâtă

sta

curat, în

loc

.

Totuşi, nici ele - nu S'aă doelele lipsesce mişcarea ; ; Q'a-

stabulaţiunei a fosi. abandonată

cu

“totul, şi în locul: ei s'a” introdus sistema ţârcurilor sai a..
| tinărâgelor,. ggrădini şi parcuri mari de: &rbă, încongiurate, Gu

pomi

“untrul

Şi arbori înalţi,

ori cu

lor cu. apă “potabilă

garduri

vii inalte, “şi în lă-

curgătore, ori

stătătore,

saii cu

zghiaburi mari, în cari vitele . păşuneză in libertate. deplină,
fără de .a avea
câinii ! Acolo

lipsă de păstor,

ele când vor

sai

de a fi -asmuţate

pasc, beu, zac,

rumesă,

cu -

alârgă, .

se odihnesc, fără de a le mai conturba cine-va. Acâste: cir“cumstanțe - sunt cele mai bune între tote, căci ele le oferă”.
“şi hrană şi băutură suficientă, inori-ce timp al qilei, Şi la pe- rimetrul copacilor

: refaşiii, atât

Şi. gardurilor

inalte

găsesc

tot d! a-una

de arsiţa sorelui, cât şi de. vânturi

şi. vis-

- cole reci, şi de tot felul de întemperii:
a
"Ţarcurile acestea, prin arangiamentui lor maiestrit, cu pă-.
| 'şunele cele imbelşugate şi de o: frumuseţe - “rară, fiind tot .
da- una. verdi şi suculente, graţie climei 'cele umede, cu vi-.

“tele lor, cele incomparabile de frumâse, 'tâte lao altă fac fru- .
.museţea parcurilor şi moşiilor englese, cari | fascin&ză. şi: |
-uimesce atâi de: mult pe visitatorul strein.. De
i

- Și fără. indoială, „ca ele sunt superiore, regimalai stabulaţiunei sub tte raporturile. i
Pentru, introducerea
regimului 'stabulaţiunei insă este

lacru “de căpetenie,

|

ca să: combinăm culturile ast- fel, ca să.

“avem

tot d'a-una nutreţ verde suficient, şi să nu venim nici
odată în Strâmtorare;.cu nutrăţul şi cu paiele de aşternut. Unde

terenul. moşiei şi clima

sunt favorabile

culturei

triloiului

roşu, Jucernei şi porumbului verde, măturilor, ete, acolo,
„este forte uşor de a o introduce, şi de a evalua cantitatea,
probabilă de nutreţ verde, de care “avem : trebuinţă în ori-ce

.
|

timp. al anului. Das, dacă vroim să dăm uni vaci de 400— :
300 klgr. greutate, . dilnic câte 30—40—50 klgr. de triloiă
verde, cât mănâncă ea bucuros pe fie-care (i_şi-l digeră,
„şi calculăm
acestă porţ ţie pe timp de 6 luni de dile

8018025400

kgr=54 q. pentru cap: de vită mare de la-15:.-

Aprilie. până la 15. Octombre inclusiv. Un hectar de trifoiă,
roşu ne “Qă insă, anual '200—400 q.. sau în termen medii | „300 «(, „nutrej verde, - ceea .ce represintă. hraha necesară
P pentru” 5,5 capele de vite mari, iar un hectar ds. lucernă ne

dă 360560
cântare

«d. de nutreţ

metrice

sail, „hrana

verde s6i în termen mediu '430 de
pentru

8 vite

mari pentru, O vară .

întreagă.
„Tot aşa ŞI cu porumbul, cate ne > dă cantităţi “insemnate
"de nutreţ verde şi uscat. Remâne deci “de a: le combina
„ast-fel, ca să avem tot- d'a-una cantitatea necesară de nutreţ
-verde

și ca el-să nu imbătrânească.
Si
IT
- Ceva mai dificilă este insă. stabulaţiunea deiintrodus acolo

unde

nu reusesce nici. trifoiul şi

plantele de: căpetenie

nici. “lucerna, „cari, sunt.

ale ei, căci acolo

trebue

să recurgem:

Di la tot felul de planta: foioase, . “pentru. a .le- compensa pe.
| acestea. In. Ungaria me Alfăld unde sunt multe nisipuri, im:
proprii
„„ laţiunei

pentru: cultura: trifoiului: şi lucernei,
este, basat pe

mai

multe, moşii

regimul stabu- E
„pe.

.
2

-

2

a
Ta

.

a

urmatoarele.

,
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plante

la

pe

furagere:

finea

—
lunei

începutul

lui Aprilie şi

lui Maii este secara verde de tmnă în amestec cu leguminse. 2) 10—19- dile mai. târdiii: urmeză grâul verde de
t6mnă.: 3) Vine apoi I-a recoltă de trifoii si de lucernă. 4)
Orz verde

cu. măzăr izhe,

5:) Pe la începutul

s6i ovăz

cu

lui Iunie este a

mazăriche

(borceag.)

II-a recoltă de lucernă.

6) De la finea lui lulie pânăpe la mijlocul lui Octombrie:
este porumbul verde amestecat cu lucernă şi trifoiii verde.
In Ttansilvania regimul
multe

deja

s'a făcut

unde

comune,

stabulatiunei s'a- introdus

în mai
|

comasarea pământurilor

de cultură, şi ea este basată acolo cu deosebire pe cultura trifoiului roşu şi a porumbului verde, după ce in Traasilvania cultura trifoiului a luat în timpurile din urmă 0 estensiune

fârte mare,

atât

pentru

producţiunea

de

nutreţ cât

„şi pentru productiunea de seminţă, -cu care se face
comerciiă, Stabulaţiunea şi cultura vitelor a. reuşit
insă la comunele acelea, cari şi-au putut conserva
păşunele comunale vechi, pentru vacile cu lapte şi
acestea să umble vara la pășune
_
muncă "i ţin vara în grajd. .

Pentru România sub. raporturile

un intins.
mai bine .
ceva din Ă
viței, ca-

boil “şi caii de

şi numai
”

economice

actuale, regi-

-mul stabulaţiunei ar veni. de o cam dată în considerare riumai mixt ca compliment al” păşunilor, ca vara pe timp de
|

secetă,

când

în stepă

totul

este

uscat. şi pârlit de

arşiţa

"tropicală a s6relui, nutreţurile sem&nate să compenseze, lipsa. |
"de. hrană : trifoiii, lucerna, porumb verde, msiii paring pentru

„vite, etc. Trifoiul, lucerna şi porumbul verde, reuşesc la
la noi; atât la câmp, cât şi la coline şi chiar în Bărăgan,
pretutindenea
. destul de bine, după cum resultă din puci-

nele încercări, ce sai făcut pe ici şi colea ; dorere, că culturei lor nici guverne, nică proprietari şi-arendaşi, nu ai
dat până.
-

acum
_

nici o importanţă,
a.
.
,
.

iar
.

țăranul
-

.

abia le cu”

v

-
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,

nâsce după nume şi n'a audit de ele şi: de rolul: mare eco- nomic al lor!!
De alt-lel: trilciul şi. lucerna reuşesc. pretutindinea unde.
esta pămintul bogat în „calce—var,

şi fiind că la noi

atât la.

câmpie cât şi la coline se găsesc. mai pretutindinea nodule de.
calce şi clima; “încă le este favorabilă reusesc destul de, bine.

“Numai

nu se s6mănă, în inăsura dorită. .

- Pentru noi ar fi mai necesare decât ținerea vitelor în „grajd |
s6ă pe og6rele - sleite de cultura rapace a " cerealelor, infiin- -

Dă țarea unor păşuni naturale sai artificiale la fie-care: comună.
şi sat în parte, pentru crescerea şi nutrirea mai sistema-.
tică a vitelor, ca. ele. să nu

mui

amble cu săptămânile

sbie-

„rând-de fsme şi “de sete. Stabulaţiunea şi cultura nutreţa-. . |
- rilor semănate să fie numai- ca-un supliment al €i, ca să.
„ofere vitelor hrana necesară. când seceta este indelungată, 7

pajiştile Sunt

uscate şi vitele suferă

enorm.

de lipsa. de hra:'

“nă. Plantele furagere- mai sus “specificate, introduse. siste“matic şi între- țărani ar punepe. sătean in stare ca vara când.

este lipsă de iarbă la cânp să 'şi hrănâscă bine vitele sale : "dimineţa şi s6ra

acasă şi. apui

r&mânea: plante: cari să-i
iarnă.
Pa
"
„ Regimul: Slabulăţiunei

să le scâtă la. imaş, şi i- ar

producă

Şi nutreţul uscat pentru

-

pote fi basat sau “pe hrana Verde,
4

6u

uscată

esclusivă,

sau

-amestecat

şi pe una

si pe

alta, .

“rata: uscată este mai uniformă ŞI nu presintă nici o varia- .--.
" ţiune în' starea vitelor. Atât: pentru - viței. cât şi pentru pro-

+ ducţiunea de lapte, ea este adesea preferită ori cărei alteia.
> căci ea nu

"este. supusă

la nici o alteraţiune

şi” nu dă loc

nici la perturbaţiuni în igiena şi starea vitelor, care să se
| „vesimţă in lapte. şi la.'viţel.: Hrana verde esclusivă deşi este
mai, nâtr itivă şi mai ieftină sub tâte punctele de vedere, căci:
“plantele: tinere şi. verdi sunt nu numai mal fragede. şi mai .
" aromatice dar ŞI. mai 'nutritâre.
, «Zoăteehias 7

o

Ma
.

isi

.

Si
”

.

N
Bi

Pa
.

30

a
“Afară
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aceste

cad

dela

şi de conservarea finului, „cum

o stanţă,

ce se

fac

—
sine

spesele

Şi eventuale

cu uscarea. finului,

cu

perderi

uscarea
de sub-

în cea ce privesce

“foile şi părţiie fine ale- lor, saă cea ce de. obiceii: numim
„noi fidrea, finului, care mai. tot-d'auna se perde la uscat.
„NM tele consumă în nutreţul. verde relativ mai multă apă de“cât când sunt nutrite cu nutreţ uscat, căci afară de apa
din băutură mai este incă şi apa vegetativă din -nutreţul verde
care deşi se elimină. şi ea din corp prin urinare, dar nu dă
10c la schimbul de azot ca: cea din băutură, prin urmare

- nu

se descompune

atât azot în . corp

ca la un

volum

--

egal

de apăde băut. ...
N
„ Nutreţul verde are insă şi unele, inconveniente destul de.
: insemnate pe! cari. trehue să. le insemnăm aci şi le punem în!

evidenţa. fie-căruia, care ar voi să se servâscă de el. El iu
-pâte: fi ţinut mai malt de 1—2 dile fără de a sealtera, ofeli

şi incălqi şi pentru ca să nu se incingă şi strice, trebuesce tot-

dauna

cosit şi adus dilnic, eventual în. porţiuni numai pentru „9 dile, şi. ținut tot- d'auna '“unde- -va la umbră pe schele bine |
ventilate sai in grămadă nu prea mare, ca să nu. se. încăl-

„ Qescă.

Mai bine este de al aduce

dilnic

din câmp $şi al. „da,

| indață la vite.
|
Sa
Pe plâie, rouă şi t6mna-- cană. cade bruma; nici odală să
nu aducem şi nici să dăm nutreţul verde uda vite,ci:l lăsăm ca
- să sesvinte să seia mai ânteiă apa de pe el, Sail ca să”! ameste. !
căm bine cu nutreţ aspru voluminos. "Nutreţul verde prea crud
să 21 dăm - tot-d'auna: cu „măsură Ja vite, căci alt cum
ele

mănâncă

prea - mult . și cu mare

prea mult.se

e

umflă

poftă: din el şi. mâncând -

de el până ce crapă. Fenomenul” acesta.

cunoscut în limba poporului. sub numirea de iarbă. rea,

sau meteorisaţie.
| Deci

DID

.

AR

când triloiul sait lucerna este prea' Grudă. le:
dăm

” puţină cantitate de lucernă verde la o.mâncare

|
mai

şi mai bine, le”

|

SII

vu

<lăm de mai
da m iijloc, şi
Ca măsuri
dăm: la vite
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multe ori ţe qi lăsând să trecă un ceas, „dou
nici odată nu le dăm îndată apă după el.
de precaţiune contra: meteorisaţiei sunț să: nu
nică odată triloiii. prea “mult cu rovă ori: apă pe

el, ci să-l lăsăm ântâiă ca să se svinte
-căutăm

tură,

ca

să-l amestecâm

paie de cereale

.cu. nutreţ

Pe cât este posibil,

aspru

uscat : lin,-cosi- -

de primă- vară şi de tâmnă, fie chiar pae

„le secară, şi atunci le tăiem pe 'tâte la olaltă Şi facem tocă-. --tură din eie. Nici odată să au dem vitelor apă să bea după ce -.
-a mâncat trifoiul ver de. Cu. cât triloiul saii

lucerna sunt mai

„crude, cu atăt sunt mai: espansive. deci trebuesc ma! bine E
:mestecate . cu nutreţ: aspru “voluminos, Şi dela” o: hrană la„alta trebue să trecă un. timp. mai indelungat, şi “mai bine
variem “cu. nutreţurile: “Dacă trifoiul sai lucerna sunt. prea
„ocen6se, atunci mai bine. le. tăiem -de 5 cm. lungime, căci .

„alt-fel ;mănâncă. rumai foile şi N6rea iiar: coceni nu. Tritoiui .

“si lucerna le amesteciim- des şi cu porumb verde care aste E
mai. puţin espansiv,

|

e

|

Meteorisaţia consistă în aceia, că. natreţarile: verdi şi' su- :.
- :eulente” ajunse” in. stomac

mai cu

sâmă

când ai fost ude

|

- Sati Că vita a băut îndată apă după ele, trec. îndată. in. des-compunere. şi dau loc la o degagiare violentă de gazuri, în
_
„cât vita se umilă aşa de tare de” gazuri. până ce crapă.
„Pe lângă. precauţiunile de mai :sus, ca mijloc de comba:..să dăm. vitei să bea apă de var, o lirigură
“tere a-ei sunt:
„„de var-stins în îs: litru de apă şi apa săi: o turnăm pe gât, săă
0 lingură” de spirt de 'salmiac. diluat -cu: “a-litra de apă; iar o
“când casul este grav de'tot-şi vi6ța vitei. este. în pericol! a“"4unci sati "i băgăm o ţ6vă lungă pe găt până în stomac sii că: i

_

-străpungem.- în Nămengareă stingă. cu trocarul, „ca .ast- fe! iîn.
“med violent .să “dăm drumul şgazurilor adunate acolo,
„Incasul Wă nteiii priponim bine vita,- ca cu picidrele. dina-!
irite să stea mar sus decât cu:cele dinapoi,. şi”! introducem

|

o —
un
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lemn. găurit în gură, şi- llegăm

—
ca nisce- aţe dec cârne, iar.

-pe gaura lui. introducem sonda uşor pe laringe. până in stomac, şi tragem apoi bățul afară. remănând: numai ţeva sin-

N

gură pe. care

es gazurile, fe. 12%. E

7

i

i

„

-

Fig, 125. Sondă ao

“Ca troaral. impungem

Si

Jarivge,

prin -Nămengarea stingă drept i in

-

„stomacjftragem trocarul afară Şi lăsăm numai țeva luiacolo, &a.
"să. 66să gazurile. pe ea;

daca ea s'ar astupa prin

ferimitari de

“plante: o destupăm cu un acor surcea ascuţită, şi o lăsăm acolo” până ce mai

es încă ceva gazuri pe ea şi vita nu s'a desum-

„= - Bat deplin, Bg. 196, Rana [ăcută se vindecă i in curind, oo spălăm

„Pie 126.. Procarul- -eu aa aur

E e

-

n

-

Ra

:

“numai de ate- va ori cu, apă cu. carbol sati cu gudron: Dacă,

“ar fi să străpungem. vita
a doua ră, o faceri la. câţă- -va „Cen-: 1
„imetri
„Dacă

depărtare dela - gaura dântâiă.
Pi
a
Sa
predisposiţiă de umflare. 0. observăra. âin- “vreme, o":

_ putein impedica. prin frecare la păr ţile umflate, prin aplicarea .
de- compresit reci. cu ehiaţă, prin alergare, ori Scăldare ŞI:
„„udare: cu apă recă, etc.
A
Sea a
e a -

“Trecerea dela nutreţul.. uscat. la nutrețul verde şi. +vice- ”
versa,. tâmna. "dela. nutreţul verde la: nutreţul uscat să nu se.
- facă: deodată ci: numai succesiv,

amestecând nutreţurile. la...

„olaltă şi dândd preferință tot-d” auna celui câre vroim
a.

să in

e

409 —.

1roducem,

iar pe; cel alt îl reducem

pe 10-14

treptat. Ea să se estindă

ile.

.

,

„In amestece cu alte ntrețuri uscate şi volurinăse, 1nutre"-ţul verde nici odată nu este aşa de. periculos ca singur, şi
E -el mai nici odată nu! “produce. meteorisaţie.. De digerat se
digeră” “şi. utiliseză iarăşi ambele mai bine impreună decăt

|

fie-care singur. “Cantitatea de nutreţ verde şi uscat ce Du:
tem da dilnie la vite depinde după. imprejurări. |
Pentru introducerea nutrețului „verde ne trebuese insă
grajduri cu canale sistematice pentru scurgerea lesnici6să
a urinei, fiind că- vitele după” el urins ză mult,-şi chiar fe- _
-caliile lor sunt adesea mai mult lichide de cât - solide. Deci
ivebue să ţinem în grajd curăţenie.
Pe lingă scurgerea lesnici6să a urinei este bine, ca să şi
putem spăla grajdul cu apă de. 2 ori pe săptămână, şi ne

1rebuesc şi paie de aşternut -mai multe
la. nutrețul aspru uscat,
"Şi tocmai --curăţenia

la ele este

“fârte .necesară.:

de cât de, obiceiii

cam - grei de

|

“Când. urina nu

ținut, dar

-

sg pote

scurge

şi gunoiul

se prea ridică

în. grajd, este bine ca să facem eslele mobile, ca să le putem
ridica! in sus

treptat cu urcarea

gunoiului

Şi vitele le lăsăm

libere ca să'l îndese! bine. Incolo le. lăsăm cât mai des în
curte şi ocâle ca. să. petrecă mai multe ore la aer cuuat,
Pa

6. Yutrirea

de iarnă

a vitelor cornute

„

Regimul alimentar pentru iarnă al vitelor cornute con-.
siste cu deosebire in nutreţuri uscate: fin, otavă, cositură,
“paie, cozeni de porumb, apoi în bostani, tubercule şi ră-

| „xlăcini,

diferite grăunţe

şi b6be şi în derivatele

dela -dife-

„vite, fabrici, de industrii agricole, ca tărițe, borhot, tăieţei de
. sfecle, „turte de ulei, embrioni de slad etc.
„Deşi natrețul principal pentru ele îl formeză incă tot finul
a

1.

7,

1

N

>

40

e

'de livade, totuşi stomacul lor este făcut pentru utilizarea
in special a nutreţurilor aspre voluminose, pe cari alte vile
nu le pot digera: ca paie, coceni, plâvă etc. iar după natura. |

lor vor să aibă nisce alimente mai moi, lichifiate şi zemose..
- Cu tote acestea, nutreţurile numai. atunci le pot ele digera:
şi utilisa bine, când sunt bine preparate şi amestecate po:
tr ivit unele

puţin
tate.

altele, cele

cu

substanţi6se cu
--.

cu cele

tari. şi aspre

moi, şi "cele

intăritore. şi concen=

alte „alimente

-

-

Nutrirea lor escesivă cu borhot ori numai cua sfecle şi alteplante rădăcin6se fără de nutrețul aspru . necesar le prea.
moleşesce de nervii stomacului şi al canalului intestinal, în
urma lor nu mai digeră nutreţul aspru, Paiele gole de griit
sai de secară ca şi cocenii de porumb iarăşi puțin le pot.

o

-

utilisa. ..

«Ţinerea vitelor escesivă. cu paie, este numai o “adevărată.
risipă si formâză cangrena in forte multe economii. “Vea--

nica lipsă de nutreţ;şi de material pentru aşternut,

pr oduce-

puţin gunoii şi r&ă, cu vite multe şi rău nutrite, cari dai
o. prestaţiune mică şi totuşi scumpă. Insă nutrirea moderată
E cu paie în o comgosiţiune potrivită, este tot-d'auna cea mai
bună economie, căci ea ne p ;ermite să cruţăm linul | fără de

a risca câtuşi de puţin din producţiune
lar

cultivatorul

voi să ţină multe

mai

puţin

.inteligent,

vite cu puţine. mijloce,

"se amăgescă pe sine. de buna voie,

care
prea

tot- MWauna
des

pentru

caută. să

găsescă

sine. Ba că laptele

că. vacile acum

ar.

caută să

şi pentru a. "şi legitima.

procedare a sa în reducerea nutrețulăi vitelor după
saii calitate,

i

(|. Kihn).

tot. Wauna: motive

nu se mai

cantitate.
de

scuză

caută ca inainte,

ba.

au înţărcat şi nu mai ai lipsă de atâta hrană

ca inainte, ba că lăptăria nu produce iarna atâta cât vara, şă
deci pentru iarnă este bine ca să. mai tăiem şi reducem ceva.
din porţia vitelor;

iar "altul şi propune

că cea ce

vor răbda

_

-

.

—

dl —

și suferi
bine

ele mai mult iarna
i
de fome,; o va compensa- om ai
la vara viitore» etc.'etc. (WVecbher lin).
|

Contrar
contestată
dica

numai

păreiei Gmenilor. de sciință,
pe terenul
faptul,

culturei

de o autoritate-i ne

şi crescerei

că la noi vitele

cornute

vitelor,

vom

in-

in marea majo-"

vritate a lor. se ţin iarna numai cu coceni de porumb, plâvă
şi paie de grâă, şi mai puţine de orz şi ov6s. Daca vara ele!
radimă numai in păşunea accesorie din ogâre şi în miriştile sterpe, iarna

a rare ori

capătă

alta de cât paie, plevă şi co-

_

ceni. Est> lucrul in deobsce cunoscut, că ţ&ranii:la noi nu.
posed linețe proprii pentru făcut fin aprope de. loc, şi -in.
multe sate finul' nu este cunoscut nici după val6re, iar cul-. tura mizerichei (bor cegului), a porumbului verde de nutreţ,
a trifoiălui, lucernei, sparcetei şi a altor plante furagere, .
este atât de- neinsemnată incât abia merită menţiune. -Pe
Bărăgan, şi alte

platouri

inalte

__ mohor paring seu mei pentru
făcut

cositură

pentru

iarnă;

dela câmp
nutreţ

luate la

se

cultivă ceva

verde .cât
o-lalta

şi pentru

ele abia

repre-

sintă4 9]5.din terenul total supus plugăriei. “Cultura plantelor rădăcin6se şi tuberculose sfecle, cartoli, ” etc. ” pentru
nutriţiunea vitelor iarăşi nn merită să: amintim de ea, aşa
.de neinsemnată este. Nutrirea vitelor cu diter ite: surrogate
- şi rămăşiţe technice industriale ca borhot, dreve de bere,

"_tăieţei de sfecle, terte de uleiii etc. este fârte puţin intro: dusă intre cultivatorii noştri de vite şi de altă parte sunt puţine
atari fabrici agricole în ţară; cele câte-va. cari există abia
pot acoperi lipsurile pur lotale. 'Obic iul de prepararea nU-.
trețului prin tocare, trătare cu abur, opărire etc. cu deosebirea
„nutreţurilor aspre volumin6se, iarăşi “este aprope necunoscut
-. proprietarilor şi arendaşilor noştri- mari şi mici ca şi țărani
lor. Nu este deci mirare, dacă stăm râi in „privinţa culturei
vitelor şi suntem inapoia al torstate şi popâre, deşi obiceiurile
n6stre

vechi rutinare

nu

se mai

p ot susţinea,

|

cel mai bun

Nutrimentul

„sunt nutreţul verde,

pentru

sfeclele, na-"

pl. tuberculbse” in special

„DU, verdele, cartofii, morcovii

amestecate

ete.,

fin,

după

vitele cornute

paie

cu

„cate mărant saii pl&vă şi pres&rarea pe deasupra

to-

cu făină,

„uruială Sai tărițe ori cu turte de uleiii. De forte: mare va"16re sunt şi: “residurile de “la diterite fabri1 agricole, unde

TI
a

“ “e putem avea pe un preţ convenabil:
“Despre. raportul nutritiv vedi pag. 291.
Dar

|

nu

durai de

depinde

ceia

ce

le dăm

vitelor demân-!

care.şi de băutură ci şi de modul şi chipul. cum le hrănim
“şi le ţinem, căci-odată prea multa
hrană şi altă dată prea
puţină sâu lăsate să rabde lome şi sete, acea nu duce la niciun

resultat. Alte ori hrana multă şi bună
„in

baltă încă

puţin

folos” pote aduce.

insă dată în noroiii şi |
De asemenea

cendnu-:

trejul este bun dar le ţinem afară sub cerul liber. expuse,
„tuturor intemperiilor iarăşi puţin folos ne va aduce. 'T6ie |
aceste stări de fapt existente in us la regimul vitelor nostre
contribue la starea de degenerare în care se găsesc ele.
trebuesce dată tot deauna. în măsură justă,
” Deci hrana
- nu numai ca, ele să o.pstă mânca, : ci să o. pâtă şi digera -

în

de ajuns. Nu dăm t6tă hrana de odatăşi nici de o sin-

.- gură

specie,

ci în porţii

Tot deauna

ma:

niică

dăm: hrana. de mai

Şi repelite.

puţină

importanţa. întei,

şi hrana mai substanţiosă la urmă. De obiceiă le dăm
hrana consecutiv până ce ele se satură, şi în urmă le adăpăni |
'şi le lăsăm apoi în pace să zacă şi rumege. De la o hrană până„la alta trebue să trecă cel puţin 3—4 ore de odihnă
pentru xumegat.
Pe

“timp

cât este

i
posibil

:
observăm:

cu „punotualitate

acelaşi

de hrană la vite, căci atunci nu numai că ele mănâncă

mai bucuros

juns să le

ci şi digeră mai

dăm

de

bine. | Da obiceiii. este

două ori'de mâncarepe

de

a--

qi. La munca

DD
intensivă sai când diua esta mare ! 'e putem: da şi de trei oi.
7
"Câna diua este mică insă e de ajuns o singură dată.

"Pentru

n6pte nici odată să nu

le „dăm. Rutreţuri

pătâse,.

_* grele de digerat.
i
Sa
| "După cum am vedat mai sus ca. diferitele rase” şi. tipuri
de vite sunt un produs al-mediului ambiant, în care ai fost

ele puse: cu alte cuvinte ale hranei. şi îngrijirei că li s'a dat,
şi după acestea

şi diferite in mărimea
-că fie-care

folos

Distincţiunea

de

că vacile. cu

jite de căt vitele “de jug
Şi fie-care din

ele

şi o hrană

numai

producjiune: nu ne

cunoscut,

atât de

variate

şi tol6sele lor; d'aci urmâză de sine.

reclamă

lrânei

ai devenit

în

şi ingrijire deosebită.

rațiune.

satisface.

.

” şi li se dă incă,

Este

de

întreţinere
: şi

lucru in

:

deobşte

lapte trebuesc alt-feLhrănite şi” ingri-

sait de cât cele

trebue
'să

aibă: un

puse la

alt-fel de

ingrâşat,

hrană,

pentru

a putea sătisface scopurilor „ce - urmărim cuele. .Şi dacă
nutreţurile sunt egale cu care se ţin şi cresc ele, totuşi
trebue să fie diterite după composiţiunea şi modul . de pre„parare al lor.
:
a
Sciinţa agronomică şi practică agricolă aii avansat deja
atât de bine, în cât pot să ne dea date precise despre norma :
de nutriţiune a fie--căreia din ele. Esistă o nutrițiune specială

pentru vacile cu lapte, vitele de jug, şi vitele puse la îngrăşat.
ca) Wutriţiuuca vacilor

+

de lapte.

|

"La producţiunea, de lapte vine în prima linie în considera 6
specia, rasa, tipul, familia şi individul, cu alte cuvinte pre- |
. disposiția

fiv&scă

individuală, şi desvoltarea

cretatâre de lapte — ugerul şi. mamelele.
doua

linie

vine

în

considerare hrana,

org+nelor

se.

Apoi: numai în a
deşi

ea încă

este

destul de importantă, căci dacă vaca e rea de lapte, ori şi cât de. |

care e bună de lapte. Dar din acelaşi

nutriment vom

obţine

4

mult "i vom da: "de mâncare, şi ori- ce soiă de hrană”i vom!
da, nici odată ea nu ne va da lapte suficient, sai egal cu alta!

“lapte mai. mult sait mai puţin, mai gras ori mai-slab după
„rasă şi individ, şi iarăşi dela 'una şi aceiaşi vacă vom obţine. Ă
lapte mai mult şi mai bun, când.- va fi bine hrărită, mai
- puţin

şi r&i,

putin

când.ea va

fi răi

nrănită,

hutritore, alterate şi stricate.

numai

de

la sine

şi din

saă cu

nutreţuri

Vaca nu produce

nimica, - ci îl secreteză

|

laptele

din

hrană

„ce consumă, adică din ceia ce mănâncă.
Laptele insuşi nu este un suc al: asimilaianel,. ca 1 multe
alte
dus

sucuri

ale corpului

care. trebuesce

ca

urina,

sud6rea,

ci este

un

pro:

format prin desăgregarea celulelor glan-

„ durâse,.şi prin urmare în mate

parte se lormeză

atuna la

muls6re şi prin mulgere.

,

Pentru: a avea-un lapte gras şi bogat in substanie ficse. să
cere, ca în prima linie hrana vacei să fie substanţiâsă şi uşoră
de digerat. Fie-care

a făcut esperiența,

că primăvara

vacile

„dati lapte, mai “mult indată'ce ai eşit în câmp la iârbă verde,
“iar vara şi t6mna, când păşuneză în mirişt şi porumbişti;;
laptele de

şi este mai

puţin,

este

mai gras şi substanţios,

pe când untul de iarnă, de şi este mai: galben la culre,
ar este mai secşi mai puţin aromatic, şi mai fără: gust,
de căt'ori când. Apoi sunt şi plânte aitefite, “cari fac ca
laptele să fie mai gustos şi mai bun,:iar altele: mai slab.
Din acestea încă învăţăm, că există o strânsă legătură între
causă

şi efect,

intre hrana

consumată

tele produs de ea. Deci

daca

dificări, 'le. constatăm în

lapte la una şi aceeaşi

curs

de

un-an,

„apoi

evident,

Apa

multă

in mâncare

şi între

lap-

tâte aceste: variaţiuni. Şi mo-.
că tot. „aşa

tâte cele I-alte.
a

de. vacă

vacă, în de-

tebue

să fie la

|
şi băatură,

|

[avorisăză + secreţiunea

laptelui, iar alimentele ' prea seci oîmpiedică. Apa cuupriusă
insăşi in hrană, sâi cea ce am numit altă dată, „apă de
vegetație, este cea mai. bună sintre
Nuenţă asupra srcreţiunei laptelui,

tote Şi” are o mare in- *
căci ea nu favoris6ză 7

N

— 415

descompunerea şi schimbul

—

de albumină,ca âpa de btut..

„De aci vine efectul cel mare, cel ai icrba verde,
trifoiul,
lucerna, porumbul verde, sfeclele, napii,- “verdele, - guliile,
cari tote sunt nutreţuri verqi, cu multă apă vegeltalivă in.
“ele, şi. trec drept cele mai. bune nutreţuri pentru producţiunea de lapte. Mai puţin efect ai borhotul, lăturile şi alte-

nutreţuri apâse, sâii apa de b6ut; în care amestecăm
tărâțe,
| făină, turtă -de oleiii. Nutreţurile 'uscate şi .seci: -paiele
“plâva,

vreji,
dai puţin

lapte.

Chiar

şi. fânul

mediocru
nu

este destul de-lavorabil pentu producţiunea macsimă de
lapte şi este cu mult inferior nutreţurilor verdi.
_Tacolo se cere, ca nutreţul vacilor. de lapte, să . conţină
muită

albumină circulătore,

căci alt-fel laptele

va fi prea

grăsime

şi substanțe minerale,

subţire,

mai

numai

apă.

Nu-

trețul uscat, fenul şi cositura conţin şi cenuşă multă, dar nu
şi sfeclele, car tofii, napii, borhotul -şi alte nutreţuri -ap6se;
când le-am da pe ele singure. Fenul însuşi, conţine multă
cenuşă, dar are prea puţină albumină ; „raportul nutritiv al
lui este de multe-ori prea larg.
De aceea, este mai nimerită o amestecătură şi tratare im-preună

a-lor, înmoind :pe cele uscate

cate celor apose.
- Tlrana, o putem

face

şi dând substanţe us-

i
să varieze> după scopul: şi. utilisarea

Iaptelui, dacă este să vindem laptele prâspăt pentru con-,
sumaţiune în stare crudă, ca lapte dulce — ori că-l prelu“crăm şi că facem unt-şi brânzeturi din el. In casul d! ânteii,

nutreţurile verdi şi apse sunt cele mai bune,
„lapte

mult,

„centrate

n

iar în al

căci ele daii

doilea vom preferi nutreţurile mai c6n-

şi intăritâre,

cari

conţin. inşişi

ceva mai multă

gră- -

sime ; şi pentru fabricaţiunea de, brânzeturi, nutrețul iarăşi

să fie mai bogat în proteină. «Dacă scădem azotul din hrană,
- “scade şi laptele, şi anume acesta va: scădea mult mai iute de
„cât “pole fi- sporit. „mai

târdiu,

prin

o hrană

mai copiosă».

N

0

"(iWVol[). O hrană prea.copi6să, iarăşi nu este potrivită, fiind-că

o parte din azotul ei, nu se pâte utilisa, ori că se:depune
ca muschiu şi carne: “ȘI. impedică secreţiunea laptelui. O
hrană insuficientă, fie ca cantitate, fie ca composiţiune,. ia- “răşi nu
“lipsa

este

bufă,

fiind-că atunci: vita trebue - să compeseze

prin: desfacerea

albuminei organice din: corp, Şi ea slă-

„ besce atanci-.şi mai tare. Dar
bogală

în azot

îngrăşat,

de căt

pentru vitele

de jug şi cele

puse. pe

şi raportul: ei nutritiv mai apropiat—căci albumina

circulătore mai
iaple,

hrana trebue să fie cova mai

şi. nu

multă se. degagâză şi elimină

se depune

ca

muschii,

în- afară, ca.

:

A

Raportul, nutritiv cel niai - nimerit intre albumină' şi ia: o:

- carbure este de 1: 4,3— 1: 8.0—medii de 1:5,0. Dacă nutrețurile aspre, de care dispunem
sunt mai sărace in | azot,
atunci azotul putem . substitui pria adaos de făină, uruială
- t&rițe, b6bo şi cositură de legomni6se, nutreţ verde, turtă
de oleii. ete, iar la nutreţurile prea.
arse, sâi prea” con"centrate, “adaogând şi hutreţal

aspru “lemnos

spre ; a nu le prea- moleşi, stomacul
Cantitatea
_m6&soră

tot

numsrâse
(1-2

din răţiunea

dilnică “de hrană - se determină

da- -una. după

greutatea

esperienţe, vacile de lapte

tr ebne: să „capete

7

vitală a vitelor. - După

de 1000, Rigr, greu: ate”:

a

ru

steă după: Wolf 92—28 1 clar. după 1- “Bâhn '20— 335 kIgr.

„proteină digestibilă
grăsime
„ilroearburo

.-

- 25« E
0
a

195

raportul nutritiv ca

“In

şi

dilnic :

,

"materie

necesar,

şi face să le stea cărțile,

1

»
54

.
n

1504
a
04-07,
!

19.0--14,0

3

: ol: 5,8

»

fine vin în , considerare şi substanţele mirieralg, s6ă

ce-

nuşa, cari sunt încă importante la nutriţiune, fiind svbstanţe alimentare
lapte,

după

de primaol
1000

rang.

După Wolt,

klgr. . greutate

vitală,
1

în hrana! vacilor ca. |
trebue 'să se afle
x

-i

411 —

PER

a

klgr. “acid

fosforic, 0220

p

dilnic: o cantitate. minimă

de 0,09

Kigr.

potasă. “Acidul! tostoric: şi calcea - -

calce Şi 0,410 kigr.

„sant indispensabile. la. secreţiunea

laptelui,: potasă

pare. a

_fi „ătă importanţă deosebită ;. lipsa celor: Gântâiu, educe...
enor m secreţiunea lui. Afară de ăceste este necesar ca vacile Et
. să. capele dilnic în

- mai apsă

hrană sare, şi. anume, cu cât. hrana este

şi moleşilsre, cu atât

trebue.

- |

mai. multă: sare, m

„care „activeză digestiunea şi „pre „dispune vita să bea: apă,
mai multă, “care la rândul ei favorisâză secrețiunea laptelui

„Cel. puţin 30 gri. de- sare, să: „capete. dilnic _fie--care. vacă;
“mai bine. le o punem cu: Dolovanul intreg, în. esle: ca să lingă Si

„din Ca
9)

Vutri inca văitor

- Nutrireea boilor

de: muncă.

de: muncă: este „mai: “puţin

studiată: decat Ra

"nutriţiunea vacilor: de. lapte, “din causă că nutriţiunea: lor în.
- genere- coincide. cu nutriţiunea de: întreţinere, - “Şi 'cu. mici:
- , adaose de hră nă.. întărităre. pe: timpul muncei. intensive.

-"Boul de muncă. are faţă de cal: avantagiul, „că.pe ei îl ţinem “mai, eftin numai cu hrână ordinară. fin, paie, Plâvă, „coceni
„de porumb, sfecle: şi mai. pujin cu' grăunte; Pe el. i „puteni - .
“lineă şi nutri anul întreg cu : substanţele “de: mai

sus

fără?

îi

de grăunţe şi lără -să slăbâscă, „ceea ce la cal este. peste pu- E
“tinţă, După ce-boul ne. muncesce' 3 -4 6 ani de dile pe lângă 0. „hrană lare modestă in fine numai ceva bine: ţinut, sat chiar!
“îngrăşat întru cât--va, Şi- -L vindem. încă tot cu
e a preţul «cu care

„Pam cumpărat.

n

r.

2

E

Ma

A slăbi însă cu. totul prin
ș
detragerea nranei, ssai al istovi
prin: “muiică de forțele săle, aceia. nici: odată ! nu este. „consult.
“Dar şi a scâte” boii” nuinai cu pielea în primăvară “pe. tema.
„lipsei de nutreţ ori a scumpetei nutreţului, şi cu. nădejdea
Ai “ca! să se intremeze la primăvară, “când dă. “colţul ierbei şi.

„apoi a lucrăâ cu ei şi face semănătarile de. primăvară, aceia

-

E

-.

PI
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cangrenels. economiilor” țăranilor

este una din

noştri, dăr

şi a multora dintre arendaşi şi . chiar” proprietari, căci
- perd: cu aceia „timpul cel mai prețios de-muncă. T ot
este- “şi obiceiul de a: pune. diua „vitele în jug şi a Jucră
i ele, şi: nâptea ale: alerga. peste cele rozore şi. ogâre, ca

ei
aşa
cu

să

„mănânce şi. să-şi caute singure hrana necesară. Nu este deci
mirare dacă. țăranul nostru trebue să- injuge 4 6. S boi slabi şi .
„ticăloşi la un plug, şi că ţăranul mare rost şi spor la muncă,
“pe când alţi: tărani luct Gză.. cu 2 Sail. cel mult 4 boi, dar
“bine ţinuţi, cu. mai bun efect de cât-.al :nostru:- Păgunatul
vitelor. trăgătâre pote deveni serios în. combinaţiune, numai

în dilele de. repaos, “dar nici atunci când
E şi istovite. de
. „cesor ie, unde

„ elergătură.

NE

sunt prea obosite

muncă, “şi. numai: o păşune
pot să găsâscă rana
a
i
aa

- naturală

necesară „fără

ori acmultă

„Boii de. munca, se caută cu ”preferintă dintre? "aceia cari”
“nu sunt prea - mari şi ciolănoşi, ci potriviţi, cu 6sele mai - subţiri: şi dens. ca mai vâr 16se şi solida, “apoi. el- să lie bine
legaţi; mobili şi tenaci,” iar nu .prea greoi: Muscalatura- lor
albuminoide,

se compune “Eminamente' din substanţă
cantitate - anumită de grăsime
- “ mobilitatea

acestora.

şi:o-

le: asigura. contracţiunea

Deci. Şi pentru

buna întreţinere:

şi
si

funcţionare. a lor se cere, ca-hrana ce-o capătă! ej, să fie
bogată: în albuminate şi să conţină ceva grăsime, fiind:că albamina cu: grăsimea contribue la regenerarea muschilor.
„Hrana boilor nu trebue să fie nică prea lichidăă şi nici nutr eţ:
-verde, prea “crud şi eselusiv, căci dacă consumă, pre a multă

apă, apaii.: prea îngreuneză, iar: tritoiul ?i prea. - miolesesce. Nutreţurile băţose şi „concen6ce: sunt iarăşi greit de rumegat.
şi digerat, şi o atare. hrană-” i împedică din. desvoltarea unei .
_“forcig. cor espundătore.

Lor. le. trebuese.. nutreţuri mai.

con-

“sistente: şi uşâre. de” digerat, ca . eventual. să potă - rumega
„la merssul iin pas şi la tracţiune. Hrana bună pentru dânşii esie, |
.

.

.

,

,

ă

.
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finul, cositura de leguminâse
"de

primăvară,

pa

şi de meiit, paiele

iar cele -de tmnă

numai

de cereale

tocate.

şi aineste-

cate cu sfecle, cartofi: apoi nutreţ ver de, trifoiu amestecat
“cu porumb i ceva nutreţ aspru, şi în lipsa lor ceva lături
" “scu brahă pentr u băut, iar ca nutreţuri „întăritâre grăunțele :
fârimate, uruială de. leguminâse,
tărițe, uneori şi tarta.
de oleii Da
N
e
Iarna când se sisteză munca câmpului mai bine le. reducem

*

|

„ceva din porţie, seu? i punem esclusiv pe raţiunea de intreţi„

mere, iar în spre primăvară,
-pului,

le dăm

uruială

un

spor

tSriţe, ori

când se apropie munca câm-

în: hrană,

grăunțe,

pentru

eventual.
ca să

şi câte

se: intremeze

ceva - d
bine.

Pe timpul muncei intensive. şi încordate, . mai „bine Îi. su-:
punem cu totul regimului stabulaţiunei, şi hrănin esclusiv

- din mână, eventual
-

le dăm

şi ceva grăunţe iar noptea şi în

dilele de s&rbătore. “şi ploie, 1 lăsăm. în grajd să, zacă ca.
să se odihnâscă. Vara pe căldură. cea mare este mai bine
ca să-i schimbăm la amiadi, s6i să-i, lăsăm să zacă până -

„ce a trecut bine.
se prea obosâscă

pâte fi 129
turlă

căldura pe la orele 3—4
ca să stea en totul.

p.m,

casănu

Adaoşul lor de hrană

kigr. grăunje, ori. de uruială, seii 1- — 2 Klgr

de oleiii. -

“Hrană lor, pe

când-la 1000 kigr.

-

a,

3

timpul. muncei ordinare, este

NE

suficientă

greutate capătă in ea 25-—30 Kigr. ma.

terie. uscată cu 1; 5—9, 5 Kigr. proteină solubilă, 0, 5—0,6 .
|
kigr. grăsime, şi 411—13. kIgr. idrocarbure. „Raportul nutritie
“pentru ei este de 1: 6—1: 7,5
a
=

ntriţiunea vitelor puse ia îngrăşat

m

Puţine stsunt economiile mari 'şi mici în.n timpul modern; cari . i
- esploatate sistematic, să nu caute să atragă iin'sfera-lor. de ag-.:ţiune şii ingrăşatul. vitelor. Sunt unii ani i unde se produc multe:
"e.
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- nutreţuri, de tot felul, care alt cum nu le putem utilisa şi desface de cât, prin ingrăşatul vitelor şi. ctescerea de vite tinere,

iar alte

ori vitele nu

au preţuri şi nu-se- „caută, -pe

când vitele drese. şi cele îngrăjate, încă tot se pot. vinde
cu bun preţ, la măcelarii din oraşele apropiate. Alte ori
pote alte” imprejarări

şi considerante

pot să impună

acesta

des. mult, porumb nu in de ajuns de copt, prodacţiunea
mare de. stecle, cartofi s6ii chiar şi producţiunea de gunoi să impună acâsta, acolo unde se practică 0: cultură: Taţio--nală a pămentului. Cunăscem esplotaţiuni model cari cum-

“păra tâmna vite mari de strinsura şi in "special bivoli mari,
pe cari.le îngrăşă in decursul ierngi: mai: mult in vederea
producliunei de gunoiii de cât. a fol&selor şi câştigurilor bă-.
a
nesci şi le. vend primă- vară, a
a
-

-

“Imgrăşatui

are de scop

producţiunea

forciată

de

carne şi

- grăsime. in scurtă, vreme. Și una şi alta este. condiţionată
“de timp şi timpul face bani, „căci timpul mai scurt este un
câştig

de. nutriment

ŞI de: spese.

. i

Ori-ce ingrăşare pre a înde-.

lungată arare ori 'şi ajunge scopul ca. “să rentese” munca şi |
“sacrificiile făcute. Amânarea. timpului de. iogrăşat peutra a.
putea. da o hrană "mai
pul, căci” este

-

numai

puţin: substanţiosă
o perdere

nu'şi

ajunge

- de: vreme. Si numai

Scovitele

„bine ingr ăşate sunt rentabile; când nu avem: pieță de desfa-.
cere în “apropiere şi trebue: să i le, esportăm s6ă trimitem în
locuri

„Pentru. îngrăşat
centrată şi. uşor
"bilă şi.în: grăsimi
. “tale. din hrană se
_ depun. ca -atare
-.

SN

in "depărtate.

să cere.că hiana.. să fie Subștanţiâsă, «con:
digestibilă . adică “bogată .în proteină solu: şi idrocarbure; grăsimile şi uleiurile vegetransformă uşor: în grăsimi. animalice şi se .

în corp: “între fibre, sei muşchi

şşi dai loc la

formarea: de. țesături: şi celule. noui;-Albumina din hrană să.

"transformă

în. albumina:- circulatâre

” şi. o

parte. din” ea'se -

„preface ! in “albumină” „organică ce „ser vă la formarea” de gloSS
a.

E

i
-

_
i

IS
„>

o.

E

—

bule de

sânge,

mnşehi
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şi fibre. Substanțele

ternare. Tră.

|

azot sâii idrocarhurele din nrană nu trec şi „se transformă.
direct în grăsimi, ci ele intrețin numai arderea din corp, subslituindu-se grăsimei, prin. care acesta r&mâne întregă..:
_şi-se depune în corp ca atare. Grăsimi : se mai forinăză şi
din proteină prin desfacerea ei.
„Nutrimentele prea apose sei prea seci. sunt defavorabile,
ingrăşărei, căci acelea favoriseză- numai descompunerea al- puminei organice, iar acestea cer prea. mult oxigen ca să-.
_pâtă

fi digerate, şi deci mai curind decade

substanţa

orga: -

nică deja lormată, de cât să se formeze alta nouă. De aseme-

|

nea zi o temperatură prea ur cată ori prea scăzută a grajdului ca! şi prea multă mişcare şi ori-ce fel de agitațiuni sunt
-dăunătore

îngrăşărei, căci terhperatura prea urcată favoriseză

“numai asudarea şi teanspiraţiunea escesivă. a pielei, iar.uha!
prea scădută favoris6ză arderea fără, de nici un scop a'sub.
“stanțelor organice.” Via sedentară contemplativă şiş în. Jocale
"închise mai

mult întunecâse de cât. luminate, ferită de ori-ce..:

,

" sbuciumare şi agitaţiune, este cea mai bună pentru ele pentru a putea romega şi digera în liniste,
-.
Ingrăşarea adică sporirea in' greutate este mai insemnală
la început şi la vitele. imai. slabe, . şi mai puţin visibilă mai.
târzii când vitele sunt.mai grase, şi aprâpe neinsemnată in.
timpul din urmă. Totuşi vita prea slabă, tigorită pipernicită
s6u istovilă. prin munca şi mulsore nu se mai ingrașă bine ;

“ asemenea nici vitele. prea bătrâne, . "2:
Casă putem ingr ăşa vita cu 6re-care succes, este de lipsă

ca ea să fie mai ânteiii ceva bine în carne, şi apoi să înce-"..
pem 'cu îngrăşarea sistematică

a ei. Vitele tinere ne ajunse :

incă la desvoltarea normală nu. se ingraşă suficient, fiind-că
ele snnt încă în crescere şi o parte

buinţăză la
d'a- -una

desvoltarea

E «Zotoe ehnia>

-

o

alimente: se intre-

din

corpului! lor, Cele aduite “dată” tot- -

mai mare

un „Spor

-.

la îngrăşat.

Pe cele bătrâne

ae

,

ne

a.
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până ajung ceva în carne,
.

mulțumim de a le direge numai
şi apoi le vindem.
„Vitele adulte

mai

le ţinem

dar șlabe

întâiă ceva

mai bine

până intră bine în carne, şi apui începem cu ingrăşarea proprie

“a lor; acestora deci pe lângă raţiunea lor obicinuită

dăm la început: numai

un

le ma!

supliment de hrană. intăritâre,

constână din tărițe; uruială, borhot, turtă de uleii ete. iar
după 3—4.septemîni trecem la îngrăşarea proprie. Alt cum
ele depun . numai. grăsime şi sei, iar carne ai „relativ pu
“Trecerea

|

Ă

lină şi slabă.

bruscă de la: rațiunea

de

de. întreţinere: la cea:

“îngrăşare nu duce la.nici un resultat, fiind--că organismul
nu pâte să primâscă dintrodată- sporul mare de substanţe
„albuminoide, şi facem cu ele numai risipă curată. Pentru
acesta trebuesce organismul preparat consecutiv, ca. să re-

ş să fie în' stare să utilisoze cât. mai multă hrană şi mai
Ş “c6pă şi
bine. La din contra avemşi risipa de nutreţuri şi vita prea uşor

"se înbolnăvesce, 'şi strică stomacul, capetă diarrhoe şi perde
pofta de mâncare, în urma cărora. slăbesce şi tr ebuesce
„evitată cu mare

precauţiune.

De aceia. trebue să începem
»

deci

tot-d'a-una

cu nutreţuri mai. puţin concentrate,

ingrăşatul

avend un

raport

numai
nutri-

tiv mai larg, şi apoi treptat cu desvoltarea organismului şi
aptitudinea lui de'a vecepe mai multă hrană, i dam hrană
nu numai

mai „multă

ci şi mai

substanţi6să,

albuminate, şi grăsime atâta cât pâte
când

nu

mai

pâte mânca

digera,

ca mai înainte,

mai

bogată

în

iar către line

i reducem

din-nu-

treţurile aspre fân, paie şi plevă şi idrocarbureie i le dăm intr'o formă mai concentrată. In stadiul acesta din urmă vita
nu” maj produce înuşchi şi carne, ci depune cu deosebire
grăsime, fibrele de carne se învălue în. grăsime iar grăsi-

mea lichidă se intăresce şi o face să fie şi dânsa mai vârtesă.
Astfel nici

odată

nu putem

urma

la

îngrăşat unul

şi acelaşi

-

—
zegim
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de alimentaţiune, ci trebuesce

să

variem. după, îm.

„prejurări şi scop.
Principalele nutrimente pentru ingrăşat
gate în substanţe ternare: cartofi, sfecle,
rumb verde,

tritoi şi borhotul.

sunt plantele
napi, verde,

Ca alimente

bopo-

intăritre: sunt

“uruiala de bob, de mazăre, fasole, şi de porumb, apoi tări“ţele în special cele de grâu, apoi turtele: sai făinurile de uleiu
in special cele de rapiţă şi de in,

şi mai bine

tâte de odată

amestecate decât fie-care deosebită, şi preserate pe nutreţu„rile aspre sai cele din urmă şi in .b&utură. In timpul îngrăşărei

intensive

putem

da

până

la

-de capetul de: boii mijlocii şi 95—30

40—50

kgr,

kgr. de

de „sfecle - |

cartofi

dacă

cartofii nu ne vin prea scumpi. Din nutreţurile aspre volumin6se vom da cu atât mai multe, cu cât este mai multă apă

în ele şi nutreţurile

sunt zemâse

însă din nici-una mai mult
În timpul din urmă: putem

şi

mustâse.

Să

nu dăm

ă

decât vita pote digera şi utilisa.
să sporim insă grăunţele “uruiala |

-și făina sâu tarta -de ulei, dar reducem paiele şi fânul. 'Uru“iala de orz şi de porumb face bune. servicii în timpul din
urmă pentru „a întări carnea şi grăsimea prea lichilială.
Ingrăşarea este de mai multe feluri: ingrăşarea pe jumătate şi ingrăşarea complectă, ajoi ingrăşarea: pentru pro- .

-Gucţiunea de carne, îngrăşarea pentru depunerea de -grăsime şi seu, ingrăşarea umflată şi moleşită şi ingrăşarea
“vârtâsă. Ingrăşarea pe jumăte se face cu deosebire la suhaturi de luncă şi la munte, şi iarna' în grajd cu fân, şi dă!
-0 carne gust6să şi bună dar nu este satisfăcătore, după. ce

vitele nici o dată nu ajung la greutatea macsimă de care
“sunt ele capabile. Cu t6te acestea ea este mai des usitată şi se
practică „cu

deosebire

acolo,

"unde

vitele

nu

au preț.

De

-asemenea şi la vitele bătrene şi reformate.
Ingrăşarea deplină 'şi are. locul ei când vitele. sunt iăcă
tinere

şi în,„depiină

vigore,

cari

nu au

fost. prea

istovite

|
.:
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prin muncă

şi lapte, şi se practică mai.cu semăla velniţe-

şi în jurul

oraşelor

mari, uude

carnea

se

plătesce

bine.

Chiar şi la velniţe. pentru îngrăşat 'cu borhot nici odată
nu se cumpără vite prea bătrene şi vite îngrăşate, căci în
genere ele aduc puţin folos.
La vitele

tinere puse

la îngrăşat. căutăm

să le desvoltăm

antâi mai mult în vedere a producțiunei de muschi şi de carne
ca să se desvolte în lărgime şi grosime,

şi să dea o carne:

grasă” şi

şi

Vitele

mustâsă,

bătrâne

“depun numai

impănată “cu

cari
sei

nu

mai

şi gr ăsime

grăsime,

produc

mai

muşchi

puțin

seu.

la ingrăşare-”,

şi carnea lor se imbuibează cu:

sucuri.
Ingrăşatul cu porhot dă tot. dauna o 'carne aride
iar cel cu. grăunţe, în special.
cu porumb,

una

uniflată.

mai. vârtâsă

“si mai bună. La ori-care
vită „pusă la îngrăşat căutăm pe:
„cât este cu putinţă;ca în timpul din urmă
grăsime şi

dacă

acâsta

este

lichidă'să

să depună multă

devină

consistentă

şi vârtâsă, iar cârnea cu cât devine mai densă, căci cu atât:
valorea ei va fi mai mare.
In consecinţe va trebui să variemi” şi cu regimul alimen--

tar al lor după timp, individ şi scop.
„rei dacă. vitele sunt slabe

La începutul

ingrăşă-

în cele 3—4 săptămâni

dintai

este: de ajuns. „porţia îndatinată de intreţinere cu mic adaos
_ de-hrana întăritâre

uruială,

turlă

de uleiă,

uruială de legu-

|

_minâse, dreve de bere, etc.
In

acest

staditi scopul se ajunge. pe deplin,

kigr. greutate

vitală,

ele capătă 95 klor.

cână

.

la . 1000

proteină . solubilă

şi 19,5 klar: idrocarbure iar raportul nutritiv este de 1:5.
“Cu începerea a ingrăşerei proprie, sporim considerabil
hrana

din

cea ce era inainte, nu

atât proteina

cât mai mult

NE jdrocarburele dela 19,5 la 16,95 klgr pe gi de: capăt, prin
„care. raportul: nutritiv se. lârgesceecu 4: 6,5. Prin acesta 'o0b-

ținem 'ca proteina

circulatâre ca 'se diminueze -şi o parte!

«lin ea să se depună ca proteină organică şi nici grăsimea,
nu

se mai distrugă

prin

ardere, „ci

să rămână

<a atâre.

sa

ca să depună

-

|

In al doilea. stadii hrană după 1000 klgr. greutate vitală
trebue. să conţină:

|

ă

„materie uscată după E. Wolfr27 gr. după [. Rin 29, 1 nike.
proteină

digestibilă

-grăsime

a,

95-a

2

0

idrocarbure

1:6,5

A

«

0,88 «

218,68

15,0 «

“raportul nutritiv
După

a

E

«

„46,9

a

sunt - deja binişor in carne şi au sporit
cam cu !/ in greutatea ce au să obţină,. atunci iară-şi tre.cem 'la un spor de alimente, de astă dată sporul privesce

cu

ce „vitele

deosebire proteina până

la 3 KIgr. pe di de capet, prin

urmare raportul nutritiv devine iarăşi mai apropiat cal: 5,5
şi
de .carue
egalmente depunerea
prin care favorisăm
o
|
-de gr ăsime. la acâsta peridaă intenţionăm că carnea deja existentă să
să

se

grăsime,

impăneze cu

care

să

se

depună

şi stratifice

“intre ligamente şi fibre, ca să” inconjâre fie:care fibră. Dacă
“însă s'a depus deja prea multă grăsime, atunci depunerea
ei devine din ce în ce'mai dificilă, şi ca să se efectueze depunerea ei trebuesce multă proteină.

In acest period raţiunea de hrană după 1000 kigr. ereu_
tate vitală trebue să conţină: e

materie uscată după E. Wolff, “6 klgr. după 1 Kâhn 29.4 klgr. i
30.
0

proteina solubilă
'grăsime- solubilă

idrocarbire

.

-

AS

i

2,86. »
0»

„13,69 »

40,6».
1:5 5.
o
"raportul nutritiv “Ina3 periodă către finea înge ăşărei, unde vita nu: mai.
„pote mânca ca inainte, reducem iarăşi proteina şi “i dărn. numai. hrană mai puţin grasă pentru a favorisa depunere”

-
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de

grăsime şi consistenţa

moleşite le dăm

ei. Pentru

solidificarea carnet

pe a

da

chiar uleiii de rapiţă la vite ca să bea, nu sa probat
practic, căci uleiurile derangâză numai stomacul.

de-

In acestă
pune din:

multă uruială de orz cu porumb.

ultimă

periodă de ingrăşare

hrana: lor

se

com-

-- materie uscată după E: Wolft 25 „O kigr. după l. Kihn 27,55 klgr..
proteina

solubilbă

2,7

grăsime'solubilă.
idrocarbure

:

»

91

0,6»

.

094»

14,8 »

raportul nutritiv
Tot odată căutăm

|

18,029

1:6 0 NE
diferite alimente

ca prin

»

1:5,9
să
« escitâm şi

polta de mâncare
“Intre aceste in prima linie e de amintit sarea, prin care căutăm sa irităm nervii şi apsorpţiunea de apă. Prea multă sare
să nu

dăm

nici odată

la vitele

hrănim

în preponderanţă

muraţi

să le

dăm

„Nici apă
De

face

mai

multă.. Alt-fel

de

prea

mullă

adăpat

apă

prea

să le adăpăm

sarea _produce

este dăunătore

să se distrugă albumina

să nu dăm

le

cu cartofi ferţi şi tăieţei de sfeele-

sare

sete şi absorpţiunea
grăşerei, căci

de îngrăşat si numai când

in-

organică.

multă la vitele puse la îngrăşat.
în grajd

cu

apa

ceva

stătulăşi

nu prea rece, şi să nu le sc6tem afară nici la girlă nici la
puț ca să bea. Timpul de iingrăşat la vitele mari dureză
de obiceiă 3—4 luni de dile; dacă” trece peste acest, termin
scade considerabil profitul din ele.
-:
Ingrăşatul vițeilor de lapte incă se practică peo scară forte.
insemnată în unele localităţi şi regiuni; îie viței sugători, fie
din cei ţinuţi şi cr escuţi cu biberonul. Pe lângă laptele pros&t

al mumei le mai dăm lapte fiert şi smântânit dulce saii lapte
„acru ori şi alte «lerivate ale laptelui atât, cât vor să mănince
şi pot digera. La început după 8 klgr. de lapte obţinem un
„Spor de 1 kgr. in greutate, mai târdiă numai la 10 kgr. iar
sa

as
Ja fine numai la' 12 kgr. unul de greutate. Insă carnea.
produsă în urmă tot-d'auna este mai substanţi6să şi mal. i
bună

de cât cea d'ntâiu, care este tare aposă.

Mai. târgiii le mai putem da la viței afară de lapte, şi ouă
fierte, dar încolo. nimic alt ceva, nici grăunțe nici urdială.

să nu lăsăm să mănânce nici ien şi pae. Trebuo însă să-i
ținem curaţi.. Ingrăşatul lor de ordinar dursză 3 luni de dile.

“siapoisevind..- . ..
ZI.

i

Igiena

- Ingrijirea

Pe lângă hrana

şi

Da

vitelor botine.
vitelor

băutura

cornute

ce

|

dăm. vitelor

nu

puţin

contribue la desvoltarea: lor şi îngrijirea şi tratămentul, „ce: |
lise dă. Căci nu este destul ca odată să le “dai malt:de
mâncare şi alte ori puţin, ori să le laşi să rabde. dile in
tregi do-fsme şi de sete, ori să le dai bătae egală cu mâncarea”
ori: numai mâncare dar nu şi adăpost pe timp tul iernei. în
|
aa
contra gerului şi intemperiilor:
Tote

aceste sunt

în slare să paraliseze

o parte

din efec-

tele hranei ori şi cât: de bună ari ea, iar să le laşi să zacă
in noroi şi baltă, atunci hrana fie cât de moită şi de bună
nu "Şi va. ajunge -pe deplin scopul ei. -.
«ceia

ce cultura produce, nutrițiunea clădesce, trebue ca

ingtijirea. şi ținerea să o desvolte nai departe, şi să o ducă
„la deplină lolosinţă» (Settegast).
„În privinţa ingrijirei,. dacă. proverbul ne

spune,

că ochiul

„“St&pânului îngraşe vila, apoi numai puţin şi resultatele ce
„pote da ea, depind în: mare 'parte de zelul” şi dibăcia Slugei .
sau argatului

ori a păstoralui, care

are

îngrijirea

ei nemij-..

"„locită. O slugă bună care scie să ingrijescă. bine de vitu, sâii
un

de

păstor bun

este de nepreţuit.

6meni, care să 'scie: umbla

lâng

mai

des proprietarii

Şi tocmai de acâstă

cu. vitele

şi ale menagia

şi arendaşii noştri!

lipsă

se

i
“De multe ori. am

audit

i

arendași

tânguindu- se de acâsta și

dicana, că cu un ungurean mai bine să fila o perdere, decât
"cu cei indigeni la câştig, căci cel“ puţin ai o mângâire
“plăcere când * I vedi pe aceia cum
sciă.ei să umble şi

îngrijescă de vitele, date în s6mă

şi paza

şi
să

lor.

Acesta. na ni se pare tocmai fundată. Dacă țăranul din 'Tran„Silvania, Ungaria şi Bucovina a învățat. să umble mai bine

„cu

vitele

sale

şi. să ingrijâscă

"de. ele ds. cât.cel
Ă “ Gial

şi. cultural.

„el a avut

Şi are

din România,

întrun
causa

mod!
este

în -care

se, găsesce.

grajduri

sistematice pentru

mai

rațional

că mediul 'so-

acela, esta

altul,. căci?

vite de

sute de

ani „şi şi-a conservat: feneţele şi păşunele naturale. Apoi:
“ț&ranul german şi şvab de ăcolo-până în diua de astădi po- 'sede mai multe vite şi mai bune de câtel, pote unic din causă că
îngrijesce şi mai sistematic de ele decât acela. |
„Acestă

deprindere trebuesce şi ea cultivată la om

ca ori şi

„care alta Şi infiltrată iîn țăran încă de mie copil, după cum am
aratat. mai sus Că la acesta, proprietătea” mare în special fer“mele model, “pepinierile statului ds tot felul de vite, şcOlele

:de-lăptărie,. reuniunile. agricole aă un rol decisiv şi-pot să
dea tot. d auna bune resultate, aceia este evident ; esperienţa
-o făcută peste munţi.cu resultatele ce ati dat Rădăuţul din Bi:
covina, Mezăhegyeşiul şiş altele. In Moldova până era în us sis- temul vechii de cultură, de proprietarii inşişi căuta de Moşiile lor şi țin6ă

vite de valdre de tâte soiurile

pe ele aveu şi.

lăranii vite bune, căci învățată. la curtea boerescă

şi ei cum

se.

cresc şi țin vitele. „Astădi insă de la cine să înveţe şi adopte,

“ceva țăranul de la arendaş când acela nu are vite pr oprii
şi mai

a

„puţin a-avut. să înveţe ful de sătean de la arendaşul tergovel,
fost cârciumar, băcan, etc.,; iar preotul şi primarul din sat le
ţin tot aşa de mizerabil ca şi el, apoi ciredile şi tamaslicurile
mari şi hergheliile renumite de odinioră au dispărut: cu totul
“din tară, ca şi. când: par fi existat nici odată?! a

|

—
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Tagrijirea vitelor o pot face şi femeile.
„In streinătate. sunt regiuni întregi, unde femeile
-prinse şi se îndeletnicesc: cu ingrijirea vitelor şi
lor esclusiv. atât la grajd, cât pentru, lucrările din
iar: bărbaţii se dedaiă la alte: ocupaţiani, d. es: în

sunt de-'
căutarea
lăptărie,
Salzburg
'

: “Tirol, apoi în țările. nordice.
:
In alte ţinuturi sunt aplicaţi numai bărbaţi, chiar şi pentra muls şi in lăptărie: Mai. bine-ar fi d'a intrebuinţa la vite
„în grajd esclusiv, bărbaţi, iar pentru muls şi în lăptărie es-! :

clusiv femei; sistema “ac6sta

am

multe moşii. mari şi domenii din

vădut-o

aplicată -pe

mai.

Melklenburg şi alte provincii.

ale Germaniei de nord; nouă ni se pare cea mai fir&scă şi ni-

„merită, căci femeia este mai iute şi mai dibace decât bărbatul,
şi pote să ţină curăţenie mai uşor de cât bărbatul iin 'căşerie șşi |
stină. Chiar şi la noi, unde s'a introdus obiceiul d'a avea băcițe'

priu stânile de vacă și de 0i, după spusele visitatorilor curăţenia

ar fi exemplară,

să ţină

mai

şi o femeie

bună, ordine

şi curăţenie

singură
în

ar

stină

fi în. stare decât o pot

„- face 10 bărbaţi

la o altă. .
Fie personalul de serviciii de ori şi care sex, fe bărbat
fie femeie, o personă adultă pote să îngrijescă dilnic de 15—

18 vite mari sterpe, de 10—19 vaci cu lapte, de 924—36 vite |
puse la îngrăşat, sai de 16—94 viței şi să le provedă cu tote
cele

necesare inclusive

„Vilele

nutrirea.

Ă

vor să fie tratate cu blândeţă, pentru ca să devină

şi ele blânde, căci tratamentul dur şi brutal nu le convine.
nici lor, şi le lace să "fie sălbatice, dirje şi puţin docile..
„Apoi ele vor să -fie linute curate; am: v&dut mai sus ca

vita la păşune nici odată nu se murdăresce şi fuge de mur- -.
dărie şi dacă este

ţinută -in noroiii şi pălegarul. gros nu.”i
“priesce. Deci să căutăm ca să le: ţinem şi noi curate, aşternend des, curăţând şi tinind grajdurile, ocâlele şi “Dătătura.
Ca curăţenia stă în strinsă legătară ţesălatul, ştersul cu:

r

=
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paie şi periatul.]Nici odată țesala să nua lipsescă de la: grajdul
românului şi să o intrebuinţeze cât “mai des, căci prin ţe-

sălare se favoriseză numai transpiraţiunea pielei şi se curâţă de tot felul de murdării și parasiţi, şi acesta favorisâzSză
digestiunea şi igiena. Afară de aceste părul mare se tande,
dacă nu năpărlesce la timp, iar când timpul este cald vita

să se spele şi chiar scalde.

Vitele trebuesc țesălate . de 2 ori

pe săptămână cu deosebire atunci, când sunt ţinute
şi nu fac mişcare,
sunt

prea

la grajd

şi unghiele lor încă trebuesc tăiate, când |

mari. Cu deosebire

trebuesc

des

splălate

şi cu-

răţate vacile cu lapte şi spălatul lor să fie obligator înaintea
fie-cărei mulsori atât ugerul cât şi ţiţele; trebue să spă&lăm
des şi codile lor. pentru ca să nu ajungă din ele murdării în lapte. De asemenea trebuesc spelate vasele în care.
„li se aduc lor de mâncare, ieslele şi sghiaburile, în care li

se.dă

mâncare

mână

în ele resturi

taţiune.

Dacă

solidă sau lichidă,
de

mâncare

avem conduct

ca

nici odată. să nu re-

cari să treacă in

de apă în grajd,

spăla înainte de fie-care adăpare.
Pentru buna întreţinereşi igiena

lor,

fermen-

uşor de putem

sunt - necesare

chiar indispensabile grajdurile inchise. La pag. 183 am

şi

ar€-

tat necesitatea acestor gr ajdari cu privire la raporturile climei.
n6sire, cu exemple. vil, Coşarele, saivanele, zăvadele şi per„delele de până acum nu satislac nici intr'o privinţă, nici din

a curăţeniei; a climei şi a economiei de nutreţ şi. nici acea
“igienei vitelor. Coşarele: şi zăvadele actuale sunt bune
unic

numai

pentru-vară,

cât

vitele

stai

la păşune,

ca

şi a-

“tunci să aibă adăpost de Crivăţ şi de ploile reci, ca şi dear-Şița tropicală â sorelui. Şi- atuncea in ele ar trebui des as-.
ternut ca -in bâtătura lor pe timp -de ploia să nu. fie silite

a zăcea în noroii şi gunoiu.
.
|
Pentru iarnă de ia 15 Noembre inainte până la finele
lui
Martie Jără indoială sunt indispensabile grajduri. sistema
tice

au

—

închise de tâte părţile şi acoperite, inâiferent din ce material sunt ele construite,
căci fie chiar gardde
este lipit sai că este pus

pămin!

nuiele dacă

sai. gunoiă

în- jurul

lui

şi este acoperit cu stuf saii paie de -secară ori de grâu face
egale

-

servicii cu

unul masiv

de zid.

Grajdurile

masive de

zidărie, bârne ori din pămint bătut sau din cărămidă ne-arsă
dar amestecată cu plvă saii paie tocate, sunt evident mai
bune şi dureză mai mult. Mulţi intrebuinţeză “ aceste graj-

"duri vara şktâmna
-până

şi ca magazii provisorii pentru producte

la vinzarea âcelora,

ori

ca

diri speciale pentru acestea.

uscătâre „în

lipsă de

-

clă-

.

Dacă lipsa de grajduri este patentă ventru vitele n6stre
răbduri şi tenaci de rasa podolică, cu atât mai virtos sunt

ele indispensabile

pentru vitele

delicate, pe cari dacă

vroim

nu “este permis “de a Je

şi

viscolelor,

dacă .nu

de alte rase streine şi m:

a le “introduce

ţine iarna

vroim

afară

nici, intr'un Cus

espuse gerului

ca să ne piară de

ger.:

Peatru proprietatea. mică grajdul .se combină forte bine
“cu vechia şură românâscă şi lipit de aria care serva , de camera de nutreţ. Agroloyia pag. &60,
,
Gr ajdul să fie înalt spaţios bine ventilat şi luminos. Nu-.
mai” pentru vitele puse la ingrăşat „pote să -fie el ceva mai

intunecos.

In colo el să fie curat-şi sventatşi temperatura

lui nici prea urcată nici prea scădută nici atmosfera dintr'insul

gredie. Pentru

pentru

scurgerea

curăţenie se cere ca

el să

urinei în puţul de urină,

aibă

canale

apoi să fie des-

tul de larg ca să putem scâte gunoiul cu înlesnire din -el.
Pentru intrare şi eşire să aibă uşi mari suspendate, cari să.
'se p6tă inchide
pe lângă

părete,

şi deschide prin împingere
ca uşile de la vagonele

înainte şi înapoi

de mărfuri;

aceste

„uşi sunt mult mai bune de cât cele ce se deschid în lăuntra
saii in afară, cari în cas de incendiu prea uşor se închid:
de vent ori de vite, pe când cele ce se mişcă pe râte remân.
z

.
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E

deschise. Pentru. ventilaţiuue

şi lumină,

grajăul

trebu6 să pos6dă: ferestri mari mobile, ca. să se: potă des'chidă în afară pentru regulărea temperaturei din grajd şi
pentra

ventilaţtune.

Deosebit. de ferestre in grajdurile mari

unde sunt multe vite. trebuesc resuflători şi ventilațiuni deosebite,

cari

să iasă în sus pe acoperiş

pentru, degaJerea

a-

burilor! din grajd.
S5u
Lungimea . şi lărgimea grajdului depinde după numărul !
vitelorşi modul de aşezare a lor. O.vită mare are lipsa de

un Spaţiu de 3,8—6,5m.2 sait o lungime de 2—3

m. şi lă- |

ţime de 1,41—1,25 m. cuo inălţime a tavanului de la 1,85—
3,8 m.; pentru un vițel este necesar 1,4-—1,8 m?, afară_de..
aceste

mai

vin culvarele

pentru: scos băligarul

tat. nutreţurile
şi apa, cari încă trebuesc

şi transpor..

făcute

destul

de

largi pentru circulaţiune lesnici6să: cel W'ntâiiide 0,9—1,8r..
iar. al doilea de 1 ,9—1,83m. In grajd vitele sunt legate cu ca- pul către părete ori la inijloc cap "la cap dar destul de indepărtate

ca să nu ajungă

să-şi. tragă hrana

de la: alta, şi nici să se p6tă im punge

s6i

din

lovi cu

RE Fig. 127: Lănțușar englezesci de far.
De

legat

se lesă

la esle cu

friaghii - ori

mai

esle

una

cârnele.

*

Bine

cu

tânțu-

şuri cu zale de fier fig. 197. Une-ori se lasă ca să umble libere Şi se l6gă numai când li se dă de mâncare, dar în casul a- cesta trebuesce ceva mai mult spaţiii pentru fie- -care şi aş„ternut încă trebue mai mult. Deosebit. de aceste fiind. că cu
totă. indesarea. gunoiul se. arca din ce în ce.mai sus, pentru:

-—
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A

ca urina să nu ajungă în esle, esiele trebuesc făcute mo=
bile ca să le putem ridica cu sporirea treptată a gunoiului

_ Grojdul pete fi făcut pardosit cu. petre s6u 'cărămidi
“puse in dungă, podinit cu scânduri sai lemne, ori cimentăt
ori numai

cu

pămeni

bătut,

-urina “se scurge uşor

inclinat,

căci

dacă

ceva

este numai

către: rigolă

şi grajdul

se

“pote ține tot-d'auna svântat şi curat. Totuşi panta lui să nu fie.
„Prea mare, căci o inclinare prea mare aste pericul6să pentru
vacile” jătătâra, care din causa ei capătă ditetite maladii şi
x
Si
Aa
acesta avorteză în masă.
Pentru curăţenie trebue să avem şi. paie “sai alte- materi- |
ale. uscate şi moi pentru aşternut. Dacă vitele stau diua'pe
podinele g6le, totuşi cel putin pentru n6pte să le facem un
şi svântat, ca să se, pâtă odihni bine. In lipsa
de paie putem aşterne coceni de porumb frunze şi foi de
„arbori, rogoze şi alte produse ale băiţilor ori şi numai un
Pentru aşternut ne trebuesc dilnic: 4-5
-pămâni numos.
“Vigr. de paie de cereale'de fie-care vită mare, une- ori mai
saii
„puţine alte ori mai_multe.- Gunoiul se. rinssce dilnic
„culcuş

m6le

“numai

după

niai multe

mai multe qile odată, dar atunci ne trebuesce
paie “pentru aşternut. Da aşternut pământ humos

-nu este” de recomandat căci le: r&ceşte picidrele” şi apoi” tin- :
jesc de. picivre

multă

vreme

după aceia.

”

|

În grajdurile masive de zidărie. facem şi: eslele: masive de
zid ori în ciment-sai paiantă, după ce ferul prea uşor ru- .
gineşte. în aerul tot-d'auna incăreat cu vapori de apă. Eslele.
masive şi cimentate sunt mai bune de cât cele de lemn, fiind-că.

în ele, putem da vitelor şi. hrană lichidă şi chiar şi apă de
"băut şi le ţinem mai uşor curate de cât pe cele de lemn:
O altă înlesnire“ a. grajdului este ca el să, aibă camera
de: preparat nutreţul în . apropierea grajdului: principal; “cu
'-manegiul şi tâte instrumentele -necesare pentru prepararea
“1uj,: pentru a nu da loc laa multă cărătură şi risipă, In grajdurile

—
mari

cu

un. contingent

894
de

—

vite,

numeros

- sunt făcute linii ferate sist. Decauville—și
“şi gunoiul se cară cu vagonetele.

Temperatura

mai

tat-d'auna

nutrimentele ca

grajdului pentru vitele bovine

nici odată

să

nu fie mai mică de 150C şi nică mai. urcată de 920C; de
ordinar pentru viţei-se cere una de 18—20% C. ; pentru vitele

de muncă şi cele puse pe îngrăşat una de '112—17C. „iar pentru
vacile cu lapte una de 15—90cC. „Ca să fie igienic şi svântat
el trebuesce

bine

situat ca

predominant. Şi nici

să nu. fie. prea. expus

îniurun

loc

prea jos,

ventului .

unde. se: adună

apă

şi -stagn6ză cu săptămânile ; mai bine căutăm ca să
închidem cu el curtea despre nord-est, contra Crivăţului.
Mai trebue. să avem şi un grajd ceva mai mic şi isolat de
de cele- alte, de. infirmerie saii carantină. pentru | casul de

ivirea unei bâle contegidse, „pentru observaţiunea

d” aprope.

a starei igienice a vitelor cumpr ate din altă parte, ca. să
nu introducem
cu ele vr-o bâlă contagiosă între vitele”
nâstre, apoi “pentru isolarea şi căutarea deosebită a celor.
„bolnave, ca in casuri grave să le putem isola îndată.
|

Bolele mai frecuante. la vitele cornute sunt păduchii de
diferite specii, în. specia Hematopinus evr ysternus şi Hema- topinus tenuirostris şi alţii. *

Păduchii
nie

şi

la vite provin

parte

parte din

din o temperatură

prea

slăbiciune
caldă

A

şi necurăţe-

a grajdului.

-£i

se pot combate:prin curăţenie şi ținerea mai bine a vitelor
apoi prin spălarea vitelor cu apă de strige şi diferite alifii”
ce se pot. căpăta

din

spitărie.

Vara

în grajd

şi la păşune:

muscăria incă le. neliniştesce mult şi mai cu seamă pe
căldurile cele mari. Cu deosebire la Baltă, în mlaştini şi "pe lângă apele lin curg ătâre sati stătătâre: există tot-d'auna
|

multă muscărie, de cari vitele mari. şi mici suferă une-ori
E
forte mult. Le-am putea apăra de ele prin ungere cu
dife-

„vite alifii, pet ol sau i păcură ori cu zemă de îoi de nuc,
A

in

7

—
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urma căror-a „musca nu se mai pune aşa tare pe ele. Intre
ele este mai pericul6să strechea - (Ilypoderma bovis), care li„se pune pe spinare şi'şi depune oula ei sub pielea vitelor
cornute, “unde produce nisce bobilci mari sub piele şi in
care se află omida ei. Vitele fug la apropierea strechei
ridicându-şi c6da pe spinare pentru a impiedica aşezarea
strechei pe spinarea lor.
ZII.

Maladiile

ai

freguonte

ale

vitelor

B6lele vitelor bovine sunt: Pleuro- -pneumonia, tuberculosa.
pesta bovină, antraxul, * bla
de gură şi de unghi (febra

altâsă) şi inmuerea 6selor (osteomalachia).
Pleuro-Pneumonia

de natură

contagi6să,

insă

se ivesce

în mod diferit; une ori o capăta tote “vitele aflate în grajd,
alte ori numal. t; „ parte din ele, jumătate etc. Bâla e molipsitore şi se transmite

| “semă prin bacteriile aflătore

in aer,

mai

şi mijlâce,

pre diferite căi

cu

de la vitele bolnave

apoi cu aşternut, nutreţuri, bălegar,. hainele Gmenilor de
„-serviciă, se importă dss şi prin vite de- cumpărătâre din altă .

"parte deja atinse de bolă dar neobservate, etc.
Natura, - bâlei .încă nu este suficient studiată. In mersul:
„“ei se pot

deosebi

_b6la este

incă ascunsă—stadiul

distinse:' una

de “formare

în. care

şi fără friguri

al b6lei..

Vântâi dureză câte 3—4 săptămâni cu nisce simptome”

puţin visibile
„ semă

bine

este stadiul acut

„şi al doilea

Cel

două stadii

dar vita tuşesce des, şi in sec, tuşesce

dimineaţa. şi

în stadiul
nas, stă

seara şi după

adăpare; apoi

inaintat al bâlei, "i es purdie

cesuri

intregi

mai

mai cu
târdiu

reii.mirositore pe

în nesimţire , cu capul

piecat, cu

spi-

narea plecată şi o sguduie des. Mai târdiii respiraţia "i devine din ce in 'ce mai dificilă, nasul"i este astupat

cu purâie

şi pote respira” numai pe gură, apetitul dispare, rumegă rar
se ivesc frigurile, temperatura corpului se urcă la 400 C.. şi
A
z

.

,

-
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“mai mult, şi vita stă câsuri intregiîn letargie. Une oii se
culcă jos pe partea bolnavă cu picidrele sub ea şi cu câpul
plecat,
iară-şi;

dar nu pote să zacă şi în :scurtă vreme se scâlă
la: auscultaţiune se aude .un sgomot particular. Mucosităţile ”i sunt roşii, "puroiil abundent. ese pe nări, laptele
îi scade şi dacă este însărcinată aborteză..

Demersul şi resultatul b6lei este variabil, u ne-ori vita scapă,
„de multe ori nu. Bâla dureză: cu săptămânile şi luni de.
qile

întregi,

„ochii,

şi vita se consumă

până. ce in fine

cade

de: pe

picidre . vădând

cu

şi'şi dă sfirşitul. Alte ori b6la :

se ivesce dintro! dată in. mod acut, şi atunci vita: piere după
5—8 dile. Une-ori insă după căte-va ile se intramâză iiară-şi
capătă poftă de mâncare, rumegă tuşesce mai puţin şi cu
timpul se iîntremeză iărăşi, şi revine cu încetul în fire. Bâla

fiindcă: dureză
prin

aşa de mult devine pericul6să mai cu semă

contactul cu alte vite sănătose,

odată de ea,-o pâte recăpăta

şi chiar dacă

a scăpat .

iarăşi.

Mijloce contra ei sunt observarea. d'aprâpe şi! isolarea
indată, la primele: simptome. In Austo- Ungaria este întrodus

termenul

“dări făcute.

de

reclamaţiune

Insă cel mai

de 30

dile în
î urma

sigur lucru'este de

unei

ven-

a cumpăra,

şi schimba mai puţin la vite, pentru a nu importa. b6la, din
altă parte. Vitele să le cumpărăm. cu preferinţă din regiuni
” cunoscute ca imune de bâlă, iar pe cele cumpărate din re-giuni dubii ori nesigure, . să le supunem mai ântâi unei
„carantine. de 6—8 săptămâni. Dacă se ivesce bâla epidemic.de cele. mai multe; ori să ucid tâte vitele atăcate şi. sănătâse .

„din acela-şi grajd pentru a: pune capăt bâlei. In timpul din
„urmă “s'a incercat

combaterea bolei prin

inoculare

cu virus

de la vitele bolnave, însă cu puţin succes. Carnea de la
„vitele bolnave in primul stadii de desvoltare a b6lei, se
„pâte pune în consumaţiune, după. ce a fost bine r&cilă,.

iar pieile uscate se pot

pune

şi, vinde în comerciă.

—
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cele slabe- şi acelea succombă mare parte, din acestea scapă multe. In genere pierderea in-vite la ea este considera-:
bilă: 15—10%, rămân neconta minate, 50—600/ per ori sunt
tăiete şi restul se vindecă, multe rămân şi cu defect din

.

|
Pleuro -Pneumonia
infecțiâsă se: ivesce la tâte vitele bo“vine fără deosebire. Vitele grase sunt mai tare expuse, decât

causa ei.
Tuberculosa

E
!
sai ofiica se ivesce la vitele bovine dar şi la
oi, capre şi de la ele se transmite la 6meni. Ea consistă in
nisce ghinduri mai mici şi mai mari—tubercule—cari mai
târdit decad şi se se prefac în puroiii şi lasă loc gol in urma
lor numite

ca:

caverne.

plămânii,

vine din un

Ele atacă

creerii,

âiferite

organe ale

corpului

căile respiratâre. -Tuberculosa

bacteriii

mic, descoperit de Koch

şi numit bacilul lui Koch, sati bacillui virgulă după
lui

exteridră.

Acesta

se propagă

pro-.

in anul 1882,

forma -

pe diferite căi, se ridică

in aer dela vitele bvinare şi din dejecţiunile lor, şi pătrunde apoi cu aerul prin câile respiratorii; apoi se mai propagă cu
tot felul de obiecte: nutrețuri, gunoiii paiele din aşternut

mâncarea,

hainele 6menilor de serviciii, apoi 'cu tot felul de |

secretiuni:
roie etc.

şi excrete ale corpului

FI se râte

cât

bolnav, “lapte,

urină,

pu-

'
desv olta şi se desvoltă iute atâti in corpul animalic

şi afară de el, dacă temperaturaa "i este favorabilă 30—:

Alo 'C. iar nici odată 'sub 300.
cultivat şi înmulţit afară din corp

Acest bacterii, pote “fi
cu substanţe animalice

serul de boi, cât şi în corpul animalic; resistă bine la
căldură, ger şi putrefacție, prin urmare se distruge anevoe.

Cu băligile vitelor şi învăluit în ele el pâte să stea 4 luni
de dile în apâ lără să piară, pâte suporta: căldura uscată
de 1000 C. timp pe o oră şi fără da-i-se intempla ceva; insă
căldura umedă.îl omâră în curând, vapori de apă îl omâră
in 15 minute. In lichide la o temperatură de 60 se distruge
« Zootechnia>

E

Ș

a

|

|

4
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-

|
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apă o ora, la 70 C după 10 minute, la S% C în 5 minute
Și la 900 C în timp. de 9- minute. La secetă şi - uscăciune
însă” resistă. indelungat.
„'Puberculosa : se ivesce mai ântâi in formă de ghindari |
saii buburuze

mici de mărimea “bobului de.mei saii de măorgane “ale “corpului şi la început sunt
diferite
pe
zăriche,
"de coldre cenuşie transparentă, dar mai. târdiă decad cele
mai

multe

si

întrun

rămâne

ciuruit

puroiii

locul! gol

alb

gălbui,

în urmă,

care

“încât

se

scurge

„organul

afară

pare,

a

.

fi

pe urma lor.

Puţine se atrofixă prin depunerea de săruri de calce în
jarul lor şi remân ca atare şi inofensive. Puroiul dela cele
„moi ajunge de: multe ori în limfă şi să. propagă apoi cu ea
Ni în alte părţi şi organe ale corpului, ca splina, rinichii, uger
Chiar. şi în 6se şi produce pe tot locul'atari ghinduri..
* Bola

se transmite. prin

be contactul

îndelangat

ereditate şi infecţiune,

al vitelor bolnave

prin

lapte,

cu „cele sănătâse,

cu

| niatreţuiii, „dejecţiuni etc. La vitele adulte şi bătrâne se ivesce
mai

des

de cât la vitele: tinere,

apoi la vaci mai

des de cât

:“ “la boi şi tauri. De multe ori vacile celu mai bune
capătă tuberculosa la bătrâneţe şi per de ea.

de lapte :

Apoi depinde şi...

de rasa
— unele răse sunt predispuse la ea, altele mai puţin în special cele înguste în piept. Vitele olandese şi âlte
rase de luncă sunt mai tare

cele de munte,
dolică

abia

“ferite.

7

la

pe când vitele de rasa

sunt

Simptomele

espuse

atinse de

ea,

tuberculosă

de

N

cât

nOstră indigenă: po-

şi forte rav se ivesce la- ele.

sub care 'se mănifestă bla in afară sunt di-

|

-

O dată vitele par a fi deplin sănătâse, Găcă
«
mănâncă bine:
- rumegă, „Sunt grase şi frumâse până târ diă, “când b6la este
deja destul de avansată; de cele mai “multe: ori insă ele încep să tuşâscă de timpuriu” şi tuşese

„cidre, par a fi tot-d'euna obosite

cu

în sec,

prul

slăbesc pă pi-

sburiit Şi

respi-

|

=
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căţia dificilă. De malte-ori vacile atinse de.tubereulesă argtă.
9: iritaţiune secsuală continuă, se gonesc. des dar nu legă.
-Decursul

bolei

şi 'de obiceii

este fârte

se. termină

indelungat,

cu căderea

durăză

ani: de. ile.

de slăbiciune — uscare IER

de pe' picidre. Mijloc de combatere - nu esistă, dar de consta- Să
“tare şi prevenire a ei esistă. D-nu “Dr. Babeş a putut con:.

“tata la finea- anului 1898 cu mare exactitate numărul vitelor „atinse de tubereulosă la şcola centrală de la Ferestreii, chiar

"i

la acelea la cari- bela: era intă, la inceput.

|

a

“De transmis bâla se -transmite prin eveditate, din partea
"mumei dar mai v&rt6s prin lapte şi contactul nemijlocit. Ca.
“mijloc de precauţiune dacă vita atinsă de tuberculosă se află
„dumai in primele studii ale.b6! ei, “după distrugerea. organelor
” .atacale — carnea

incă

sănătâsă

se pote. da în consumaţiune;

insă să fie tot-d'euna bine, fârtă sei friptă;

dar „nai bine -:.

" tfârtă de cât feiptă. Daz ă insă şi carnea este atinsă de tubercu:
“losă, atunci trebuesce nimicită şi îngropată în pămint. Laptele
„-de la vacile atinse de. tubercălosă trebuesce tot- Vauna bine
. fert, seii sterilisat chiar şi cel “dat. la vitei, căci laptele crud |
ducă contribue la r&spândir ea b6lei.
“ Antrazul s6ii popular guşterul, se ivesce Tha). des, la bixoti

şi porci,

de cât

la vitele albe. Intre "vitele nostre sufere

«de antrax cu deosebire malacii şi “gonitorele' de bivol la eta-:.
„ea de 2—3 ani, dar şi bivoliţele bătrene „insă mai rar, apol.
porcii.

Antr axul

se- deosebesce

de

cele” alte bâle: prin aceia.

„că decursul lui este fârte repede şi
„eu: mârtea, Ss ivesce când sporadic,

-casul dântăi bâla estă

tot-d' euna se termină .
când: epidemie; înse în:

mai - pericul6să de cât, in al“ doilea, |

-căci ea merge progresiv şi se tot intinde neobservată, pe
-când în al doilea de multe. ori rămâne localisată la. 0 sin-gură comună

ori chiar la un singur: grajd, dacă” o observăm

din vreme şi luăm „măsurile hecesare contra. ei..
:
” Antrasul Provine iareşi din un. bacteriu, mic în. lorma de
7

,

mici i beţigaşe transparente,

ce se ivesc printreglobulele
g
de

sânge şi sunt de'2: ori: mai lungi de cât acelea. Remarcabil
este la 'bacteriul acesta numit Bacillus anthracis, că ela putut fi crescut şi cultivat atăt cu hrană animalică- cât şi cu
“una pur. v&getală — iîn zemă -de „prune, seu zemă de îl6re de
fen şi de; paie de mazăre, în suc "de „moreoti, 'sfecle etc. de
unde resultă, -că el este forte periculos şi propagarea lui .enorm de uşră, se propagă cu tot felul de nutreţuri cartofi,

sfecle, morcovi,

ln, paie de cereale şi legumin6se aşternut,

cu baligile de la vitele bolnave, cu compost, cu pămintul humos unde s'a scurs sânge s6i dejecţiuni de la vitele bolnave etc:
+ Tot aşa

se propagă. uşor

şi de

la vitele

bolnave.

cadavre dacă.aceste nu: ait fost îngropate destul
in pămint, şi. dacă

porcii . s6u câinii

propaga. chiar prin musce, dus
vre pe vitele sănătse.

ajung la

şi

de

de 'la

adânc

ele. Se

pâte .

de, la vitele bolnave ori cada-N
Sai:
ÎN

Mai des se propagă insă prin aer, cu apa în care ati fost;
adăpate

ori spălate vitele bolnave. ori

la tăbăcari,

chiar şi cu , pieile

tăbăcite pe jumătate.

de
Ș

* Infecţiunea se face prin aparatul digestiv, bacili lui ajun-gând

cu hrana

şi băuturain

stomac,

apoi pe

mucosităţile:

orificiilor corpului; se mai transmite şi prin intermediul graj-

„durilor, în care “ati zăcut vite bolnave şi.n'aii fost desinfec-:
tate sei chiar şi la păşune prin baligile de Ia vitele bolnave. e
" Bacillul acesta incă produce o otra vă — virus
— care otră-_Vesce sângele. şi-l descompune. Vitele atinse de antrax a-.

„rare ori scapă, mai des succombă în scurtă vreme după o
di, două. Bla șe ivesce'sub două forme —'a) fără semne:
esteri6re b) cu. o inroşire a pielei ca de foc vii, Și cu bobilci mari. |
,
In casul d'ântăi vita. mâncând cadede
0-dată. ameţită şi
sub convulsiuni violente succombă de maulte-ori după 5—40
:

minute, și apoi îi ese sânge

negru închegat

pe gură, nas,
Li

|
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vagină, anus ete. Dacă băla o lovesce: noptea, 'de; ordinar o
găsim diminela deja -mortă; alte ori sufere de congestiune—
ingrămâ&direa
atunci umblă

sângelui la cap, la creer, la plămâni -ete. şi
ca lovită de căpiere, rătăcind incâce şi încolo,

- până cind ameţită cade jos la pământ şi după câte-va mi-

nute este 'mârtă. Durata bâlei este scurtă, de indreptat arare
“ori se întâmplă; une-ori căpăta mai întăi friguri violente-însoţite de sguduituri puternice, temperatura se ridică la 4l—,
42 C şi atunci vita este neliniştită sare, sbiară, scormonesce
| pămentul cu picidrele, ochii”! sunt cufundaţi în cap, privi'rea-i

stinsă,

mucosităţile. inroşite,

|

escr ementele” i sunt aprâ-

pe lichide şi amesticate cu sângz şi de.un miros penetrant,
urechile şi cârnele*i sunt reci. De ordinar mortea se ivesce
după 3—7 dle; dar la“acestă durată mai. jungă se intâmplă
„des

ca'ea

să

intre şi în

Alte: ori pe lângă

convalescenţă.

i

|
d

friguri violente se mai. ivesc

şi bobâlci

Sote inferbintate, cari cresciule şi apoi cucşi se prefac intr” an
puroi alb gălbui, de un miros penetrant.
Bobâlcile aceste
„se ivesc scii în decursul bâlei sei inainte de friguri, Şi sunt
insoţite tot-deună de. o înroşire a pielei ca de foc viă.

Puţine vite iovite de anthrax mai scapă, şi trec în convaHescenţă. Unde

s'a ivit el, luăm

indată

măsurile

cele mai e-:

nergice pentru localisarea şi'esterminarea lui : prin uciderea
"Şi ingroparea adenc a tuturor vitelor din acel focar Şi. desinfectarea

lui, prin

arderea

băligaralui

şi nutreţului,

prin

.-

;spălare cu sublimat corosiv de: 1:1000a taturor obiectelor re-mase şi: ce ai fost în contact cu

vita bolnavă.

Dar cu totul

greşită şi pericul6să este tăinuirea bslei, saii aruncarea cadavrelor atară la câmp Şi neingroparea lor ca să ajungă
-cânii şi porci! la ele, saii ingroparea lor insuficientă acope-....:.
zirea numai cu „puţină

ţărină etc. ca să se iransinită b6la mai
n

epar le de porci, câiniete.

-

-

'

:

Si

„ Pesta bovină, Pesta povina este | apa „din. belele şi epidea

2

miile

cele mai crâncene;

de cari ; sufere

vitele

bovine, -dar-

in special mai des cele de rasa podolică. Fa nu este proprie
acestei rase cum se susţine, căci daca a bântuit mai des:

„vitele hostre vinete, de rase, podalică, bâla a fost tot-d'auna:
importată din afară. Tot-d'u-una duţă r&sbdiele: ruso-turcesci
se - ivea - „pesta

bovină

in “țările n6stre şi grasă cu

o lurie-

nespusă, făcând. adevărate. hecatombe în vite. Ea fu tot-d'a-.
una. importată din: “Rusia cu vitele de. tăiere, aduse-d: n în-"
teriorul Nușiei şi după câţi-va ani ea se stingea, de cele mai
multe ori insă după ce făcuse mari răvagii în 'vite.jTotaşa a fost
importată des -ea şi in Germania; cu vitele duse din Rusie
acolo ;.că eaar. fi ingrentă rasei
ivesce des în. Rusi, sati

' ţirea

este grei_de probat;

mai bine

zis. că acolo

dar se

taria de lă-

.

enormă. -a vitelor de stepă: şi greutatea. de a le supra-

veghia şi observa de aprope, „epidemia nu. se stinge nici odată şi: nici că se pote localisa. La noi perderile mari în vite.

“ai fost în “anul 1877—19

apoi ini anii 1856—1849 1829—30 şi

alţii, molima (ind adusă tot- dauna

din interiorul imper iului

- țarilor. De la 1879 incoceea-nu sa

mai ivit nicăeri, nici în

“România. nici în, Tranşilvania,
De. irămis

bla se "transmite

Ungaria,
prin

Bucovina

etc.

infecţiune, prin

|

contae-.

-tui direct- şi indirect; căci. germeni ei se ridică in aer de la
fecaliile vitelor bolnave, apoi prinitot felul “de. producte a- nimalice de la vitele bolnave sait perite de bslă:. carne sati:
piei crude, per, lână, cârne şi altele. Se p6le propaga insă .
şi cu. nutreţul,

gunoiul

şi păşunea

lor, sai

prin

apa

în care

se. spală şi cutăța. peile, carnea etc. sau prin hainele Omenilor.
“şi prin alte animale, mari şi mici, cu: cari vin vitele boinave- |
“în

contact: oi, capre, câni, rimători, paseri de curte etc.
După importarea, germenului:se îmbolnăvesce la 6—7 qile:

mai întâi o singură vită, apoi după alte 6—7: die .două trei.
de odată, .şi aşa mai departe: tot crescend numârul şi €epidemia ncobser vată se- lăţesce . din ce in ce mai- tare; dacă.
2

2

i
nu

=
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se iaii îndată măsuri: energice

din “rasele “occidentale

tele

o

pentiu

sufocarea

ei. Vi.

şi mai |

mai uşor

capetă

vehementde cât cele vineie de rasa podolică, la cari se ivesce relativ mult mai domol.şi multe din ele scapă şi se vindecă.
„De la vitele bovine, o iai oile Şi caprele când vin în contac, .
“cu

ele, dar nu o căpătă aşa.violent

şi cu lâna

şi părul aces-

“tora se transmite mai” departe, iarăşi inapoi lațvitele bovine.

'

„Sirhptomele bâlei sunt:- Mai, intâii -se ivesc friguri, vita
incepe să tremure şi apoi vine ingată în căldură, temperatura

se urcă lă 40—4920:1., i sâcă indată laptele, părul i se sbârlesce, ciulesce urechile, “ochii i se întunecă şi cufundă în
cap, pe

nas

îi es purâie

răi

mirositre.

Vita stă sgribuită

cu spinarea. ridicată, nu mai mănâncă, rumegă rar şi neregulat „pare abătută şi obosită; se. imbaligă rar şi băligele ei
“sant seci

uscate

dar

"voie, une

ori. şi cu

amestecate
sânge

“trant. Apoi după 2—3
din gură
roşii,

şi din

respiraţia

nâri,
gresie,

cu

multe

stricat: ci sunt

dile urmeză

mucosităţi. şi pude

un Miros pene-

guturaiii,

balele îi curg

ochii. îi lăcrămeză in continui
tuşesce

puţin

şi cam

şi sunt

in sec; 'consti-

paţia de mai inainte s'a schimbat în diar rhoe, trece prin ea incontinuu şi fecaliile sunt lichide ca apa, amestecată cu sânge.

Urdinâză
maţul

Vita

necontenit , şi - involuntar. incât

afară,

pare

tremură

cu totul

mugesce.

des

şi

în urma

?1 ese şi.

crişnesce din

dinţi.

abătută Şi sleită de.puleri, inditerentă de

ori-ce se petrece în jurul e:,-se culcă des şi zace necontebit, şi cu totul slârşită more: după 5—7 dile de chinuri.
“Une ori însă după 3—4 dile frigurile încetâză şi vita, şi revine

în 'Simţire

şi

scapă;

Odată

ecăpală ea

nu “0

capătă mai

“mult.

Perderile in vite ja psta bovină sunt. “considerabile. La
| vitele de rasă podolică victimele sunt 30—500/ rare ori nici
atâtea,

iar

la: celr-l alte rase relativ mult mai multe” şi acelea

aprâpe

tâte sucombă.

-

—
- Causele b6lei
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încă nu sunt cunoscute. Mijlâce de comba-

-

“terea ei încă nu sunt de cât uciderea şi esterminarea tutu-ror vitelor din lo aiul, unde s'a ivit, apoi isolarea lui şi
distrugerea prin ardere a natrețului, bălegarnlui şi tuturor
obiectelor aflate în el Şi:remase saii intrebuinţate la vitele
bolnave, apoi desinfectarea completă a lui. Ori-ce proprietar:
de vite are datoria de a 'şi obzerva de. aprope vitele sale
pe timp de bolă şi a aduce'indată la ctinoscinţa.. autorităţi„or simptomele obser vate „de densul iar nu dea
le tăinui,
„pentru
pentru

ca autorităţile
suprimarea

surile.
de isolare
trebuese

pâtă lua grabnic măsurile necesare.

bălei inainte de a se lăţi mai departe. M&-

şi de desinfectare

indeplinite

riguros păzilă,

să

cu

ordonate
:de

punctualitate,

în interesul

tnturor

autorităţi-

zona de. prevenţiune
pro prietarilor

de

vite.

“ Pretutindenea andg S'aii luat îndată la ivirea ei măsuri e-"nergice pentru stirpirea ci ea a:putut fi sufocată, fără alte _
jerite decât uciderea
de „guvern.

pe când

vitelor dela 2—3" proprietari şi plătite
în comunele unde

îndată, sâii că ai fost tăinuită
"jumătate

ŞI 4 părţi din

- Osteomalachia.

vitele

Imoierea

ea nu

|

s'a observat.

până ce sa lăţit bine, acolo
satului

şi

ai

cădut - jerttă ci,

iragilitatea

Gselor ; - cea

x

d'ântâii se ivesce mai cu semă la vitele tinere din causa
insuficienţei. de hrană in săruri minerale, în special în calce
şi acid. forforic, căci 6sele nu se pot intări în de ajuns prin
| depunerea de calce şi rămân moi: numa! în stare de sgir:

ciuri flecsibile. De aceea este bine ca viţeilor bu chiar şi mumelor să le dăm o hrană bogată ins ărari minerale, fin şi paie .
de legumin6se sâi bobe, ori pelângă ele să le dăm anumite
„preparate minerale ca cretă pulverisată, calce, fosfat de
calce etc., in mâncare şi băutură, ca aceste să le intărâ
scă
osele cât mai curind.
E
e.
|
Fragilitatea sei fe ăgedimea Sselor şi înmoirea lor
se ivesce
mai des la vitele : adulte iu' special! la vacile insărcinate
şi |
.
.

pa

!

!

N
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:

„Aa

cele

f&tate,

când

le nutrim

e

la esces

cuo

hrană

săracă

in substanţe minerale, cartofi, sfecle, borhot, ori numai cu
„paiede cereăie, ori că păşunăzăla o păşune acidă rogor6să,

şi le nutrim

esclusiv cu rogoz,

ori cu nutreţuri cari

loc la fermeataţiune şi desvoltarea
stomac şi impedică digestiunea.

Fragilitatea

6selor

de

prea, mulţi

se ivesce la vitele

dai

acidi_ în.

mari in special la.

vacile borţ6se

şi cele cari dai lapte sub o altă formă căci.
în lipsă de. săruri - minerale in hrană, 6sele lor se subţieză
canalul. cu mă&duvă
„benă,

osul

se lărgesce şi m&duva devine

se. subțieză

şi devine

mai

slab în

roşie “gal-

cât

se

rupe

forte uşor; din - cause nemotivate,, de multe: ori numai la culcare şi sculare sâi prin greutatea proprie a corpului. Bola .
se arată mai ântâii in afară prin dificultăţile ce intempină
„vita ia sculat şi culcat, apoi la ori-ce mişcare şi mers, că ea
se mişcă forte cu grei, întocmai ca şi per sânele: atinse de
reumatism. De „aceea ea-mai bucuros +zace decât să stea pe piciore ori să umble, şi când mer ge "i pocnesc osele în con-tinuu şi pe la articulaţiuni se umilă. Vita slăbesce in con"tinuii şi în urmă se paralisâză cu totul.
+
Boia acesta
în

se ivesce

des în anumite

mod ețidemic ca şi în anumiţi

localităţi

ani.

Ea

se

şi 'regiuni
ivesce

mai

cu semă acolo, unde vegetaţiunea este pucin substanţidsă :
in “locurile rovin6se şi milăştinose- cu vegetaţiunea rogozbsă .
“acidă,

şi: pe

terenurile

-sărace,

“superficiale

uscate ; “apoi in anii ploioşi unde: vitele

pasc

cu

păiuşuri

la o iarbă prea

pucin substanţi6să.. De asemenea: ea “pâte * proveni din o ţinere în grajduri umede şi igrasiose, în săivane întunecâse

-şi'cu aerul grecii, unde vitele st=ii şi zac înti'una in bă2
„ligarul umed de două: piciâre grosime şi nu ai un culcuş
svântat mai nici odată, „ori că se ţia iarna

şi paie

pucin
7

.

substanţidse
:

.

a

şi ele,

numai

ori esclusiv, cu
po

cu

coceni

borhot şi

a
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alte rămăşiţe de la tibrici şi fără de a avea nutrețul
A
A
echivalent.
„ Pentru

de

“combaterea ei este necesară

alimentaţiune şi întreţinere,

aspru

schimbarea” regimului

cărăţirea

rea lui, oferirea dilnică
de aşternut curat

grajdului şi aerisi-.

şi svintat,

nutri-

rea cu fin, cositura şi. nutreţ verde de plante papilionacee
şi legumin6se, uşâre de digerat şi bogate în săruri
mine„vale; apoi secarea şi insănătoşarea păşunilor rogoz6se' şi ro-vin6se nesalubre prin drenagiii canalisare etc., ca să se mo- -

difice şi schimbe vegetaţiunea
dulci şi de valâre.
.
Pămentul

prea

“suprafosfate,

sărac

acidă
-.

*] gunoim

de
+

baltă,
e

cu gunoiti

cu

plante,

de -vite „margă.

etc.

'La animalele; la cares 'a constatat bâla, le putem. da' indată.

“cretă, var; fosfat! de-calce,

ale favorisa digestiunea şi formarea de singe,

even-

4

pentru

une-ori şi ceva picături de fer:

tuai oprin îndată mulsul şi le mutăm în altă regiune.
Febra aft6să, numită de ordinar bila de unghii și de gură.

este o bolă care se ivesce mai des la vitele ovine
le omoră; ea ne

impedică

numai

din lucru, şi

dar

nu

scăresce in

"cât-va fol6sele lor. De la vitele bovine ea se transmite la”
oi, capre şi cu deosebire ia „porci , apoi la câini Și N pisici:

şi chiar la găini şi om.
Ea nu este mortală, dar nu pote fi nici stinjinită şi nici
combătută. Se ivesce destul de violent. şi ca, căci dacă s'a.

"ivit întrun grajd, ocol -saă obor mare de vite, de: ordinar
nu rămâne nici o singură 'vită neatinsă de ea: După ce a
__căpătato insă odată, este ferită pentru 3—t ani de dile, deşi
ea mai târdiii o p6te
Bâla de gură şi de
- de

obiecte

şi:

medii

căpăta

iarăşi.

unghii

se

cu

cari

trasmite

vin "vitele

şi ea cu tot

- bolnave

in

felul

contact

ogtinji, paie de aşternut, gunoi, apă de b8ut şi cu vasele din
care aă but vite bolnave, apoi prin lapte şiş tot felul de
producte
1

N

Ă

07
lactice:

i

unt, zer, jintiţă, jug, hamuti,

-vampe, grajduri, -ocsle, 'obâre etc.,

fringhii,

care, vagâne,

unde aii fost

vite bol-

„nave ori că s'aii transportat in aceste,
şi cu păşunea şi cu adăpătorile, unde aii păscut şi au băut vitele bolnave;. apoi prin
hainele Gmeni!or de serviciii şi a pers6nelor cari mijlocesc
traficul de vite, venind direct ori indirect în contact cu ele
etc. Precum vedem de aci “germenul! bălei este” forte es.pansiv. |
B6!a incepă | mai “tăi

“violente, de unde

,
cu

nisce “friguri - insă

nici nu se pr ea observă,

nu

prea

cărora le urmeză

„in curind erupţiunea de
căci cerul gurei, limba,

băşici şi bube în gură şi pe nas,
„gingii, nări, t6te sunt.'spuziteşi
pline de băşici. mici. Palele *i curg. in. mare cantitate din.
gură. Cu: tâta” aceste vita. ţine gura închisă şi o deschide
forte anevve şi de. multe ori pleoştind din buze ; că mâncat
pu ţ6le “mânca şi nwre
poftă de
bucuros „pantru a "şi spăla gura şi

cul. După 19—94 ore
sparg şi din ele eseo
cerul - gurei,

limba,

surăbunţele şi- bubele acelea tote se.
licâre albă găibue, une-ori şi turbure,
gingii. tote, se-spuzesc! Şi - pe sub

se vede. carnea roşietică.:
"Paralel
“mui

mari

cu sorăbunţele
bube

mâncare, „dar. „bea
a 'şi astempăra
fo-

şi bobilcă

coje,

e
și hubele- din gură,. se ivese altele penă la mărimea

'alunelor: intre,

“crăpăturile unghiilor, cari se intind până. aprope de. călcâiă
şi apoi după. 19 — 94 orej- sparg şi acelea şi lac tâtă cră-

„pătura piciorului. o singură rană: Din causa lor vita nu se
“pote scula de jos şi nici na pote umbla. .Pe uger şi la ţiţe
-se ivesc” une ori

mici

umilăt ură,

laptele

!'i scade, şi pucinul

ce are nu este bun, căci el asemănâ a corasttă, se întinde
şi dacă "1 lăsăm să stea.nemişcat câl-va timp la aer, se depune:un sediment gros la fund, iar daca ?] fierbem se în-

chiagă. FI este agentul cel maj periculos la propagarea bolei.,
N

Bola

nu

dureză

mult. “Dacă

p&sicile

din gură

s'aii spart

7
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deşi în: urma mulţimai şi estensiunei lor, gura intregă este
numai o rană şi epiderma se separă cu uşurinţă, în curind sub
„bucăţile
loc.

ei jupoite incep6 a se forma o altă peliţă nouă în
In o săptămână cel mult
două, vita se vindecă com:

|

plect; deja după 4-5 dile "i 'revine pofta de mâncare, în
urma căreia ea se intremâză în scurtă vreme 6răşi;, ranele
"de

la picidre.se

vindecă

şi „ele peste

pucin.

Numai: când am făcat noi greşeli în. tratamentul polei, ca şi.
să'se întârdie vindecarea. peste acest “termen, şi atunci: pote
| duce chiar la descălțare şi căderea totală a unghiilor, prin

“care vita devine neaptă de muncă şi. fol6se pentru maltă
„vreme.
a
|
De alt-fel nu este de lipsă ae nici o) intervenţiune, din
partea
bâla

nostră,

după

din mersul

ce noi nu putem scuria ori combate
ei normal prin nimic. Singur ce- putem să

facenă este, ca din timp în tirap să i dăm apă. caldue ori
şi cu ceva făină de băut, „ca să Ci spele gura şi să: nu
slăbescă' aşa tare.
Incolo este

nu le alergăm,

de ajuns dacă ținem numai grajdul. curat

nici să le obosim.

şi să

Pentru! acâsta grajdul să-l

rinim dilnie să-l aerisim şi să aşternem în' continuă paie cu-..
rate, ca vita bolnavă să potă zăcea pe mâle şi să fie curată intre
„unghii, iar in colo să fie ferită de curent, saii de o tempe- |

ratură prea. rece şi de ori-ce murdării.

La- păşune 'să nu ie

„"“sedtem nici la iarbă şi nici pe mirişte. Nicr în apă să DU.
le băgăm. să stea, căci apa rece deşi le face bine momentan

dar le strică, umezâla” prea,multă le pote causa: descălţarea.

"Carăţim | numai

băligile şi. ori-ce murdărie

sar

ivi, între un-

ghii. Numai daca se ivesc puroie între unghii, atunci trebue
să le desinfectăm cu pâtră acră 1:20 disolvată în- apă, sai
cu acetat de ar gilă, şi desinfectăm grajdul cu o s6luţiune

carbol ori cu clorară de

calce. Şi le lerim

alte vite sânăto se in interesul. localisâei
y

de

de contactul cu

bolei.

a

|
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IV. Foldsele vitelor bovine

NR

Folâsele ce le avem de la vitele bovine sunt multiple şi
variate. Principale sunt 3—4 şi anume.) Producţiunea de

lapte.:2) “Prăsila şi crescerea vitelor. 3) Forcia lor de mun-

că. 4) Carnea şi pielea lor. Dar se pot

combina fârte bine

"luarea a câte două 1ol6se

des: primul

la o l-altă;

cu al" |

douilea, al -douilea cu al treilea s'au al patrulea.
„A ţinea vaci pentru producţiunea de lapte, cumpărână vaile deja fătate s'aii când sunt aprope să fete, şi apoia le
“ mulge până mai daă încă laptein cantitate suficientă, şi atunci
a'le vinde in starea în care să găsesc, acâsta se” usitâză -

şi este rentabilă numai in jurul şi apropierea oraşelor mari,
_pe

o anumită

periferie

Sunt prea scumpe
crescerea

vitelor.

de oraş. unde nutreţurile şi braţele

ca să se ocupe cine-va
Vitele

mari

slabe

cu îngrăşarea şi

s 'aii refor mate din mun-

că, le cumpără

pentru a le ingrăşa numai: ciredarii, cari ai

suhaturi

şi

bune

velniţele,

pentru

a le

ingrăşa

cu

lături

şi dreve dela diferite fabricate. Pentru agricultorul mic mijlocii şi mare mai

tot-d'a- -una se plătgsce ca el să

crâscă '

„vitele, de care are trebuinţă în economia sa, şi apoi să le
vindă mari saii ingrăşate după ce le-a reformat. Alţii 'şi gă“ sesc

mai

bine

calculul lor de a le

cumpăra

deja

la

etatea

ca să le potă folosi, le folosesc caţi- -va ani şi apoi la sfirşit
numai ceva mai bine ţinute sai grase le vind pentru tăiere cu preţul

de cump&rătore,

câştig după ele."De cele .mai
ele progenitura
qăre.
e

laptele
ia

une; ori realisâză

multe

ori

şi un

ne. rămâne

saii munca, pe lângă
Da
:

mic

de

la

preţul de. ven-

Producţiunea laptelui este mei rentabilă | în , jurul oraşelor
“mari, -a stațiunilor balneare şi a centrelor industriale, unde
„AL putem

desface,

lapte dulce;

indătă

uride acest

pentru

debuşeu

consumaţiunea

. dilnică

nu există, se. pote

ca -

pro-

-
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cura prin prelucrarea, lui în unt şi brânzeturi, eventual-prin
îngrăşarea de viței, miei, porci,. etc. sub care formă el su„portă mai uşor spesele de transport şi gisesce desfacere

îndepărtate.

„pieţe

Unde,

| există căutare şi desfâcere nici pentru vitela de muncă
de măcelărie,

ori că ele nu întrunesc

ERE cile dau lapte mai mult, nu

în ..sine

condiţiunile

este căntare pentru el şi vitele

mediocră
-

nu ait nici un preţ.. Marfa puţină şi de: calitate
.
"de obiceiii nu are nici căutare şi nici preţ.
a)

Laptele

este

un produs

sai

căci chiar vara dacă -va-

acolo vitele. renteză puţin,

„aceste,

nu

lipsesc. și

condițiuni

aceste

x

pe pieţe mai îndepărtate. Rentabilitatea ţinerei şi culturei
vitelor însă ajunge la adevărata ei valore numai unde 6xistă
- deja sati că se pole desvolta o industrie sistematică 'a lăptăriilor în stil "mare modern, care este in stare să caute şi

Laptele,

al glandelor

mari aglometate,

nu-

“mite uger şi care comunică în afară prin nisce canaluri nuA

mite

țiţe sati

mamele, şi care.

mare

parte

atunci

se .for-

,

mâză la mulsâre prin întinderea de mamele şi exerciţii.
Puțin lapte se află deja format în cisterna laptelui din uger,.
chiar câud acesta este turgescent şi mare; majoritatea
lui
se
"o

formeză

în urmă, la mulsdre. Laptele

ce mulgem

de

la

vacă nu este, tot-d'a-i-una “unul şi acelaşi, nici. după cantitate şi nici după composiţia chimică şi valrea. lui intrinsecă. Dacă mulgem vacile de mai. multe ori pe di, atunci

obţinem
pătăm

De

lapte. mai: malt, iar dacă le mulgem mai puţin: căşi lapte „mail

puţin.

-

obiceiii vacile se 'mulg

sera, mai
PI

s&ră

de 2 ori pe di,

diminăia

şi

rar o singură dată,. sei de 3 ori pe di. Laptele de

este .tot-d'a-una

mai

bun—adică

maj. bogat

in. unt

şi.

părţi ficse de cât cel de dimincţă ; de asemenea laptele cel
a

r

—
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„malgem. în urmă este. mai

gras şi mai nutritiv

„muls la început.

a

Apoi composiţia

laptelui

mai

de cât

cel.

Da

vari6ză

şi după rasă,

indi-..

vid, etate, durata lactaţiunei, nutriţiune, etc. Vacile cari daii
. mult

lapte,

ai

un

lapte

mai

subţire, . mat

părți ficse de cât cele cari dai
gras. Dar

"cari

sunt.unele

lapte. mai

s&rac'în unt
puţin. dar

şi -.
mai

|

rase de vite în. special vacile de munte, -

dai lapte mult şi tot odată şi gras, graţie hrănirei lor

intensive

cu o. hrană substanţi6să, cum sunt buna-6ră' rasele

"de Schwitz şi de Allgâi.

Intre rasele bune

de lapte sunt in-

divide cari sunţ. fârte bune de lapte dar sunt Şi găsesc între .
ele vaci "cari sunt. numai mediocre de lapte şi ultele chiar |

vele. Cu tote. aceste, abundența
“ceva proprii individual.
Intre rasele cele mai bune
, Fleischmann

—' rasa olandesă

în. lapte este şi române. ca...

de lapte sunt
care

după g- nu: A

dă în termin

mediiă

a-

“nual la 3.000 litri de lapte, inclusive ceea- -ce a băut ori supt :
-viţelul; apoi urmeză rasa, de: Oldenburg cu 2.800 litri de
lapte, cea de Schwitz, cu 2.600 1. cea de Montafun cu 2.550

Su Aga

2.500, 1.

de. Breitenburg 2.500 1. de- Airshire

2.500

, de Angeln 2 „400 1.” de- Simmenthal 22.300 litri. de Pongau
3.000 1. de Muârzthal 1.900 1. de Ansbach. Triesdori 1.9000,
bivoliță dă

"vasă

in termen mediii

anual 1000—-1900

1. iar vaca de -

podolică. din Ungaria Moldova da 800 litri de lapte. Pro-.

ducţiunea

macsimă anuală de lapte cunosculă, de la o singură

- vacă este de 8.476, 43 litri anual, saii câte 23.92 litri lapte
“pe dia unei vaci de pe domeniul Heinrichsberg în prov.
Sacsonia. Producţiunea: medie de-lapte pe di la -rasele de
luncă Fleischmann o pune la 6-1, litri sau în total de
2.350 klgr. -adică cam de 5—6 ori după ggreutatea vitală
a lor.
Insă nu vine în considerare numai cantitatea ci Şi calitatea
laptelui, care de multe ori pote să „compeseze pe cea :dântâiii. Laptele

de la vacile

nâstre

de rasa- podolică ca şi de

.-”

"a unele din.raselede munte are 4-— 5 unt, iar laptele
de bivoliţă-6—7—8—10%, unt, pe când laptele de la vacile olandeze
“

După

cari daii lapte mult
evaluaţiunile

abia

nostre

are 2.5—3.5%

producțiunea

unt.

medie

|

anuală

|
de

lapte a unei bivoliţe. de 1.200 litri cu 7.2404, unt. dă 86 88
klgr. unt, pe când din 2.500 litri de lapte de vaca de la va„_sele

streine

„pe an. "Un

cu 2.93%,

scâtem numai 73,25 kilograme de unt
sublire—adică s&rac în unt şi caseină este

lapte

mai apti pentru

consumaţiune

prâspătă,

iar

unul

sărac

în

"unt şi mai bogat in caseină mal bun pentru fabricat brânzeturi

din el, de cât pentru

făcut

unt.

pi

Vacile nu dau lapte egalmente nici la fie-care fătare şi.nică
"în decursul lactaţiunei. Junincele tinere la ânteia şi a doua
fătare dai lapte mai puţin de cât măi târdiu ; d'asemenea dai
mai puţin

şi vacile bătrene

când

0—-lea

vițel. Mai.mult

a căpăta

de la o.vacă,

căci

urmă

0 mai putem

vinde

nu

sunt

de 6 viței

cam

să nu

istovite
tindem

nimănui.

„scade

treptat

abundent
hundente.
lucrurile

mai

abundent:

Numâi

către

fine

până ce secă

de în

vaca

mult de 6

îndată: după.

cu

al

nici -6dată

aceia prea slăbesce. vaca

bună de lapte să o ţinem ca să fete mai
Laptele este

după

tare

viței.

(Stare: şi

apoi

totul. El

este

însă şi in urma nutreţului verde ori păşunei aVa fi deci tot-4'a una mai nimerit d'a întocmi
alt-fel,

ca cele

mai multe

vaci să fete incă

in iarnă,

ca primăvara când se scot la iârbă ori se pun pe nutreţ verde,
să fie cât mai. multe de curând fătate şi în apogeul lacta-

-ţiunei lor, căci atunci ele dai

şi lapte mai

mult

şi

viţeii

lor se. desvoltă mai bine..
„Durata lactaţiunei: depinde de rasă şi ţinere. Vacile nâstre
reă ţinute, cari vara.şi iarna îndură fâme şi. sete ca şi as-

primiie climei de stâpă aii în genere 'puţin lapte şi după.

2—3

luni de dile ele inţercă, pe când vacile bune de lapte

şi bine e

intraţinute

dai
N

lapte

aprope

anul întreg

Cu

escep-

-

—
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îi

-

isi

tiunea a. 6— 8 săptămâni înainte. de a ftai iarăşi. -Abundenţa
în lapte

şi durata

tură

natrițiunea,

cu

lungă
căci

a lactaţiunei
numai

|

este în strinsă legă-.

O vacă “bine nutrită

cu

ali-.

mente corespuudătâre va, fi în stare "să dea apte mult. şi
“bun. Vacile slabe şi eşite slăbite in primăvară nu aii de -

"unde

să dea lapte -mult şi bun

şi dacă

ele ar avea

belşugare.

ca cele bine ţinute,

o păşune. bună

Ele trebue

saii

ca o parte. din

chiar

nutreţ verde cu îm-,

hrana

consumată

să.

"o depună, pentru a -se intrama şi prinde înşişi putere: Vaca
bună de lapte să nu fie nici prea grasă dar nici prea slabă,
ci să

fie potrivit ținută,

lapte.
După

căci ea se consuma aprope totă În

,

a

calitate laptele este mal

special in albumină
in cele 6—7

bogat în , substanțe! fixe în.

unt şi acid fosforic îndată: după

dile d'intâii,

până

ce

este” încă -cu.

fătare

corr astră

iar după ce s'a curăţit de ele devine relativ destulde omogen .
şi “statornic în composijia sa, dacă nu varisză cum-va numai
in urma schimbului hranei sei prin- 0 hrană. unilaterală.

|

- Când vacile sunt nutrițe cu borhot dela velniţă,, . brahiă - seu
“cu nutreţuri zem6s6 şi mustâse -d. ex: bostani, porumb Şi
„triloiu verde etc, atunci şi laptele -“lor devine mai subţire
„să apos. Laptele dela vacile “tinere 'şi incă în desvoltare „este tot-d'auna mai

“deplină putere.
|

subţire decat

Ă

„-

|

Laptele de vacă se compune

dela vacile

adulte

ata
în. marea

şi

în

,
sa preponderență

|

din apă ; 829—900/,: este” apă şi numai 10—17,10/9” substanţe
- ficse intre care 2 ,0— 6 „60]o. unt, 2—4,50l0 caseină 02 —0 8 90
albumină „şi- 0,08— 0, „3500 lacto proteină; 3-—0%/0 lactosă (zahăr
„de lapte) şi 0, 4-0 „9/0 săruri, minerale intre cari .mai “mult.
de! jumătate»sunt

fosfate,

apoi calce, potasă etc. 'Tote aceste.

substanţe şi materii diterite,, vari€ză între. ele. dela. 0 vacă Ş
la alta; după rasă individ seson şi. nutriţiune: |
E
"In cea-ce
_«Zootechnia»

privesce antul el se: ană
Se

.

a

în stare lichidă topi:
:

aa

33”

|

„=
bobiţe,

de mică

în formă

54

—

totunde,

!
o membrană

învelite cu

fină de caseină. Ele rămân şi mai departe după răcirea lap
telui în stare lichidă Şi de formă loboidă, iar la alegerea

fig. 128

|

|

Sa

3 picături de lapte smântânit şi “duice vădute la microscop mărite 'de 200 ori

smântânei

când laptele

stă liniseit. mai

malt

timp, ele

ca

“mai uşăre fiind inctă şi 'se ridică la suprafaţă, formând un.
strat mai

gros şi mai dens.

Bătaia

untului

ori din lapte direct se face prin sfărâmarea
velitâre

şi, atuncă

untul: trece

din

din

smântână,

membranei

stare lichidă

în. Stare

înso-

“lidă. Tiecerea acâsta se face apr 6pe simultan şi cu ţoță scim
că untul

se alege în câte-va

minute...

Scurt înainte de alegere, bobiţele lui nu mai presintă forma |
| rotundă

globoidă

ci una

colţurâsă. şi se adună din

ce în ce

în grămegi mai mari.. Untul se compune din un. amestec
_ de glicerid6 adică din acidi graşi în combinaţiune - cu gli"cerina,

între

cari solide

„sunt 'oleinaşi
“ untul este

mai

alte
vârtos

sunt

palmitina,

stearina

iar lichidă

combinaţiuni in dosă mai mică. - Iarna
decât

vara,

căci

predomină

în el pal-

-mitină şi stearină iar vara oleină. Calitatea laptelui depinde
şi după nutriţiune—după unele alimente ca d,.ex, fen, morcovi, turtă sai făină de simburi. de palmieri, untul ese mai
- consistent şi mai gălbui, Prea mult unt în lapte, saii un lapte
prea gras este. mai grei de digerat . decât unul “subţire, şi

—
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impropriu pentru copii mici şi Omenii bolnavi, d. es. cel de.
Divoliţă şi care înainte de utilisat trebuesce diluat cu apă. :
Calitatea
analisă

laptelui se .cunâsce după

chimică,

ori cu anumite

culdre,

aparate

densitate,

numite

şi

cremometre

'şi lacto-densimentre, şi lactoscope.
- . ă
Cul6rea lui în genere este albă uniformă ; când însă lap“tele este prea subțire sai când,a fost falsificat este de o .
-culâre albă-vinătă sai bate în venăt, ŞI are 6 densitate mai mare. Greutatea specifică a lui se ia tot-d' auna la, o tempe-

ratură de 4-15" C şi ea variază

la laptele normal

de vacă

între 1,028 şi 1,0345. Densitatea ce constată. cu _areometru
-de care esistă mai multe.
Reacţiunea laptelui este. amtoteră, atât acidă cât Şi alea
lină. Une-ori se observă în lapte şi unele abateri dela calităţile şi reacţiunele sale obicinuite, şi pe cari noi le numim
| defecte, ca lapte

roşu,

lapte ggalben, lapte amar, lapte MUcOs

care se întinde, etc.
Ele privesc culorea, mirosul, gustul, coagulaţiunea etc. şi”:
“sunt provenite din diferite „cause, parte din o nutrire de-

fectuosă, din mâncarea de anumite plante aromatice cu miros
sai gust penetrant,

parte din causa de bolă ori escitaţiune

a vacei—că umblă după. taur, esta burţosă aprope să
ele., ori din causa unor bacteri ve ai ajuns în el.

Laptele

prea. subţire cu -o grentate

1.026 —1,029
“în căldură

provenind
şi umblă

taur.

|

specifică numai de.

din indigestiune

după

fete,

saii ca

vaca

este

Laptele se strânge iute, ma;

-cu s6mă din causa necurăţeniei vaselor, că ail rămas resuri

de lapte în ele care s'au inăcrii ori că. att ajuns

murdării din altă parte..

în ele

a

“Laptele. venăt şi albastru

se constată mai

cu

semă după

ce a stat cât-va timp şi incepe a se inăcri, şi. se ivesc
suprafaţă pete albastre mai mici şi mai mari, une-ori
galbene

sai

roşii printre

ele. Aceste

provin

din

nisce

la
şi
mi-
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egare şi. fac ca
Cro- -organisme cari. aduz caseină - la . toch
lui ne: putem apăra
laptele să se stingă in “curend. Contra.

a “vaselor și camerei de
“numai prin curăţenia esemplară
uesc: înfundate ferestrele“
lapte, ete. Dacă s'a ivit atunci treb
şi vasele de muls pentru
şi arsă puci6să in. camera de lapte
sulf—şi apoi curăţite |
“a distruge pacteriile—prin vaporii de
le - roşu provine
„esemplar din noă şi aerisirea lor. “Lapte
plante” ce manâncă
sati din; ;materiile colorante a. anumitor

în urma .
„. Vaca, d. es. roibă, sat din sângele ce a ajuns în lapte
te micro"unor lesiuni ale . -ugerului ori - iarăşi. din anumi
lungi prove-.
organisme. Laptele mucos ce se intinde in fire
dică “alegerea un“nind iarăşi din. 'micro- -organisme, “impe

curăţenie esemplară
“tului. Contra. lui iarăşi se recomandă
de lapte:
şi desinfectarea localului şi. tuturor vaselor

unor plane
Laptele amar provine din principiile amare ale

lapte de lupin,.
pe cari e mănâncă vacile şi se transmit şi în
la şi la vacile
“ cicâre, muşeţel ete. Câte odată se ivesce amărt
i care sunt, să- înţarce inainte. de inţăr care.

Laptele nisipos se:

'nisce condistinge uşor prin aceia că la mulsre es din ţiţe
ul
creţiuni mică .şi mari ca nisipul, cari se simt şi în canal

e. provin:
tâţei şi împedică numai. scurgerea laptelui. Acest
hrana prea
_de multe:ori din o apă prea. calcarosă, ori din

_:. Dogată in calce.
".

Alte oră laptele se 'strânge îndatăă, alte-ori

prinde mirosa mucigai,

aa. putred-—alte- Gri nu sealege untut

cu

ve

deloe,

„Deci ori-ce abatere” dela. forma gustul şi culorea. lui Dor
- mală trebuesce. bine observată şi luate îndată măsurile peni
tru! inlăturarea lui şi stârpirea bâlei.
| In fine mai amintim că sunt şi maşini: pentru muie,

din

care una este cateta de muls, coastatând din. o ţevă subţire
de argint

i mamelelor
e.

sau ivoriil, -etc,

pe

care

0. introducem. in canalul

iar în America sunt şi maşini
+
vacei,

speciale de

— di
mais:

nu

Ele insă

s'aii probat, căci- catăta

aprindere şi lesiunea

mamelelor şi a ugerului.

cu

mâna, ca. cel mai bun şi

R&mâne

mulsul

numai

caus6ză
mai

practic.

'cei
- Ca: un bun accesoriu este scaunul de muls, pe care
legat
e mulge pâte şedea comod şi să. ridice cu el. fiind.
stea

de el, ca să nu

vinelor.

A

Pie. "199, Scaunul de muls

.

_

în puterea

2

/

Ă

nea lui şi după
| Valsrea laptelui. depinde: după composiţiu
lapterile siste“noul de desfacere, În industria mare cu
după cantitatea
“ matice el nu se calculăză şi plătesce numai
cl.
ei şi după calitate, dupa: procentete “de unt din

„ Vegi capitolul despre: Japtării şi utilisarea laptelui.
-

D) Munca. Vitelor” |
—

căci
muncă
sunt principalele n6stre animalele de
ultură, iar “bivolul:
calul fârte puţin se intrebuinţeză în agric
-Boii

mai robust se
<a mai greoiu. şi dirj la dirigiat. deşi este
e la tracîntrebuinţeză şi mai puţin, şi vine în considerar

"tiune

numai la transporturi

ggrele

proprii

dis, ca. animal de

povară..

la jug3, mai: cu
„Câte odată se mai - imtrebuinţăză şi vacile
şi pe. moşiile mari
"sâmă de micii cultivatori, une-ori: insă

ori şi la
„se intrebuinţeză vaci ia jug la căratul nutreţului verde
. Vacile când.
căratul bucatelor, şi alte transportări mai uşore
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sunt aprope să fete că nu se pot prinde în jug, aceia este Jucru

evident. Iar. încolo prinderea

şi învăţarea lor la jug nu

strică' nimic şi: nu împiedică producţiunea

de lapte,

căci

chiar după o muncă obosit6re dacă le şi scade laptele,
câteva dile de repaos fiind bine

nutrite laptele

!ie revine

le

după
iărăşi.

„Cei mai mulţi ţărani de la noi şi ar putea lucra în de-ajuns.
puţinul pământ cu două vaci însa bine ţinute, ca să aibă
tot-d'auna şi laptele necesar. şi*prăsilă de ele. Taurii mai!
rar. se învată şi întrebuinţeză la jug, fiind mai renitenți şi
grei de cârmuit.
Pentru „munca

“cari după
cili

câmpului

înainte”dar

tot odată

apoi

cu 3 ani se
cu

dis numai

boii;

ca să

imperechâză

alţi doi boi

şi mai

tenaci.

Viţeii

do-

ca

să

trebuesc jagăniţi numai la un an

la un an şi jumătate

inveţa

”

ce se jugănesc devin ceva mai blândi şi mai

decât

. „dea buni boi de muncă,
sai

sunt

“
propriă

bătrini

vedem
şiii pun

ori după

cum
în

se desvoltă
jug

nisce cai.

pentru

ei
ai

De multe

ori, mai cu sâmă când sunt r& i ţinuţi ei se pun la jug numai

cu 4 ani

impliniţi.

De

folosit, "i folosim la jug 6—$

ani

de qile apoi "i ingrăşăm sati vindem pentru ingrăşare. Boul
de rasade Moldova

saii de Transilvania

până la 12—15 ani al

_nu'i

putem

ca nici un
bătren

folosi: mai mult
bou să!

nu s2

mai

este apt de: munca

vieței; pe cei de rasele streine însă
ţinem

de 4—5
prea. mult

ani.

Nu este

la jug

bine

căci fina.

ingraşe

an al vieței le acordăm

bine. De obiceiii cu al 10— 49lea
dorita linisce pentru ingrăşare. Le car

“şi la plug “i prindem câte22, 4, 6, 8 însă tot-d'auna pereche. . |
Pentru munca câmpului boii se pot. intrebuinţa vara ne“poteoviţi dar." poteovim iarna când e să umble. pe ghiaţă
şi polei.
pe şosele

Vara *i potcovim
numai când au să
şi drumuri inpietrite. Potcâvele lor

dinar câte una la

fie-care picior

şi pe

mergă
sunt

mult
de or-

o Singură „unghie.

:
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"Atare ori:?i potcovim de amendouă unghiile, ori cu
câvă mare care să cuprindă amândouă
Jugul

lor mai

des

usitat este

unghiile.

cel de grumazi,

o pot-

|
care

este

şi mai bun, fiind-că cu umerii pot desvolta mai: multă pu-! |
tere 'decât cu capul. In streinătate se întrebuinţeză în multe .
-părţi juguri de frunte şi boii se inhamă ca şi caii, de care:
se: văd câte odaţă şi“ la boii „de „rasa Pinzgau
prin

Transilvănia.
|

|

Boii prin mersul lor incet şi aniforna

C
sunt animalele

cele

| mai nimerite pentu. plug şi trasul carelor încărcate cu poveri grele şi pe drumuri neaşternute şi norâie. Pentru transporturi pe drumuri aşternute cu petriş, şi de umblat pe piatră
şi cărăuşii îndepartate, boul nu face, ci mai mult numai calul.
Pentru transport, de poveri mari şi grele sunt mai buni:
bivolii decât boii, fiindcă ei sunt mai .robuşti, deşi sunt

mai

înceţi. Numai cât iarna pe ger trebue

ca peei săi

„acoperim.şi să”i învelim cu păturiggrâse, iar 'vara pe căldră |
- săi lăsăm să zacă şi -să se tolănescă în bălți. Ei se preteră
la desfundarea pământului cu plugul rajol, la transportul de
maşini grele, de petre mari, scosul. şi transportul de groși:
"

birne

etc.

6)

Crescerea Vitelor

Crescerea şi vindarea de vite tinere incă. devine rentabilă
sub anumite imprejurări. Mai tot-d'auna este mai avantag:0os

de a cresce inşine vitele de cari avem trebuinţă la economie
„decât a le cumpără din altă parte, făci suntem mai siguri
de aptitudinile

lor şi remânem

feriţi de bâle prin

importul

„de epidemii şi b6le de tot soiul din altă parie. Ne dispensăm

de

_ele când ne crescem noi.vitele de jug şi pentru lapte.?Nu mai
in jurul oraşelor mari şi când nu avem loc de păşune potrivită
pentru ei,

nu

ţinem viţeii ca să'i

crescem

şIi

vindem

la
,

Dă

“ mâticelari îndată

320

după două

i

trei septămani” şi tinem

|

din cei mai frumoşi.
„De obicei . ţinem:
„ pentru

câţi. -va

insă

ai cresce înari,

mai pe toţi viţeii fătaţi şi validi

pe cei dântei

pentru

prăsilă, “pe

cei

alți pentru: ai jugăni mai târzii şi. a ace boi din ei.. Puţini:
din

au

cei

mai

debili ori

bolnăvicioşi

saii a căror

mume

nu

lapte suficient, 'i vindem la 2—3. săptămâni. Une-ori când

avem
chiar

$ păşune
viței

nu, la virsta
„silă

potrivită

pentru viței şi gonitore, cumpărăm

streini din cei

de 5—6

sati pentru

mai bine desvoltaţi fie jugăniţi

luai de dile

muncă.

şii. crescem

pentru

“Tocmai: cu vitele -tinere

putem

-

sau

prăsă

atilisăm mai. 'bine nisce păşuni îndepărtate, ori greii .acce'sibile, păşunile- îndepărtate din pădure, munţi şi din - Baltă,
de. „pe. deluri,

etc..el3. 'nemulgendu-se.

rămân

vara

îintrâsă

"la-păşune şi pasc diua: şi n6ptea şi nu vin-iîn sat decât'la |
sfirşitul păşunei Sail. cu recitea vremei când 'scobor cu
„totul din munte. Că pe timp de Crivâţ viscole şi iarna ele:
_.au

lipsă de adăpost şi de mai multă ingrijire. decât

cele

alte,

acea'am „ar&tat'o mai sus la pagina 419, Că crescerea lor este
rentabilă şi se practică pe o scară intinsă de populaţiunea TU| 'rală dovadă. este proverbul care dice: că vita tinără se culcă
seara cu un bari şi dimineaţa se scolă cu doi.
'De alt-fel micul
*

cultivator,

țăranul care

este in continui

cu vitele: sale şi ingrijesce el insuşi de ele, nu prin G6meni
puşi şi fără interes de ele, este. cel. mai apt pentru crescerea

nimerită a lor, dacă numai dispune de mijlâcele necesari
şi de 6ra căre. experienţă la crescerea şi tratarea. lor. Apoi
sunt fermele model publice şi private, iarăşi f6rte potrivite
pentru crescerea de vite. de, rasă şi de mare valâre, ande
“acestea staă sub conducerea şi supravegherea necoatenilă a
&menilor de specialitate, inzestraţi

cu. cunosinţe zootechnice

cu

ca să le potă

şi

studii şi esperienţe

hrana cuvenilă,
1

pe

suficiente

aceslea

: se

da

şi usiteză adesea

ingrijirea.

cumps-

.

rarea de

nu

au

tinete frumâse

viței şi: vite

mijloce

de a le

cresce,

de pe la săteni,

deosebit . de

cari

produeţiunea

proprie şi apoi crescerea şi îngrijirea rațională a lor cavite
de reproducție pentru iaființarea de pepiniere, tamaslicuri de:
reproductori “publici etc. pentru judeţe, plăşi, comune etc.

Apoi

pretutindenea

.

unde am introdus şi am: aclimatisat

o vasă novă devite căutăm să crescem viţeii şi vitele. tinere
originale, peniru ca să ne servâscă la: 'reproducţiune, fie
ca vite ori-. |
pentru necesităţile proprii, fie pentru vindare
de ginale.: In casul din urmă când voim să vindem vite
este”
rasă pentru reproducție, luăm " tot-d'a-una rasa care
des- bine cunoscută: şi se căută in localitate, saii că avem.
din
facere pentru | ea la, pâlciurile mari de ţară şi în oraşele
ă cumpăr
apropiere, ori că vin cumpărători streini cari ni le
ce
“din grajd. Alt- fel trebue să aşteptâm: maltă vreme până
vitele n6stre devin cunoscute în ucea regiune, prin folâsele
„lor mai

mari şi de

însemnate, până

multe; ori ne trebuesc să facem sacrificii

ce ajungem să le vindenr cu un preţ con-

venabil

pentru :noi.
Crescerea de vite tinere pentru jug este in cât-va, usitată:
în Moldova,- de. unde se aduc buni boi de muncă şi in
Muntenia, dar .nu e suficientă; crescerea' vitelor de tamaslie:
„unice pentru tăiere care era odinidră predominantă în Bărăgan
şi la Baltă s'a sistat aprope cu, totul; crescerea de vite tinere de rasă pentru lapte şi reproducție abia că a incepat a
“Aua re-care avent în Transilvania pe la câte-va ferme model,
|
proprietarii. mari şi reuniuni. Dar ea este 'fârte desvoltată
şi
lapte
"în streinătate: în regiunile cari posed vaci bune de
"de carne. În. Sviţera, Aligiu, Tirol, etc. In provinciile şi judatele cari aii vite bune de” lapte poporul se ocupă pe o scară
forte . mare cu crescereâ de vite tinere. pentru prăsilă şi.
face un. întins comerciu de esport cu ele. Acolo cultivatorii
e
format reuniuni Şi sindicate. de producţiune, cu statut
a

a

întărite de guvern, obligatâre pentru toţi membrii lor şi cu
comitete de control şi supraveghere,

cari garanteză originea

şi identitatea vitelor, şi îngrijesc d'aprope. ca să nu sestrecore vite streine sub' firma şi numele satului lor, şi oferă

inlesniri - pentru. producător

şi cumperător.

Acolo ' de. cele

„mai multe ori este mai avantagios Wa se adresa cine-va
- direct la comisionarul oficial al r&uniunei ori la biuroul ei,
de cât a umbla din casă in casă în căutarea şi alegerea

vitelor. Afară de aceste - sunt intrunirile, exposiţiile de vite
tinere şi de prăsilă, pâlciurile. speciale unde se concentreză
aprope

t6le. vitele ce vin la v&ndare

“dnul acela.

.

saii se:>-pol

-

cumpăra în

|

SE

Aceste instituţiuni şi aşezăminte de cultura vitelor ar me„rita.să

de

fie mai bine cunoscute

de 'cultivatorii: noştri

la munte! şi haită, cari după

visaţi către o

întinsă. economie

de

natura
vite;

terenului
insă

ea

de vite

sunt a-.

trece peste.

limitele cărţei n6sire, şi ne mulţumira numai a le atrage aten-:

iunea asupra lor.

d

Ingrășarea vitelor;
,

Ingrăşarea

vitelor se pote practica ca ocupaţiune -de căpetenie şi în permanenţă, şi ca ocupaţiune accidentală.- Cea

dinteiă era f6rte usitată în țările şi la poporul. nostru în
Moldovu ca şi in Muntenia, dar cu deosebire în vasta stepă:
a Bărăganului. Acolo erati înainte vreme ciredi mari, cu vitele

de strinsură şi păstorii lor numiţi haidăi, carile cumpăraii

primăvara slabe şi din cele b&trane, le păsceă tâtă vara la

su-

hat, şi tâmna le vindsă la salhanale ori că le exportaiă din ț6ră.

Astă-di pămentul şi in Bărăgan fiind intreg arat
vitele abia
se mai pot hrăni vara, necum de a le mai îngrăş
ala suhatSe pot îngrăşa saii cel mult direge
numai “in baltă şi la!
munte. Incolo numai cele câte-va: fabrici de'
spirt ce sunt
in

tsră

se

mai. ocupă

cu ingrăşarea

sistematică

a

vitelor,

dar şi

aceste sunt

puţine faţă de numărul

mare

de

velniţi

agricole ce erai înainte vreme în ţară şi în special in Mol-.
dova,

pe principalele

moşii

mari şi domenii.

Ă

Ingrăşarea accesurie a vitelor se pote practica sub diferite:
raporturi şi condițiuni economice. Deosebit de ele ar fi introducerea şi crescerea raselor proprii de carne, care
încă ar fi rentabilă la noi sub anumite împrejurări.

pâle

"Pentru ingrăşare vin in considerare în prima linie” vitele,
cari

nu

pot

să satisfacă serviciilor

şi aşteptărilor: puse

in

„ele, cum şi cele devenite infirme şi scose din serviciu. Vacă

care s6 dovedesce că nt este bună de lapte saii că inţarcă “prea

de

muncă,

timpurii

cu

cele: rămase

devenit infirm în urma

sterpe,

boul

unui: accident.

picidre ori prea incetşi greoii la mers-etc

tore,- cari nu s'ait desvoltat după

debil

la

saii slab de.

gonitori

şi goni- .

așteptările nostre, ca să

devină apte de lapte oul de muncă, boii b&trâni, scoşi din
serviciti, vacile “bătrâne. cari nu mai fac pentru reproduc” țiune, etc. etc. tote aceste dai un material bun, ba de multe
"ori excelent „pentru - îngrăşare. Acestea se găsesc pe ori şi
care moşie mijlocie şi mare, şi unde ar trebui. să le vindem
“sub preţul lor, saii “să le desfacem cu pagubă, iingrăşate

insă le putem

vinde încă cu bun preţ.

5

La vitele de strinsură şi cumpărate anume pentru ingrâşat, căutăm să fie.mari în trup dar nu prea ciolăn6se şi
butucăn6se, şi să fie mai bine cevaţin carne, de cât de tot . .
slabe, tigorite ori leşinate de f6me, căci ăla acestea 1 nu
“se

îngraşe bine.

Mai

bune

|

resultate obţinem tot- da-una

află deja în cât-va în carne,
greutatea la care'o

să ajungă

numai

cu acele cară se

cât r&mâne

să: calculăm

şi prețul ce putem să prindem

pe ele, dacă ne renieză munca şi sacrificiile făcute suit ba ? si
apoi nu vine în considerare atât preţul de cumpărătore şi
| de desfacere cari staii întrun anumit raport între «ele, ci

a
mai raalt preţul cu care putem atilisa prin ele nutreţurile
de care dispunem, cum şi în ce preţ ne rămâne gunoiul.
Acestea sunt punctele priricipale „pe cari-trebue să “le avem

in vedere la îngrăşatul vitelor, ca rutreţurile şi substanţele de
puţină valâre să. le: putem. utilisa Și vinde cât mai „Scump
prin îngrăşarea vitelor.:
”
-

-. Apoi când. cumpărăm dacă avem să alegem vite mari de
talie, mijlocii ori mici, acesta paţin importă, căci ea depinde de: raporturile. sociale si “culturale ale regiunei, de
vitele ce ţin locuitorii din acea regiune. 'Virele tinere la etatea

de 3—4 ani când ai ajuns aprâpe la mărimea şi desvoltarea. 5
lor normală, vitele reformate, vacile a etatea da 6—8 ani,
„boii scoşi din muncă la vârsta de 8—10 —12 ani iar nu mai mult, sunt cele mai bune. pentru îngrăşare. Taurii şi bivolii bă-"
trâni şi bivoliţile de şi se îngraşe bine. şi ajung la o. greutate mai mare de. cât boii şi vacile, dar ei atio carne grosă

în. fibre şi mai mult secă de cât gustosă; şi de obiceiiă: pe
ei "i putem vinde numai cu un preţ, mai scădut la cârnă-.
| ţării şi Şarcoterii. Deci trebue să avem în vedare nu numai
ca. vitele să se ingraşe Bine şi să ajungă la o greutate însemnată ci şi că ele să aibă o carne fraggedă şi gustâsă. Vi-

tele prea tinere nu se îngraşe. iasă bine

fiind-că

ele

mai

incă cresc, şi o parte din alimente se depune pentru des"voltarea corpului lor, iar vitele. prea bâtrâne şi stătute: se
ingraşe

Ca

f6rte anevoe

şi aii o carne

indicaţii exteridre pentru bună

servesc,

ca

vita să

aibă

un

s6că

şitare.

.

aptitudine de îngrăşat

corp. leng

şi

larg,

spinarea

Şi. crupa : drâptă, „pieptul adânc şi larg, coşul larg, folele
mari dar nu prea lăsate în jos şi nici prea strânse şi vuguiate;
umerii şi şoldurile mari ; sistemul osos în genere

să nu

fi : prea

ciolănos, iar pielea subțire şi nu prea intinsă pe corp,
m6le, apoi

vita să (ie blândă

“malic, să-aibă bună poltă

de: un. temperament

părul.

mâle fleg-

de mâncareşi dinţi buni. Dacă ea
E

N

—
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se află deja bine în carne

—

cu atât mai bine, căci ne dis-

să îin-şi putem
penseză de pregătirea ei pentru îngrăşare,
Vitele de talie
„cepen de - odată. cu raţiunea de îngrăşat,

cât cele mari
| inijocie se ingraşe tot-d'a-una mai. uşor de
RR
'şi grele, prea . ciolăn6se.
care dis" “Imgrăşarea şi felul ei depinde de „nutreţurile de

ce se cere
punem şi după debuşeul. „cel avem ; după. maria
bun. Derata
“în comerciu şi o pulem desface cu profit mai
luni de dile și
ingrăşerei vitelor - bovine variază de la 3—6

mai avantamai bine; îngrăşarea forţată. este tot-d'a-una
din timp
gi6să de cât una mai. indelunsată, la care perdem
:
şi din nutreţuri fără de nici un 'folos.

„După nutreţuri deosebim ingrâşare de sutat. Ihgrigara
îngrăşare cu
- cu borhot, apoi îngrăşare cu sfecle şi car tofi,
Si
nutreţ verde şi fen, şi îngrăşare cu uruială.
de jumătate
„După intensitate şi scop: deosebim îngrăşatul
de
îngrăşatul
şi
și îngrăşatul complect, îngr ăşatul de carne
.
unsore şi sei. „După scopul ce-l urmărim şi compunerea
ta cari vroim
"alimentelor, Şi a hranei va: fi alta. Resultateleprimy linie
în
să ajungem şi putem tinde ne sunt impuse
produce. in.
a prin cerinţele pieţei, debuşeu, export ete. Vom
localităţi
prima linie aceia ce se. caută mai mult. In unele
se

caută

mai

mult

*

grăsime, în

cu

impănată

o carne grasă

să posedă mult
altele o cârne mai. slabă, macră, dar: vita
de la vitele lor.
seii, deosebit. de carne. “Englesii vor să. aibă
s6ă impănată cu i
"şi streine:o carne fr agedă. şi mar morată
să ţină semă
grăsime. De tote aceste consideraţiuni trebue

„cel ce se ocupă cu

ingtăşatul. sistematic al vitelor.

|

4—6 săp- - !
Unde vitele puse la îngrăşat după: cele d'ântei
acelea „“tămâni nu sporesc suficient in volum şi greutate, pe
in starea în. care se găle. reformăm îndată: şi le vindem
„sesc, căci ele nu merită ca sa ne ocupăm mult cuele. La

“cele, alte este: bine ca la. anumite intervaluri să le măsurăm,
În 3
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"şi căntărim,. pentru a constata sporul lor. Sporul cel mai însemnat la inceput şi la mijlocul îngrăşărei şi mai puţin în
stadiul din urmă. La acâsta şi dacă nu se observă un spor.
esterior remarcabil,
însă esistă un. spor lăuntric destul: de
palpabil şi uşor de constatat, căci grăsimea deja depusă devine
mai

solidă

Şi. consistentă, „carnea

uşor se pote constata.
| exerciţiul.

de

anumite.

devine

Lu acâsta face

apucături

măcelar, constatarea

mai

grasă

cea ce

mult şi deprinderea,

şi pipăiri

numite

apucături

raportului esistent, între greutatea

| vitală şi “greutatea. de măcelărie ete. prin tăieri esperimentale etc.
Greutatea de măcelărie este tot- dauna aiferită de greu- |
| tatea vitală, căci la:ea se socotesce numai carnea singură

i după.
"“nunche

ce s'a luat pielea,
în jos

capul, cârnele, piciâr ele

cu unghiile,

apoi

intestinele

de la ge-

şi .măruntaele.

“Tot-d” auna raportul vari6ză. între” greutatea de măcelărie

- |

şi. .

greutatea vitală la, vitele slabe este de 45—50 din greutatea

“vitală, iar. la vitele îngrăşate de 52% şi mai bine. „Acest
raport S'ar. putea vedea. şi constata mai uşor prin tăiere de

„espertisă, făcută la: faţa: locului.:
a
.
In greutatea de măcelărie intră numai carnea pură dim- i
preună cu 6sele mai: mici, pe cari le. “putem vinde cu preţ.
i Totuşi nimic. nu este mai greşit lucru de câta considera carnea
-pe aceiaşi. vită ca egală în. val6re, In realitate ea este forte
"variată, şi trebuesce bine: „deosebită după calitate şi vindută

cu un preţ tare variat des, muschii dintre şolduri Şi 'costiţele
„faţă de carnea

Carnea

de

la grumadi

etc:

Modul

e

a - vinde t6tă

cu acelaşi preţ este fârte greşit Şi păgubitor: cu deo-

_sebire pentru micul cumpărător. Tot-d'auna el plătesce
prea . .
„Scump puţina carne ce consumă, căci: el0 plătesce
de. 2—3

“ori peste adevărata ei valdre, iar clasele bogate
“perând

mai

multă

carne

şi. alegânda. -0, O.plătesc

care
pre

cum
eftin .

dupe Valorea- intrinsecă. a ei muschi, pulpe,
costiţe etc,
=

a
In privinţa

_uimitore,
parte

„a
acâsta

IO
cercetările lui Siegert au. dat resultate

că pe când carnea

şi organ al corpului

DP—22,

E

presintă. puţină

materie uscată,

Rig.

carnea

numai

după vita slabă din ori şi care

după

la

130, Calităţile

orumadi

variaţiune

vita îngrăşată

carnel

din

de. vacă,

avea 26 50,

circa

contra

Pi

materie uscată,

muschii sait pecia după şolduri 36,6], iar cea de la spete
chiar 49,5„5 %/, materie

uscată singura

raporturi ar trebui : să varieze
cărnei,
- Englezii,

.
ca, omeni practici

nutritivă.

şi prețurile

După. aceste

de vindare ale

ce sunt, deja de multă

vreme

au-introdus obiceiul, de a vinde carnea: de la vită după.
„calităţi, impărţindu- o în 4 calităţi, însemnate aci cu cifre
" vomanel, II, III şi IV şicu alte 28 subdivisiuni mai mici fig. 130.
Despre

tendința

continvă

de urcare a

de vacă faţă de scăderea generală
vedi

pag. 7 şi S a lucrărei de Îaţă.

prețurilor . carnei

a: preţurilor

cerealelor”

...
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CAP. XI

Li
„Ovicaltura
Î.

OVICULTURA.
o ramură

incă. este

rei vitelor. Pentru poporul nostru
cătră care el a dovedit tot-d auna

iscusință mai mare.

Căci de

forte- importantă a cultu-.
in deosebi, ea este aceia,
mai multă. afecţiune și

obiceiti el asdea personalul,de.

pază: şi ingrijirea . oilor şi la popârele vecine şi conlocuitâre
cu el. inerea oilor şi cultura lor este rentabilă Şi posibilă

unic în mare. Un singur p&curar sai baciti pote să pâzescă
şi ingrij6scă de tote cele necesare la o turmă de cel puţin 200 |
de oi, dar mai bine una de 3—400 capete, cari îl pun în E
„stare

să- Şi scotă simbria

sată sati chiar comasată

sa: Pentru

proprietatea Mică divi-.

Gia nu face, şi ţinerea, ei numai în

i asociaţiune este posibilă. De fapt în. “Transilvania
la tote comunele, unde: s'a efectuat deja comasarea
turilor de

cultură,

Gia a.dispărut.şi

nu se

mai

apr6pe
pămân-

pote” ţinea

de cât cu forte mari greutăţi sau. având munţi proprii. Apoi
“Gia în

special

rasele

resistente

şi

rustice . cum

sunt ale

“ale n6stre ţigaia, ţurcana ete. sunt forte potrivite peniru a.
duce o viâţă nomadă, şi în turme călătâre trecend! după
- _imprejurări! şi anotimp din.0 țară

în. alta, din

o regiune

în

„alta. pentru hrană, când la munte, . când la câmp şi când
„în baltă, De! şi regimul 'acesta. al mocanilor . şi ţuţuenilor
transilvăneni de peregrinaţiune nomadă este în.„ sliigere,

totuşi el 'şi are. rădăcini adânci 'şi tradiţii fârte vechi în popor, şi nu ar trebui abandonat-cu una cu două, căci încă
nu suntem ajunşi pe gradul acela de înaltă cuitură Și de pro-

gres ca să ratifice dispariţia lor,

.

„Oaia tot-d auna a fost şi: este animalul, care ventâă. bine
pămentul în regiunile şi țările puţin. populate, şi cu puțină cultură. Specialisarea ei în vederea unic a producţiunei de

lână ori numai

pentru carne, este

prietztea

şi cultura - inaintată

mare

pot da îngrijirea
păşuni deosebite

posibilă, numai
„căci

la pro-'.

numai acestea

“i

necesară. Pentru ele trebuesc tot- -dVauna,
şivadăpost contra intemperiilor. Unde lip--:

sese păşăânile şi suntem “siliţi a le ținea şi vara la grajd,
supuse regimului stabulaţiunei, acolo numai rasele de carne
„sunt posibile ca mai gresie. Pentru. proprietatea mijlocie şi
mică „Gia este mai preferată ca animal de lapte pentr u brânzeturi, de lână şi de carne, sei pentru melul ei şi pastrama, de ..
cât pentru un singur folos. Poporul nostru. de şi consumă . a
“multă carne de die, însă nu a ajuns acolo ca să dea- im- Ă
por tanţă cuvenită

carnei

de die

îngrăşată

| sat

crescută. a-

nume pentru carne. Carnea de mel o stimâză el mai mult.
Oaia cu gura ei mică şi copita uşoră ajunge cu inlesnire

pretutindenea şi se p6te hrăni încă cu bun succes 'acolo;.. !
unde alte animale mai mari sunt improprii şi n'a ce căuta
că stai să pâră de fâme. Ea se urcă la munte cu uşurinţă. |

pe tote potecile, | pondrele şi priprele
prăpăstiose,
culegă

celo

mai repedi

şi

şi ps piscurile cele mai inalte; ea este în stare să '

ultimul

firicel de iarbă,

şi

suportă

” întemperiile şi viscolele ce vin peste ele;

cu ' succes

suportă

tote

şi lipsa.

de apâ cu săptămânile şi lunile şi cu tote aceste i merge
l6rte bine şi se îngraşă la munte. Pe ogorel& sterpe şi in mi-

_rişti de la coline şi câmp,

stepa cu vegetățiunea ei arridă

t6te sunt.ca predestinate pentru ea şi dia seste iarba din' pă- .

ment şi ea tot, progresâză, unde alte “vite” ar trebui
« Zootechnia>,

:

CE

1

.

să peră

„8.

|,

|
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de fâme. Vara suportă cu uşurinţă căldura tropicală şiş seceta,
şi iarna. omătul şi gerul, - fie cât de mari ea 'şi găsesce
"şi scâte hrana ei chiar de sub

zăpadă. De asemenea "i merge

"destul ds bine şi în Baltă, căci acolo: este iot-d'auna vara
şi

iarna hrană în. abondenţă şi muscăria

mult, ca

pe ea nu o jenâză

pe vitele. cornute.

“Sunt. însă. defavorabile pentru ea terenurile jâse şi jilave A
| ovindse şi mlăştinose, „căci dacă păşuneză “multă vreme a-.
” colo, capătă. călbeză Şi apoi

i merge

i&i;

în genere

„ploioşi şi umedi, sait pe timpul, inundaţianei
apelor,
a

i merge

rău

căci

dacă

i se udă

în anii

şi revărsărei .

cojocul

şi

i pă-

trunde apa până. la pele, apoi: trece multă vreme până 'se
usucă, şi de mai. multe ori .se.recesce, capătă diferite hole
şi atunci pierc u gutele. Multe pier şi. iarna din causă că

în „Bărăgan le” inămeţeşte troianul şi viscolele ; când le a-:
_pucă Criv&ţul la câmp deschis le tot duce până lei înâcă în
*. Baltă, ne găsind nicăeri adăpost, şi 'refugit sau că în Baltă n la. esundaţiunii sunt surprinse Şi luate de valurile furiose ale

Dunărei

şi Boreeă,

şi de sloi la trecerea cu înnotul prin apă.
7

—

.
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a) Istoria oviculturei
“Ovicaltura. la tâte popbrele este forte veche. “Abel ss'a
! cut păstor, iar patriarchii ca Avram, Lot, Isac şi Iacob
E
presintă, biblia. ca păstori. şi -mari cultivatori-de ol. .

-

|
îăni i

Iacob găsesce „chiar mijlocul d'a schimba: culdrea mieilor

în

turmele

socrului . sei Laban, în favorul său.

La “fenicieni industria manufacturieră, era în f6re între
cari stofele fine de Tir şi Sidon se _consideraii de cele mai
scumpe. în. lumea veche întrâgă.
La Greci ovicultura era. iarăşi in note, mai “cu sâmă in
“diferite colonii .ale lor, între'cari se distingeau Asia mică în

„jur de.Milet.unde se crescei oile cele mai: bune cu lâna nu| mită: mițul de aur, şi postavurile și stofele fine de Milet se

—
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“bucurati de o veputaţiune universală ca: unele din cele mai
fine. şi mai scumpe din
rent şi altele.
|

anticitate;
E

apoi

vencii

cele: de. “Ta-

i La romani ovicultura încă era estinsă atat în Italia cât
Și în numerâsele lor provincii şi colonii. Romanii posedai

„două rase de oi:

una cu. lâna

subţire şi măruntă

numită

Oves pellitac oi belite, din causă că ele erau adesea imbrăcate
pe d'asupra,
cu

o pele ori stiae,

ca să nu 'şi

murdărescă

şi strice lâna de prafşi. intemperii. Oves pellitae eraii cultivate cu deosebire in Asia mică în jur

Africa, în Epir, Arcadia,

Macedonia,

de

Milet,

în Moesia

apoi

în

şi Dacia,

„apoi în Italia meridională, Italia-de Nord,. Spania şi Gallia.
Oves pellitae ar correspunde cu Gia nâstră ţigae de adi,
dupe cum se pote vedea după sculpturile de la Adam Klissi
(fig. 131) iar pe Columna lui Trajan figureză rasa de oi numită

ă Oves hirtae cu lâna mai lungă flocosă cu lae, după, analogia țurcanelor

n6stre fig. 192,

"Fig. 131. Metopa S de. pe ?Monumentul "Tropaeum Trajani
de.la Adam. Flissi (Dobrogea). |
E

|

- In Spania, cultura oilor era forte estinsă “şi pe timpul când
“Romanii ocupară Spania, in special oile cu lâna 'măruntă

Fig

132, Ores hirtae de pe Columna lui Trajan din Roma.

|

oves pelita& care in mare parte eraii seine sat fumurii, după
analogia ţigăei nostre din: Dobrogea. Chiar şi astă. d după .
sute

„albă
niole
însă
de la

şi mii de ani,

cultivate. sistematic unic

cele

de culdre

tot se mai ivese câte odată între oile ' merin6se spa- miei negrii ori. seini. Scriitorii agricoli romani - spun
că aceste oi negre sau roşcate erati sistematic escluse
reproducţiune, şi se intrebuinţai esclusiv numai cele

albe, cum

se practică

lâna lor :şe văpsesce
tivatorii

noştri ii de

şi la merin6sele

de

astă- Qi, fiind că

mai uşor şi ia ori-ce tel de culdre. Cul-

oi ţigăi

şi țurcane insă

din

contră,

dat

|
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preferinţă celor seine şi negre inaintea celor albe, cu lână
negră

saii brună

naturală, ca una
A

care

nu

mai are lipsă d'a

„fi văpsită.
Columella ns spune, că getii mâncat lapte de die cu mămăligă (coleşă) de meiiă, Rasele oilor cultivate de Daci şi

Geţi evident'că sunt cele de pe columna lui Trajan din Roma
şi de pe Tropaeum Trajani de la Adam Klissi, probabil sculptate după natură. In evul mediu ovicultura era la poporul
român fârte respândită şi nu numai în ţerile locuite adi de
români ci şi departe de ele se aflaii numerâse colonii de păstori români, a căror desnaţionalisare şi stingere totală o
deplângem astă- i, şi cari erai mare parte mari cultivatori
de oi.
În Principate eraii republicele Vrancei în Mantenia, Tighe„ciul şi Câmpul-Lung în Moldova, populate de mari cultivatori
de oi, cari se bucurati de o estinsă autonomie; in Transilvania erai locuitori români dintcneziatul de la Brescu
- şi
Poiana sărată şi de pe apa Duzeului, apoi cei «din domeniul
Branului, mocanii seceleni şi colibaşii de la pasul Branului,
„şi dilerite sate din districtul „Făgăraşului, locuitorii sca-

unului fiiial Talmaciuşi Selişte şi ai Omiaşului, apoi cei
„le la Haţeg şi din Banat cu universităţile şi cneziatele lor
cari se indeletniceai
autonomie

10t iînari
silvania,
în dilele
şi Selişte

mai

cu

mare- sau

cultura
mai

oilor şi

mică,

bucuraă

şi în mare

de

parte

o

erau

cultivatori

de 0i,. pe cari le ţineau. parte în Tranparte în principate sai.in interiorul Tareiei. Până!
nâstre mocanii seceleni şi țuţuenii de la Reşinari
cutreeraii ţerile cu oile şi turmele lor: Principatele |

dunărene apoi d'aci ajungsii când
„când

se

în Pasarabia şi Crimea,

treceaii Dunărea i in Bulgaria, Rumelia, văraii prin munţii

- Talcani şi une ori „ajungeti şi prin Macedonia şi Pelopones.
Institaţiunea

vătafilor

peste

păstori

şi a

judilor de

plaiuri

cari. avâăsă decidă tote litigiile şi delicţele iscate intre cio-
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bani

când eerai

pe la anul

sus

18592.

pe munte, "sa menţinut în vigâre până

Contribuţia

numea. Quinquagesimă.
gulătă

prin

transilvane

decisiunile

ţinute

ce o plăteaii. ei

Perceperea
art.

XII

la Turda

către. stat

se

quinquagesiniei este re-

din

legea

camerei

(dietei)

în anul 1548. După. 95 oi

dea o 6ie fătată cu mielul ei; după

30. oi, să dea o

să.

ie

fătată cu mielul ei şi o mibră de un ani; după 75 de oi,
câte2 oi cu mieii lor şi o ini6ră, iară după 100 de oi iarăşi
câte 2 oi cu miei lor şi. o -mi6ră, unde insă nu se găsci

nici

20 de oi, acolo se plătea de fie-care die câte doi dinari. Deasemenea şi când numărul lor era mai “mars de 925 de 50,
15, şi 100 pentru cele ce trecâu peste acest numer se plătia
câte 2 dinari
In

de fie-care

aceste. centre

saii mai

Gie mai

mult. 1).

românesci neaoşe

puţin autonome,

ă

şi republice mai mult

erai mani

cultivatoti. de vite in

special de oi, cari ave turme numerâse şi stâni proprii,
dar ţinsu pe lângă ele şi ciredi întregi de vite cornute şi.
aveau şi. herghelii de cai, pe care i. crescâu in stare aprâpe
sălbatică şi semi- -sălbatică. Bogătaşii dintre Mocanii seceleni
ave câte 2—5—10—20 mii de oi, sute de 'cai şi mai multe |
sute de capete de vite cornute.
.
Aşedămintelv şi. instituţiunile lor păstorale sunt. străvechi |

“seculare. Impăraţii Austriei

interviu în

favrea mocanilor

in tratatele lor de pace cu Sultanii Turciei: în pacea dela
Carlovitz şi Passarovitz 1718 in cea de la Adrianopol 1829,

de sigur în urma altor aşezăminte mai
urmări şi sub Ceorge
Matei

Basarab

"o tacsă

Pr etutindinea
|

Racoti JI principele

al Munteniei,

minimă

monăstiresci.

de „cap

vechi, cari

:ca

de 6ie

pe

tte

pot.

Transilvaniei

ei să potă păşuna pe

.

se

moşiile

şi

lânșă

statului

Şi

e

ei avâi trecer ea liberă dinte: o ţeară intralta

1) ex visinti quinque ovibus una ovis cum agnello danda erit, ex
« quinquagantauna 0vis cum aguzilo et miora cte., sa dice în testul legel transilvane.
”

A
A

E

—

şi pentru

nraha

oilor

lor în călătorie le. era. deschis un,
*
.
fără
oilor,
drumul
numit
lărgime,
stângini
drum de câte 15
de nici o “despăgubire către stăpânii moşiilor, „dacă ei. nu,

NE

causaii acestora pagube vedite.
- Cei mai

mulţi

dintre

ei sunt

proprietarii

turmelor

călă-

-târe şi mai pucin ai celor băstinaşe, care le: țină Ia satelă
a
“şi pe hotarele. şi munţii lor proprii.
cat”
de
şi
Rasele de oi. cultivăte de mocanii seceleni, dar
de la Talghes, Ghimes, Covasna, Brescu, Poiana Sărală etc., .

“sunt ţigăi albe şi negre! cam *, din: contigentul turmelor i
„stânilor,

„la

pucine

Resinari,

„seine

sati stogomane şi

mai

şi prea

de

albe. :

pugine țigăi.. Afară. de. oi “pe lângă fie-

şi târlă se mai găsesc

, câţi: va măgari

pu- i

şi câta-va capre, iar țuţuenii

Selişte, Poiana etc., au "numai oi ţurcane

şi negre

care turmă

oi stogoşe

sau bărsane

ţurcane

cine.oi

|

apoi

ori catări,

un

pumă&r „Sre- care” de. .

pentru purtarăa “calabalicului.

şi 2a atensiiilor stânei, une- ori şi câţi- va cai petroşi de munte,

"apoi câinii de oi in
câţi-va

porci

pentru

număr

mare şi la

stână

mai sunt

Și ale.

utilisarea” vemăşițelor, laptelui

=

|

- o":

-mâncărilor,

şi

Locuitorii mijlocaşi şi codaşi din sate, care ai mai. pu-. a
cine

oi, se associeză

mai: multi la „olaltă pentru închirierea:
de munţi şi păşuni dela proprietari şi pentra formarea stânilor..

iar bogătaşii -'şi au stânele. lor proprii. cu mai multe turme şi cârduri

matii de oi» de tot felul;

una călătâfe.
1

.

-

3

tot: d'a-

şi oile lor sunt mai

a

Turmele de oi călătâre stati, sub ingrijirea şi. răspundere n
_scutaruluă, care "şi are' şi el oile sale proprii în ale stăpă-

“ nului, dar este scutit de ver ce plată ori taxă pentru vară
„şi iarnă, şi. ca să-i îngrijescă mai . bine. de ele are areptal
- “dreptul să țină: şi el. un număr 6re- care „de o; 'de asemenea -

ait oi fie-care din ciobani
numai

capetele,

şi păcurari, dar. lor

le: 'vemâne

lâna Şi laptele le ia însă& stăpânul în . favo7

|
rul săi

—
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pentru ţinere: In stână

—esle baciul

cura

este

mai

mare şi conduce: mulsul oilor şi fabricarea brânzei şi a caş-

căvalului, vrdei şi a untului ; iar în cas dacănu este scutar
ori el este scutarul are şi supravegherea
" turmelor,

De obiceiii atribuţiunea

“gatul laptelui
_.sociat

şi facereă

brânzei,

şi controlul asupra

lui principală. este inche- _
şi ingrijirea

ca fie-care

Să “şi capete partea sa de brânză,.ce i se cuvine după

“ numerul_ oilor'/mânzate ce are în turmă,
- In beneficiul său propriii baciul mulge

oile vro 2.—3 săp-

i tămâni la finea campaniei sprotâmnă, şi face atunci. cu
| sebire

a-

lapte.

acru

este antrepr enorul

şi. mai
stânei

pucină

brânză. De

şi plătesce

in bani

multe

deoori

el

ori în anumită

„cantitate de brânză, şi atunci le mulge şi lucreză laptele in
„profitul. şi risicul săă „propriu.
|
|
Stăpânul, 'ori "dacă sunt mai “mulţi tovarăşi asociaţi, stă“pânii, atare 'ori - stă

în permanenţă

. la. tirlă ori

la stână ;

el

“se duce şi vine, vine “pentru control şi luarea socotelilor
din când în când; dacă sunt mai mulţi tovarăşi fie-care vine.
Aa

al timp; pentru luarea în primire a brânzei şi urdei ce i se
cuvine, şi la anumit timp vin după lână. Stăpânul trebue să

fie: tot-d' auna present, primavara la fătatul oilor şi până după
vindar ea mieilor şi la tunderea - oilor, apoi la alesul mieilor

“şi

oilor sterpe din mâazări

şi la facerea stânei;

şi când se -

„duce acasă de ordinar dace: lână cu sine, pentru a o vinde
la fabrici şi negustori” mari, 'saii pentru a-0 lucra i în familie
„bevasta cu fetele şi copii miriori, şi duce şi beneficiul realisat din vindatarea mieilor; apoi.presenţa sa mai este ne .
a cesară. şi indispensabilă tâmna când se sisleză fabricaţiunea
brânzei, dese prepară numai lapte gros acru şi dulce când
se bagă berbecii între oile manzări. şi "sterpe, se aleg oile

“cs sunt de vindut —botoşele—pentru tăiere şi la salhanale,
"pentru luarea socotelilor şi botoşelo: ori şi le tae singur şi face
păst iramă din ele şi topesce. seul. Când. se ridică Stâna .şi

a
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turmele se pun in mişcare cele mari se. desfac in cârduri i
mai mici pentru mai uşora hrănire şi “mişcare in călătorie --a lor.
.

Vara de ordinar oile o petrec. sus

gan. şi iaraa

la Baltă.

OQile păşuneză

la munte, în Bără- şi

stai

afară

vara şi

iarna; căci ele scot iarba şi de sub zăpadă mai mică, dându-oîn lături
cu picidrele. larna o petrec cele mai multe
în Baltă, în Delta şi ostrovele Dunărei de jos, unde pasc la
iarbă s6i prin cele. păduri de salcie şi zăvâe, rodând ia mu-

guri şi mlădiţele tinere; numai rar de tot capătă

ele fen.

„uscat, cositură de meiii sâă ceva grăunţe, când zăpada este”
prea mare ori cu poleiii pe

ea. “Cătie

finea lui

Februarie

când a inceput a se topi şi duce zăpada, .şi pretutindenea
„dă colţul ierbii şi se apropie fătatul oilor, turmele şi pără"sesc “locul lor de iernatic, une-ori mai târdii numai pe la .
Sânziene” şi trec la câmp, pentru a inchiria fân suficient ori
cositură de meiul, pentru timpul cât ține f&tatul oilor, şi să „_găstscă ceva adăpost contra intemperiilor pentru cele Î&late
„-. ca mieii lor, în cas: dacă .s ar schimba vremea şi le-ar sur-

prinde crivățul, şi când nu S'aii provedut

cu fen

deja | din

vară chiar în Baltă, ori în satele de pre malurile Dunărei sei
a Borcei. Dacă timpal este frumos şi cald, oile cu mieii cei
„“cradi încă umbla afară la păşune; - în ori-ce,.cas mişcarea
din localitate nu maj este posibilă până ce nu s'au întărit mieii
"î0

câtva.

După isrminaria fef6tatului oilor şi întărirea. mieilor turmele
se pun iarăşi în mişcare, căci păşunatul în ogore şi ţârinile
destinate culturilor de prima-vară se strimteză pe di ce trece
mai tare, şi ele nu mai pot găsi la câmp. hrana necesară. Mieii
-cei mai mulţi cum..şi cei mici, f&taţi în urmă, se vind toţi la
_ oraşul din apropiere, iar cei ce se ţin de prăzilă merg la o.

Valtă cu- mumele

lor la păşune

văratec,

pote fi de

care

nu
j

,

şi în căletorie spre locul de

cât: muatele ori Bărăganul
; mai
,

-

—
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rar rămân la câmp-pe vr'o moşie ca. să pască pe. ogorele
"sterpe, ori chiar în Baltă. Deja în drumul lor: spre văratec
„oile

a căror

miei

. în continui

pent

ori

că au fost

vinduți

de câte 2 ori pe di, şi din produsul

ventual şi cu

darea

şunat eventual

de miei: se intempină

globele

lor.şi arendaşilor,
Ajunse

ai

la locul

pentru

pe unde

pagubele

se. mulg

laptelui e-

cheltueltile de pă-

causate proprietari-

ati trecut.

destinat pentru. văratec,

de obiceiti la Sf.

Gheorghe.23 Aprilie se aleg şi înţercă mieii, se

aleg

ster-

.pele şi perbecii bătuţi. din cele fătate, formând d'aci nainte
fie-care cârduri deosebite, cele d'ântăi al sterpelor—mieil şi
mirele la o Valtă al cârlanilor, şi 6ile cu lapte ce mulge
al mdânzărilor. De obiceiă berbecii de rudă pasc t6tă vara .

cu mieii la olaltă. Fie-care categorie formâză un
turmă

deosebită şi ai. păcurarii

- şi sterpele

pase în altă parte

cârd stii .

lor deos?biţi; une- ori micii”

a muntelui,

şi nu

se

mâi

în--

tâlnesc la o laltă de cât tâmna. La stânile mari sunt une-ori
câte 2—3 . cârduri de mânzări, pentru o mai uşoră nutrire
şi mulgere a lor. La munte in regiunea alpină: stânile nu.
se pot înfiinţa de cât mai târdiii, pe la Ispas s6u Rusalil—

şi păşunatul acolo -durâză de la inceputul lui Iunie până la
Sf. Marie mică 8 Septembre cam 100 dile aproesimativ. Dacă
cade zăpada mai de timpurii şi -se r&cesce vremea, atun ci se
scobor Şi ele mai

de vreme

din

munte,

insă

mai

păşuneză

încă câtă-va vreme la pâlele muntelui.

In stână pentru muls este paciul cu câţi-va din: ciobani
flăcăi mai în vârstă
— ca ajutâre ale lui — iar, băieţii cari le
pădesc la păşune sunt mânătorii prin strungă. Stină la munte,
este făcută din bârne de brad ori de fag ori şi numai din gard

de nuiele, la” câmp

este numai din nuiele ori de scânduri şi -

mobilă pe râte, pentru a o putea muta din un loc întraltul.
" Adăpost pentru oi constrait anume, nu esistă de cât un gard
“uşor

numit

strungă, pentrua

le

ţinea n6ptea
i

şi pe timp
N

u-

0390
rât la o laltă, ca să nu se imprăştie. La munte dacă le sur...
prinde viscolul şi zăpadă se relugiază şi găsesc adăpost după.
cele petrii ori sub cei bradi şi “molidi. seculari până "trece.

furtuna; în Bărăgan pasc in cele găvane în forma unui cuib
„de pasăre, unde nu le ajunge aşa crivățul; dacă le surprinde
crivățul

şi omătul la câmp

deschis atunci este mai rău, căci
le duce până în Baltă fără a se putea opri. De multe ori le
inemeţesce şi introenesce cu totul. „Pentru iernat în Bărăgan -.
“şi pe cele moşii mari de la câmp, le fac drept adăpost câte
-0 perdea - uşoră din: partea Criv&ţului, -ori după cele şiri colosale de paie, 'sâi savianele descrise la pag. 134.
i

Cu Septembre
din

scobor cu tâte la câmp

mirişti şi porumbişti,

unde

şi ocupă

păşunează

wrecend
de pe o moşie pe alta; cu invoială

diua

păşunile
şi n6ptea

şi fără învoială

tinzind tote spre Baltă. Dacă vara a fost bună, sterpele,
„cârlanii şi berbecii scobor grase de la munte nu însă mănză- rile care au fost mulse tâtă vara de câte 2—3 ori
pe di. Ele

trebue să prindă ceva putere la câmp înainte de a da iarna peste ele, şi înainte de a se desvolta prea
ele,

fiind

Acestea
„mase

de

deja t6te

tare mielul in

burț6se.

-

sunt obiceiurile mocanilor noştri de
sute de

ani

la dânşii

in vigore,

astă- -di, r&-

acelea

erai in

A

tocmai în vigâre şi la cei alţi -români din Transilvania şi
e făcute
Beiuşului
Ungaria. In invoelile românilor din “părţil
cu capitolul episcopiei catolice de Orad& de la 1374 se dice
că românii conținuă şi ăcum viaţa lor nomadă după obi-_
ceiurile străvechi şi originale ale lor, şi pentru a pasce pe:
domeniile aceluia,“ei sunt obligaţi să dea fie-care la Rusalii

apoi la Sf.

| dijma din oi. în loc! de: quinquagesimă,
mică când
prin luna

se desfac stânile
lui "Decembre

Măria

câte o die de fie-care tirlă, şi

dijma

Chinezii

din porci.

au

să

strângă. dijma din.oi. şi din porci după convenţiunea iăcută,
- şi ei sunt

scutiţi de ea * pentru
4

averea

persona Și
2

„-

E

-

„7

lor,

dar
t-

—
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să dea fie-care pe an câte o jumătate de -pănură

au
dânşii

0 pătură de şea şi câte un. caş, apoi

toți românii să dea în

fie-care an la o: laltă câte un cal!).
Apoi Ferdinand I ca rege al Ungariei
- energice ca

mocanii

-cu

lor diatr'o

turmele

şi alţii

să

nu

mai

in

1564

potă.

ia

măsuri

dosi

ţâră în. alta pe timpul.

şi

trece

recensămân-

tului oilor şi-nici aşi părăsi satele.
Pe

lângă

industria

de

casă

.

,

românâscă

forte

desvoltată,

care prelucra tâte „produsele şi derivatele oilor, cum la puţine
popâre.

se găsesce

turei 'române

mai

hine,

mai

veni

în ajutorul oviculstabilirea. saşilor in Ardeal şi a diferite colonii

“germane pre la orașe și târguri, cari cu manufacturele lor
deteră un nou avint industriei şi întemâiară manutacture
noui,

între

cari vigurile

de

postav,

gele Matia Corvinul interdice la
varea

de

piei de

| Muntenia,

die din

Moldova

loden, flanele

1487

etc.

ungurenilor

Re-

cumpe-

şi exportul.de oi grase

în

şi pe cei ce o fac îl ameninţă cu confiscarea averi-

“lor, şi dacă fancţionarii

vor

fi negligenţi

în executarea ordi-

nelor. egale, .va însărcina pe locuitorii din ţera Bârsei, ca ei să
_impedice exportul de vi din țară. Acâstă oprire este cu 100
de

ani

anteridră

datei

câna s'a oprit exportul

Scoţia 1598. Acesta se pâte explica în două

de

lână din

moduri,

saii ca

“regele vroia să pună capăt regimului păstoral-al Sece'enilor
Taţuenilor, sau ca el vroia

şi

să impedice numai exportul de oi

') Isisi pro censu omnino tensntur siaguli singulariter omnis, singulis circa
festum pentheeosthes dare deeimam partam ovium suarum ratione: quinquagesimae, eirea festum vero nativitatis beatae Mariae virginiss singulue mansiones
oves siagalas, 'ratione descensus, et de mense: -Gocombris vel cirea similiter de-

cimam poreorum
Renesii

rero

suorum.
tamen

uxta eonventiensm

ad

ovium

qui

poreorumn.

praestitionem

adstringuntur

factam inter nos et eosdem, et ultra hoc idem

kenesii. sin-

gutariter. da more consuete dant cirea... annis singulis' medium lodicems
phșltram pro solla et unum easzum : communiter vero olahi nostri danut

în di» stronnnrum in signum dominii
. codex 1,7 Leges ezeles III pag. 224.

annis

singulis. equnn

unum,

unum
nohis

Batthșani
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grase in Turcia

peste

Muntenia,

“în favorul consumaţiunei

-"pentru a le ţinea

interne.

in țară

A

„ Afarăde populaţiunea băstinaşe ocupată cu păstoria, mai
erau şi coloniile de păstori români, imprăştiaţi printre alte.:

provincii şi popore, ca enclave mai mici. şi mai mari prin Ser-.
bia, Slavonia, Croaţia, Ungaria de peste Tisa, Galiţia, Moravia,
Bosnia,

Istria

etc.,

cari trăiati şi se guverna

după

insti-”

tuţiunile lor proprii. In. centru slovacimei în comitatele Arva
şi Lipto erai colonii române.

.

cărora la anul 1474 li se dea

voie să pască. cu turmele lor in: pădurile upărţinătâre ă-..
cestor două cetăţi, cu condiţiunea ca ej să vină şi să de- .

clare înşişi numărul oilor şi să dea dijmă din. 100 de oi 5,
iar după 100 de capre, 5 ţapi jugăniţi. Brânza. de Liptau
„este deci

o; fabricaţiune

primitiv. “românâscă.

La 1497 se dă 'voie românilor din ţinutul
intemeieze un oraş românesc,

villa

Lublo,

ca să

valahalis. Comunele 'și

Şi particularii de acolo ţinâii multe oi, pe cari le dedeai
în grija unui baciii Dacsa,: care le păzea cu ajutorul păcu--

varilor si, păculir,
“luate

care dedea garanţie nuinai pentru oile

în primire

intocmai

iar din
ca şi adi.

producte

- Numirea de vlach, wlach, walach
slavi cum şi o mulţime

românesc,
sr

dedea

o. anumită ba te

|

,

întâlnim forte des între

* de munţi: de

păşune

pârtă

ca şi diferite unelte, scule şi modul

de

numiri

a pre-

para brânza din laptele de die, d. ex.-munţii Dormitor” în
Monte negru, Măgura in Tatra, brânză de Liptav, Brinzen-.
kăse etc., atât intre slavii de Nord cât şi intre cei de: Sua.
In Moravia era o provincie întregă locuită de români, Vala-

chia mare, cu o autonomie proprie şi a cărei capitală era orăşelu! YVallachisch Meseritsch de astădi, şi coprindea vr'o alte 20
"de sate in total; Valachia mică din Moravia nu ne este insă
cunoscută, în care parte a ţărei se găsea. In munţii Bes-

- chidi la .pâlele de vest erati alte 20 şi mai bine de sate ro.

.

cum

întinsă

cari se ocupati. iarăşi cu economia

. mânesci n6oşe,
-de oi,
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şi altele, mai mici

împrăștiate: prin

Galiţia

de pre-

Lodomeria. De la ei s'a păstrat până astă-di modul
parare

de ie —Brinzenkăse,

al brânzei

uneltele

tote

cu

utensiliile' sțânei-cu numirile lor antice.
T6te

aceste

toste colonii

"pentru tot-dV'auna pentru
Afară de

ovicultura

şi.
şi

“

românesci sunt stinse

Şi. perdute.

poporul român.

română este interesantă

cunosce

da

-

ovicultura Spaniei, care stă în strinsă legătură cu ta, cu-- noscută în de comun sub numirea de cultura oilor meri:
n6stră,

Ea. inerită şi atenţiunea

„nose,

numai-după

nu

Jogia şi inrudirea de aprope ce există între: rase
lor de

întreţinere

regimul

sai

la care

şi modul

supuse,

sunt

ânaci şi

după revoluţiunea enormă, la care a dat loc şi influinţa mare
“ce ai exercitat.o ele, asupra oviculturei intregei i Farope, a
|
Americei şi Australiei.

Oile: merin6se după origine par a fi identice sai trăgâu- |
du-se

din

tulpină cu rasa nâstră ţigaie, de
pellitae ale romanilor, cari avei lâna

aceiaşi

belite Oves

mâle Şi subţire şi eraii mai. des albe, de
murii.
"cât

Cultura

şi fu-

era tare respândită, : atât în Dacia:
Spania
şi Galia, după cum
am ars&tat

acestora

şi în Moesia, in

mai sus. Lâna merindselor

de adi

subţire, mâle şi crâţă saii mai
o mai mare

cât negre

la oile
scurtă,

regularitate,

din Spania este scurtă,

bine dis “ondulată, deşi cu

iar

după

îngrijire, lâna lor nu pâte fi cu

mult

modul

lor de ținere şi

superidră

celei ligaie; în

ce privesce calitatea şi fineţea fir ulai. Oile merin6se propriii
dis. sau spance, cu lâna lor. extraordinar de subţire, şi.mâle
"ait devenit aceia ce sunt ele astă-di, numai după: introducerea lor în țările apusene şi cultivarea acolo. cu mai multă
_ îngrijire, şi într'un mod mai raţional de câţi in Spania,
„-Oile merin6se

primitive

se pretinde a fi fost importate

în -

Spania prin Mauri din: Africa nordică, după ce sub 'ei ora-

şui Sevilla

în

se
«
bucura

in evul mediu - de

un

mare

renume |

privința manufacturelor de stofe line din lâna subţire şi

mătase,
rele ei;

nu numai în intrega Spanie! ci departe peste hota-:
d'aci se deduce ca sub mauri. şi cultura oilor fine.
în fl6re şi pe un grad fârte: inalt de desvoltare.

era

- Totusi adevărata cultură a oilor merin6se în Spania: datâză.
“de la isgonirea maurilor sub Ferdinand catholicul, când
despopulându-se ţara, agricultura, comerciul şi industriile. *

scădând;

locul. acelora

îl lua păstoria. Şi în special ovicul-:

tura fină luă un avent îmbucurător ca: ramură principală |
de agonisire,. fiind direct protejată de regi prevădători, cari
căutau să facă din ea un venit însemnat al! statului.. Aceştia
intruniră

pe proprietarii

t”o: reuniune

proprie

de oi, particulari

a lor,

şi mănăstiri,

în-

numită Mesta, căreia i acor dară

păşuni pentru vară în partea mai recorâsă a ţărei şi drumurile necesare

d'a ajunge

acolo fără taxe.-.
|
P
Numirea însăşi de merinos, uniio deduce de la marinus,
adică venite de peste mare din Africa de la munţii Atlas;
iar alţii o conșideră drept o vorbă veche spaniolă, -a cărei
insemnare proprie este de călător, băjenar, pribeag. . - |
|

Oile merin6se

din. Spania se împart în oi bastinaşe: cari |

„TEmân în localitate, merinos estantes, şi merin6se proprii
sai călâtdre, “supraniimite şi merinos
transhumantes şi

transterminantes după călătoriile ce fac. Cele din urmă sunt
cele mai multe după număr,şi cele mai. renumite după va-'
lore. Acestea sunt şi ai fost tot-d'auna proprietatea a câtorva mari cultivatori, din cari unul singur avea mai multe: mii.
-de capete până la 20 şi 80 de mii de oi.. Cele bastinaşe - erati
“mai

mult

proprietatea

micilor: cultivatori.

.

|

Regimul

lor este identic cu al oilor călătâre de la noi,
în special cu al ţigăilor mocanilor, fiind şi ele mai tot-d'auna:
la drum şi într'o. peregrinaţiune continuă şi trecând dintr'o

țară în alta. Şi ele avâii drumuri

anume

destinate, de câte

-

|
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30 metri lărgime,

asigurate prin legi speciale,

decrete, regesci şi consfinţite

“de

multe

prin.

întărite prin

consuetudine

şi

sute ce ani, pe cari trecei în sus şi în

datine

jos fără

- de nici taxă, globă ori despăgubire câtre proprietarii moşiilor, afară de casuri de daune. vedite şi constatate. în sarcina lor sau ale ciobanilor.»
_
Îi

Văratecul îl ai ele în părţile nordice ale regatului
“jiei, în provinciile

Leon,

găsesc tot-odată turmele

Navarra, Soria şi Segovia,

cele mai frumâse

Castiunde

se

şi de elită. Prin

luna lui: Septembre, „pe timupl când se'lasă berbecii intre:
oi, turmele, se pun iar ăşi in mişcare către părţile sudice şi -.
“mai 'calde ale regatului, şi anume în provinciile Extrama- .
„dură,

Anfalusia.

câte '4—6

şi Granada

săptămâni.

la

Primăvara

iernatic.

Călătoria“

dureză

pe la finea. lunei lui Martie

„sai la începutul lui Aprilie, oile se pun iarăşi- în mişcare
cu miei cu tot, şi in drum aii locurile de tunsâre Esquilleos,
unde

făcute

sunt

proprii”

pentru tunderea

şi

Şi se pot tunde

câte 1200—1600

oi

instalaţiuni

spălarea, lânei în masă,

După. tuns6re
pe: di, tungendu- -se oile în lână murdară,
lâna ajunge în magasii, “unde se sorteză pe categorii, apoi
„de acolo se duce la spălătorii, unde se. spală cu apă curată

si curăţă de murdării şi usuc, maj remânând numai 10 —l5
la sută usuc în ea. Calitățile lânei spălate se numes refina,

Ana, secunda, şi cea din urmă cauda sai c6dă.

.

de elită şi cele mai renumite erai inainte vreme
Leon, între cari se -distingeu între tote ale contelul'
şi ale principelui. Fantado prin fineţa, elasticitatea şi

Turmele
|

cole din
Negretti

| luciul de mătase al firului lânei ; “între cele din provincia Segovia se distingeu ale mănăstirei Escurial, şi Paula prin fineța
şi moliciunea Jânei. şi altele; ele tâte aii devenit în. urmă
mai bine cunoscute şi renumite prin resultatele ce ati dat:

„în urmă
_pusane.

în diferite oierii model ale
|
a

Europei.

centrale Şi a-

|

|

Prerogativele

reuniunei „mesta „ai i fost desființate. la. anul

|

*1858, dar peregrinaţiunile ei continuă şi. astă- qi ca şi inainte
vreme,

numai

„trebue

dacă

vor să „păşuneze ăcum- „pe. părent șirein. :

să facă învoeli. ..

pe
.

- Interesant

este

o

ci

iti

modul de călătorie al tor bacil ssaă SCU-, Ă

tarul care are, ingrijirea supremă, se numesce „majjoral
.
şi
ș
are Isfă fixă de la 4—6000 reale, „apoi un cal. saă eatir
- pentru” transportul calabalicului şi utensilelor turmei ; ciobanii "şi ciobănaşii” are fie-zare

numai: câte 450 veale. simbrie, apoi,

un câne robust, măciucă

şi are în grija sa un: cârd de, 200 0.

el

umblă

incălțat

laţele in'alară.

Ă

in opinci Şi. cu cojocul intors „pe. „dos eu

--

a

Sa

Contingentul de oi ; actual al „Spaniei se evalueză la. 16
"milione de capete, . de la cari se: obţine circa de 20 mill. Ia
ilor. „de lână spălată, din care se exporteză, la 9—10; mil.
a
.
“Kilogr. pe an.
7
Până pe la mijlocul secol. XVII, oile imerindse ale Spaniei.
erai ca

şi: necunoscute in

. Europa, căci - exportul “lor era

oprit: sub grele. amende. şi

pedepse pentru

ca

Spania să

r&mână. singură producătâre de. lână fină. Pentru prima oră
ai fost introduse oi merin6se in Angliai id şecol al XIV, sub,
- Eduard al II, in schimb pentru oi ds rasa Cotswotd, “care
incă-ar [i contribuit in cât- -va la. ameliorarea lor, insă fără
vesultate vădite. Pentra a doua 6ră sait expontat mai: 'sistematic

la” 1793 în Svedia,. căreia

%:

succedă.

pe

o: scară. in-.

tinsă Germania cu diferitele ei state şi provincii.
.
In Prusia ai fost introduse de Frederic cel mare; care în

- portă la 4748

şi” 4753 atât berbeci

impărţi pe la proprietarii
4

particulari. La 1739 cumpără

din

- nou 100 berbeci de prăsilă şi 2000 de oi originale din Spania,
„pe. care iar ăşi le împărţi pe la” proprietari.
In

Sacsonia

fură introduse

pentru

prima Gră! oi merinâce

“din Spania la anul 1765, ca un dar al regelui Carol al FI(-l
2

|

cât şi oi. fătătâre, şi le. -

- «Zooteehriias

“
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1

cătră. iriocipele elector al Saesoniei şi anume 92 de berbeci
- şi 493. oi fgtătore, care fură stabilite mai iniâii în.-Stolpen,

-

a jar mai târgită perrautate: în “Lohmen. iNta

„Un. al doilea. transport de 100 berbeci şi1760oi “fetătere ve| niră din! Spania în Sacsonia la auut 4178, care fură stabilite
tot în. Tolimen „în oier ia statului, iar. progenitura lor impăr-

|

„vită pe la proprietari.

“In .Austriă primul transport . de'.oi merindşe, se aduse -.
|

“sub imp: Maria 'Theresiala

1113, cu care se intemeiă prima

Es vierie model a statului 'de lu Mar copail in Croaţia, cu.0i originale de Padova şi de Spania. La' 1784, sub imp. Iosif al TI,

s şi. la 18c2 sub Francisc 1; urrhsdă

alte

transporturi

noni

de oi. merinose ditect din Spania, cu care se întemeiară apoi . cieriile statului 'de la. Mannersdorf în' Moravia, şi cea de la

Ilolici în com-Trencin in: Ungaria de nord. “Baronul” Petrino
le. introduce pe moşiile. săle

din. Bucovina şi Basarabia, şi
_ berbeci de .reproimprumuta

” întemeiă-” oierii - mată, cari
ducţie cu. chirie. El avea 40 „000 oi mer in6se

şi turmele

.

lui :

ar mai. G şi adi în fiinţă Şi originale din Spania. Parte din
| daruri, parte prin. cumpărătâre de animale originale fură înE temeiate nai. multe dierii
ia, urmă 'Q. mare infuinţă

particulare,
asupra. oviculturei

mudel

cari exercitară .
din. Germania,

“intre cari mai renumite. sunt două, acea a bar. de 'Geislern
„io Hoschtitz i în Moravia şi a principelui Lichnowsky in Grâtz,

mai în urmă mutată

la- Kuchelna în Silesia prusiană. Tot -

odată în. 1784 imp. “” Tosit al doilea. opri importul de stofe şi
2 ostavari din afară, in scop de a desvolta industria postavu-:
ilor in statele, sale, şi a crea. şi 'mai: bun: debuşei ovicultarei

merinose.

î

.

“in Francia Ludovic! al XVI,
fador al sg din Spania.

obțina

per misiunea

A

mai
n
- întei pr in ambade a cumpăra

şi putea.

„exporta un “transport de oi merin6se. In anul 1786; cumpără
- deci. 3583 capele. din cele mai. bune tarhe călătăre, cu care
_.

i.

-

7
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|
intemeiă

a

sub, direcțiunei

=

|

|

lui Tessier” colebra”

|

oierie

model

:a statului de la Rambouillet, căreiă. i urmă mai târdiu şi
„cea de la Gevrolles, ca filială. Imp. Napoleon 1, făcu şi mai
“mult pentru ridicarba oviculturei in Francia, căci pentru
a.
_generalisa. cultura oilor merin6se in ţară, la anul 1811
dete
“un edict prin care ordonă înființarea a60 de staţiuni de berbeci
„ merinoşi publici, pentru cari puse la disposiţia guvernului

“suma

de 600,000 franci şi numi

lei l&fa. şi 4000

4'inspectori cu

câte 8000

lei diurne de călătorie, iar în fie-care departă- -

-ment câte un revisor cu câte 2,400 franci J6fă şi 1200 franci
diurne,.. cari avâă să conducă şi supravegheze lăţirea culturei

oilor merin6se

in Francia.. -In timpul” revoluţiunei în

r&sboiul cu Spania, căgură jertfă de resboiii vestitele turme
„ale contelui ANegretti şi ale monăstirei Escurial şi Paullane din
„Spania, cari fură confiscate de generalii francesi, 'şi “aduse
“ ca-pradă de r&sboiti la Paris şi vândute! acolo, de unde a-,
-junse din ele oi merin6se în tâte părţile şi se imprăştiară.
In curând cultura oilor merinâse lua aprâpe în tâte ţerile.
-un_ avent ne mai pomenit, parte pentru a fi cultivate în- rasă
„pură, parte pentru- ca să servâscă la ameliorar: ea'.raselor-indigene” de tera, iar. lâna lor fină numită miţul de aur, era

o marfă for te scumpă şi tare căutătă; Cât. de căutate
“ele se

pote

vedea după preţurile

erai

fabul6se, cu care se vind6ă.

verbecii de prăsilă pe. la cele oieri model des. că la 1821 s'a |
vândut'la oeria:.de la Rambouillet: in dilele de 26— 97 Iunie. '38 berbeci de prășilă cu.câte 14.770 “franci exemplarul. “In Ungaria. la --oeria statului de la Holici s'a vendut berbecii ;
_-de prăsilă ! în 1806 cu 3644 Moreni, în anul 1810-a: cum- |
o păr at generalu! Cselkonices un berbec cu 16.250
Y

A. iar în 1814

contele Esterhazy C. a plătit pentru “unul chiar 30. 000 1. v. v.
La licitaţiile berbecilor merinoşi 'şi deda întâlnire elita so- „cietăței d.. es. la cea. din 1811 s'a găsit acolo elita aristro-crăţiei austriace între care prinţul Kaunilz D. în persână,.
ps

.

S
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Lichteinstein, Trautmannsdort. şi Salm, apol vro 10
“conți, mulţime de baroriă! cum şi delegaţii archiducilor I6n.

| urinţii

„:Şi Anton; şi ai altor 'seniori. Seniorii” bogaţi ajunseseră să
-pos6dă in scurtă vreme turme de- sute de mii de capete. Cu
ce succes cultivaii ei pe cele din urmă, se vede de acolo, că

:maja—100 punți ds lână merinâsă fină—50 kg. se plătea în

'1803- cu 700—1750 A. v..y, circa 650—678 franci iar lână or
dinară, se platea numai cu câte: 193—150 fiorini-v. v.
Cultura oilor merin6se ajunsă în scurtă vreme un : isvor
de bogăţie

celor din

nemai

pomenit

şi luă un

avent

mult

superior

Spania, şi în privinţa numerului şi! a lineţei.lânei.

„In cultura lor se putură deosebi în curând 4 direcţiuni deo-

sebite.. 1) Direcţiunea

saesonă, numită” şi rasă electorală în

in on6rea. principelui electoral al Sacsoniei, cu un corp inai

mic mai uscăcios,

a firului, de şi cantitatea 'de lână nu era preu:.

__„extra-ordinară

deveni

»

mare. Acesta

cu timpul: adavăratul tip al. miţului de

cele mai mari: pentru
ei. 9) Direcţiunea austriacă numită 'si rasa ÎNegretti sait
preţurile

tot: Wauna

aur şi obținea

lâna

cu lâna puţină şi mărantă, dar deo fineţă

Infantado-Negretti. Qupă

primitive 'din

turmele

Spania, din

se trăgâii oile importate, care punea. mai multă greu“tafe pe. mărimea corpului şi cantitatea de lână produsă, de
„cât cea sacsonă, şi numai în a 3- a linie venea fineţa firului
-care

lânei în considerare. Animaiele

în talie mai bine îmbrăcate cu

acestei rase erati mai mari

lână,

insă

corpul

acoperit.

cu cute sai indoituri ale pelei peste tot; lâna mai. mare dar
tot fină insă-cu inult usuce pe ea. Ea 'era representată nu
numai

prin

oieriile model

amintite

mai

sus în Austria, „Bo:

emia şi Ungaria ete., dar din Hoschtitz fusese introdusă şi
în Germania- de Nord. in -Meklenburg şi Pomerania, vnde
«se înfiinţară
sait rasa
tirei.

câte-va

oerii celebre.

3)

Direcţi unea

silesiană

escurială, care se trăgea din oile vestite ale mănăs-

Escurial, confiscate în r&sboiii şi representată cu deo-

.
ă

N

--

D499 ae
sebire prin oeria model de la Kachelna a prințului “Lichnovsky, ce. fusese adusă din Austria ; ea se cultiva mai cu "semă,

în. Silesia' şi împreuna'în sine fineţa” lânei electorale sucsone
cu

un-corp

mai: potrivit.

4)

Direcţiunea

. frânceză

: sau

de.

_Rambouillet, care producea .o lână ceva mal lungă şi mai:

grâsă la fir, aşa numită lânăde piepteni (Kammuwolle) pen::
tru! postavuri ceva mai grâse numite Kammgarn, 'dar încă.
tot fină şi mâle; insă ele avâii corpul “mai robust cu îndoi“4uri mai pucine ale' pelei numai-.pe grumadi şi onimaleie se
_. desvoltă iute si ingraşe uşor, 'de unde'ele se mai numesc
şi* merin6se precoce. Intre representantele acestei direcţiuni

.

sunt oeriile de. la Soissonais, Chatilonais şi Bauce. Deosebit
de aceste mai

era

în Francia

vestita. rasă Mauthamp meri-

n6să—saii merino-soyaux, citată la pag. 157.
In curând direcţiunea franceză găsi imitatori şi în afară,. .peste hotarele Franciei din causa corpului lor mai bine pro-..

" porţionat; Principele de Schaumburg-Lippe cumpărase în anul

|

1814 un transport de la baronul Teisser din Issy lângă Paris, pe
„care le stabili. pe moşiile sale din Meklenburg, mai înteiii in.
Liubsee apoi în Boldebuck lângă. Gustrow, cu care intemeiă
rasa

de piepteni germană,

| ţinu resultate insemnate

deutsches Rammwolischaf

şi ea fu

importată

-

şi pb-

in urmă şi în Un-.

| garia. Incă renumite în direcţitinea fineței Jânei deveniră mai...
târditi ojeria

statului prusian, de la

Moglin,

întemeiată +„de

“consilierul de stat Thăer, apoi::cea: de. la. Frankenfelde - în
Brandenburg, .şi Panthen ; în. Silesia eraă a. contelui * “Itzen- :
plitz în “Kunersdorf şi a: contelui Mognis. in Eckersdori în
Neuensund;

a lu Nathusius. Hundisburg,

apsi oeriile: mari :

î

| din 'Sacsonia particulare a principelui Reuss la Klipphausen;
a lui: Steiger in Leutevitz, a lui Gadegast în Thale lângă Os-:

_chatz, care tote exercitară o influenţă enormă asupra. ovi„culturei germane şi străine până prin anii. 1850—60,
In Rusia aii fost introduse merinâsele inteiii in Crimea prin:

.

un negustor francez Rouvier -âin Malaga, care importă, cu
concursul:guvernul la 1802 G:sută de oi direct din Spania,
la:
1806 un alt import din: Sacsonia şi adi Rusia produce. lână.
fină merin6să colosal de multă.
Oeriile: mari aveaii un personal de servicii forte numeros:
pe lângă ciobanii indaţinăţi mai

erati aplicaţi

baci

maestrii,

vătali, regisori, inspectori, directori de oieri etc., insărcinați
numai cu supravegherea. şi ingrijirea lor ; puritatea. sângelui:
lânei era păstrată cu sfinţenie, istologia şi fineţa lânei era stu- .
diată cu cea mai mare minuţiositate şi se ivi o nomenclatură şi
terminologie din cele mai complicate in sortarea şi clasifica-- |
rea lânei. O literaţură din cele abundente apăru pe terenul
ovicultarei raţionale in tâte. limbile culte. Ac6sta ţinu până

prin “anii 1860—70, când de odată se 'ivi un

duşman

f6rte:

|

- de temut, şi egal de. periculos pentru tote direcţiunile—ivirea. | lânei trans

oceanice în. masă pe piețele Europei ; cars atrase:

după, sine o depreciere enormă a lânei şi a lânei line mai
tare de cât a lânelor ordinare, şi impuse la cele mai. multe:
“turme schimbarea direcţiunei, dea

produce unic lâna subțire,

pentru a produce o lână mai mare, eventual chiar lâna lungă,
şi reformarea. oilor în. vederea producţiunei. de carne după -

exemplul englezilor.

A

-

-In ţerile trans-oceanice atat în America, cât şi în Australia
nă ai fost de loc oi, de nici un soiă, ci numai lama alpăca şi vicuna ; cea: d nteiu ca animal domestic iar cele din
urmă sălbatice şi a căror per lung se țesea.. Oile d'acolo:
„sunt importate din Europa. Cele: din tâiii 0i ai fost: iMmpor=-

“tante în Australia la 1788 de la Capul bunei speranțe, tot pe:
atunci când Europa era în agitaţiune pentru oile: merinosei
la 1804 Sai introdus merin6sele sub regele. George. al XIL- -a.

şi. in Austialia.

Ele insă ni a putut prinde rădăcină de căt.

târdiu peste.o jumătate de secoi Astă- Ji posede” Australia veste: |
- 17 miliâne capete, (în 1889) Argentinia 66 milione, (n 11888 5) Stas

|

—

BO

tele Unite 43,5 milione capete (1888), Indiile 47 mil, Uriguay. -.
47 anill. Capul bunei speranţe 9. mil. California 4 mill.. Pro-: |

ducţiunea” lor de lâna se evalueză :. Australia 494. “mill, kg. DE
- Argentina 142 mill kg. Statele Unite 196 mil. kg. India. 52
mill. kg.

Uruguai. 46- mill. Capul. bunei” speranţe

26 mil. „kg.

California 90 miti. kg. Europa insă posede i in total numai la 172
_ mill. capete de oi. Regimul Gilor transociană este. analog,
:pâte ceva mai inferior. regimului oilor nâstre călătâre, jâna lor
„se tunde murdară şi este. neingrijită, dar este” eltină. Pro-

ducțiunea ei este în mare ; în Argentinia sunt cultivatori cari. | i
posed câte 60—80000 de capete unul! singur: De malte ori Ie ..
şi pier cu miile, şi d'aci cifra lor este forte variabilă dintr! an: “

-

„an în altui, şi presintă «diferințe de sute: de mii „şi miline. |
.

- 2)

Oata-.

Oaia apaiiinie” familiei animalelor rumegătore cu „câ mele.
găunose ca şi vitele bovine. Dentiţiunea ei încă este, ana- a
Jogă cua

“” ci. numai

acelora; ca şi ele nu are dinţi în falca stiperidră

măsele. Are însă în. lalca de jos 8 dinţi şi câte. 6.

'măsele de fie- -care parte, iar, în falcă” superidră

ale. câte

6...

măsele de fie--care parte, saă în total 32 de. dinţi „Dinţii de”
lapte

i “capătă

de-limpuriii, căci. sai 'se nasce

- es curând: după. aceia, Şi i schimbă

cu ei

sai

i

pe cei 'ntaiii la un an |

s sai un an Şi - jumătate, şi apoi in, fie- -care an: câte alţi dor,
aşa că cu & ani suu 4 şi jumătate. are şi ea. gura încheiată, N

-une-ori mai

7

de timpurii alte ori mai. târdiă, după cum este

“întreținută şi de. ce: rasă” e. Lâna de pe: corp. incă nu: este .
un criteriă. suficient. pentru Gie, deşi: producţiunea cea. mai
“importantă a ei: este lâna, căci. sunt oi. care nu ai lână ci
“numai

păr

scurt Şi

"Oaia deşi are

aspru. o

a

aa

gură. mică şi nu: posedă în falca superi6ră.

dinți, totuşi ea: pote rupe. “iarba. de jos de lă. pămint,- după
"ce. Duza ei. ste erăpată in două părţi es: ale şi forte elastice

| 7.
4

”

= 502

—
7

“aşa. in “cat. i permite ds: a apropia buzele, pănă aprâpe "de
pămint! şi a o rupe de la rădăcină. Unde pasce oia, alte |
vite nu. ati: ce căuta.
| dih' erburi: mărunte

irană ei de predileeţiuns se compune

|

şi. delicate; din familia gramineelor: Poa

„Festuca, Aira şi altele. Grăunţele de. cereale şi bobele de
lezumindse” ea le pote mai bine sarobi, în -măsele, de cât vi- .
, tele bovine. „Nutrețurile
nu
.

apâse

i” “convin, Nutreţurile

cele prea zemâse

aspre

volumin6se „le

bine: între tâte” animalele. domestice

şi mustâse.
digera

-

din causa aparatului di-

gestiv al ei cel extra- ordinar de lung.
Desvoltarea oilor: depinde de rasă şi de modul. de
jinere cam sunt nutrite

-

mai.

Şi inggrijite. . Rasele

precoce

intreajung

|

- deja cu. un- an la Jesvoltarea normală, pe. cână cele tardive
i numai 'cu un an

şi jumăţate. ajung.

lăsaţe la “berbec, şi numai

la puberitate

şi

pot. fi.

cu 3—4- ani. sunt bine desvoltate

- Sarcina, Gia o portă în termen medii 145 de dile dar există - |
“şi diferenţe "de 1—ş: dile în sus. sai în jos în purtarea ei
De fătat, Gia. fată de ordiniar, câte mn. miel, “mai rar câte .

|

E doi, “deşi. sunt! rase

care fată” câte2: miei de ordinar,

jar ca

-

Du să “fete. Ik. miei de odată aceia se întâmplă rar de tot. »,
: Oile: nu ai “stne s6ii, de loc, şi atunci se: numest ciute,
s6ii, că aă nişce corniţe subţiri şi „delicate. Berbecii de ordinar ati câte două c6rne triuhghiulare
î

răsucite în formă, de

spirală

oblic” s6ă chiăr verticăl

puternice; cari suni,

şi le portă orisontal,

mai

.

rar

ridicate în sus. Ca anomalii se ivesc

între oile. nâstre câte. o-aată berbeci cu câte 3—4 c6rne deplin deâvoltate. La rasele de carne însă sunt ambe secsele

fără cârne, ciute.

'

Pentru reproducţiune: berbecul &ste mult mai “vital şi mai
apt de cât masculii reproductori de. alte . specii „de: vite. El
pote: să. încalece : şi mârlâscă 50—80 de oi: intr” un. interval

“relativ scurt de 4-—8 săptămâni, şi fără să. slăbâscă. deoseBit.

Oia mâne
4

aptă de reproducțiane 10 — 15 ani, totuşi mai

|

2

mult qe 10—412 adi noi nu O. intreboiniin,
„bătrâneţe * şi perde şi lâna; şi laptele. :

din causă că la -

In -privinţa corpului lor şi a producţiunei Tânei, berbecir
„tot-d'auna ajung la o greutate mai mare şi dai mai- multă
lână şi mai venj6să de cât'oile fătate: Berbecii. bătuţi s6ă
- intorşi — numiţi în comun şi batali: ai o lână. şi carne mai
„fină de cât.berbecii de rudă Şi de cât. oile fâtate. Carnea
!N

-

- de die este egal de gustâsă şi de nutritivă ca şi cea de vacă,
"numai cât posede un miros particular; din care „causă, ea.
este tot-d! auna mai sftină de câtacesta.

Greutatea vitală şi de tăiere depinde de rasă sees şi etate;
berbeci cei mari “ajung la-60—80 kilograme greutate. Car„nea cea mai fragedă este cea de miel, mai. nutritivă, și mai
gustosă este cea de berbece şi de la oile sterpe grase. Oile
: “proprii de carne, au in genere o carne mai Irogetă şi impănată

cu

grăsime.

Laptele

de

ÎI

”

de 6ie este mai

gras de

cât cel

de

vacă şi

cât cel de bivoliţă, şi se pâte folosi numai

nrdă

ori: ca lapte covăsil,

iar

untul

laptele

grăsime

De la

Diu.

mirosul.

dulce

In

- folos.De

genere

lu ea avem
intestinile

osele,

causa

dosei insemnaie

grei digestibil.
totul, şi nimic nu rămâne

de

de. die este

die folosim „aprâpe

_trebuinţat.
„lea,

ia

să-i

ca

un miros parti-

topit 'ca: grăsime come-

cular a oie; pe elil. folosim numai
slibilă

ei are

chiar -:

la brănqă și

Gia

este

nostru

animâlul

cel

ne inmui

de

seul, laptele, cojoca, pie-

lâna, carnea,

Afară de: acesta ea este.

şi alte resturi.

„„preţidsă, prin aceia, că se aclimatiseză uşor în tote climatele
şi a însoţit pe; om în. t6te condiţiunite.de vicţă; la polul noi'"die în: regiunile avetice, ca şi in țările calde—numai decât s'a

“acomodat în tol-d' auna: mediului ămbiant, climei şi solului. Ia
regiunile calde ea nu are lână ci este îmbrăcată
păr scurt

şi. aspru—in, țările cu clima

- singur soi

de lână,

iar in una

cu

numai cu

un

are

un

mai temperată

ciima

aspră două soiuri
1

i]

|.

—

-€

554
„A

de lână păr şi stim .sbătute. la o Valtă; pârul cresce cu de- osebire vara, iar ştimul numai spre iarnă, ca: să facă lână
mai desă şi mai bine sbătută.
. Divisiunca oilor:

Gile le sub-dividem după esteriorul
e
lor şi anpă fol6sele princlpaie

ce. avem-de

la ele. Impărțirea

lor pe

rase

şi sub-di-

visiuni “întâmpină cele mai mari greutăţi, după ce esteriorul,
„lor se coniundă des-la unele cu al altora. Tot aşa şi foJosele lor. Naturalişti ca Fitzingher. Bohm şi alţii iai in con„siderare: organul cel mai neinsemnat al. corpului, coda şi le
i mpart după lungimea codei. Alţii ca Pabst şi Mayz le impart |
după fol6sele- lor. sii după regiunea şi modul de vieţuire. :
Şi

nou€

ni

se pare '0

impărţire

mai potrivită

care

ia

in:

considerare fol6sele principale ale lor de exemplu lâna laptele
-

. şi carnea. In fine trebue.să
e
. oi sălbatice.
A.

Oi sălbatice sunt:

mai facem amintire că esistă şi
Ă
Eu

1) Manonul

(Ovis musimon)

care se

assmănă intru tote ca oile domestice şi se reproduce ca ele
in tote gradele de .inrudire a sângelui, “dând nascere, la
_progenitură. iarăşi tot-d'auna fertilă; Se deosebesc! de -oile
” „n6stre domestice
un

păr

numai prin aceia, că ele sunt, imbrăcate cu

scurt şi aspru,

in

loc

de

"baltică, şi se găsesc. actualmente
„dar era inainte

_9) Argali

Ovis

vreme

Ammon

şi: în

lână.

Trăesc

numai

! în stare săl-

în munţii

Gr ecia, “Archipelag,

este o.6ie sâlbatică

Corsicei,
Spania

greben de 1, 10—1, 20 m. inaltă şi de culâre brună, berbecul

-nisce cârne l&rte_mari

şi gresie.

ete:

forte mare,

la
are

'Trăesce îu. munţii “Hyma-

'laia, ai. Mongoliei şi Tibetuiui şi până in Camciatea, se -găsesce şi în America in munţii Stâncoși până în Mexico este forte, Ă

_Speriosă. 3) Oia selbatică. cu barbă

Ovis „tragelap hos d'ase-

:menea cu păr des are o barbă puternică
siţia de la oi la căpridre. Trăesc

şi. formeză

tran-

în. munţii Africei de: nord-,.

BD OQia lui Burchel -— Ovis. Burcheli este şi mai: puţin cunos- cută

căci: trăesce în regiunile glaciale ale munţilor Hymalaya.

B. Gia domestică (Ovis aries) esistă ca animal domestic in.
cele 3 continente vechi din timpurile preistorice. Intre ele sunt
unele cu lână,. altele cu păr şi ati un păr scurt ş aspru. Oile-.
de lapte sunt acoperite parte cu păr, parte, cu lână. Oile
cari se mulg şi ati păr sunt: 1) Oia înaltă cu pici6re Ovis-lon-

gipes este. una din oile cele mai mari şi mai grele. Se află .
in Guinea şi in o mare parte a Africei centrale, şi se ține de-.
poporele de acolo pentru lapte şi carne. 9) Oia domestică cu.
.e6mă. Ovis-iubata -are „pe grumadi şi la: piept'o comă lungă.
și. aspră, iar pe restul corpului este acopărită cu păr scurt.
şi aspru. Trăesce in Sudan ŞI întrâga Atrică equatorială. 3.
|

„

Oia cu coda
negrii, iar în
mulță grăsime
şi Africa —cu

ciuntilă ovis- pachycerca are „capul şi grumadii
colo este albă, la partea posterioră are depusă
Ea este acoperită numai cu păr. Trăesce în Asia.”
dcosebire în ţeara Somalilor, de unde se mai

numesce şi 6ia'somală.

DRE

A. Oi lân6se cari se mulg, şi ai două feluri 'de lână, laţede păr lung

aspru şi cu măduvă in el, şi pe de desupt un L&r

„1:

Se

-

„subţire şi fin numit stim. *

Oia cu „c6da lată Ovis- -platyura are câda

“acoperilă

cu

lână, la veri însă cu' păr

grâsă .

Scurt şi - aspru. Pe

mult „sei. Lâna ei e mare Și aspră. cu.

“ căda ei este depus

- „Stim pe,sub ea.

lată Şi

N

o

e : este tare:
„Ea dă miţul de astrachan ; şi cojâca. mieilor ei
„căutată in comerciă. Pieile cele „mai căutate sunt ale mie:
“ilor

de

încă

ne

fătaţi,

a

căror. -mume

at “fost. tăiate inainte“

f6tare, sâi:că ai fost tăiați ei curând după

îătare şi in

-comerciii, se numesc barance. Cul6rea.. lor este. albă, „neagră.
'ori bălţată. Coj6ca celor mari pârtă în comercii numirea

“de cojoce de Crimea. Ea se găsescein Turcia asiatică, Per-

|

!

sia, Rusia europeană şi asiatică, Crimea

Africa de

speranţe, în Talia şi Francia

la Capul-bunei

- 9. Oia: bucălae 'ovis- steatopyga:.

nord: şi

meridională.

In loc de câda

Ă celei precedente, acesta. are. partea

dinapoi

srâsă a

a corpului fârte

„ «lesv6ltată ca nisce perini mari umflate de grăsime, iar câda .
"abia se mai observă între: ele.
Ea
i
„Este.de

cul6re albă,

dar şi. tărcată:

negră

Ar6

mare.

lâna

cu păr şi Stim. Ele sunt prolifice căci "fată câte 2—3—5 miei:
de 'o-dată. Se află în Asia începând din -Caucas şi până în
Gia pe

"China; şi .este

“Tătari, -Cerchezi

pr edilecţiune

poporelor

a

—,

nomade

Calmuki,

Su

3. Oia cu câda lungă, ovis- dolichuta. a cărei câdă este
forte lungă de. se tiresce pe păment, Şi la virf este maj grâsă
„de cât la basă. Trăesce

"4. Oia. țurcană
răspândite

mai

i în Siria. in jur oraşul Aleppo.

ovis- strepsiceros

: şi se

intinde

este una “din 'oile
unei

asupra

cele:

mari „părţi “din

Europa

|

“Ea este. de 60— s0. cm. de înaltăa sul, 00— 190 m. de langă.
Capul

ei nu

este prea grei

şi nasul puţin încovoiat, cârnele

|

la. berbec: sunt mari, răsucite in spirală şi puternice. "Gia
-. posede nici corniţe mici şi delicata, alte-ori însă ea este ciută..

“Câte oșlată

se găsesc intre ele familii intregi cari

'ciute, berbeci şi. oi deopotrivă. „Corpul
Dust

şi bine

legat,

pieptul

larg,

sunt

Jor este iîndesat.ro-

plămânii buni: şi : piciorele

solide, cea ce. le pune în stare să facă călătorii întinse. Coda.
lor este lungă şi ajunge gr6să, de din jos de cot şi e aco-.
perită cu lână stuf6să. Picidrele de la genunche în jos, botul

şi urechile sunt acoperite: cu un păr scurt

şi aspru; încolo

-sunt peste tot îmbrăcate cu lână. Lâna lor este mare con“stând din. păr, lung şi aspru,. impreinat in laţei seu loce şi
pe de desupt

_s6ă

ai un păr mai subţire fără mă&duvă,

împăială

La ţurcana

numit stire

bună de

lână latele

ajung, fană

la. păment.

-

“Lungimea. părului ci este de 15—20-—30 cm.. iar a. ştimului..
numai de 7—12 cm. Grosimea firelor de păr vari6ză
„83—86 micra, iar a Şlimului intre 23-30 m.

între

fail,

sea EA) it
VID.

Fig. 131. Berboc “Purtan

i

cai

In privința lânei ei ar lua- concurenţa. cu oile anglese după
lungimea laţelor, numai cât ea este mai grâsă şi aspră şi nu.

“are luciul şi'moliciunea lânei acelora.-Lâna ei este indis-, '
“ pensabilă pentru făcul sărici şi straie, cărora 'ia dirste |i se
- sete

.
„*

părul în laţe,

intocmai cum

a

stat pe

cojocul oiei;

incolo lâna se întrebuinţeză numai la făcut de pănură ordinară. .
Afară de aceste se mai fac din sa covâre ţesute şi împle- tite, score, pături. și tot felul de utensilii ale casei.
„ “ Culorea ei este albă, nâgră, seină seu. bălţată, „Mieii ei
au nisce fi6ce mai mari de cât cei de ţigaie şi. pieile lor
sunt şi mai ieftine. Une-ori, mieii lor:es, bălţati negri şi cu
— cari mat târdiă se perd şi devin seini. Oile ţur: |
„pete albe
"cană adulte sunt, să albe seu seine, negre în casuri maj rari.

Vara se desvoltă numai părul iar stimul. mai târdii numai
spre. tâmnă şi iarna, când se inăspreşce vremea |
De tuns se tand o singură dată pe. an primăvara iar temna.

i

„—.558

—

„ici că Sar putea tunde, căci fiină' fără de: inipăiala necesară, lâna lor. s'ar desface de la o-l'altă şi ar-fi numai nisce
“-f6ce isolate,
de

cum. este. miţul de

lână este. de 25—3

Klgr.

la

miei. Producţiunea - lor

de capăt pe an, une- ori berbeci

cei mari dai şi 31/, Kigr. de lână murdară.

o

Mieii _şi “ berbecii - intorşi a. lână. relaliv. mai
“Lâna lor dopă calitate ar fi secunda. şi. terţia, dar

subţire.
este ne-,

„ îngrijită murdară, cu: turiţa, pulbere şi tot-felul de gunsie în -ea — apoi

oile fiind r6u. ținute

vara

şi iarna, lâna lor nu este.

-

egală ci”i lipsesce fidelitatea, căci este” pe alocurea subţigtă de

-““inaniţie, sea cu noduri pe ea, cea ce "ii depreţiază calitatea
şi valOrea.
Lapte ţurcana aa binişor. câte 6— -7 Her, de. brânză şi 1la
“lgr. urdă
"cu:

pe: vară. Laptele ei este” gras şi

deosebire

la. fabricaţiunea

brânzei,

se intrebaințeză

câşcavalului

urdei

“lapte acru şi lapte” covăsit. 'Ţurcana se. mulge de obicei
„tâtă vara, incepend de la Sf. Gheorghe, până la Sf. Marie
mică, când inţarcă şi se lasă berbecii intre oi.
„Pentru - producţiunea de carne incă este, bună, căci se în-graşe

bine

Şi are o carne fragedă

şi gustâsă. Ca. deosebire

.

» carnea de miel primăvara şi carnea: de perbece vara şi car- nea de. die şi pastrama: nouă tâmna, este unul din alimentele
- principale: ale

“căciuli

poporului

bâtrine se

fac pieptare,

colorate fără lână
Ss

nostru. Din

ciobănesci— țurcane. şi

"cordovan...

mieilor se - fac. ,

iar din a

oilor :

cojâce, blane, pieile tăbăcite” alb s6ii

servă la

.

coj6ca

ordinare,

diferite
:

obiecte sub numirea

de.

”

Ţarcana ests o rasă. forte tenace şi răbdurie, suportă dru:..
muri indelungate, crize de niatreţ, viscole şi ger fară da dege-

nera. Ei i priesce. bine
origine şi, tenacitate,
după ce ea se găsesce
măspândită la români

la munte, la câmp ca şi la Baltă. După |
ea pare a fi mai vechie şi. “mai tenace
aprope exclusiv în munţi şi este niai
de cât ţigaia. Vechimea, ei în țările

+

n6stre 0

denotă

lui Trajan

in mat multe esemplare. Că ea ar fi fost adusă de.

aflarea ei între reliefuiile

de pe columna

„către Huni sei Unguri din Asia. în Europa orientală, afir=maţiunea cade deci de sine ca fără fiinţă. Aceia dacă ar fi
adus oi cu sine din Asia, ar fi putut fi numai.oi bucălai
sâii berbeci de cei cu c6dh lată, cari însă nu se văd nicăiri
prin țările aceste.
Re
7

“Ţurcana se găsesce peste toi la români i şi până unde aii
e

pătruns păstorii

lor cu' turmele

x.

călătâre — in intreg sud-es-

tul Europei: România, “Transilvania, Ungaria, Bacovina, Ga:

„liţia, peninsula: balcanică etc.
Varietăţile ei sunt: Gia b&rsană, coincide intru tote cu descriererea de mai sus; berbecul ei: are- cârnele răsucite” în
lături şi lepârtă orisontal, fiind întorse în 9/4 d6 cere şi. numai

rar de tot „spirală lor. să trâcă peste 11/, de cere, iar încovoierea

lor este îndesată; Oile nu

-c6rne lorte subţiri şi delicate.

aii corne

sei

numai: nisce.

e

. ie. “132, Cârd de or vârsane

.

Oia sărâscă ung-râczka, se deosebesce” de | cea hărsană prin aceia că Derbecul 'are cornele ridicate. in sus şi inlături”

„resucite în forma unei şurupelniţe.. Se găsesce cu deosebire
în- Serbia, “Ungaria. înn părţile Tisei
“
pe .la. Biserica albă la
,

-

ocuitorii.. sărbi,

iar în

a

a

—
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.

la

Transilvania

câțiva. proprietari

unguri. Românii nu o cultivă. Pr ovenienţa ei din peninsula
„balcanică, o denotă nu numai, numirea ei de - răczla s&rb6-

scă ci:şi forma cârnelor ei: cur i6să (fig. 133)...
Aceste par a fi mai mult resultate prin impărecherea oilor
grecesci cu. oile brsane române.» În. Creta şi intreg archipe,

pă

A]:

ti, i
f

.

AAA
SĂ

pp.
2

“Rig. 138. Gie Sirviseă

lagul grecesc oile ail cârnle răsucite in spirală verticală ce |
„se ridică până. la un metru înălţime. . d'asupra capului, în
forma unui surub. Prin împărecherea acestor două rase ar
ii vesultat deci Gia

serbescă- cu cornele răsucite în sus însă

“mai lărgi.

ua

Qia rusescă de Doi—Donskoi—s6 sâmă&nă: mai mult cu
cea românescă. Qia spaniolă numită Churros
— care trăesce.
„pe plaiurile. şi piscurile cele mai. inalte . ale munţilor Siera.
_Oia stogoşă seu stogomanâ nu este o rasă - proprie şi in
dependentă şi sconsolidată 'in sine, ci mai: mult se nu

mesc

aşa numai

mestiţii

dintre. rasa ţurcană

cu .bercecii

— 561 —
țigăi şi vice-versa.. De: obiceiti în tâte tirlele şi turmele mari.
nu

se găsesc

de cât un număr restrins de oi stogoşe 10—209

capete, cari în a -doua sâi a 3: generaţiun
devin
e țigăi sei
țurcane. -Turme. şi stâni propriide oi stognuoşe
esistă ni-.
căiri.

Stogoşele

că. după
mare şi.
mâle de
soinri de

se deosebesc
'de țurcane

şi ţigăi prin aceia, .

lână ele ocupă un loc: intermediar, au lâna mai
mai grâsă de cât țigaia, -dar mai subţire şi. mai
cât ţurcana. Lâna lor încă se compune din două
fire
— p&r şi stim, dat şi unul şi altul este mai scurt

de cât la ţurcană. Regimul lor coincide cu al celei de sus.
| 5. Oia blegă
de oi, de unde

Ovis catotis este una din rasele cele mai mari
se-mai nuimesce şi Gie uriaşă. Ea este la gre-

ben de 10—80 cm. de inaltă şi de 1,20
insă un gât lung
cire. De

subţire

m.: de lungă, are

şi este ceva prea

are cârne

cu ţurcana n6stră.: Lâna ei este
iar ştimul

Sa
câle.92,5 —4
«Zootechnies

în

pi:

aceia că nu

ci .nisce urechi mari blegoşate. Incolo este o 6ie

puternică, care suportă cu uşurinţă. mersul
părtate. După contormaţiunea ei esteridră
lungime,

inaltă

cele alte rase de oi ea'se distiage. prin
la

ea. se

mare — părul

câte 12. cm. Via

păşuni.

adultă

îndeas6mănă

are2%

produce

cm.
vnual

Fig. 194. Gia big
klgr.:de
|

lină nespălată.
.

Ea. se: mulge

şi -din

-

36

.

:

—
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laptele:'« ei încă se. fac brânzeturi. “Gia fâtă. adesea câte 2 miei.

Folosul principal al ei însă este carnea, căci .berbecii neingrăşaţi ajung la o grentate de 160 klgr. Carnea este însă cam
grâsă la fibre. Incercarea de ao aclimatisa în Germania ca
IN
rasă de carne nu a dat resultate.
Ea

se „găsesce

in Italia

Bergamo de

de nord, în pr ovinciaa

unde se mai numesce. rasă bergamască dar vărâză în Alpii
_ Elveţiei, urie-ori şi în Carinthia. Regimul ei este analog cu
nâstre

al ţurcaneler

mari cultivatori de

„ câtor-va
| proprii

călstere.

ci iai

Turmele

oi,

suhaturi, în. arendă

se

ei

cari. nu
şi “le ţin

în

află

mâna

posed

pămenturi.

iarna

la câmp şi,

„. văra-la munte. Ele se ţin uşor -căci sunt f6rte tenace. O varietate deosebită-a ei este oia padovană din provincia Padova
şi: în. partea de răsărit a Italiei nordice, şi dia de Stiria care
sunt

ceva

mai

mici

fiind! mai

scurte în .picidre..

-

-

6. Rasa gevmană de luncă Norddeutsches Marschschaf ciută
şi cu c6da scurtă. Ovis brachyura este o die mare, prăsită
în luncile bogate ale Germaniei de nord, se intinde de la
„gurile Oderei. până departe în Anglia şi Francia. Ea este o
"rasă

mare;

de carne

şi de lapte.

Este

fără

de:

corne

în

“ ambe secsele cu un trup mare rotund şi voluminos, lâna lor
e mare părul până la 32 cm. lungime şi gros— dar ai ştim
mult şi subţire. Pe fole şi laturi insă nu. are de cât păr scurt.
Dă pe an câte 2, 5—3 kigr. de lână. Este o rasă tare prolifică
„căci, Gia fetă pe fie-care an câte 2 miei de regulă, mai rar |
câte.3

şi 4 miei. . Se mulge şi dă lapie binişor,

încât în ță-

rile nordice ale Germaniei ea ţine locul vacei s6u a caprei de
lapte. Ea are diferite varietăţi, numite după regiunea s6ă
provincia în. cari: sunt prăsite: dia de: Texel, cultivată mai
cu” semă în Olanda, şi dă o lână fină întrebuințată uneori şi ca lână de. piepteni, şi se ingraşe bine aprope ca şi
„rasele

englese.

_Oia de frisia iincă este bună de lapte. Ea a fost introdusă Şi in

i
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România la. ferma model de la Laza lângă Vaslui, dar se pare
„că clima ţărei nostre nu-i prea priesce. Este insă prolifică
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Fig. 135. Oia frisă

fina-că f6tă mâl în fie-care an câte doi miei, mai rar şi câte
trei. Se afirmă ca lapte încă ar dă mai mult de cât oile indi_gene

ţigaia

şi ţurcana.

Rasa de Eiderstădt şi Wilstermarsch

în ducatele Schleswig Holstein, şi rasa Vaggas

in

Deltaşi -

aluvionele Vistulei, sunt oi 'care şi-a schimbat câracterul'

şi temperamentul oii cu totul, căci ele suportă umedsla şi trăiesc. în: bălțile mocirlse ale Vistulei şi Oderei fârte

-bine.

=

fără să.se călbejescă.
- In Francia esistă rasa flamândă care incă se mulge. Ves:
titele brânzeturi de Roquefort, ce se fabrică în Francia unic

din lapteds 6ie.sunt făcute din laptele de la rasele inaigene de

Larzac şi rase du Causse, tot oi ţureane, cari după

vremuri ai fost încrucişate însă cu rasă olandeză de Texel.

Rasele numite .de munte şi de țâră din Elveţia, Francia, Germania

etc., oferă pentru

noi

mâi puţină importanţă...
7
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II: Oi proprii

de lână. 4, Oi cu lâna râţă.

Merin6sele- 0-

riginare din Spania, dar desvoltate- la finea 'secol.-al XVIII Şi
“la începutul al XIX-lea
rinâsele

sunt

cu

în genere

deosebire “in ţările apusului.

nisce

oi Mici,

forte pretenţi6se.
In genere lor le trebuesce mai
selor rustice

de țeră căci

Me-

plăpânde, delicate şi

multă îngrijire de cât ra-

sunt. tare gingaşe şi simţitâre atât.

contra gerului cât şi a umedelei. je aceia

lor le

trebuesc .

grajduri proprii, şi să le ferim vara şi iarna de plâie ca şi
de prea multă umezelă şi de praf, care le-ar putea murdări
lâna. Incolo “ele pot umbla vara la păşune când găsesc
mâncare. Pe og6re şi arături nu este bine să „pască, fiindcă li se murdăresce

lâna,

şi nici

păduri

prin

şi crânguri

unde li se încălcesce. şi smulge lâna. Ele să păşuneze numai
in pășuni proprii şi mirişti. Incolo cele mai multe din
ele: se desvoltă târdiă iar pentru producţiunea de lapte şi

de carne sunt puţin potrivite. De aceia ele nu se mulg nici
odată, căci abia-ai atâta lapte ca să-şi

alăpteze mizii

şi mulgerea le depreciâză lâna. Singura producţiune
este-lâna, în care însă -sunt

tuturor. superidre. Ba

dice ca ele ai ajuns:la apogeul fineţei lânei. Cultura

lor,

a lor
putem.

lor a

dovedit influenţa enormă ce o pote dobândi o selecţiune şşi
împărechere potrivită, in materie de ameliorâreu animalelor:
- Oile merindse

ni se presintă înainte de tâte ca'6i speciale

pentru lină,.par excelence, cari ai o lână măruntă fină: şi on- .
dulată la fir, cu un singur soiii de fire subţiri şi :moi. Cu
cât: 'ondulaţiunea

s6u

încreţitura lânei- lor este: mai măruntă, IM

cu atât şi lâna este mai

subţire

mai

mâle. şi mai fină lafir:

Incolo numai botul, urechile: şi picidrele sunt acoperite cu
per scurt şi aspru, Insă lâna” lor nu este tot-d'auna- in deajuns de încheiată şi unele tipuri sunt pe [6le -golaşe şi
intre: picidre. Incolo' sunt: oi mici st mijlocii : de statură;
cu capul 'mare şi berbecul are nisce:„c6rne puternice, gâtul
N
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cam lang, coda, li se taie mai tot-ă” auna pentru “a.nu
dări

lâna.

Se tund

odată

ss

de 2 ori pe

mur-

an.

_ La merin6se deosebim patru tipuri s6ă direcţiuni deosebite”
a) Tipul electoral de Sacsonia, este una din: oile. cele mici
şi delicate, are: nisce ciolane fine, slăbuţă toracele strimt
crupa teşită, lâna măruntă şi puţină. Pe f6le şi între pici6re
este nudă, corpul puţin îmbrăcat. Oile fătătăre ati 0 greu-

tate vitală numai
lână

pe an, insă

de 95-30 klgr.
o lână f6rte

Dau

câte 0,7—1,25 kiar. de

subțire

şi mie ca rnătasea, de

unde lâna ei a fost numită şi mițul de aur. Lâna ei are un
usuc aprope

lichid

şi uşor solubil..

„Rig.

136. Boibea. Negretti

b). Infantado Negrelti
?
s6u tipul moravo- -austriăc, este ceva
mai mare şi mai robustă la corp de cât.cea precedentă.

Corpul ei este peste tot ăcoperit cu cute s6i

îndoituri ale

pielei, şi este mai bine îmbrăcat cu lână. Berbecii au nisce
„„c6rne puternice, şi-gâtul e acoperit cu totul de pale sii în-

-

creţituri ale pielei. Oile fătătâre. aă o greutate vitală de:30—

„40 klgr. şi dai 1,25—9,5 Kigr. de lână pe an. Lâna lor este

Gai

RES
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“mai mare, mai grâsă şi mâi. venjosă la. fir; afară de acesta.
ea este încărcată cu .un usuc cleios reşinos; care se spală
ă
anevoe.:
Ambele

au trebuit să fie părăsite seil cel puţin

direcţiuni

modificate, sub influența concurenţei americane -şi australiene, şi aqi nu se mai găsesc turme originale de cât f6rte
| puţine; cele mai multe ai schimbat direcţiunea in vederea
desvoltărei. corpului
Relativ

în Ungaria

de carne,

cu totul şi au trecut. la

părăsit, merinosul
carne,

şi a producţinnei

mai. multe

turme

originale

cultura
şi pure

sâii că ai

oilor de.
se găsesc

fine incăă tot
|
şi Rusia de sud, „unde cultura lânei

este. rentabilă.

i

-

Fig 137, Berbes' de Rambonillet. se

-

'€), Tipul frances numit Rambouillet şi Rambouillet precoce,

este mai
ridre.

mare

Corpul

d

cât cele anteridre şi presintă, calităţi supe-

lor este

mai bine format

mai petros—şi nu are

creţele acele enorme ale pielei; lâna este mai-mare şi mai grâsă
la fir, dar mai puţin încărcată de usuc. Ea-tot se presintă
incă ca o lână fină, dar greutatea ae tunsâre a ei este mai)
mare; Rasa Rambouillet este potrivită atâl - pentru produc-.

ae

—
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țianea: de lână cât şi pentru producţiunea de carne — fiind-că
este precoce se desvoltă iute, se ingraşe uşor şi are părţile
„bine desvoltate cari vin în considerare la” producţiunea de

“carne. Cea ce le face. să fie ele şi astăqi 'căutate pentra. ameliorareă altor. rase ţurcane-de

ţeră

şi a celor cu lâna măruntă.

este corpul. lor robust şi apt pentru a produce o lână mai sub-

-.

ţire,iar la oile merin6se pentru a le ea un corp mai viguros
“şi mai bine îmbrăcat. Lâna lor este incă destul de fină pe
lângă că aă o tunsâre mai mare. Oile dau in termin medii

câte 2 klgr. de lână iar berbecii câte 3 .klgr. şi 31/, — klgr.
Francesii. le deosebesc i în merin6se cu pielea increţită— me-

rinos.pliss6s—şi

merinose fără indoituri ale pielei, merinos

non pliss6s. “Tot aci se ține şi rasa germană
„Lâna lor se întrebuinţeză ca lână de piepteni

de piepteni.
pentru pos-

tavari lucii numite. Kammgarne, =
9,

Qia Mauchâmp 's€ i merin6sa

Se
metăsâsă — merino

soi-

, jaux — ivită la 1828 la Mauchamp ca o inovaţivine a naturei
are o lână de 10 cm. de lungă

dar linsă lucie

mătasea. 3. Qia' ţigaie (Ovis dacicus) după
„ nea ei este

înrudită de aprope

insă un corp mai robust
mult

turmelor

cu -merin6sele

spaniole,

de cât merin6sele
călătâre

mâle . ca

originea şi i conformaţiti- :

este rustică şi sobră sub t6te punctele
- şi ea mai

şi

moderne,

are

şi

de vedere. Aparține

de- cât celor

de

baştină.

Țigaia este un animal fârte preţios atât pentru lână cât şi pen-

tru lapte şi carne. Carnea ei este subţire la fibre şi fragedă
-de unde inainte vreme era' singură preferită pentru masa
“sultanului. Ba pâte ţigaia este animalul-cel

mai

de

val6re

ce posedem actualmente, sub tote raporturile. In starea ei
actuală, sub un regim de întreţinere de tot vitrig şi neregu-

lat, unde duce lipsa de hrană cu săptămânile, şi rabdă de
fome vara şi iarna, şi adesea este surprinsă de inundaţiune
“în Baltă şi-apoi trecută cu innotul printre sloi şi valurile

|
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furi6se ale Dunărei,in Bărăgan şi la câmp deschis surprinsă .
de Crivăţ şi viscole, fără leac de adăpostşi de hrană, eatoty
esistă ; şi în clima cea arridă de: stepă când intrega câmpie
este pârlităşi friptă de secetă -şi tâte vitele staii să peră de
tome, 6ia țigaie 'şi găsesce nrana ba încă dă 'şi lapte căci o:
“mulg

de

câte

două

ori pe

di.

In producţiunea

de lapte

este superidră ţurcanei, iar lâna ej se pote compara
nile mediocre de stole ale streinătăţii.
.-.

Fig, 138,

Un

ea

cu lâ”

-

cârd de o țigăr

Supusă unui regim mai răţional şi unei selecţiuni regulate,
fie în vederea desvoltărei

producţiunei de lapte,

ori a: fineţei

lânei; de sigur că ţigaia ar da resultate.cu mult-superidre.
Mocanii seceleni cari după 1879 ai trecut cu oile. lor” din
Basarabia

in Dobrogea,

se plânge

“aşa de fină ca înainte, din causă
berbeci

merinoşi

cari în Dobrogea

le lipsesc.

în vederea
lână

mai este

lor țigăi curate,
'țigaiei

cu

rasa

la ferma model de la Laza jud.

producţiunei

veritabibilă

turmele

Impărecherea

de lapte: nu. ni. se: pare

rocită, căci o 6ie deja de la natura
posede

nu

că în Basarabia cumpăraii

de la ruşi pentru

friesă, încercată de Minișter
"Vaslui,

că lâna. lor

n0-

ei pună de lapte şi care

nu păr, ca să.o

impărecheză

cu

0

alta mai rea, care are păr aspru şi gros, acea nu va să dică ame-
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liorare, deosebit de dificultăţile de aclimatisare ale aceleia. Mai
bune resultate

pâte ar da

impărecherea

ţigăiei

cu una

dine

- rasele merin6se de piepteni, in vederea ameliorarei producțiunei. de lână şi de carne, şi formarea de câte-va turme de.
baştină în amândouă direcţiunile — pentru lână, şi lapte de- osebit, 'cari să dea contigentul de berbeci de prăsilă necesari
la ameliorarea altor turme.
Gia țigaie pare că ocupă un loc intemediar între oile merin6se șI rasa Southdown englesă, şi se as&mănă mai mult

cu aceste...
Ea
a corpului

este:ds 0,6—0,8 m. de -inaltăşi are o lungime

de 0,83—1,0 m: — berbecul

lung 75 cm. înalt şi 1,30 m. de gros.

mijlociu

de 1,95m. de

Capul ei este potrivit-nici

prea îngust şi nici prea greoiă, nasul mai tot-d'auna berbe“cat. Berbecele âre tot-dV'auna două cârne puternice răsucite
în o spirală completă s6ă ceva peste spirală, şi le pârtă totdauna lateral. Oia este.tără cârne 'sâit cu nisce corniţe mici
- delicate. Gâtul ei e scurt, trupul bipe legat, crupa oblică. Piep“tul e bine desvoltat şi are nisce plămâni puternice, picidrele "i
sunt muscul6se, “unghiile solide care o pun în stare să facă
drumuri

îndelungate

şi să urce bine. şi la munte.

Bot; urechi şi picidrele de la genunche în jos sunt acope. rite. cu-un
"de 4—5cin.

păr

scurt

şi aspru, încolo cu lână. Lâna ei este)
de lungă în starea ei naturală şi de 71—8 cm.

întinsă. Ea este crâţă insă ondulaţiunile ei.nu sunt aşa de
“fidele ca la lâna merindsă. Eu ese în formă de mănunchi
'in piele, şi se ţine cu ajutorul unor peri legătorila o-laltă
împărţită în suviţe. mici. Lâna ei este deopotrivă de scurtă
subţire mâle şi fără măduvă;. ea e lână veritabilă fără păr şi
„mai tot-d'auna cr6ţă, -arare orisnetedă. In privinţa calităţii

"să este secunda şi terţia, fiind-că este râă îngrijită şi de
multe ori crescută

min. -medi

inezal.

Grosimea firuluiei este in ter

de.99-—30 micra, a celor fine de 18 micra iara

“celor! grâse de 44 micra. Cate odatăse ivesc printre ea şi nisce

50
peri falşi sticloşi, aşa. numiţi peri cânesci, alte-ori câte un
fir de păr negru sâii brun în lâna albă. In genere însă ţigaia nu are păr ci numai ştim seu împăială, şi numai stogoşa
are păr sistematic. . Lâna ei nu este prea
|

|
încărcată

.
cu usuc reşinos

“unele 'din merin6se,. ci are relativ puţin usuc

cum € la -

şi ele de na-

| tură olei6să uşor solubil, căci este spălat în continui de plâie

după ce de ordinar ea stă sub cerul liber afară.

Ea se tunde

odată” pe an şi dă 2—2,5 klgr. de lână, berbecii. 3—3,5 klgr.
care este 50—60%/ fir curat. Pagubă insă că. lâna ei este
încălcită, murdară, sbătută cu gunoie şși turiţă prin ea, ceace!
deprecisză mult valârea.
După cul6re țigăile în majoritate până la */, părți din ele sunt
albe, apoi- mai puţine roşcate s6ă fumurii brune—şi mai puţin

negre curate. Seine aprope nu se
negre
propriii

curate
brun,

găsesc

care 'şi păstrâză

cul6rea

esistă

tot-d'auna.

s6u

ci

intre ele

sâii roşcate brune. In Dobr ogea

La

un

tip.

cele-

alte de obiceiii lâna nâgră a mieilor mai tărqiii se inroşesce,
din causa intemperiilor Şi devine roşcată. Mieii negri sunt mai
căutaţi de. cât cei albi pentru căciuli, căci nu ai nevoe să fie
văpsiţi. De asemenea şi lâna nâgră seii brună, este mai scum-

pă de cât cea albă, fiind-că in industria de casă. se fac din
haine vinete, fără de-a mai fi văpsită. In induștria mare din
" contră

se preferă

mai

bine

lâna albă; care.ia

şi ce culdre. In industria. mare,
“cu

lânurile

lâna

mai! uşor ori

ţigaie ia concurenţa

spaniole şi. trânsoceanice, insă nu 0 pte lua cu

„lâna de la merinâsele fine europene. ' a
Din lâna ţigaie se face în industria de casă: panura albă,
de aba stii dimie, rase pentru poitul călugăresc, apoi postavuri văpsite şi diferite alta obiecte mai fine; în industria
„mare se fac din ea postavuri mai grâse, flanele, loden. Cea mai
“bună se întrebuinţeză Şi pentru stofe lucii kammgarne. Fa-

bricele: de la Azuga,

Buhuşi, - Braşov, Sibiă, Sighişoră şi Ciş-

.
.

i

.

i

=
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Dă

nădie lucreză aprâpe esclusiv numai lână tigaie, amestecată
"cu prea puţină lână merin6să,
Superioritatea ţigăii asupra . vurcanei ca 6ie' de lapte, am.
” vădut-o deja mai sus. Ea este singura dintre oile cu lâna scurtă
care se. mulge. Abundenţa ei în. lapte vis- a-vis de țurcană
se vede şi de. acolo, că deşi mieii. ei sunt mai mici şi mai
debili când “ fată de cât ai țurcanei, totuşi ci se desvoltă

mai curând de cât aceia.
Tigaia

ca rasa de carne

Da
intrece merinesele, şi - ia concu-

renţa cu rasele. proprii de carne, căci după încercările de'
ingrăşare, făcute cu harbecii bătuți la Gilăă ati dat un spor :

- dilnic de.100 gr. de capăt. la 105 dile durata ingrăşerei,
când

rasele

proprii

de carne SSouthdown—

Merino şi

pe

Oxtor-

dshire down la o ingrăşare numai de 80 dile ai-dat un cres„cemint “dilnic

în

greutate numai

de

190 gr. de fie-care

cap

de Gie. Se scie insă că la ingrăşat sporul este considerabil la inceput

şi aprâpe

neinsemnat .la sfirşitul. sesonului,

aşa

în cât raportând aceste date la acelaşi timp, diferinţa inţre

ele nu este mare.: Ţigaia este inferidra raselor de carne cu
deosebire
ridră

prin aceia

a carnei

şi diferinţa

Suta

că să desvoltă târgii.

ei încă
de. preţuri

am

artat-o mai
cu care se

Calitatea

supe-

sus. Importantă este.
vind

cojâcele

mieilor.

-

de cojsce albe de miel se vinde in Braşov cu 70—80 fl.

iar de.cele negre
cite înt”un mod

cu. 130—150 (|. în stare crudă, iar tăbăprimitiv 115-160 f.; ; pieile de 6ie, şi „ber-

bec se vind cu 145—164 fl. suta. 3)

Se

a

Si

3. Southdown, rasă proprie de carne, dar care are lâna scur tă
şi fină şi de aceia noi:0 trecem între oile propri. de lână. SN
. Southdown este una din rasele principale de- carne ale An-.
gliei. Ea este. de. 10 cm. de 'naltă 80 cm. de: lungă, lată in,

şele, lar să in pept şi cu trupul bine legat. Ea presintă forma
1). Mal multe în Monografia
%

germană

a subsemnatalut-—Dio Tzigaia- Race ihre -

Bigensehaften und îhre wirtbschaftliche Nutzbarkeit Halle a/S 1887.
-

IN

"-de paralelogram. Faţa'i este cafenie

n&gră,

şi are o cufun-

|

dătară originală d'asupra ochilor. . Botul şi picidrele'i sunt .
„acoperite cu.-un păr scurt.negiu, iar încolo
-cm.

de-lungă

şi crâţă—după

cu a. ţigăiei..Dă pe an

-

a

cu o lână de 7—10

câte 1,6—2,5 klgr.

"Rig.

.

calitate secundă şi terţia, egală

de

lână „spălată.

139, Rasa Southdown.

Să

Ea a fost întemeiată de 161 Ellmann la 1780 din mate“rialul

indigen pentru.a

o face

mai

sprintenă, uşâră

de pi-.

ciore, precoce şi cu mari aptitudinide ingrăşare, ca să în"lăture defectele oii Dishley, creată de Bakewell. “Turma lui
Ellmann - a

fost desfiinţată la : 1828 şi din restarile

format- alte

turme: a lordului Sommerville,

Bedford şi altele,
4. Oaia

O

ei s'aă. -

a ducelui de

o

a

Cheviot numită după muntele cu acelaşi nume din

Scoţia de sud, este o die care'se

aclimatisză

uşor şi asi-

„mileză cu: tâte raporturile. In patria ei ea se ţine anul întreg
afară: sub cerul liber şi prospereză atât pe

“şi secetoşi
şi rovinâse

iarba

munţii

stâncoși

de cretă-ai Cheviotului, cât şi în locurile j6se
fără nici un pericol
de calbâză.

de.sub zăpadă, pe

care o-dă 'cu

Iarna

ea scâte.

picidrele în lături.

—
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In genere ea este puţin pretenţisă rustică, Şi suportă dremari îndelungate ăi obositâre cu multă tenacitate.

Fig. 140. Rasa

Insă după

Cheviot,

condiţiunile ei de ţinere şi după hrană, şi talia

ei este diferită. Are un corp peste tot bine conformat, numai că este ceva cam prea înaltă şi lungă în piciore. Ambele
secse sunt ciute şi cu fața albă. Negre la faţă nu se găsesc
între ele mai nici odată. Incolo ai. nisce urechi mati truupul
lung şşi bine legat, pioidrele muscul6se Şi câdă lungă” -stufosă, cu olână mai grosă de cât cea'de: pe corp. Faţa şi picidrele de- la genuche in Jos este acoperită 'cu păr aspru.

Lâna lor. însă este frumosă albă uniformă, în lungime: şi fineţe egală

“stim,

cu cea de Southdovwn, Şi. de Dorset, fată per şi

-:

“Produce câte: 9,

kgr.. de lână, care se tunde seu se

smulge primăvara: de pe ci,
-

”

e

„Din: ea se fac; stofe englezesci numite Cheviot.
“Şi ca 6ie de- lapte şi 'd6 carne: încă. 'este forte” bună,

căci

514
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_se ingraşe uşor şi dă lapte mult: Ceea-ce o face să fie precă nu

ţi6să” este

„mesce
„i

şi prosperâză bine şi sub

se pâte da mai puţină

cu rasa ţigaie.

se mulţu-

raporturi estensive,
profesor

îngrijire. D.

„ Halle recomandase - introducerea
-. O încrucişa

delicată, :căci

Şi

e pretenţi6să

C. Freytag din

ei in România,

şi ameliorarea

unde

pentru a

Jânei a celei. din

urmă, pentru a produce o, lână de. piepleni mai fină de cât
Si
a țigăei actuale...
5. Oaia -Dorset este. o die de talie mediocră, cornută în
“ambe seesele, şi perbecii ai nisce cârne puternice răsucite
“în o spirală şi. jumătate. Faţa

lor încă este albă,

dar pe nas

-:
-şi buze sunt negre.
! în şale, cu umerii mari „pieptul
- Corpul e potrivit de lung, lat
adânc, picidrele mai - scurte de cât-la cea altă. -C6da ei
este lungă şi stul6să. Culdrea în genere . este albă. Lâna este

|

“mare şi uniformă, fără păr şi ştim, dar după calitate este *
inferidră celei de Southdown. Ea produce, pe an câte 1 5—2
i
_kgr.-de lână.
“ Incolo este o rasă tare fertilă, căci oile se > mirlese îndată
după fătare - şi. fată de câte 2? ori. pe an. De muls nu se
mulg dar fiind bune de lapte, cu laptele lor se ingraşe mieil.
„De obiceiii ele. fată tmna, pe la începutul lui Octombrie şi
|
mieii: graşi se vind pe.la Crăciun cu preţuri fârte?bune.
,
e
se găsesce în districțel Dorset şi Somersett dar în timpul
din urmă se încr ucişeză des cu- alte rase:ca Southdown Şi
altele, pentru ai da, o talie şi aptitadine de ingrăşare mai
mare.
6, Shropshire Down după aspect şi; fol6s6 se as&mănă cu
Southdown şi are mult sânge de Southdown, dar se distinge binişor

de ea,

Capul

ei

este

ceva

mai greoiii,

faţa

n6gră închisă, botul este ascuţit în mod hbătător. la ochi, şi
are nisce cute pe nas iar fălcile:sunt proeminente, Urechile

ei sunt

potrivite şi le pârtă tot-dauna orizontal si ceva -

—

—
sunt

oile cât şi berbecii

| în jos.. Atât

aplecate

575

fără cârne.

“Trupul ei este mare şi bine legat, cu spinarea dreptă şi peste
tot bine îmbrăcat cu lână. Piciorele-i sunt muscul6se şi acoperite cu un p&r mărunt aspru, de culsre nsgră. Lâna ei
este mai mare de cât a ţigăiei nâstre, de lungimea celei de

la stogoşă, dar fără păr şi este: mai d6să şi dreptă. Ea nu
Să
formeză nici-odată laţe.
Shropshire- -Doivn este o rasă relativ resistentă, care su
„portă intemperile

fără pericol

şi umblă

cu

multă

uşurinţă

-după hrană, aşa că ea nu are nevoe să fie ţinută vara la grajd.
o lână relativ bună, ea tu-ece între rasele englese
cele bune de cârne, căci este precoce şi berbecii ei la un

_Pe

lângă

an şi [i ajung la o greutate vitală de peste 100 kgr..Ea se
ţine. şi ingraşe uşor, numai cât părţile utile ale -ei sunt in- :
| fenore celor de Southdown. Dă 3—4 kgr. de lână spălată.. Ea
- Sa introdus şi în Germania şi se cultivă cu mai mult ssucces.

„de cât Southdown.

ae

Ar mai fi de amintit tot aci încă rasele Hampshire şi Saflolk
ii
cea cu 1 faţa ngră (Black-faced Suftolk).
c) Rasele

Dacă

came

rasele engleze din urmă, eraii de o potrivă de bune

pentru lână ca şi pentru
iunea

proprâă de

de lână dispare

de carne

carne, la cele ce urmsză. produc-

aprope cu

şi: de îngrăşarea

totul, faţă de producţiunea i
uşoră a lor. “Ele: aii o lână mare

cu păr şi stim ca ţurcanele, numat” cât lâna lor este drâptă
Şi mai mâle

de. cât a țurcanelor n6stre şi se pâte întrebuința

încă cu mult succes ca lână

de piepteni.

Ele t6te sunt rase moderne, datorite în special culturei
omului.
.-,
-:
Si
,
In Anglia îndată ce industria incepuse |a Id: un avânt, se .
„- ivi deja de timpurii necesitatea şi cererea crescândă după o
carne mai bună, necesară alimentaţiunei oraşelor şi cen-

|

57600
trelor industriale, pe care rasele vechi de țeră, cu oile lor
bătrâne sii reformate nu o putâă satisface. Rasele vechi
de luncă. numite de. Rhomney şi de Teeswat atraseră de

timpurii

atenţiunea publicului asupra lor, -din cauza apti-

tudinei lor de îngrăşare şi a corpului voluminos al lor.
Totuşi adevăratele rase de carne dateză numai de la finea
secl. al XVIII, când Rakewell formă rasa Leicester numită
şi Dishley după moşia lui,. din o rasă veche locală inrudită
d'aprâpe ca rasa friesa germană, care astă-di nu mai există,
însă şi ea era ciolănsă

butucăn6să

şi se desvolta anevoe şi .

se îngrăşa puţin fig. (141).
Oile de Leicester noă sunt mari în talie, aii un cap o pleşuv
cu profilul drept, urechile potrivite pe care le pârtă tot-d'auna 'orizontal şi ceva aplecate inainte, şi atât berbecii cât
şi oile sunt ciute. Cap, urechi şi: picioresunt acoperite cu un
păr âlb m&runtşi aspru. Trupul lor este mare, bine legat:
'şi are-tote părţile bine 'desvoltate, cari vin în considerare

la producţiunea de carne: şelele, pulpele şi spetele mari și
late.

Lâna

lor este

mare

şi: îndată” după

tunsre

este

cr6ţă.

mai târziu dreptă, şi cărărata, numai cât pe f6le nu a este totra

zar aaa
ES, =

iai

„Fie. AL, Berbec dă Loicester,

—
dauna

destul
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de, încheiată. Curea lor 6 tot- d'a--una, albă

curată. Se tund de donă ri pe an şi dai

4—6: "kgr. de lână

Nasa -acâsta intrece pe tâte cele alte prin precocitatea
ei |
_ şi îngrăşarea enormă. Nâtinii ajung până la 50 kgr.
greutate |
de măcelărie, iar greutatea vitală a berbecilor bătrâni
trece
peste 150. kgr. A insă. defectul că sunt delicate
şi pretenlose, in ceea- ce privesce ținerea Şi hrana. In patria
lor pe
lângă un fân bun lori se mai dă: şi napi (turnips)
şi făină
seu turtă de uleiii, cu care se ingraşe. iute şi enorm.
Insă
| “nu prea sunt productive,
Mă
2) Rasa . Cotswola! ajunge la o. “mărime și greutate
anal6gă cu cea altă, dacă nu şi mai mare. Are capul golaş insă
cu an moț de lână pe frunte, nasul incovoiat, “trupul mare
Lieptul adânc şi larg, spinarea drâptă şi largă şi e mai bine
îmbrăcată de cât cea. altă, insă lâna ei este mai gr6să
şi
mai aspră si tot- Pauna cărărată, După culre este albă,
"şidăo: lână mai scurtă dar este bună de pepteni. Ea incă este
E precoce şi s&îngraşe bine de-şi-nu ajunge la greewtatea celei-

alte (ig.

149).

A

2 Rasa Cotswold. <Zcotechnie>

:

-

:

-

7. Ozfordshire- Down. Şi ele sunt! ciute oi: şi per beci, ca
fata,
„au

urechile şi piciorele

negre.

6 spinare lată şi plană

Sunt de talie mijlocie dar

ca o masă, trupul

lung, spinarea

Fig. 143. , Rasa "Osfordshire-Dowu,

-drâptă,. lâna lor este mijlocie însă. fără păr şi fără laţe ; ea
formeză. mai “mult rânduri verticale. Sub” c6dă ai o.pată"triunghiulară, care se consideră. af criteriul de recunâscere
pentru. animalele originile. Ea încă este una din rasele proprii.
de carne căci este resistentă, . suportă cu uşurinţă intemperiile şi ingrăşată ajunge la o greutate considerabilă. Dă
3—4

--

.

de. lână. .

gr.

Ca rasă. de. carne. este. proțiosă fina precoce, şi berbecii
bătuţi a

în termen mediu

&. Rasa -Lincoln- iarăşi

40 kgr.

greutate

înrudită dWaprâpe

de tăiere.

cu' cea de Lei-

cester,. şi este dintre oile “cele mai mari. Ea are fruntea
„boltită Şi golaşă până după. câtă, albă, une- -ori posede nisce
pete: negre

pe bot,

albă, “lungă până

urechi

şi picidre. Lâna

ei 'este. lăţosă,

la .30 em, şi mâle; ea: mai posedă

şiș un

..

astra deosebit ca - mătasea şi dă o lână de piepteni mult mai bună de cât a celor precedente. În privinţa precoci:
_tăţii şia ingrăşerei uşore “ea este inferidră lor darîn schimb
se hrănesce mai uşor de cât ele şi nu este aşa de pretenţiosă ;
„dă. 35 —5 ee

de. lână albă (lig. i.

Fig.

Oile merinse

144. Rasa de Lincoln.

şi cele de carne englese ai fost întrebuin-

-ţale la reformarea şi ameliorarea altor rase rustice,

şi esistă

.

adi numerâse -curcituri şi mestiţe întie ele, parte consoli„date în sine şi forta ând turme familii şi sub-rase de” sine
„stătătore; însă acestea pentru

tanţă, avend

mai

noi sunt de

mult numai

mai puțină impor-

o importanţă pur. locală.

Alte animale imbrăcate nu cu lână; dar. cu p&r lung mai
„mult sai mai puţin. aspru, care încă se pote. torce şi țese
sunt: capra, lama “alpaca şi vicuna.
| Capra. în mărime şi cuţă jort se asemănă: în cât: va. cu
“dia; totuşi esistă intre ele diferinţe esenţiale: în cât nu pot
fi nici odată

Ă modul

confundate” una

lor. de- vieţuire.

cu alta, £nici după, port. şi nică.

Ă

ă

„Capra nu are osul lăerinsal ca« 0ia; ; Și corneleciei sunt cu totul:

ÎN

—
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alt jel formate in două muchii, pe când la berbec cornele sunt
in 3: muchii, fruntea la-6ie este plană, la capră bombată şi cu
dungi pe ea; corpul este acoperit tot-d'auna cu păr şi nu
“cu fână şi nici ştim nu posede, coda este. scurtă şi o potă tot-d'a- -una ridicată in sus; la pici6re nu „posede glandele pe
_-care le are dia între crepăturile unghiilor. Apoi in t6te ma--

| nifestaţiunile ei capra este mult” mai ageră şi mai îndemânatică de cât Gia. -Se urcă cu uşurinţă -pe stânci prăpăstidse,
“pe arbori arbusti şi tute, sara de sus Şi de” pe o. piatră pe

alta, etc., tără să i se întâmple: ceva.
Ugeru 1 şi mamelele

ba

mai

sunt

mai

mari

la capră de cât la oie,,

mari şi de cât la biroliţe; şi. deosebit de aceste ea.

are anumite glande cari secretrâză unele mirâse particulare:
ce caracterisâză intreg, animalul şi tote, „produsele lui. Capra |
nici odată nu se impăre echiază cu. 6ia, “şi chiar dacă copu-"

laţiunea sar săvârşi pe cale nenaturală;-ea nu prinde; „bastardu între 6ie şi. capră nu sunt cunoscuţi nicăiri,
Ă
Capra domestică (Capra hircus) supra- numită şi vaca să-racului, Vine pentru, noi în considerare nai mult ca animal
| de lapte, de: cât ca: animal “producător de :păr testil. Ea 'se
ă potrivesce cu deosebire pentru economiile mici şi. familiile:
de lucrători, ccari nu pot ținea o. vacă de: lapte; ca să aibă:
"Şi ele. laptele necesar alimentaţiunei copiilor, cel puţin in

timpul: Verei. Totuşi şi pe la stâni in turmele de oi de baş-.*
lină. se găsesc tot-d'auna 'câte-va capre, şi sunt bine. vădate:
de baciii; din: causă că ele sunt 'mai lăp:6se de. cât. oile. O
capră bună dă lapte pe vară cât 6—10oi, şi ia serios concu-

renţa cu vacile. In turmele: călătâre- arare-ori se văd

capre,

din causa dificultăţilor, „ce le fac proprietarii şi arendaşii:
la
învoire: pe moşii, cu: deosebire din causa pădurilor.

Alt-fel „caprele se. ţin .tare uşor şi le

vedem: acomodân.

du: -se: 'taturor: imprejurărilor ; ;la ţară: unde dejă
sa severşit.“
corhasar ea. nu se mai 1 ţin oi, dar se ţin incă
câte- -va capre,

cc

—

Sari umbla la | păşude- in
“ori în cireda- vacilor etc.
ele sunt ținute în coteţe
Lăsată in 'voia ei, capra

5S1

—

|

a

cârdul de porci, in cârd” viţeilor,
iar la oraşe şi pe la cele fabrici:
şi supuse regimului stabulaţiunei..
'şi alege singură hrana ei cu atâta

ingrijire, cum nu o face alt animal; plantele cele mai aromatice şi mai delicate le caută şi mânâncă ea; ea rupe cu
preferinţă mugurii şi lăstarii tineri de la arbori şi arbuşti etc.
De aceia se atribue laptelui ei însuşiri igienice vindecătâre.
Caprele nu sunt bine vădule de agricultori, din- causa
stricăciunei ce aduc pădurilor şi crăngurilor prin ruperea .
lăstarilor şi mugurilor, apol ele intră uşor prin grădini şi
aduc stricăciune la pomi, arbori şi arbuşti, iar la „munte
ele pun petrişul pe câstele prăpăstidse în mişcare. .

Dia părul de'capră fiind aspru nu se. fac de cât unele impletituri, şi mai rar ţesături mici in. industria . de casă:
nojiţe, trăişti, pături, chilimauri şi alte obiecte ale menagiului rustic, Carnea de ied este tare gustosă; mai. puţin
căutată -este -carnsa de capră de cât de die, iar limbile de
capră afumate trec drept delicateţe; pielea de- capră 'tăbă| cilă se intrebuințeză la o mulţime. de
“Capra

comună,
care

de

Angora

se asemănă întru

obiecte.
16te

cu

|
capra

numai. cât are un păr de 30 cm. lungime,

se spală,

se

pieptănă

şi se

face din

numite de păr de cămilă, şi mohair.

el

Cele mai

nstră

|

subțire .

diferite

stofe

bune

capre

de acest soiil se găsesc în districtul Angora, din Asia mică.
„Părul lor este fârte căutat fiind Gă are un: lustru ca mătasea,

„este mâle.. şi elastic, şi: din el se contecţioneză cu deosebire
stofe pentru temei.
a
Capra de Cașmir are un păr şi mai fin, 'din care 'se aleg
cu multă îngrijire, toţi perii groşi şi aspri, şi apui restul se
" 16rce şi se fac din e] renumitele şaluri de cachemir, care sunt

fârte scumpe.
|„Pama,

Alpaca

-

a

şi Vicuna, sunt

i
propriu

dis

cămile mici,

.
-

—
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cari trăiesc în America. de sud, par te sălbatice. şi parte domesticite

şi părul

lor lung se

ati puţină importanţă.

târce şi țese, „Pentru

e

3,

noi ele

-

Cresce» ea

oilor.

|
inerea şi crescerea oilor se modifică după tol&sele ce voin
„să obținem de la ele şi- anume câte unul singur: lână, lapte,
miel

şi carne, ori câte două

combinate

la

o altă:

lâna

Şi

laptele, lâna şi carnea, mielul şi lâna, şi mai rar laptele şi
carnea. Totuşi apogeul în cultura lor îl vom atinge numai

atunci, când le vom cultiva în vederea unui singur folos, şi

vom sacrifica pe cele alte cu totul, Plecând din acest punct
de vedere am vădut mai sus, că în ovicultură s'aii obţinut resultate uimitâre, în ceea ce privesce calitatea şi fineţa lânei,
ca şi la producţiunea de carne. Dar -de altă parte iărăşi
„tendinţa
de desvoltare unilaterală: fineţea lânei, cum se

urmăria după direcţiunea saxonă, a avut drept consecinţă
slăbirea întregului organism

şi sistem nervos,cu negligerea

desvoltărei corpului a urmat scăderea vestmântului pe die,
„ba chiar şi slăbirea firului
de lână, care 'şi perdu din soliditatea şi elasticitatea avută. La rasete proprii de carne, am
„vădut.că precocitatea
combiha

cu o lână

şi aptitudinea de iogrăşare se pote uşor
lungă

şi aspră,

|

<

2. Direoţiunea de. urmat
“De

cele mai

avem

multe

să cultivăm,

şi economice,

ne

ori,

direcţiunea

de

este

impusă

împrejurările

de

căci nu pretotindenea

rasă

de oi, şi să dăm

„am

voi să introducem.

putem

îngrijirea necesară
Şi sub

aceste

urmat. şi rasa ce.
introduce

locale

ori- -ce

fie-cărei rase ce N

raporturi,

noi

numai

-

-bine-nu stăm, după ce la-proprietatea_ mare şi mijlocie ca
_Şi la cea-mică, "lipsesc aprâpe cu totul 'ecaretele- necesari
“pentru

adăpostirea

oilor

in timpul

iernei,.

Ba

am

pulea-

—
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susţine. că intră in obiceiurile nâstre generale, “da ţinea
_ oile iarna cât mai mult. afară, sub cerul liber sai după câte

- o perdea şi ale scâte şi iarna cât nu este zăpadă la păşune.
Rasele n6stre de oi, sunt deja obicinnite cu un atare tratament şi regim .irrațional, şi resistă la el fiind. tenaci; insă
“nu t6te rasele streine sunt ast-fel Şi în special merin6sele şi
rasele de carne, nu Sar mulțumi de loc cu el. Incercânda

forța lucrurile, experienţa ese

tot-MWauna.
în dauna

Deci inainte de introducerea unei rase

de

oi

n6stră.

streine este!

_de lipsă să ne îngrijim de adăpost şi hraua necesară pentra ținerea raţionala a lor, , după cum at avut-o ele, şi in
patria lor.
-Cu 'tâte aceste

economice,

lipsuri

.
şi neajnnsuii ale

introducerea.

oilor

merin6se

”
sistomei

şi

n6stre

producţianea.

de lână fină, de calitate mijlocie, ar fi pentru proprietatea
„mare, destul de
rentabilă - şi sar plăti incă pentru multă
vreme. Vedem doar dilnic că vecinii noştri de la vest şi noră,
produc

lână

merin6să

în

cantităţi

aduc şi la fabricile nâstre de postav.

considerabile,

Ceea

ce

de

care

Şi

in Ungaria

şi Rusia meridională” este rentabil şi avantagios, trebue să
[ie tot aşa da avantagios şi pentru România, pe moşiile mari

“şi domeniile vaste ale ei. Ba relativ, oeria fină ar fi de mare
tolos pentru agricultura ţărei, şi mult mai bună de, câtagricultura fără de vite, practică de arendaşit streini fiind-că prin oi paiele,. pl&vă, zona şi alte- rămăşiţe de puţină im:
portanță ale agriculturei, s'ar putea transforma într” un prod
mai concentrat şi de valore “mai mare, cum este lâna ana.
Avend turme de merin6se în.ţară, mocanii, tuțuenii şi Moş-

"nenii de la munte cari ati
crucişa

oile ţigăi ale lor

sau merinoşi .de

cu

turmele
berbeci

călătâre, ar putea
de rasa

in-

Rambouiilet

pepteni, ori cu. rasa engleză Cheviot, cari

sunt resistente, şi deprinse şi ele cu peregr inațiunile şi suportare a asprimei climei. „Pentru ameliorarea ţigăiei în ve-

derea producțiunei-de carne: şi a precozităţii ei, unic încruciŞarea cu rasa Southdown sai Shropshire down
ar putea veni:

în consider are.. Qia ţurcană şi birsană din tâte punctele de
vedere

ar fi mai

nemerit de ao desființa cu totul, şi în locul

ei a introduce ţigaia sai altă rasă mai de vals: e, iar unde
ţinerea ei se impune pentru fabricaţiunea pe sărici, “covâre etc.
acolo ar fi indispensabilă încrucişarea ei cu berbeci de rasa
legă lombardeză, ori friesă germană, introdusă deja la fer„mele! model de la; Laza şi Studina pentru ameliorarea Pro__- ducţiunei ei de lapte: şi de lână.
| Introducerea şi aclimatisarea de rase delicate şi pretenţidse”
cum

sunt rasele cu lâna extrafină—Electorală=—şi Negretli nu

vine deocam-dată
siderare „pentru

„carne Leicester,
“parte

în considerare,
raporturile

n6stre

nici

nu

rasele

Cotswold, Lincoln etc. după

noi nu le putem

da îngrijivea ce li

alta nu posedăm încă un
iunea

după cum

de carne.

debuşei

vin în conproprii

se: cuvine, iar de

constant pentru

Numai întrun singur

de

ce pe deo
produc-

cas ar daveni cultura

raselor de carne rentabilă, Şi ar avea viitor în

țara năstră,

când

să ia serios

sar

forma

o societate de

capitalişti

care

in mâna ei alimentarea vapârelor de Indii ce trec prin strim-

torea de la Suez ori Port-Said cu carne prâspătă,
oferim noi la jumătate drumul,

ca: să le

aceiaşi marlă, dar prospătă

şi

mai eflină la Suez, de câtar fi găsit'o la Londra înainte de
plecare. De cât exportul de animale vii pentru tăiere la Ge- nua, Neapole, Livorno şi alte oraşe îndepărtate. ale „Italiei,
| ar fi mai apropiate pieţele Alexandriei şi Port- Said din Egipt,
care distanţă, o pot parcurge vapârele n6stre în 2—3 qile.

La cultura
irpărechere
cestor

două

oilor face

forte mult o clasificare

justă şi o

nimerită a lor. Tocmai“ ovicultura pe basa acăi de procedere a dat resultate uimitOre, cări

au venit in folosul-şi a culturei altor vite. Alegerea şi potri-virea

uimerită

a lor o faceni, uşor
A

când. avem registre esacte
”

pr

hi

de clasificare şi genealogice vedi pag. 167—8. Că la aceste |
-. clasificări şi selecţiuni jcă un rol insemnat exteriorul lor;
care la oi este cu deosebire important, aceia s'a „patut ve. -.
dea la pag. 209.
,
Sa
La împărechere căutăm 'ca ambele animale de împăre-

chiat să pos6dă calităţile ce voim
grad

a'cultiva în cel. mai înalt

posibil,

saă să fie cât mai apropiate de ele. Calităţi
prea divergente să nu căutăm nici - odată a le combina, şi:
nici. să tindem a face să dispară de odată diferinţele lor,
ci să le modificăm numai treptat, iar pe cele nouii să cău-

tăm

a le consolida.

De multe ori vom

fi siliţi să ne mulţu-

mim Cu resultate parţiale, dar să tindem ale perfecționa.
treptat, şi 'consoiida cu timpul. O greșelă sait defectai unui.

individ de împărecheat nu-l putem combate şi nici elimina
prin un altul opus al celui alt individ, ci numai prin con- .
formațiunea
părței

normală şi: cu deosebire
defectudse a lui. Inegal cu: sal

buna desvoltare a:
produce assimilare ”

„sait îndreptare.

N

Berbecul trebue să fie tot-d'auna de o valre relativ mult
mai mare de cât Gia, fiind-că el are să mirlâscă un număr
mai mare de oi, şi pe cât posibil el să fie de rasa pură;

apoi tot-d'auna animalul reformator trebue

să fie “superiyr

în aptitudinile: sale celui de reformat, şi constant în trans-.
miterea

lor;

el.să fie de iasă pură, căci alt- fel nu transmite

„la sigur şi de multe ori obţinem
ce ne am

aşteptat.

200 —1000 lei
80—100

de

şi

berbec

transmite

de. oi intr'un

bine,

de

rasă

pură,

pote. uşor

care

să

seson, Şi. relativ să ne vină

cât -un altul! pe care am dat numai 90—95

este şi el frumos,

.

Un

resultate contrare. din cele
costa

fecundeze
mai

eftin

lei,

dar deşi

este însă. debil, şi nu transmite

bine etc.

Raporturile economice ne arata mai tot d'auna ce rasă de

- oi avem

să

introducem,

de lâna propriii

dis, de lapte

sei

„de carne, precum şi dacă este să le caltivăni şi săă propagăm

—
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rase. in -Semi-

cu “alte

in rasă pură, ori să le incrucişem
sânge, in 3/,, ?/; sânge, etc.

2. Alegerea Vervecilor şi oilor
Atât la bsrbecii reprodactori

vom căuta

a se imperechia,

cât şi la oile fălătre, ce sunt

în prima linie ca, ei şi ele să

sănătoşi şi să nu aibă

"fie deplin
bble şi să
la berbec

spre

predisposiţie

nici o

nu derive dela o turmă deja contaminată ; apoi
să căutăm ca pe lângă caracterele proprii rasei,

- Şi genului, el cu deosebire să fie de o constituţie robustă şi :
bine format din. tâte punctele de vedere: să. aibă un cap
saii ţuguiat,

şi

deosebirea de lână şi păr în faţă să fie bine distinctă,

să

potrivit,

nici

dar nici prea

prea greoiă

mic

aibă grumazii laţi şi muşeuloşi, grebenul lat, corpul
să fie lat in şâle și cu crupa

spinarea arâptă,

lung,

dreptă, piep-

tul larg, picidrele scurte şi venjâse. Corpul. lu 'să fie peste

_tot bine îmbrăcat,

lâna, să "i fie egală şi uniformă nică prea

şi aspră dăr nici prea subțire şi fără putere ori chiar
_ațosă.. El să presinte forţă şi energie şi să fie de temperament
ager şi plin de foc, dar nu mâle nici nervos sat icitant, căci

”
gr6să

atunci prea curând se islovesce şi devine impotent. Oile
- fătătore să fie late în şele cu ugerul şi mamelele bine des="voltate

şi mari,

şi cât. mai

bine

f6le. Cu deo-

pe

îmbrăcate

sebire.să căutăm dacă lâna lor nu -este aţosă ori predispusă şi a se aţifica ori incălţui. Dacă lâna este numai puţin

aț6să cât un ban pe gteben, şi nu băgăm
poteneză din generaţiune

de semă răul se.

în. generaţiune.

- Fiina-că la ovicultură ca să fie rentabilă avem tot- Wauna
„de atace

cu

un

număr

insemnat

de. individe cel. puţin 2—3

sute de capete, câte pote pădi un cioban şi provedea-cu tâte .
cele

necesare

ca să "i eseşi

simbria

lui,

avem

“tot. dauna

ocasiunea şi posibilitatea să facem o selecţiune mai restrânsă
atât intre oi cât şi intre berbecii

de prăsilă,

pentru

ca

să

—
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dăm fie-cărui berbece numărul de oi corespundător cv puterile Şi calităţile lui, ca el să le -pâtă mirii pe tote, precum

şi fie-cărei oi fătătore perbecul.cel mai potrivit cu ea. Nu-me&rul

de berbeci de prăsilă ce avem

lipsă să ţinem, trebue

să fie intr”o anumită proporţie cu numărul oilor- de miriit
şi depinde şi de modul de impărechere şi folosire a lor. De
ordinar calculăm la 30—40—80 oi un berbec; la imperechiatul din mână un berbec bun pâte să miriâscă f6rte bine
60 — 80 — 100: de oi; la mirlirea pe grupuri, sati neregulată

din turmă, -calculăm relativ mai puţine.” Totuşi

pentru

si- |

guranța niâstră este mai bine ca să avem câţi-va. berbeci de
rudă

de

prisos, pentru

casul

când

unul

saă

altul: Sar

in-

bolnăvi ori ar deveni inapt, ca altul de aceiaşi talie şi val6re,
„fie şi din cei tineri, să-l potă inlocui, fără de a schimba direcţiunea

urmărită.

La alegerea. şi clasificarea oiloi fătătore,

. berbecii la ele, este bine ca să

facem

când este a lăsa

o selecțiune

__ţi6şă dupe aptitudinea lor. De ordinar formăm din
ciase

deosebite. In clasa primă,

fără de nici

țiunea

un

cusur,

atât

vin. trecute

in: ceea

şi esteriorul corpului,

cât şi

cu

ele 3-4

tâte

ce privesce

minumumele

contor ma-

privire la- calităţile -

iânei, cu alte cuvinta cari intrunesc în deplină: măsură tte
acele calităţi, ce vroim
a avea la oile n6stre, si a le menţine
„nealterate, şi la care nu este:nimic de indreptat. In categoria a doua vin trecute oile cărora le lipsesce fineţea lânei,
a căror lâna este ceva mai gr6să la fir-ori nu este destul

de mie

şi am voi să. o perfecţionăm. In clasa “III-a vin tre-

cute: oile a: căror lână nn este destul de bine. încheiată pe.
„corp, $şi deci nu posed greutatea necesară de iunsâre.. Si în
fine in clasa a IV-a se trec tâte cele care presintă
dre-care, fie în privința conformaţiunei corpului,

vinţa lânei d. ex. că lâna este

incălcită,

un defect
fie în pri-

deschisă,

atâsă,

— 588 —
e, şi pe. care defecte voim
să le combatem. saii cel puțin
si atenuăm in progenitură, până în a. le_suprima cu totul.
Deosebit de aceste reformăm serios, căci pe lângă clasificavea mieilor, alegerea Oilor de. prăsilă este timpul şi Oca-

_ siunea cea mai favorabilă

de a întineri: şi, ameliora

turma.

Ori-ce „die, care nu ne satisface, sai că defectele ei trec peste

|

linia şi conduita trasă .de noi; se înlătură

pentru

tâmna de

mai

tăere

bolâși, Reformăm

cu

atât

a. se da -

des. şi

mai

tare cu cât individele sunt mai disparate pentru a „egalisa
turma... Clasificarea să o facă însuşi stăpânul oilor şi să nu
o lase Je bacii,: scutarii şi ciobanii sei, Este mai nemerit

clasificarea acesta să o facă vara înainte

n. atunci se pâte aprecia: mai bine
„la

6ie. “Turmele mari
| lişt.
n

2 „tatea

de merinose

de

de tunsdre,. căci

lâna şi abundența
ai

împărecnevea

trebue

să 1 dăm

cel: mai potrivit cu. calităţile şi aptitudinile ei.

Etatea la care

se

pot

da

ră depinde după modul.
| recoce

specia-

oilor. -

Pie:cărei: -Clasa- şi categorii de oi fătătore

berbecul

de lapte

clasificatori

oile la

berbeci.

lor de. desvoltare,

S6il. tardivă. De obiceiii la rasele

lani cât şi mire

pentru: prima

dacă rasa
rustice

se adniit la un ari "şi jumătate.

atât

esle.
câr-

..

la copula-

. țiune.

Tot: aşa şi rasele precoce. de carne. La rasele meri-,
n6se ca mai tardive şi mai delicate, din contră midrele nu se
dai la berbec de cât numai după2 ant impliniță. s6ă. mai
bine numai la2 ani şi jumătate, pentru o-mai bună desvoltare.

a corpului lor şi fătului lor, cari“de alt-fel
crudi. şi puţin desvoltaţi. Muma

mai

nasc - mieii

în vârstă

permite

-

forte
nu

numai'că mielul din sinul ei să se desvolte rnai bine, dar îl.
şi nutresce mai bine.
a
.
Mai de timpuriă se lasă TE la berbeci cu deosebire a:olo
unde

voim

ca

să: înmulţim

numărul
ț

oilor,

ori

să. transter-

,

—
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măm

turmă in scurtă vreme. 'Berbecii este binc, ca numai
|
după doui ani înpliniţi, să-i lăsăm intre oi, iar dacă "i lă„Săm înainte de ac6sta, cu. 11], —15], de an, o fdcem
numai

cu măsură, şi mai mult numai ca probă de

încercare,

ori

ca să suplinâscă pe cei bătrâni deveniți neapți seu infirmi,
şi dacă aceste. prohe ai reuşit bine, apoi de la 3 ani inainte
“ii folosim intensiv

dinar este mai

trecându-i

intre

nimerit ca pentru

becul să sară

un

an-să vedem

cuin se desvâltă

“acâstă

incercare

- leaşi mume

să

i-le schimbăm

număr
a dat

să aibă

bune

cu altele..
cu

designate

un

gorie, pe care hu

prima

restrâns de

OI, ca “în "decurs

resultate

.

dată să lăsăm

progenitura

la. mirl6scă mai

Ast-fel. ajungem

be rbecii de rucă. De

mulţi

de un

-

lui, şi apoi dacă:

atunci! i lăsăm

ani „consecutivi,

ace-'
ali-lel

,

A

timpul. ca fie căre berbec
număr

or-.

ber-

de. prăsilă

anumit de oi şi de aceiaşi cate-

le schimbăm

miai

mult, „pentru ca

Ţro-

genitura: lor să i6să cât se pote de uniformă, şi să se consoli:
deze

calităţile

lor.

Celor. dubii

iinsă

sGi

cari

nu ne au satis-

făcut cu prestaţiunile lor, acelora le schimbăm oile la anul
cu totul, şi pe ei "1 supunem la 0. nouă incercare şi dacă şi
acâsta nu ese spre mâlţumirea nâstră, atunci "i reformăm ori”i:

jugănim. Da la 3 ani inainte berbecii bani "i folosim 4—5—6
“ani de. 'dile consecutiv, iasă in anii din urmă iarăsi cu mă-. “sură. Mai. mult de-al 6—8- lea an nui mai lăsăm să mirl6scă
de

cât

fârte var,

numai

in “casul

când

avem

un

berbec

de

| mare valore, căci progenitura.. lor în anii din urmă ese mai.
debilă şi ei nici nu fecundeză in deajuns.
„Oile fătătore să le folosim numai până la 3 sei cel mult:
10 ani ai vieţei, căci -de şi concep. şi fată încă şi după a„ceia, totuşi în anii din urmă perd din. lână şi lapte, iar pTo-,
genitura lor-ese din an în an mai 'slăbuță, 'şi apoi ele :nu

mai. 'sunt bune nici pentru tăiere, Mai pine- este ca după al
4—5—6- lea miel,

la reformarea turmei tâmnă sâi îngrăşate
i a

1.

a
-

o
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să le vindem pentru tăiere, ecând le putem utilisa încă cu
“bun folos, 'căci atunci „progenitura lor este mai uniformă,
şi turma

intregă

progreseză.

Ă

4. arâvlivea

oilor.

-

“ Impărecherea oilor, după modul usitat
ia not, de a lăsa.
la un anumit timp berbecii reproductori în turma sait in cărdul oilor fătătore, este greşită sub tote raporturile. Ori şi
cât de bine

egală
-vroim

am

fi ales

putere şi valre
noi,

sau

noi

şi

că le ani

întâmplare, care le ese

şi oile,

în turmă
destinat

înainte

de la care berbec a rămas

originea mieilor,

berbecii

ia

ele nu

sunt

de

berbecii nu sar oile ce
de mai

aşa

că

"nainte,

ci

după

odată

nu

scim

nici

burţ6să,

şi -nici

chestiune fârte importantă

cun6scem

pentru

apre-

cierea și clasificarea or. Deosebit de aceste Şi. berbecii să
prea useză, căci berbecul iute şi focos pote să, sară şi 20—
30 de oi inteio di, bine înţeles fără să ptă fecunda nici pe
jumătate din ele, şi el prea curând se istovesce de puteri.
Căldura la 6ie ţine 94—36 re şi în acest interval lăsată li- |
beră în turmă, pote fi sărită de diferiţi berbeci, şi din causa

acâstă..să rămână
târdiă

peste

stârpă. Tot

2 septămâni,

când

căldură.

aşai se întemplă
vine

pentru -a _ doua

|

îi

şi mai
Gră în.

:

Deci mult .mai nimerită şi mai practică este impărecherea
“lor din. mână, sei pe grupuri numită şi de harem, unde ber- becii pot să fecundese un număr mai mare de oi şi nici nu

sunt aşa de curând usaţi.
„In

casul

acesta

pentru

o
căutarea oilor, ce sunt în căldură,

“ne servim de 2-3. berbeci de încercare, pe cari "i intăşurăm.
în

nisce

pături,

ca-să

nu

pultă

Berbecilor de prăsilă le facem
strungă,

sevirşi actul

copulaţiunei.

nisce coteţe în grajd

s6u în

în care. să aibă loc numai berbecul cu 3—4 oi, câte

pote el sări înt'o qi. Oile găsite în căldurăle împărţim ber-

|

— 591 —

becului destinat de mai inainte şi îndată ce a sărit o die o scotem de acolo şi notăm acesta în registru de împărechere, cu
data şi numerul esaci ai berbecului.
|
Mai mult de 3—4, oi să nu lăsăm să sară un berbec pe di.
şi nici o 6ie să o sară de două ori, fieelcâtde voinic şi focos.

Pe

timpul acela să "i. dăm berbecului hrana întăritâre sufi- -

cientă, ca să nu slăbescă şi nici să nu abuzăm deel.Pentru ca-

sul când

s'ar ivi căldura la multe oi de odată, trebiie să a-

'vem berbeci de reservă şi de aceiaşi valdre, fie şi din cei
tineri ce sunt a se supune la încercare. Dacă o die nu a:
venit în căldură

sâi

nu a conceput

la prima

sărire, atunci

după 2—3 săptămâni revine iarăşi in căldură, “şi. se pote
mirli după oile bătrene. Sărirea pe grup sâii pe cârd să se
“facă numai la: urmă.de tot, după cele mai multe au conceput deja şi nu mai primesc pe .berbeci—dar se pâte ivi:

“ca să-l primâscă

ună seu alta

care dintr'o

causă

ori

alta

,
a r&mas sterpă.
Metoda acâstade îimpăr echere, eeste cu mult super i6ră celei
alte usitate la noi, deşi evident că este mai migălosă. Totuşi
ea nu este grea de realisat, după ce acalo. unde avem grajduri

sistematice

- cesare pentru
din Bărăgan

pentru

oi, putem

uşor

să facem cotețele

ne-

berbeci. Tot aşa şi la tirlă, la stânile din munte,
nuarii

lucru

- deosebit,

de a 'face

din

strungă

"câte-va coteţe si boxuri pentru berbeci:—iar personalul care8
servea Ja muls—p6te da ajutorul necesar la alegerea oilor.
“Ghiar şi când oile umblă la. păşune departe de curte, o pu“tem face,

căci

lăsăm

berbecii

intre ele, când oile: sunt

de incercare

de 3

ori

pe

di

în. bătătură—dimincţa, la amiadi și.

seara. Berbecii de prăsilă trebuesc însă ţinuţi închişi şi hră-:

niţă intensiv. cu grăunţe şi fân; ori cu nutreţ verde şi tăriţe.
Timpul potrivit pentru lăsatul berbecilor la oi este diferit .
după împrejurările economice, în care ne găsim, şi după timpul

„când vroimsă ne fete oile. La turmele nâstre hăştinase berbeci! .
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se lasă mai curind între oi—indată după Sf. Marie când se
ridică stânile şi înceteză. cu mulsul oilor, ca elesă se întrămeze ceva până ce intră in iarnă, şi să fete prin Februarie
- şi Marlie însă în grajd. La turmele mari căl&târe mocanii lasă

„berbecii între oi mult mai

târdiii pe la St. Dumitru,

căci

dela Sf. Marie inainte de şi nu mai fac brânză şi caşcaval
continuă

încă

cu mulsul oitor de câte 2 ori pe di, şi lac numai

„lapte gros—acru—de putină. Ei lasă 'berbecii mai “târdiit
intre oi cu deosebire in vederea ca ele să fete mai târdiii numai
„la finele lui Martie şi Aprilie când vremea este mai caldă ca oile.
fătate să aibă hrana destulă la 6rhă verde şi să nu vină un
„viscol peste dânşi, când au părăsit deja iernalicul şi se găsesc

cu oile la câmp deschis şi fără de adăpost, ca sănu le
pieră mieii şi oile de frig şi de umedeală. Oia portă sarcină
"în termen medii 145 de dile dar esistă diferinţe:. -merinâsele
150, dile, Southdown 144, corcituri merinose cu Southdown
"146,5 corcituri %, Southdown Şi 1/4 Meri ino Io şi 7/ş Southdown

- şi e

merinose Mia gile. de

Pitatul

oilor.

* După timpul de lăsatul berbecilor între oi depinde şi epoca fBtatului oilor. Cei mai mulţi proprietari de oi arangieză lucrurile ast-fel, ca oile 'lor să fete în spre primăvară,
nainte sei îndată ce a dat colţul ierbei.: Fătatul oilor mai:
-

de timpurii incă în iarnă p6te fi avantagios acolo, unde avem
grajduri spaţi6se şi-calde, pentru separarea oilor ce sunt să
„lete

de- cele-alte şi

putem

isola “pe cele fătate. cu: mieii

lor de.

„vestul tur mei, şi unde dispunem şi de nutreţ bun şi suficient.
F&tatul

in iarnă: presintă avantagiul ca mieii se întăresc până
ce d ă colţul ierbei, ca să p6lă urma pe mumeie lor în câmp la

păşune;. şi: mieii timpurii să vind cu „mai buna preţ pentr a
„tăiere de cât cei târdii, când, oferta -in miei este. generală.
Asprimea

;şi fuctuaţiunile temperaturei

de ia'nă

nu. strică.

|
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mult, dacă grajdurile sunt masive
mieii

sunt

şi

calde,

căci

in" grajd:

mai

puţin €spuşi de a se reci şi contracta. tot
„felul de bâle, decât primăvara când se găsesc la câmp deschis.
Pentru turmele mari călătâre până ce continuă incă: regimul antic al lor, evident este mai avantagios ca l&tatul oilor să se transpună pe mai târdii, în luna lui Martie către

fine şi pe la inceputul lunei lui Aprilie

ca

mieilor pe la Pasci

să 'se „potă

cele mai

multe

seu la Sf. Gheorghe

stâni.

La oile merin6se

-

încă era obiceiul

crudi nu

puteaii urma

buiâii ţinuţi cu săptămânile cu

vindarea

-

înființa

da transpune

oilor parte in iarnă şi parte in primăvară,
- debili şi încă

după

fătatul

dar mieii lor cel

turma la păşune şi tre-:

mumele lor în

grajd —iar

când se întâmpla să se schimbe vremea şi "i apuca la câmp
afară—ei fiind aprâpe golaşi se recâi, căpătaii paralisie şi
“alte maladii. Apoi şi lâna oilor sufere mult din causa alăptârei, căci ea perde din soliditatea, şi frumuseţea ei şi nu se
mai pote îndrepta până la tunsore; ea fiind mare, de multe ori
mieii contracteză răul obiceiti— da mânca lâna—ciugulindu-o
după f6lele mumei şi din jurul ugerului, de care nărav nu-mai

cu greii pot fi desvăţaţi.

De aceia f&tarea la merin6se s'a transpus la cele mai multe:
turme

sâi cu totul

în iarnă prin Ianuarie şi Februarie, su

cu totul în vară Maiii şi Iunie s6i chiar şi în Iulie, din diferite consideraţiuni. Iarna sunt Gmenii de servicii mai puţin

ocupați cu alte lucrări şi cu munca câmpului, şi deci putem „uşor detaşa pe unii din ei la oierie ca ajutâre bacilor şi ciobanilor pe timpul fătatului oilor ca să dea ingrijirea necesară oilor ce sunt să fete şi celor fătate la aplicarea mieilor;
Deşi este incă frig şi de multe ori chiar ger, dacă avem

grajduri sistematice putem să regulăm

teinperatura

din ele

după trebuinţă, ca mieii şi murnele să nu sufere. Mieii eşiţi
in iarnă să întăresc deja până primăvara aşa ca la . „eşirea
. «Zootehnie»
-

*

.

_
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m
s
turme

la păşune ei pot utnbla cu mamele - lor in turmă Şi

fără de a. fi espuşi a se reci la: o: eventuală schimbare
bruscă a vremei, şi iarba verde sporesce secreațiunea lap-

telui 'cea ce le prinde- indoit de: bine. Şi . în. fine după ințărcarea mieilor. lâna de pe die se mai reculege în câtva până”
la tuns6re, şi vecăştigă soliditatea şi lustrul de mai inainte
„dacă oile nu. sa -mulg pentru brânză.
.
„F&tatul de vară undee posibil, este cu mult superior celui
« de iarnă şi de primăvară din tâte punctele de vedere, căci
3 oile umblă la păşune şi în timpul din urmă. al sarcinei, unde
găsind hrană: abundentă şi substanţidsă ele se ingraşă şi se

: desvoltă mai bine fătul din ele. Apoi ele: fată int'an timp
“al verei, unde iarăşi este hrană şi de mâncare cu, prisosinţă
în tâte părţile, şi când nu sunt nici picuri reci şi recălă de
=

“temut

pentru -mieii

crudi,

cari pot: rămânea

„afară sub cerul liber când este senin.

chiar

şi nâptea

Păşunea -abundentă

sporesce; considerabil secreţiunea laptelui indată după fătare
cea ce se manifestă în afară în desvoltarea repede & mieilor,
cari

nutriți

intensiv

de

la inceput

cresc

mai

iute decât

cei

tătaţi în iarnă, şi in anul următor ca cârlani-ei dai o lână a-

"prâpe cât oile cele bătrâne, după cantitate şi calitate, cea
ce de la.cei din iarnă nu avem. Lâna oilor
nu sufere âprâpe
de loc, căci:oile. sunt deja tunse când vin mieii, iar până
la anul lâna se reculege din mulsul oiei aşa in-cât ele dai
_0 lână aprope tot aşa de frumâsă ca şi sterpele şşi berbecii.”
” Vara lâna lor. fiind scurtă şi oile” umblând. cu:mieii la pă-

'şune aceştia nu au ocasiune.-ca să ciupescă lana şi vara ea
"nu este aşa sărată şi nici încărcată de usuc ca maj târqiii,
Unica

scădere este că . perdem

miţul

mieilor care în acel an

nu “avem ce.tunde din el--pe, când mieii din.iarnă se tund
incă prin August; însă de ore ce miţul nici „odată nu: este
aşa

de desvoltat ca lâna

este prea însemnată.

de

pe ia bătrenă,

Folosul cel mare

perderea lui nu

ce avem

dela . jăta-

|

tul de vară este ca mieii sunt feriţă de: recâlă şi de tot felul
de bâle ca disenterie,

perderile in miei
Dar

paralisie, căpiere etc., cu

un

cuvint

sunt minime.

pentru: fătatul în vară trebue să dispunem de păşuni

bune şi "gustâse. in apropierea

curţei

ori

târlei,

unde

oile

" fătate pot se pască până ce mieii sunt incă crudi, şi „spre
tâmnă iarăşi să avem o păşune - bună-in miriştele cu trifoiă
şi porumbişti, ca_mieii să 'crâscă repede, căci altfel intră :

prea mici în iarnă şi tinjesce
de ger, şi să nu cruţăm nu„relul nici iarna. „Deosebit de aceste, oile ce sunt a se îm- părechea nu primesc tot-d'auna berbecul bucuros in' timp.

4

de iarnă, şi multe din ele remân sterpe. Ca să-l primescă-în Decembrie sei Ianuarie
ele trebuesc bine întreţinute. în
„grajduri

calde

tăritâre. Si cu

şi: nutrite

intesiv

tâte aceste

cu

sacrificii

fen: şi alte nutreţuri

din partea

din ele nu primesc ber becul şi rămân
mna 'la berbec

sâă

n6stră

în-

multe

-

sterpe, cari date t6- :

vara—s'ar.fi mirlit cu siguranţă.

:

Comparând avantagele şi dificultăţile. fătatului, iarna primăvara 'şi vara t6te la o laltă evident, ca pentru raporturile
n6stre

economice.

actuale

este

mai

avantagios

„ca

f&tatul

„oilor. să se intemple iarna, care deşi ne vine ceva mai scump
cu scumpetea nutreţului, întreţinerea”
lului etc, totuşi el este mai sigur. şi
“asupra celui din alte epoce. Mirlitul
după ridicatul stânilor, când turmele

în

cârduri mal

şuneă. din

mici,

mirişti - şi

scobor

gI ajdurilor, personaare destule avantagii
oilor - se - face .tâmna
mari de oi desfăcute

de la munte şi intră în pă

porumbişti, unde

găsind hrană abun-

„dentă oile se reculeg şi îngraşă în scurtă vreme Şi primesc

şi berbecii:: Mieii lor fătaţă în iarnă în grajd unde li se pâte
da

totă îngrijir6a necesară, iar când

bei, ei sunt deja
- lor afară. la câmp

începe

a da colţul ier-

destul de iorţi ca să potă eşi.- cu mumele
şi să profite

şi ei şi. mumele lor de iarba

verde care le aduce folos indoit şi grăbesce
g
desvoltarea lor.
„

*
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“Apoi

pentru noi fătatul în vară va fi cu grei de

realisat

şi cu privire la climă maicu s6mă la câmp, după ce în toiul verei la noi
ţine trei luni de
şi jumătate din
totul este ars şi
de rase rustice
sete căci numai

nu este de cât o secetă neintreruptă care
dile: Iunie, Iulie şi August ba une-ori chiar
Septembre. Atunci pe-o. căldură_ tropicală”
pârlit de arşiţa_sârelui in cât oile nâstre
şi resistente stai să pieră de f6me şi de
ceva troscot

şi pir dacâ

a mai rămas verde

şi cu ceva vlagă“ in el. -Oile ce sunt să fete şi cele fâtate
cu mieii lor atunci ar trebui să le ținem la grajd cu lunile, şi
să le nutrim

aprope. esclusiv cu fen şi porumb

verde, căci alt

nutreţ verde pe acea vreme nu esistă. Deosebit de aceste
sunt. căldura şi “muscăria multă care supără | pe oi şi miei
de-o potrivă.
Oile burţose trebuesc menagiate şi tratate cu multă îngri- |

jire, şi atât mai mult pe cât sunt mai delicate — merinsele:
Cele însărcinate sunt tare gingaşe în cea ce privesce hrana,
băutura,

temperatura,

obosela

etc. In timpul din

urmă

să

„nule alergăm mult, nici să le asmuţăm cu câinii, ori să facem

marşuri obosit6re cu ele, nicisă le ţinem pe timpuri reci
afară în ploie şi umedelă. Merin6sele sunt plăpânde în privinţa

intemperiilor şi a oboselei.

ținea, fără să avem grajduri
dului .lor 'să fie potrivită,

Pe ele abia

le vom

putea

sistematice. Temperatura graj- .

nici

prea

caldă

nici

prea

rece;

_dar pe timpul fătatului să fie ceva mai caldă ca de ordinar.
+10R. prin închiderea uşilor şi ferestrelor. Grajdurile lor
să nu fie nici umede nici întunecâse, deci le dăm destul
aşternut şi,să aibă ferestre

mari.

La

intrare

şi

eşire

din

„grajd să nu se imbulzescă tâte de o-dată şi nici la esle'când
mănâncă,

ca să omâre rodul din ele.

Si

„Când sunt grele de tot şi aii să fete peste câte-va, dile, le:
facem în- grajd ocâle sâiă! cotețe-cu eslele lor, grătii etc. separând pe ccele ce sunt săsiiete In procsimele dile de restul turmei,

o
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şi pe cele fătate cu miei lor ca sa r&mâbă în linişte câteva 3—4 qile, până ce s'aă intărit mieii, şi aceştia aii incep
ut

să cunâscă

pe mumele

lor. Atunci

Punem

mai

multe

oi cu

mieii lur în acelaşi ocol, Mai târdiă le alegem pe cele fătate
|
între ele şi facem să vină în acelaşi ocol mieii din aceiaşi
săptămână, şi diferite cârduri după mărimea mieilor, că dacă
le scâtem

la păşune,

ps

cele cu

mieii

mici

să le pascem

în apropiere, iar pe cele cu mieii mari mai departe ori mai

bine separăm mieii din oi şi pe ei”i lăsăm acasă.
Oile burţ6se să nu le pascem nici odată în locurile: jilave
rovin6se şi Togozose nici dimineţa pe brumă, sâă să le
dăm
să mănânce nutreţuri îngheţate şi alterate.
Ă
|
| In cea ce privesce hrana lor să fim cu cea mai mare
îngrijire la cantitea şi calitatea nutreţurilor.
_
Tote nutreţurile alterate, stricate, mucigăite, jicnite,
iuți,
b&ţâse şi grele de digerat, ingheţate ori numai atinse
de
ger— sfecle,. cartofi ete. — ca şi cele prea apâse şi
cari umflă etc. trebuesc evitate cu cea mai măre scrupulositate fiindcă

ele prea uşor dai loc la abortare. Tot aşa nici apă de băut
să nu

fia prea

rece

ori

stricată

avend „mir6se

“streine în ea.
Oile insărcinate:să nu. le: nrânim
prea puţin.

titativ si
la fătare

A: căuta

de

materii

nici prea mult şi nici

să facem iarna economie de nutreţ can-..

calitativ şi apoi a le da mult nutreţ cu deosebire
şi după aceia,

este

tot ce pote

fi mai greşit. Este.

- mult mai raţional ca ele să fie nutrite egal şi uniform ina- -:

“inte

ca şi după

fătare. Ori

ce schimbare

alimentar: al lor se resimle îndată
nutreţ care , este cunoscut

favorabilă asupra

ca iute

adusă în

regimul

inx lapte, Şi produce la seu

că areo innuință ne-

secreţiunei laptelui la oi, trebuesce evitat

„cu 3—4 săptămâni înainte de fătare. După fătare însă cău--

—
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care le favorisâză
- tăm cu deosebire să« le dăm nutreţ verde,
:
secreţionea laptelui, şi prinde tare bine mieilor.
lui este
fătatu
In ce privesce ingrijirea “Şi “paza in timpul
să
necesar ca ciobanii, unul s6ii doui după numărul oilor

stea. neclintit de serviciti diua şi- -n6ptea, să nu lipsescă nici
odată de la postul: său, De alt-fel Gia fată iute 'şi destul de
uşor, în cât nu are lipsă de ajutorul nostru. Insă mieii tresugă
buesc îndată aplicaţi, cei cari nu pot ei. singuri să

s6ii că nu'i sufere mumele -lor şi orfanii, cărora le ati perit

-mumele, să-i puie să sugă; pe aceştia toți şi unii din gemeni tre-buese daţi-la alte oi. Pentru acâsta e bine să avem tot-deuna
câte-va oi rustice şi bune de lapte ca doici, cărora li Sai vândut miei. După fătare trebuesce căutată fie care 6ie la uger, |

dacă "i vine laptele ori nu, iar ugerul ei spălat, lâna din jurul
lui eventua) tunsă şi pus mielul să sugă, ca nu cumva mielul
ciupind de. ea să capete, nărav să mânce lână. Mai cu s6mă

miorelor, 'cari fată „pentru prima 6ră se întâmplă de raulte
ori, că ele să nu sufere .nielul lângă ele; aceste trebuesc ţi-

„nute

cu foreia şi pus

mielul

să sugă şi apoi

„mai multe dile singure cu mielul
deplin

cu el şi-l lasă

să

lăsate în coteţ

lor, până ce S'ai obicinuit

sugă fără opoziţie.

Oilor cari

nu

aii - lapte destul pentru' miel, ori că au. fătat gemeni şi
ho "i pot alăpta în de ajuns, trebue să le dăm ceva supli| ment de hrană intăritore: orz, ovăz, ori turtă de oleiu s6i

săminţă de in ca să le vină mai. mult lapte ca să'şi pâtă alăpta singure. melul lor, ori eventual le aplicăm mielul şi la alte .
oi, cărora le-au murit mieii sau că au prea mult: lapte de nul

pot birui mieii - lor. Mieii orfani se pot, -cresce eventual şi
cu. biberonul cu lapte: de 6ie,. de -vacă ori ae bivoliţă,
numai
" f&tată,

cât la inceput. trebue să&i aplicăr
ca să

sugă

până

ce. se

acea lapteleli se pote da cald

curăţă

de

la o: die de curind
meconiu

din biberon.

iar după

.
Laptelede

die

şi de bivoliţă este mai bun decât cel de vacă fiind-mai gras.
3

E

7
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La. oile merindse - putezn fi molţumiţi! când

oi fetătâre concep

din: sută. de

şi remân burţâse 90 iar 10 remân sterpe—

şi dela

ele căpătăm- 18—82 miei, iar cele-alte abortează ori
că le mor, meii îndată după. fătare. Rasele rustice şi mai resis-

„tente de ţeară ca țigaia ţurcanele ete concep şi fetă mai mulţi “miei validi, apți de prăsilă. Din contra, la rasele engleze de
carne cari fiind tot deauna mai bine - “ţinute şi mai grase
remân sterpe până la 30 la sută...
o

„..

“Fătatul oilor să nu-l prelungim peste mesură, căci este desavantagios cu privire la crescerea meilor.. Meii din urmă,
_ca-mai debili remân tot-dauna inapoi. în desvoltare lor, fiind .
codiţi şi înlăturați de la mâncare de către, cei mari. De aceia

| -fetatul oilor să nu țină mai mult de 4 săptămâni, căci meii din
“urmă: remânind

ei. Dacă avem

mai

mici

ei

diformează

turma

'şi aspectul

-

multe oi şi nu-le putem îngriji odată pe tâte

mai bine „despărţim turma in două cârduri mari: deosebite
- Şi arânjem lucrurile ast-fel că ele: să fete la 2 epoce diferite,
unele iarna şi altele primăvara s6ii unele! primăvara şi cele
alte vara, Oile cari din causă de slăbiciune ori "de bâlă, nu

„Sai

mirlit la timp ori nu: au conceput,

Şi căldura, ivesce la

- ele tirdiă, mai bine. nici Je lăsăm. să se mirlească mai mult
“căci remânând sterpe, in curs de un an ele se direg lorte.

- :. bine şi la un an se mirlese de timpuriu şi fată miei viguroşi.
Altfel ele 'mirlinduse . în

urmă “şi fată mai

târzii

dar

ele

ne fac-multe- n&plăceri cu meii lor crudi, delicaţi,: cari nu

„+ “pot să urmeze după turmă şi cârdurile: de oi, şi nici oile

|

„nule putem mulge în rend'cu cele alte.
Dacă. oile fâtă “în Martie” când e ceva

iarbă. este bine ca

“după ce s'au intărit incâtva meii lor să le seâtem pe ele
"singure, ori dacă timpul este cald, cu meii lor cu tot afară
| la câmp la iarba verde, ori- pe holde; căci holda şi iarba ver-.
"de'le: sporesce considerabil secreţiunea laptelui. “Când timpul

e urit ori schimbăcios

ţinem mieii acasă şi îi lăsăm să sugă
,
.
7

Ei

|

„2

de 2—3
Aprilie
avem

—
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ori pe di. Dacă însă fătatul s'a transpus la finea lui

sau chiar în Mai şi Iunie, dacă timpul este cald şi
păşuni bune în apropiere, le putem face oc6le chiar

la păşune, ca să rămină

acolo: cu mieii lor diua

întrăgă şi

numai nptea şi când timpul este urit le aducem acasă cu mieii
în grajd.' Oilor fătate în iarnă este bine să le dăm ceva
morcovi

până

la o. jumătate

pe

de kilogram

. însă să nu le dăm
- Cartofi
rirea secreţiunei laptelui
sait ceva mai puţini, ca nefavorabili laptelui.
Pentru

să

oilor

nutrirea

fete în curind. „fânul

mai nutritiv.

de curind

bun

de

deloc
|

a celor ce sunt

fătate şi

este tot ce

livade

spo-

di pentru

p6te fi

E

-0

Dacă nu dispunem de un fen tocmai bun, şi suntem avisaţi să le dăm şi hrană întăritâre grăunţe, b6be, uruială, tărâţe

şi, turtă de oleiii etc. atunci să le dăm pe aceste, tot-d'auna
presarate pe nutrețul aspru — fân paie etc şi nici odată în
apă. de b&ut,iarapă
curată, Însă nu sunt

de băut alor să fietot-de'una limpede şi.
bune pentru oile fătate fânul şi otava de

pe livedile gunoite cu bătătură ori cu gunoiu săi urină, cartofii crescuţi

pe un

teren

prea

gras, fenul

plouat

şi mucedit

ete, ca unele cari ati o influenţă defavorabila asupra laptelui.
pâte:
Dacă o ie saii alta are prea multlapte de nu-l
suge tot mielul ei, 'i mai putem aplica încă şi alt miel, eventul
"trebuie

sî.o

mulgem,. iar dacă-acâsta

nu- este cu putinţă

„atunci it schimbăm regimul alimentar şi 'i dăm

mai puţin fen

si "i detragem hrana intăritâre cu totul. Lăsându-o nemulsă
„Si cu laptele în uger, îi se umflă ugerul şi mamelele, şi
“capătă inflamaţiuni
“urmă veterinarul.

„_»

pericul6se, incât: trebuie
|

să. chemăm
-

ÎD

Dacă însă vroim să mulgem oile pentru: folosirea laptelui
dulce ori s6 făcem brânză şi urdă din el, atunci vom începe a
mulge oile de timpurii atât cele care ai rămas fără 'miei

—
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ca şi pe cele care au prea mult lapte, încât

suge

mieii lor nu'lpot -

|

|

tot.

Alăptarea
facem din
prăsilă, ori
săi alegem

mieilor durâză diferit după cum, şi ce voim să:
ei, dacă ii ținem şi vroim să'i intrebuinţăm pentru
îi vindem în curând pentru tăiere. Mieii «căutăm.
de timpuriu dintre mumele lor, şi'i ținem singuri

în grajdori la păşune. În grajd le facem ocâle deosebite, în
care să pâte şedea. şi a se juca. La început ii separăm după

.

_ vârstă ca cei fetaţi in aceaşi săptămână să vină la o laltă, iar
îi. separăm. in dou grupuri. pe
mai târziu la finea fătatului
şi
cei-mai mărigori de cei mici, ca aceia să nu impungă
a
gonescă pe cei mici

„Alegerea

lor din oi deşi la inceput este, ceva cam

dificilă,

dar este folositâre din tâte punctele de vedere, căci oile sunt
mai liniştite, "Si. caută de mâncare iar mieii nu le tot store
diua întregă. Ba mieii nu mai aă ocasiune să se înveţe se

“ciupâscă din lână. De supt îi lăsăm: să sugă de 2—3 ori pe
qi, iar

noptea

pot să dormă. împreună

cu mumele

lor. În

.

grajd le dăm şi lor în esle ceva len bun saii otavă bună,
„gi ceva ovăs sai orz turtit, câte 50 gr. de capăt, la care in
curind. încep să ciugulsscă şi ei, şi dela cei mari învaţă şi
cei mici. Mai târdii când timpul este cald şi liniştit îi putem
lăsa afară, şi dacă avem o păşune bună în apropiere, ii mânăm,
singuri la.păşune. Pe timpul rece şi umed insă mai bine îi
ținem în grajd ca să nu'r&cescă. Dara le detrage laptele cu
totul sâă prea de timpuriu, nu este consult, căci ei deşi mă:
" nâncă: nu pot să digere încă bine alimentele, după ce stomacul
lor nu este încă complect desvoltat. Laptele mumei le prinde

mult
Ai
“bine,
mari

mai bine decăt ori, şi. care aliment.
ține numai cu fân :şi paie, le face mai-mull. răă decât:
căci ei linjesc şi se diformeză cu. totul, capătă f6le |
şi stagn6ză din crescere.. „Ei nu trebuesc nutriţi nici

„prea intensiv,

dar nici

prea puţin,

ci numai potrivit. Dacă

|
“

—
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i

le produce diarrhoe,
+
sug prea mult lapte, şi laptelă le face r&u,
“în urma. căreia slăbesc. Tot aşa le face rău şi un lapte:
alterat, provenit din plante cu principii iuți s6u nutreţurițe
de

dile.

„cu.6—8

de

trebue să. sugă 31/,—4& luni
țigăi şi ţurcane îi înţ&rcăm deja.
cei destinaţi pentru tăiere ii lăsăm

la merin6se

la oile
săptămâni; iar pe
Pe cei de

să sugă numai 3—4 săptămeni, une ori nici atât. Cu 10—12
s&ptămâni şi mieii de la oile merin6se sunt destul de desvol-

,

Mieii

stuicate.

taţi, ca să nu mai aibă trebuinţă de laptele mumei şi. să potă
să se desvolte "normal din hrana ordinară. Dacă ei sunt încă |
mică din causa păşunei defectu6se, atunci mai bine le dăm.
ceva grăunţe saii altă hrană întăritâre mai cu sârmă tâmna când

este să intre în iarnă, şi inainte de a da gerul. De :obiceii
acâsta nu este necesar, dacă am ingrijit ca în mirişte şi porum-

-

bişte. oile să aibă hrană suficientă. Păşunatul trifoiştilor şi.
lucernierelor ne dispenseză de cele mai multe ori de grija:

„unei păşuni bune, de 6re-ce trifoiul şi lucerna. odrăslese spre _t6mnă cu îmbelşugare! de. acoper. miriştile, dacă nu avem: :
păşuni. naturale bune. Tot-d'auna însă păşunea cea mai bună
co 0

atem

0

reservăm

pe

s6ma

mieilor.

- Mieii trebuesc de timpurii insemnaţi şi mai târ diu clasificați.
In cele d'ântâi opt dile €ai se numerotăză atârnânduli- se otăbliţă.

de lemn de gât cu numeri) corespundetori, ori că-le imprimăm
numeriipe miţe cu văpsele; cari nu se spală uşorde

ploie:

şi s6re. Tot odată îi trecem cu numerii şi descrierea detaliată.

a lor in registrele genealogice. Mai târdiii ei se clasifică şi aleg

după destinaţiunea şi utilisarea lor. Cei improprii” de ţinut.
se 'vind îndată pentru tăere,

ori se ţin .până ce se ingraşe -

in cât-va şi apoi se vind. Cei. cari nu sunt buni de prăsilă
„dar tot presintă un «sterior convenabilşi merită să-i ținem,
dacă-.sunt de sex masculin ii jugânim ori intârcem, şi numai
tare

puţini

ducţiune,. La

pe

cei

mai

frumoși,

cei destinaţi

i i destinăm. pentru

pentru prăsilă Şi

repro-:

mai “cu. semă
—

7

—
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când ne ocupăm cu crescerea Şi. vindarea de ber beci pentru:
-.reprodueţiune, să căutăm şi la puritatea sângelui şi la insuşirile părinţilor, ca să nu dăm muşteriilor noştri o mar fă prostă
- ori de pr ovenienţă

dubie.

Unii s'aii încercat să facă după conformaţiunea
miţului de: pe.mielul

tinăr prognoşticuri

şi starea:

şi deducţiuni asupra

desvoltărei lui ulteridre şi a calităţilor lânei lui. După dinşii mie-

+

lul cu miţul mărunt şi creţ care este 'mâle ia pipăit, ar denota
de
o lină fină; dacă însă mielul are pe bot şi pici6re şuvițe

lână în loc de păr aspru, probabil că devenit mare; are să fie
e
bun de lână. Pielea increţită pe picidre şi-la grumazi, promit
că Gia va avea lină desă şi bine incheiată, deci o greutate

sunt malţi
însemnată la tunsâre. Dacă între cârlioni de lână
de-pe
peri singuratici şi. aspri, aceştia cad: mai târ diu şi lâna

trans- die tot pâte fi fină. Botul lung şi ascuţit cu urechile
it cârlan
parente, denotă tot:d'auna rafinare, şi mielul deven

va'avea

lină fină insă

puţină.

Spicele

(carlionii mărunți) cu

lungi otove
multe laţe, arată o predisposiţie spre aţă. Picidrele
.
promit că 6ia devenind mare, va fi robustă şi bine conformată

*

esc totAceste observaţiuni. şi prognosticuri nu se nimer
de ele, la cla- Wauna. Dar este bine, ca să ţinem şi noi semă
.
.
sificarea mieilor.
tot- dauna
Pentru jugănitul sau întorsul mieilor, se alege
operaţiune
„o qi caldă şi când aerul este liniştit, şi apoi după
ai feri de vânt.
„ xnieii se ţin câte-va dile acasă în grajd, pentru
ea la berbeci.
Şi pl6ie, ca să nu v&cescă. Jugănirea sau castar

. “Iatorsul:
este forte uşoră, şi o practică aprâpe fie-care cioban

iune. violentă este şi mai uşor, căci nu se cere nici o operaţ
jugănesc mai
sati tăere'lăuntrică, Cu cât mieii. se întorc sau.
vindecă mai
de timpuriu, cu atât este mai bine, -căci ei se
ă.. La oile
uşor şi capătă o carne mai fragedă şi mai gust6s
mieit .
merinose este obiceiul de a le tăia codile la mire şi la

o
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-de prăsilă pentru a nu murdări lâna, şi pentru a le cun6sce din
iberbecii jugăniţi lăsaţi cu c6dă; |
Me
La virsta de 8—9 luni cârlani şi mire se semnâza de-

finitiv. Tăbliţele cu numeri: cari le avâi lu inceput

nu mai

sunt suficiente, din causă că pe de-o parte ele desfac lâna dela

grumazi şi o călţuesc, iar. de altă parte ele de multe ori se
pierd

şi văpsâua de pe ele sa şters, chiar şi numtrii însemnaţi pe lâna lor s'a şters deja, căci ori-ce culâre am in“trebuinţa, ea nu resistă la plâe şi s6re pentru durată, şi cu tim-

pul se şterge devine nelegibilă. De aceia în locul lor trebuesc
făcute alte semne cari să nu se ştergă nici odată, semne bine
-visibile

cari remăn pentru tot-d'auna. Acestea sunt arderea
numărului cu ferul pe cârne la berbeci, iar la cele ciunte
„berbeci şi-oi de-o potrivă, insemnarea la ureche.

In scopul acesta unii le străpung urechile cu nisce cleste

făcute anume şi trag prin ele nisce

lame

de tinichea zin-

cuită pe care sunt serişi numerii şi propietatea şi le ţintu-esc cu un cuiii de cea-laltă lature, ca să nu se potă desface.

Fig. 145. Clesce de crestat urechea.

"Alţii crestâză numai
convenţionale

marginea

urechei

d. es; o:crestătură

şi au anume semne .

în urechea

dreptă

jos în-

“semneză 1, una sus 3, la vărful urechii 100, la basă 400, iar,
in urechia stângă o crestătură jos insemneză 10, una d'asupra- 300, la virt 200 iai la basa urechii in mijoc: 800 etc.
cu

„ajutorul cărora.se

pâte

compune

ori ce. număr ; clescele ce

-se intrebuinţeză. pentru crestarea arechilor se pot vedea
din .
fig, 145

-

—
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alimentar

al oii

Oaia est . predestinată de natură să-umble la păşune, iar”
- pentru regimul stabulaţiunei e pucin potrivită; spre regimul pă-:
şunatului este avisată şi prin lâna ei cea mare, care o feresce
de asprimile climei şi ale intemperiilor, apoi este copita ei:
cea

micăşi corpul

uşor,

cari-o

pun

in stare să ajungă pre-:

tutindenea şi să utiliseze păşunile, cari vitelor bovine Şi cailor!
nu sunt accesibile sâi cari nu
suficient alt soi de: vite. *

sunt

în stare să

nutrescă.

Păşunile speciale ventru oi formâză terenurile accidentate
în genere: câstele, dâlurile, plaiurile, ponsrele, monţii cei înalţi:
unde alte: vite cu greu pote s8 urce şi să umble fără a se:
prăbuşi in jos, apoi terenurile permeabile nisipurile petrişu-„rile secetâse şi uscate etc. cari tâte au o iarbă mă&runtă Şi:
subţire dar f6rte substanţi6să şi gustâsă. .
Ierba de pe cărări şosele şi drumuri pănă

”
nu.

este

prea.

prăf6să şi cu noroiii pe ea, se pâte folosi fârte bine cu oile. .
“Incolo sunt bune pentru.oi tâte păjiştile în genere, cari au;
o iarbă desă şi măruntă şiin a căror vegetaţiune se găsesc:
„multe trifoiuri pimpinela, sorbestră şi chimion, c6da şore-

celului, pătlagine, limba oii şi altele. Dar

pentru

păşunatul

cu oile-nu

terenurile jose, jilave. şi umede

pot veni

Si
în considerare:

în genere, cari conţin TOg6ze:

şi plante de baltă, apoi terenurile - compacte şi reci precum şi cele ce ati fost călcate, nămolite, prăfose şi cele bă„tute de. grindină, inainte de a se fi luat grindina şi noroiul:
” după

"ru
“puse

ele. Păşunile

grase de luncă

nu sunt tocmai bune

pen-.

oile de prăsilă, dar pot fi folosite . cu' cele de carne şi
pe îngrăşat,

Sunt cu totul nepotrivite pentru oi locurile:

băltâse, rovin6se şi mocirlse: rovine, fontănituri,. padine,
cocidce, mlaştine virogi etc. ori şi cum s'ar mai. numi ele

-

—
cu

pămăntul

lor turbos Şi
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a

marecagios,

cresc în

care

şi pe

mare număr următârele: plante; de apă: cucuta de apă, c6da
„mănzului, laptele cânelui şi altele. Pe aceste numai iarna Şi
la începutul primăverei înainte: de a se încăldi --vremea, ar
putea să pască oile, dar.nu mai tărdiu, căci pe ele capătă căl-

- Deză,

Păşunatul

cu “oile prin păduri, mărăcineturi. şi higiuri

incă nu-este de recomandat, de. 6re ce arborii şi “arbuştii
spinoşi le. smulg lâna de pe ele şi plantele crescute la um'bră.sunt pucin substanţiâse, iar când oile mănâncă bureţi

şi alte ciuperci, acestea 'le fac'să scadă laptele.
Afară de păşunile naturale de veci mai tesistă Şi. se pot
întrebuinţa-pentru oi cu bun succes încă păşunile accesorii şi
păşunile artificiale, Păşunile accesorii din ogâre şi mirişti până
ridicarea

făneţelor după

ce nu sunt arate, şi păşunatul

f6-

şi a otavei şi primăvara când fă colţul ierbei se pot
nului
folosi f6ite bine cu oile pentru a le sili să intrăţescă mai
tare.

Păşunatul

fiind că au

tual mai
incă

se

miriştilor

r&mas: spice

bun

cu

practica

s ucces

pe jos pe cari

oile le adună, even-

şi burieni.

Păşunatul- holdelor

sunt samurastră

se face nimerit

pote

cu oile, căci pe terenul

cel mole

unic

i
“oile nu se ingl6aă. -.
- Tusă păşunatul ; miriştilor cu oile îngată după. ridicarea
recoltelor nu este de recomandat, de dre ce buruenile şi iarba
.. crescută la umbră sunt încă puţin substanţidse şi după desvelirea lor trebue să trecă mai mult timp la mijloc, până ce devin
şi ele mai nutritive, apoi pe. jos sunt multe spice şi b6be

căgute, cari dacă găsesc umedâlă necesară încolţese şi b6bele
„ crescute şi incolţite nu,le :fac oilor bine. Samurastrăşi holda
crudă umilă, ca şi trifoiul. şi lucerna verde după ploie, Şi
„oile dacă ai mâncat mult din ea stau să plesnescă, Păşunatul
holdelor

primăvara deşi prinde

le sporesce .secreţiunea

forte

laptelui, „totuşi

bine

oilor

fătate, căci

se p6te practica

de xar şi folosul -lui este atât de neinsemnat, încât

aşa..

abia putem

—
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„conta pe el, Păşunea din og6re inainte de a face ugorul este .
-bună pentru. oi —dar nu. şi după aceia pe ogdrele întârse.
„Şi mai cu semă pe timp de ploi indelungate, căci pămentul +4
“mâle. şi noroios le murdăresce lâna, cum murdăresc și ele,

iarba. cu. picidrele, - ducând ţărina noroiul şi praful mai de- |

“parte, De. asemenea 'l6 este defavorabil umblatul- mult pe.
şosele şi drumuri prăfose la păşune şi de la păşune, căci
ridică praful cu piciGrele,
ele la mersul in turmă: strinsă
care apoi li se depune şi încarcă pe lână; de aceia este mai
bine ca ele să evite şoselele saii să aibă păşunea în apropiere

_

strungei şi stinei lor.

N

Păşunatul. fânețelor naturale si artificiale ca și păscutul
porumbiştilor, vărdăriilor se pote face forte bine cu oile până.
tâmna târdiu, dacă esislă numai de mâncare în ele şi terenul
nu este prea jilav. Păşunile grase de luncă cu iarba.mare
-abondentă sunt nepotr ivite pentru oile fine şi cele'de prăsilă,
„căci iarba mare dă şi o lână mare dar aspră, satinu în de a-

juns de fină şi mâle;

ele sar putea folosi numai cu oile re-

-

formate ce vroim să le îngrăşăm. şi tâmna le vindem pentru
tăiere: botâse, sterpe, berbecii. pbătreni etc. Pentruoile de
prăsilă. şi cu deosebire pentru merin6se. trebue tot-d'auna să.
-avem disponibilă o iarbă fină şi m&runtă, căci numai acesta
"este în stare se producă o lină subţirică şi mâle la fir.
„Unde ne lipsesc păşunile naturale şi proprii pentru OI, Şi.

dacă vroim să ținem Oi, nu ne vom. putea dispensa de a face
„păşuni artificiale, 'şi mai cu s6mă pentru ţinerea oilor meri„n6se.

Composiţia.: păşunelor

artificiale: proprii

pentru

oi se

„Pot, vedea iu Fitotechnie pag. 436. La câmpie şi în “Bărăgan
“însă, unde puţine plante resistă la secetă, cari nu-se usucă
„pe timpul verei, vom da o preferinţă osigei fără țepe

Bromus'

inermis, “trifoiului alb şi corcit lucernei galbene etc. Păşunile
. rele: şi. improprii “pentru

“atunci, când lăsăm

oi, devin, vătămătore

oile Nămânde

să pască

oilor numai

pe ele, ori când

-

—608—

-

nu atiarbă suficientă; căci atunci ele fiind flămânde, atacă
„şi mănâncă ori-ce buruiană şi plantă, ce le vine înainte, pe
"care de obicei le evită tot-danna. Altfel dacă le dăm diminâţa de. mâncare acasă, inainte de ale scote la iarbă, şi când
sunt pe jumătate. sătule, ele aleg numai iarba cea bună, iar
buruienile vătămătâre le lasă neatinse la o parte. “Tot aşa
trebue să le dăm ceva de mâncare svintată acasă, şi tâmna
şi primăvara, când este multă rouă şi brumă pe iarbă, şi
după ploi îndelungate: Prea multă umedslă şi iarba, prea
rece le strică şi în special, mieilor şi cârlanilor pe cari nici
odată să nu'i lăsăm să pască iarba cu rouă, căcile este
vătămătore.

Pe

rouă

|

|

i

şi plâie oile pot'să

o

pască fără

nici un pericol

numai vara, când este cală şi timpul e constant, şi pe locurile
înalte, unde aerul se premenesce în curind şi să ia apa în
scurtă vreme după i iarbă. Pe timp de ploi mari violente, ca şi la
ploi indelungate mai bine oile merin6se le ţinem acasă la grajd
căci prea

multă vmedelă

lor le este tare pericul6să,; iar ploile

violente le sbate praful şi murdăriile în lână, de lâna lor nu
“se mai pâte spălă şi curăţi apoi.cum trebue, şi se şi deterio-

reză. Alt cum ploi.

mai mici nu le strică

rustice le putem scâte

tâmna

nici

lor. Rasele

târdiuşi iarna la câmp,

ca să

“pască când ai ce, fie şi iarba cu 'brumăpe ea, insă aceia “
nu le face bine nici lor; mai bine le hrănim şi pe ele întâi
acasă şi le. scotem din ce în ce mai târdiu şi numai când
timpul este frumos, şi dacă mai găsesc de mâncare, alt-fel
nu. Păşunatul lor de tâmna târdiu şi de iarnă este numal
de o valre problematică, fiind:că pe de o par te bine nu le
face nici oilor rustice, iar de alta, ele negăsind nrană suficentă
rup prima iarbă ce găsesc, o scot prea dejos cu dinţii din păment şi lesiunea prospătă a ierbei nu se mai pote vindeca
tâmna până dă gerul, şi planta” piere

iarna.

Păşunatul

Bs7

a
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cesiv de tâmnă cu oile, atrage după sine td auna dispariţia
a 0 mulţime de plante.
- Primăvara încă să nu sc6tem oile prea ae. timpuriu: la iarbă
inainte: de a îi dat bine colţal ierbei, şi pământul s'a svintat.
“Mai întâi ele pot pasce în păşunile accesorii dacă găsesc ceva
mâncare. Păşunile naturale proprii, să nu.le ocupe până ce
iarba nu s'a întărit bine, căci alt-fel ocuparea timpurie a lor

atrage după sine o scădere considerabilă a producţiunei din
acel an,

şi “multe plante: dispar cu

totul,

In timpul

verei pă-

şunea să fie bine ocupată și populată cu un număr suficient

de oi, care să o p6tă pasce de-o potrivă-şi să nu o lase să
imbătrinescă. De la o ocăpare a ei. la alta trebue să trecă
mai mult timp la mijloc, ca iarba să pâtă cresce iarăşi, şi
mirosul gunoiului de oi să se spele şi perdă, căci. alt-fel nici:
ele nu o pasc bucuros, iar alte.vite

0

numai

o mir6să

atinge.

fără da

i

Trecerea de la nutreţul uscat la iarba verde. să nu să
facă nici. la ol de odată; ci: numai ca încetul, dându-le acasă
să mănânce plante zembse şi verdi : morcovi, sfecle, napi,

- murături de tăiţei de sfecle, „Şi apoi sătule le scâtem pe lă |
amedi pentru câte-va ore la iarba verde 'sâii, pe holde. Tre.
cerea

bruscă

tot-d'auna

multă

de la. nutreţul

colici

vreme

în

uscat, la

stomach

şi

cel verde

linjesc

după aceea, şi, se resimt grozav şi mieii, de ea.

Tot aşa şi trecerile brusc de la păşuni
lace

le produce

diarrhoe,. de “care

prea variate nu

le

bine.

Ait-fel oile se, vărează forte uşor
1
şi se: “un, cu puține mijlOce, căci pe fie. -care moşie mare şi în ori-ce hotar Şi câmp.

mai

mare al unei comune se găsesc o. mulţime de locuri virane

terenuri

ne productive, inguste, coste, drumuri şi alte supra-

feţe mici, cari nu se pot folosi de
pentru :0i, şi singur
ciune

la ele

«Zootehnie»

numai
A

loc Şi sunt bune

oile pot ajunge
dacă

ciobanul
|

fără de
are

nici o

numai,
strică-

atenţiunea necesară.
-

Ă

o

39

căpetenie

de

Lucrul

—
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este

să.

scim

le. combina

a

numai

.

bine pe aceste, ca oile să găsâscă tot-d'auna iarba şi hrana
nemerită .cu sesonul. Ţinerea oilor nu
implică în sine câtuşi de puţin reducerea numărului vitelor
mari nici-cu un singur “cap măcar; ba 6ia pâte culege şi
retâză de multe ori iarba şi hrana rămasă neutilisată şi după

“necesară

mai

şi cea

şi ieftină,

vitele mari. 'Ţinerea' ei este sigură

făcend să va-

rieze păşunile proprii cu păşunile accesorii, dar îngrijind ca
“tot-Vauna oile să aibă hrana necesară _ Şi _corespunqătâre

cu exigenţele lor.
Ele

să găsescă

şi erna.

Erna

şi aibă: tot- dauna

este

desvoltarea,

hrana

mieilor. în

necesară

vara ca

oile burt6se, care

„pretinde mâncare bună şi multă; iar vara după tunssre
alimentaţiunea intensivă este necesară
. pentru crescerea

repede a lânei, 'care să facă să se echilibreze temperatura colpuiui şi oile să nu se răcescă, fiind tunse de.curend. Lipsa
de hrană suficientă,- vara după tunssre, se constată la anul

in scăderea producţiunei de lână, sai in o lână nu indestul
de solidă, iar lipsa de hrană în timpul ernei face ca lâna să
| fie subţiată de inaniţie.

De aceea mai

cu semă

la noi la câm-

pie şi în Bărăgan, „unde seceta ține câte 92—3 luni de dile şi
în o mare parte a verei câmpia este pârlită de arşiţa tropicală
a s6relui, ar fi

bine

supliment de hrană:

ca

să

avem

trifoi verde,

tot-d'auna

să le dăm

lucernă, porumb

un

verde,

mei, “fen, cositură ori chiar şi numai. paie uscate sait co- ceni de porumb, dar să nu le lăsăm să rabde iome, căci ele

tot le prind bine. Paiele de cereale de tot felul le prind oilor
fârte bine, căci oile le dumică şi utiliseză mult

mai

cât ori-ce altă sperie de--vite domestice. |
De
acasă,

adăpat
ori

încăldite,

este

mai

după bătătură,

pentru

apă clocită, Şi cu

bine,

ca

să adăpăm

cu apă curată

-

să

oile

şi când

bine de
diminţa

ele nu sunt

a nu le espune să bea diua,. din bălți:
tot felul de „ingrediente în. ea, care nu le

|

—
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face bine; apa pentru adăpatul oilor să fie tot-d'auna curată
- Şi prospătă. De alt fel Gia bea puţină apă, şi adese- ori în
lipsa de apă linge zăpadă şi ghsţă. In regiunile înalte - ale
Carpaţilor lipsite de apă cum sunt munţii Bucegilor, oile
na beau apă cu săptămânile şi lunile, ci se mulţumesc numai cu zăpadă şi erba udă. de rouă şi plâie. Puţină apă ca-

pătă oile şi în. stepa arridă şi secetosă a Bărăganului. unde
:apa se scâte de la mari adencimi cu burduşele trase de cai
-şi măgari.
Pentru

ocuparea

- -nimerită a

lesnici6să a lor e să nu facem

păşunei,

paza

şi ingrijirea

cârăurile de oi nici. prea mici

:sub

150 de capete, şi nici prea mari peste 3—400 capete,

:Şi-i

designăm

fie-cărui

cârd

ciobanul. şi păşunea

cea

mai

Tărlele şi turmele mari călătore

potrivită cu exigenţele lui.

şi băştinaşe au de obiceiti câte 5 —G cârduri de oi. Une-ori
“sunt câte 3—4 cârduri de mânzari pentru înlesnirea de a
le mulge la anumite intervale şi păşunatul mai uşor al lor.

«Cărdurile pârtă numirea : al mieilor şi mai târdiii spre t6m„nă al cârlanilor, al 'sterpelor, berbecilor şi mânzarilov.
Spre tâmnă după ridicarea stănilorşi băgarea berbecilor
sintre oi se numesc al oilor, cârlanilor,- botşelor, ori după

rase —al ţigăilor, stogoşelor, ţurcanelor, etc.
Mult

face

la utilisarea

potrivilă

ca să avem

un cioban

şi

un scutar bun, ca el singur după anotimp şi mersul vremei
-să scie să “aleză bine păşunea, tot-d'auna cea mai potrivită.
„Nâptea pe lună şi sera şi diminâta pe rouă, până iarba este

incă udă să caute locurile mai ridicate şi mai svântate iar
“in timpul dilei le duce în locurile mai j6se. Pe timp de
plâie “să evite
-semenea

cu totul.şi

să să ferâscă de locurile jose. De

a-.

să să. ferescă -tot-d'auna de:locurile jilave, rovin6se,

mlăştin6se, unde oile sale pot să capete călbâză; să să fe.
zâscă de terenurile ce aii fost noroite, prăfâse şi de .cele
bătute

de grindină,

pânăce

aceste

nu

se spală

şi usucă

=
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bine, .ca şi de cele cu sgură şi rugină de fer, cară se pune
cu ţărină pe lână şi le o strică.
Ciobanul are să ingrijască nu nuimnai ae turma dată ini
paza 'şi grija sa, ci tot-odată' să îngrij&scă şi de păşune, ca

oile lui să aibă şi să găsescă tot-d'auna. pe ea hrana necesară
şi substanţi6să ; el să scie în fie care di şi timp din di cum
| şi in care parte şi loc să mâne oile fară să le alerge. mult

să obosescă

O

—

'

"Ciobanul să aibă şi pârte tot-d'auna o săpată ori o mică
căsmăluţă cu. el,

cu

care

să tae şi scâţă

păşune t6te burueni!e - şi plantele

cu rădăcina din

ghimpâse

şi spin6se ca

holera, şi turiţa, etc., a cărora seminţe spinose, se :pun şi
se 'prind în lâna'oilor şi le: smulge lâna. Prea multă aler gătură
şi gână este- vatamatore oilor, fie la păşune, fie către păşune
„şi inapoi,' mai cu semă pe drumuri şi--sosele prălose, intipate.
“la

Qiei

atunci "i merge

păşune, “su

merge

bine,

când

se află

păscend ca ea. nici

în

continuit

să -nu simţă când

se întârce. De aceia un: cioban harnic, care scie să urmeze
tite aceste precepte
şi să
şunile

tuit,
„trola

„-

şi avantag-le

căci

pe

stăpânul

profite cu iscusință

ce i-le

el tare

presintă

puţin

îl

sesonul, 'este de nepre-

pote

şi. administratorul

de. tâte pă-

supreveghca

moşiei.

şi con-

.

,

Fie-care cioban să aibă şi 'să țină cu sine un 'câine sdra„v&n vigilent, care, tot-G'auna să fie attent la stepânul seu
şi nedeslipit de turmă, să. o insoțâscă tot-d'auna şi să veehoze asupra ei. El să fie bine dresat, să nu latre mult ca
sperie

şi gonâscă

oile: şi

musce. sau

chiar să le rupă,

namai: prin prâsenţa.: şi facia lui ameninţătâre, să
oile

da

trece peste

„cioban, şi. să mergă
“ când la stânga.
EL să fie sdravân

turma” de: urs

linia

ci

oprească

de demarcaţiune - indicată - lui de

tot-d'auna pe lângă ele; când la drepta
,

şi in. continui

vigilent, ca

şi lup şi să'i mirâse

să pâtă apăra

şi simţă îndată

când

a

—
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aceştia se apropie .de turmă. Nu este necesar, dea avea ..mai mulţi câini la o turmă ori cârd de oi, dar-pot să fie
"buni

la

stână

şi

strungă, pentru paza . de nopte, ca ei să
mirose şi. simţă indată când să apropie lupul ca să-l pună
„pe gonă şi. eventual să scăpe dia din gura lupului. Să nu
| tolerăm
insă "ciobanului ca. să ducă cu sine qiua la păsune mai mulţi câini, eventual căţei nedresaţi, Şi. chiar să”.
- dreseze la: oi, pentru a! i vinde şi face comereiti cu ei.
" Este bine ca şi. peste vară oile să găsescă ceva scut şi
adăpost contra intemperiilor fie la- câmp fie la -munte.
De la orele 41 a. m. înainte oile şi aşa nu mai pasc din causa 'căldurei mari pină ce-nu sa mai domolit arşițu. s6relui!
intre orele.2 -3, şi deci ceva umbră ie. ar prinde lGrte bine.
Tot aşa ar găsi sub nişce copaci mari ceva scut şi contra
viscolelo?

şi

lurtunelor. Ca

adăpost

pentru

vară. se potri-

vesc câţi-va copaci mari ori şoprâne deschise, dar acoperite
la a căror umbră oile pot zăcea şi rumega în linişte, iar-la

:

munte.pe timp: de. viscole oile singure se retrag -sub bradii şi molidii seculari, şi găsesc :scut şi adăpost după cele stinci
şi colţi de pâtră şi în: masivul pădurei, până ce. trece

viscolul şi uraganul.

Peste n6pte şi diua oile stau in “strungă

„ori .bătătură adunate la olaltă, ca speriate să nu se pâtă i împră„+

„ştia. Dacă vroim să. (inem “ merin6se; "pe acestee necesar ca
si vara să le băgăm- peste nopte. in grajduri şi şoprone
uşre ori deşchise, pentru a le feri de intemperii şi umedeală, -

|

„Când timpul este cald şi statornic, pot să d6rmă şi ele noptea afară,. deşi: le prinde mui bine ca să fie. tot-d'auna :

svântate la adăpost. La rasăle- rustice. pe .timp de ploe. şi IE
când. strungile şi - stânele sunt 'tăcute pe og6rele.
ncgre. să
| mutăm strunga tot la 9—3 dile- ca oile să nu za că în. baltă

şi noroi.
,
După ploi. şi când a. „căqut Diultă rouă» şi brimă,

cicbaru

-
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să nu scâtă oile din pătătură
-şi bruma după iarbă, tâmna'să
Despre ocuparea păşunei cu
cu categoria cerută este greu de

căci

după calitatea:

de imprejurări:

depinde o mulţime

ea

înainte de a se fi “luat apa
le scâtă tot mai târdiu.
un: număr potrivit de oi şi
a da esplicaţiuni prealabile,

păsunei şi a jerbei, ano-timp, rasa ce cultivăm şi după scopul
ce urmărim cu ele, dacă ele sunt de rudă, ori vroim să le
ingrăşem numai, pentru a le vinde de tăere şi de pastramă-

Pe păşunile grase de luncă pot să pască bine 20—95 oi
mari de carne ori din cele puse la îngrăşat la hectar, pe
când alte ori şi pe alte pajişti nici 5—6 oi la ha. nu găsesc
hrana --necesară, şi. trebue să le hrănim noi deosebit din
“mână. La aceasta ne orientăm după obiceiurile localităţii:
esperienţă” şi încercări mai vechi :etc. Păşunile accesorii se
evaluâză după durata lor; cele din 'og6re şi mirişte se calcu-

l&ză drept 1/,—1/, partea din val6rea păşunilornaturale, după
cum

este

sau

nu

iarba

pe

og6re

şi

în

mirişti,

păşunea .

fâneţelor cari nu dau 'dacât fân se consideră drept 30—40%/g.
din val6rea păşunilor naturale. iar pe cele cari dau fân
şi otavă numai 8—15%/,, porumbiştele 4—6%/ din val6rea
păşunilor naturale etc.
.
a
Păşunatul cu oile dureză | mai mult. de cât cu vitele mari
Gind că oia se nutresce mai uşor şi suferă mai puţin din
partea

intemperiilor.

păşuneză

aprope

Rasele

tâtă earna

. n6stre

de

în Baltă,

oi ţigăi

cât nu

şi țurcane

este

zăpadă

şi

găsesc ce să mănânce; când zăpada este mare ele pasc in
"_zăvoe. şi păduri la mugur şi scot iarba de subt zăpadă.
Merin6sele insă nu le sc6tem. dela mijlocul lui. Noembre

până în Martie la păşune, fiind-că ele sunt mai delicate în tote |
pr ivinţele.

7. Regimul stavulațiunei
Regimul
decât

stabulaţiunei

pure

este

la vitele bovine ; însă se pot

mai

puţin

usitat

la of.
ivi casuri de” stabulațiune

a

65.

partială, unde trebue să le ţinem acasă, şi nutrim oile din
mână cu săptăminile şi lunile, din causă că în câmp nu găsesc
hrana necesară. Acesta se pole intimpla în „ori-ce timp al
anului atât pe ploi indelungate şi inundaţiuni cât şi pe secetă,

unde totul este ars şi pirlit de s6re, ori-că ţinem vara acasă numai berbecii, oile bolnăvici6se şi mieii fătaţ în urmă,
sâii oile

reformate,: sterpele

şi

berbecii

bătuţi,

etc.,

“pe îngrăşat şi cărora pe lângă iarba de la-păşune le dăm

puse

un.

supliment de hrană acasă. In timpul primăverei, verei şi
ri tâmnei, oile: ținute acasă se pot nutri cu aceleaşi nutreţu
verdi ca şi vitele bovine după seson şi ano-timp: cu trifoi

verde, “lucernă, porumb verde, sparcetă, măzăriche, mohore,
etc., luându-se aceleaşi precauţiuni contra meteorisaţiei ca
şi la vitele bovine. Nutreţul verde însă. pentru ele să nu. fie
nici odată prea crud, dar nici prea b&ţos şi nici cu apă ori
„rouă Şi bramă pe el, ca să dea loc la meteorisaţie. Nică apă

să.nu le dăm de băut indată după nutreţul verde.
Maulit mai sigur este să le dăm nutreţul verde svintat şi
| mai. nimerit de al amesteca cu fen uscat, paie, cositură, pl&vă
fie paie şi plevă de grâu, numai ca să'i tăiem efectele de umfiare. Mai cu semă pe timpul ploios şi la ploi indelungate este
tot-Vauna necesar, ca să le dăm ceva. hrană uscată acasă

“- ca să:nu se umile

şi capete călbâză.

Cantitatea” de nutreţ

“ verde necesar unei oi obicinuite, este pe di de 4—45 Kgr;
“iar pentru rasele mari de carne până la 5 Klgr. insă tot-d'a. una-el să fie impreunat cu un echivalent de hrană uscată”
| Tâmna. târdiu

când

nu mai esistă în câmp: nică trifoi nică lu-

cernă, nici porumb verde, foile de sfecle , cocenii şi foiie de
varză şi de napi şi cocenii de tutun după ce "i-a bătut bruma
ca să distrugă nicotina din ei etc. dai un nutreţ verde esce„lent pentru oi.. In acestea pot bate oile tâtă tomna chiar şi
după ce a dat zăpada şi când: pămentul e ingheţat, numai
- cât

atunci

să le dăm şi nutreţul

uscat necesar.

—
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Ternatul

—:

2

oilor

.Nutrirea de iarnă a oilor când nu umblă

afară la pășune

se basâ&ză pe fân, otavă, cositură, paie şi plâvă de "cereale şi
de legumin6se, păstăi de legumin6se, teci.de rapiţă, bobe şi

“grăunțe
-

şi pă-

şi diferite rămăşiţe şi producte ale economiei

durei. “Principalele observaţiuni asupra

fie-cărei din ele s'ait

espus în Zootechnia generală la pag. 979 şi următârele. Numai
cât conservarea nealterată a lor vine şi mai mult în considerare

pentru

oi decât

pentru

vitele bovine, „fiind-că

oile

sunt mult mai delicate şi capătă mai uşor tot felul de bâle *
„după

hrana stricată şi-alterată

Fenul:bun
nutreţurile

de cât: vacile.

.

de livade este cel mai apt pentru oi, intre tote
de

care

dispunem,

numai

cât

nu-l putem

avea

„tot-d'auna în cantitate suficientă. In timp de crize economice.
fânul cel bun

îl reservăm

pe sema

oilor burţâse,

a mieilor

şi cărlanilor. Fenul rogozos, inecat,

plouat, incins,

mucegăit

„prăfos, ete., este mai pernicios

pentru oi de cât pentru vitele

cornute, şi nici odată pe el să nu'l dămla oi. Otava dacăa
fost bine uscată şi bine conservată, este mai bună de cât
insuşi fenul bun. de livade, fiind-că eâ este mai subțiricăin
fir şi foi şi mai nutritivă fiind: Dogată in proteină. F&nul de
irifoiii

roşu

şi de

lucernă

chiar

dacă

a lost cosit

la

timp,

este de mai puţină val6re, de: câtun fân mediocru de livade.
Fânul de trifoiti care a fost presărat în stare verde cu pulbere

de

gips, este

chiar

vătămător

oilor,

căci. unii

vor a

fi

observat că. oile aborisză din causa lui, şi mieilor sugători
incă le merge rău, când mumele lor sunt rănite. esclusiv
cu tritoi: roşu uscat.
a
aa
Fenul de oi'cel mai bun este cel crescut pe costişe, pe
cele coste, poeni, plaiuri şi alte locuri ridicate şi sventate cu

un sol şi subsol permeabil şi svintat, cari daă o iarbă de
| licată şi aromatică, conţinând multe trifoiuri şi alte plante le-.

—

cur

—

u
s şi b&ţos. nu , este bun pentr
'guminăse în el. Penul coceno
şi
orz:
dăm la oi cositură de meiu, de

_-0l, In lipsa de fen bun
e
mazăre, etc. In Bărăgan und
ovăs cu măzăriche, ovăs cu
t în
gile razimă iarna 'mai mul
_nu esistă pajişti şi feneţe,
uab

cât în fen. Cocenii de por
„cositară de meii şi paring, de
ştulei
ru oi. şi numai foile de pe
sunt mai putin. potriviţ pent
Tote leguminosele în genere,
dacă 'oile le mănâncă uscate.

Măzăun nutreţ escelent pentru oi.
“cu bâba şi fără b6be, dai
ul rietreerat se dai cu bâbe cu

richea

ca şi ovăs

cu -bâbe

|

tot lă-oi.

o

pentru oi e franzarul, şila
„Un suri -vogat oscellent al fânului
ură însemnată în anii de
care recurgem de multe ori şi în măs
ori,
i, stejari, tot felul de arb
crize de nutreţ. Frunzarii de plop
prin Iulie şi August—r ămusalcâmi, rechită, etc.; se taie vara
rele

cu

tinere

frunze cu

tot,

se

usucă

la s6re

şi vent

şi se

un nutreţ escelent pentru oi.
„păstreză pentru iarnă, şi daii
egi la oi şi, ceea-ce nu pot. să
De ordinar frunzarii se dai intr
roadă

ele,

se

combustibil.

adună

Tot

cu grebla. în

urmă,

aşa se intrebuinţeză

şi

întrebuinţeză

şi vrejii

ca.

de la. naşii.

'
.porcesci sai perele de pămănt
de rapiță ncă se pot folosi
Păstăile de legumin6se şi tecile
tru : oi şi capre. Paiele de
forte bine iarna ca. nutriment pen

legumin6se

sunt superidre chiar celor de cereale.

, şi de grâu de: toamnă
Paiele de cereale. de primăvară
nai bine cu oile decăt cu
încă le putem folosi. tot-d'auna,
le: dumică şi aleg mai. „bine,
vitele, cornute, din causă căele
decât o pot face vitele bovine.
ce e mele şi fraged din ele,

Insă

nutrirea lor escesivă cu paie

gâle le este defavorabilă,

stecătură arternatiY după
le face să slăbâscă, dar ca ame
e, le prinde destul de bine.
alte nutreţuri zemâse şi mustos

r u 'dat'la oi; de obiceiu
Paiele şi fânul a rare- ori îl tăiem pent
ca amestecătură, Li le tăem
„fanul Şi paiele le dăm întregi ori
,
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nu mai când este să le amestecăm car rtofi, sfecle, napi, morcovi
ele. şi preserăm cu aruială, ori făină de ulei pe de-asupra.
Grăunţele.şi bâbele de tot felul de cereale şi legumin6se,

sunt f6rte bune pentru oi, dar ele nu se ientează tot:d'uuna
de

grăunțe-numai

obiceiu dăm

la oile puse

la- îngrăşat,

la.

- cele bolnăvici6se şi în convalescenţă. Cantitatea usitată este
:. de 195—375 gr. de capet pe qi. Grăunţelă să pot da şi întregi
iar preserate pe nutreţul aspru mai bine ca uruială ori stă.
vimate. Bâbele de! mazere le dăm mai convenabil inmuiate.

în apă s&i opărite, iar cele de lupin fierte, ori după ce am:
estras amerela din ele. Grăunţele date însă in dosă prea.
“mare le sunt vătămătere. Turta şi făina de uleii incă să nu

„li se dea in dosă prea mare, mai mult de 195—450 gr. şi tot-.
-d'auna preserate pe. nutreţuri aspre, căci le face rău.
Plantele. tuberculdse şi răd&cin6se încă le putem

„Lorte bine cu oile, numai
şi fân

să fie|potrivit amestecate

uscat. „Cartofii: crudi

să li să dea ins&

măsură, căci când ie dăm în dosă prea marela

folosi. :

cu paie

tot-d'auna

cu:

oile burţâse

le produce abortare, iar la oile i&tate face să le scadă laptele,
şi mieilor incă nu le merge bine după ei. Sfeclele, napii, do-.

-vlecii şi morcovii
stricaţi.

Afară

de

să nu fie nici. odată putred.i, mucigăiţi ori
planteie. 'tubercu!6se

mai

potem

hrăni

oile şi cu castane sălbatice şi cu ghindă, în anii când să face

ghinda.-Castanele şi ghinda li să pot da descojite ori cu câje.
insă descojite să nu li se dea-mai multe de cât 375 gr. de cap:
pe di, şi ele să fie tot-d'auna bine amestecate cu “nutreţ
aspru voluminos, Sfeclele. cartofi crudi şi ferţ ți cu abur li-i dăm

tot- Wauna cu tocătură de paie. Une-ori insă se pun cartofii
crudi în esle d'asupra nutrețului aspru. La calcularea
lor
„avem - în vedere că la 1 volum de materie uscată
să vină
N maximum 2 vol. de apă, dar. mai bine raportul
lor: să fie 1:].
Dacă dăm şi lături la oi, în special la oile
puse la îngrăşat,

atunci lăturile

săi borhotul

să fie prosp&t ins nu inăcrit, +
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şi-l dăm' ca. băutură şi presărăm
„Făina şi tăriţele mai
Un

bine

tot odată multă sare pe el.

le presărăm

pe, nutreţurile

şi apose

puternic pentru nutreţurile zem6se

stimulerit

„la oi este sarea—pe

aspre.

care.este bine să le o dăm in bolovan

atât în esle cât şi
intreg ca să lingă după vroinţă din ea,
grame sare -m&„vara la păşune. Deo 6ie calculăm pe dQi 20—95

Kilograme pe vară. După ce au linsla sare
-vuntă sei 1.3—1,5
sarea le produce sete şi
să nu le lăsăm să hea îndată apă, căci
use să bea ori ce apăle
oile după ce au lins sare sunt disp

care nici odată :
vine inainte, fie şi apă murdară din bălți, ete.,
nu le face bine.
nu le face bine. Sarea pe timp ploios însă
Ciobanii

la munte amestecă une- ori sarea: cu b6be

“tina sei archiş (Juniperus
bine. _
Apa

comunnis)

de la Ce-

sdrobite care le ace

şi curată.
pentru oi să lie tot-d”auna prospătă

de băut

ne. Apa cor gătore.
lipsită de ori-ce îngrediente şi materii strei

bună decât cea stătâtore - ori cea de puț este :ot- dauna mai
două ori pe di, maicu
de baltă. De obiceiu adăpăm oile de
e şi seci, şi o sinsemă când le nutrim-cu nutreţuri uscat

gură

must6se. Pe
dată când le hrănim zu nutreţuri ap6se şi

timp. de plâie oile nu bu apă
- este pericol6să pentru ele mai

săptămânile. Apă stătută
cu s6mă atunci, când sunt

cu

oi. ne trebuesc asetâse şi o beu cu mare poltă. Pentru
căci ele nu intră
„dăpătore lungi şi inguşte ori sgiaburi lungi
de bună voie în apă, decât silite.
9.

ă.
Determinarea vaţiunei de hran

ar trebui să In cât privesce hrănirea oilor după greutate ea
u vitele bofie proporţional ceva mai abundentă decât pentr
vine,

după

ce ele cu corpul

lor MIC

transpiră

mai mpalt de

0 comcât vitele bovine şi transpiraţiunea mai mare au să
Totuşi.
penseze prin consumaţitine mai âbundentă de hrană.
că în realitate
experienţele făcute în chestie. aii dovedit,
-

dia consumă mai pucină hrană de cât capra şi proporţional.
mai puţin ceva: decât vitele -bovine. Probabil -că lă acâsta
- contribue

lâna

ei cea

d6să,

care

o apără

nu

numai

de in-

temperii, ci .şi de perderea. esecsivă din căldura corpului .
pria_ radiaţiune. Oia nu numai că consuma proporţional mai
pucină hrană decât ele, dar o şi utiliseza mai bine.
Hrana oilor incă are să
4

şi secs, ci şi după

vărieze

diferitele

la ele..Am vădut

mai

fluenţă forte mare

asupra

sus

nu

nu. numai

după

etate

fol6se- ce vroim 'să. obţinen

că

iarba

ei, nu

ce pasce

numai

in

de

Gia are. o in-

privința

cantităţii

de lână produsă, ci şi asupra calităţii ei. De acâsta trebue
să ţinem. şi noi cont cu privire la nutrirea de iarnă a lor.

Pen u producţiunea de lână şi de lapte se cere o anumită
cantitate de substanţe albuminoid» in hrană, peste cea absolut
necesară

pentru întreţinere.

de substanţe
“compenseze

Dacă „Gia

albuminoide în
din albumină

hrană,

organică

nu găsesce

atunci
depusă

ar

acea

țrebui

dosă

să

o

in Corp. şi atunci

„Gia slăbesce, Dacă ea este, prea slabă atunci firul-de lână
- nu nai cresce normal ci se subţisză şi devine aceia ce or-

dinar numim lână leşinată seu subţieată smulsă -de fâme şi
slăbiciune, şi lâna la tundere dă o „scădere „faciă de anul
trecut.

o

“La nutrirea insuficientă, nu numai grosimea firului, ci şi
cele alte calităţi ale lânei. sunt în suferinţă. Hrănirea oilor

esclusiv cu fin seă cu fin şi .gr ăunţe dă tot-r'auna o lână
subțirică la fir şi mâle, ear ţinerea, lor iarna esclusivă cu
paie şi slecle, dă tot-d! auna 0, lână |mai grosă şi aspră, „de
calitate inferidră,
a
.
|
|
“Tot acestao coastătă şi observă

fe care mocan

şi cioban

că oile sale când vărsză în Baltă, pe luncile bogate ale riuri:
-. Or şi mărei

dau

o lână mai

mare

dar tot odată mai aspră

şi mai gr6să la fir, decât în alţi ani, când le-a vărat la pă- şunile: din munte s6u în: coline pe LE Sluri ; apoi la ingtăşare

|
-

nu produc de loc.nici lână mai multă şi nici mai fină

"oile
“decât

maă

In fine
starea

care

în

normali şi dacă oile

lor

la hrănire

vine

în

|

sunt adulte.

rasa dela: care derivă ele,
dacă oile sunt rase de lână propriu

considerare

se găsesc,

dise, rase de carne ssu rase primitive de ţeară, şi dacă în

“anul anterior au fost sănătose ori bolnave. „Cele cari depun
mult usuc pe lână acea trebuesc să-l compenseze prin o

“hrană mai copiosă, egală cu acelea

ce sunt în crescere.

„ Mieii şi cârlanii recer mai multă iîngrijire la hrană decât oile
bătrâne. Ei să se nutrescă intensiv să fie tot- dauna bine

în carne,

dar. să

La păşune
- numai

nu

fie prea graşi ori ingrăşați, umilaţi.

le merge lor mai bine

au: iarbă

bună

decât

ori şi unde,
mieii

şi gustusă... Dacă

păşune - să-i ferim. “numai

de

umezeală

şi

dacă

umblă

de. „muscărie

la

;

iar dacă."i ținem la grajd să le dăm lor fenul' şi otava cea,
mai bună, ce avem. In lipsă de un fin propriu le dăm coinsă
situră „de meiii, de ovăs cu mazăre sau măzeriche
fără bâbe. Fen le putem da dilnic de fie- -care capăt câte

.0,25—0,46 Eig. apoi deosebit de fân le mai dăm în esle ori, Să
şi ceva grăunţe:

i cât vor

ei:să mănânce.

,

covate

ovăs cu

bobe de

mazăre sfărmate,

După 2 lani de qile dela. înţărcat, le îndoim raţiunea de
hrană, şi deosebit le dăm dilnic de: fie-care capăt câte, .
100-200 ar. de ovăs sfărmat astfel urmăm, progresiv cu -porţia de. hrană în raport cu esigenţile lor. Până la e-

tatea de un an şi. jumătate, hrana lor trebue să fie diferită
“

de aceiaa oilor bătrâne. Dacă ele n” or capăta hrana corespundătore cu esigenţele şi desvoltarea lor,. atunci ei singuri

rămân inapoi in desvoltarea lor, se pipernicesc şi capătă fel -de fel de bâle. In lipsă de hrană suticientă unii codesc si
"iau hrana dela cei- -alţi, care rămân cu: totul mici şi debili.
Pentru alimentarea potrivită a mieilor Şi cârlanilor până

—
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la 11/, an, vom avea în vedere următorele cantităţi şi combinaţiuni în Kgr.. de capăt şi di şi in raport cu desvoltarea lor:"
CANTITATEA

ETATEA

Materia

=

i
A—0i de lână;
i
i
: De la:3—6 luni. ,!|

,

in

.

m 6—12 luni. i
»»1—2

ani,

B.—0i

»

> a
ia

uscată | Proteină

0,5—0,65

DE

ratezi

“ panorau

Ma terii estractive fără azot |

:aportu
nutritiv ca 1:

brută

Ă
10,065—0,085 | 0275—0,33 |

-5,00
5,3—5.0

|

ăi

0.75

3—12 uni,

„i

- 1,85

014

0,57

i

1,25

0.155

0,725

ant,

..

4,2—39

0,67—-0,75 | -0,07—0,09 | - 0,35—0,40

luni,

n 1—2

CAPET

d 0,925—1.25 | 0,075—011 | 0,40—0,55 |

de carne

a 3—6

PILNICĂ

01

-

0,37

3
40
4,7

Tot aşa trebue să varieze hrana după cantitate şi combinaţii

„şi la oile bătrâne, în raport
-cu folâsele ce voim să obţinem de.
la ele şi după rase,
ținte

ale ţinerei

după

ce unul

din principalele scopuri şi

oilor : şi vitelor este

utilisarea

mai

nimerită

a nutreţțurilor.
După

esperienţele

făcute. la Proskau

cu oi adunate

apar-

ținend la 5 rase deosibite privitâre la hrănirea intensivă a lor,
după

câte

„spălată,

1000

Rige.

greutate

a

vitală,

au

produs

dilnic lână

“ Producţiunea

Producţiunea
de lână

de lână

Oi de rasăde ţară . .0,2260 kgr. Southdown. . .
Ramb. Negretti . . .0,1116

»

Negretti . . .. . 0,0190

»

Oi

de

-»

în

decurs

gr.

Merino 0,0797»

Electorală . .0,0623 »

rasă Electorală Negretti 0,1041

„Utilisarea nutreţului

0,0919

.

de. un

kgr.
an

lână.
cu

oile

se

vede

—
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| mai bine dia: esperienţele făcute tot acolo cu cate 100 de oi,
i apartinând la qiferite rase cari vara au umblat la păşune
şi iarna au fost ţinute la grajd. şi hrănite cu fin şi amestică- tură de fia şi pae; Și: a căror singură prodacţiune a fost lână.

Rapor-

o

R

n
| a. eân-

ASA

tul nu-|

--

,

"

|tareme-|
trice

Electorală

|. AR

.

244,6

Preţul
Lână produsă în klg.

ei în cântarul ne- materie us-|
cată cu

bani, mărci

+ spălată

tritiv | ?
A

Utilisat d. | 400 gr. de

|

_

Nutreţul|

.

pedie

|

germane
i

|i5%o apă si|
:5,

raportul nut.

3422 m.|

5,4 154,4 klg. | 926,4 m.|.

tritiv de
1:5t

3,78 m.
6,10 a

|. 518 2

14520 x

„

- 5,8 3025

Electorală Negretti || 238,0|

Rambouillet Negretti]-381,0|
Negretti .....- 2324]
Southdown Merino . 2790

5,3|3572 „ |1393,2.„ | 422 „| 496 »:
5813435» [14427 „| 5.26.» | 620 »
5al2i90 , | 7884 „| 240 „| 252 »

Southdown . . + .| 2496]

5-2 21005, | 6300 „| 214 „|

„| OI de ţară (galiţiane).

7

a

bergamasce, islandese

“

„|i250,o]

şi hăoscinueke)

a

|

aceste, sunt

252 »

i

5,8]209,7:2 | 503,4 „|

Şi-mai importante decât

-

tre având raportul nu-

ă

a

1472 „|

Ă

202 »
făcute la

esperienţele

Hohenheim cu 5 grupuri “de câte 6 berbeci bătuţi, fie-care ber- bec de la cele d'ântâii

2 grupuri a

fost

ţinut şi hrănit esclu-

_siv cu fân şi grăunţe, ast fel ca greutatea lor vitală nici-să nu
sporiască,

dar

nici

să.nu

scadă

la

Ei cântărâau

început

-

individual câte 46,5 Kilogr. iar la fine câte 46,55 Kilogr, după
un interval de 121 dile au. azodus pe. grup câte 4,66 Kilogr.
de lână spălată <6u 31,9/, din greutatea lor de tunsore. Alte

- două grupuri au fost nutriţi aprâpe esclusiv: numai cu paie.
“şi cu sfecle de „au scâdut

40,1 Rilogr.

ceva

şi din

greutate,

scădând dela

ia 44,1 Kilogr de capet şi au produs

gruy. 3,51 Kigr. .lână

seu 26,5%/, din greutatea

„cincilea grup tot de câte 6 berbeci

în total pe

de tuns6re. Al

bătuţi-a fost ţinut- şi mai

|

rău încât ei au perdut considerabil din greutate scădând dela

„45,9 Klgr. la 40,6 Kigr de individ, dar ei fiind nutriţi-cu amestecătură, compusă din 2/ părţi fin şi !/s paie de ovăs ei 'cu
t6tă scăderea lor în greutate tot ai produs atâta lână ca cei

„

alți, ba ceva mai multă—dândla olaltă 3,663 Kigr. s6u 27,3%,
din greutatea de tunsâre. Acest spor relativ mai mare, se
pote pune evident în contul influenţei mai mare a fânului
producţiunei

asupra
“. Pentru

de lână

paiele şi sfeclele.

decât

producţiunea esclusivă. de lână, Settegast dă pentru

“oile merinâse

grele de

tipurile Negretti şi Rambouillet

cari

au o. greutate vitală” de 45—60 Klgr. de individ pe diumătârele cifre, asupra nutriţiunei -mai nimerite a lor: +
oi

de lână

|

Materie

uscată

Oi fătătâre . . ... 1,135 Ig,
-Barbeci de-prăsilă .11,465

»

0,11 kg.

» 0,15

nutriţiunea

0iior.

.

Raport

nutritiv

0,58 kg.

1:5,3kg.

»

15.3»

04%

»

1:68»

»: 0,13 »: 0,67

»

1:50».

“Berbecii ds prăsilă 1,675 »
Pentru

Materii

„estractive

-» 0,89

Dătuţişisterpe 1,100 '»- 0,07 »

„Oile de carne... . 14950
_

-

Protcină

0,175»

0,89 .».

cu' lapte, cari.se mulg

1:50»
pentru

caşcaval şi brânzeturi, sunt aceleaşi considerăţiuni de fă„cot, ca şi pentru vacile cu lapte, calculându-se 10 oi f&tate
_egale-cu 6 vacă mare de 500 Klgr. greutate. Raportul nutritiv
"al alimentelor lor pe qi: pag. 470. Despre ingrăşatul oilor şi
berbecilor încă sunt aceleaşi. precepte de« urmat,
u
ca şi la ingrăşatul

vitelor. bovine

e

o

Berbecii bătuţi seu iatorşi se ingraşe mai! uşor Şi mai tare

N

decât: berbeci de rudă, iar 'sterpele mai bine decât mânzările.

. Mai: carind Şi” mai, iute. decât . tote, oile. se ingraşă berbecii E
“intorşi când sunt la etatea de 11[3—3 ani. “Animalele: tinere

'se ingraşe mai. iute. şi mai lesne decât aniinalele” pătrene,
“fiind că ele digeră şi assimileză: mai bine alimentele, deşi dau o ..carne mai. moleşilă şi depun mai pucin seu” decât.
7
N
i

cele bătrâne. Apoi rasele proprii de carne. des-Southd own se
îngraşe mai iute decât -merin6sele, şi intre merin6se corciturile dintre Rambouillet. şi Negretti se .ingraşe mai „uşor

_ decât Negrelti pur. Oile nâstre ţigăi, am văqut mai sus, că în.
„ privinţa ingrăşerei iau serios concurența cu rasele proprii
de carne. Oile- de curând tunse se îngraşe mai curând decât .
înainte de tunsâre, fiina că au mai bună poftă, de mâncare.
“De acea 'esistă obiceiul. „ca oile puse la îngrăşat să le tan-

dem. ântâi.

-

„Succesul ingrăşărei oilor depinde de timp” şi de alimente.
Cu -cât timpul disponibil este mai scurt, cu atât sporul în greutate este mai mare.. La ingrăşatul oilor timpul este mai. "tot deuna scurt, din causă- căoile:se pun pe ingrăşat numai -. |

atunci când sunt deja bine in carne; prin urmare
de sine

risipa de alimente

gătirea lor pentru

pe timpul destinat
îngrășare, vedi pag. 481.:

cade de

pentru

- preE:

Apoi el depinde şi de hrană ce leo dăm. "O hrană mai
bogată in. proteină, cum este uruiala de leguminâse nu numai că ingraşe: mai iute, dar favoriseză şi depunerea de multă

grăsime in- prapori, de său etc. Finul de livade, cositura de .
.

- meiu, deovăs cu mazăre s6u mazeriche şi uruială de bob scu
"fasole sunt cele mai. bune nutreţuri pentru ingrăşatul oilor.
şi berbecilor. Alimeritele mustâse şi apose ca sfecle, napi,
cartofi: lături . de spirt etc. sunt mai bune şi mai potrivite

„pentru. ingrăşatul vitelor bovine „decât „pentru - oi. Pentru:
aceste din urmă hrana lor să nu fie nici odată prea apâsă.
Raţiunea. dilnică de hrană pentru. îngrăşatul oilor se-compune de capet::
7

-

pentru oi. de ţară micuţe': 5 Klgr, materie uscată 015 Klee. Rai
„.. proteină 0,65 mat. estract raport nutritiv. 1: 4,3 pentru oi grele.

"de lână : 1,795 Klgr.

materie uscată 0 „20 Eiger. proteină 0,845

mat; “estract. răport nutr. 41 149; pentru oi de carne 1 „S50 Kigr.
Gr ra”
„materie uscată 0,25 Kigr. proteină 9,90 mat. estract 1:3,
,
“«Zooteetnie»
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După
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Dr Emil

Wolff

oile puse

la

1090 Klgr. greutate vitală: capetă dilnic:

ingrăşat după

Ă

1 Periodă: 26,0 Klgr. subst. organică cu 3,0 Klegr. “abumină.
152 Klgr: idrocarbure 0,5 Klgi. grăsime raport nutr. 1:55

2 Periodă 25,0 Klgr. subst. organică cu 3,5 Klgr. albumină
14,4 Klgr.

idrocabure 0,60” Klgr. grăsime 1: 4,5 raport nutr.
10.

Igiena

oilo».

Alte ingrijiride dat oilor nu avem de amintit decât ținerea lor sventate vara şi iarna. Iarna ele să fie ţinute în gr a)duri sventate şi !umin6se, nici prea calde dar nici prea
— ori. umede şi igrasidse.

reci,

“Ţinerea lor iarna afară, 'sub cerul liber, ori după nişce |
„simple
perdele s6u. după şirile de pae,- deşi pâte-fi forte
comodă dar nu este de loc raţională şi de folos, căci nimic
nu "i strică mai mult oii decăt amezelă. Mai curind suportă.
Gia o tempsratură ceva mai scădută Şi frigul decât umezeală.
Dacă plouă şi timpul este rece atunci lâna ei se umple 'de

apă

şi apa

stă

multă vreme

prea uşor se -recesce când
înghicţă, inghieţă şi lâna
-

în lână, iar oia cu lâna udă .

apa "i ajunge la piele, iar dacă
udă după ea şi atunci virfurile

firelor de lână îngheaţă şi ele şi se destramă.
- Apoi ținerea oilor „după _Şirile de pae ori elăile

.

NR

de fân

iareşi nu este de folos, din causă că oile smulggând la pae
şi fân din claie, o mulţime de gundie şi fidre de fân le
intră în lâna de pe grumadi, cari
odată şi depricieză lână. Ţinerea

nu se mai pot curăța nici
lor în saivânele şi zăvadele *

descrise la pag. 184 cu atmosfera lor gredie şi tot-d'auna
încărcată . de vapori de apă, încă nu le face bine,'cum nu.
te pâte face bine şi să fie igienică nici trecerea bruscă din saivanul

W'afară.

cald

unde

stau

inghesuite, la aerul

curat

dar rece

—
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-

Dacă am vroi.să ţinem merindse şi rasele engleze de
curne în aceleaşi! condițiuni şi sub acelaşi regim cu ale
“nostre nici una singură nu ne ar remâneaşi să scâtem
în primăvară, căci. tote: ar peri In decursul iernei. Bine insă
nu le tace nici la unele, nici "raselor nâstre rustice, ori şi
cât de tenace şi resietente ar fi ele, şi efectele defavorabile
ale acelui regim şi sisteme de ţinere se manifesteză în afară
prin oia eşită slăbuţă in primăvară cu lâna incălcită, şi
smulsă

de pe trup

inainte de a o tunde

noi şi cea . remasă

incă pe corp fiind mare parte încărcată cu iot felul de gundie..
pe eu. Nu este deci mirare dacă noi ne plângem că lâna.
oilor n6stre nu o putem vinde cu preţ. Nici darea hranei.
uscate pe pământul mole şi de mult ori: în ploie noroi şi

balta încă-nu le pâte prinde bine, nici a face hrana -gustosă
după ce ele grămădindu-se
din ea cu piciorele in noroiu

|

să mănânce calcă o bună parte
şi baltă, şi apoi remân flămânde,

pe lângă că din causa nutrețului umed, ori prea rece şi
stând în pic şi ploe ele pot să se imbolnăvâscă
şi contrac-

teze diferite maladii.

|

a

Da aceia

cel ce vroesce ca oile sale -să'i renteze şi producă “mai bine decât! astădi, să cultive mai sistematic oile sale
fără deosibire de rasă, dar mai cu semă cel ce ar voi să!
întroducă rasele merin6se de lână, ori rase de carne, acela
nu se va puiea lipsi nici odată a avea grajduii . sistematice

şi incăpătâre

pentru tote oile sale, indiferent din ce material

,
_.
ar fi construite ele.
- “Grajăurile” de oi se fac. masive, construetii de zid, ori
căra de lemn. sau din nuele Şi lipite cu pământ. Grajdui “
de oi se pune tot dauna . pe un loc ceva mai ridicat cu.
| dosul în bătaia vântului, şi-să aibâ” cât mai multe uşi largi
eventual porţi mari pentru eşirea lesriiciosă din ele. Feres-trile lui este mai bine să fie cu giamuri de: sticlă “pentru

ca

să fie

luminvs. și să

se premenescă

uşor aerul din el.

—
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Uşile să nu le facem în direcţiuni opuse, căci la deşchiderea
„lor prea uşor 'dau loc la curent pericul6se;. mai bine le
facem t6te de o singură parte în facia sorelui că uşile să
„se deschidă -în afară, căci. dacă timpul este liniştit şi: cald
să rămână eventual qiua întregă deschise ca oile să Ş6dă qiua
intrâgă la sâre şi la aerul curat ca şi în libertate. Unde
acestă nu este posibil facem în făcia grajdului oc6le mari
“pentru: scâterea oilor ăfară la. sore când timpul. o permite.
„Ca

măsura

de „siguranţă. pentu eventuale

incendii

e

bine -

că în partea despre apus să facem.o portă mare. largă că
pe ea în'cas de pericoi să putem scâte în grabă oile.
„Uşile

să fie destul

de largi

ca la rinirea gunoiului să putem

intra. “cu carele direct în el pentru ridicarea gunoiului.
Apoi. curăţeniea este lucru principal pentru grajdul oilor
ca să nu le cadă nici odată gundie de sus în spinare şi să
aibă o temperatura potrivită. Dacă grajdul este construit masiv

„de --zid,

atunci

podul

lui

este

bine săl

transforimăm

în.

magazie de producte cimentată, ori dacăe numai podinit,
“il “întrebuinţăm ca şopron pentru fen şi otavă. El trebue.
- însă

.

şa fie înalt în păreţi de cel pnţin 3,16 m.

Ca dimensiuni şi spaţiu pentru o oierie sistemaţică calculăm
peniru

o Gie mijlocie 0, 6—0, 7. şi

pentru 'miei şi
„pentru berbeci
- Grajdul de
„cari le facem

0,8'm. pentru oile cele

mari,

cârlani pâte să fie. şi numai O „5—0,6 m. iar
câte 1 m. de fie-care...
oi să fie despărţit in mai multe: ocole, pe.
sau cu eslele lor;şi cu -laţuri,ori: de gard

- de nuiele : după analogia strungei, dar să --aibă la mijloc.
uşi de l&ţuri pentru umblatul ciobanului şi: eventuale alegeri

ale oilor. Când
7

este să dea la oi d& mâncare tot-deuna

este

necesar ca el să scotă oile afară din ocolul -lor ca să nu
le cadă fi6re de fin în spinare şi pe grumadi. Pentru datul

Uşor al nutreţului grajdul de oi să aibă una sau: mai multe:
„codărie

închise

cu scinduri,

ca la aruncarea “finului pe

coş.

|

—

“in grajd

să “nu

ridice

629

colb

—.

şi praf

care le este tot-deuna

- .vătemător. Dacă grajdul de oi are răsuflători suficiente, aerul
să premenesce

cu: uşurinţă

şi finut din pod

un miros.

nu capătă nici

,

,

|

o

Resuflătorile grajdului se fac se iasă sai în sus pe acoperiş |
sau lateral pe.sub streşini. Cele din urmă sunt mai bune de.
cât cele Wintâiă, fiind-că vaporii de apă: nu

se pot condensa şi

„nici lemnăria nu sufere de umedslă, ceea-ce la cele cari erau
pe acoperiş forte des se intemplă. Streşinile grajdului de oi.
se fac largi cu sub ele să se pâtă adăposti care, tot felul de.
unelte

etc.

Temperatura

lui normală este de

10% R.

|

uneori

pentru sterpe pâte fi ceva şi mai j6să, iar pentru oile f[&tate
ceva mai urcată. Atmosfera umedă şi încărcată cu “vapori
şi

un

„De

aergreu
alt-fel

în

însă

le'este tot-d'auna văt&mătore.

cas

de

nevoe

grajdul

de

oi. dacă

|
este bine

-

făcut vara şi tomna îl putem întrebuința până. la r&cirea.
vremei în total sau în parte ca. magazie provizorie pentru
păstrarea productelor până la vindarea aceloraşi oile le ţinem
atunci sub

şoprâne

deschise

ori că, ela dor m afară

streşinile largi 'ale grajdului.
Ore- -care atenţiune

merită

Să

pe sub

Au

să dăm

şi eslelor

oilor; pentru

ca oile să nu “şi risipâscă şii calce nutreţul in pici6re dar
nici să nu li se murdărâscă lina. Eslele pentru oi pot fi făcute

fixe ori mobile. Cele fixe ajung prea jos cu ridicarea treptată.
a gunoiului,

ne care de obiceiii

îl rinim numai la o jumătate

de an, şi deci sunt de preferat esle mobile. Cele mobile le..
facem duble ca oile să p6tă mânca din 2 părţi la ele, calculând câte '40 em. spaţiă pentr fie-care. 6ie, şi numai când

ele. sunt aşedate la părete, le facem'simple, ca oile să. mă- nânce de o singură parte la esle.: Pentru oile burţose ar fi mai
nimerite
să fie rotunde, căci.ele ofer spaţiu mai mult şi oile
nu

se imbuldesc,

lucru

este

nici

vatămă

câna

mănâncă.

Principalul !

la Ele ca oile când mănâncă să nu pâtă trage nu-

„— 630 —
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trețul pe d'asnpra, şi nici să nu le: cadă firea de fen pe
grumadi ca să le murdărescă lâna, şi pe lângă nutreţul aspru
să le putem da în ele şi stecle tăiate, cartofi etc. In scopul

acesta este bine ca sus să aibă o scândură apărătâre iar
stinghiile lor să fie puse oblic. Cea mai bună este eslea, dublă
a lui Block
-

fig 146.
îi

Eslele

suspendate

de grindi' cu lănțuşe

_

-

7

.

Fig. 146...

Eslea: dublă, de oi după Block.

etc. sunt prea grele şi nopractice. Englezii cari ţin şi hrănesc
oile lor msi mult afară la câmp—ai făcut eslele de fer, portative

pe rotiţe pe cari le mută

de pe o tarla pe alta. Aceste

ati un acoperiş, ca plâia să nu ude nutreţul din
Ca aşternut'in

ele.

grajdul oilor întrebuinţăm paiele de cereale,

coceni de porumb, curpeni de cartofi,- vreji de rapiţă, de
mac ete. care materiale deşi sunt mai grâse şi mai băţese,
de cât paiele de secară, totuşi sub acţiunea urinei mai con- centrate a: oii in decurs de-o jumătatea de an se înmâie şi

fermentâză şi ele. După seson calculăm de fie-care die câte
0,12
— 0,18

Klgr.

paie de

secară

pentru

aşternut

pe di

;- Parasiţii. Oile încă au să sufere mult de diferiţi parasiţi
interni

şi externi.

chea, interni

Externi

sunt Oestrus

sunt. păduchii

căpuşile

şi stre-

râia şi călbeza.

Strechea (IHypoderma lineatum Will) depune ouăle ei in
„spinarea oi până lina este încă mică, şi i produce bobilci sub
piele. Căpuşa (A(Melophagus ovinus) se găsesce des în lina

“oilor slabe şi necurate, se întige apoi in piele şi le suge sân-

.

LL
gele.

Se pâte

combate prin spălare cu estract de foi. de tutun

sau cu : săpun
soluţiuus

Musca

—

nicotinat,

de carbol

ce

vinde

regia: n6stră sai „prin

o

de-4/y,

(Oesrus ovis) 'şi depune

ouăle în parinele oiei, şi

"a

dâsvoltarea omidilor ei le produce un fel de mâncărime.
în bot şi nas, ce s'a confundat adesea cu căpierea, ceea-ce
însă nu este, Oile inşişi ca să scape de ea când stau grămadă
ţin boturile în jos ascunse,ca să nu potăsbura musca intre ele.
Riia se-produce prin un parasit al pielei. numit (Psoroptes |
longirostris) şi se propagă prin contactul direct şi nemijlocit .
de la animal la animal de unde 'şi vine proverbul. «0 die
riiosă umple turma intregă». Ea încă se pote combate > prin

spălarea cu estract de tutun.:
Maladiile mai

|

vitele cornute:

frecuente

Si

la oi sunt

cele

cari se ivesc

şi-la

febra aft6să, pleuro-pneumonia, tuberculosa,

osteomalachia, iar. proprii ale lor sunt cârciagul,
_anthraxul,
„căpierea călbeza 'riia şi vărsatul. .
|
|
A
Câlbâza o câpătă oile cu deosebire pe păşunile rovinâse şi ji-

lave.. Ea provine din nisce lipitori' mici numite (Distomum
hepaticum) cari se ţin prin locurile jilave şi băltâse şi cu iarba

ajung în stomacul oiei, şi dacolo. în fine se- propagă până in
ficat.
puse

-

Ea se propagă cu deosebire prin ouăle parasitului dedirect pe iarbă sai prin nisce melcişori mici bruni, ca

intermediatori, cari se allă prin iarbă -de pe rovine şi bălți,
pe cari ia îl pote. să'i mănânce şi” la sfărimarea gădcei lor;

ousle parasitului se pun în libertate. Călbâza o capătă oile.
- numai vara, când timpul este cald consecutiv, in toiul“ verei
„Şi spre tomnă, numai” după ce ouăle parasitului aii ajuns
a un anumit stadiu de desvoltare.
“Oile-călbejite _la inceput nu se pot cun6sce din cele să"pătâse dar se cunosc mai târqii din ele prin aceea, că
slăbesc in continuă, devin anemice,. nu mănâncă cum se .
cade, pleopele şi pieliţele lor sunt. albici6se, şi mai des per.

— 632.—.
- Cele mai
“puţine;

multe : per spre
pe altele

primăvară,

le repune

bola

iar vara relativ

numai

peste

mai

un an, în

t6mna. urmâ&târe. Ubservându-le Gin ' vreme ele se mai pot
da încă in tăere, iar. mai târdiă sunt prea slabe şi pentru
- păstrama. Ca

“avem

mijloa

un baciii bun

de combatere

şi prevenire-a

ei estesă

şi deştept, care tot- dauna se evite lo-

curile. pericul6se.
ă
Vă&rsatul saii bubatul

la

oi este

mai

periculos. de cât la

vitele bovine, cal şi porci. Ba el este forte periculos pentru
-oi şi face “ravagii insemnate. în turme. EI este de natură -

Infecţi6să şi se transmite . prin diferite
„cu cari

vin în contact

animalele

mijlâce. Şi ubiecte,

bolnave;

apa de:b&ut şi iurba de păscut; în grajd
“ aşternut,

gunoiii; grajd; ocole şi vagâne

zăcut animalele bolnave.
„Bola începe a se manifesta
„constând

* în oboselă,

lipsa

păşune prin

prin fân,

paiele de

în cari. au

o
dile după

la 4—1

anemie,

la

de pofta

.

fost şi

.

Di
intecţiune

de

mâncare,

“capul plecat înjos, urechile. ciulite, ochii lacrimâză, din gurăes hale

şi din

nas- -mucositaţi:

“figuri, temperatura corpului

răi mirositore,

apoi s6 ivesc

se urcă la 4l—420

C. şi în fine

„se ivesce v&rsatul în forma unor împunsături mici 'de purece, cu mărginile roşii, cari înroşesc în fine pielea peste
tot. Pe sub sgr ăbunţele - de bubat cari la. inceput sunt mici
de

tot,

numai

arate un lichid
bură
lor

şi câce,
ca o

de

meiii, incepe. să se

străvediă — limfa — care mai: târdit se tulbubatul

pojghiţă- nâgră

numai o urmă
mai cresc.
Durata

de mărimea “b6belor

-

săpată

bâlei este

* sparge
şi

— bubele

scorțsă

se

se

usucă

jupbie.

şi

şi câja
rămâne

-

adânc — în care. puţine fire.p-de lână
>

de 23

săptămâni;

şi animalele conta-

„minate arare 'ori se vindeca şi scapă, mai des per. Din cele lo
„vite de vărsat de ordinar per 200/, când se ivesce iri numer mai
"mie şi peste 50; la sută când v&rsatul- bântuie cu furie iar cele

i: „688 o
“scăpate- tinjesc multă vreme după aceia devin infirme din:
o'causă ori alta: r&mân cu un defect 6rezcare, „orbesc,
perd jâna,,. avortâză, rămân. slăbănâge etc.
Ca mijloc de combatere a vărsatului se recomandă isolarea îndată a animâlelor bolnave de cele sănătâse, hrănirea celor
“Dolnave sistematic şi: când nu pot -mânca adăparea lor cu apă cu tăriţe, turtă de ulei şi apoi ocularea îndată a celor:
sănătâse. Prin oculare perderile se reduc la 1—9%[0. .
“Cârciagul o bâlă. for te pericul6să ivită pentru prima 6ră
intre oile mocanilor ce-au trecut cu turmele lor din Basarabia în Dobrogea după r&sboiul ae neatirnare, şi pe'cari
le a decimat câr cegul cu totul. Mulţi economi de vite aii
_r&mas atunci în sapă de lemn. Intre. turmele locale din Do- :
brogea cârciagul a fost mai pulin' violent. _Causele lui nu...

/

putut. fi încă descoperite.

Căpierea o bâlă infecţi6să care se ivesc, des la oile tinere
„cârlani şi midre, şi mai rar la oile bătrene şi vitele cornute.
Ea e datorită, unor vermuşori mici sai limbrici din. familia:
(Taenia

-panglicel, anume

coenurus)

in formă

cari

de

inele!

sunt lepădaţi cu escrementele de la cânii ciobanilor ce sunt |
pline de ouă, şi pe iarba umedă rămân multă vreme în.
până

stare. de: vitalitate,

când

sunt:

ajung în stomach — găuresc păreţii
a.
lor Şi ajung la creer.

luate de oi, .cu iarba”
stomacului şi intestinea.

„* Viermii aceştia produc în- creer' nisce protuberaţiuni Şi
" ulceraţiuni ale creerului impreunate cu amețeli. Oaia lovită
„de

căpiere

se

distinge

din turma

prin

întregă

manifestaţiu-

„nile ei neregulate şi inconsciente : Aci ea al6rgă inaintea
turmei, aci rămâne in urmă, ori r&tăcesce pustie pe. câmp
Date din: picidre,

se. învârtesce

"sare şi cade: des, fără să simţă.
In mâlele capului

in loc pe un picior, .. alergă

|

ei se produce o subţieree a ţestei capului

sub care mai tol- d'auna se găsesce băşica panglicei. Ea s'ar
2

— 634 —
“putea
țestei

înlătura singur prin trepanaţiune adică prin găurirea.
în locul subțiat şi extragerea vermelui, dar creerul

este. deja alterat şi nici parasitul nu se găsesce tot-d'auna.
Din cele operate numai a treia parte se vindecă; la altele
se produce

o ameliorare

aparentă

pentru câtă-va

vreme, ca

bâla să revie mai târdiă mult mai vehementă. Mai bine este tă-

ierea lor, Capetele de la oile lovitede căpiere nu trebuesc
aruncate saă' date la câni, căci contribue la propagarea
bâlei mai departe, ci ele trebuesc ingropate. adenc în. păment ori arse şi carbonisate- complect, pentru : stârpirea

complectă â parasitului.

|

|

Disenteria sau . diarrhoea violentă devine des la miei in
_mod epidemic şi are de cause răcirea. stomacului, deran-

giarea lui cu
fectudsă. -

nutreţuri şi alimente
|
-.
Ma
11.

Foldsele

improprii, nutrirea de-

oilov.:

Fol6sele principală ale oilor sunt: lâna laptele şi carnea,
ca scopuri şi fol6se secundare ale lor Sunt crescerea de berbeci reproductori pentru a face comerciu cu: ei, apoi cumyărarea
pe oi slabe şi reformate pentru a le ingrăşa şi vinde pentru
tăere vara şi lâmna. Aceste trebuesce să le avem tot-dâuna
în vedere, după ce de cele mai multe ori tendenţa şi resultatele tinerei oilor. ne suni impuse prin insăşi condiţinnile

localităţii şi a desfacerei.
Am

văqut

mai sus, că păşunele

o
de cari

dispunem

pun nu numai rasa şi soiulde oi ce avem să ţinem

ne im-:

şi să cul-

tivăm ci ne “determină şi felul lor de producţiune şi calitatea
lănei. Păzunele grase de luncă.cu o iarbă mare şi abundentă
dau tot deuna an corp mare voluminos şi o lână:
mare gr6să.
ia liv dar incărcată cu usuce şi numai nişce păşuni
adevărat
bune de oi,cuo iarbpă desă m6runtă şi
subțirică la foi şi

—
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în tije pot să producă o lână subţirică la fir mâle, şi mătăs6să..
- Păşunele de luncă sunt deci mai potrivite pentru oile pusela ingrăşat decăt pentru oile de prăsilă şi pentru producţiunea de lână. Păşunele accesorii din ogore şi mirişti se:
potrivesc mai bine pentru ingrăşatal oilor de strinsură : ber-:
beci bătuţi, oi sterpe şi.bol6şe, etc. a-căror lână şi dacă se

murdăresce

ceva pe cele ogâre

şi în mirişti, nu se perde:

“.. maltla ea. Da obiceiu ele se cumpără primăvara îndată după - înfiinţarea stănilor când ele sunt deja tunse sei pe la. Sf. [liedupă ce sau dires în cât-va şi grase se taie în decursul.
verei ; iar tomnu se taie mai mult oile ve formate—botâşele-

—cari se taie mai mult în salhanele pentru făcut pastramă
din ele.
scump

'Brânza

şi .urda

decât cea

obiceiul

şi oi reformate

sfecle morcovi

munte

se vinde

cu 100/a

d'a

cumpăra

şi a le îngrăşa

tâmna

in decursul

berbeci:
iernei

cu

cartofi, Şi diferite r&măşiţe de la industriile

anecse agriculturei, şi apoi grase a le vinde in
“viitâre. La noi acesta va [i mai pucin rentabilă.
putea deveni

mai

de câmp.

In streinătate este
bătuţi

de

rentabilă şi la noi atunci, când

primăvara
Ins& ea ar

se va stabili un.

debuşeu statornic spre Orient cel pucin pentru redobândirea:
aprovisionărei oraşului Constantinopole şi a vapărelor eengleze

ce trec spre Indii, cu carne de berbece
Tot aşa va deveni rentabilă
oilor merin6se

şi destul

pentru a produce o lână

şi de vacă.
de Jucrativă

ținerea

de piepteni: mai fină

decât cea ţigaie de astădi şi crescerea de berbeci buni pentru:
reproducţiune—ambele condiționate de capital şi inteligenţă:
mai

mare

decât

ce la'noi numai
crescerea

lor.

le posedă
6menii

Acestea

cultivatorii

noştri

de: oi,

după

mai pucin, culţi se îndeletnicese cu
ins6 ar putea

să fie şi să devină

forte:

lucrative, după.ce. reproductori buni de rasă se-caută şi seplătesc biae

din

tote speciile.

ea nevoie de remedii

Apoi

ovicultura

radicale, pentru

nâstră are

şi

sporirea folâselor ei

-

—
- “Jâna laptele şi carnea,
'de lână
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fie unul singur din ele. Producţiunea

fină de piepteni -va

“pentru multă vreme

—

renta “destul

de bine

şi la

noi —-

şi esistă câutare pentru ea la fabricile

din .ţeară- chiar. Chiar şi numai. ingrijirea mai sistematică a
„oilor şi raselor actuale în: cea ce privesce hrana lor şi curățe= mia lânei lor, si tot va aduce tol6se bunicele.:
|

Rentabilitatea oviculturei române ar spori enorm

- insă 3 prin

" desvoltarea -şi- perfectionarea industriei de casă, dând .mai
multă consideraţitine confecţianei şi portului naţional. Gra“ţie influenţei pernici6se a elementului semit in Moldova

sunt

deja judeţe întregi, unde portul populaţiuriei rurale nu mai
.are

nimic

romănesc

şi cu

el a

dispărut

cu

totul

industria

.de casă şi populaţiunea rurală se: imbracă in cartonuri şi
tot. felul de bumbăcării, cumpărate de la jidani, armeni ete.

__Daca -poporul
“mai

bine

munca

nostru

vroesce ca să i renteze şi plătească - |

sa şi producțiunea

proprie,

apoi

este

dător.

in interesul său propriu ca el -să fie cel d'ântăi consuma=tor al ei! vedi Fitotechnia pag. 941 şi Economia rurală la capitalul” industriilor anecse agriculturei. Englesul, gerrnanul
“şi belgianul 'se vor interesa

mână “şi
înşine.

de rentabilitatea

Până ce

ţăranul

mai pucin de

agriculturei

producţiunea

nâstre

român. va remănea

ro-

de cât noi

fidel „portului

“ strămoşesc i se va renta şi munca sa.
SI
- Penten utilisarea mai bună a laptelui de die prin fabrica“ţiunea de brânzeturi, este neaperata trebuinţă 'desvoltarea
industriei laptiere raţionale moderne, puse pe base noui,
În direcţiunea acestă ar face mult înființarea unei şcâle .
:speciale de lapterie in regiunele munt6se, cum şi organisarea

Anor

stăn şi caşerii sisteinatice din partea Reuniunilor

de

Credit şi economii, cu aparatele noui moder ne—şi închirierea
acelora la proprietarii de oi singaratici, ori asociaţiunilor lor.
“Institutele de Credit de peste munţini se par mai nimerite, .
fiind mai apropiate de afacerile: marilor cultuvatori de oi şi

—
cunosc de

a prâpe

687 —

şi trebuințele, lor. Guvernul

român

le ar
a

"putea acorda 6re cari favoruri şi înlesniri pentru transportul
productelor, unele. scutiri la migraţiunea turmelor. etc.

-

Sistema nâstră de până aci a fabricaţiunei brândeturilor
se condamnă de sine în de ajuns prin proverbul «că dacă. > :

ai vedea cum se fabrică brânza și urda, nu aă mai mânca.
din ea» |:
Cu dispariţia sistemei' de prodacţiune dispar şi familiile
. populaţiunei, şi statul şi poporul perde. cum. a
și clasele
dispărut

numerâsele

__Porele germane
-oile

într'un

mod

colonii. române, imprăştiate printre po-

şi slave. Prin. modificarea sistemei de a ţine:
mai raţional,

ovicultura din

ţările

apusene

a luat un avânt enorm, iar ovicultura română rămasă
onară, a dispărut cu totul de acolo. N'ar fi bine deci

staţi-.
ca să.

dăm a douară tributul neglijenței, căci nici din dispariţia
stingerea totală a mocanilor seceleni şi a țuțuenilor şi a.
„modului lor de traiti, nici din transformarea lor în moşieri
şi mari agricultori, poporul român nu are ce să câştige. | |
şi

In ceea-ce privesce

rasele indigene

de oi, ţigaia merită o:

“ ţinere mai bună şi ameliorare prin o selecţiune conscie
de
|

scopul ce se urmăresce
troducerea

şi ea va da un bun substrat pentru in-

merin6selor.

Ţigaia pură merită să fie introdusă
şi la munte, fiind intru tote superioră ţurcanei, şi pe. lângă
o: îngrijire mai bună ea se aclimatisâză şi: ernsză destul de

uşorşi acolo.

ai

|

|

i

N

a) Lâna și cunâscevea

ei.

..

. Lâna este considerată ca un: orodus ala stratului subcutaneă i
"din piele ca şi firul de păr. Ea-este cufundată cu rădăcina
in nisce săculețe sai pungi în piele şi ese la suprafaţă aci .
în'forma de buchete saii şuviţi, fiind mai.multe fire grămădite
“la 0- “altă, aci fire singuratice' nai mult. sai mai puţin egal

—

-diseminate

-peste. întreg

şi piciore. Deosebirea
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corpul oii. propriii
dis, afară

de [aţă

între lână şi păr consiste în acea că

firul de păr este mai scurt gros şi aspru, fără elasticitatea
necesară pe când firul de lină este mai lung mâle şi flexibil.
mai mult sai mai puţin ondulat. Părul are tot-d'auna mă&duvă
in el. pe. când lâna nu —deşi în Jânele ordinare încă se
-găsesce păr cu strat”
de. meduvă destul
de gros.
„_

Pielea însuşi se compune din mai multe straturi de celule
-saii peliţe deosebite, ini care deosebim mai principale 3: epiderma, derma stii corium şi stratul sub-cutaneu. Epiderma
însuşi se compune din alte 4 strate diferita începând de sus
in jos: stratul mortificat' sunt celulele cari se jupâie de pe.
„cap şi corp, pe care noi de ordinar o numim mătr6ţă sai
linticică, la cai praf pe care îl sc6tem cu ţesala, apoi stratul
„ornos, stratul lucid şi straţul mucos saii a lui Malpighi.

Derma

sai cutis

îrică se compune

din 2 strate diferite:

stralul. corium de unde şi numirea românescă de curea este
„partea, cea mai densă tare şi tot odată elastică a pielei. La
tăbăcitul pieilor tâte pieliţile sai stratele superidreşi inferidre
“se înlătură prin diferite operaţiuni mecanice şi chimice, şi
rămâne numai stratul central corium, care dă talpa saii pielea
tăbăcită proprii qis. Ea se compune din un strat papilar

numit ast-fel din causa unor escrescenţe in-formă de negi ce .

'se găsesc în mare număr în ea,
reticular

compus

din

nisce

fibre

şi apol un altul,e stratul
ce se

incălcesc

la o-laltă

in formă de reţea. In fine stratul sub-cutaneu se compune
iarăşi

din 92 strate— faşa superlicială,

fascia -superficialis,

care apără şi lgă pielea de muşchi
— şi stratul de grăsime
stratum-adiposum, care
multă grăsime —la

se află

nemijlocit

porci. se ailă slănina

în

sub' piele

şi are

el.

In piele în nisce cufundături ale ei se află rădăcina fivalui
de păr sau de lână şi glandele sebacee şi sudoripare. Glandele

sebacee

produc un lichid gras usucul, care dă părului luciul

_
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său i şi "] apără tot odată şi de intemperii. cu ande sebacee se.
află la basa fie-cărui fir de păr sau de lână, iar usucul ce'l
secreteză ele este diferit, aci mai uşor, aci mai grei solubil,
şi când lâna e încărcată de usuc „e greu de spălat. Agri-:
cultorul are tot motival de a „cun6sce natura
usucului.
după ce el are a apraţia lâna de pe die, cum şi cantitatea

de usuc ce
comunică

se pote

în afară

spăla

din

lână. Glandele

sudoripare

direct şi produc sudrea: care

servesce

la regularea temperaturei corpului. :
_
Pieleala oi este albă, la miei galbenă ă, la cele seine şi negre
stratul

corium

conţine bobiţe

de pigment

colorat.

- Părul sâă lâna se compune din firul săi scapus pili eşit
“afară din piele, şi rădăcina radix pili care se află încă cufundată în piele. Rădăcina firului de. păr şi de lână se asemănă

cu

un bulb saii'o copă

;şi'şi

ia originea în stratul papilar.

Piz, aan,
Desvoltatarea

părului

a). Stratul cornos, b). Stratul mucos, €).

încă - în piele..

Vagina înternă, d). Vagina estornă,

corium, e), Basoment membran, f). Papil părului, g) con lung al firului,
n). Vagina lu, î), Picături de grasime,

Bulbul lui are forma unei pere d'asupra căreia se află întorsă
- cu gura în jos în forma -unei pâlnii partea de jos a firului
_”.de

păr. Acestă

pară

se numesce'papila părului care

nu tre-

buesce confundată cu stratul papilar-al piele! dar este similar

cu el. „Ea se află situată în nisce cufundături sâii indoituri

-

«
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„ale .pielei numite vagină, compuse din stratul: cornos cât şi
“şi din stratul mucos, şi le are în nemijlocita. sa apropiere.

„. Firul

de păr (scabus)

sai

de lâna ca un

product

al pielei

|

se “compune din diferite ' strate din care care: cel: esterior se:
numesce Cuticula pili ca un acopermint forte fin al perului,'.-:
apoi urmeză: stratul cortical compus din'o substanţă fibr6să..

cu nisce celule late în forma de plăci, cari în parte se a-!
coper. una pe alta sai după forma pâlniilor sunt virite una
“în alta, şi tratate cu acid sulfuric . ferbinte se desfac de la
„o-laltă. In fine'la mijloc se mai află une-ori nu tot:d'auna,
stratul cu măduva, de . grosime diferită compus: din bobiţe

de măduvă. Lina as la oile merin6se ni are canal cum
i „duvă. ca şi „la alte câte-va
nalul

de m&duvă

rase

țigăie,

pe. când

la altele Ca-.

se ivesce intrerupt, iar la părul. de la ren --

etc. canalul mă&dular ocupă cea mai
Lâna: se deosihesce

de

mare parte” a diametrului..

firul de păr

nu numai

prin

gimea. ej ci Şi prin aceea că este elastică, fără canal

lan=

de mă-

duvă şi deci! mai solidă. Apoi ea cresce înainte, dacă o tundem
sai nu, şi crescerea ei. nu se sisteză. nică - odată, nu năpâr- lesce ca părul” 'de pe cai, vitele bovine etc. Dacă Gia este bine nutrită ea să nu. se tundă 2—3 ani de dile, lâna ei tot
* cresce

inainte în aceia

şi grosime

(i fost tunsă. “Totuşi, la tuns6rea

şi calitate ca
mai

dâsă

des,

şi când

ar.

de 2.ori pe

an; obţinem ceva mai multă cantitate de lână de cât Ja- 0 singură tunsore, de. unde resultă că după tuns6re crescerea
lânei este mai intensivă pentru acoperirea. cor pului. Numai
cândâia este rău ţinută şi îndură fome şi -sete cu săptămâ-'

.

,

nile şi lunile, lâna 'ei nu cresce normal deşi ea cresce, incă.
inainte insă se subţisză . considerabil şi este “fără putere =
lână. subțiată, de fâme — eventual une-ori se deslipesce: de
la basă, şi atunci ea ni se pare smulsă” după - die, cea că! - a regimul

irațional. al nostru -se întâmplă forte des, caa pile. - |

să iasă ca jumulite în primăvară.

i
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e
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Face. mult, şi hrana şi păşunea ce constimă dia, care con-.
tribue în mod

însemnat.la calitatea produsului şi la produce-

|

țiunea delână. Lâna ca să fie normală trebue să fie egală in
grosime la ambe capetele, sau cu prea puţină diferinţă între
ele, ca firul de paiu sei trestia din baltă. Virfurile. ei sunt

apărate de intemperii
dele. sebacee.

prin usucul,

Totuşi 'nu tâte firele

te se șecreteză de glan-,
de

egale

lână sunt

pe .

corp şi lâna în generela rasele deoi este tare variată. Lâna
"de pe oile merindse Southdown, țigaia şi alte câte-va, posedă
o singură catezorie de fire fără măduvă—e lână verilabilă.

|
-.

căci conţine păr şi 2.
după die este amestecată,

Alte-ori lâna

ştim sai împăială: adică părul compus din nisce fire lungi.

PRCUS SES POUR

-

ASETRESI

ter,

sa

Piz, 148

Două șuviţa de lână una cu usue, şi alta fără usue
Lă

şi aspre, cari compun

flâcele saă laţele de pe die cum

e la -

_ ţurcană, iar pe de desabtul lânii se află nisce fire mai sub-. De
- ţiri şi lungi numite ştim- su: împăială.
a
Părul singur fără măduvă este numai. la rasa New-Lei
cester,

Apoi lâna este ţinută la o altă parte prin “aceea

ese in buchete

seu mănuchi la olaltă din piele, şi parte

că...
prin.

peri legători şi usuc şi formeză şuviţe, laţe şi flâce. Numai
„după

spălarea

« Zootechnie»

i

ei de. usuc

cu apă

caldă

şi eter se pâte cu-

al
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nâsce lâna bine, căci atunci şuviţele ei
desfac! de la olaltă. Fig. 148. Totuşi nici
bine structura firului lânei pe care
se cade unic, la Microscop, mărind
mărimea

-

.

lor: naturală.

Ă

prpe

ori din

sedest ramă şi firele se
atunci nu putem vedea
îl putem examina cum
firele de 2—3-—400 de.

AIA

—

.
Firele

Fig.

149,

de Ină vequte: la microscop,
1
păr de pe „dia Lincoln,

.
în miirime de 3400

ori atât în lungime cât şi în secţiunea lor. 6, 7, pâr de ţureană, 8. fir de lână
do Southiown și țigaie, 11-12 lână merin6să, 13. lâua subțiată, - o

Deşi

lâna de pe 6ie

ca: trestia

din baltă,

ni se pare: egal de înaltă
totuşi

şi de grosă

secţiunile. ei transversale

ne a-

rată că ea nu este rotundă ci mai mult su mai pucin ovoidă,
şi esistă diferinţe însemnate. Lâna. merin6selor este: după
esterior crâţă saii ondulată, cu ondulaţiunile tare regulate.
Apoi esistă o strânsă legătură între regularitatea: ondulaţiu-

—
nilor esteridre ale lânei

643—
merinâse

şi între calităţile

ei. Şi

lâna

ţigăiei n6stre încă este ondulată, deşi nu cu aşa o mare
regularitate, dar ondulaţiunile ei sunt mari şi arcate mari.
După structura firului ei lâna merin6să se. asemănă cu un
“arop de: monste sait cu pâlnii băgate una întwalta, pe când
"esteriorul lânei țigaie se asemănă cu al lânei Southdown fig.

, 149, 8a. Cu încreţituri este câte odată şi lâna areanelor. La
merinose cu cât increțiturile firelor sunt mai mărunte cu atât
4âna este mai subţirică şi mai m6le; neregularitatea ondu-

laţiunilor se manifestă în aiferite' defecte ale lânei.
Calitățile firului de lână sunt grosimea, lungimea şi inăl“imea lui, increţirea,fineţea, fidelitatea, „tensiunea, elasticitatea, culorea, luciul şi usucul.
Grosimea

lui se determină

prin

o

secţiune transversală.

“Xnălţimea la lână se numesce mărimea ei şi starea naturală
aşa

cum

stă

-Gână firele

lâna

pe

die.

sunt drepte,

Lungimea

ei o "obţinem

numai

nici shircite dar nici întinse. Totuşi

«de multe ori lungimea ei se .confundă cu tensiunea. După
lungimea
Jânuri
“ine

firelor

depinde

a căror fire

pentru

tort de

sunt

scopul
de

şi modul

6—8 “cm.

pepieni, -postavuri

ei

de atilisare. .

înalte se potrivesc
numite

Kammgarne,

„cele de. 4,5—5 9 cm. înalte pentru! diferite stofe şi -postavuri, iar cele sab.4, 5 cm. inălțime pentru stofe fine.
„ Fineţea sa depinde. de grosime, imoliciune şi uniformitate.

Ea se determină cu anumite instrumente numite: erio-metre
Sai lâno-metre de cari. sunt mai multe, din cari unele ana-.
liseză firul isolat, „după ce ?] măresce, altele o analizâză în
““isolate grupuri şi “in starea lor naturală, alţii chiar lâna de pe die. Intre

cele mai

des întrebuințate, sunt lănonietrele lui

" Dolland, Pilgram,-Kohler, Pabst şi Hartmann.
Plecând de la-idea ca firul de lână ar fi esact rotund, „ceia
"e

nu. este,

:scop

opticianul

Dollorid a. construit, un. - fel de micro-

special pentru măsurătorea

firului

de lână,

la care fi-

. —

644 — i

o

rul de. lână” se trece cu ajutorul unui şurup prin
„unei

lentile

tăiate în două

prin

_. obieetivei şi e împărţită în “grade—

având

Dollond == “nooo țoli englesesci == 253968

Crap.
| - Lanometrul de Pilgramm

mijlocul

focar, ce e aşedată inaintea.

"un: grad da

milimetre 's6ă mi?

are un micrometru

- ocular pus.

E in microscop— şi este impărţitîn 1/10co-liniă parisiene

micra;

a

ambele

analiseză

lut

=2, 5383

firul de lână mărindu-l.

Si

- Lanometral jui Kâhler m&sâră de odată câte 100 fire, pe

a cari le prinde întrun

cub

şi le: stringe

la olaltă.- “Un grad

“da lui Kâhler este egal 4, 23300 p. a 4

Big.

10

Lânomatrul ui

Pabst.

-

Fig. 161.
.

«Lânometral

la Hartmann

Ai
=

Sa vădut mai sus ca Bra de lănă nu este. tocma
i rotund ci mai mult oval aceia şi datele eriometrice
nu sunt tot- .
- d'auna esacte, ci trebuese, luate numai cu
aproximaţie, Dar n.

- lâna
N

DI

din

merin6să

causă

micimea
.

fiind creţă,

că. s'a

constatat

şi

cu

o

că esistă

ondulaţia

tare

. regulată

-o strânsă legătură intre

ondulaţiunilor şi fineţea firului, „de. aceia
s'a luat. fi
or
7

5
-

=

645.— Si

neţoa ondulaţiunilor ca termin de. comparaţiune, şi s' ai construit lânometre,

cari să aibă anumite

țăieturi pe un anumit .

-

spaţii şi corespundătore cu calitatea lânei. Aceste lânometre se întrebuinţâză fârte uşor, căci dentura, lor o tot plim- “ băm în lână până ce se potrivesce mărimea dinţilor lui cu
. ondulaţiunile lânei
— şi acesta ne indică categoria lânei.
"-Lânometrul de Pabst este hexagonal avend şi o iupă,

pentru inlesnirea comparaţiunei ondulaţiunilor, şi laturile lui. ia
| sunt de câte 2 5 cm. lungime e- -care avend un număr, anu-

mit

de crestături.
Hartmann

vădend insuficiența eriometialui lui Pabst pen-.

tru determinarea variabilităţii lânei a construit un altul cu
9 laturi fie-care de'1 em, Fig. 151 şi 152,
„Pentru. clasificarea Jânei” se întrebuințeză nimătorele cate“gorii şi. numiri.

Ondhlaţiuni

i

după:
“Pabst

Hartmann

pe 2,5m.

pe tem.
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Fidelitate şi fidelă se nurmesce. lâna atunci, cână firul
bolă
are aceiaşi grosime peste tot; iar când din. causa. de:
nulânăs6ă din o funcţionare anormală a.- pielei, firul de
„se:mai

pâte desvolta

la rădăcină, atunci numim

de

s6i că se curmă

egal ci se subţieză,

lâna nefidelă. Apoi fidelitatea

peste tot egale ”
se rapârtă. şi la ondulaţiunile ei dacă sunt
după 6ie, care se Să
ori nu. Lâna subţistă cu guşi ori smulsă
vii —are în genere
mai ţine numai cu ajntorul firelor incă

erea ei
putină val6re comercială vedi fig. 148, căci la intind

este subţistă. Qia
pe maşină se rupe îndată in. locurile unde
în decursul iernei are
“care a indurat tome. de mai multe ori
ea este crescută tare
“nu numai lâna smulsă şi subțiată, dar
ca dinţii ferestrâuneregulat, încât la microscop ea apare,

-

oi fig. 9-13.

-

3

qi

:

Pig. 152.
întinsă

a

.

Inaltareată

d,

„Liusă

-$

drâptă

.

3

d

ii

£

i

Sa

aă.
C

€,

Î

Fig, 153.

i
Supraareată

2

>:

pa

_

1

“Normal ureată

)

9

A

.

Lână nopârlită,

“jos lână nefide'ă,

În drâpta fir aţos

_ Increţirea este lucru de căpetenie la lână, căci de ea aspinde
nu numai calitatea ei ci şi aptitudinile de prelucrare ale ei.
Cele mai multe lâni sunt creţe” de natura lor mai mult s6u.

648

.—

mai
puţin
— şi numai perii aspri sunt întinşi şi drepți. Lâna _merin6să se distinge între t6te prin. regularitatea onduiaţiunilor ei; lânile ordinare sunt de ordinar puţin ondulate şi

- neregulat arcate, adesea întinse s6i linse. "O lână ale cărei ondulaţiuni. sunt mai inalte decât late se
" numesce înall arcată sai bine marcată, iar una a cărei on-

dulaţiuni sunt mai late decât înalte se numesce intins arcată, O lână a carei ondulaţiuni sunt prea puțin “observate
se numesce O lână: ştârsă sai linsă fig 152. Dacă virfurile
lânei sunt neregulate ori resucite în formă de spirală sau că
se adună in noduri şi guşi mai cu s6mă cea de pe greben,
“atunci

aceia se

ondulaţiuni

numesce

lână" aţ6să

fig 153. O lână a

nu sunt egali se numește nefidelă,

cărei

iar dacă este

"incurcată. se numesce incălcită. Lâna incălcită nu numai că

"este greu'de lucrat, căci după spălare 'ea pare a fi şi mai
încurcată decât înainte. Ea se ivesce mai des la rasele. rustice negliăte qin causa ţinerei lor defectu6se, dar şi la rasele.
de cultură se nâte ivi la unele individe,- pe anumite părţi ale
corpului, ca un defect al im părecherei.

dispusă a' se

aţifica însă

se lucrâză

Lâna

aţosă

anevoe,

şi

sai

pre-

nu dă un

postav egal. Tot aşa şi lâna neregulat ondulată sâii nefidelă.
Numai

- atunci se târce lâna bine şi dă postavuri

_ când firele ei sunt egal de lungi, şi de grâse
- ondulaţiune.. o
Resistenţa

şi

tensiunea

firului

dată

durabile

Şi au 0

egală
4

impreună

solidătatea

- „seu tăria lânei. Resistenţa se determină după: greutatea la
care-se rupe firul .de lână. Tensiunea este facultatea până
la. care se pâte întinde firul, fără a se_ rupe. Ambele îm- .
preună sunt fârte importante căci ne dau la olaltă. soliditatea
“lânei şia țesăturilor, făcute din ea; Firele: de lână veritabilă
şi de

ştim sunt măi tenace decât firele de păr, cari au canal
cu măduvă.
- Elasticitatea este acea facultate a firului de lână, de a
se
bai

N

— 649 —
„ântinde

în

urma

presiunei

saii a tracţiunei,

şi: apoi

îndată

după cea incetat presiunea, de a-şi reveni in starea lui de mai

- nainte. De ea deprinde flecsibihtatea, mlădioşia şi moliciunea
lânei şi a ţesăturilor.

4

Defectâse

sunt 'lânurile şi ţesăturile
cari nu se pot întinde mai mult, şi cari şi au perdut deja
contractibilitatea lor. Unele fire de lână sunt mladidse şi
contractibile, altele nu; acestea sunt rigide şi aspre. O formă

deosebită a ei este de a se stringe în apă şi a lua diferite forme,
pe cari le ţine şi mai târdii.Pe ea se baseză baterea pos- .
tavurilor şi pânurei în piuă şi dirste în scop dea
le face
mai dense. Cu cât lâna este mai m&runtă cu atât ea se Sbate

Şi indâsă mai bine, şi dă postavuri mai solide.

- --

Culdrea. Lâna.albă este mai preţi6să, fiind- -că la văpsit ea
ia ori ce culâre de-o potrivă de bine şi o. şi conserva bine.
La poporul nostru este insă mai preferită lâna negră—și :

“cea brună — fumurie, din care se fa2 postavuri şi pânuri negre şi brune închise, șaiacură, fără d'a mai fi văp-

"site. Câte odată se văpsesc îns€ şi ele, pentru a le da o cu„l6re

negră

închisă.

naintea celei

“mai

Cojoca

albe şi

negră de miel este preferită în-

penteu făcut

căciuli, cari

sunt ceva

scumpe, Câte 'odătă lâna oilor ce au zăcut în bălegar şi.

noroiii şi mai cu 's&mă cea de pe f6le este înroşită de urină

şi gunoiu, -şi ea nu se curăţă bine nici la spălatul artificial.
Lustrul este propriu numai

lânei

câtorva rase

de:0i, ca

Mauchamp, Leicester şi | Lincoln, şi din -ea se fac stofele cu
lastru. Dar şi în lânile oilor nâstre se găsesc câte odată fire
isolate de peri “lucitori de par a. fi de sticlă, aşa numiţi peri
„sticloşi saii peri de câne—cari deterioreză numai lâna, ei fiind

rigidi şi fără putere.
Usucul la lână are marele rol de a feri
“mare

prin

intemperii.

El se secreteză

.
lâna de: destra-

de către. glandele” se-

_bacee _şi lipesce şi mai multe fire la olaltă. EI se spală de .
plâe şi ninsâre şi se curăţă mai mult saă mai puţin com
x

—

650
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plect la spălatul sistematic. al lânei. Usucul. se compune din
un amestec de acidi. graşi cu oleină: palmitină, cholesterină

isocholestevină,

-

fosfate chlor şi alcalii. Unele lânuri ai mult

„ usuc în ele şi ele de natură reşin6să pitumin6să, care se spală

_f&rte anevoe. Aşa lâna de la oile Negretti este tot-deuna încărcală de usuce până la 80%/, din greutate, şi el se spală
numai la. spălarea artificială cu leşie, cu săpun

forte anevoe,

.

„etc. Din contră lânile oilor n6stre, cari petrec mai tot-d'a-

” una sub cerul

liber, espuse tuturor

intemperiilor,

conţin

relativ puţin usuc si el este uşor solubil. El se pote spăla
in de ajuns-inapă rece. Lâna lor este însă mai mult murdară

Şi neingrijită,

felul. de necurăţenii,

încărcată

cu păment,

gunde

turiţăşşi toi

si cu mai puţin uşuc în ea.

După espertisele făcute de” noi, lâna 'n6stră țigaie perde
la spălatul in apă rece curgătore 36—53 eJ0—iîn termin mediit
46 A din greutate ; 'la spălatul artificial din “fabrică cu apă

incăldită

şi săpun

„ estracţiunea

ete. .30—58 9/, în termin medii 50[,—la

cu eter 41 —39 0J—media

51. 9fo.

In spălătoriile braşovene scăderea lânei : țigaie la spălat
varia între 55—62 Klgr.. din suta de Kigr. cea ce ar da o dife“renţă de 38—45 0]. Lâna ţureană presintă după esperienţele

.

n6stre o scădere in greutatea de la 11,2—39,7 9/0. O scădere de
_45—500/, în greutate este -relativ puţin faţă de scăderea
cea mare a lânilor merin6se de 60—70—S80 *jo şi „la cari Şi
_spesele de spălare. sunt mai mari.
„In privința cantilăţii de usuc oile negre şi

de ordinar depun mai puţin usuc în
vedem d6r diluic casul, că miţul de
miel după câte va luni de dile devine
lanii negri de 1-2 ani mai tot-d'auna
numai

pe de asupra

roşie, cu

fumurii 'de

lână de cât cele albe,
cul6re n6gră inchisă pe.
roşcat şi brun, iarcărsunt roşcaţi şi aulână

virfurile roşcate în urma des-

trâmărej lor de intemperii. Alte ori miei negri devin oi seine
- Gu0o lană mixtă compusă . din fire albe şi negre, La cercetă-

.
-

|

651

noi conrile n6stre am găsit că tâte lânile negre analisate de
albe. ÎN
ţin6u cu 10—15—20%/, mai puţin usuc de cât lânile
uos
Insă prea puţin: usuc în lână că şi prea mult este detect
o
usuc
şi contribue -mult la calitatea lânei, căci prea puţin

face să fie mai tare „expusă
este mai tot-d'auna

intemperiilor, de unde
arse,

cu virfurile

călțuite,

lâna-

destremate,

prea abon
-şi e tot-d'ana aspră şi puţin solidă, pe câvd una
mole
dentă în. usuce de şi este mai bine conservată şi mai
me“la fir, totuşi ea se spală şi curăţă anevoe. Unele lânuri
rin6se

lor in usuc

âbundenţa

se disting intre. tâte prin

„usucul lor este de natură cleiosă veşinosă ce cu anevoe

şi:

se

pote spăla:

ă îl.
După cul6rea lui usucul de culăre deşchisă galben
considerăm drept cel mai bun, căci este uşor solubil flind
de natură olei6să, iar.usucul bituminos este tot-d'auna de

|

.
natură -reşinsă şi greă solubil, care se spală f6rte anevoe
e
| Usucul de culdre verde încă este- defavorabil şi provin
mai cu s6mă din causa poietelor grajdurilor igrasiâse şi în=
tunecâse, în care ai fost ţinute oile. Rasele rustice de țară
cari umblă. tot- dauna afară la păşune au de obicei mai puţin
usuc în lână de cât rasele de cultură: Usucul dă lânei elasticitatea şi moleciunea necesară şi o apără tot-d'odată şi de
şte |
intemperii. lar. pentru ca lâna să pâtă fi lucrată, trebue

ea.
mai întâi spălată de usuc şi curăţită de murdăriile din
Insă nu este

necesar

ca la spălat să se estragă tot usucul

din ea, şi făcânda-o acesta trebue săi dea fabricantul grăsime

sait

usuc

din

nou

lânei

fără ca să i se > rupă firele.
2.

arajua

pentru

a o putea

i

şi

târce şi țese

-

Lâna

Firele de lână se ţin mai molte la olaltă parte prin aceia
că es.mai multe la o laltă din piele în formă de mânuchi
sâi păpuşi şi parte prin mijlocirea usucului şi a. perilor. le-

o —652
“gători, "cari le unesc pe

=

tâte şi le ţin la olaltă. Mai multe

fire de lână ţinute la o laltă formeză şuviţe şi mai: multe
Şuviţe impreunate intrun mânuchii mai mare formâză pletele, flâcele sâii laţele. Lâna 'seă blana: întrâgă a oii, fie înainte de tunsdre, fie după aceia şi chiar după spălare este

compusă

din atari grupuri şi grupuleţe de fire mai

mari Şi

mai mici. Numai grupurile isolate care. nu se ţin la o altă se
- numesc fl6ce. La lâna țurcană mănuchiurile de păr care aco:
'per cea laltă lână se numesc laţe şi fiind lungi ele atârnai în jos.
" Acestă grupare naturală a lânei este de mare importanţă de

care

trebue să ţinem

smulge lâna,

nu

incurca

şi

iar de alta că ea ne dă şi indicaţiuni prețidse

asupra calițăţei şi
„purilor

şi noi semă pentru a

valdrea

şi grupuleţelor

lânei fig. 153. La aranjarea gru-

ei, avem

de

deosebim

înălţimea

şi:

lungimea pletelor, densitatea şi mărimea adică diametral lor,
apoi

conformaţiunea

lor interidră- şi esteridră.

- _-"

Inălţimea se rumeşte lungimea aparenta a buclelor în sta„rea lor naturală pe oie. Ea este ceva mai mică de cât lun-.
gimea adevărată, care ni le presentă tot-d! auua _arepte dar
nu întinse şi fără ondulaţiune. La grupare în plete avem:
"de

observat că firele mai

firele cele lungi sunt mai
ţin

scurte

sunt tot-d'auna

drepte iar

mult saii mai puţin arcate,

tâte la olaltă prin -usuc. Diferenţa

şi se.

intre înălțime şi lun-

gime se numeşte trăsătură nemţ zug.: Lânile cari aă o tră_sătură însemnată sunt

lân “le. drepte
tindem ca pe
rupe produce
sau şi metalul

tot-d! auna

elastice şi tare arcate,. iar.

aii o trăsătură slabă. Firul de lână dacă-l ino cărdă şi tragem cu un arcuş pe el, când se.
un son deosebit numit sonul metalic al lânei
lânei. Sonul metalic alei este subţire numai

la Jânurile fine,

şi gros

la lânurile

Inălţimeă pletelor diferă după
traii al oii. Inălţimea

<.m. iar lungimea

ordinare.

rase

individ şi modul

lânei la oile n6stre

ded 7—8

.

c.m, „la lâna țarcană
>

de

țigăi este de 4—5

şi

bârsană |

—
ae

840-415. €c.m
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la merinâsele

amer icane de sud

de

5—8

“e.m, la cele din sudul Rusiei Karlovkae de 9 5 c.m. la frisa.
de 14 '1—90 c-m la dia sărbescă de 13, 4—91 c.m. la oile Lin-

„coln-Leicester de 95 lar la Leicester pur de 30,6 cm
Inălţimea determină în . parte, destinaţiunea şi modul de.
. „prelucrare
- dar

cu

a lâne'. Lânile a

o trăsătură

mare,

mică.

dau- postavuri: fine, iar ceva şi maj

inaltă şi cu trăsătura slabă
d! intăl la estensiune

căror. plete au o înălţime

dai lână bună de piepteni.

Cele .

se întind încă o--dată cât lungimea lor,

“pe: când cele din urmă cresc numai. cu 1/, parte din lungime.

Lânile puţin: arcate se întrebuinţeză numai la ţesături drepte .
a.
“şi covâre.
După.
mult.
forte
face
incă
Densitatea şi mărimea pletelor
-Nathusius Kănigsborn peun milimetru pătrat in c6dă de bou ă
se găsesc 4, 1 fire, în cojâca oii de ţară 7,3 fire, a oii merinose fire, la corcitură de Leicester 35 fire, la coreitura de me: rinsecu Southdown 40 fire, la Gia merinosă după Jeppe 64—88
fire de lână, laiiepure 175, cârtiţa are 400 fire de păr. Cu cât

99—58

„firele sunt mai "subțirele, cu atât ele' sunt mai dese— şi. mal
moi, fac ca şi lână să fie .desă şi mâle, si corpul
fie bine imbrăcat cu lână. Din contră lânile cari
şi gros conţin mai “puţine fire în laţe, . şi pe un
. găsesc mai puține fire, lâna este. rară, Flocele

2 tot- dauna posed

oii întreg să.
ati per aspru.
spaţiu dat se
mari şi grose

puţine fire. Buclele dese şi mărunte în dia-.

„metru fac ca Jâna să fie dssă şi bine încheiată, şi la tunsâre .
dau o greutate însemnată. Lâna dâsă se cunsce
terior nu numai că corpul

şi după es-.

este: bine îmbrăcat, ci şi la pipăit

„căci ea nu se sepără uşor dela o-laltă; şi apăsând cu mâna
“pe ea, resistă presiune! şi dacă nu mai apăsăm pe. ea 'Şi reia. Son

„ posiţia de mai înainte; acâstă ne dă tot odată şi moliciunea ei.

“ Lâna cu pletele rare nu pote opune nici o resistenţă, 'se se:„pară tot-d auna cu înlesnire şi de multe ori ea este cărărată
"de la natura ei.. „Una atare dă. puţină greutate la tonsură şi -

...-
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din causa deschierei ei lâna mai tot-d'auna este alterată,
murdară înlăuntru,. încălcită, etc., din causa gundielor şi a
murdăriilor

ce intră cu

înlesnire

Conformaţiunea

interiâră a lânei: cilinărică,

Fig.

în ea.

15%,

o

,

găundsă, conică,

deschisă

în urma

grajdului prea cald, a ţinerel defeetâse, învtscută şi năpărlită -

Conformaţiunea “interi6ră

a pletelor

şi arangiarea

lor încă

decide fârte mult:asupra calităţii şi val6rei! lânei. Lâna fină

şi de calitate 'superi6ră trebue să fie după pletele ei ast-fel
alcătuită ca încreţiturile şi ondulaţiunile şuviţelor şi pletelor
să fie tot-d'auna

paralele între

sin€

şi cu

prea

puţine fire

|

legătâre, cari trec: de la una la alta. Apoi ele să fie egai de:
inalte şi de grâse; sus şi jos deopotrivă, pe cât este posibil
având tâte o formă conică. O lână a cărei plete sunt sus
mai grese. ori mai subţiri de cât jos, se consideră tot-d'auna

drept defectu6să, fiind-că ea este desvelită şi într'un cas şi
în altul e mai uşor expusă alteraţiunei,.
SE
„Dacă la o lână o parte din firele ei ai deslipit
de la basa
lor şi ţin, numai'cu ajutorul celor-alte şi a. perilor
legători
una ca aceia se numesce o lână năpărlită sau intreruptă
ori

burduşită,

iar- una d'asupra

căreia iati eşit o parte din fire

.

se numesce lâna invăscută. Lana a cărei plete se confandă
“des unele cu altele: din causa multor fire legătâre ce trec de
la una la alta, se numesce lână încălcită sati câlţosă, iar dacă-

şuvițele ei nu se mai desting de la 0--Valtă «se numescee pâse
16să şi pâslă.
Ondulaţiunile

pletelor

vin considerate

sub

acelaşi punct

de vedere ca şi ondulaţiunlle firelor singuratice; şi pe ele
„le deosebim. în înaltarcaie, normal arcate şi întinse. Cele
“cară sunt normal arcate şi pletele sunt paralele între ele—

-că
egal de gr6se sus ca şi jos, se numesc. plete cu ape—fiind-

ele se asemănă

cu undele. din eleşteii. şi lâna se considera

a fi din cele mai fine. Dacă din contră ondulaţiunile lor nu
se mai.pot distinge bine de la olaltă, atunci capătă numirea
de plete cu crep-—fiind-că ela se asâmănă cu un vel des—crep |

şi firele ei-nu

sunt tot-d'euna fidel ondulate; şi când 'ine-

galităţile lor sunt prea pronunţate
lâna 'şi perde cu totul caracterele

incât es la ivelă, atunci.
ei de: ondulaţiune şi ia

| aspectul de câlţi sai bumbac.

La lânile înalt arcate. dacă ondulaţiunile sunt bine pronunţate incât se pun în evidenţă de o potrivă, numim lâna
bine. marcată—iar când ele numai în- -parte sunt evidente,

atunci se numesce
la oLaltă

şi formeză

cărărată, iar dacă pletele nu se mai ţin
numai mucuri isolate şi resucite. senu-

mesce-aţâsă sai câlțosă. Cele. întinse sai drepte sunt lâ-.
nuri ordinare şi de cele mai multe ori ele sunt incâlcite
fiinâ-că sunt rari.

Lâna a cărei

plete nu

.

se țin în .sus ridicate” prin elasti-

” citatea firelor. ei, ci esie. aplecată in "jos sait îndoită, este
-tot- d'auna o lână slabă sâi rară, ori că animalul este bolnav

_s6ă prea slab. Atunci lâna se desparte de sine de la olaltă
şi formeză cărări şi pe una ca acâstă o numim lână deschisă sâii desvelită. Numai la Jânurile mari cu păr stai laţele de păr—aternate in jos,. de

acoper

şi stimul

dedesupt

-
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in forma şindrilei de pe casă şi nici atunci lâna nu este des-

velită chiar pe spinare dacă dia este bine ţinută. Se: află câte:
o cărare lată pe spinare numai la oile de tot slabe saii la.
cele cari au fost bolnave şi până sunt încă in convalescenţă.

Dacă însă dia a fost bine ţinută şi este sănătâsă atunci lâna.
de pe ea

tot-deuna

trebue săfie bine încheiată pentru ca

să fie ferită de plâe,
cari ar putea

* Lâna

praf,

gunde şi.

să o deterioreze

tot felul de murdării,

şi deprecieze

valorea

acoperă corpul cu o blană bine incheiată,

ei."

care pe de

o parte să ferâscă interiorul ei de apă şi: murdării, iar de
alta formeză
feric

un vidin jurul corpului, în care aerul

să nu: -potă

pătrunde

* şi nici corpul

să nu

'şi

atmosperdă

din căldura sa prin radiaţiune. Da tâte aceste o feresce usucul
“cu murdăriile ce se depun pe virturile firelor, şuviţelor şi
pletelor şi formâză
Ne putând

o pavază

pătrunde aerul

rincedesce şi'prat şi gundie

s6ă

test în jurul

şiapa

ei.

în blană, usucul'ei nu se

nu intră în ea; dacă dia e bine

ţinută usucul ei nu se spală de plâie şi s6re şi nici vârfurile
„lânei

„

nu

se destramă

şi nu

sufere. Conformaţiunea,
- acestei

c6je sa scârţe însă depinde de cantitatea şi calitatea usucului
lânei,

şi la rândul

ei-ea ne dendtă

starea şi calitatea,

lânei. E

„Ca lâna să (is bine conservată” şi ferită de: tot felul de mardării,
trebue

că cojocul

ei să fi6 peste tot bine incheiat. Lâna este

„tot-d'auna bine încheiată când suprafacia ei este granulată »
mărunt de mărimea gămăliilor. de ac, a grăunţelor de răâpiţă -

„ori ceva şi mai măruntă, având o înfăţişare egală cu fl6rea
dela conopidă. Tâte aceste însă sunt posibile numai când.
usucul din ea este în dosă potrivită şi de. calitate oleidsă,
uşor solubilă, şi la rândul lor ele denstă o lână fină şi bine |

conservată.

|

-

N

Dacă din contră lâna este incărcată de usuo şi acesta este
de natură” reşin6să bitumin6să, atunci gruparea ei esteridră

nu mai este mărunlă şi desă, ci formeză

tot-d'a-una com-
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plecse mari .şi aspre, plăci mari şi tari, cari sunt din tâte
“punctele de vedere defavorabile lânei. Cojâca ei se presinta
In afară sub forma. de plăci mari, cubice şi pătrate ori în fi- guri neregulate insă tot-deauna dure ca scândura. Tâte aceste
forme esteridre denstă o conformare defectuosă interidră a
lânei şi că ea este greii de spălat.
La alte oi maicu s6mă la oile cu

fost ţinute. „pe plâie şi în

lână rară

şi cele: cari ai

picuri fără adăpost, usucul afost

“Spălat -şi estras în mare parte de ploie: şi s6re şi vârfurile
buclelor deteriorate, ascuţite, resucite, încâlcite, cu guşi şi no-duri

şi murdării

în

ele. Tâte

aceste ne denotă “că lâna a fost .

neglijată şi neingrijită şi de multe ori vârfurile ei sunt cu totul

alterate de intemperii. Lâna cu vârturile grâse în [lormă de
măciulii

şi busdugane

cu buclele

deschise,

ne spune

singură

că este defectubsă!

e găun6să' şi murdară,

provenind - din

causă că oile aii fost răi ţinute: ţinute afară sub cerul-liber
"în strungi şi poete murdare ori în saivane prea calde etc., stu:
că ati umblat pe drumuri prăfose şi s 'a depus prea mult praf
'şi gunoiii pe ea,
.
Atât lâna că virfurile ascuţite

cât şi cea cu ele grose este -

detsctudsă, căci şi una şi alta este de o. , potrivă deschisă.intemperiilor şi prafului.
Nu

puţină. atenţiune merită şi “contormaţiunea mițalui saii
total, în ce fel sunt aranjate buclele ei, şi cum se

ă lânei în

“comportă unele cu altele? In privinţa acesta ar fi bine ca lâna
„să fie cât mai uniformă pe, 6ie, ceea-ce însă rar se găsesce,
căci de m ulte ori șe ivescanomalii şi neregularități în cr escerea ei. O 6ie- este

mai

bine imbrăcată de cât alta; şi apoi. cres-

cerea lânei Jor depinde și de ţinerea şi de îngrijirea ce li se
“dă peste an. Oia bună: de lână trebue. să aibă nu numai lână . dâsă şi peste tot bine încheiată, dar şi corpul ei să fie bine im:
brăcat cu lână. Şi in privința

acâsta

există diferinţe

enorme.

Unele oi ai corpul intreg acoperit cu lână până jos, şi egală
«Zootechnie»

i

,

.

,

Ei

49

-

cu

cea de

pe trup, afară de.un

mic

petic

intre picidre „care

golaş iar
rămâne golaş. Altele însă aii f6lele aprâpe întreg
| capul intreg, câfa şi pe grumadi ait numai păr mărunt şi aspru.

anumite
"- Apoi nicilâna nu este tot-d'auna uniformă, căci în
în alte părți
puncte se ivesce predisposiţia spre aţilicare, iar
este.
„se ivesc. une- -ori mulţi peri cânesci, s6i că pe de desupt

sbătută cu peri legători, încât nici nu 0 putem tunde bine.
Lâna cea mai bună se găsesce tot-d'auna pe spete apoi
cea de pe laturi,

_urmâză

coste şi

iar cea

spinare;

mai rea

-“se.află pe codă, f6le şi pici6re care este tot- dauna murdară
de

!urină Şi balegar, după ordinea clasificărei

de faţă.

a

ai
Sa

A
Rae
52

maneta

plină

- Rig. 155...
Clasificarea, calităței lânel cupă 6ie.

"Prebue să cunâscem şi apreţiem bine lâna atât pe die cât
şi comportarea ei după: spălare, căci numai atunci "ne vom
da bine Sssma despre val6rea ei intrinsecă. Unele lânuri scad

la spălare mai tare de cât altele, altele *'şi perd fasonul lor.
“Lâna

de

pe

6ie

se

pâte

constata

_câni este 27, părţi crescută.

ca. aproximaţiune

numai.

Pentru. clasificarea el.pe die,
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ne servim
punem.

lana

de o mescioră josă, bătută cu laţuri pe eătpe care

cia să

stea câvd

după corp..:.

vroim

.

RE

săă'i- analisăm

”

:

Rig 156.
M&sa

şi clasificăm

de clasificat lâna,

|
Ă

i

"In scopul acesta punem mesuţa în o odaie lumin6să ori
în grajd lângă o fereastră mare ca să se vadă bine, dar să
nu lucâscă direct sorele pe ea —ridicăm şi ţținem 6ia pe ea

|

-şi "i analisăm lână cu lânometr ul, asupra structurei şi conformațiunei

firelor, şuvițelor: şi pletelor,

apoi asupra

inălţimei

şi lungitnei €i, şi în fine constatăm şi elasticitatea prin strân| gerea- unui mănunchiti de fire ia: “mână. şi tesistenţa ei, pe
- cari le comparăm': cu Tâna de pe diferite „părţi

„

ale corpului.

“Tot de aceiaş mesciGră ne servim şi la: tunderea lânei de pe
. die şi la -sortarâa şi impachetarea- ei.
La clasificarea lânei după die trebue să avem în vedere
şi. modul de ţinere al oii, şi îngrijirea ce'i s'a dati în Qecursul
anului pentru eanu ajunge la aprecieri greşite. . |

|
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Afară*de defectele lânei mai 'sus schiţate, lâna după oile
răi ţinute, cari ai. îndurat. fâme “cu: săptăminile este inegal
crescută, subțiată de t6me la altele, cari ai avut păşuni rele, e
E incâlcită,. smulsă de mărăcini şişi arbuştii spinoşi printre cari a
trecut 6ia, ori că e plină cu turiţă şi diferite seminţe spindse
cari. S'aii pus

in ea,

sâii e plină

de

nisip, ţăriuă, şi băligar,

„de tot felul de murdării şi gundie. Intre seminţele . spinosecari se prind adesea in lână cu 'cârligele. lor si nu se mai.
„pot duce după ea nici la spălarea artificială de fabrică. şi

Fig. 158, Semința de holera su
.„_ seaieţi muscălesci Xaathium spinosum.,

:

- Vie. 157, Semînţa. de În senină merunt Galinun rotunidifoliun.

Fig. 158, Stmtnţa de la turiţă mare, . Semânţa de la Behinosponorm
(Dupa, Nobbe). Pehinospenorum Jeppila,

nu

“lână

se curăţă

de

cât

prin

Smoulgere

e turiţa mare . şi mică,

! cu

detesun.

ruperea: firelor

holeră; echinospern

de.

şi “altele,

|

i.

GL

e

Tg. 157, 158.459, Aceste depreciazălforte mult val6rea lânei. De

-

asemenea o _depreciază şi ținerea defectudsă a oilor în. pic şi
ploe ca şi în grajduri prea calde, ori umede şi igvasi6se..

3. Spălarea

şi tunderea

lânei,

“Oile nâstre ai fost tunse până aci şi,se tund incă şi acumcu
lâna murdară aşa cum se găsesce
ea pe ele, Ba ciobanii puţin
inteligenţi caută cu înadinsul drumuri prăfose, înainte. de
„tunsâre, pentru ca lâna, să tragă bine la'cântar !! Şi lânurile trans- -oceanice vin murdare şi cu turiţă peele in comerciii.
Caltivatorii 'spanioh ai merindselor, am vădut. mai sus, că
le tund în. drumul lor” spre văratec şi apoi ei spală şi sort6ză îndată lâna în spălătorii mari societure-lavaderos, Gul„tivatorii merinâselor fine din Europa apusenă şi centrală iinsă.
„tot-d'auna o spală mai întâi pe die, şi apoi o tund.

Ei o fac acâsta din diferite motive:

1) că lâna pe die se a

spală şi curăţă de şi usuc, murdării fără de a se: câlţui lâna
stu a-şi perde, faţa- Şi. aspectul ei primitiv, 2) lâna spălată pe.

_die se- tunde şi assorteză mai-bin6, de unde şi negustorul şi
fabricantul
A

o cumpără

şi plătesce' mai

bine,

după ce el scie -*

ce cumpără

şi nu este în nesiguranță asupra scăderii, a ren- i
dementului ulterior. 3) Pentru a reduce din spesele de trans- :
port până la- fabrică, pe. cari- în definitiv toț producătorul le
ă supârtă, şi ele îi iau o parte din beneficiul netal săi.

Insă spălarea lânei pe 6ie- este ceva mai migal6să şi mai.
„dificilă de cât după tuns6re şi se cere multă îngrijire şi aten- .
-“fiune, “căci de eă : depinde nu numai curăţenia ci şi” preţul .-..
ce-l obţinem pe. lână. In timpul din” urmă însă tunderea şi vin-

“darea lânei nespălată inurdară pare că obţine prevalenţă
“ asupra celei spălate. In unele regiuni şi state economii: de

—
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oi aă format singuri sindicate şi spălătorii artificiale pentru
spălarea colectivă a lânei produse şi vingarea ei spălată şi
assortată pe categorii:
Si lâna românâscă se exporta 'odinidră
timp

îndelungat, de când lâna românescă

"
spălată. “Nu este
aprâpe într &gă era

- concentrată în marile spălătorii sistematice de la Braşov şi
Sibiu din Transilvania, şi apoi spălate se expedia la Viena,
Pesta, Briin etc. Casa de comercii Fraţii Dumba din Viena
a ajuns
_mereiul

la averi însemnate şi la mari onoruri, unic prin cocu lânuri românesci şi macedonene. Singur Braşo-

vul -spăla şi exporta lu 200.000 măjilvechia 50 kgr. lână pe an,
deosebit
de

familii

cele ce se lucrată

in localitate

de

cele

de postăvari saşişi nemți şi peste 600-lucrătăre de

săraci române din suburbia Şcheiă.

2

Spăliatul lânei era o industrie şi oGupaţiune
românscă,

după anul
nuri

120.-190

eminamente

care ocupa mii de braţe.: “Guvernul unguresc insă

1870 creia tof felul de dificultăţi importuluide lă- -

nespălate,

anumite

|

şi permise: introducerea

lor

provisorii prin

puncte şi sub conduct de cordonişti (Anany), până

la o anumită spălătorie declarată de mai nainte, creându le
mocanilor tot felul de şicane, care avu drept resultat curmarea aprâpe totală a importului 'de lânuri românesciin
Austro-Ungaria, care era un us de multe sute de ani, în lolosul ambelor ţări, şi spre marea daună a lor, căci ele atrase
după sine ruina totală a industriei transilvane, Lâna românescă

se vinde

bricele,

şi astă di murdară, spre

spre marea daună

a o spălu

a producătorilor

insăsi la-

noştri români.

Inființarea unei spălătorii mari sistematice: de lână în țară
la. Brăila ori Constanţa,” ar fi.de: dorit, pentru: a da o mai
bună desvoltare' exportului. de lână. dacă cum-va econonil
de oi singuri nu se pot decide să introducă spălatul lânei
incă

pe die

assortată.

şi să vindă

şi exporteze numai

Expor tul României

lâna

spălată

de. lână a fost in. klgr.

şi

—
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I

9.887614 »
1.161.588 »

.

1896. ...4.320.452 »
1897... 978.660 -»:

Spălarea

lanei

-

8.391.730 lei
8.816945»
4.153.875» .

1803. . 1.350.602 gr.
1894. . 1.596.498»
1895 . . .. 1.901.550

6 înainte de tansâre şi spălarea
se face pe die

blănei ci. adică dură tunsâre.

Apoi spălarea ei o mai

deo-

sebim în naturală şi artificială. Naturala se numesce aceia
unde o spălăm în apă rece curgătore ori stătătâre, şi spălatul
artificial, după cum .se usitză în fabrici cu apa incăldită cu
săpun, sodă şi alte ingrediente. Spălarea lânei: pe 6ie deşi
este cam dificilă căci lâna nu «e spală aşa de sistematic şi
na se ț6te: curăţi in de ajuns de ţărină -şi nisip etc., dar

totuşi ea se curăţă binişor de alte murdării şi menajându-se

„dia, se menagiază şi lâna ei in complex. Insă lânaei nu se
pote sorta de cât după tons6re. Spălatul lânei pe 6ie mai are
defectul_că pe lângă că este mai scump şi migălos, cu tâtă
atenţiunea din partea nâstră când timpul este rece ae multe
ori pi se răcesc oile şi unele avortză când sunt insărcinate,

iar la cele fătate le scade laptele pentru câte-va dile.
"Apoi la
atenţiune

spălatul. lânei
căci

prea

pe

6ie

uşor putem

să

trebue
iace

“prea

fim-cu
mult

si

multă
“prea

puţin, şi să fim cu băgare de s6mă nu numai la curăţenia lânei
Şi 'să nu o deteriorăm în ambele privințe. Căutând să me-

nagiâm Gia, nu curăţim lâna în deajuns, şi atunci lâna TE
“ mâne sură cenușie, şi nu mai obţine-preţul cuvenit, iar cu- răţind

prea

tare usucul din ea, lâna devine

aspră la fir, fără

elasticitatea necesară şi fragilă. De aceia la spălatul, ei trebue să umblăm cu multă precauţiune şi să avem şi. 6recare esperienţă în alacere. Producătorul!

atunci ese mai bine

“la socotelă când merge mână în mână cu fabricantul şi: consumatorul, şi caută să-şi acomodeze mărfa cerinţelor acelora.

”
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- Peniru

spălatul

lânei

după

ori- care

sistemă,

vine antâiu

in considerare apa de. care dispunem. Asa pâte fi de isvor,
de plâie, curgătâre ori stătătâre, puţin importă numai—ea să

fie o apă mâle şi se o putem avea

in cantitatea. dorită. Este

cunoscut

că rutele şi tot felul de obiecte se spală şi curăță
mai bine în o ăpă mole, de cât în una aură. Deci apa penlru
„Spălatul lânei incă să fie limpede şi mâle nu dură, să
nu conțină săruri de calce, şalitră, „rugină de fer ori sare.

Prin

spălarea Jlânei vroim nu namai ca să curăţim lâna
„de gundieie şi murdăriile din ea, ci să estr agem
şi o parte
din usncul ei. Oleina din usuc se disolvă deja la o
temperatară de 170 C, pe când stearina şi palmitina se disolvă
nu.-

mai. la temperatura. de 62

in. contact

cu usucul

C, iar carbonatul de calce venind

grei solubil saponificai, se conbină cu

el şi fosfaţii săi şi formză
pe

firele

săpun

de lână şi impedică

de calce, care se depune

curățirea

ei. de „murdării.

aceia pentru spălatul lânei apa trebue:să
C, dar mai bine să fie ceva mai

Lâna
“din

incâlqită! de. sore.

spălată tot-launa. să rămână albă curată cu o: parte

usuc

să'şi

caldă fiind

De

aibă cel puţin 170

în ea,

conserve

pentru a

fi mâle şi

ondulaţiunile

elastică, dar

şi aspectul

incolo

ea

ei ordinar, cum

a

crescut pe die. Oile rustice cari petrec aprâpe
anul intreg
„afară espuse tuturor ibtemperiilor ai puţin usuc
şi-usucul
lor este uşor solubil, iar Ja cele ţi nute la grajd
şi ferite de:
ploi este mult usuce Şi de multe ori usucul
lor'este grei £0.

“Jubil de natură
„atunci
“caută

ne

reşin6să,

trebuesce

să intrebuințăm

cu

care se “spală: cu mare

anevoe-şi

deosebire - o apă mâle căldue
şi sodă săpun şi alte ingredienţe.

şi

Spălatul lânei pe die se face i in mod diferit:
prin innotare,
prin spălare cu. mâna, spălare la duşe şi
spălarea in cădi
şi pulini mari. Tâte aceste depind. de
cantitatea - Şi. volumul disponibil de apă. Pentru spălatul
'lânei pe Gie arare

-

—.
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ori ne vom putea dispensa de a avea şi poseda instalațiunt
“speciale pentra “spălat, în care'să: putem regula nu. numai
cursul. apei Gar şi ţinerea oilor în ea. Scăldătorile pentru o .....
se fac de zidărie ori numai săpate în pămint avend cel puţin

23—30 m.. lungime, şi 5—6
pentru

m. lăţime şi. 1-1, „5 m. adâncime

ca oile să p6tă înnota bine în ele şi o par te din mur-

dării să se precipite la fund, fără a murdări
bura

când

oile sunt in ele.

cu o scândură

De.o

parte

apa şi a o tur-

a lor. facem intrarea

de pe câre oile at să sară singure, in apă iur

la eşire să aibă părețţii teşiţi, ca oile să p6tă eşi comod

Basenul

de scăldatul

atară:

oilor se pâte face lângă iazul morei,

ori în apropierea . unei gârle, pârâi,: eleşteii etc. şi pentru
-premenirea .lesniciosă a apei să aibă conducte 'la capetele
opuse. Fundul lui. pâte fi aşternut. cu pietriş sei nisip ori
pardosit cu lespedi scă cărămidă ca să nu se depună nămol
in el ca să ne turbure apa, şi eventual slobozind -ana să-l
putem

curăţi

de gundiele

depuse în el. Pentru

spălatul les-

=

niciosal lânei este bine ca basenul să-aibă 3—4 căderi de
apă de la-1.6—1:8 m. înălţime având fie-care 8X10.sci 10X16
cm.

diametru

ca

la trebuinţă

să.ne

servim

de ele

la cu-

Tățatul lânei, în loc de curăţatul cu mâna. Unde nu avem
apă in deujuns pentru cascade, ori că nu este cădere sufi>

„cientă, acolo

facem

noi un reservoriii de apă pe un loc ri-

dicat, eventual ne servim de tulumbe pentru a improşca oile,
ca prin un curent puternic de apă să sc6tem murdăriile din
lână căci lâna se curăţă. mai bine cu apa de cât o am Dulea
„curăli noi cu mâna,

şi nu

se câlţuesce.

La spălatul lânei pe 6ie deosebim. înmoierea şi spălarea
proprii qisă. Iamoierea Tânei pe Gie se face cu cel puţin 12:

ore înainte de. spălare, pentru ca bălegarul, țărină şi tot felul
de gunie ce ar fi ajuns'in lână să se înmoie in de ajuns
şi să se curățe de sine, îndată ceajung apol în apă. De ordinar

.
|
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dimineţa, şi
scra:oile cari voim să le spălăm
inmoiem
inmoiem diminâţa inainte de spălare pe cele cari voim să le- spălăm după prânz. Lânile inmoiate “nici odată să nu se

dar nici oile să nu răcescă din

inainte de a le spăla,

usuce

causa lor.

De aceia

necesar

este

cu oile cu lâna deja inmo-

| iată să le ţinem grămadă in grajduri calde, ca oleina din
usuc să încâpă a se topi de căldură animalică, pentru ase
" duce. mai

ingrijim
chidem

uşor

la spălare ; dacă

de premenirea

ar

fi

prea

cald

in

grajd

aerului, iar dacă este prea rece, în-

uşi, ferestre, oblâne etc ; eventual impedicăm uscarea |

lânei prin evaporare, stropind-o cuo stropitâre ori cu un
irigator cu sită fină. Lâna odată inmoiată, dacă ar apuca să

se usuce devine
apoi aspră

şi fragilă, şi perde

din elastici-

tatea şi moliciunea ei, pe care nu o recapătă mai mult. Din
contră lâna inmoiată şi apoi! spălată fără de u se usca şi uscarea

ei

lentă

nepripită

o face

molcuţă

şi elastică.

- Lucrui principal! la spălarea lânei este o-inmoiere nimerită
a

ei. Dacă timpul ar continua să fie rece duță dare

amânăm

spălarea lânei cu câte-va dile până ce se mai încăldesce vremeu,-ori că nu scotem oile ude de loc afară, si le ţinem
in grajduri

inchise,

“timpul este liniştit

şi

le

stropim

şi cald,

în fie-care

ele fiind ude le

di.

numai

Dacă

insă

putem seste

diua la pășune şi n6ptea le lăsăni să dârmă afară - pe o pă
“jişte frumâsă ; dar tot e mai. bine să. le ținem grămadă în

7

grajd ca să asude uneie
fi spălate

de

diua le udăm seara

* Pentru spălatul

lânei apa

la altele. Cele ce nu ai putut
din -pou

cu stropitârea.

din basen trebue

șă fie caldue

de la sore ori incăldită, căci numai atunci se curăţă lâna bine.

Dacă ea a (ost hine udată de la! inceput, după 4-—5 ore bălegarul şi tote murdăriile din ea s'au înmoiat deja intr'atâta
cu

să se curețe

in

de- -ajuns,

la-- trecerea

prin scăldătore. Unde mai rămâne

bălegar

oilor de 4—5

ori

sâii gunde pe ele,
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acolo. ajută. Gmenii la trecerea lor,, priu apăsare uşâră cu mâi-

„_

nile, prin frecarea părţilor murdare, când trec oile printre e!.
Oamenii cari, spală lână, stai. in apă, ori eventual in butoie
- “mari în şir, şi ating oile ce trec printre ei. Pentru curățirea
sistematică a lânei, pe marginea basenului stai alţi omeni |
cu cârji sai cărlige, cari atundă oile cu capul şi grumadii
în apă, ca să se spele bine, pe altele cari nu sunt destul
de curate le intoce înapoi, ia pe cele. obosite cară stau să
se înece le trag iute afară etc. Unde sunt, duşuri şi cascade,
spălătoresele ce :staii în apă intore 'oile pe o parte si alta
“la duşe, ca apa prin căderea ei şi prin, forța mecanică .să |

curăţă lâna de murdărie,

fără

de a

fi lipsă de frecare cu

mâna ori cu mătura. Dacă în lipsă de cascade. ne servim
de yompe Şi. tulumbele de foc, spălătoresele staii după pa-

- ravane de scânduri şi ţin numai oile sub duşe, intorcendu-le
pe o parte şi alta. Oile speriate de efectele apei stii singure.
grămădite. nesciind cari in colro să plece şi ast-lel lâna se curăţă destul de bine după ele. Alţii în loc de frecarea
cu mâna le spală cu mături de, sorg şi atanci lâna nu se

incurcă câtuşi de puţin.
„la "Barăgan. şi alte regiuni lipsite de apă, unde

nu putem

avea destulă apă pentru scăldatul oilor, acolo recurgem la
„spălatul lor in putini cu apă căldue sâti încăldilă, la care 4
„6meni, staă în jurul putinei şi 2 ţin Gia în slavă şi o “intore

pe o parte şi alta, iar-2 0 spală. - Dar tot este necesar ca
cel puţin odată să .le clătim in apă curată, şi deci ne. trebue ă
3-4 putini deosebite:
"Unde lâna: nu se spală în de-ajuns, în apă rece naturală.
acolo intrebuințăm -sodă ori săpun, şi unele plante cari
incă conţin saponină, ca rădăcina de la Saponaria oflicinalis
de la Gypsophila

struthium, Saponaria turcica

şi Săponaria

orientalis, cari tâte se găsesc. in Turcia scu c6ja de la Quillaja saponaria, un: arbore ce. cresce spontaneu in Chile, şi
S

s

-a cărui cojă să găsesce

intrebuinjsză şi diferite
“pulberea

lut Hetsey din

destul-de ieltin în

preparate
Budapesta,

“- la Saponaria şi Gypsophila. Prin
înţeles

că

intre

se măresc spesele

de

droguerii.

compusă, din

aceste

Alţii

cari se numără şi:
făină de

ingredienţe, bine

spălare ale lânei, dar ele în

parte compensâză o apă ceva cam rece şi calcarâsă.

Aceste diferite operaţiuni nu prea convin oilor şi ele. linjese
din causa lor. De aceea ele trebuesc după aceia bine hrănite
ca: prin O hrană copiosă să compenseze emiterea de căldară .

în afară prin radiaţiune. Ne făcându-o acesta şi timpul continuănd

a firece, . se p6te întâmpla ca unele din oi să mâră
şi lâna incă suferă
Spălatul în apă caldă se usiteză, acolo, unde nu dispunem
de apă suficientă pentru a le spăla pe tote,şi când usucul lânei. “

este de natură reşin6să şi greii solubil.Atunci punem o căl„dare mare pe un tripod sai pe un soclu de zidărie impro„visat, unde vroim să spălăm oile, şi incăldim în continui apă în ea, în scop de a premeni p6 cea din putinile de spălat
"Apa încăldită să aibă o temperatură constantă între 26—3C,
- fiind-că părţile grei solubile ale usucului se topesc la tempe-

„Tatura de 35%. şi la acesta lâna se curăță

apoi de el. Mai

„bine

facem ca temperatura să fie progresivă de la” cele de
înmoiat la cele de spălatul curat, variind de la 96, 30, 33—37-

|

O temperatură. -prea urcată a apei peste 40C. insă nu aste
de folus după ce-la ea se duce prea mult usuc şi lâna T&“mâne aspră şi fragilă.
Unde nici apa încăldită nu . duce la” scop, acolo ne 'servim
de ingredientele şi preparatele. specificate mai sus ferbând

cu ele leşii tare. Rădăcina de săponari!a 0 ferbem căte 6
„Klgr. pentru 100 de oi; din praful lui Helsey 3—4 kigr. iar din

c6ja de Quillaja 3 Klgr. pentru suta de oi, şi leşia:
lor dură
ce s'a recit o turnăm treptat .in vasele de. spălat. Scopul
„ intrebuinţărei lor este d' a forma cu usucul reşinos: săpunuri

. |
*
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grei. solubile cari apoi se spală şi se cuiăăță apoi de curentut

de upă.
Aa
Da
„Spălatul blanei. s6ă. artificial de fabrică a: lânei singure
după tuns6re se face iarăşi cu apă caldă. Şi incăldită şi se
intrepuinţeză şi la ea sodă, săpunăriţă şi gypsăriță, cjă
“de Quillaja şi. diferite praturi şi preparate.
După cantitatea 'de-apă disponibilă şi după metoda între- "boinţată putem să spălăm uşor: 150—200 oi pe di. Scăderea lânei la spălat seă cea ce se numesce in termenul !

oficial rendementul
“nâstre scade

lânei vari6ză de la 20—809], ; lânile oilor

la spălat. in apă rece -până

la 40—510/,

şi încă

alte 10—15%, la spălatul artificial de fabrică, pe când lânile: "de la oile merinose cari- sunt mai incăreate de usuc scad
: 50— 60%/g in -apa-rece, şi alte 20—95%/, la spălatul artilicial'cu

„soda,

nu remâne de cât

aşa că în definitiv. la ele

fir de lâră curată.
Oile: după ce aii fost
deja obosite trebuesc
lor să nu. se usuce de
din noă. De aceea „este
“să le ţinem în gr ajduri

17.—20%j

.

|

spălate Şi clătite înî n apă curată, fiind:
hrănite! intensiv şi ingrijite ca lâna
odată, şi. nici să. nu se murdărescă
bine. ca dacă timpul este răcoros. curate ori mai bine in şură pe paie ...

"curate ferite de s6re, plâie şi vânt, iar dacă timpul
şi să

niştit pot să umble şi la păşune
"“bertate pe nisce păjişti cu iarbă frumâsă;

“de murdării. pe

drumuri. şi

d6rmă

este li-

chiar

să le ferim însă.

şosele. prăfâse - şi norâie

Bi nu li se murdărescă !âna iarăşi. De „alt cum în. 2—3
„lâna. se usucă

binişor

pe die şi

numai

în li-

când

ca să

dile

timpul! a "fost -

tare umed şi ploios se pâte intâmpla, ca lâna să fie svintată abia
după 4-5 gile. Când lâna este mare Şi rară .se svintă, mai
curind: de cât cea măruntă şi d6să. După ce lâna s'a uscat
pe oi;'la sc6tem dilnic lu 'păzune ca şi mai nainte, numai
„să le; ferim de praf şi de: plâie. Udarea lânei pentru a doua - |
a „oră, este de favorabilă; căci ea 'şipierde iiarăși din usuc şi elas- a

| — 670-—
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ticitatea sa. După spălare şi până la tuns6re pot să mai. trâcă
câte-va

dile la mijloc, ca lâna să-şi mai

atragă singură usuc,

care il este” necesar pentru. a deveni. mole: şi elastică.
Tunderea oilor încă merită multă atenţiune; nu numâi că
lâna după ele să se tundă ega! şi asorteze după calitatea

„reală a

ei, şi să nu se deterioreze

din fasonul

ei, ear nici

"dia să. nu se vateme. Mai cu scmă oile burțose trebuesc;
„bine înenagiate. Tot aşa la tuns să nu le. pişcăm .pielea- cu
“ fortecile. In locurile atinse cu forfecile, nu mai cresce lână
ci după vindecare. ese numai! păr aspru sticlos, care depre-

“ci6ză lâna: Apoi lâna să nâ'se

murdărâscă

la tuns și nici

să

nu'şi pierqă aspectul ei natural.
..
Pentra tunderea oilor ne servim de un local curat! luminos
şi spaţios ; şură, magazie, şopron, arie, grajd mare şi luminos „ete. Mai potiivită este tot-d'auna magazia de producte, fiind-că
„este ea podinită şi se pote |ținea mai curată de cât altele: Dacă
le tundem sub: şoprâne” pe arie. etc. aşternăn mai ânteiii
pături

scă

muşamale

- dărie în. ea.

" Hauptner.

ca să-nu

„Pentru tuns

Berlin

ajungă.

de loc: praf şi mur-

sunt: torfeci

speciale . ca „cele de

cu. lamele. de

12 em. „de lungi şi Ja virf!

„ceva bombate, că la tuns să nu apuce

pielea între ele şi-sâ o

rănescă, ori că se intrebuințeză fârfecile americane fig: 157:

o.

Fig:

157. Forfeei americane de

| <u: cari: şi “dacă tunde

ceva

mai

tunsâna

puţin: pe qi “dar cu ete -

„se tunde. lână forte uniiorm,. iar rănirea. oilor
„<a. şi „esclusă,. Ea se. „ întrebuinţeză

cu.

este. aprope .

deosebire

în veriile .

—
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fine cu-lână de mare valsre: Esistă şi maşini speciale pentru
tansul

oilor,

cari

se întrebuinţeză

"- America, cu cari un om pâte

atât în Europa

până

tunde

cât

şi în

la 200 oi pe di;

pe când cu f6rfecile nu tundz mai mult de 15—36 oi pe-di.
!
La tuns ori că trăntim oile jos la pământ pe-o muşama,
tragem
ori pe podine, ori că le legăm snop pe o masă Şi.
cel ce
un rud printre picidrele lor, ca să nu pâtă mişca, şi
|
tunde aci şede jos,:aci stă in picidre ori aplecat.
-La tuns să procedeză diferit, cei mai mulţi încep a tunde

de la picidrele dinapoi şi trec dela cele dinainte şi în urmă de.

ps f6le, spintecând lâna aşa dicend in două, în partea cea de
ca de val6re
„mal puţină valore ai, ca cea după spinare şi lături,

.
mai mare, să vină tot-d'aună la mijloc. După tunsdre punem

_

1âna întâi pe masă

de clasificare

murdare

la-

picidre şi codă, care sunt “de or-

țele de la cap, gramadii,
'dinar

pentru assortat, luăm

şi galbene

de

iar.restul

urină,

lânei

se. în-

"doiesce cu marginile înăuntru şi cu tăetura in afară, apoi.
se cântăresce şi lsgă una singură ori-câte 3—5 la olaltă
într'un pachet. deosebit. Ea să se lege tot-d'auna: ast-fel, ca
muşter iul să potă vedea cu inlesnire partea cea mai Îv umâsă

a ei, şi ea să nu-şi perdă conformaţiunea primitivă. Lâna de
,
"Ja oile ce ai. păşunat în -ogâre sci pe terenurile nisipose
iind- -că
"este necesar ca înainte de a o lega să o.batem înteii,

ea este! plină încă de nisip şi (&rină, care la spălat nu sa.

" curăţat în de- -ajuns.: Pe

| împărțindu-le
“etc. vine pusă

m6sa

de. assortare le. şi “clasificăm,.

pe categorii. Lâna de pe cap, grumazi,
separat intrun

coş

ca fl6ce şi

deosebit fiind de mal'puţină valâre.

-

_

pici6re

impachelată

o

„După tundere lâna deja spălată” se impachetăză în saci.
mari şi să assorleză după categorii, îndesând- -o bine, călcânde
'un-om-eu picidrele şi apoi | etichitată se păstr eză in „camer
bine ventilate.

Lâna. fiind o materie: tare. igroscopică atrage

n „uşor uumedela la sine 15—30/o

apă din greutate, iar o: lână,

—

672 --

„jilavă sâi “chiar udă; prea
putregesce,

De aceea

de ce lâna lor după

nu

uşor să “strică, se .mucejesce şi

este. 'bine de a tunde

corp nu

oile inainte

s'a uscat, perfect şi nici a lăsa

lânile afară ca să le bată'roua ori chiar plâia. şi ude să nu le
punem
să steu grămadă. Sacii pentru pachetat lâna de
ordinar aii lungime de-3—4 m- şi o lărgime corespundătăre. N
|

| Deşi lâna se cântăresce la fie-care die deosebit, şi producţi- |
unea ei se "compară 'cu cea din anul. trecut şi pe categorii, |
totuşi ea trebuesce încă şi alesă şi assortată,; ca să vedem:

dacă Gia renteză ori ba?!. De ordinar lână cea mai- multă şi
mai
mai

fină o dai berbecii de .prăsilă; la etatea 2—3 antei dai
muită: de cât cei bătrâni şi cu: 50-—60%/ mai multă decât
ile
fătate ; apoi vin berbecii bătuţi saă : întorși, sterpele,
cărlanii,: mănzările şi în fine mieii de iarnă şi de primăvară
cari . se

tund

mai

târdiii numai

prin. Iulie

şi August; lâna

- acestora se destramă .tot-d'auna in î6ce, fiind fără impăială
"si ea este

cunoscută

sub

numirea

| „Pentru stabilirea producţiunei
vom. da:

comparativ lână

pa

1) Lână
2)

m

3)

minimă
„Kg,

Electa ....
Prima.
Sccunăa

Tertia (lisaie)

(țureană)
-

şi: miţe.

Sa

maximă
Kigr.

.

aa

100 Klgr.
” în mărci germ.

0,6

1,0

128

19

160—860—960

1,5 -

O—O500--6402—=720

şi

e

|
09

a

a
kk

a

818

5) Lână de la rasele
englese. ; ..
20

ÎN
25 .

18

238
30

i

.

categorie

.. 08

4) Lâna ordinară

a

medie
Klgr,

miţ

tunsă. la 1ie- -care

şi. cu. va! Orea eiel aproximativă,
7
a

de

de lână la diferite oi de rase
ds ol

|

.

_Lână produsă pe o 6ie, în lei

5,2—8,5—10,3
5177-96

A
360—440—536

aa

180—248—260,

!
! 280-300 -320

4,0—6,3-— SA

-

304,5 5,7

-

6,0—7;5 5— 90

.

- Pentru u 'vindarea- mai cu' preţ a 'lânei indigene, ar fi necesară

-inființarea

unei. exposiţii

speciale de

lânuri

şi ţine:

„rea unui tirg de lână in fe- -care an. Totuşi cultivatorul de oi numai atunce ŞI va ajunge scopul săă când va fi în stare, nu numai -

să pr oducă

in mod: avantagios lâna cee se cere şi plătesce mai

.

„bine

în iocalitate sâă la portul din apropiere, ca să

inde-

„ Plinescă tote cerinţele. fabricantului şi consumatorului,;: ci
„Şi la rendul săă. să impună şi. el vederile sale fabricantului
şi să-l: animeze ia perfecțiunea fabricatului. Producătorul
nu

numai

susţine

pe consumator

ci-l şi silesce spre: progres

prin oferirea unui product de calitate superioră ; de aceea .
este bine. ca şi economul de” oi să cunoscă nu numai: prețarile * cu care se vind şi pot desface diferite categorii de
- lânuri pe piaţă, dar. și ce să face din ele şi ce condiţieni

„trebue să întrunescă fie--care calitate de lână,
SA

Intrebinţarea

“ Lânuri

. ast-i

de

Bostav-

tanuurilor

numite

4pe categorii.

şi lanuri

de

scăieţi

a
numite. |

pentru că li-se scot capetele firelor cu ajutorul câr-

ligeloi de la

scăieţi (Dipsacus

fulonum).

inttebuinţăză “in prima, linie lânurile_cele

Pentru. aceste

se

mai fine şi. m&-

“runte de 4—5 cm. 'nălţime maximum, după calitate superelectă
| şi Electa şi apoi cele cari posed
mai

"nalt grad.

aptitudinea. de resucire
în cel

Bă

:
”
se.
calităţi
pe
alege
se
Pentru postavuri, lâna după spălare.
|
_* dărăcesce pe daraci, se rupe apoi-pe maşini în mici bucă:
” ţele pentru
“aspru

a

cu multe

:

o

putea

târce

capete eşite

uniform ca să
afară,

şi

dea

apoi la baterea

un

fir.
pos-

tavului în piuă firele aspre ggraţie r&sucirei capetele lor vin încălcite la olaltă şi ati un. postav! destul de des. Dură bătaia în pină se scot apoi capetele firelor: cu ajutorul scăe-

ților încât din causa lor. nu mai putem “vedea | țesătura pos„tavului de loc.
a
a
.
„Din ele se fabrică 4 categorii de- postavuri deosebite după
“grosimea firului: lânei: postav propriă dis, bukskin, cașmir, i
| ” Hahele, circase ete. care, apoi după, piuă se tand . fie- care . |
a
Sa
|
Ma
|
“în mod: deosebit.
7
48

|

SM

se_pot

acestea

Pentru

lucii. Kammgarne.

postavuri

dă

ș

din fire paralele

şi -tortul e compus

_mit tort de piepteni
şi

cari se face un tort luciă nu-

din

pepteni

II. Lânuri de

întrebuința şi lânuri mai lungi şi ceva mai grose intins,
"ondulate, insă să nu fie mai lungi de 6,-9— 8 cm. şi de caprima: Şi

litate

şi să

Pentru

ele lina n'are

cultatea

ei de

de 1|,

nu' se întindă mai mult

drepte,

căci faprin

noi

să ?i-o luăm

căutăm

o

resucire

din inălţime.

să- se răsucâscă

necesitate

chiar.

s6i

avcate:

intins

firele

cu

secundă,

.

mijloce. artificiale, trec&nd-o în stare jilavă pe nisce piepteni

„încăldiţi, care să- Ă iee facultatea de resucire. Lucral principal
la ea „este, ca firele ei să fie cât se pote, de uniforme pentru
pieptănat,

la

ca să nu .scâtă multă. impăială

şi. să dea. un -

_

tort de urzâlă neted si solid.
III. Lânuri
postavuri

face

cu bun

şi lucii şi

ce din ele'se pot. .

de sus, după

“loc! intermediar între- cele

un

postavuri” şi stofe. ocupă

pentru: divers e

Ele: pot

p&rose.

să utiliseze

încă

.

succes şi lânuri mai lungi de 5 cm. pentru postavnri

şi altele mai grâse

la fir, cari

daii

mult. ştim

la. peptenat.

“Intre aceste se. pun des lânurile de la corcitările dintre me“rin6se şi râsele de țară. Din lâna ţigaie se face cu deosebire şaiacul

„casă
Se

şi diferite alte

țesături

mai „fine;

ale industriei

de

romănesci..
întrebuințăză

lâna

de calitate Secunda şi. Tertia,

IV. Lânuri grâse de sărici şi - strae.

Sunt lânuri ţarecane.

şi stogoşe, “din cari se fac) pănuri "ordinare: pentru imbrăcămintea ţă&ranescă,. covâre grâse! de pislă, sărici şi strae. Și
acestea se bat la piuă- pentru a le. face .mai dese. Straiele

şi săricile- se dai la dirste pentru a le face mai dese! şirapoi'
se bat cu mărăcini, pentru a scâte părul—laţelele—după ele
in tocmai cum a stat lâna pe die. Ele întrrebuinţeză lâna de
calitatea

Quarta.

7. Smultura

se numâsce

a

lâna

smulsă de- tăbăcari
ÎI

cu var .

—-675 .—

|

şi tot felul de ingredienţe, de la 'dile. mârte
„lor. Este

o lână

de puţină

vaidre, care nu

ori după
se

tăierea

pâte: între-

buinţa de cât ca bătătura. şi. 'pentru pălării de pâslă şi de
impletit ciorapi.

oile

Cea -dela

tăiete e. mai bună de cât:

cea dela. oile: morte, cari ati fost. bolnave inainte de aceea.
VI, Lâna artificială preparata din sdrenţe de postav, pănuri ”
"ete. cari “se taie scurt, se scarmenă pe ur aparat numit

cu

lup apoi: se. amestecă

ceva

lâna. nouă, şi se fac stofe

„- ieftine din ea numite Shoddv; industria acesta este tare
voliată mai . cu semă în Angiia.
a) Crescerta

(74 dor Deci pentru

veproducțiuno

des:

-

Afară de producţiunea de lână este crescerea de. reproductori buni de rasă, una din ramurile şi folâsele de căpe“tenie ale oviculturel. Mai cu semă: la noi în ţară, unde cul“tura vitelor a decădut în deceniile din ormă aprâpe cu totul,
Şi rasele ai degenerat şi s'aii pipernicit, crescerea de buni
berbeci de reproducţiune ar deveni tare bănosă. Tocmai la,
|

-0l am

să constatăm

avut: ocasiunea

“vesultatele

enorme

ce

“ia dat introducerea merin6ăelor în cultura-ovină a. Europei
. “centrale - Şi apusene, Şi fol6sele diferenţierei lor.
La -ele trebue de mai nainte : să scim ce rase şi tipuri
“de! oi avem să cultivăm, speciale. pentru lână ori pentru carne

ori pentru 2 fol6se lâna şi lapte, şi apoi dacă este să le pro- .
pâgăm în rasă pură ori că introducem rase streine numai
_ pentru

împărecherea . lor cu cele locale ?:

„Cultivatorul de.oi nu pâte sta nici un, moment

la îndoială -

-. asupra direcțiunei de urmat de el,:şi care ar. fi mai avantagiosă i in imprejurările- în Gare: el se găsesce. Daca este să
se ocupe în prima linie ca crescerea de miei pentru a pro-

„duce

berbeci. de

prăsilă,

trebue. să

scie

in ce - proporţie

„săi crescă, Şi o să găsâscă desfacerea pentră ei, şi dacă
este să crăscă numai pentru acoperirea necesităţilor sale
.

-

-

-

1

3

proprii, ori şi pentru. vândare eca să facă

E cu ei ? Răinâne
“oile bătrâne.

de: stabilit numai
-

un

intins comerciiă

proporţia

dintre. miei şi

Este lucru. cunoscut că dia « se inmaulțeşte relativ forte repede, dar. noi nu o lăsăm să se inmolţescă. peste mesură,
“din causa contingentului mare de miei, ce.se taie în fie-care | primăvară. “Tocmai la oi facem o selecţiune straşnică, cum.
nu 6. facâni la nici-o altă specie de animale domestice.. Me- _năgiarea "mieilor. in

mesură

mai: mare

de cât

cea. usitată,

“sporeste turma în număr; dar nu şi in calitate şi valore, şi numai. prin

ridica

-0 selecțiune

. straşnică: între miei, vom. reuşi ai

prestigiul; Şi val6rea

ei.

"Dacă crescem mieii numa! pentru. necesităşile proprii ca.
„să compleclăm. golurile! ivite: in turmă, „a celor cădute de.

| b6lă 'şi a celor reformate, atunci ne trebhesce să ţinem relativ puțini miei ca să'i crescem şi în “turmă. avem. mai
| multe oi bătrâne—mai puţine fătătore şi mulţi berbeci bătuţi.
Apoi: vine. în considerăre: dacă turmă este să o ţinem staţio“ară. ori să o sporim şi ameliorăm. În genere pierderile in.
"oi în timpurile normale şi unde avem “o văşune. bună pentru

| "ele nu. sunt insemnate

; ele, se pot evalua la 3—4 90, sub ra=

porturi medivere 4——6/,
“la 10-—45— -20 la sută, Ia

iar sub raporturi vitrige - se ridică
aceste rapor tari avem să crescem-

- şi mieii pentru . acoperirea golurilor; .
IE
|
_- Am Y&dut-mai sus că din 100 oi. fătătâve -concâp 90, şi

“facă 178—82 miei, dintre . cari. încă :mai mor câţi:va. in săp-..
t&rânile dinteiii, aşa că putem conta in termen, medii numai
|

la 75. miei validi şi avţi:de viaţă. Dacă din "miei: fătaţi. vom
ţinea 40 UP pentru aj. cresce

turmă
lătore,

de: reproducţiune — atunci

la o:

mare de: 1000. capete, in. care se găsesc 400: oi fă
vom obţine: anual după ele 300: miei S6iin total! 75 o

Din. aceştia. sunt chemaţi: a înlocui cele:
pPătiane, „dacă. din.

tarină :

pi

-

o. „ZI
per

59

au a. inlocui”

10».__»

=

1»

»

2

-

pp

»

—

50 mârte şi. 230; reformate

1 100

o

- ».

» :900

»

9

150

o

150

pă

2.» 905" » o.»
900».
1» 100
La cari inlocuiri şi complectări ale golurilor
g
turma rămane, |
staţionară, în aceiaşi mărime. de 1000 capete.
Despre raportul in “care sunt
- turmă şi “cârd, facia- d berbeci

de - împrejurări şi

fol6se.

Daca

A

a sa ţinea oile fătătore in
cârlanii şi midre, depinde

este să

le mulgem. pentru

făcut brânzeturi şi la vindarea de. berbeci şi midre pentru”
reproducție; atunci ținem 40 —500] oi fătătore, iar dacă ber„becii întorşi

"atunci

"i vindem pentru

tăiere

la etatea de 2—3:/, ani,

oile fătătâre fac nimai 27-—30c/, din turmă,

batalii "i ținem pentru

„ani, şi 'i vindem

producţiunea

de lână

până

-

:

iar dacă
la 5—6

Ingrăşaţi şi oile nu le mnlgem, atunci pot

să fie în. turmă şi numai. 20—93%]9

oi f& ătore

şi turma

tot

_să prospăreze.
Pentra intâmeierea unei turme, de elită, Care să. se ocupe
cu vendarea de: berbeci de rspr “oducţie în stil mare se recere
multă iscusinţă și capital suficient, care nu este datori şi cul.

„. să'l posedă,—căci afară de animalele—de val6re ce. se vindeca.
-. prejeste indoit şi intreit numărul

acelora, care trebuesc cas-

traţi şi de multe. ori se vind sub costul lor de producţiune.
La aceştia insă vihe în considerare. dacă e să producem
“ perbeci” speciali pentru

lâna ori

pentru. carne,

ori penira

fol6se diferite.
de Ingrășarea

«de verbeci

Mieiă de sees: masculin, pe

care

şi sterpe,

deşi * i-am

ținut ca

săi

_“crescem dar nu se destoltă după aşteptările n6sire, se sco- .
pese de timpuriii la etatea. de 3—10 săptămâni, orică se.
„întorc după un an, ca “cărlani. Cu fie-care turmă nai mare
"este deci fatalmente Ampreunată
.

şi producţiunea şi crescerea .

—

de

berbeci

producem

scopim

bătuţi

sei

animale

de

vestrins număr

berbecilor

pot

cu

străduim să
atât trebue să

aşa că pe lângă un
este adesea

Pe

de berbeci

acesta,

însă ne ocupăm

mieilor, dar

puţin

numerâsă

s'ar putea

moşia

dei,

este

seu

prea

hrăni

mică

că păşunea

pe ea alte

oi mai

pentru

un seson

mai

de care

resistente şi

şare. Alte ori nu avem păşune deoi pe anul iutreg
numai

pentru

şi desvoltarea

pretenţidse cum sunt berbecii bătuţi pentru

şune abundentă

unic

bătuţi. Imprejurările în ,.

dispunem nu este favorabilă pentru oile (tate
mai

îndoit şi

aceştia încă .căulăm

fi tare diferite.

ori _economia Sci

o turmă

prăsilă,

inlorşi.

bine. Une-ori

şi îngrăşarea

- De multe
a ţinea

tare în turmă,

de berbeci de

practică

cât ne

valdre- mai -mare,

să”i utilisăm. cât mai
"_cu-ţinerea

—

întorşi. Şi cu

şi reflormăm, mai

intreit numărul

care se

6785

ingră-

ci avem pă-

scurt

în

mirişti,

porumbişti etc. şi deci atunci cumpăram oi- de strânsură
mai cu semă berbeci bătuţi şi sterpe, pe care le ţinem S—
10—12 săptămâni: până ce se direg bine, “Şi apoi grase le
vindem cu bun preţ pentru tăiere. In Transilvania !a comunele

unde s'a introdus deja cămasarea:şi din causa strimlărei
păşunilor nu se mai pot ţinea oi şi ridica stâni pentru
făcutul brândei, acolo 'se mai ţin încă berbeci pentru tăiere
care umblă pe ogore şi in mirişti intre vitele cornute şi
apoi la 8—10—12
săptămâni- după cs s'aă dires bine se
taie. De

fapt totă

vara

se taie carne

de berbec

prin

comu-

nele rurale şi ea este singura carne de valdre, ce consumă

populaţiunea nâstră rurală în timpul verei. Spre, lmnă incep
apoi a se tăia oile bătrâne şi botâşele:
Unde păşunea disponibilă nu este sufiicientă pentru.
în-

“ grăşatul

berbecilor, ' acolo

hrană acasă

„nutreţ verde,
etc.

ori la strungă,

fân, cositură

Pote pe multe

le

putem

da

un

supliment : de |

diminaţa şi seara

constând din

cartofi, sfecle grăunţe

locuri “Sar renta Chiar

borhot .

îngrăşarea sis-

—

679

—

tematică a berbecilor bătuţi în "decursul iernei, ca pr imăvara
după încetarea tăierei mieilor, 'berbecii să fie “deja. graşi.
Pentru ingrăşat animalele tinere se ingraşe mai iute decât

cele” bătrâne, şi. berbecii ajung la o greutate mai. mare decât
decât mânzările. Rasele

oile, şi sterpele

şi mal curind

- ingraşe

englese de carne se

tare de cât ale nostre indigene.

şi mai

|

„Pentru activarea unui esport, regulat de oi grase, fie în spre
de
. Orient fie şi spre . Occident” nu ne vom putea dispensa
Ta ține” şi ingrăşa sistematic şi rasele proprii de car ne cel puţin.
“ca etichetă. ” - Pentru

_sâi

îngrăşat 'cumpărăm berbeci

după

îndată

tunsore

că'i tundem noi îndată ce am început ai hrăni intensiv.

Ilrana lor vedi pag. 695.
| Greutatea de. măcelărie

.
după

(adică

căpăţânei-

scăderea

pici6relor de la genunchi în jos, a intestinelor şi măruntaelor..)
vari iază după modul lor, de îngrășare şi 100 Kigr. greutate
-:
| vitală se vepartiseză la oi ast-fel:
“la ot direse numai „o Sole:
».
>» » semi-grase. . 9
i

ee

e

> o» grase

5053

»

carne 56—62

3,5—4 9/0
Doo.

„ pielea cu lană

1 9]o
65»

62

651
»

8—9

». ». Î6rte grase ..- 54569
- la oile. englese de

Ă

seii şi

carne

9,5—10»

Go.
6

»

gr. pe”
Sporul la oile nâstre țigăi este la iagrăşat de 100
Klgr._di, la cele proprii de carne până la 120 gr.; după 100
7—7,5
de
te
materie secă, în nutreţ obţinem un spor în greuta
„Kigr.

le umblă bine

iar când

.„ Botâşele. şi

oile bătr ene- le utilisăm

'ele pastramă şi
|
- fâcenăd din
prepară

şi S—9Klgr..

pentru

,

.

mai “bine la salhanele

topind seul, iar pieile lor “se

burdufuri de băgat brânza la anul.

Păstrama

e
„este o carne macră de pe care sa curăţit tot seul. Actualment
„ funcţionăâză numai 15 salhanale
. numărul lor eră peste sută.
N

“ în ţ6ră deşi

a.

"nainte vreme
aa

—
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| Folosirea laptelui de die,

E,

O parte principală a. ţinerei oilor nostre este folosirea
"laptelui lor, mai cu sâmă la rasele primitive de ţară, din
care
vară
|

-se face unt şi brânzeturi.
70—140 litri de! lapte..

- Producţiunea

de

lapte

şi la

O. die bună
oi acpinde

de

lapte dă „pe

de

rasă,

individ .

“modul de întreţinere şi hrană. ia țigaie este mai bună de lapte
de cât ţurcana. Pentru

mulgerea lor mieii

se

aleg

şi înțarcă

de timpurii iar oile se mulg dela Sf. Gheorghe până la Sf.
„Marie » aprocsimativ 130—140 dile în an, mulgendu-se de câte
2. ori pe

Laptele

di, dimineţa

şi sera,

de die este de

eventual

şi la

o culGre albă

amiadi

gălbue

şi de ? ori

aşa de gras de cât cel de vacă şi întrece in calitate şi pe
„cel „de hi îvoliţă. Totuşi el nu se prea usitâză a se consuma
în Stare dulce, din causa mirosului particular,. şi numai po-

pulațiunea
“jurul
de
-

săracă de la oraşe îl consumă

oraşelor

şi tirgurilor

în stare dulce, In

nostre” se văd :numerâse

oi, venite in parte de la mari depăr tări,

caci

stâni

desfac lap-

tele prospăt-in oraşe la populaţiunea mărginaşe. Locul lăp„_t&riilor mari de vaci din streinătate la noi îl iai aceste stâni
primitive,

din care. curăţenia, este aprâpe esclusă

: adesea inposibilă.

cu totul

şi

:

Oia deşi renteză încă, dar incontestabil căc în acâsta primă
"zona

a

statului lui Thiinen

ar

renta mult

mai

bine

ţinerea

de vaci lăptâse :s6i de bivoliţe. Laptele
de 6ie este mai.
nimerit la „Prelucrarea în brânzeturi de . cât pentru -consu- .

maţiunea in stare prâspătă.
unea

Şi la aceste găsesce el aplicaţi.

lui principală.

“Poporul! nostru

consumă! brănzetună

făcute

aprâpe

numai

din lapte de 6ie, iar brânzeturile de vacă sunt
o' raritate pe
masa şi in hrana lui. Din “contră brânza şi urda
ae die fac
-.Q. „parte principală din hrana dilnică a lui în timp de dulce
,

N
„

-
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aprâpe în anul întreg.

Ca

—

preparate

_

secundareşi de mai.

puţină importanţă, făcute din laptele de Gie este untul topit,
caşcaval ca un'aliment de elită, laptele gros de putină, dulce
“și acru, laptele covăsit, iaurtul,

urda şi jintiţa. Brânzeturile

principale sunt brânza de putină supranumită şi brânză de
Braşov, apoi brânza albă de Brăila s6u telemeaua ; „între
cele d ânteiii, brânza şi caşcavalul de Penteleii ocupă locul
prim ca alimente de elită. Calitatea lor varieză după modul i
de preparare şi seson; în.genere brânza şi caşcavalul de munte

este mai gras şi mai aromatic de cât cele de câmp, şi se
vind în comerciii cu 10%, mai scump de cât cele acestea
Uatul de die are un miros particular, fie propriu al lui, fie
din causa .preparărei şi, conservărei lui defectudse, Şi în comerciii se vinde
sub valorea lui reală, “plătindu-se numai
ca. ori-ce grăsime comestibilă. Dintre brânzeturile streine
care încă se prepară din laptele de 6ie pur dar ai obținut
.0 reputaţiune europenă sunt brânza de Liptuu şi de Roqnefort.

E incontestabil

că laptele de- ie este mai potrivit pentru

fabricaţiunea
de brânzeturi

de cât pentru consumaţiuneaîn

“starea prâspătă sâi de făcut unt din

el. Pâte-şi

mai bine.

s'ar putea el utilisa amestecându- lcu laptele de vacă şi de
bivoliţă şi trătându-le. împreună la fabricaţiunea de brânzeturi ca el să dea celui d'intâiii mai malt unt, şi celui _din
„urmă mai multă caseină care “ilipsescei in. raport cu antul
“Totuşi la nerentabilitatea suficientă a lui in parte contribue.

“şi modul viţios de: tratare

şi conservare a .ui şi lipsa

de

curăţenie, care chiar in ochii ciobanilor noştri -a ajuns să fie
legendară. Tocmai la tratamentul laptelui curaţenia şi ordi-

nea este lucra ds căpetenie. de aceia noi vom trata chesti“unea laptăriilor, întrun capital: deosebitşi din punct de
vedere al technicei moderne, după importanţa, ce o are pentru:

” veactivatea culturei intinse de vite la poporul nostru,

: |

„CAPO

XII

| „XII „Despre industria. laptelui.

La pagina 105 şi următârele am

vădat că laptele este un

suc produs de nisce aglomeraţiuni de glande, ce comunică
| una cu alta; situate în uger şi apoi tote comunică în afară

prin nişce organe tubulare

mai mult sai puţin gr6se numite

- mamele iar popular ţiţe. Acum nu ne vom maiocupa :
mult cu secreţiunea şi mulgerea lui cât cu. batamentul şi

atilisarea lui. Tot odată fiind-că pe lângă
poporul
capră,

nostru consumă

malt

lapte de

cât şi derivatele lor, vom

da egală

laptele de vacă.
bivoliță, de
atenţinne

die şi
Şi. ace-

stora, indicând modul de prelucrara al fie cărui.
In stare dulce se consumă la noi laptele de vacă, de bivoliţă de 6ie'şi capră; de la cele două din urmă relativ mai rar.
Pentru

fabricâţiunea

de

unt

se intrebuinţeză

în prima linie

laptele de vacă apoi cel de bivoliţă şi rar de tot cel de die
“şi de

capră.

La fabricaţiunea

de brânzeturi se intrebuinţeză

laptele de die, de vacă, capră şi rar de tot cel de bivoliţă.
Laptele .de bivoliţă de şi este forte gras dar are un unt de co-

l6re albă şi mai puţin fin de cât cel de vacă, iar la fabricaţiunea de brânzeturi se întrebuințâză pur f6rte rar, din causă
că eldă o brânză aspră sfermiciosă, care după fermentăre ca:
pă&tă un gust.amar şi nu se conservă timp indelungat.
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Acest defect al: lui eventual

in anumite

sar putea tăia prin amestecare

face apt pentru labricaţiunea

După

mediu.

conţine în termin

46: viroliţă:

laptele de vacă

-

3,13

»

albumină 029

»

“ caseina

“lactosă
- cenuşă

490»
0,76 »
»

99,97

|

Daci. vedem

965

893 »
499 o

10,60»

.

To
0,76.»

100, 00,

die și. de capră

de

|

11,55 9, . $7,60.%/s

875609], - 81,650/

33

unt

de. brânzeturi.

sa laptele de la vitele nostre domestice

composiţia

“apă.

al

proporţii. cu lapte de vacă şi de oie, pentru

5.

667

» . 400
o

1,02»

3 o
140 »
"99,70 '»

»

3500

1,85»

340»
035»:
9Y,80

»

că laptele de bivoliţă şi de die e aj, —3 ori aşa

de gras decât cel de vacă şi de capră. Cu - tâte aceste cel
_“de'bivoliţă se vinde de ordinar numai cu 10%/, mai scump

decât cel de vacă, iar cel de 6ie prâspăt se vinde cu 10 %o

„mai

ieftin chiar

decât şi cel de vacă.

Căusa la acesta

este

calitatea untului din el, care în laptele de vacă deşi: este în

mai mică dar este de o calitate şi aromă superidră şi
- galben la calâre, pe când cel de bivoliţă este alb, mai puţin
aromatic-şi are un miros a mosc, cate pentru mulţi. este
"
dosă

-

„de nesuferit. “Untul prâspăt de 6ie nici nu pâte fi consumat .

ci numai topit ca grăsime, după ce şi-a perdut mirosul su
- particular. Apoi laptele de bivoliţă este mai greii de digerat
-decât cel de vacă, şi la &menii bolnavi şi copii'mici nu pote

fi dat decât. numai după diluarea lui cu apă, iar cel de die
este cu totul nepotrivit pentru copii mici. Laptele dulce de
capră este fârte bun contra bâlelor de piept.
Mult face la utilisarea laptelui şi tratarea raţională a lui.
Nici o altă substanţă cu câte are de a face omul, nu este
„atât de delicată şi supusă atât de uşor alteraţiunei ca tocmai

.

=

654

laptele şi derivatele sale.

—.

Fâră să observăm

bing el coritracla obiectele. cu. care- vine. in contact, ori de la lo-..

„teză de

calurile în care” se păstreză, fel de: fel de. mirosuri,. gusturi,
„“Gulori,

bacterii

ete. cari

dai

loc

la inchegare,

stricare etc.
De aceia la conservarea laptelui timp. mai indelungat şi
pentru ori “care mod de întrebuințare a lui, prima condiţi=
„une „indispensabilă este curăţenia estremă a localului şi.
“tuturor vaselor şi obiectelor, ce vin în -contact cu el. Unde
acâsta nu i se pote da, acolo se constată în iată în o'molip:
sire şi alterare a lui, sâă în o devreciere a derivatelor lui

iar-unde

i se dati

acestea,

acolo

derivatele * lui pot să se

perfecţioneze

ca să obțină cele mai mari preţuri. Dacă s'a,
ivit odată bacteriile : în camera de lapte ori in. vasele de
lapte cari :provocă alterarea laptelui. apoi numai cu grei de

- putem estermina pag. 516.

n

Contra acestui principii elementar al curăţeniei
«
, greşesc
mai -des Şi mai mult bacii: şi proprietarii stânelor n6stre, ŞI

care greşelă are drept. resultat tratarea şi fermentarea icraţională a produselor.
Stănile actuale. Din “stânele: nostre curăţenia: lipsesce aprâpe cu desăvârşire, şi este „de multe. ori
bilă, din: causa construcţiei primilive şi cu
a “stânei, că chiar dacă, baciul şi baciţa ar
răţenia cuvenită, le este peste putinţă. De
"ori stânile nostre sunt nisce
construcţiuni
ori

din

de

scânduri,

lăuatru

și aduce

sâit

de bârne,

nelipite

şi

absolut impositotul 'defectusse
vroi

să ţină cu:
cele mai multe:
uşăre. de gard, .

nevăruile nici

nici pe din atară, incât ventul străbate

prin

pe

ele

praf, gunâie, iar fumul |nu pote eşi atară din slână,

ea: ne avend coş pe acoperiş. Apoi ele sunt
prea mici avend
- o singură cameră de câți-va metri pătraţi suprafaţă,
şi in
una şi aceiaşi cameră se păstrâză tot felul
de obiecte: laji-

“tele dulce de-scra: până

dimincţa,

se face

foc „pentru

gătit

„bucate şi inchegatul laptelui, se inchegă, tescuesce;
sară şi fră-

|

mântă brânza,
'se dospesce caşul
.

ronament al intregei

și brânzeturile, şi ca co-

„gospodării; 'se mai conservă. în ea

resturi: de ale; mâncărei : “fel de. fel de murături

veţi acri,

apoi

intreg inventarul

„nespălată,: piei şi -cojâce

şi

: borş, câstra-

turmei şi târlei,

ca' lâna

de la oile cădute ete. Aceste tote

la o laltă” şi fie care in parte sunt! “de ajuns, ca să impedice.
0 tratare. şi fermentare” regulată a produselor.
“Dar. că culmea miseriei şi ignoranței să fi6 deplină, de: cele

E -: mai multe ori ciobanii noştri clădesc stânele departe de apele, |
> Curgătâre

şi stătătâre sâu de isvore, pe cele coline şi pe cele

“sub. virfuri de deluri, ca şi când ar.vroi să fugă de apă, şi în
loc: 'de a avea

apă în tot-d! auna

cu, abuudenţă: la îndemână,

el o cară cu 'găleţile cu mare anevoe din depărlări: insem- * Si
„Nate. In. aceste raporturi de multe ori. am „fi: nedrepţi de a
“le pretinde să ţină curăţenie în 'stâni. Ei aşa aii fost crescuţi
"de mici copii, şi sunt deprinşi cu aceste obiceiuri patriurhale:”

- Camerile de lapte la sate.

Relatii

ceva mai

mare

cură-

ţenie țin țărancele hâstre din sâle, cu privire la vasele. şi!
camerele in care ţin ele laptele şi smântâna, dar. incă nici a-

„acelea nu sunt: de: laudă. Deşi fie-care femeie scie şi a audit
de la mă-sa,

că în vasele

în care

se. ţine laptele nu e bine

“a se pune şi 'ferbe nimic alt-ceva de cât lapte, Şi. in

i:

camer a

“unde este laptele, să nu se ţină obiecte şi substanţe mi:o“sitâre:

acreli,

râncedeli,

: să fie tot- dauna

obiecte şi rufe murdare etc..şi are

curat ; totuşi. „greşesc şi ele fâvte

Casa. rurală a ţăranului nostru in cele mai

edes.

rari casuri este

. : aşa de complecsă, incât să aibă o cămară proprie” „pentru
„lapte, cum aii.ţăranii in. strâinățate şi de cele mai, multe ori
ea abia are

—

incăperi in total, ŞI. deci. “ţăranca

se. dee,

. scein imposibilitate d'a' face mâi. mult: pentru lapte:
“In stână

ŞI lăptărie trebue inse să. predoinine o curățenie”

” esemplară,. termperatura ei să fie “puţin, modificată de tem-.
-peralura

esternă, păreții ei să: fie: des văroiţi
2

A

aa

7

pe jos. spălat şi
”

-
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opărit ini fie. care siptămână odată s6ă de 2 ori, tâte camerile
in cari

se conservă şi prelucreză lapte şi unt să. fie aerisite şi

lumin6se, vasele ţinute” in cea mai mare curăţenie, opărite cu
leşie cu :sodă, cele de lemn frecăte cu nisip sei mortar—şi
apoi clătite cu apă rece, şi puse afară” să. stea câsuri întregi
la s6re, ca să. se usuce şi oxideze bine, ca eventual să peră

bacteriile din ele. Pa fundui
rămăşiţe

de lapte cari

mai - uşâre

lor să nu remână

şi a durabilităţii indelungate vasele de lemn şi de

pământ au fost inlocuite
cu
em

şi marginea

să: se inăcrâscă. Din causa curăţeniei .

prin vase de metal: de tablă spoită

cositor, tuciu smălţuit,. sticlă şi ast-fel făcute, ca să puajunge. pretotindenea direct cu Xnâna în ele.
>,

i

7) Lăptenăile

cooperative.

Şi fiind- -că este grei da avea şi ţinea la fie--care casă rurală =
şi. economie, "0 cameră. proprie

pentru

lapte,

şi alta. pentru

ant: şi alta pentru

fermentarea- brânzeturilor,

tăriilor. particulare

in timpul modern s'aii ivit lăptăriile CO0-

perative—ale societăţilor şi reuniunilor
„produce

şi astă-di

„mulgere

il “furniseză- la

împreună
| tăriile

de

fie-care

societare

Laptele se

in “parte,

lăpteria centrală,

cu mai multă ingrijire şi se vinde

moderne

în locul. lăp-

agricole.

societar

sunt. adevărate

i

unde

dar

după.

se trateză

in. comun. Lăpfabrici,

cari iată:

concurenţă cu ori şi care alte fabrici Şi - industrii moderne
şi ocupă locul de frunte între aşa numitele industrii agr icole.
"Ele sunt instituţiuni grandi6se cari fac operaţiuni de sute de
mii şi miliâne de lei pe an, “după cantitatea. de lapte ce pre-

„lucrâză

şi: desfac pe fie: :Gare an...

.

Pentru alimentarea lor 'cu lapte: prâspăt, chiar” şi marele |
proprietar şi arendaşul, nu esta in stare să producă laptele ne-casar. singur şi are lipsa de concursul şi vitele țeranilor şi ale
“micilor producători. Țăranul şi micul caltivator. cu cele 2—3
a
Ei

A:
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„vaci ale sale, „pote să participe la lăptăria cooperativă cu .
* deplin suces alăturea cu marele cultivator, care posedă deci

_

şi sute de vaci cu lapte, participind fie- care in egală mâsură
la beneficii

şi spese,

după laptele fărnisat în decursul lunei |

şi al anului. Laptele produs de comuna intrâgă, eventual din .
„mai

multe

comune

tărie sistematică
“pers6ne

a

şi sate, se concentreâză în o singură lăp-"

societăţii, “şi acolo sub îngrijirea a 2—3

de specialitate, şi. dispunend de aparate

sistematice.

i se pote da mai multă ingrijire, şi derivatele lui tratate sistematic se desfac cu. maibun preţ de cât ar fi obţinut fie-care
producător in paile, „economisind ast- fel cu toţii din timp
a
E
braţe. şi spese.
“Tustituţia lăpt&riilor mari societare este egal de avantagiosă
| şi pentru producător ca şi pentru consumator. Producătorul

-mare şi mic: prin intermedierea lor găsesce un debuşeit conşi o rentă Sigură pentru producțiunea - vitelor sale,
“vara şi iarna “de: o potrivă, şi pentru ori-ce cantitate de lapte .
ar. “furnisa el, pe-care de altfel n'ar avea cui să o desfacă.:
şi altă dată'nu ar găsi preţuri convenabile: ba-ele îi deschid
perspectiva unui debuşeii constant şi pentru esport, care de.
altfel nu esistă şi în mic nică că este posibil. Consumatorul

“ștant

iareşi

are siguranţa 'cea. mai mare,

ce pâte pretinde,

acea

a:

: curăţeniei şi onestităţii, că laptele ce cumpără nu este falşificat”

„cu apă şi fel de fel de: dresuri, şi la producţiunea- în masă .
el îl capătă, şi mai bun şi mai ieftin. De aceia şi. 'vedem ca .
'pretotindinea unde!s'a introdus înfiinţarea de lăptării sistema„dice, publicul. este mai bine servit: din partea lor, laptele
şi brânzeturile: s'aă ieftinit şi « consumaţiunea de laptea “sporit |
- enorm in “tâte :clasele societăţii. Numai oraşele n6stre se bucură actualmente de avantagiul d'a plăti laptele mai scump in

“tre tâte oraşele Europei afară de ale Turciei, şi din causa acâsta
"se-consumă şi “mult lapte. de die, iar prin: satele şi comunele

nostre rurale e laptele este ca şi eselus din hrana

tăranulul,
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şi în timp de iarnănu se găsescede multe ori'o

picătură

.

dedapte in. Satul întreg, nici pentru leac. Acestase intâmplă
«unic din causă, că agricultorii şi economii noştri | de vite .
“mari şi. mici incă nu sai putut avânta până la injghebarea
câtor-va.- lăptării cooperative, deşi totei zic se plâng că vitele nu mai rentâză.
ea
- Infiinţarea de lăptării cooperative

ar.fi

de

cel “mai mare

folos şi. un” progres. real pentru agricultura, țărei.. Nu numai
“pentru alimentarda oraşelor: nostre cu “lapte şi “brânzeturi
- ci şi pentru esport ele ar putea să desvâlte o activitate forte rodnică. Orientul

ne-stă deschis,

şi ne

„sibil decât ori cărui alt stat. Trenurile
-. pot -aduce productele lăptăriilor

este

mai

uşor acce-

n6stre intro

din fundul

Moldovei

nâpte
și: din

creerul munţilor Olteniei la Brăila, eventual ca in 12 oreele
să fie la:

Constantinopole

şi În

ale.

2. zile

în Egipt

la Port. .

Saia etc. Vapârele Regiei ai curse zilnice ie Constantinopol,
„Şi vor avea

legături directe

cu

principalele. otaşă

ale Orien...

„alui. Ca dovada despre şansele unei astlel de întreprinderi .
„este, că în Transilvania, tara dosnica României, este pe drum |
dea se înființa o societate pentru alimentareea cu lapte dulce:
si unt prâspăt zilnic a- vechiului oraş! "Constantinopole !?!
Nu numai. la. Baltă şi la munte, regiunf destinate de natura

-păstoriei şi. crescei: ei vitelor, ci şi la câmp şi la coline, infi-inţarea de mari lăptăriă societare ar fi un adevărat câştig pentru.
_populaţiunea: rurală, şi un
(ie inai. băndsă decât

mijloc

inainte

da face cultura

vreme.

Şi toiuşi

vitelor. să

ea. puţin. ar

„schimba din obiceiurile si deprinderile” nâstre vechi.
La,

înunte şi in „Baltă mânzările—vacile şi oile—pot

în diferite părţi

numai

să permită

:

o concentrare lesniciosă a laptelui lor,

aşa se usiteză . acesta . şi pe moşiile mari,
N
-

ssă pască

dar se apropie

se întâmplă actualmente” cu caşal: prospăt

„Tot
—

a moşiei,

”

_

peniru muls, ori -stânele lor se fac -mai apropiate. una.

de alta, ca
cum

ale muntelui s6ă

-

.

:

+

dat la căşării. -

unde laptele |

—
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de Ja diferite armane şi trupuri de moşie, se trimite, la curte
în lăptări ia centrală de acolo, pentru a fi prelucrat în unt
şi brânzeturi, eventual expediat mai depar te la oraşul din apro-. piere.. Unde sunt gări in apropiere ori chiar pe moşia; dacolo”
“se pâte trimite. untul fin de masă şi laptele dulce spre consumaţiunea dilnică la oraş din depărtări banicele. Dacă: pro“" ducţiunea de. lapte şi unt ar fiino regiune scii alta mai însemnată, atunci C.F R. ar putea aranjia. trenuri speciale
- “pentru. lapte, ant: şi “brânzeturi, cum. se găsesc atari trenuri

| speciale introduse şi în alle ţări şi cari circulă numai n6ptea, iar |
pentru transportul laptelui dulce se întrebuinţeză pe distanţe.
:
. mici şi trenurile. accelerate. .:- : -

„Lăptăriile moderne. —Fiinq- -că de obiceiil societăţile şi
ș lăptările. -mari societare dispun de, mai multe mijlâce de câtun
singur particular, ele au clădiri sistematice, construite anume.
şi sunt prevădute cu tâte cele necesare, fiind menite pentru recepţiunea şi prelucrarea laptelui în masă.. Şi ele sunt de
mai multe categorii, după modul de utilisare şi desfacere a
laptelui:
i
-Cele mari centrale prelucrâză de la 2—10 „000 litri de lapte,
di de di anul întreg, şi fac afaceri. de milione de lei. Altele:
sunt mai mici, Şi noi avem să facem deosebire. intre cele
mici, făcute

în munte

ori în Baltă, cari. sunt făcute

numai.

_ Provisoriit pe. 10—20 ani şi-au: să 'servescă numai cât stau
vitele- -acolo, 3—4 luni. de. dile.în .an, şi. cele. de: la oraşe,
târguri

şi - comune rarale mai

Fie- care

form

din. ele

mari, cari Jucrâză anui

necesităților. ei. In munte unde construcţiile de zidărie:

“sunt. Tai- scumpe şi lemnul: este

lemn,
|

întreg

trebue. să fie instalată” şi înzestrată. con-

insă ele să fie

tencaite şi

eftin se pot construi

şi din”

văruite pe din lăantru şi

afară, “Lăpteriil aceste de la- munte ori cât de mici ar, fi ele -

- trebue să posedă cel puțin 4—5 camere; una pentru alegerea
smentânei Şi baterea untului, alta pentru conservarea lapte-"
«Zootecănie»

7

-

IN

-

.
S

i

|

“a

cs.

—
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camera indispensabilă
1uj prospăt, şi a smântânei, a treia ara fi
ui, in care evenentru inchegarea laptelui şi facerea. caşul

u fermentarea s6u se pot curăța şi vasele, a patra pentr

„tual

mai intunecosă .
dospirea brânzei, care singură din ele pote fi
se lucrâză Şi ceva “mai umedă şi a cincia ar fi sheţăria. Undere deosebite
„cu abur. ori -virtej de vite, acolo sunt. came

i

Fig. 158, „Praial

„-

a î 8

n

unei

lăptorit sistomatice pentru prolierărea

Ea,

7

dilmică a, 6000 jitri

- de lapte,

e

,

i

pentru maşina cu abur. —.s6u vir tejul pentru >vite. Tar lăptăiile proiile mari- au câte 7—8 incăperi numai pentru servic
prii

ale lăptări iei, deosebit

viciu, cancelarie ete.

.

de Jocuinţele personalului

d6 ser- |

e

Camerile lor să fie mari” spaţiosc, păreţii. lor cel psi âe
3 m. de înalți, cu resuflători pe jos: şi șsus şi cu fereşirile largi
7

—
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|

cu oblâne, pentăi premenirea uşoră- a aerulăi- şi ca, temperatura lor tot:d'auna să se pâtă regula. Pardoseala aa scân-.
- duri: seii cărămidă nu este bună fiind--că printre. ele şi în cră-.

|

, păturile lor. rămân resturi de lapte, cari: trec. în fermentație:

şi” descompuiiere,. şi "dai un miros: neplăcut laptelui Şi uaului: May. bune sunt cimentul şi asfaltul; pe. care: le putem.

Rai

„sila, cuu leşie ferbinte! și. in care nu întră. nimic. a

ip

"Fig, 159, Scoţinaca e.

-

e aa

localului fie- care
“Pentr u , spălatul Şi curățirea vaselor şi a
ct deapă Şi
€
condu
„cameră. să aibă apă ferbinte îîn pernianenţă ŞI

pe. tâte cu apă
or o pompă de: apă la centru, ca să ie prâvadă
ămână tâte 'vâsele
ori abur; casă se potă aburi de 2 ori pe săpt
-

:

căci aburul

pătrande mai bine“ prin, porii

lemnului. de „cat
=

Pc

.-

|

|
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„apa fierbinte: La primirea. laptelui şi distribuţiunea rămăşi-ţelor, să nu se intâmple colisiupe intre lucrători şi muşterii,
si: nici să se impiedice reciproc din serviciile lor.
- Gamera pentru . maşina de aburi şi cazanul ei,.ca- Şi gheţăria pot: face parte din: clădirea: Principală a lăptăriei, dar
pot A şi desparţite de ea nu mai să fie în nemijlocită apropiere.
In casul | dinteiă când gheţăria face parte din clădirea princi

Fig. i

pală,

. Pățada principate:

locul intermediar. il folosini „de camera. pentra
răcit lâp-

tele şi untul, ori pentru păstrarea fruptului.
„Gheţa se păstreză
mai bine atunci, când. gheţăria are
pereţi dubli şi la. mijloc

se. găsesce un vid, ca ea să nu fie influenţ
ată de temperatura
a

|
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externă, Avendu- -0 în apropiere, evităm prea multă alergătură

şi perdere

de timp.

|

- Gheţa şi gheţăria este indispensabilă pentru ori-ce lăptărie
sistematică, care se-ocupă cu pr&pararea de unt, şi numa „la munte unde avem vaultă apă curgătre în apropiere, ne
putem emancipa de ea, fiind- -că acolo apa ce vine din zăpadă

este: tot-d'auna destul de.rece,
ferei nu

este prea

ridicată.

şi nici temperatură atmos-

Dar totuşi

şi acolo.nu

Fig. 101. Distribaţiunea, încăperilor,

n

“să avem 'ceva

gheță

pentru

sesonul

căldurilor

este

r&ă

de kilograme

de lapte, tote. sunt instalate

-

|

mari, când:

Aa
sa topit. zăpada de la dosuri.
Lăptăriile mari fiind menite să recâpă şi prelucreze dilnic
mii

-

pentru

ţorfă

.

—

6

mecanică mare, :şi se: pun: în mişcare cu “manegiă: de vite,
cu forciă de abur sii de apă. In timpul. din urmă se intre-.
buinţeâză . des: Şi motâre cu: benzină. şi: petrol, având maşini
de câte 9-4 cai putere. De lucrat: se. lucrâză mai-malt :cu

maşina de cât cu mânile, fiind- -că curăţenia este mai mare “şi. produsul. ese mai uniform de cât la tratarea cu “mânile.
„Spesele .de instalare a unei atari lăptării mari sistematice

se ridică in“pentru prelucrarea dilnică a 2000 litri de lapte
clusive clădiri maşini etc. la 15,000 lei, iar pentru prelucrarea
dilnică de 6—10, 000 litri de lapte,-aproximativ la 80,000 lei.
Utilisarea” laptelui, se face! prin darea lui prâspăt, in consuwmaţie, prin prelucrarea lui în unt şi brânzeturi.
Vingarea' laptelui de vacă şi de bivoliţă pentra Gonsumațiune. în stare dulce şi acră, este cea mai avantagiosă: intre
„tâte, şi unde avem. posibilitatea de al desface ca atare, este...

tare“ _bănosă şi ne:'dă şi. mai puţin de lucru. Ea se prac-.
tică cu dedsebire la - oraşe. şi prin satele - din jurul oraşelor
mară

şi mici, care ait un

monopol natural în aceste: privinţe

de: a. contribui singure la alimentarea
agricole

de „prima. necesitate

:

oraşelor. cu produsele:

lapte: dulce,

unt

smântână,

prâspet, ouă, pui. etc. “Totuşi. şi multe din. moşiile. situate la
distanţe de: 40—100 Kim., de.la „Oraş dacă ai gări in” apro„piere cu trenuri

dilnice

" mentarea: oraşului! cu

Pentru : consumaţiunea
gras” ci.să

fie mult

şi ele la ali-

potrivite, pot. concura

i

lapte. prâspăt,

prospătă nu- se caută

şi cât. se pâle. de ieftin.

lăptele de.

Pentru

cafea

se preferă iinsă cel de bivoliţă şi se plătesce mai bine fiind că
este gras.

Din

contră. pentru

-alăptarea

copiilor

mici

şi -

pentru 'Gmenii bolnavi—la spitale—se-ia unic laptele de vacă
dar şi la acesta se pretinde tot-d'auna ca regimul alimentar.
al vacii să nu se schimbe, dacă esta posibil anul intreg şi:
să varieze cât mai. „Puțin. Am. vagut mai . „sus ca ori- ce va-
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riaţie bruscă

in hrană

produce perturbaţie

resimte îndată şi laptele de ea.
„Unde laptele dulce nu se pote

în stomac si se

desface în total 's6i

în

stringere |
“parte în stare yrâspătă, acolo căutăm al utilisa prin.
ori al
- şi luarea de smântână iar restul al: face lapte acru,
hrănirea
utilisa încă dulce cu viței, miei, purcei etc. pentru
şi ingrăşarea acelora cu el. De la intrebuinţarea separatorului
e prin
incâce '% luăm laptelui smentâna îndată după mulsor

„forța centrifugală, fără de al lăsa mai mult să se: stringă
smân-. şi dispunem. de cantităţi însemnate de lapte macru seu

âţiunea
tânit dulce, care îl putem întrebuința la cafea, lu fabric
tinere. În
„de prăjituri. şi confeti, ca şi la nutrirea vitelor

cele mai multe

. casuri însă laptele de „vacă, smântănit

amestică cu o anumită

se

cantitate de lapte. întreg nesmântânit

de die stii de “bivoliţă, pentru

ai restitui grăsimea perdută

caşcavaluri şi brân
și apoi se incheagă şi servă ia făcut de
utilisa încă
zeturi grase . din el, prin care mijloc el se pâte
năi.
tot cu acelaşi preț ca şi . 'nainte de luarea smântâ
consumaţiune Dă
Laptele dulce de die în loc de al pune in
in alte. soiuri de
în stare- prâspătă une-ori se: prelucrâză

„lapte,

se incăldesce. şi apoi i se pune

ceva chiag. s6i lapte

şi lapte. covăsit, care
„covăsit în el şi se prepară: din-el iaurt.
1
i în cantităţi mici
incă se: vinde bine, dar se prepară numa

şi de “6menii. cei “mai săraci din comunele rurale.
cu s6mă
Intrebuinţarea: laptelui în masă este mai

|

|

la Să

caţiunea. de creme şi!
alegerea de unt. fin 'de mâsă şi la fabri
urdă şi apoi lapte gros
diferite brândeturi: grase şi slabe,
cum 'se va vedea mai
ete. Şi aceste sunt forte rentabile,

târ dit... Untul

7

fin de mâ6să ca şi “brânzeturile

fine fac

un

nal. 'Untul topitse
articol. insemnat din- comerciul internaţio
urență însemnată "i face „vinde, şi usitâză, mai pucin. O conc
a sâii untul artificial,
_untului : de. msâsă insă ' oleomar garin

| preparat aja. 6se şi diferite

grăsimi animalice şi vegetale.

—
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„Părţile. utile ale laptelui ca mai principale sunt untu|],
caseina, albumina şi 'lactosa ssi sacharul din lapte. Par tea

cea mai scumpă şi mai fină a lui este incontestabil untul.
“Untul se află in. laptele prâspăt disolvat plutind în: formă
de mici picături; avend un diametru dela 0,01—0,0016 mm. aşa
încât

nică

„le putem
săr le

chiar

pe: cel3

zări cu “ochii
face să . fie ae

mai

mari

liberi.
formă

nu

suntem

O

membrană

sferică

rotundă

în

stare

să

subţire de
şi

impiedică

„- impreunarea "lor după analogia - altor. grăsimi in lichide.
| Grăsimea din care se compune untul are tendința dea r&-.
mâne mult timp in stare. lichidă, sub temperatura la care ea
se sleiesce. Grăsimea din care se compune untul incepe a se
topila 300C. iar la o temperatură de 36 C. este cu totul lichidă
ca o „grăsime transparentă: Uatul incepe a se slei la o temperatură „de 18—19% C.—deşi rămâne incă mâle şi iipicios-—
iar la temperatura de +13% C, este cu țotul solid, vedi pag. 54.

Caseina . este

substanţă, care la inchegare

ne “dă Caşul

din care facem. brânză. Caseina: se pâte precipita prin punerea de cât e-va picături de acid acetic s6u citric, Zemă de.
lămâie, 'în lapte şi prin inchegare. „Dacă. punem laptelui
chiag. s6ii ceva acid, “atunci caseina nu se. mai pote ţinea

în suspensiune în lapte ci să adună

şi cade la fund, trăgend

după sine şi o parte din albumină Şi ceva din lactosă. Dacă
laptele închegat îl nai încăldim ceva după scâterea caşului
-1a60—'700 C. atunci se precipită o a doua substanţă a lui la fund
numită Albumină, şi dia serul r&mas prin o picătură
de 'so“luţiune de cupru se precipită o altă substanţă. numită:
lactoproteină. Atât albumina cât şi lactoproteina
Şi caseina -fac parte din grupul subst. albuminoide. Caseina
nu se uilă
disolvată in lapte ci este solidă insă intr'o
stare de infoere *
care este aprope de. disolvare.
E
Lactosa este un corp organic 'diu gr
upul. săcharurilor şi |

este propriu cu deosebire laptelui. ELeste
solid cristalisat cu N

—
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„So [0 apă, de culârg albă gălbue, puţin dulce şiș e grei solubil în.
apă şi alcool: El are proprietatea ca sub influenţa unor anu„mite bacterii 'să se descompună uşor in acid lactic, şi atunci

„mijlocit contribue la stringerea sâii închegarea laptelui. Nu“mai dacă

sterilisăm

laptele, incăldindu- l la o temperatură de

40C. ca să omorim prin căldură microor ganismelă din el nu“mite bacterii; Şi “impedicăm d'a 'intra altele in el, atunci lac„ tosa nu se. mai pâle descompune. pâuă cenu intră alte noui
bacterii, şi laptele se conservă în stare dulce timp îndelungat. La inchegarea lapțelui prin punerea de chiag în lapte.

caseina se inchiâgă, iarr lactosa Şi. o parte din albuminate trec
în jnuţă
2)

aulsul

„Fiind-că
rol'atât

”
şi conservarea

la conservarea

de

însemnat,

laptelui

trebue

Tapteluă

prâspăt

şi. noi

să

prâspăt.

curăţenia

o observăm

are
în

un
tâte

_privinţele, Pe lângă curăţenia indispensabilă a grajdului prin.
rinit şi aşternut prospăt, ca vacile să nu zacă in balegă şi .
noroiă, este indispensabil ca inainte de fie-care mulsâre să
„sa spele

ugerul

vacei. Tot..aşa se'şi

spele

mânele

cel

ce

mulge inainte de fie-care mulsore. Vasele să fie de o curăţenie ae model. Cu t6tă curăţenia esemplară a tutoror obiectelor,

tot. mai

remân şi se găsesc incă in lapte resturi. stre-

ine, acea ce de, ordinar numim depositul laptelui,şi care se

vede mai bine când
des,

nămolul

r&mas

prelucrăm lapte în cantităţi -mai mari,.
în. separator,

din pulberea:şi părticelele de

în canalele mamelelor
Aceste
“diferite

deposite nu

murdării

'năcrâscă

Vasele pentru
şi

şi

provine,

ce din aer aă intrat

şi.nu ai puțut fi spălate cu apă.
numai

că.murdăresc

laptele

mirâse,. “dar il şi “altereză! "uşor, . făcând

stringă
- binte,

centrifugă,

eventual

ca el să se

chiar. strice..

muls: trebuese mai

leşie cu sodă,

şi "i dai

ori tratate

întei opărite ecu apă lercuabur

şi apoi

cu

apă

î

098

a

rece,ca nici odată să nu remână pe fundul sei marginile
vasului resturi de lapte de la o mulsâre la alta, cari să se
înacrâscă

ori trecă

chiar în

descompunere

şi să

transmită

mirose. grele laptelui. De asemenea este de datoria. celui care
mulge ca să ingnijăscă să nu ajungă în lapte păr, gundie si
„chiar resturi de bălegar. “Mulţi încârcă laptele la muls ei în-

sişi de la fie-care vacă ca să nu fie alterat şi să strice laptele bun
de la cele alte vaci.
singură

mână,

De obicieiii

iar cu

cea

cei

mai

mulţi

mulg

cu

o

altă ţin vasul, şi numai rar de tot,

la vite tare blânde şi liniştite, se pune vasul jos şi să mulge
cu amândouă mâinile de odată. Cel ce mulge trebue să bage
de

sâmă ca să scâtă

ultima picătură de

iapte din fie--care ţiţă

afară- de strictul necesar alimentărei- vițelului, căci. alt-fel le
s6că laptele lără să observăm noi, şi vacă inţarcă de timp-

- uriă, şi la an. devine rea de lapte.

_

-

.

"Vasele care se 'întrebuinţeză la _mulsul şi transpor iul lâptelui sunt cele mai multe de metal alb—de tablă de fer spoită
cu cositor, de forme rotunde fără d'a avea muchi şi colţuri - -.
Cele.

„muls

mari şi grele

sunt

legate

cu

cercuri de: fier,

Pentru

se întrepnințeză Şuşiare rotunde s6i ovale fig. 163.

Fig. 163. Şuștare de

muls cel rotund de 5 litri costă 3 corâne, cel osal de

“8 litri 4 corâne 60 bani.

.

=
>

|
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“Steandurile iin cari “adunăm și transportă

laptele din

grajă.

având capace
camera: de lapte- să. fie 'tot-launa acoperite,

în

ţinem în grajd
sit . potrivite . "la gură. Pe ele nici” nu le:
aer curat. In grajd cu
„ci mai bine le lăsăm la uşa grajdului în
mai puţin posibil, şi .
„aerul lui greoi. să-. ţinem Aaptele cât
- OT

durile să aibă
"nici- -odată nvacoperit. De. aceia tot-('auna ştean

sirmă pentru strecapace nermetice ori nisce site fine de
Ba este- necesar
curarea apt lui neinterziată: Fig. 164 şi 165.

Pi

IG

> Pag. 165.

i sŞteand de lapte cu< i capacul și strecorăitârea li.

m o pânzătură
ca pe d! asupra cestor. capace cu site-să pune
e la sine şi re“ceva mai rară dar “curată, căci ea încă atrag
care prin sită ar
ţine. Gre- “cari gunie şi murdării din lapte
este necesar ca
“trece. Inainte de a deșerla lăptele.. în ștend
a dat fie-care
să-l măsurăm s6u cântărim ca să scim, cât lapte
i „vacă

în

parte.

: Măsurarea. laptelui se

face

« datora unui şuştar in care
cu

gradată arătâna
„se află. un disc notător şi a cărui c6dă este

u cântăritul
cantitatea iîn litri fig. 146, Alţii într ebuinţeză pentr

— 1700
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iui o balanţă ordinară pe care pun şuşta
rul cu: laptăle fig. 167,
şi care ne arală cantitatea de lapte
în kilograme, Care este
numai Cu ceva. mai: mare de cât un litru.

— 701 —
După

muls6re

in genere

este

bine. ca . laptele incă căldui

să'l r&cim indată de. la 37—380 C.
ca el
_se

să

se

conserve

strânge: ori

a

se

dulce
înăcri.

cu

la 7 80 prin care obţinem

24 -30, Gre

Pentru

răcirea

mai
lui

malt,
în

fără

a

mic se în-

trebuințeză răcitorul de cupru compus din 8 discuri de aramă
supra-pus6& unul celor-lalte: și iaipreunate la mij' oc prin. un. N
tub prin care curge apa iar pe din afară laptele fig.

108; sunt

şi r&cil6re - „rotunde. irrigătore fig. 169, prin: -cari: -

Pa

apa
_

rece se

urcă

laptele curge

pi

16€, Kecitor de lapte

din un robinet: “de

pe asupra

din.

la basă

sus' în jos.

în- sus

Pentru

iar

răcirea de

„cantităţi mari. de lapte întrebuințăm răcitorul lui Lawrence
ce se compune din nisce ţevi. tubulare suprapuse una alteia;
apa se.introduce jos in tuburi şi ese pe de asupra

curge de sus din o sită lungă in rază

într un. scoc: şi d'acolo “în doniţă.
transrortul laptelui se întrebin(6ză- doniţe

şi se:adună
Pentru

părţile

jos

.chea cu capac
DU: umble

iar laptele

subțire de ambe

ce se închid: ermetic se plumbuese

nimeni

| să se închidă

în ele de cât

de tini-

ca să

cei “în „drept, iar pentrii - ca

sistematio şi laptele să. nu curgăă afară şi nici,
m...

.

-

e:

-

=
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pe margine
+
să ajungă necurăţenii in Jăantru,; capacul li are
-o verigă de cauciut, care se comprimă. şi lasă; după trebuinţe -

“şi împiedică laptele d'a eşi afară. Pentru. ca doniţele mari :
şi grele la: transportul pe cară şi pe calea ferată să nu sufere -. .
„ele

sunt

laptelui

legate cu 47

cercuri grâse

“formă

ă

in genere să avem înn vedere ca să nu 1L clătinmă prea.

„Fig. 169, i
mult.

de fer. La transportul

e

- -

E

Chiar in lăptărie îl transportăm. pe. vagonete «cu: plata căror râte

sunt. prev&dute cu cauciuc. La munte în.

loc de transportul clătinător pe şelele. cailor şi sămarele măgarilor, este mai preferabil de a'l transporta menil in spinare. i
“în nisce vase în formă de raniţă- -garniţe şi inchise! ermetic. ..
- Incolo

laptele pentru. copii

mici se trănspârtă în, Aacone.

“s6ii sticle infundate cu, „capac sâi şurap. de zinc.
„Conservarea
N rerea

în -el de
A

laptelui

dulce

timp. mai - indelungat. prin. pu

chemicalit: Şi „diferite
-

ingrediente

|nu:

este

—
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de, recomandat, după ce ele mai. uşor il. alterâză de cat IL
F
” preservă.
„Unele sant „chiar vătămătăte sănătiţei ca sodă, salicilat,

ie

Pie
„Doniţe pentru

tuamaportul laptelui,

IS

succes unic
etc. Dintre alo ssar putea intrebuinţa cu ore: care
Mult mai .
"adaosul de acid. boric 1 gr |la: litru de lapte.

a

ii

Placon de lapte pentru copil. miel,

.
„Gara: pentru transp. lapt, în munte

—

e

Ta

- nimerită de cât
căldirea

„

t6te diresurile este sterilisarea

la 60—70c C. şi apoi

răcirea

lui prin în-

momentană

a: lui prin

care se omâră tâte bașsteriile din el, şi fiind inchis ermetic, ....
:

împedică d'a pătrunde altele din noi. Pentru acâsta'se intre“buinţeză, aparațul de pasteurisare fig. 173, unde la
trecerea.

prin. aparatul incâldii în interior cu abur,:se încăldesce lap-.
-

„telela 60%-C.şi se r&cesce îndată la răcitor, şi atunci se
pote

ținea

I6rte indelungat.

"închise şi se

Ori că laptele. se pune

ferbeîn. acestea. fiind. inchis

însticle

ermetic la-1000 - -

NILCA-EIȘL03S
x

MILCH:AUSFLUSS

DAMPTROMR

+

CONDENSATIONS ?
WASSER-ABEL

ABLASSHAHN ”

Pig. 173.
„: Aparatul. de pastourisat laptele.

*

Dia

N

şi ferit de contactul cu actul în Sterilisator
ul Îi Henneberg”
fig. 174; sticlele lui: 'nu se deschid. din
afară, Gi automatic -.din lăuntra, prin reducerea presiunei vapo
rilor.
E

e."

—
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Carele mari şi mici pentru transportul laptelui este necesar .
să fie tot-d'auna puse pe

arcuri pentru

a nu'l sbate prea

tare la transport. Cele puse pe osii siraple de fer ori de lemn
sunt cu totul nepotrivite pentru lapte. Căruţele şi cabriole-

Rig. 114. Storilisatorul lui Henietere
7

tele Tăptarilor noştri. încă sunt nepotrivite din, causă că ele”
nu se prea. pot: ţinea curat. “Apoi ei deschid vasele adesea |
pe stradă şi în mijlocul “drumului, deşertă laptele dintr'un vas
în altul, la care vântul le spulberă praf şi gundie în lăuntru.

"Pentra. transportul şi vingarea în "mic şi mare a laptelui

. «Zooteehnia»

j
+

_

"45

— 1706 —.
'sunt mai nimerite care speciale în. care
“mai

să curgă

afară pe

laptele se lasă nu-

robinete, fără să

p6tă umbla cine-va

la el, vasele lui fiind încuiate cu lacăte, fig 174 - 175. Tot aşa
-esistă şi sunt în us căruţe speciale pentru transportul laptelui
Fischer . Miclo

Gh

a

tetne 1Hndeemithn
Tip "maaeă

fa

'

Pig 174 Car. do transportat laptele

în doniţe la gară şi de

la gară, care- sunt

construite

„Simplu. ai numai nişce stelaje de fier peatru încăperea
selor, iar vizitiul stă pe capră.

pz0r. Molkere; |"

“Fig. „5

Car

mal

as

mare. de

forte

va-

..

lap te,

Vagnele speciale pentru transportul laptelui în masă ai
refrigerente, in care se pune ghiaţă--pentru a
ţinea în ele:
tot-d'auna o , temperatura cât se pâte de scădu
tă.

01
3)

=

“Pavricaţiunea

untul

î -

3

In lăptăriile

mari, unde

sa primesce

şi prelucrăză dilnic

mii de litri de lapte, totul este aranjat pentru

primirea.

şi

<ântărirea expeditivă: a ui. In cantităţi mari laptele nu se.
__măs6ră ci se cîntăreşce, litru. de lapte fiina puţin mai bine
|
de un kilogram, în 'cât se pâte: lua „drept un kilogram.. Cân- N

tărirea laptelui se face s6ă cu” doniţile la descărcare prin
punerea lor pe balanţe decimale fig 176 sei prin deşertarea |
vă

în. anumite

vase impreiinate

cu balanţa

decimală, care “1

..

„: „Fis. 120 Cânisrirea laptelui fa Tăgtărit, “cântărescă indată şi apoi prin rezort” un 1 dssertă automatic. i
"în cazanul “destinat pentru el.
Fiind-că in; tăptăriile, mari laptele nu se plăteşte. numaii după:
Yolum şi greutate, ci şi după părţile utile ale lui, unt. şi case- :

ină, este necesar” şi în: interesul producătorului. cât şi:al lăptăriel,

ca să: se

constate cât mai des

şi calitatea: lui” adică

bogăţia lui in unt. Alte ori o analisă a lui se impune şi din
“punct de vedere al: falşificaţiunei,, dacă: nu a fost cum-va di- .
„luat cu: apă, luată smâtăna după el, ori falşificat: cu “diferite
+

!

D038

—

“ingrediente; analisa complectă a lui de şi. de: dorit dar
lucru uşor.

nu e

-

„Pentru analisa laptelui se intrebuințăză diferite instrumente
care: ']

analiseză

sub

diferite

puncte

Fig. 173, Balanța decimală de
.
lapte a lui Mahler

de

vedere, numite

Fig 178 Greniometrul lui
aa
Chevalior
|

_cremometre, areometre set. lactodensimetre. lactoscope, lacto- “buty rometre, lactocrite, etc., cure tâte la o-laltă nu prea sa-

„tisfac din causa materiilor prea diverse ce se găsesc în lapte.

Fig.

119

”

Areome-

RE

Fig. 180 Aparatul lut Soxhler.

trul lui
Soshlet

lactobuty.

:-

rometru

lui Gerber

.

—
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Cremometrul lui Chevaliere o sticlă tubulară gradată având .
20. c. m înălţime şi &. c m,
lărgime fig. 178.

Fig. 181

Sistema

de 'smântânit

a lul Srartz

,

ÎN

pe

In e! se pune
amestecat

bine

laptele
şi apoi

până la punctul 0 după ce a fost
se“aşeză unde-va la un loc liniştit,

ferit:de clătinări şi sguduituri ca să stea nemişcat timp de
24 de ore la o temperatură de 15 C. ca să vedem câtă smân-

tănă se alsge în el. De şi. este fârte simplu şi eftin şi me„rită să nu lipsescă din.nici o lăptărie şi stână, totuşi da-.
tele-lui nu sunt tot-dauna eset şi numai cua aprosimaţie

Z/a

Za

ris 182 Sistema

fiinâ-că laptele

0700

DI 0 DI IL

Fi PI
do smântânire

din el stă cub

70777,

TI ITS

a lui Svartz-

influenţă “aerului atmosferic .

de la
'şi laptele de la o vacă alege mai curind. 'smântâna,
de 4
alta mai anevoie, deci trebue să. stea tiinp mai. mult
!
îi
e
:
de ore.

— 710
.

Ă

Areometrele

bulare

.

-

-

—
-

ID

stii lactodeneimetrele

pe din lăuntru

găunâse,

-

sunt nisce

i

aparate lu-

cari în partea de jos ai un

bumb umplut cu alice,-iar în-partea de sus o, câdă- lungă
gradată, Şi pe: care punendu- -le.în lapte se cufundă până la
o anurnită adâncime. şi ne. dai

densitatea: lui. Areometrele.

“mat des. usitate la lapte“ “sunt cele” de

Soxhlet

fig. 179 şi

- Qe'Qusvenne. Areometrele trebuesc să fie tot-d'auna supuse

Fie. 183. Vana ur Srariz - - | Ui i erop de 10 eremometre,

. -.

|

ă maii ioteiu unei probe de' incer care și să ia densitatea laptelui
„lao. anumită temperatură. (15 C.). Ele' se intr ebuințeză mai .„des la controlul, laptelui
de

așupra

. falsificării lui, prin adâogire -.

apă - sâi- luarea parţiălă a smentânei. "Laptele

|

normal de

„vacă are'o greutate. specifică. ce variază intre. 1,030 şi: 1,082 BE
cu, variaţiuni extreme şi. mai. rare de 1,029 şi 1,024 ; apa. are:
20 greutate specifică de, iar untul ca mai uşor de cât apa 0,93... |
Ea Dacă „adăogăm apă. in - lapte atunci greutatea lui. specifică “este mai mică şi areometrul se culundă, iar dacă i luăm
„0 parte din. unt atunci. densitatea lui sporesce. O falşiticare

Să
mai

— 11.

i

gr ei de

se pune

constatat este atunci, cândi i seia smântâna şi
apă căci densitatea lui rămân aprâpe staţionară...

Falşificările de tot. brutale prin adaosul şi

amestecul de -

tot felul de

ingrediente pentru mascarea smentânei luate
albuş de ou, gomă, săpun etc. se.pot
scrobelă,
făină,
„ca
“mai uşor constata . la microscop.. Lactoseâpele însă la care.
“se căuta a -se obţine ceva indicii asupra calităței. laptelui

“prin radele de lumină nu s'aii dovedit de suficiente. -Une-orj .
- analisa chimică

compleelă | devine indispensabilă. De - cele!
_mai - -multe ori insă este de ajuns - dosarea- unei” “singure
îs “substanţe” din. lapte, care . unic ne -intereseză | mai. mult:
ex. untul. Dintre tâte aparatele noui mai des usitate..
IL

„pentru! analisa laptelui este aparatul lui Soxhlet fig 180 care
“ne dă numai.dosa untului. EI se compune. din un stativ.de
- fer şi “două tuburi de “sticlă impreunate. la o- laltă. şi in care.
"'seafă închis, un areometru dimpreună cu un termometru.

|

“Pentru

constatarea. untului. din

ia CU: una

"de 300 ccm

din cele 3'pipete 200

.

lapte cu ajutorul lui se

cem

de lapte:

întwo

sticlă.

câpacitate, apoi -se pune in ea 10 ccm leşie de 2

potasă de greutatea specifică de 1,96—1, 21 - astupăm
cu dopul' ei şi o sguduim: bine de: câte- va..ori şi apoi

-

-.

sticla DR .
"i mai .-

adăogăm 60 com eter diluat cu. apă, o astupăm . din nou.
:şi 0 sguduim din noii bine timp de un pătrar pe oră, facând
câte. BA, smucituri verticale la 1/+ de minut, spre-a fâvorisa
. „eşirea “untului asupra şşi apoi: punem: sticla cu eter într'un -

| „vas mare cu apă. de. 17—18 C., ca o jumătate “de oră, mai |
- învertind: -0 “uşor: din când în când, pentra a favorisă ridi„carea. untului. Untul ca ori-ce grăsime se disolvă in eter |.
şi prin desele sguduiri ese la suprafaţă formând pe de asupra,
“un strat transparent de grăsime cu eter. Pe acesta îl trageri |
„apoi în cilindru cu areometru cu. ajutoral unei mici pompe

„Şi luăm densitatea. „Pentru dosar ea „multiplă şşi în scurt timp. a: anului «cum

—
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se cere în lăptăriile mari, unde se. primesce dilnic laptele
de la. diferiţi “producători acolo ne servim ' de Babybutiro-

Fig

184. Baby Batşrometru

manua.

”

Big.

185. Laetoeritul Jul Laval.

metrul manul (fig. 179) sei de lactocritul lui de Laval. (fig.
185) în cari punem câte 40— 80 de probe de odată, și prin
adaos de

acid sulfuric

Fig. 185. Bason

nedisolvet

şi prin

disolvăm

de Tapte

invărtire cu

ficat

caseină

din

o vitesă

tatii

iar. untul rămâne

deă fer.

însemnată

alege de o parte şi prin răcire se condenseză

untul se

Şi ia o formă.

—

consistentă, de

113. —

pote fi constatat

dis şi săptămâni

şi după

loc la diîntregi, care inlesnssce mult controlul şi nu dă
atorului
verginţe. Laetooritul de Laval se pune în statişul separ

_Fis

Laptele
nimerit

188.

Pireoarităre, de lapte.

lăptărie se păstreză
in vase de tablă spoită cu
iîn

până la prelucrare mai
cositor (fig. 183) ori în ba-

senuri mari de fer smălţuite (Ag. 486). Inainte de 21 deşerta în

basin ori vase îl mai trecem odată prin site pentru/al cu„Tăţi de gundie şi eventuale obiecte ce'ar fi ajuns în el (fig 188).

Smentănirea
- urcarea

Smentănirea: laptelui se face nrin

Laptelui,

în sus a bobiţelor

de unt.ce

plutesc

în

lapte ; iar

" adunarea.lor din lapte nu este tot-d'auna egală şi nici “unifor-.
“mă, căci odată 'smântâna
" Qiă, odâtă mai moltă altă
“la una şi aceiaşi vacă. Am
“mă de nisce bobiţe. mai
mai uşâre ce sunt. Prin

gerea lor dăâsupra,

se alege mai curind, alte- ori mai târdată mai puţină chiar dia laptele de
vădat că untul se află lichid în formici şi mai mari plutind în lapte ca
mişcarea. laptelui impiedicăm ale-.

iar prin aducerea

lui. in linişte o favo-

ori mai |
risăm. “Bobiţele cele mari ai un diametru de 6—7
bobiţele
„mare decât cele mici. La venirea laptelui în linişte
7

Sa

Ta

mari de unt, se ridică deci “mai curind la suprafaţă decât.
cele mici; nu tot aşa de „uşor se pot urca şi aduna aceste
din

urmă

din-causă

că ele nu pot infrânge resistenţa

ce le

opune caseina umilată şi serul, şi deci ele rămâne mai multă
vreme platind in lapte.Şi din laptele slab. in. care sunt
numai

Dobiţe

mici

nici

Circonstanţele . care
asupra

alegerei

smântâna

nu se pote

alege: uşor.

influinţeză - mai mult sâii mai puţin: -. :

smentânei din lapte

. sunt

mai

malte

şi di-.

- ferite, de care. trebue să ţinem şi noi 'semă, căci pe. unele:
le

putem

preveni! şi evita, pe altele- eventual

.

attenua dacă... -

. şi. nu le putem. impiedica. Aceste sunt localul, vasele, tem-:
peratura,. curăţenia, „calitatea însăşi a laptelui, inălțiinea.
“stratului lui, tratamentul anterior de Smentănire,: şi în a de-.
cursul smentănirel.
a
ARE
N
“Un lapte gras alege. mai curind ; şi mai VŞor. “smântâna:. a

decât un altul mai slab. Laptele! prospăt. şi alege măi uşor
smentâna şi mai complect decât un lapte stătut. .
a
"Laptele care la transport

a fost: „tare “sbătut

şi. amestecat:

„de mai. multe ori inainte de al pane la -smentânit ca şi cel
care a fost mişcat după ce a fost odată, Dus ia „smentânire
| nu

mai alege aşa “bine: smentâna,

mişcări

de prisos. Ie aceea. este obiceiul de

tele îndată după. muls6re
smântâna

ca un altul ferit de aceste: |

i nici odată

la

smentânit,

să: nu fie la

a se

pune

şi camera

stradă. ori, in

lap-

de ales.

apropierea" Ş

morei,. ca să se resimte in lapte. vibraţiunile pământului de: .
la carăle- cu povară ce. trec pe drum, ori de la mâră. Localul. E
de smântână trebue
curăţenie

perfectă,

să ne

dosnic,

în linişte

bine. aerisit şi cu

0

perfectă, deo:

temperatură

puţin

variabilă de temperatura esternă. Laptele. nu se pâte pune .
pentru “'smântânit pe stelage' diferite şi polițe, fiind-că atunci
sus unde este cald. se alege. smentâna: mai curind de
cât jos, unde este ceva” mai: r&câre. De aceeu fiind-că se
pote pune tot- d'auna "numai an. rând - de vase lă smântă-

nit ne

trebuesce şi

N

15. —

a

;

_.

=

malt. spaţii. Dapă

W,

Fleischmann.

la sistema, ordinară

holsteiniană cu vase de lemn

ne trebu-

esce 1m:, -la sistema

lui Destinon 0,8m2 „la-sistema lui. Gus-.

la. sistema lui Swartz care „pune vasele de
sander:
smântânit în apă rece sei în ghiaţă 0.2m? şi la sistema de
smentănire prin centrifugă şi separator 0,95m2 de vacă.
0,6m:,

“La smentănit trebue să fie tot-d'auna o temperatură josă |
“pentru că laptele rămâne. mai mult timp în stare dulce, smin- .
tânesce mai. -bine. şi dă un unt mai fin. De aceea este obi„ceiul d'a r&ci- mai ântăiu laptele inainte de al. pune. Ja smân=:
-.
tânit, 's6ă de al pune. 'să stea cu vase. cu tot în ghiaţă oriin
apă rece curzătâre ori: stătătâre.: La o temperatură j6să de:
4—500,se. alege smentâna ceva mai eurind, şi mai bine şi
dă o smântână mai grosă, ea. conţine insă mai puţin” unt
| de cât cea. pusă la .o temperatură. mai înaltă, care r&emâne N

mai
7

subţirică 'şi-mai. bogată

josă se alege smentâna
„ea pote fi alesă,

„ore

în unt. “Dacă temperatura este...

în timp de 9 ore

mai ciărînd, căci

pe când

nu este deplin alssă.

la, ună

urcată

nici după. 24 şi 36

Cu cât ea se alege mai curând şi

gustos.
„e mai! prâspătă, cu atât dă - un. unt mai fin şi. mai
Lal iuatul ei smântâha trebue să fie tot-d' auna “dulce,. căci a-

tunci se conser vă mal bine Şi dă un “unt mai fin la gust are, _
- şi se conservă mai bine. Lao temperatură josă, lactosă nu se
„pote descompune în: acid. lactic. din - causa
pot esercita nici-o influenţă. La înghețare

că fermenţii nu si ferbere. ince- . -

, a
“tăză ori ce “alegere. de smântână. “Tot aşa şi când laptele
îngheţat deja

ori s'a: prins

sei sa închegat, căci atunci

bo-

. o- “biţele de unt nu se mai pot. ridica în sus. “Nici laptele
ferdată fert nu mai alege aşa, bine smântâna ca înainte de
.care în :
“here, fiind-că la ferbere - Sa coagulat dâja albumină
a par te se

depune pe “fundul vasului

şi impedică pobiţele da

„se ridica în' sus.
Şi necurâţenia vaselor - s6u

a ocaluluy

şi murdăriile

și

—
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îngvedienţele ajunse în lapte incă pot impedica sei diminua
alegerea smentânei. Ingredientele usitate a se pune în lapte

pentru a'l ținea timp mai indelungat
'în stare dulce sunt:
acid

boric,- sodă,

potasă,

borax,

acid

salicilic 'dar

după ele -laptele nu: mai smântânesce aşa
mai bine renunțăm la ele cu totul,
Vasele după materialul şi” forma
stingenesc
“păment,

alegerea

smălţuite

bine ca înainte.

lor încă

smentânei.

Vasele

şi nesmălţuite

nu

de

favoris6ză” s6ă

lemn

sunt

"“smeântânirea laptelui, din causa că ele nu

fiind-că

şi Glele de

potrivite pentva
se pot curăţi

cum

se. cade, şi cele nesmălţuite fiind aspre, împedică globulele de
unt d'a se ridica, Cele înalte şi strimte la gât sunt cele. mai
defectuose

între tâte, De aceea “intrebuinţăm tot- dauna numai

vase largi întinse şi puţin inalte in păreti, ca laptele să fie
pus în strat numai de 3, 5—8 cm. înalțime. Dia cele de. lemn

= întrebuinţăm
gheane,
însă
alb,

sunt

mai des. covate

şi: strachini . de
ligheanele

păment

largi la gură ori li-

smălțuite.

de sticlă şi castrânele

cari sunt presate div

Pis.

şi plide

189

Mult

mai bune.

întinse

de metal

o singură bucată. fig 189. Acestea,

Castrâne

de smântânit

suni mai solide, mai uşor de spălat şi metalul ca bun con-i ducetor de căldură, urmeză mal uşor Auctuaţiunilor tempe-

:

—
raturei

aerului

Ti —

sâi apei.- Inălţimea

la care

se pune

în ele

“laptele încă vari6ză după temperatură. Dacă temperatura :camerei este mai urcată, atunci strachinele să nu se umple
mult de jumătate, dacă însă este mai rece atunci se
umple până la margini. Cele” ce stau în apă se „pot umplea

mai

| tot-d'auna până la gură.

.

|

rr

” Fig. 190 para de smântănit a du £Reimer,

sisSistemele de smentânire mai des usitate în “lăptăriile
si holtematice sunt sistema olandeză; sistema ordinară
fig. 187 apoi
“steiniană, sistema lui Destinon, a lui Gussânder

“a

Coolei .
lui Swartz sai svedeză şi a lui Reimers (190) şi
se lu-,
cari tâte 3 Imcrâză cu apă. Apoi prin forță centrifugală
lui

-. orâză la separătorul

a lui Lefeld' şi 'Lentsch
şi altele.

IE

de. Laval

cu. „centrifuga

continua

Burmeister

Şi „Main

centrifuga lui

|

-

-

de a răci
- Olandesii ai întrodus deja de timpurii obiceiul
, şi în_mai întâiiă laptele inainte de al pune la smentânire
, în cari puncu
trebuinţaii vase întinse de lemn sâă de aramă

ratură de
"laptele de 10—13 cm. inalt şi îl ţină la o tempe
24 ore.
12—A35% şi luaii smentână de două ori în timp de
“i

intrebuințăză

la unt

numai

smentână

înacrită..

vasele întinse
Sistema - Holsteiniană, cu camera deosebită,
Laptele. nu .se refăcute din. lemn, tinichea ori de „sticlă:

" cesce-ci se pune

numai de 4 — Dem.
7

inalt şi se ţine la o
4

-

|

— 718 —

|

temperatură de 12 — 150c. şi i seia'smântâna după o seu
36

ore;

Intrebuinţeză smentâna

ceva acidulată.

Sistema lui. Destinon întrodusă la. 1843,
lapte

cu vasele

Camera

întinse însă drept- unghiulare, Smentâna
ca. o. greblă

proprie de

de .tucii şi smălţauite ori spoite cu

mică.

Intrebuinţeză

se'trâge

smântână

cositor,

de pe ele

: acidulată.

- Sistema. lui. Gussander. fig. 186. Camera: dă. încăldiț: cu: Di
două rânduri de fer estri. Vase întinse de tinichea albă. Laptele se târnă în ele la! înălțime de 3—4 cm. şi se ţine la o

temperatură de. 20—94 C: timp. de 28 ore.. „See preluoreză în .
unt numai- smântâna dulce. . a]
Da
:Sistema luă Swartz: 'Sistemă lui. Sivai tz: un: “agricultor n
practic; din IHofgarden în Suedia păşi la 1863 cu un'noii sistem
de smântânire a lui. Un basen cu apă rece: încăpător pentr u
! 6—7 vane, fie- -care de câte 40 l, capacitate, - servesce pentru
r&cirea şi: conservarea. laptslui până. la. luarea, smântânei. Un.

| basen' de! 1,90: m. lungime 60 em. lărgims şi 70 cm.. adine "este suficient pentru sniântânirea laptelui. de la: 90. vaci, fig:
187 şi 188, O "lăptărie complet. arangiată pentru prelucrarea
" dilnică a. 1000 litri de lapte. costă la:6— -9000 lei.
In lipsă

de apă- rece cum este la Baltă, se pote întrebuinia

ghiaţă pentru răcirea: lapielui,, şi atunci

se: calculză

0.80

.

„--kigr. Shiaţă pentru Î. klgr. de' lapte, Vasele. lui. pentru smân- .:
tânit au formă 'de vană paralel&pipedică fig. 189 şi costă cele

de 10 litri7 -lei una,

cele: de 90 litri 12,5

dei, iiiar pentru luat sinântâna

"Pig. „189,

Lingura

lei, de 50 litri 47

are .0 lingură proprie.

de luat smântâna

dpi Sata

Sistema: lui Reimers Ag. 185 se comp
unie

din nisce

tave

—n9—
de tinichea albă, de 15—30

cm. adânci «cu o> capacitate

câte 100— 600 litri de: lapte, cari

de

-

stau. in basinuri proprii cu.:

apa curgătre, s6âi in apa-cu ghiaţă; are avantagiul că la
ea se pâte pune în ghiaţă tot laptele muls şi consumă re„lativ mai
puţină, apă şi ghiaţă de cât sistema lui “Swartz.

Basinul

lui de „apă

este

lemn.

.

E

pus „pe

soclu

de. zidărie

ori: „de-.

:

Sistemele centrifuyale
-

Sistemele

de mai sus, dădură resultate insemnate! în “tâte..

'“ privinţele faţă de stările patriarchale de mat "nainte. La 1877
însă

se introduse

o nouă

sistemă d'a alege

smântâna

din

lapte prin rotaţiune, prin forţă centrifugală. „Acesta - se ba-.
s6ză pe greutatea specifică variată a diferitelor substanţe
.esistente în lapte, şi separarea lor prin asvârlire. La învâr„tirea repede a trombei şi când cade laptele asupra ei, untul

Ia

care are o greutate mult mai mică de cât cele-alte, substanţe,
el ca mai uşor. se adună la mijloc =— este centripetal — pe
“când apa caseina, aibumina şi lactosa, cari tâte sunt mai
gr ele, le: asverle

maşina în lături. — sunt: centrifugale — de

unde apoi fie-care se alege şi ridică în col6nă deosebită, untul
la

mijloc

şi serul

cu cele- -Valte

substanţe -la margine şi se

scurg afară fie-care print'o

ţevă: deosebită; Fig. 190. Prin

- forţa centrifugală

alegem “smântâna

putem 'să

din

laptele

„prâspăt, îndată'după mulsâre, fără d'a mai avea “trebuinţă
să. aşteptăm cesuri şi dile întregi după alegerea ei, şi lap- 5 tele se -smântânesce

“la cele-Valte . sisteme

„de

malt mai bine până la 1/, de %/0, pe când

r&mânea toț-d'auna

încă

0,5—1,0/

unt'in lapte, deşi avem la discreţia n6stră 'să regulăm

_tot-d'auna.'smântânirea după. trebuinţă.
Prin ea obţinem tot-d'auna- o smântână

de calitate supe-

: TiGră, indispensabilă pentru un fin de mâsă,

fiind-că ea se

-

— 720 —
alege

tot-ă'auna

din

un. lapte: prâspăt îndată

după

mulsâre.

Laptele macru cum se .numesce laptele” după smântânire,
r&mânend perfect-dulce şi nealterat se pâte întrebuința încă
cu bun succes la fabricaţiunea, de brânzeturi şii la nutriţiunea
omului şi a : animalelor tinere,-

Piz, 190 Separatorul Alfa—a lui Laval cu manegiu, smântănesce 600 litri
- de „lapte pe oră și costă „100 „mărel

' Reduce

din spaţiti şi timp, braţe * şi ghiaţă.

Ea

tâtă inlesnirea ce a. putut fi imaginată „de mintea

ne

oferă

Şi inteli-

ginţa. omenâscă.
o
m
:
' Sistema centrifagală a fost aplicată intâi numai la lucrări in mare de fabrică, în lăpt&riile - mari societare. şi a făcut
adevărată revoluţiune pe terenul technicei laptelui - Ş a fa-

bricaţiunei untului.
Pentru

menâgiile

E
particulare

incă nu se putea întrebuința.

_De câţi-vaani iîncâce insă există separatâre

mici. manuale

pa

=

numite Baby-—— Separator şi Colibri şi de diferite mărimi şi pu-..
teri : manuale,

pentru vârtegiu de vite, abur, apă, etc.,

care |

a permis generalisarea lor. “Astă-qi nu există. moşie de ceva
„întindere mai mare ca să nu-şi aibă separatorul ei proprită.
Fig. 191: şi 192.

O

condiţiune

indispensabilă a lucrului cu!
„ele este ghiaţa pentru răcirea smântânei îndată după: alegere.

Pig. 19]
-::Soparatorul Alfa-Colibul .
" smântanesce 70 litri de lapte
- pe oră şi costă 110 mărci -.
Piz. 192. Separato: a Baby smântaneseo

e

150 litri de lapte pe oră, şi costa 210 mire!

. Priricipalelo aparute pentru smântânirea laptelui prin a tonţă
|
centrifugală sunt:
1) Separatorul iai de. Laval, fabricat de Pergedorter Eisen£

1 veri;

|

9). Centrifega de lapte a lăi efela

și Lentseh 1885...

9). Centrifuga danesă a lui. Barmeister
i “ iZootechniea

E

-

n

+ sii

Dia

Wain..
-.

îi

46
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_4) Maşina de descojit

|

ce lucrăză în continuii

Petersen 1881.
Cel mai simplu şi mai uşor de umblat
ratorul.

“Separatorul

se

compune

din

sistema II.

a
cu ea este sepao

trombă

sau tobă

-găundsă, ori din nisce pâlnii de tinichea inşirate pe'o axă,
formând tâte la olaltă un fel de bumb găunos . în interior,
în care curge laptele întreg şi prin învertirea lui cu o vitesă
însemnată

în jurul

axei

sale,

îl desface în smântână şi lapte

macru. Calitatea produsului depinde de modul cum lucrâză
separatorul. Dacă vitesa este mare şi curge relativ puţin
lapte, atunci alege smântâna până la 12 Şi li, % din untul
total aflat în lapte, Vitesa cu care lucrâză el este de la 2 mii de ori în sus până la 7900 invertiri pa minută. Mersul lui îl ”

Fie. 193. Separator Ulfa cu turbină de abur și numeratoral

„_nesce 400

rotaţiunilor,

litri pe oră şi costă 730 mărci,

smânta-

"a

x

—

728 —

„a.

_ putem controla

şiş i regala cu ajutorul unui numerator. al rotaţiu-

-

nilor, ce se vede alăturat fig.193.Pentru regularea temperaturei

şi răcirea îndată a smântânei
cu

ua

r&citor,

ori cu

separatorul se combină

aparatul de

des -

pasteurisare, pe-care.

le:

-

punem în contact direct cu robinetul de abur.ori cu apa rece
fig. 194, ori -cu o pumpă cu una sau două pistâne care ridica

194.

Fig.

Separatorul

ata impreanat: cu .recitorul şi pumpa de lapte. : :

“<mântâna de pe canalul ei şi o. trece d'a dreptul pe r&citor şi:
apoi d'acolo se” adună în doniţă. Alţii mai întrebainţeză.

fig. 195 pentru ridicarea

pentru smântână

speciale

" elevatore

ca să. vină cât mai puţin

dorită,

1)

“aunţ

.

29,5 pp

1660J

4. lactosă

5. cenușă ..

n

31

45 n
1

.

.
.-.

3) lapte smântanit
“în

mod

—1)apă

A

S985ol?

El

23) proteină 303

-

2,3»

4) lactosă

10001

pi.

e 2hunt

115) cenuță

460,

la separator

90,27 cp

05,

“403.

n

4,60

n

Did

0
100,00

”

4) lapte macru de

.

obicinuit

e

"0

06
1000

:

05

OO6T

OO152

- d proteină

Suma

„separator,

obicinuită

:

“1 apă

âela

S mântană

în contact cu. aerul.

și 1aptelui, iaca.

smântânei

" Analisa

i

fig. 196, la înăr

dicarea laptelui. macru in mod. automatic
ţimea

pentru

m. seu

de 1

smântânei: la . înălţimi. mai mari

n

100,90

,„:

|

ad

— Tod

8: Alegerea

—

untului.

Alegerea untului din smântână se baseză pe trecerea bobiţelor lui - din. stare lichidă
in stare solidă. Am vădut mai
sus,"că fie- -care bobiţă. de unt ce se găsesce în- lapte este!
învâlită- de o membrană subțire despre care unii susţin'că ar.

fi de caseină, iar alţii pretind a fi de ser. Acâstă membrană

invelitâre. trebuesce

Fig. 195
_

Flevatăre

- în momentul alegere!

odată să se adune
ioate. la o Paltă.

deci ruptă prin bătăie

|

de lapte macru

big.

sguduire -

196

îi smântana,

a

a

x

ca untul lichid

şi lipâscă mai
De

sâii

să. devină

solid” şi tot

multe bobiţe . deja solidi-

şi la iniceputul baterei

untului nu: se.

—

125 —
+

observă
de fapt,

nici. o schimbare în smântână, totuşi: ea: există căci "Dobiţele de unt după bătaie nu mai: sunt, TO=.

tunde sferice, ci. neregulate şi au inceput a se aduna gru-.
puri grupuri -la o altă; in “cât.mai "târdiii după un pătrâr de
oră, pot fi observate. cu ochii jiberi. In realitate însă alegerea untului s6u trecerea 'lor» cumulativă din starea lichidă
în starea

solidă

se

face: aprope

simultanei,

in “câte-va

N

mi--

nute in cât abia o mai putem urmări cu ochii liberi.
Pentru alegerea untului din smântână, pare afi precurs6re şi: necesară o anumită. modificare a stărei fisice a: bobiţelor, după ce numai din laptele deja acru şi din smântâna dulce se alege anevoe untul; pe când. din “smântâna

|

care a făcut deja un inceput dei inăcrire se alege untul mult “mai uşor. Se pare că la acesta contribue în “parte o modificare a caseinei,

care

din

starea

de. infoiere de mai inainte

a devenit iarăşi ceva. mai consistentă
se: pote însă. ca. Şi,
cele Valte substânţe să fi suferit Gre-cari modificări, după . .
ce şi untul produs din o smântână mai stătută nu numai
„că se! "alege mai uşor, dar-dă şi un unt mai aromatic şi mai
i

gustos,

care

șe conservă
De aceia este: obiceiul ca
«dulce să o lăsăm să stea
ca să facă uri inceput: de
smântâna

şi timp mai indelungat.
s mântâna luată de pe laptele incă:
la un loc: potrivit timp. de 24 ore
inăcrire, însă- nu tare. Untul din

de tot acră. nu “mai este

aşa - de

aromatic..

Apoi mai sunt de dre- -care influenţă. asupra untului şi tem- peratura locâlului şia smântânei; baterea ei şi nodul de con: strucţie a putineiului. O temperatură prea înaltă de şi face.
să

se

alâgă untul

lipicios,

mai

ce rind,

insă

el

ese

tot-d'a- -una

m6le :

iar O temperatură prea: scăqută face-să intârgie ale-

-gerea lui şi apoi el ese solid dar sfermiţi os. De multe: ori
din

causa

smântânei

prea

reci. s6ii

a temperăturei

prea- scă-

, dute se intârdie alegerea untului, ori că nu se pote alege untul:
de loc s6ă

că

se greşesce alegerea lui, şi r&mâne . incă. „mult

De

—
"unt în ser. “Un

726

—

unt greşit s6u tratat viţios

+ dr&ptă mai mult . ca: să i6să

arare ori se în-

bun.- Temperatura

depinde

în

„parte şi de bătaie, dar. cu "deosebire de starea lichidului şi de
„ teniperatura aerului, şi de 6re-ce ea are un rol decisiv la ca” litatea fruptului, tote ,putineele sistematice
:aă la: gură un

capac pentru introdus un termometru în ele, cu-care putem
constata tot-d'a-una temperatura ce'este, in putineiii, ca la
_cas'de' trebuinţă să o putem
„In termin

medii

readuce in starv. dorită.

temperatura

cea

mai „potrivită la bătut,

“untul! este: din laptete dulce 8% C, din smântâna dulce 13,
din smântâna acidulată 160 C şi din laptele inăcrit 180 C.
„Acestă temperatură o putem obţine după imprejurări Şi
seson, vara recind smântâna, iarna incăldina- -0,- ori şi prin"
-- sporirea. ori reducerea. numărului bătăilor. seă vitesei lor.
„Une ori. turnăm in urmă „ceva smintână ori lapte macru cald
ori rece în pautineiii. De. ordinar vara punem vana cu smântână. inainte
„Shetă

de a o

câte- va minute,

bate în

apa

rece,

ori.că o trecem

să

stea în

peste

apa

cu

- un xăcitor,. sei

iarna in apa încălqită, sei că o trecem prin un aparat pro„pri de încăldire. Pentru constatarea, temperâfurei .din puti“neiii întrebuințăm un termometru de sticlă, pus întrun dop
de pluţă şi situat ast-fel ca să nu fie lovit de ramele ori bă,
_ tătârele putineiului, “când
„Rătaia “untului

acesta

umblă.

să fie cât se pote de

uniformă, nici prea

- dâsă şi violentă, dar nici,prea rară, însă ea depinde de felul
şi

construcţia

în mişcare.

putinele

putineelor şi, de, forţa

.

sunt: de dilerite sisteme

“sunt de metal, altele: de

“târe.- In cele. stabile
rame sei

brânci,

cu care

NI

cari

lemn,

masa. se

sunt

puse

şi construcţiuni. Unele .

unele: sunt. fixe altele

pune: în mişcare

se invârtese

ele

A

in ej. “Cele

rota-

prin .nisce
vechi

avei

"un bătăton cu o scândurice găurită la capăt. Ele insă es tot
"mai “mult din us, chiar şi la micul proprietar. şi [ac loc altora.

—
mai sistematice.

197 —

Pe acestea din urmă le împărţim în putinee

- stabile şi mobile. Cele d'intâii potfi bătătore şi pulsătâre
Cele din urmă rotatore şi legănătâre..
"Cele de metal sunt şi mai scumpe şi mai grele de cât cele
de lemn, dar ele aii-avantagiul că se curăță uşor; une-ori:
se cojesce insă simnalţul după ele şi atunci untul capetă un gust

a metal. Cele de lemn sunt ceva mai uşore şi mai eftine
de cât cele ae metal, şi pe lângă puţină atenţiune le putâm
ținea şi pe ele

destul de curat.

Tasă lucrul principal pentru

fi-care putineiă de ori-ce sistemă ar fi el e, ca să fie uşor
şi direct accesibil din ori şi care parte, pentru ca să] putem ţinea curat
oxidare.

şi eventual

săaL putem. secole. la sâre pentru

7

Patinelele de lemn dacă sunt bine întreţinute

sunt

cele

nă sâii
E mai bune. In porii lor nu intră aşa de uşor smântâ
în oricât
de
lapte, după ce smântâna sta mai puţin în ele
e. fiuccare alte vase. Apoi ele nici nu sunt aşa de expus

“tuaţiuniior temperaturei externe,
“la unt,

Pentru

lucru care face fârte mult

ca smântâna sâă untul să nu estragă substanțe

a
din lemn, înainte de aintrebuința putineele de lemnla batere

cu sodă,
untului, trebuesc mai intâiui bine opărite cu leşie
cu apă. caldă
„eventual. tratate cu abur şi apoi spălate bine
ca să disolve
şi rece, rămânend mai multe, dile apa. în ele,

cari ar pu- şi extragă tote materiile UŞOr. solubile din lemn,

dea untului seii :smân“tea să se disolve mai târdiii, şi să
„uşore de cât cele de
tânai un miros de lemn. Ele fiind mai
metal,

se

pot

scâte

afară „la

s6re

pentru

aerisire

şi

nu se

cojesc .nici odată. Cel mult crepă şi atunci le putem direge
Teiarăşi, punend altă d6gă în locul celei crepate, pe când
ori
parari ea celor de metal: devine: forte scumpă, şi de multe
Aa
Na
imposibilă.
ele.
Ori. şi care ar fi materialul din care sunt făcute putine

„de ales
7

unt, -sistema Și dimensiunile lor, să

cerem

tot d'a-

—

1%

—

una ca ele să fie solide şi bine încheiate, legate cu cercuri
de fer ca să nu curgă smânitâna şi serul afară, şi nici cor-

-

“puri streine să nu ajungă înlăuntrul lor. Ele să aibă o gură
"largă pentru spălatul lesnicios al lor şi scâterea uş6ră aun“tului din ele, dar capacul lor să fie tot-d! a-una bine închis,
„ Pentru
a nu improşca smântâna din ele afâră. La uri loc potri- a
„vit să aibă un loc reservat pentru punerea unui termometru,

„necesar la constatârea căldurei din. lăuntru. Rumele sei Dă-.
tătârele lor de ori ce fel şi sistemă ar fi ele, să ajungă ca.
să pună in mişeărs şi bată smântâna” pretutindenea de o potrivă de bine. La spălat şi curăţit acestea ca şi el intreg să se : |

potă demonta şi lua jos eventual scâte afară, „pentru o curăţire,
„mai sistematică a lor, atât a vasului cât şi părţilor lui şi
- aerisirea lor. Numai unde putem ajunge direct cu mâna şi
cu ochiul, suntem siguri de curățenie şi că nu rămân res- turi de unt şi- lapte, cari, să trecă în. fermentaţiune,. alt
fel nu:
Ta
a
"Dimensiunile lor trebue să fie. proporționale cu cântitatea” .
de smântână, ce avem de prelucrat, mai cu s6mă ca NiCĂ
|
odată, nu Je- putem umplea -mai mult ca. de jumătate, uue

ori la cele foră bătător, nică atât, ci numai !/, parte, pentru”
a obţine o mişcare mai sistematică a masei. Insă putem să batem de 2—3

lor se-fac după

ori pe di

cu fie- care: din . eie.

Dimensiunile

forţa. motrice, cu care vroim 'să, le punem

în mişcâre — pentru

cele

mici. intrebuinţăm

manivela

— pe

cele mijlocii le mişca -6menii. cu „mâinile, ori că întrebuin- .
țăm vârteje mici pentru animalele domestice: câini, oi, ele,
iar pe cele

mari

le „punem

în mişcare. cu manegiu de

vite,

„abur/ apă, ete. Mai mult qe 930 klgr. de Smântână, ori 400
klgr. de lapte nici "când să nu punem: la
dată,; mai bine punem de2 „ori în acelaş
"punem în lucrare2 -putinee deosebite.!

„Din, numerul

bâtut untul de o .
putineii, ori că.

mare: de pulince. de diferite Sisteme şi cons-:

199
- trucţiuni existente

cipale şi mai
Pentru

în

—

us vom cita numai câe-va

des usitate.

menagiul casei

mai

prin

|
şi ia prelucrarea

de

cantităţi mici

de smintână. se pâte întrebuința cu bun succes putineiul de
sticlă -a prof. W. Fleischmann simplu. seu dublu, compus
“din un cilindru; de sticlă cu un capac de zinc, care se în-

chide ermetic şi invârteşte în jurul axei” sale 'cu

VPig. 197, Putinciul

de sticlă a lui

ajutorul

vw. Peisehmgan..

unei manivele şi costă simplu 35 şi i dublu 45 mărcj:;. Pentru
prelucrar ea de.cantităţi mai .mari de smântână, se “potri-:
veşce, fârte bine putineiul «Victoria» făcut din lemn de ste-.

dar

foră

„melic,

bătător propriu, dar cu capac
şi bătaia se”face

ce

se

închide er-

prin. rotaţiunea, în jurul axei sale şi |

Fis. 198.

Putinciul

Vietoria.

la umplereade 17, cel de 10.1 „capacitate costă. 55 mărci,

a
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A

de 5)1. costă S5 mărci şi de S0 litri 110 mărci. Bătaia smân” tânei se lace de cele două funduri ale sale.
Tatre! putineele pentru forţa motrice mai :mare, pentru manegiu de vite, abur şi apă, care vin în considerare, este pu'tineiul

de Holstein, care

s'a introduș, deja

in

tote ţările

şi:

se bucură pretutindenea de multă r&putaţiune. EL se .compune din o putină de lemn de stejar, care este suspendată
pe nisce rame de lemn ori de fer, cu: ajutorul unor brâsce „Şi la fund are-un cep seu cuiii de fer, in care vine ficsată rama
| ” invârtitâre, pentru mişcarea masei, iar de păreţi mai are ficsate nişce stinghit de lemn, pentru baterea. cu mai mul
succes a smântinei.
BEE
“La gură are un capac larg, compus din 2 bucăţi, iar pemargine:

sunt

în

afară

două.

cârlige. cu

penda in posiţiune oblică pentru

Fig,

199. Putineiul

care

.se

pâte

sus.

curățirea lesnici6să a

lui.

de Holstein -

"Deosebit de aceste il putem lua jos, şi pune în Jucrare in
şi care moment. Afară de aceste are mare avantagiul de a
poseda o gaură pentru termometru la un loc potrivit, ;care
la alte putinee nu prea este posibil.

|

—
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| EI este construit pentru forţă mai mare : pentru

manegiu

de vite, abur, apă şi mai. rar pentru forţa manuală, prin O
rOtă cu manivelă şi un angrenaj. In colo el se pune în mişcare

prin

transniisiuni,

turbine

cu

apă

şi

cu

aburetc..

"Unde: el nu este: suficient pentru baterea unei cantităţi mai
mari de Smintână, acolo se pot “instala 2 pulinee paralele -

fig. 200 cu transmisiunea laterală sei * orisontală.
_

ZI

DI

Fig. 300, Putineiul

Rotaţiu-

a DT

dublu

de Holstein |

1

nea ce ati să facă putineele de Ilolstein la: Daterea untului
este de: 130—140 învirtiri pe minută.
Pentru -baterea . uşoră -a untului se cere ca mai întâi “smintâna, să fie
inăcrire, „pentru

cam

ceva acrişdră, să fi făcut un început de
ca Caseina: ei să devină mai consistentă

şi viscos, ear să nu fie grosă

ca un. cir. mai „groscior

„de tot, „căci atunci: nu se mai “pâte alege untul bine. Pentru
acesta este de ajuns, ținerea smintânei timp de 24 ore la.
de 15C, -dar nu, mai mult, căci atunci pe
o temperatură

„ lângă acidul lactic” se mai desvoltă şi acid putirie şi, alte
- combinaţiuni. răi mirositâre, cari apoi.trec şi se transmit
şi în.unt şi "1 depreţiâză valorea. Smentâna al6să după sistema lui Swartz. se „pole bate şi duţă o pausă
La

7

de acidulare

.-

e

de 10 ore.

—
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Inăcrirea smentinei se pâte grăbi însă şi prin

adăogirea "de ceva smântină mai acră ori de lapte macru
inăcrit, dar nu în dosă mare. Insă. din o “smântână prea
acră, nici o dată nu se alege bine untul, şi nu dă un unt
de calitate superidră. De multe ori inăcrirea prea tare îm:
pedică alegerea untului. “Staaiul potrivit de inăcrire al “smân-

tinei la punerea ei la putineiii depinde şi de gust şi-de obiceiurile localităţii ; în unele localităţi se preferă untul făcut
din lapte săi smântână dulce, în alte din o smentână acriS6ră, in altele din una mai acră. etc. „ de care trebue să şcie
Ri (ină ssmă producătorul.
“Afară de gradul de ? năcrire al smentânei mai vine în con-:

„siderare şi
ori

în strinsă legătură, cu

a camerei,

este

temperatura “ei. Acâsta este de cele mai multe,
în

care s'a

mai. caldă,

dauna

temperatura

esternă

a aerului

şi

păstrat şi se păstr6ză smentâna ; vara

iarna

este

mai rece. Pentru

a o aduce

tol-

la temperatura, necesară schiţată mai suss, aci trebue

să o incălzim, aci să o recim. Pentru recit'o punem Cu vasele în hasenuri cu apă rece s6ii cu ghiaţă şi o ţinem acolo

până

se „I&cesce

la

.

gradul dorit. Pentru încăldit o: punem”,

în un vas: cu apa caldă, unde apa să nu fie peste 40C, căci
atunci se altârâză calitatea untului. Sraentâna s'ar mai putea
râ&ci scu încăldi şi treceudu” o peste un încălditor sâu r&citor, ori după ce am deşertat-o deja: în putineiiă, punând în
-pulineiă un cilindru inchis, în care se ailă apă caldă, ear
pentru răcire apă cu phiaţă, şi îl ținem acolo până ce s'a .
„răcit intrâga smentână la. gradul ce vroim. Temperatura ne| favorabilă din putineele metalice o putem corrige şi în tim-

pul baterei untului, liind-că cele mai multe. din ele. posed o a- doua manta pentru ; pus de apă caldă ori. apă cu ghiaţă,
după cum cere trebuinţă. Tot-d' auna
Jui să incetăm cu temperatura finală,

Afară

de. aciditate
+

-

.*

insă la „balerea untu-"
schiţată mai sus.

Şi. temperatură,
Ă

Eni

“smentâna,
x

trebuesce

—
bine amestecată
ea să

mai inainte de

fie omogenă

" numai

de a o

ci şi a: o

capăt,

cum

după

ce am

peste

deşerta şi

bate

733 —.

cu

un

a o deşerta în putineii,

tot. Pentru

acâsta

d'a o amesteca

este bine

ca
nu

din: diferite vase,

beţiggaş având o scândură

găurită la

se! usita baterea ei în putineele vechi, şi apoi
amestecat-o. bine,

tineiul să se umpla numai
tală. Dacă se umple.peste
mai anevoe.

o deşertăm

în putineiii.

Pu-

.

la 1/;—!/, din capacitatea lui tojumătate, atunci se alege untul
,
|
e

De a adaoga smântânei apă câldă- ori smântână acră săi
lapte

ele

înăcrit in. momentul

mai mult

stricăm

baterei,. nu este

decât . folosim.

consult

căci

De asemenea

cu

să se-

evite de a se pune în putineită şi diverse prafuri, ce se-recomandă pentru reducerea. timpului dă alegere a untului. |
Cele mai multe din aceste prâfuri nu fac decât să-neutralisese gradul de aciditate şi conţin

mai des şi mult carbo-

nat şi bicarbonat de sodă, bora, curcuma etc. = şi “le plătim
peste . adevărata lor . valâre, cum le-am cumpăra pure din
droguerii şi farmacii. Se.pâte face insă ceva pentru colo-

„rarea untului.

i

|

Se scie că vara untul dei iar bă este mai galben decât iarna
şi cel de vacă este galben, cel de pivoliţă alb. De 6re-ce in -

se

de culdre

deschisă,

des ca

mai “gălbui decât. cel

preferă tot- dauna untul

comerciii

producătorul

presupus

ca mai aromatic,+s&- întâmplă

este silit. de negustor ca. să” adaoge

ceva văpsele, însă. inofensive şi în. forme cât de puţin ob-.
servabile,. ca să nu aibă nici gust şi nici miros.
Inainte vreme era obiceiul de a văpsi uritul cu A6ra de
|

şofran, şotranei, must
părășit
planta

de morcavi, curcuma etc. Aceste s'au

astă- qi cu totul, după ce ele i.daă şi gustul după...
primitivă, care i-l. alteră. În timpul din urmă ss in-

trebuințeză. la văpsitul untului,
mită Orleans, estrasă
.

cu deosebire o văpsea

,

şi+ i

fructe - tropice

din. nisce
Pa

-

-

7

. DU-

disolvală
So

..-
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-în unt topit. Kilograriul din ea costă 4 lei 50 bani şi la suta
de. litri de lapte nu smântână, se calculeză 8— 19 cm. de”

vopsea,

care se târnă in smântână

inăintea baterei untului.

Văpseua i dă untului o culâre frumâsă galbenă aurie in'cu„ lorea paelor de ovăs, şi nu are nici un miros nici gust de- --

osebit, după ce ea este şi disolvată tot cu. unt. Văpseua să
se conserve tot-deauna la un loc “intunecos şi să măsră
«u
suti

0 sticiuţă gradată. De
în

smântână,

nu

a mat pune alte. ingrediente

este necesar.

şi dre- .

-

Bataia untului să fie egală peste tot şi cât se pote de uniformă: Ea se pună masa 'intregă în mişcare şi de o potrivă
ca să se alegă

untul

peste

tot egal. Numărul

vitesa iniţială se menţine de ordinar până

rotaţiunilor şi

la sfârşit. Numă&-

rul lor: variază după: sistema .pulineiului de la 90—100
minut la cele ordinare,
Holştein. Durata baterei
"as vas, temperatură

pe

şi 130— 140 pe minut la cele de
untalui este diferită căci depinde

şi starea

materialului. Ea durâză

de la

10—60 minute. Untul ese mai fin cândse alege între 30—40
minute.

Din

smântâna

acrișără

se alege mai

curând

untul

de cât din una acră ori din laptele dulce. Ca untul să sea- .
_16gă direct din laptele dulce seii acru, ne trebuesce să-l ba-,
tem

o oră

şi “mai bine, şi avem

să mişcăm

un

volum

de 4

ori mai mare. |
|
După ce untul a inceput deja să se al6gă, dar nu , este deştul
incă de consistent, ca să-l putem prelucra, atunci la sfârşit îl
putem turna o cană de apă rece şi-l lăsăm să stea în ea
câte-va minute,

prin care

se

şolidifică

şi adună mai

„Apa rece la sfârşit'nu-i strică mai mult, numai
€ză

sărul

cu bătaia,

ceva mai

tare. De cele mai

când credem

bine.

că îi dilu-

multe ori însă încetăm..

că untul's'a ales deja în nici gru-

puleţe de mărimea gămălielor de ace, sâii a bâbelorde rapiţă. Alţii continuă însă cu bătaia inainte, până ce el nu s'a
adunat in bulgări mari şi mici.
N

1

|

E

—
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„Dacă untul sa adunat totin bulgări mari şi mai mici
şi esto destul de tare, îl putem sete din putineiii cu-mânile,
alt- fel il lăsăm câte-va minute să se intărescă mai bine, iar

dacă nu sa adunat în de-ajuns
tunci mai

nimerit, il sc6tem

cu apă rece
„nate.-

s6ii că

a-.

este prea mole,

cu

o sită de per, alţii îl spală pentru ai detrage serul şi.o parte din albumiă
i
E

Fis. 201. Sita de ptr pentru seos antul din putineia.

Untul scos din putineită incă nu este gata pentru a fi pus
în consumaţiune,

ci el are necesitate

incă

să fie: prelucrat

in

Waci inainte. El conţine încă mult săr, car6 îi acopere

parte aroma şi ggustul seii, şi de alta impedică conservarea lui
în stare prâspătă timp mai îndelungat.' Untul de şi: adunat
în bulgări mari şi mici şi în aparenţă destul de vârtos şi tare,
totuşi el conţine încă multă apă în porii săi şi în meaturila

sale; oaltă parte din săr stă alipită de moleculele lui prin
adesiune și coesiune. T6tă apa acesta de prisos numită săr
| trebuesce scosă Qin unt prin frementare: Şi tescuire; dacă
vroim să-l conservăm în stare prâspătă timp mai îndelun- -

gat, căci serul este acela care face ca untul să. se altereze
şi să capete mir6se. grele,

compunere
_

după

ce el

trece

ântâii

|

şi altereză şi untul:

Prelucrarea

mai „departe

în des-

a untului

prâspăt se face

cu mâ-

„nile şi cu maşinile.. Tot-Wauna este mai preferabilă prelucra:
rea lui cu maşinile, de cât cu mânile. Mâna fiind “caldă se
încăldesce şi înmâie şi untul de ea şi devine lipicios, de 'şi .
„perde. „şi aspectul săi plăcut, ceea

ce la tratatul cu maşinile

n

136
nu se întemplă, Dar nu-l putem
ajuns

nici cu

mânile,

maşinile,

ci trebue

—

“

prelucra şi fr&minta în de
să-l

(rământăm

parte cu maşinile. Cel ce îl. frământa

parte

cu:

trebue să "Şi

spele bine mânile ântăi cu apă caldă, apei în apă
cât se
“pâte da rece, şi să le pună in apă rece de câte
ori incepe
untul a se inmoia Şi lipi de degete. Tot aşa:să clătescă
în
„apă rece cu ghâță şi instrumentele de lemn, cu
care are să

umble la unt.
“De

|

N

scos

din putineii unțul se scote cu o sită de păr prin
„care să se strecore sărul, dar nu şi grupuleţel
e mai. mici
de unt. Dacă el nu este destul de. solid, il punem mai
ântăi în o covată de lemn fig. 902 să-l ţinem o oră două,
în.

Fig. 202. Corată de lema pentru fremântat

"cameră

rece

să

untul.

în ghiaţă: ca să'se intărescă şi de la sine
se scurgă o parte din săr. In io de coveli seă albii de
lemn putem întrebuința pentru fr&mântatul lui şi Yedriţe

„să

înalte fig. 203,

-

> >Fig. 203, Vedriţă inalta

—

137

—

„După ce s'a, întărit untul în cât-va incepem să-l frămân-

tăm. Rupem cu mânile bulgări mai, mici şi mai mari,ca de”
1 kgr. din el, le intindem pe. marginea alviei şi apesăm cu
latul palmelor uşor pe ele, ca. să 6să serul din el, apoi îl fa-

cem din noii baulgări şi-l întindem şi stârcem pe cea altă parte,
şi repetăm acesta de 5-—10 ori, până ce sa 'scurs. binişor
serul din el, ătunci il facem

bulgări mai

mari şi aşa

pro-

cedăm cu fie-care făcând bulgări
mari,. şi-l cântărim pe balanţă ca să vedam cât a dat şi să-i putem potrivi sarea. .
După ce l-am cântărit, il frământăm din -noă. în acelaş,
mod cu mâinile şi-l sărăm. Bulgării de unt ii punem grămadă

şi presărăm

jumătate

din

ei cu

sare izr

jumătate

o

punem” pe de „asupra eventual şi la mijloc in diferite părţi, ca
să se sare bine şi de o potrivă, La un kilogram de unt cal-

culăm 20—40 gr. de sare. După ce am presărat sarea tăiem
untul vertical cu nisce lopeţele mici de lemn. fig. 204 de la

-

un capăt

Fig 204; Lopeţelo «de unt..

şi incepem al trămenta din noii

ca să se sare peste

tot egal.

ca şi. intâia oară

[l frământăm

şi de astă

dată

de 6—8 ori bine, apoi îl facem iarăşi bulgări mari de câte
4—5 klgr. unul, şi-l --punem la gheţă ori cu covata să stea
în camera rece 4—6 ore, ca să-şi atragă bine sare. Sarea

atrage

la sine serul şi * disolvându-se "intră sarea

untului.

în porii

m

Untul prosrăt la noi. nu -se. sară, “Insă
şi pentru. comerciul

internaţional

în - străinătate

untul, prâspăt

tot-d' auna

vine ceva sărat, cu 2—50%/, sare curală. Sarea nu. numai
că,
nu face răi untului, ci din contră..i. folosesce. Sarea atragă
la sine moleculele

de Ser şi lactosă,

ce.se

in unt şi

găsesc

a

+ Zootechnie>

”

!

i

.

.

!

Pa

,

47

—
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„se disolvă şi combină cu ele, şi cu' frământatul mai departe
| “apoi ca soluţiune se stârce din unt,-iar cea rămasă în unt
împedică albumina şi caseina din descompunere, şi untul se

indelungat. Insă

mai

conservă graţie ei: timp

sarea

pentru

antul prospăt. nu numai să fie chimicesce pură — dar să
aibă şi o anumită granulațiuno — să nu fie măcinată nici
prea

m&runtă.

mare şi nici prea

Dacă

mare

este prea

ea

nu se pâte disolva şi atunci crişnesce în dinţi, când mâncăm untul, iar dacă este prea fină nu pătrunde peste tot
„de o potrivă. Deci sărarea uşâră a untului nu strică nici.
odată, Sarea pentru unt este. mai bine'să o cernem prin
nisce

site de sirmă avend

metru,

Primele două

săratul

untului

găurelele: de 2,1 şi '0.5 mm.

categorii

le

intrebuinţăm

eselusiv

diala

prospăt..

"Rig. 205. Tescuitor simplude unt.

__Untul

sărat

sâu

mere;r&corâse sii

prâspăt
în ghiață

după ce

a stat

şi a atras

4 6

ore în ca-

deja destulă

sare şi

sa adunat serul din el, ca să plă fi din noi frământat. De
astă dată il stârcem mai mult cu maşinile. Tescuitârele de
unt sunt de origine americană, şi ele sunt. manuale * ori
pentru, forţa mai mare. Ele se compun din un sul canelai

—
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ce stă fies dastipra unei: 'mese rotatre de lemn, şi la trecerea untului pe subel „valţel. de lemn stârce serul din unt.
Pentru scurgerea serului masa are: pe margine o brasdă
adâncă, care pe o găurice lasă să se scurgă serul afară. La
frămintatul untului..pe tescuitor untul se: taie în: bucăţi
mari

cu

lopețelele

şi se

pune inaintea

sulului

canelat

ca

„Fig, 207, 'Teseuitor..
simplu 1manual .

i

„ Big. 206 Tesenitori dublu de unt.,

să-l tescuescă,

se

adună apoi

în urma

lui din nou

şi i

se

"pune iarăşi înainte şi se urmeză - ac6stu de 8— 10 ori până
ce

nu

mai eșe: nică o apă- din- el.

„Sunt în us tescuitâre mari cu două cilindre canelate , fig.

266, cât şi de cele, mici, manuale, cu cari pesenim untul pe |
Untul
gata

de

după, ce, a fost frământat, şi. tescuit do
consumaţie,

Şi se pote vinde.

Deşi la

ser — este
frămintat

şi

tescuit am căutat să stârcem apa din el, totuşi nu este bine

să o estragem.. chiâr. t6lă

din. el,

căci

atunci. untul: de-

vine aspru şi sfermicios Şi sec. 10—4150] din apă. pâte să
mai rămână

in

el, căci atunci

„acela plăcut de mâle şi unsuros,

are

ce-l

el culârea şi. aspectul

caracteriseză şi

dis-

-
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-_tinge din alte grăsimi şi unsori contestibile. Pentru vindare
îl punem 'să stea întâi
în apă rece ori in apăcu ghâţă până
să întăresce bine şi-apoi'il presăm în anumite tipare de
câte 1/4 1], 1 kigr. fig. 298, 209, 210şi după presare iarăşi

îl ţinem la gheţă sai în apă rece. Pentru comerciu se împacheteză: în hârtie

Big.

grame

de pergament,

203—210.

şi se pote espedia

poştal. Pentru espediarea

făcând pachete de 5 kilo-

Tipare peatru untul prâspăt.

dilnic cu poşta şi trenul, ca colis

de cantităţi -mari pentru

exnort

untul se impachetâză in butbie mari de câte 50—112 kler.
greutate, indesându-se' bine. Butdiele pentru
se fac din-lemn

de

fag şi cu cercuri

untul

de alun având

prospăt59 cm.

înălţime, fundurile de 32 cm. diametru iar la mijloc: un dia- metru de 42 cm.. Butdiele „de pus unt în eletrebuese să fie
tot- d'auna noni, făcute din lemn uscat şi opărite bine. Untul
se indâsă cât mai
mai

bine în elu. Pentru export'il

tare ; pentră esport

pice untul se esporta
_ Pentru

in ţerile” calde

tropice

sărăm

ceva

'Şi sub tro-

in cutii de tinichea - inchise ermetic.

tratamentul rațional al untului vine

în considerare

şi temperatura camerei în -care il conservăm şi. prelucrăm.
“ Temperatura cea mai potrivită” este. dă. 13— 150 C, — deci iiarna
să-l frâmântăm în o cameră încălgită şi vara-iîn una mai
răcorâsă' — ca untul

si nu 'şi piargă din

rior Şi nici să nu se prea înmâie.

aspectul, săi

este-

Untul bun prâspât să nu.

conţină nici odată peste” 16% apă şi peste 30%/ să fie “unt
curat: "După composiţia 'sa untul prâspăt de vacă conţine:
în termin mediu — după d- -nu &: . Fleischmann :ră
|
|

untul

grud

nesărat

apă
“unt

şi nespălat.

untul

14490
.

080.

lactosă

0,60

cenuşă

„048

E

.

83,9%

3.

.

|

e
Ă

91,94
0,56

caseină

0,59

|

2,20

album.

3,80.
0,20

lactosă 4.00
şi acid-latie

Ş
cenuşă
100,00 . ,

“

unt

unt

0,60-

|

| 100.00

serul din

19,500], apă

84,00

proteină

sărat,

0,70

In comerciul cu unt prospăt în fruntea tuturor statelor
Europei stă Francia. apoi urmeză .mica Danemarcă, care
incă produce. unt imult şi cel mai În în Europa cu deosebire
pentru

export.

CC

i
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Taoricațiauea

brânzeturilor.

o a IV-a utilisare a laptelui este prelucrarea lui în br ânzeturi grase semigrase şi macre. Ea este rentabilă cu deosebire acolo,

unde

nu

laptele

pentru consumaţiune în: stare dulce,
nu are. căutare, cum este bună-6ră la
"unde se pâte scobori şi scâte numai
giunea. muntelui, la baltă şi în stepa
ţiunea

de brânzeturi

lapte gros
nerei

„Pe

da. putină,

şi culturei

destace

se pote

şi nici ca unt prâspăt :
munte şi în Baltă, de
la intervale rari. În reBărăganului, fubrica-

grase şi macre,

de caşcav aluri

şi de
ale ţi-

una. din fol6sele principale
mal cu s6mă a oilor şi vacilor.

este

vitelor,

pr&spăt

nici

lângă laptele întreg de die şi de vacă şi cel smeântânit

pe. jumătate se mai pote întrebuința încă şi cel macru dulce.
ŞI. la fabricaţiunea brânzeturilor curăţenia şi. ordinea în
16te, este lucru de. căpetenie, şi indispensabilă pentru buna
reuşită a lor, şi nu este câtuşi de puţin ratificat proverbul,
că dacă ai vedea cum se fabrică brânza, nu ai mai mân„ca-o ; tocmai acesta să o polă vedea şi controla ori şi cine şi
in -ori-ce timp, fără de a'şi perde

polita

după

ea.

Camerile
4

.

,

—
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destinate. inchegării laptelui şi tescuirei caşului să fie bine
„ăerişite
numai

în ori-ce

timp,

în pivniţa de

luminse

dospitul

şi de o curățenie:

brânzeturilor-este

model;

necesar

să

fie mai puţină lumină, un aer ceva mai umedşi mai greok
din: causa

fermentaţiunilor

şi 0 temperatură

constantă.

Dar

-

şi acolo departe de obiceiul
da nu putea intra cine-va cu
haine mai curate. Unde nu se pote acesta, este unic baciul
s6u băcița de vină, care nu scie să tină curat.
" Fabricaţiunea brânzei se bas&ză pe inchegarea iaptelui pria
„ punerea în el de cheag,. ori de lapte acru, pentru ca să se
| strângă

şi caseina

să se adune la 0--laltă.

Pentru

acâsta

se

„cere o anumită temperatură a laptelui şi un cheag bun. Temperatura cea mai potrivită. pentru inchegat laptele. este între -

20—410C, iar mai des usitată în practică este intre 30—385C,
aprâpe de căldura corpului
Caseina

deşi faze

animalic.

parie din

|

lapte, dar

se mai găsesc şi în

alte diferite substanţa, în sucurile plantelor” caseină vegetală,
dar

după

composiţia

chimică

a ei aparține substanţelor

al-

buminoide, înrudită daprope cu albumina din oă şi fibrina
"din sânge,

deajuns.

etc. Natura

ei mai

d'aprâpe

nu

0

cunoscem

în

Scim şi vedem insă că prin adaos de cheag în lapte

ori prin acidi ea - se coagulâză şi laptele

se incheagă

Şi etrage

şi untul după'sine, pe când seral mai: mult seii mai puţin ese

din ea. Prin punerea de cheag în lapte obţinem
un

caş mai elastic,

mai greu

solubil în apă

tot-de-una

şi dă o brânză

care se conservă timp mai îndelungatşi este şi mal nutritivă. La strâugerea lui în urma desvoltării de acid lactic sâă
prin adăogirea de alţi acidi obţinem . tot-de- -una 0 brânză
mâle, lipici6să şi visc6să; care se întinde şi este mai puţin
nutritivă

Pentru

şi de ordinar

închegarea

se

numesce

laptelui,

linie cheagul şi calitatea lui.
macul

viţeilor şi mieilor
N

Quargel..

vine în

considerare

Cheagul se

tineri până

ce nu

în prima

prepară din stoati

mâncat

incă
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iarbă..El este de natura fermenţilor, căci dă loc la fermentare sâii dospire ca şi aceia. Dintre fermentaţianile mai bine
cunoscute este fermentaţiunea alcoolică, la care zachărul din
lichide se descompune sub acţiunea unor bacterii numite
drojdie in alcool şi acid carbonic. Fermentaţiunile alcoolice
jâcă mare rol la fabricaţiunea spirtului şi rachiului din bucate şi fructe, la facerea vinului, la fabricarea berei a drojdiilor şi la dospirea pâuei. Sacharul din. lapte sub influența
bacteriului numit Bacterium acidi lactici, se transformă în
acid lactic şi laptele 'se năcresce, iar sub acțiunea unui;
altul numit amylobacter sai Clostridium putiricum, se formâză

şi acid butyric

care

este rău

mirositor.

In stomacul viţeilor şi mieilor esistă diferiţi fermenţi :
albucheagul care incheagă caseina, pepsina, care disolva
acidului
minatele şi le transformă în peptone, şi bacteriul
cheag
Există
lactic, care transformă lactosa în acid lactic.

şi al- .
insă şi în sucul unor plante ca la anghinare, smochin
a laptelui ca
tele, cu care încă se pote obţine, o inchegare

-

_şi cu cheagul animalic.
Cheagul
rânza

şi-l prepară ciobanii

mieilor

şi viţeilor,

până

şi bacii
ce

nu

noştri singuri

din.

ai mâncat încă iarbă ; |

taie mici bucă-:
că sară. rânza şi O usucă şi la întrebuințare
în. lapte. Cu un.
ţele din ea sâii o bat şi ca pulbere o pun
de lapte. De 6re-ce
gram derânză ei incheagă până la 30 litri
şi nici de evală
insă cheagul nu: se găsesce în dosa egală

tărie în stomacul
tate în locul

fie-cărui vițel şi miei, d'aceia în

străină-

cheagului ordinar şi a pulberei lui s'a introdus

intrebuinţarea de estract de cheag,

pe.care

îl prepară

fa-

stomacuri de viței
pricile, şil estrag de odată din sute de
se întrebuinţeză- în .
“şi de miei, tot-d'auna în aceiaşi tărie şi

“formă de licore.

în prepaFirma Chr. Hansen în Kopenhaga a dobândit.
şi-l vinde
rarea de estract de cheag un renume european

:
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destul de eftin,
fabricaţiunea

9

dar sunt şi alte fabrici, cari

se ocupă cu

lui în mare. 1 kilogr. de estraet de: cheag costă

corâne şi 20 finici şi cu 1 vol. se închegă 10, 000 vol. de
lapte.

„

|

Profesorul Soxhlet
tului de cheag

recomandă

următorul

pentru

procedei:

.

prepararea estrac-

Stomacul

prâspăt

de

vițel şi miel, care nua mâncat încă irbă şi fEn, se curăţă de
murdăriile din el, se taie jos partea cu cute a lui numită
_pilor,

se umflă cu

aer

şi se usucă

repede la s6re, şi apoi

îl ţinem încă trei luni de dile. După acest interval, “îl-tăem
în mici bucățele de câte 1 cm. ?, şi îl punem în o sticlă punendui-ze după 100 gr. de stomac, 1 litru de apă cu 50 gr.
sare de bucătărie şi 40 gr. de acid boric, şi îl lăsăm să stea
în apa acâstă sărată acidulată5 dile, şi '1 scuturăm de repeţite

ori, ca să

se inmâie

şi estragă

“Duj:ă cele5 dile "i mai adăogăm
„incă alte 50 gr.
o filtrăm sâii o
insă luată în 3
un litru de apă

bine

chesgul

dia

el.

după fie-care litru de apă

de sare de bucătărie şi-după disolvar ea ei
strecorăm prin o pânzătură dâsă, mai bine
s6u 4, dacă nu avem hârtie de filtrat. Din
sărată vom obţine circa, 0,8 1. estract filtrat

pe care il mai amestecăm iarăşi cu 20 cm.* de apă sărată de
10 0/,, săturătă cu acid boric şi facem un litru din ea. Acest
estract .de cheag. are o tărie de 1: 1U,000, adică un gram de
_estract de cheag va inchega 10 „000 gr. = 10 litri de lapte.
Alţii întrebuinţeză la estract în loc de acid boric, alcool
de 900/, şi pun în. loc de cele 40 gr. acid borie—100
cm.2
- de spirt rafinat, iar la urmă pun 8—9 cm.3 de spirt rafinat

pentru diluarea lui. Cu. alcool incă se obţine un estiact de

cheag

bunişor

numai

cât nu este de aşa

tărie

ca cel-l'alt şi

nici nu se conservă aşa bine timp mai îndelungat.
Prin întrebuinţarea estractului în loc de châgul primitiv
din

stomac,

Şi avem

nu

mai

vine

în

lapte

tot

felul

de

tot-d'a-una cheagul de tăria cerută, care
N

”

necurăţenii

pote numai

-

—
să mărâscă
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calitatea produsului. Estractul de cheag trebue să

fie fără miros şi fără gust, să "şi conserve timp indelungăt: tăvia sa nealterată cu
un an el tot să mai

prea puţină
aibă 'o tărie

il face să fie fără gust şi miros,

modificare, ca încă după
de 1: 6,000. Acidul boric

iar sarea se opune, „putre-

facţiunei,
perde din

şi el rămâne multă vreme nealterat: şi fără de aşi
cul6rea şi tăria sa. Insă fie-care chesg şi estract de
cheag înainte de a-l întrebuința este bine şi necesar chiar,

ca să-l încercăm

luăm

In acesl scop,

căzan.

apoi

bine,

amestecăm

estractul de cheag

din

bici într'o sticlă şi-l diluăm
şi]

.

asupra tăriei lui, înainte de-al deşerta în
Gem. cu

cu: 100 centimetri cubici de apă:
10 centimetri

acesta

luăm! din

la 500 gr. de lapte incăldit esact la 350%

„cubică şi”l punem

- şi vedem în câte minute se inchesgă laptele şi după 'resul-

"tat ne orientăm. În genere când camera este rece şi laptele
mai gras, atunci punem ceva mai mult cheag, iar când este

cald şi laptele este
nem

mai

fermenteze:

luăm
Şi

voim

puţin. "Câna

mai

ceva

cheag

de

btânza

târdiu

şi să
încă

vacă

o brânză

producem

să
se

mult s6i

mai

puţin unt în el, pu-

şi cu

deja sarbăd

țină

de o

indelungat,

timp

tărie mai

obicinuesce

a se

să

care

încă

mare.

invăpsi,

ca

şi

se învăpsesce în special cu orleans şi flre de
şotran, ambele estrase cu alcool. Cele mai multe văpseli pentru
untul.

Ea

brânzeturi, se capătă

in comerciii

şi pe un

preţ

relativ

tare

„eftin. Însă văps6ua pentru brânză ne o putem prepara: şi noi
singuri. In acest scop, cump&răm din băcănie fi6re de şofran

pe care.o estragem cu apă destilată şi spirt ordinar, punenă
de fie-care gram de flâre de şofran 920 cm. cubici de apă,
amestecată

în o sticlă infunăată,

pe care o scutu-

şi o lăsăm să stea unde-va la întuneric 4—5

“răm des
- Şi apoi

cu spirt,

O

strecurăm

printr'o, pânză

şi estractul de cheag ca să fie bune,
să nu depună

sediment

desă.

Atât văpseua

dile,
cât

trebue să fie limpedi

şi să-şi conserve puterea

lor timp în-

:

i

146

=

delungat. Văpscua se amestecă tot-d'aunu întâiii cu châgul şi
se bat bine şi apoi se pun de-odată
în lapte, punând 2 cm.
cubici de văpsea la 100 litri de lapte.
i
La inchegarea laptelui J6că un rol 6re-care

şi substanţele

minerale, în -special fosfatul tribasic de calce. Dacă vitele
"de lapte sunt răă intreţinute numai cu nutreţuri sărace în
“substanţe minerale, cum

sunt

- turile

atunci laptele nu

de la velniţe,

etc.,

paiele,

sfeclele,- cartofii, lă-:
se închegă

uşor

şi pentru ca să evităm perderile de lapte, trebue să dăm precipitat de calce“ la vacile cu lapte ca şi la animalele ti-

nere. Pentru evitarea unei perderi eventuale de lapte este
mai nimerit din timp în timp să încercăm laptele adus de
fie-care din furnisori asupra aptitudinei lui de făcut brânză
din el, căci laptele nepotrivit de la o singură vacă, pâte să
allereze

şi să producă

per turbaţiune

în

laptele „sândtos al

celor-Palte vaci,
Reacţiunea laptelui. fiind de or „dinar amfoteră,
cât Şi alcalină,

el

nu

esercită de

a
atât acidă

ordinar 'nici.o influenţă

asupra cheagului, când se află în stare normală. Când laptele este deja

sarb&d,

atunci

se constată

o sporire

a apti-

tudinei lui de inchegare, căci şi cu mai puţin cheag el încă
tot se p6te închega. Reacţiunea lui alcalină însă intârdie şi
'diminueza
„mult.

inchegarea,

şi atunc!

trebue

să

dăm

cheag

mai

De asemenea impedică şi -o diluare a laptelui cu apă,

prin aceia că substanţele minerale

nu mai sunt incâ-in dosa

cuvenită. Recirea prea tare a laptelui ca şi incăldirea
tare a lui o întârdie eventual o împedică.

Durata

inchâgatulăi încă contribue

prea

mult. la: reuşita brân-

„ Dacă laptele stă prea mult la inchegat, fie ca temperatura laptelui şi a localului este prea rece, fie că a rămas să
se stringă ceva, atunci nu este bine, căci smântâna lui se _
ridică la suprafaţa, de unde se obţine o brânză inegală la

suprafaţă may grasă şi la fund mai

slabă,

care “fermenteză

a
intrun mod

TM.

deosebit. şi dă un prodtis de val6re inegală, cea

ce trebuesce împiedicat. Pentru buna reuşită a fie-cărei
specii şi categorii de brânzeturi se cere ca aluatul săi pasta

ei' să fie cât so pâte de omogenă,
iarăşi unitorm iar

nu

una

mai

pentru ca să fermenteze

curind

alta mai. târdiu, dar

întregă la acelaşi timp, şi de o potrivă, căci
va deveni bună şi gustâsă. -

Cheag mult şi tare face ca brânza
ea se şi intăresce

curind,

punerea de cheag mai
dospesce mai curind.

devine

numai atunci

să se inchege iute dar
virtsă

puţin, o lasă ceva
a

şi scorţâsă,. iar

mai

mâle şi se
|

Dacă punem prea mult cheag in lapte, atunci “caşul sa
strânge şi învertoşăză prea iute, incât noi nu-l 'mui putem
prelucrazin deajuns, fiind-câ se intăresce şi brânza ese aspră
Cheaszul

mâne
cu

prea

puţin

nu

numai

că înlăzie închegatul, dar r&-.

mult lapte neinchegat în căldare, şi atunci untul trece

serul

în jintiţă

“oportţun.

şi brânza
:

incă

nu

fermenteză

la timpul

a

'Inchegarea: defectubsă atrage după sine o tratare defectu6să a pastei in căzan, şi o fermentare defectu6să a caşului şi brânzei, greşeli cari se succed și isvoresc una din
alta şi mai rar se pot indrepta. Ca să se evite t6te acestea
este indispensabilă menţinerea unei tempteraturi” potrivite

de la început, şi o o anumită dosă de cheag de o anumită
"tărie şi peste care nu se pote trece.
Durata” inchegărei pentru brânzeturile mari şi vârtose 'să
nu se estindă nici odată peste 30—40 minute. O br ânză care

se încheagă mai-curind de 20 minute, sâii' mai mult do o
oră, ese mai tot-d'a-una defectubsă, şi ne trebuesca multă
dibăcie şi prevedere la ea, ca să mai îndreptăm ceva şi eventual

“Nu

să

reducem

numai

perderile la

temperatura

servală la inchegatul

cât

de la

mai. puţin

posibil.

început trebuesce bine ob-

laptelui ci şi

după aceia menţinută la

—
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tratarea pastei în căldare, ca laptele să nu să recâscă. De
aceea

căzanul

pentru

făcut, ca să putem

închegatul

încăldi cu el

laptelui

pasta

trebuesce

inchegată

ast-fel

încă la -

foc, fără să se ardă ori afuma. |
Căldările de brânză seii sunt mobile seii ca cuptorul cu
focul de sub ele este mobil, de pâte fi apropiat şi indepărtat după trebuință,
Căldările de brânză usitate la ciobanii noştri de ordinar
sunt simple, fără târte şi. urechi şi ele nu se pot pune de
cât lângă foc, la o anumilă distanţă, de unde resultă de la

sine o' incăldire inegală şi neregulată la laptelui. Lăptăriile
elveţiene: din Elveţia şi din ţările Alpine ale Austriei Bavariei etc., aii pentru :inchegat căldări mari de aramă cu u-.
rechi şi t6rtă, de le pot pune in cujbe mobile, le pun şi

iai de la foc duLă trebuinţă.
In timpurile din urmă însă graţie stăruinţelor lui Schatzman şi altor conducători şi economişti ai Elveţienilor ei le
„ai perfecţionat mult şi ai introdus noi sisteme în multe
privințe de model. Căzanele lor; astă-di sunt fixe pe pos-:

tamente de zid şi cu focul mobil pe un cărucior ce se aplică
pe.din afară, pentru ca să nu ajungă fumul şi cărbunii în
lapte şi se face şi o însemnată economie în combustibil. O

căldarede aramă de 600 litri capacitate cântăresce 90—118
kgr.

una

kg.

arama se plătesce după greutateşi costă kilogramul cam

de 750 litri 110—140, kgr. una. de 900 litri 150-180

4—49 lei. O instalaţiune elveţiană complectă cu căldarea
fixă pe postament-de zid, focul mobil pe un cărucior şi
şi pentru incăldireaa 1950 kgr.de lapte şi pe lângă care
- mal există a doca căldare țentru

incălditul

apei

total inclusiv zidăria la 1440—1650 lei...
- Malt mai practice însă

sunt căldările duble

trebuinţate in lăptăriile mari cari

foc ci indirect cu abur şi cu

nu

se urca

moderne

se încăldasc

apă 'ferbinte. E'e
N

direct

în

în- la

se compun

— 749—
din

două

vase

deosebite,

din

o putină de lemn de

stejar

scu

de brad şi apoi din căldarea propriu 'disă de aramă ori din
tablă

spoită

cu

cositor de diferite

forme,

şi intre

ele este

hig. 211. Căldare elveţiană de' brânză,

de

spaţiu suficient pentru lăsarea

abur s6i

apa fierbinte

_fig. 211, 219, 218.

Pa

Intre păreţii lor 'se află robinetul pentra condus aburul s6u
apa cu şi un al doilea mai Mic ori are dopul dW'asupra şi
este menit să dee. drum aburului 'sâi apej,. resultate din |
condenşarea vaporilor prin răcire. Ele costă la 600 litri ca- pacitate 450, 285 Şi 225 mărci germane. La acestea cără-

Fi. 212, Caldare obicinaitii.

|

Fig. 213. Căldare, de Holstein.

este” esemplară căcă căldarea cu laptele nu vine de
ct iar incălă loc în contact cu focul, nici direct: nici indire
polrivă cu
direa laptelui se face din “tâte' părţile de'o
țenia

A

abur s6ii cu apă ferbinle, fără

ca să 'se ardă

laptele

s6ă

— 750 —pasta închegată de o parte sei.
de altă. Fiind
lemn, putem să lucrăm fără de nici o jenăşi
de. ori şi care parte şi neconturbaţi. de nimic,

căldim

masa de 2—3

îmbrăcate in
piedică în ele
putem să în-

ori după trebuinţăşi să o ţinem

la

aceiaşi -temperătură. Aburul şi apa fierbinte nu vine în contact direct nici cu laptele nici cu pasta inchegată, ca să a“ducă cărbuni, gunde şi tot felul de necurățenii in ele,

nici fum sperlă sâi cenuşe nu ajunge în lapte la incăldit.
Căzanele de inchegatul - laptelui se fac de ordinar din
ramă 's6u din

tablă

de fer spoită cu cositor; arama

a-

este de

preferat căci se. pote freca cu cenuşă. şi nisip şi duță cenu se Şterge smalţul s6ii spoiala. Americanii întrebuiuţeză
Gazanul

numit

Oneida

de formă-

patrulateră

dublă

de zinc

„s6ă fer spoit cu cositor şi una de 540 litri costă 500 mărci la
Ahiborn în Hildesteim.. Garnitări complecte pentru caşerii

sistematice se pot căpăta ieftin de la firmele: Bergedorier .
“Eisenwerk: în Bergedorf. Germania, şi Afaseparator Actien- .
gesellschaft

în Wien

Schwarzenbârg. strasse No. 3.

-Focul îe la maşină
“chegat

7

fiind cu totul isolat de camera de în--

putem .să ardem

la maşină

paie, coceni

de

porumb,

lemne, turbă şi alte combustibile de puţină valre, şi ori-ce!
| combustibil ce avem la disposiţie, şi aburul ne servesce şi
ca forţă motrice, pentru, punerea în mişcare -a diferitelor
maşini şi: aparate. - Tot odată măi avem în permanenţă
aburul şi apa ferbinte, fără să ne coste mult pentru cură-.
țirea- vaselof : Şi aburela” lor,

căci am

v&dut că tote vasele se

“curăţă mai'uşor cu abur de cât.cu apa, ferbinte,
vroim
giu

de

să lucrăm

cu

vite, la care

forța

de abur

este de ajuns

tere, acolo ne. servim

ci cu

apă s6ă

Unde nu
cu mane-

o' maşină de 2—4

cai -pu-

de o: maşină: de abur: mică numai

pentrua avea aburul de închegat.şi la curățirea vaselor, pe
care o putem instala ori şi vnde, şi la-eanu avem necesitate nici de coş şi.nici de autorisaţiune specială

din partea

151:
autorităţilor şi. este relativ. destul de eltină fe. o14 dar putem 'să instalăm conducte

de

abur şi apa caldă

să avem în.

„Fig. 214, Căzan simplu do abur

fie-care cameră pentru trebuinţele diver se fig. 215 şi ne ajută
mult

la ţinerea , curăţeniei,

ieşi abur.
de apă.
- Big. 215. Robinete de'la conduzte

..

—
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1. Iunchegarea şi prelucrarea pastei în căldare
“Pentru

inchegatul laptelui

avem necesitate de al încăldi

mai întâiii la temperatura necesară şi care nu pâte să va-

rieze nici odată nici cu o jumătate de grad în sus sâii în jos,
Constatareu

temper aturei

cientă

căci

ea

găsim,

şi diferă

depinde
după

numai
. de

cu

starea.

cum

degetul

nu

momentană

am.avut

inainte

este sufiîn- care ne

mânile

în apă

rece ori: caldă, ne e cald șâă: îrig. Mult mai nimerită este
întrebuinţarea unui termometru de sticlă, ori pus în lemn
„pentru

-

constarea

temperatura,

temperaturei

precise, care ne

absolut. esactă şi nu

ne

dătot-d'auna

amăgesce.

Fig .216.

” Fig. 216, Termometrul pentiu căşeri. Fig. 217. Lingeră de tras brânză,

Ea să nu varieze câtuşi de puţin la fabricarea
categorii

de

brinzeturi,

nu

numai pentru

mală,

ci şi- ca să obţinem o fermentare

să nu

deşertăm. cheagul

tele

nu. a: ajuns, la

am iricercat: mai

şi văpseua

temperatura

înteiă

închegarea. ei nor:

egală, „şi nici, odată

în: cazan

stabilită,

cheagul! asupra

unei; aduimite

şi

până” ce! lap-

nici: până

ce nu

puterei: sale, cea ce:

.

783
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la cheagurile streine zi de cumpărat este tot-d'auna necesară.
Estractul de cheag “il m&surăm 'ca şi văpsâua tot-d'auna" cu :
o sticlă gradată. Cheagul: in formă de pulbere sâu bucățele,

de şi are o
odată nu. 1

putere: coagulativă
putem

mult mai mare, totuşi. nici -

: măsura. cu aşa

chid. Cheagul pulbere are de

brecisiune

ca pe cel li-

ordinar o tărie de 1: 250,000. -

-

adică un gram de cheag. inchâgă 250 litri de lapte.
După ce am măsurat şi: pus cheagul
căm bine cu o lingură. mare. fig. 217.
„tot de 0 potrivă, şi apoi il acoperim cu
lemn, şi cu o. "pânzătură dacă odaea

lăsăm să'rămână

in lapte, îl ameste=
ca să ajungă peste
un acoperămint de
este rece, şi apoi il

în linişte câte-va minute ca să se inchege.

Dacă cheagul a fost bun, şi temperatura laptelui între 30—

350C, el se 'incheagă în câte-va minute. Dar' pentru: fie-care
tel de

brânză

se

cere

o anumită

„Laptele atunci se consideră
punend. degetul

temperatură constantă.

de închegat: în de: ajuns când |

în el şi: ridicându: l'orisontal

cu caş cu tot,

caşul se rupe după el.şi degetul: rămâne tot-d'auna;: curat:
"Dacă nu obţinem aceste semne, atunci il mai lăsăm să stea

acoperit încă câte-va minute,

.

E

-

:

De

|

In “privința - tratamentului pastei: în ':căzan “sunt: cu devsebire 2 sisteme in:us.' In'Elveţia şi ţările alpine! ale Austriei
'este :in- us: metodă de : fărimare. şi mărunţire a: pastei” in

căzan, până. ce: “ajunge

“la : mărimea. bobului. de: 'mazăre ori

de! meiii—pe: cândîn ţările nordice şi-baltite şi în: Americă
de Nord esistă. obiceiul: de a:scâte mai înteiă serul
tiţa: 'din 'căzane. cu un căuş de Jemn cât: mai
fig, 218 ca să: rămână. nurbai caşul singur.
După

aceia

sâii-jin-

bine: posibil.
i
EI

scot, 'caşul : din! căldare,; îl store da 'să și 1

dăii b8 'o''morişcă pentru al mărunți bine stii că-l frământă! cu

mânile, cât mal: bine: pentru :a-! face'unitorm. şi a. scie săruj |
dir el Unii sară brânză atunci: alţii nu: Ali nici ni fr&mântă
nici nu-o tescuesc ci o: pun numai” să: 'stea: grămadă intr'o
. Zootechnia

E

|

”

|

48

7

—
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pungă de păr ca să se scurgă serul de sine.pe

cât,se pâte.

- Pentru cele mai multe brânzeturi. insă, este- necesară o
frămentare. şi m&runţire: a pastei. Mai cu semă brânzeturile.
„de durată şi vârtâse. trebuesc tot- d'auna strse bine de ser.
Şi numai brânzeturile. moi şi: cele :care sunt a.se da curând
în consumaţiune - nu se. tescuesc de loc şi nici că: se. frământă

La frământatul pastei

mult.

- Fig. 218. Căuș pentru scos!

:Fig. 219. Mestcetitorul de brânză. .

untul, din ea,i. căci. „pasta. find îîncă

a

Rr

SE

a

|

„s.dintița din căldare,

* .

avem grijă să nu iasă

să

e

mâle, prea uşor: să. pote

_- întâmpla să iasă o mare parte. din. “untşi. să, trecă cu serul
- în

diotițA. iMetoda

măt6rea

::

ia

de Svijera este .ur-

usitată, a branzetorile
a

PN

po

pt

După ce laptele s'a închegat, bine şi până
il tăiem cu.0. sabie de lemn în felii inguste

i

este. încă4 cală,
şi. lungi,şi în

urmă în latul lor,.şi. apoi cu-o. lingură mare căutăm să punem: masa aşa: în .mişcare,: mai

este încă mâleşi: caşul nu

întăi încetişor..până ce pasta

nu s'a întărit, şi tăind des bucățele | -

lungi ce. es la suprafaţă.. Apoi treptat treptat punem

întrega

masă în mişcare. prin care bucățele de caş"şi reduc volumul

Şi devin din ce în
pentru tăierea

ce: mai consistente. -Alţii; întrebuinţeză .

pastei .un fel de

grătar de. sirmă,

numit, lira

olandeză ; .apoi. după ce s'a pus masa in mişcare şi. sa mă.
runţit, deja binişor, luăm .un' amestecător cu teluri curbate
fig. 219;.şi mestecăm. încă alte .20—30 minute până, ce se
mărunţesce bine. Prin mişcarea. cu lingura. şi cu mestecă-.
torul. pasta sub. influenţa «chiagului. se contrage. tot. mai .
_

_
N

.

.
-

,
-

:

.

-

|

.

,

_

2
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tare se iintăresce.şi ține Şi +bobitele. de unt în. ea,; iar. serul
se elimină. afară. e
te
te
„Bătaia trebuesce, continuată. pană: ce înirăga. pastă. ajunge.
„să aibă mărimea .b6belor de măzăriche ori şi de: meiti—duă ă:
felul brânzei ce voim să obţinem, şi. apoi: se.învârtesce de
câte-va ori. mai iute se scste „mestecătorul şi; șe . lasă .apoi |

să se depună: în linişte. pe îund,

pentru a.o putea scâte cu -

„o-pânzătură. Dacă am trageo; prea. iute. de:la; inceput: până
-ce pasta mai e:sponghiosă;şi caşul.nu s'a întărit incă în de .

ajuns,

s6ă că am. stringe-o. în palmă cum. făc-ciobanii noştri:

atunce] :din pasta. crudă; ese

nu; numai

sărul ci şi:untul,care

a face
trece în urdă şi în jintiţă, cea ce ar fi greşit:d
e să
trecă substanţa „cea, mal :de. valore

în săr,- spre a o precipita

-

apoi prin încăldire: ca-al douilea produs, în 'urdă. Prin tratratare iratională, ajungem de multe ori să obţinem: o brânză —
slabă şi o urdă 'grasă—peste trebuinţele reale şi in urdă un- .
aşa, bine în brânză sei in caş-

tul nici odată- nu.:se; plătesce
caval..

Ai

Ea

pentru

-

a

scâterea

ae

mai: curând

pi

a,

a “săralui

a

LE

din. vas încăl-

“desc pasta,:la 200c. s6ii la temperatura iniţială. -de închegat'şi
- la: anumite: soiuri: de brânzeturi până la 73% c;:Prinacestase .
obţine că: serul: ese mai bine din caş şi pâsta devineiin scurtă. .

vreme. egal. de solidă, ceace înlesnesce mult'fermentaţiunea
uniformă şi conservarea indelungată a brânzei. “Pe:cât'-este.
brânza mai: grosă şi mai“ vert6să, pe atât: incălgim- şi pasta

“mai tare, iar dacă brânza este macră : şi. mâle':o0' încăldim |
mal: puţin. Numai: “brânzeturile: moi. „Şi lelemelele : nu se fre-.
- “mentă şi. nici:niu se lescuesc, Tăsânda- le serul” în:i ele ca-să
i
|
aa
„dospescă nmal curând.
Forma, şi, tescuitul. urânzeă

“ Cagul” crud Inică cald! tr ebussce scos din” căldare” şi „pus.
la tescuit: pentru ai st6rce serul din el şi ai “dă forma” şi

—
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consistenţa necesară. Prin tragerea şi bătaia”
în căzan i-am
redus deja o bună parte din volum! şi greutate, prin estra-

“gerea serului
mai

.conţins

şi a devenit
incă tot

prea

mai dens şi mai consistent. Pasta
multă apă,

care 'trebuesce

estrasă

prin presiune sii tescuire. Caşul şi: brânza dacă s'ar lăsa!
în voia “lor, numai o mică parte 'din ser 's'ar: scurge din ele.
şi s'ar usca în cât-va numai la: suprafaţă. iar. in-lăuntru r&-„mân moi. In acest aluat diferit miezul. are să începă in cu-

rând-să

dospâscă,

starea

ei. primitivă,

iar câja lui r&mâne incă multă vreme in

Tescuirea are de
in cel
ce. are
brânza

mai

ceea ce nu este

permis:

scop nu numai da: scâte.- serul

scurt timp,

ci şi dea

din "caş

da brânzei forima ulteridră,

să'o conserve. Ca serul: să iasă alară este necesar ca
să fie supusă unei presiuni” :progresive. O. presiune

mare de. la început, nu duce. la nici un scop: şi nicl una
prea slabă. Dacă presiunea este. “prea - mare - la: inceput şi

până. caşul este încă cald, ese din el nu: numai: Serul ci -şi untul,

mai

şi brânza

rămâne

atunci

macră

Şi Sfermiciosă; Şi

târdiu nu: se .pâte 'scâte: serul: din. ea: 'c6ja fiind deja

„prea. grâsă;. când.: presiunea „este prea

"serul

Jungat..

în de-ajuns

slabă,::nu

se scâte

şi brânza nu se. pâte 'conserta-timp

inde-

De. aceia este bine. ca: presiunea să-incâpă cu o uni-

tate. mai mică.de : presiune dar. proporţională: cu. volumul
brânzei şi să morgă progresiv..
p
Presiunea nehotărită nu duce
Ma
la nici: un resultat.:
.
E
Ia
Ciobanii noştri; bun caşul pentru: tescuit în 0: crintă, o.
masă înclinată şi cu- pereţii verticali,.. Şi “pentru : “presiune

pun pe; caş. un. bolovan mare saii::mai: “mulţi: mici fără considerare la volumul de brânză; Ba ei o lasă înadins cu:serul
în ea, ca să tragă mai mult la cântar, desconsiderând fermentaţiunea Brânzei!: Chiar! şi “dacă ei” pun un al doilea bo-

lovan mai târdiu, tot nu o.pot. tescui, în de. ajuns, fiind-că
brânza este deja întărită, in cojă şi. „serul, numai: „pâte . eşi

—
afară, cel

mult

1757

crâpă.. In-ori ce

—
caz brânza ne tescuiiă bine,

nu pote fermenta egal. Și nici că
nostre.

se. » ține . după

....

dorinţele

a

:
Mult. mai: bune sunt teascurile a căror greutate: Şi „presiune se pote regula după trebuinţă, insă. nu smucind. şi de
0 dată, ci succesive şi progresiv.“ Ele s'aă şi introdus pre-.-

tutindenea

în -lăptăriile- sistematice, unde se fabrică brânze- |

turi de -valsre.

Un
cel de

tesc simplu care se. pâta
la figura

presiune

220

regula

care il. ficsăm de

cu el de la 4—60

după

trebtiinţă

părete

şi exercităm o

kgr. 'şi putem

presa
şi 2 caşi de

f.
Fig. 220. Tâse simplu de brânqă.

„Big. 221, Tâse american de brângă

este

— 755
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o dată.: O presă destul de bună ne putem improvisa şi noi in
fie-care stină şi cameră de brânză, dacă avem spaţiu suficient
cu un rud

un

s6u

o pârghie, pe

care so

părete, iarla cel alt, punem

ficsămcu uncapătde

greutăţile şi la -mijloc se

află căşul de tescuit,. şi după. trebuință împingem greutatea
către capătul pârghei. Caşul. se pune cu forma - săi tiparul
lui între2 “cărpătâre,; -pe-o masă solidă.: Ca greutăţi întrebuințăm petre mari puse în o cutie de lemn, ori anumite:
greutăţi de plumb sâii fer. In Anglia şi “America de Nora sunt.
t&scuri .de fer-pentru brânzâturi Tacari presiunea! se esercită întrun: mod constant. printr'un -şurup cu manivelă; Ele

sunt simple seu duble,

şi fie- -care tesc

poie

Fig. 222. Presă duvlăde brânză.

presa

câte- 2:

..

N
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sâii' mai multe bucăţi de o dată, fig. 221:
şi 922, şi :presiunea

se reguleză - automatic

prin greutăţi

suspendate. -

- Afară de tesc şi crinlă' mal vine în considerare şi “forma
sii tiparul, în care punem caşul şi brânza la tescuit
şi fermeniat., Brânzeturilor moi li se dă forma deja cu mâna, ele

fiind incă -ductile. Brânzetuilor tari însă trebue să li se dea
Ja presat o anumită forină pe care ai să o conserve
şi mai
târdiu.

Pentru acesta ele se pun

în anumite

tipare de lemn

„oră de tinichea numite calupuri, cu cari le punem la presat
până ce se întăresc şi capătă forma vasului. Tipar ele pot fi
diferite,

numai ele să pâtă. suporta presiunea

supuse,

şi să aibă găuri prin

Nu

răi ca dimensiunile

este

la care sunt

cari să se pâtă scurge serul.
lor'să

se pâtă reduce

cn scă-

derea treptată a volumului, in urma eşirei serului din brânză. la brânzeturile streine sunt penTiparele mai des usitate

tru brânzeturile de Sviţera şi de Gruyăre nişce vesci, făcute
din lemn de. fag sai de brad, după analogia veşcilor de. la
ciururi şi site, însă avend pe ele bătule nişce: bucățele de
| lemn găurit, cu ajutorul cărora cu o sforă se stringe-veşcă .

după

trebuinţă. Pentru crema de

calupuri

semi-globoide

IE

7

lupuri

cilindrice

Olanda numită
“de lemn

de ulm

întrebuinţeză

fig. 293 şi pentru alte branzeturi ca-

„Pie. 223

cu

Olanda se

a

Pig. 4

capac fs. 295, iar venit

brânza

şi .brânza de Edam .se intrebuințeză
cu

capac, fig. 2%

de.

tipare

|

„ Caşul se scâte din. ;căzan cu'0 pânzătură. de cânepă, (esută ceva mai rar, dar nu prea grosă la fire, pentru ca firele 'ei umplendu-se de zer, să nu se prea îngrâşe ca să

Fig. 225. Diferite ealupuri pentru brânzetari,lase dungi pe

brânză,

şi bici

să nu

impedice

scurgerea se-

rului. Ea să aibă o lăţime de la 83— 194 c. m. În ea rămâne

brânza învelită până ce s'a svântat şi întărit binişor şi a |
prins o .câjă pe de asupra. Când întOrcem brânza la presat „schimbăm Şi pânzătura. .
-

- Sub tesc brânza rămâne până ce mai. ese ceva ser din ea,
cel puţin 24 6re, şi apoi vine pusă la sărat. Brânzeturile
grase le tescuim de ordinar ceva mai tare de cât pe cele
“slabe; de asemenea le tescuim vara mai tare de cât iarna.
Prânzeturile 'mari încă trebuesc tot- d'auna mai tare presate, de cât cele mici Şi moj. Ca norma pentru presat d--nu

"XV. Fleischmann
toda

dă pentru brânzeturile preparate după me-

elveţiană, următârele
gram de brânză.

date asupra

presiunei

unui i Filo-

Brânză de Ementhal dela 50-—100 Klgr. greutate 15—20 Iigr.
presiune,
- Brânză rotundă i in Aligăii de la 40—70 Kg. gr cutate 8— 10
klgr.

presiune.

=

—
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Beânză de Battelmatt (in Austria) de. la 30 =10 le. greutate 4—6 kigr.. presiune.
|
Z
Brânză macră. rotundă de la 14—20 klgr. greutate. 19-45
Kigr. presiune.
.
o
„Brânza se pote. presa în. camera de inchegat, dacă. esistă
spaţiu, ori în. altă. cameră. proprie, numai temperatura 10-

calului

să nu fie prea scăgută şi nici prea urcată,

merită

este intre 12—150 C. Serul însă

uşurinţa

din

tipar şi brânza să

să se pâtă

se svinte.

mai nescurge cu.

Pentru

acesta

este necesar ca să o intârcem tot la un pătrar de,ora la
început, apoi mai târdiii la o jumătate de. oră şi către fine:

numai la 3 ore..Să o întârcem cel puţin de. 6-8 ori, până
stă sub țeâsc şi tot-d'auna stringem şi slorile şi vescile:
mobile, pentru ca brânza să nu căpete o formă prea întinsă
şi subţire în urma

volumului. redus.

Dacă. este să le şi nu-

„merotăm, cea ce este-de lipsă la brânzeturile mari, atunci .
însemnăm: numerii pe de asupra cu un. beţigaş cu văpsea .
nâgră,

preparată

din chinoros

“şi nici nu pătrunde în brânză.
stata şi data fabricaţiunei lor.
:
Săratul. brânzei

2. Săratul
se face

şi

uleiii, care

nu

După. numere

se şterge

se p6te con-

vrânsei

in diferite

moduri:

săratul

caşu-

lui la frămintare, ca la brânza de Braşov, prin. punerea lui
în saramură ca la brânza albă de Brăila, şi săratul pe d'asupra.
Săratul brânzei la frămintare, deşi este des usitat insă are
inconvenientul, că une ori o prea sărăm, Şi obţinem o brânză
prea . săraiă şi. pietrosă, puţin. gustâsă, Sarea pentru ea tre-

bue să fie tot d'auna curată, destul de. măruntă şi întrebuințăm 2—4lo sare. Sărarea ei prin punerea în. saramură se

“usiteză

cum

numai

la -brânzeturile “macre

este brânza albă sâii telemâua.

şi

de putină

a

valdre,

-

—
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Saramura: o preparăm prin disolvarea de sâre în apă rece
până ce se disolva încă t6tă sarea ca să nu rămână deposit
pe fund. Prin punerea brânzei: în saramură, se sară cu deose- bire numai suprafaţa ei, şi in urma sărei se forim6ză o 'câje
forte gr6să şi dură, pecândin lăuntru rămâne iincă mâle, de
unde resultă şi o fermentare: diferită. La săratul în saramură
tot-Vauna

se

constată

o

scădere

însemnată”

in “greutate,

„După d-nu W. Fleischmann . la zăcerea: ei in saramură in
timp de: 4 dile, se constată o scădere de 5——60/.. De multe
ori insă se întemplă ca brânza în urma saramurei fiind de
o densitate diferită să crepe şi miezul ei. să eăsă afară din
„c6je, de unde resultă multă risipă. |
_
De aceia este mai nimerită metoda a treia da « săra brânza
prin

punerea

de sare

pe

de. asupra, până

ce s'a sărat in de

ajuns. Ea presintă avantagii insemnate şi de aceia se practică in t6te căşeriile mari şi la brânzeturile mari şi de vaJ6re; La ea sărăm: brânza dilnic, s6i cel mult la 2-3 dile
odată, după ce s'a topit deja sarea. 'O sărăm tot-d! auna numai pe
__sare

partea superidră "Gupă. ce

şi apă

perie aspră,

de pe partea

am „şters'o

de jus cu- o cârpă

mai întâiui de
curată ori cu o.

(ig. 226, şi am curăţit-o de eventuale

Fig.

mucedeli

226, Perie. de şters brânza,

ce s'ar fi ivit pe ea, ast-fel' suntem siliți de'a vedea dilnic
-de ea şi a controla de aprâpe tâte simptâmele şi “manifes-

tațiunile ei, şi unele simptme defavorabile de a le putea
combate din vreme. Sarea dată tot-a'auna d'asupra atrage
la sine serul şi se disolvă in el, şi la 'rândul ei intră şi Saera in brânză, şi fiind-ccă o sărăm alternativ pe o parte Şi
alta, in: decurs de 4-0 săptămâni are timp destul de a-şi
atrage sare şi in interior. La ea obţinem tot-d: 'auna o c6je

— 763 —
subţirică şi fină, şi eventual-mai

putem

:corrige --şi' unele.

greşeli, ce am făcut la tratamentul ei în căzan şi la-teasc; |
Pe suprafaţa ei nici odată nu se'pot desvolta mucedeli şi.nici
'nueste moleşită şi viscsă. Despre: durata sărărei şi can-:

|

ţi-

“titatea de sare necesară depinde de felul brânzei şi de

| nerea ei, de! temper aturaă localului, etc. Ca să ne convingem
cât de adânc'a „pătruns sarea - şi in. ce stare a ajuns cu fer-mentaţiunea, ne: servim “de un sfredeluţ mic propriu de
brânză în formă de lingură, cu care străpungem brânza până.
la: mijloc, şi- luăm o bucală iar c6ja o punem

inapoila locul ei.

4. Tratamentul

brânzeturilorîn camera de dospire

- Fie care brânză

după

o cameră: proprie
ridicată, dar: nică

tescuire are lipsă de'a fi trecută in

sâui pivniţă, cu o "temperatură aici prea.
prea j6să -pentru dospire. Căşeriile mari

at incăperi diferite, după felul brânzeturilor

şi stadiile lor-

fermentaţiane. Cel puţin 2 camere de dospire ar
fi necesare să fie la fie-care căşerie de ceva importanţă,
una pentru brânzeturile noui ce se pun: la fermentaţiune şi
alta pentru brânzeturile « ce .- sunt făcute, „aprope gata de. dat.

- diferite

de

consumaţiune.

in

Camera

.

pentru fermentarea brânzeturilor trebue să “fie ceva .

dosnică,

ori. subterană, ca să fie cât mai puţin expusă fluc- -

tuaniior

temperaturei

şi în: ea cu

de

riabilă; mai mult umedă

o temperatâră

va-

puțin

cât secă. " Temperatura

ei nici

_odută să nu se scobâre mai jos de 1% C dar nici să- nu îr€că.
„peste 20 C. Pentru timpul de iarnă şi când gerul este intensiv este necesar ca să se polă incălqi— dar nu prea tare:
De alt- fel brânza

până

aste

încă

crudă,

pote

suporta

şi

o

temperatură ceva mai urcată, nu însă şi una bătrenă. Brân-zeturile grase

mai

scădută

dimpotrivă

pot suporta şi o temperatură ceva

de cât cele slabe.

Ta
“Dacă temperatura

.“este

prea - ureată,

atunci

brânzeturile

vârtâse fermenteză. prea iute -şi se.fac prea porâse şi găunose şi de multe ori ele crâpă în urma
- desvoltărei violente
de gazuri. Dacă însă temperatura este prea scădută, atunci
brânza se întârzie din fermentarea ei obicinuită şi de multe
ori nu mai ajunge nici odată la calitatea dorită ca să aibă
„gustul cerut. Remânerea mult: timp staţionară pâte face să
se desvoltate mult acid lactic şi butiric in ea şi să devie acră.
Afară

de temperatură

- rului de mare

este igroscopicitatea

relativă a ae-

influenţă “la fermentatul brânzei. Noi scim

că t6te bacteriile se desvolta mai bine şi exercită influenţa
„lor la anumite grade de „umiditate. Călimea relativă de.
igroscopicitate

în

atmosferă,

zeturilor este diferită

după

necesară

natura

fermentaţiunea brân-

acestora.

Pentru

consta-

tarea umiditățiiîn camera de fermentat și ţinerea la anumită .
limită este necesar -ca să avem in fie-care cameră de fermentat brânzeturi câte un igrometru, care ne arată tot-d'auna

starea de igroscopicitate a aerului. Psychrometrul lui. Au-.
guste cel mai usitat. Pentru pr emenirea aerului. nu ne tre.
buesc uşi multe dar să „avem bune ventilaţiuni şi să facern
us de: ele cât mai des.
In camera de fermentaţiune brânzeturile se pun pe stelage
şi poliţe.. Stelagele să fie tot-a auna mari încăpă&târe, având
“scânduri late şi drepte potrivite cu mărimea brânzei pentru
ca pe ele brânza să pOtă sta tot-d'auna plan cu întrega suprafață pe o scândură, eventual să o putem şi săra pe ele.şi să
punem şi câte 2—3 una peste alta la fermentat. Atât. ste-

lagele cât şi stâlpii lor trebuâsc

să fie tot-d'auna

de lemn

căci în atmosfera cea umedă ferul prea uşor
ruginesce.
|.
„La fermentat, b-ânzeturile trebuesc des
cautate şterse şi
îngrijite, cu deosebire observat de aprope
mersul fermenta-

ţiunei lor, Durata fermentaţiunei

este

diferită

după

mătri-

—
mea

şi calitatea brânzei!

“curând,
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Cele moi şi grase-fermenteză mai

cele tari şi slabe fermenteză

mai anevoe.

La fermentarea lor se severşesc acţiuni maltipie, care tâte

la olaltă. produc: mirosul aroma. şi: gustul brânzei, la fie-care
deosebite de a celoralte. Acţiunile sevărşite nu sunt însă |
prea bine: cunoscute. Apa din brânză scade, în urma atrac-.
ţiunei sărei, şi prin evaporare. Apoi -sub influenţa diferite-!
lor bacterii lactosa
se preface în acid lactic, şi: ceva şi 'in
acid :butyric.

Caseina se descompune

in alte: combinaţiuni

azotâse .mai simple şi uşor solubile!
în. apă, a.căror serie finală o formâză Leucina, Tyrosina
descompune

în acidi. graşi,

din

şi . amoniazul.

-Untul :se i

care unii rămân :în. brângă
e

“ca atari, alţii trec în noui. combinaţiuni elc..:.:
" Brâozeturile. le impărţim.. in: brânzeturi cu. chiag - şi: “fară
“chiag, în

brândeturi, de. vacă

şi. brânzeturi

de die, în brân-.:

zeturi grase—creme-—semigrase şi. slabe.. Principalele sunt:
De

- i

“a. “Branzetuni de oi.

-y

a, Brânză

românescă! numită Şi brânză de. patină, sâii ae
Braşov, făcută . in special de mocanii. seceleni, nemţesce: se numesce Brinsenkâșe, se prepară. pretutindenea- la, români:

„din laptele de die—grasă.-. semi grasă: şi slabă şi. remasă' de
la coloniile lor in us—incă în munţii Silesiei. şi al, „Galiției.
de vest. Laptele de 6ie se, încheagă ; În - apropierea focului,
cu cheag preparat din. rânză de miel-ce n a mâncat încă iarbă,

'şi apoi după..0. jumătate. de oră; când este închegat de ajuns
se stârce şi. frânge . cu, mânele, încă; în căldare până.ce se.
alege „caşul bine de ser—apoi: se scote. cu: 0 pânzătură şi se.
pune.în. crintă, unde se aşeză un petroi pe el.ca să se. scurgă.

jintița din. el. -Pescuirea, „caşului. dureză, de. ordinar. 94..0re. .
"Apoi se. lasă 4-5 —6gile; la un:loc umbrit: r&coroș şi: ca să: i
dospescă,
„Atunci

|
până. ce;se ivesce un.,început-de înăcrire. .-:.
cu.
caşul dospit . se taie felii, 'se. frământă bine

— 166 —
| mânile,se sară tot odată şi se pune în .putină unde se indâsă

„bine ca să nu. pătrundă. aerul în ea—şi se mai lasă incă cât-va
timp ca să fermenteze;. De obicei -insă brânza după: ce a
| fost sărată se. considera deja, gata şi 'bună-de dat.iin: con“sumaţiune. Se împacheteză în putini: sâu şteanduri, în bur„dufuri,. făcute :din. piele de 6ie şi in:scârţă de brăd. Brânda
-de. munte este” tot- dauna mai. bonă decăt brânza de câmp
Şi e: ceva maj, „scumpă!
:

“Din serul rămas în: alaare; “prin incăldirea lui la 69—70 c.
-se

scâte un al douilea: product. prin

precipitare

— urda. Cu

brândă: de putină românâscă . se 'asâmănă brânda de Liptau
şi 'caşcavalul,

„români.

românescă,

“ -niile române,
:model

care încă se bucură de: o bună reputaţiune la

Brânda 'de Liptau în fond-nu

este: decât “o brândă

remasă: între slovaci: de la. Liptau

de:.la

ce aii- fost: acolo iîn-evul mediă.: La

ale. statului” ungar

de la Sâmbăta de jos,

colo-

fermele

este insta-

lată o căşărie de brândă duapă. sistemu! de Liptau, care pre-Aucreză caşul adus din munte şi preparat de ciobanii români
Și ea' numai il macină: prin nisce morişci, îl fr&mâată Şi sară. 9. Caşeavalul. :Caşcavalul trece drept una din brânzeturile
“fine. “şi de: elită românesci.- El se prepară! în căşerii anumite
cari "cumpără caşul dulce: de la stânile de oi. "Pentru. făcut..
„caşcaval, caşul dulce: după ce se scâte. din: zăr, se lasă 12
-ore: să dospâscă, -ori-şi ceva: mai mult, care: grad' de dospire' depinde de temperatură” şi apoi se dă 'la căşărie. "Acolo
-caşul

se taie în'mici

şi cu acesta se.bagă
şi

se amestecă. bine

felii şi se pune

in o coşniţă cu

găuri

intr” un „cazan 'cu: apa ferbinte la 70 c..
cu un pătător“timp de 10— 15. minute,

“până ce se înmâe bine, 'apoi il târnă pe un pe-un „pat. pentru

“frământat Şi L: frămentă—zolesce—atât de: mult, ipână ce ese
"tota apa din, el, în'urmă se taie iarăşi bucăţi, il formeză in
„mâni spre a.nu lăsa la câdă crepătură, făcandul ca: 'opâne
ti

PI
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şi apoi «îl pun. în calup Bar

unde rămâne 5-6. ore.

ai ea

„ÎN saramură
a
acesta

a

a

După.-ce. s'a. scos din sarfamură se pune: pe stelage, “unde:
i se mai

sări,. punând. în 'diua

dă. incă. 3—6

ântăi 4. în a

2 în a treia 3, in a „patra 4 şi, in.a cincea 5 sări, şi
doua 2,
tot-o- aată tot: atâţi” caşcavali grămadă, câte sări are., Fermentaţiunea lui. dureză 20 de dile până devine, gustos, „Şi

pus - în consuimaţiune. "Caşcavalul se prepară. 'gtas şi
de
semigras.. Caşcavalul de munte este mai gras de cât cel

bun de

munţii: Penieleului (jud Buzăi) trece
«
“câmp. Caşcavalul din
drept cel mai bun. Caşeavul: grecesc este de: tot slab, bun
caşnumai pentru preparat bucate. Şi italienii au un, fel de
aval pr eparat: însă din lapte. de vacă. o
nu'3, Brânza albă de Rrăila să telemâua, este cunoscută

„mai. în "Romănia, şi pare 4a â originară din Turcia. | Pentru

ea Japtele! se închegă la 370 o. : şi după Li de, oră: se 'pune
până
masa. în. „mişcare. cu “mâua şi 'se mărunţesce “binişor,.
nici mâle,
ce devine un fel de ştiri-ghiaţă, “adecă nică vărtâsă
este pusă. o
apoi se. deşertă cu totul în o formă, peste care

ca să
pânză cam rară, şi pe deasupra ci se „pune ua “capac

-o preseze Şi se. lașă

acolo până, se scurge . tot serul din ea,

Şi
în' urmă se. presară cu. neghinică, se! "ta în felii pătrate
la conse aşeză în putini cu saramură, iîn care fâmăne până
sumaţiune.

.

_

E

ă franceză |
Tot din lapte de 6ie se măi i face şi! vestita prăaz
în “lumea numită brânză de. Roquefori; care este cunoscută
intregă

şi în ea se pune pâne

mucedă

pentru a activa“ fer-

o'fermenmentarea. “Lucrul de căpetenie la: fabricarea ei este

tațiune 'tare:domolă, cars: i se dă în: nisce

“tăiate. in . pâtră. Ea nu a putut
succes de nimeni pân! acum.

pimniţe adânci,

ore- care
«
fî încă ,imitată. cu
au
NE
i

'B. Brânseturi de vacr..

“Cele mai 'moite brânzeturi

ce se găsesc in comer cit sunt

=
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făcute din lapte de vacă.: "Unele sunt: tari, altele sunt moi.
Cele tari sunt făcute cu chiag şi laptele: a fost! incălgit ŞI .
“în urma. închegărei, şi ele sunt tot:d'auna tescuite. Cele moi
sunt făcute de cele mai multe ori tără cheag, dar. şi cu chiag
insă netescuite. Intre brânzeturile” tari de vacă mai bine cunoscute şi la noi. sunt:
|
1. Brânză de Emmenthal supranumită şi brânză de Si:
„era s6ă Sveitzer, este una din cele mai bine cunoscute. Ea
se face grasă din laptele întreg, sâu semigrasă din laptele
de sâra smântânit şi cel de: dimin6ţa întreg — ori şi unul şi
altul find smântenit. Ea are o formă de rotă, “având: un dia”

metru de 80—100

c.m., o gtosime de 10— 15

c.m. şi de la

50— 100 kgr. greutate. Laptele se inchâgă cu. estract de cheg,
se tae apoi cu o sabie de lemn în felii inguste, se bate apoi

cu mestecătorul, până ce' a ajuns. la dimensiunea bâbelor
măzăriche şi in decursul bătăii ei se incăldeşte în urmă
| 35—65 c. apoi. se pune la tese sub o. presă progresivă
! după aceia se sară timp de 6 săptămâni, şi după 3—4 luni
dile este

fermentată , sata „pentru

ţine,
|

dată

in consu-

-

„ Brânză de

Gruyăres

se. fabrică iîn Bivăţia

Tratamental ei este 'ca şi îi
2 sunt” mai

a. fi

de |
la
si
de

mici.

şi in i munţii

celei de sus — "numai formele

|

Brânză, de Gruyeres. se face. şi în țeră pe. domeniul, regal
- “de! la Brosceni,.

su,

-

su

3 Brânză. macră. de Raden, preparată de vrof. x. Fleischmann. după metoda. elvețiană din; laptele smântănit. de vacă,
in mărime de,83-—45 c.m. diametru ŞI..10-c. m. grosime avend o. greutate de 15—20 kigr. bucata:.
_
tr.

pa

BN

Pe

. Grema
preparată
*

de Olandă

supra: numită Şi “brânză

de

.

RI

7

Gouda,

numai, din lapte intreg de Nacă,. înn jurul oraşului

Să
|

—
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cu acelaş nume in Olanda. Ea are o formă rotundă: de
95—30 c.m. în diametru, 10—15 c.m. grosime şi o greutate

de 3—15 kgr. Pentru ea laptele dulce se închâgă la 3% c.
şi apoi se taie cu o liră mărunt şi se ia jintiţă după el. Pasta

r&masă în căzan se frământă intâiii cu mânile, se stârce bine |
de ser şi apoi

se pune cu calupul la presat,

După aceea vine

pusă în saramură, unde stă 4—5 dile şi de acolo se trece
ia dospit în cameră de fermentat. Când este de 2 săptămâni
se văpsesce cu şofran' disolvat în oțet. sei bete, .prin care
capătă
este

o culdre: galbenă

gata.

frumâsă

şi. după

4—6-luni

de: dle

.

..

5. Brânză olandeză sâtt de€ Edham, o brânză mică roşie durâulie,

în greutate

dar une ori şi
inchegă la 30
mă&runțesce şi
iintița după ea,
pe ea

un

de 2—4 kgr.

şi preparată din lapte întreg,

din el-smântănit dulce. Pentru ea laptele se
ce. în 20 minute, apoi se taie” cu o liră, se
incăldesce din nou la.3% c. şi apoi se scote
lăsându-se numai pasta în căldare şi punend

cărpător

cu

petre

pentru

a storce

serul din

ea.

După o jumătate de oră se ia cărpătorul cu petrile după ea,
se frământă bine cu mânile până ce se mărunţesce în de:

ajuns, apoi se pune întrun calup de lemn cu capac fig. 924.
şi cu acesta la presat presându-se câte 4 bucăţi de o
dată.-Presatul. dureză

câte

4—6

6re

şi după

aceea.se

sară

bine pe t6te părţile 3 dile dea rendul, şi în alte 3 dile se
pune să stea în saramură, şi aci se trece în camera de.
„«lospit şi după 4— 6 săptămâni este gata.
6. Brânză de Parmesan se prepară în provincia Regio nu
“în Parma,

din lapte de vacă

smântănit */4 părți şi deja sar-

băd. Ea este de 35-—60 c.m. de lată şi 18—20 c.m. înaltăşi
de 30—70 kgr. greutate. Laptele deja sarbăd se închegă la
30—31,5% c,- în timp de 50—60 minute apoi se taie felii, se
amestecă
pănă

ca o jumătate de oră şi la amestecat se incăldesce

la 60—62!/20

c. în urmă,

şși tot atunci

i se pune şi văp-

..,
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s6uu. După ce pasta a ajuns să fie în mărimea b6belor de
“mazăre, se scâle cu o pânzătură.din cazan şi se lasă să se
scurgă spontaneii serul din ea timp de 12 ore, acoperită fiind
numai cu un cârpător. Da presat, nu se pres6ză. După aceia

se trece in camera de fermentat, unde se sară 90 dile consecutiv în fie-care di, apoi in alte 20 dile numai tot a doua
Qi.—Se

curăţă

des cu

gripea

de mucegaiurile

după ea, şi la

40 dile se târnă peste ea ser ferbinteşi se fr&că pe d'asupra

cu uleiă de in stă

de nucă.

trebuesce

de dile până
-ce este

2—4 ani

Fermentâză încet de

tot şi'i

gata.

7. Brânza englezescă de Chester preparată din lapte întreg
_de vacă e de formă cilindrică, avend 36 cm. Giametru i
cm. înălţime şi câte 27 lkgr. în greutate. Pasta
- ei este mâle
ca cera; şi înăuntru

asemănă

cu: mucigaiă. Brânzeturile americane se

cui cele englese.

Dintre brânzeturile de vacă

moi,

usitate la strâini

sunt:

9. Fromage de Prie, întinsă de 30—40 cm. în diametru
2—4 cm: de înaltă, preparată numai din lapte intreg
vacă, pe care îl închiagă în timp de 3 ore. Fermentâză

multe. mucigaiuri

pe ea şi in comerciit vine tot-d'auna

pachetată în. foiţe de staniol

şi pe d'asupra

şi de
cu

îm-

învelită cu paie.

“10.. Strachino di Milano de formă pătrată, avend 15—30
cm. lăţime şi lungime şi 5—10 cm. grosime. Se prepară din
lapte

de vacă şi în cămară se! unge de repețite. ori cu untde-lemn ori unt. Fermenteză în 3—5 luni de dile.
Al, Gorgonzola se prepară in Gorgonzola un orăşel in a-

propiera. de Milano în lunile: lui

când
având

câte

Septembrie

şi

Octombrie

laptele este mai gras. Îrânza este de formă cilindrică
30

cm,

în diametru

şi 20 cm.

19—45: lar.

După

composiţia. chimică

înălțime

Şi

cântărind

”

a lor

brânzeturile

conţin după anaiisele făcute de noi.

româneşci

—_

_

-_.:

„Lapte
de

_Urdă

Brânză
v de i

_

Brânză
de
burduf

Caşcaval

' Caşcaval

vechiă

„burdu

veche de

noii

Apă si e e e e 07400 95:00
Caseină şi albu-

492010

37.801;

50,5%/0
|
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931»
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“Unt
. .:. 30»
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5790
97»

993»
10>

920» “444 o 955»
29» 1&»
92

Sărată

“putiră

o

mină

.

o.

nouă

ho

Gil»

Cenuşă. . .. 30»

58»

39,100 *
|

280»

48»

60 »

100,0» 1000» 1000 » 1000 »

100,0 » 100,0»

|

1 an

Mişcarea comerciului cui unt şi brânzeturi al Pomâniei pe

tabela dupe
cei 6 ani din urmă a fost, cum.se vede din
“
i
pagina următore.
este la imRemarcabile svnt evaluaţiunile lor: pentru unt
port

şi export

la brânzeturi

Rigr. evaluată egal la 260 'lei, pe când

suta.de

200
suta de Klgr. a fost evaluată la import la

cum renteză cullei iar la export numai la 70 lei. Despre
lăptării dăm resultatura vitelor în ţară, prin înfiinţarea de

particulară
tele obţinute pe domeniul Broşceni, proprietatea
general
a M. 3. Regelui, pe cari d-nu Basset directorul

moșiilor regale, cu estremă bună
posiţie.

După

cât scim

domeniul

voinţă ni le-a pus

al

la dis-

de la Broşceni este singura

ie sistematică
moşie mare din ţeară care dispune de o lăptăr

ce

lucreză

in

mare

atât

laptele

_ din cel de vaci face crema
de Gruyeres, iar din

lapteie

de

vaci

cât şi

cel.de

oi,

de Brosceni după sistema brânzei
de

oi brânza ordinară.
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