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INTRODUCERE 

  

Regatul României este una din țările cele mai fru- 
mose şi p6te mai fericite de la Dunărea de jos, şi care 
cu drept cuvânt pâte [i numită o ț6vă bine-cuvântată 
de D-zaii, căci acolo pe cele mai multe locuri se află 
condiţiunile primordiale pentru o Stare înfloritore a plu- 
găriei şi a culturei de vite, de Gre-ce atât raporturile 
climaterice cât şi ale solului favoriză de o potrivă 
ambele ramuri ale producţiunei agricole în gradul cel 
mai mare. 

Agricultura şi crescerea vitelor tormeză incă din tim- 
puri străvechi, ocupaţiunea de căpetenie a locuitorilor, 
şi azi, mai peste tot locul, poți vedea una saii alta din 
ele, cultivându-se cu o ingrijire mai mare ori mai mică. 

Din incidentul escursiunilor nâstre sciinţifice făcule 
prin ț6ră în tâmna anilor 1885 şi 1886 am găsit aprâpe 
în tote judeiele ţării un pământ fârte tertil, care fără 
de nici o gunoire pâte încă să dea recolte bunicele şi 
să producă tâte plantele agricole mai principale, de 
sigur însă că acest pământ ar da recolte comparativ 
cu mult superiore, dacă cultivatorii de acolo s'ar putea 
decide—să dea țurinilor lor o lucrare mai raţională şi 
o gunoire potrivită.



  

Din nenorocire însă în România o mare parte din 

arealele cele mai frumâse şi fertile ale pământului, stait 

incă şi acum cu totul în părăginire ca ogore, s6u servesc 

numai ca imaş pentru vite, pecari insă nu le pot hrăni 

în mod suficient. 

Ar fi insă timpul ca atât din partea guvernului cât 

şi a marilor proprietari să se ia măsuri seri6se pentru 

cultivarea tuturor pământurilor fertile, şi cu deosebire 

să se pună mai multă ingrijire ca până aci, pentru cul- 

tura in mare în câmp deschis a plantelor furegere. 

Ca motiv de scuză, pentru puţinul progres realizat 

până acum, pe terenul agricol se aduce din paitea ro- 

mânilor esploataţiunea şi storcerea nemil6să a țărei de 

streini, care în multe locuri a fost funestă, şi apoi ne- 

glijarea educaţiunei poporului, care a produs consecinte 

in adevăr deplorabile. Acestora li-s'ar potea r&spunde că 

acele raporturi vitrige pentru țsră aă încetat de mult; 

deja, de mai multe decenii, sa produs o schimbare 

esenţială în bine, şi că guvernul ţării îşi dă totă silinţa 

de a le remedia ţe tâte şi deja a şi produs în realitate 

schimbări esenţiale pe tote terenele meseriei agricole. 

Suprafaţa actuală a regatului României, după perdereu 

Basarabiei române din 1878 cu o suprafaţă de 8470 mil- 

liare pătrate şi 136,600 suflete, cedată Rusiei, şi câş- 

tigarea Dobrogei cu 13,210 milliare pătrate şi 110,600 

suflete, care a fost incorporată la România, este astă-di 

in total de 131,402 klm.2 cu o populaţiune de 6,218,000 

suflete. 

Dup5 comunicaţiunile lui Brachelli din aceste, 89,750 

klm.2 se pâte numi păment productiv şi 44,632 klm.? 

pământ improductiv.



In sens agricol numim teren improductiv de obiceii 

tâte acele areale cari nu sunt cultivate şi calculăm între 

aceste tote arealele de edificii, şosele, drumuri, ape. 

cariere de petră etc. 

Arealul destinat plugăriei a fost sporit in cei 5 ani 

din urmă în mod esenţial şiacum in anul 1890 plugăria 

coprinde aproximativ un areal de 38,500 kim. Aşa dar 

plugăria, ar ocupa cam 29 penă la 30/, din intinderea 

totală a ţărei. Grădinele se cuprind în arealul de mai 

sus şi sunt trecute ca terenuri agricole; dar ele vor 

atinge şi schimba puţin raportul de mai sus, din causă 

că la populaţiunea rurală se simte prea puţin interes 

pentru cultura grădinilor şi abia încâte-va locuri se în- 
deletnicesc ţăranii cu ea şi pe o întindere mai mare. 

In Encyclopedia Britanică ediţia a IX-a, carea apărut 
de curind, se zice că în România 4.925.708 pogâne sunt 
arătură, grădini şi vii, 7.693.910 pogâne sunt păşuni 
şi finaţuri, 4.029.947 pogâne sunt pădure şi 7.574.336 
pogone sunt areale improductive s&i sterile. 

România face parte din acele state ale Europei cari 
în anii cei buni esporteză cantităţi mari de cereale, şi 
numai rar de tot vin în posiţia de a cumpăra şi im- 
porta bucate şi făină din străinătate. Producţiunea ei 
d« porumb, grâii, orz, şi legumin6se este de obiceiiă 
forte însemnată : porumbul ocupă locul prim între ce- 
vrealele cultivate acolo, şi el form&ză alimentul principal 
pentru clasa muucitâre a populaţiunei. De aceia e] se 
şi cultivă cu preferinţă, în tote regiunile şi localită- 
ţele țărei, | | 

„ Porumbul, grâul şi orzul formăză articolii- principali 
de exțort ai României, şi producţiunea lor trece cu



mult peste consumaţiunea proprie ; esportul de bucate 

al ţărei a ajuns în anul 1880 la valdrea considerabilă 

de 1167.800.000 lei, şi in anii posteriori a sporit şi 

mai mult. | 

Forţa de export a României fără indoială sar putea 

spori încă şi mai mult, ea sar îndoi chiar, dacă sar 

face o reformă radicală în privinţa culturei pămentului 

şi dacă S'ar îmbunătăţi cultura de vite. Cu unica ex- 

cepţiune a Rusiei, nu se găsesce un al doilea stat in 

Europa care în privința domeniilor statului să se potă 

măsura cu Regatul României. Şi iarăşi, ca ţera acesta 

să se pâtă folosi mai bine de cât până aci de bogăţiile 

naturale ale solului s&ă, ar trebui să nu se lipsiască 

incă multă vreme de concursul muncei streine Dar 

domeniile Statului sunt afectate pentru creditul Statului 

şi acestea numai atunci işi vor ajunge deplina lor valore 

când se va fi sters mai intâi acel paragraf din Consti- 

tuțpune care exclude pe streini de la achisiţiunea ce 

proprietăţi rurale in România. Precum am audit in 

urmă, se asceptă ca în timpul cel mai apropiat rațiunea 

sănăt6să de stat şi financiară să invingă, în fine, peste 

acei politiciani esclusivisti cari pentru i6te ramurile 

erisei actuale, văd remediii universal numai în impu- 

nerea produselor streine cu taxe mari şi în respingerea 

pe cât posibil a tot ce este streiu. 

După datele Encyelopediei Britanice val6rea tuturor 

cerealelor ce ai lost exportate in anul 1883 din România 

se urcă la 6.902.280 lire sterline s6i 1338.045.600 mărci 

germane 

Resultatele unei recolte medie a fost atunci ast-lel 

estimat:



Grât .. 11.900.000 hectolitri 
Secară. .. . . . . „ „ 9.070.000 » 

Oz cc... 7.080.000 » 

Ovăs. ........... 2.000.000 » 

Porumb ........ 25.000.000 » 

Hrişcă cc... 80000» 
Meiă (mălai) . . . . . 1.000.000 » 

Legumin6se (păstăi6se) . 2.500.000 ». 

Cartofi ....... PR 134.000 » 

Cultura tutunului câştigă din an în an o val6re mai 
mare şi după evaluările, din urmă (1885) producţiu- 

nea de tutun brut se calculâză la 3.406.000 kgr. Pro- 
ducţiunea de vin încă a devenit cu mult mai însem- 

nată în timpul din urmă, şi în termin medii ea pâte 
fi evaluată de 1!/, milion he:tolitri, Exportul de vin a 
fost in anul 1886 de 4699 tone. Culura tutunului a luat 
un avent mai mare cu deosebire numai de la luarea 
Monopolurilor de către Stat (1879) şi nu mai încape 
indoială că ea se va intinde şi mai tare în anii u- 
meători. 

Preşedintele secţiunei statistice din ministerul ces. 

veg. de comerciă din Viena, d-nu cav. de Brachelli, a 

avut estrema buna-voinţă de a ne da următorul cons- 
pect despre traficul român din anii 1884 şi 1885. 

TABLOU DESPRE TRAFICUL ROMÂNIEI 

Cu produote agricole în anii 1884, 1885 şi 1886 

Import 1884 Export 1834 Export 1833 Export 1886 
  

Cai cc... cap. 17.805 3.113 2.315 — 
Mânia... » 181 196 — — 
Catâri cc. > 47 „334 — — 
Boi şi tauri » 251 2.040 9.653 —



Import 1884 Export 138t Export 1885 Ex port 1386 
    

Vai. ,. cap. 81 694 1.570 — 

unei o. cc... n 126 215 — — 

Viței o... n 99 257 — — 

Oi şi capre. ...... „18.249 126.587 100.495 — 

Berheci ........- » 15 2.348 — — 

Miei și iezi. ... n 6.532 41.957 — — 

Rimători. ,...... » 157 11.818 35.295 — 

Pureei. ........ » 82 835 — — 

Came prospătă. .... kgr. 248 1.439 — — 

Unt. cc... » 1.535 614 — — 

Brânză ....... „ 2.993 O 14.725 — — 

Ouă cc... » 2.360 2.276 — — 

Miere ....,.... » 121 406 — — 

Pesce prâspăt ..... , 7.439 8.821 —- — 

„sărat, afumat. , . „ 82.836” 7.079 5.18% — 

o heringi > 6.953 266 — — 

pp thon. » 365 19 cc. 

„  sătdine. așa numite 

| ruseși . .... » 2.062 31 — -— 

Caviar (icre) prâspete tes- 
cuite ,.... „92 40 — — 

Pesce nedenunit .... » 6.727 67 — — 

Grâu „68.751 2.659.084 3.885.845 3.050.750 

Socară , .. » 7.909 197.385 855.749 1.041.150 

Porumb ..... 2144118 5.7147963 6.680.266 17.435.630 

Oz... » 8.593 1.169.836 2.379.177 1.555.560 

Ovăs, cc... > 2.339 149.630 163.912 O 442.850 

Mei (mălai) ..... a 108 237.365 386.097 400.560 

Păină de srât ..... » 37.419 46.385 155.948 — 

Tăiţe a... » 1.396 37.978 39.351 — 
Legumințse ...... » 4.119 250.978 278.855 — 

Seminţe olei6se (sămînţă de 

vapiță şi in). . , 1.621 172.299 482.544 787.390 
Vinuri ordinare. .... > 1.642 9.58 10.799 46.990 

Cherestea şi lemn de tre- 

buinţă ... . a 1.616.141 1.097.323 1.128.387 — 

Spirtose .... 4.021 682 23.901 — 

Populaţiunea 

"Recensămintul făcut în anul 1878 a dat pentru regat 

o populațiune de 5,376,000 sufleie, aşa că pe un kilm.?



vin &l suflete. In privința densităţii populaţiunei, Ro- 

mânia ocupă intre statele Europei un loc intermediar 

intre Portugalia şi Serbia, curi au câte 51 şi 40 locui- 

tori pe un kim? | 

Populaţiunea României am putea-o numi cu drept, 

cuvint o populaţiune pestriță sai mixtă, din causă că 

alară de români cari fac 88,7 la sută din populaţiunea 

totală, se mai găsesc şi 400.000 jidani, 200.000 ţigani, 

23.000 turci şi tătari, 40.000 bulgari şi ruşi. 50.000 unguri, 

30.000 greci şi armeni, 50,000 germani şa alte naţio- 

nalităţi. 

Românii formeză in regat tulpina principală a popu- 

lațlunei incă din timpurile cele mai vechi; ei se nu- 

_mesc pe sine rumâni s6ă români şi cred a fi descen- 

denţii poporului tracic al geților sei dacilor. Totuşi în 

privinţa originei lor stai faţă în față două opiniuni sciin- 

țifice forte diferite. După opiniunea lui Şafarik, popo- 

rul s'ar fi format prin veacul al V şi VI dintr'un ames- 

tec de popâre: romani, geţi şi slavi, pe când opiniu- 

nea învăţaţilor români inclină într'acolo că românii de 

astă-zi sunt continuitatea şi succesorii direcţi a! ro- 

manilor aduşi de către Traian la colonisarea Daciei şi 
cari s'ai amestecat şi contopit cu dacii. Acâstă din 

urmă părere a fost sprijinită mai târziu cu multă eru- 

dițiune de J. Jung. După alte cercetări mai noui nu- 
mai partea de răsărit a țării pare a fi fost locuită tem- 

porar de către sciți. Numirea de Valach, care a fost 

dată mai 'nainte românilor din partea tuturor streini- 

lor, nu le convine de loc, şi le este tot aşa de streină 

ca şi italienilor nnmirea de YWelsch.
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Românii formeză acum o naţiune fârte întinsă care nu 

se limiteză numai la regat, ci mai ocupă şi mari teri- 

torii din Ungaria, Transilvania, Bucovina, Rusia (Basa- 

rabia) precum şi diferile localităţi în Serbia, Bulgaria, 

Macedonia şi Thesalia. Bruchelli ae comunică că în 

țările amintite se găsesc în total cam 8,240,000 ro- 

mâni. In România însă ni s'a spus că numărul romă 

nilor cari trăesc în Europa este cu mult mai mare şi 

pote fi evaluat la el puţin 10 mili6ne suflete; numai. 

in monarchia austro-ungară locuesc peste 3 milione 

de români. In Pusia sunt peste 800.000, iar în Bulga- 

ria un număr şi mai mare de români. 

Dupe cercetările d-lui RA. Bergner, poporul român nu 

scade ci se inmulţesce; din contră, un lenomen până 

aci cu totul necunoscut şi neobservat în Germania ne 

arată că în acele oraşe şi târguri ale României in cari 

numărul jidanilor întrece pe al creştinilor, numărul lor 

scade în aceiaşi măsură cu care se sporesce al ji- 

danilor. 

Populaţiunea rurală română are în multe privinţe 

mare asemănare cu italienii, aşa de es. portul lor pi- 

toresc, cu deosebire al lemeilor, ne aduce aminte de 

portul ţăranilor din Romagna; şi tot aşa se asemănă 

mult şi portul ciobanilor cu cojocul vara întors cu lâna 
în afară şi iarna în lăuntru cu al Campagnarzilor din 
jurul Romei. Aceştia ca şi ceia 'şi indeplinesc misiunea 

lor de păstori de vite cu multă îngrijire, şi cu deose- 
pire păstorii de oi—ciobanii — merită tâtă lauda pentru 

fidelitatea lor; şi in adevăr ei nu sunt cei mai râ in 
populaţiunea rurală ; mai târzii vom avea incă multe 

de amintit despre prestaţiunile lor.
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Din poţulaţiunea totală a regatului cam 29 la sută 

țin de biserica ortodoxă a Răsăritului, aprope 4%, mi- 

line suflete sunt credincioşi acestei contesiuni şi tot 

o dată visitatori zeloşi a-i bisericilor lor; 114—115,000 

suflete sunt de confesiune rom. catolică; 13—14,000 

suflete protestanți, 10,000 armeni şi 16,000 lipoveni. Nu- 

m&rul mohametanilor este f6rte variabil şi se urcă cam 

la 25—26 mii suflete. Aprâpe 400,000 suflete aparţin 

„sultului mosaic. Numărul locuitorilor romano-catolică 

pare a fi scăzut ceva în timpul recent, pe când al pro- 

testanţilor a sporit cu ce-va. Mohametanii cei mai mulți 

locuesc in Dobrogea şi numai un fârte mic procent se 

găsesce in Moldova şi Valachia ; contingentul lor scade 

din an în an prin desele emigrări în Bulgaria şi Ru- 

melia, pe când din contră numărul lipovenilor spo- 

rește. 

In privința mişcărei populaţiunei sub care noi înțe- 

legem înmulțirea şi impuţinarea populaţiunei aven de 

notat că în România vin în termen mediu anuai la 

1000 sullete cam câte 30 de naşteri şi 27 decese. Intre 

1000 naşteri sunt 40 nelegitime. Num&rul căsătoriilor, 

in raport cu popuilaţiunea totală a României, pâlte fi 

numit satislăcător, faţă de al altor state din Europa 

de sud, fiind-că la 10,000 locuitori în România vin câte 

67 cununii. In Grecia se calculâsă pe an numai câte 

6l cununii, in Italia câte 75 cununii la câte 10,000 lo- 

cuitori. In Serbia raportul căsătoriilor faţă de popula- 

țiunea totală pare a fi ceva ma: lavorabil fiind că acolo 

se calculeză in termen mediu câte 114 căsătorii la câte 

10,000 suflete pe an.
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La poporul român se observă şi adi o separare a 

poporului în clase încă destul de pronunţată ; afară de 

clasa aristocrată a boierilor, intre cari aşa numiții 

boieri mari dispun de moşii mai mult ori mai puţin 

vaste într'o plasă ori alta, pretutindenea se mai găsesce 

şi o clasă țărănâscă destul de numersă. Ea face mai 

mult de 3 din 4 părţi din populaţiunea intregă a ţărei, 

şi ţăranii numai în anul 1864 aii fost emancipaţi de 
servitute prin legea rurală a principelui Al. Cuza. Prin 

rescumpărarea determinată prin legea de la 1880 (în 

val6re de 107,947,852 lei) pe care sumă ţăranii au avut 

să o plătescă la foştii lor stăpâni, ei au devenit 6men! 

liberi şi proprietari pe pămentul cultivat până aci de 

ei. Aprope un milion şi jumătate de hectare păment 

au trecut în mâna şi stăpânirea lor, care şi adi este 

cultivat de e. Câţi-va ani în urmă sau mai vendut 

alte 244,183 hectare pământ din domeniile şi moşiile 

statului cele intinse 13 55,055 familii de ţărani, şi în 
acest chip mulţi dintre foştii clăcaşi ai devenit 6meni 

cu totul fericiţi. Vânzarea şi desfacerea succesivă a 

domeniilor Statului la ţărani, formeză punctul cardi- 

nal al politicei sociale române de la 1878 incâce, şi ar 

fi de dorit numai ca pretutindinea să se introducă Şi 

o cultivare mai bună a pământurilor ţărăneşti. | 

Afară de curlile ţărăneşti cari de ordinar sunt gru- 

pate la olaltă şi formeză sate, în România se mai să- 

sesc şi moşii forte intinse şi domenii vaste ale Sta- 

tului şi proprietarilor particulari, cari însă se dat în 

esploatare la arendaşi cu contracte de scurtă durată, 

pe câte 5—6 ani, aşa că nu pot fi tot-deauna ast-fel 

esploatate cum ar pretinde interesul şi folosul ţării.
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Cu desvoltarea comerciului şi industriei, cari în tim- 

pul din urmă at devenit atât de infloritâre, a prins 

binişor rădăcină în multe oraşe o altă clasă numerâsă 

a tirgoveţiloi, căreia încă ar fi de dorit ca şi ţăranilor 

să-i mergă bine şi cu timpul să formeze o catenă in- 

termediară între marii proprietari şi ţărani. 

Dacă vom supune poporul român unei cercetări mai 

de aprâpe, apoi vom găsi indată că mulţi dintre ]o- 

cuitorii oraşelor şi castelelor boereşti, a căror exigenţe 

nu sunt nici de cum mici, se deosebesc forte mult de 

sătenii cei simpli şi fâră pretenţii, cei d'ântâi se deo- 

sebese numai în puţine privinţe de locuitorii de la o- 

raşe din alte ţări ale Europei. Găsesci între ei mulţi 

omeni forte talentaţi, abili şi amabili, cari nu sunt în- 

tru nimic inferiori 6menilor calţi şi bine educati ai 

patriei nâstre germane ; dar ici-colea se pot găsi şi co- 

conaşi fârte uşurei, bărbaţi de bani gata, cari lără să 

vroeşti îţi reamintesc pe parisienii cei uşurei, cu cari 

ai în comun multe părţi bune, dar şi destule defecte 

condemnabile. 

Destriul esagerat şi o inclinaţiune spre risipa de bani 

-şi avere a adus în România pe mulţi fii din familii bune 

la sapă de lemn şi ar fi de dorita prin o educaţiune 

mai îngrijită şi modestă să se producă o schimbare şi 

in privința acâsta. 

Rudolt Rergner susţine, şi pâte nu fără dreptate, că 

in vi€ţa socială românii transilvăneni se disting f6rte 

mult, atât în Bucuresci, cât şi pretutindinea. «In pri- 

viața amabilităţii cordiale şi a unei ospitalităţi fără semă&n 

ne întrec nu numai pe noi germanii, dar şi pe com- 

patrioţii lor din regat. Abnegaţiunea lor este de necredut,
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şi ea face asupia streinului din vestul Europei o im- 

presiune uimitâre, şi te captiveză în acelaşi timp. aşa 

că ar fi de datoria n6stră să reproducem aci câte-va 

episode. «Şi apoi autoru! de mai sus nareză, în cartea 

sa despre România, câte-va trăsături in adevăr fi umâse, 

de ospitalitate, care i-le ai făcut dinsului un medic 

român din Transilvania. 

Noi inşine încă nu odată ci de repetiţie ori am avut 

ocasiunea de a cun6sce ospitalitatea românâscă, atât 

în România cât şi la românii din Transilvania, şi putem 
afirma că în privinţa acesta nu există nici o deosebire 
intre locuitorii ambelor ţări, fiinţa lor affabilă, ptăcută, 
ne-a căuzat de repeţite ori bucurie mare şi ne-a lăcut 
bine aci ca şi acolo. 

Aptitudinils spirituale ale locuitorilor de la orase şi 
din palate, şi, în genere, a tuturor 6inenilor cari aparţin 
aşa numitei clase mai bune din România, nu sunt, după 
a nostră părere, intru nimic inferidre aptitudinilor altor 
locuitori culţi, ai Europei, şi fără îndoială că le-am lace 
o mare nedreptate dacă noi am susţine că ei sunt in- 
feriori şi mai puţin cultivabili decât vecinii lor de la 
răsărit şi apus. 

Să se dee numai acestui popor posibilitatea de a se 
cultiva, adică școle bune şi îndată se va vedea că ma- 
joritatea românilor va fi în stare sa facă în diterite 
ramuri ale sciinţei ast-fel de progrese intrun timp re- 
lativ scurt, cum nu sai dobândit până acum în statele 
vecine. Rudolt Henke, în cartea sa despre România, 
face următorul tabloi nimerit despre aptitudinile po- 
porului:; «Facultăţile intelectuale proprii aler omânului 
sunt: o inteliginţă clară, o per spicacitate şi cu ceosebire
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o concepţiune rară. Cu o facilitate fabul6să e! işi apro- 
priează pe deplin limbile streine ori şi cât de grele ar 
fi ele, şi de multe ori ved: copii de câte 5 ani cari vor- 
besc deopotrivă atâtea limbi streine diferite, câţi ani 
numără ei ca virstă, cu deosebire în oraşele mari nu 
este o raritate ca să vedi un copil mis care abia a în- 
v&ţat a vorbi că pe lângă română să-ţi mai cunâscă 
şi vorbâscă fluent nemţesce, franţuzesce, 'unguresce 
etc». Noi înşine am avut de. repeţite ori ocasiunea a 
observa desteritatea de limbi şi buna memorie a copiilor 
pentru limbi și sonuri streine ; probabil că ei sunt a- 
jutaţi ia acâsta de un auz viă şi fin. 

Când un turist vine din strâinătate in România şi 
pâte face obhservaţiunea că la țară în unele localităţi 
Omenii sunt rămaşi încă înapoi in cultură, el ar trebui 
să se gândâscă mai întâiu la aceea că acolo, după spusele 
d-lui fost ministru D. A. Sturdza, în 35—40 ani în 
urmă la ţară abia exista şcole, şi copiii familiilor cu 
stare au lost siliţi să-şi facă educaţiunea şi instrucţiu nea 
lor in oraşele României, sai chiar în străinătate. In 
orăşelele mici provinciale şi la ţară nu eruă decât numai 
câte-va şedle mai bunicele, dar şi acele multe din ele 
nu aveti suficienț personal didactic. Şi numai în timpul 
nou şi cel mai noii de laur carea pe tronul țărei a prin- 
cipelui de odini6ră Carol de Hohenzollern sa putut ca 

m&surile energice ale ministerului Instrucție publice 

să producă o schimbare şi o ameliorare complectă în 

afacerile şcolare. 

Azi poţi găsi în fie-care localitate, chiar şi în co- 

manele rurale cele mai mici, localuri de şeolă frumuşele,
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în cari învățătorii diliginți şi străduitori işi dai tâtă 
silinţa de a-şi împlini cât mai bine chiemarea lor. 

Pentru instrucţiunea din şedlele de fete a ingrijit de 
mai mulţi ani neobosita şi mult stimata Regină Elisa- 
beta ; Majestatea Sa a convocat de mai multe ori lorțe 
didactice din străinătate, şi fârte des a supraveghia!, 
singură înv&ţămintul şcolar. Ne ar duce prea departe 
dacă am sta să enumerăm aci tâte meritele mari ce 
Augusta Dâmnă şi-a câştigat de mulţi ani înc6ce pentru 
educaţiunea şi cultura poporului, şi pretutindeni poţi 
auzi cum diliginţa cea mare și devotamentul Reginei 
pentru tot ce se numeşee cultură işi găseşce apreţiere 
şi recunoscinţă, şi tocmai de acea dinsa este iubită şi 
adorată de poporul întreg. Sfera de activitate întinsă 
a Înaltei protectâre nu sa limitat numai la şc6lele de 
fete şi la imbunătăţirea lor, dar s'a întins şi la parti- 
ciparea şi sprijinirea a numerâse reuniuni şi instituţiuni 
de bine-facere f6rte variate, 

Instrucţiunea publică 'a României stă sub conducerea 
unui ministru de resort, a unui consiliii permanent 
al instrucţiunei şi a unui consiliii general, care se în- 
trunesce în fie-care an. Şe6lele se împart in şedle pri- 
mare s'au elementare, şcâle secundare şi şcâle supe- 
riore (seu facultăţi). Instrucţiunea este obligatorie, şi 
dela anul 1864 inc6ce cu totul gratuită. Ia anul 1888 
se aflau în ţara intregă 2229 şcâle primare în comunele 

rurale, şi 276 şcâle urbane în oraşe. Pentru înv&ţămintul 
secundar sunt 10 licee, 21 gimnasii, 8 seminare şi 15 
şedle de fete; pentru învățămintul special sunt 5 şcole 
comerciale, 8 şcâle normale, 12 şcOle de meserii, 2 

şcole de musică şi 2 şele de bellearte. Mai departe, 
.
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la Ferestrei se află o şeolă centrală de agricultură şi 
silvicultură şi 3 şcole inferidre (practice) de agricultură 

pentru instrucțiunea agricolă a fiilor de ţărani. 

Afară de aceste se mai găsesce o şcâlă de poduri şi 
şosele, o şcolă veterinară, o şcâlă de farmacie, şi 3 şcâle 
militare. 

Universităţi sunt dou€, una în Bucureşti cu 5 facul- 

tăţi şi alta in Iaşi ca 4 facultăţi. Şi, în fine, regatul mai 
posedă o Academie de sciinţe şi o societate geografică, 

cari ambele îşi au residiul lor în Bucureşti. 

Populaţiunea rurală a României formeză ua tip fru- 
mos şi robust de 6meni care în nici o privinţă nu este 
interior altor popâre. In privința modului de vieţuire, 
ţăranii de acolo sunt frugali şi nepretenţioşi în gradul 

extrem. În mâncare sunt tot aşa de cumpătaţi ca şi la 

băutură, şi numai rar ri s'a dat în escursiunile n6stre 
prin ţară, ocasiunea de a vedea câte un om care băuse 
«ceva prea mult». Aşa numiții beţivi de frunte sunt 
forte rari între ţărani şi când se găsesc sunt in de- 

obşte despreţuiţi de popor. Noi nu putem perde ocasi- 
unea de a recunbsce aci calităţile eminente ale popu- 
laţiunei rurale şi în special cumpătarea şi sobrietatea 

ei cea mare. Dacă la s&rbători populare, bâlciuri şi 

hramuri de biserici in aglomeraţiunea cea mare de 

popor, vedi pe unul-doi beţi, apoi aceştia mai tot-d'a- 

una sunt streini, cari vin în România ca muncitori cu 

ziua la lucrul câmpului s6ă ca meseriaşi şi caută ocu- 

paţiune ; aceştia, cu tâtă predisposiţia lor spre băutură, 

găsesc totuşi de lucru şi capătă bună plată. 
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Ţăranii se nutresc cu deosebire din vegetale, de specii 

diferite, şi beaii apoiun păhărel detescovină s6i rachiu 

de prune făcut de ei, aşa numita «ţuică» une-ori şi 

un vin uşor de ţară pe care încă ei mai tot-d'a-una îl 

amestecă cu apă. Mâncarea lor naţională este mămă- 

liga, pe care ei o mănâncă diminâţa, la amâdi şi sera. 

Vara şi tomna mănâncă fructe diverse, cu deosebire 

însă pepenii verdi formeză hrana lor de predilecţiune; 

din aceştia se consumă proporţional cantităţi insemnate. 

C&pa nu pâte să lipsescă nici odată la nici o mâncare 

de pe masa românului, şi de aceea legumele acestea 

se cultivă cu predilecţiune preste tot locul atât în grădini 

cât şi pe câmpul deschis. 

Puţina exigenţă a populaţiunei rurale în ceea ce pri- 

veşte îmbrăcămintea şi locuinţa, este uimitore şi noi 

am dice că ea este prea din cale afară de mică, încât 

locuinţele lor de multe ori fac o impresie de tot miseră 

şi se disting forte mult de locuinţele cele spaţi6se ale 

(Sanilor noştri germani.. Acele suni ae ordinar preve- 

dute numai cu nisce mese, scaune şi bănci brute ne 

date la rindea ; de cele mai multe ori lipsesc cu totul 

dulapuri şi paturi etc., scaunul servesce tot odată şi 

de pat. Ca decor seii podobă a casei se găseşte până 

şi la ţăranii mai bogaţi numai nişte straie s6ii covore 

ce sunt aternate de părete sei aşternute pe podinele 

odăiei de locuit. 

Portul naţional este simplu şi când e curat îmbracă 

forte bine ; acest port pare a fi fost în us şi la stră- 

moşii lor, la daci sei geţi. Drept încălţăminte bărbaţii 

şi femeile de la ţară portă de obiesii opinci, pe cari 

ei şi le fac singuri din piei netăpăcite de la vacile şi 

m
m
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bivoliţele lor. Pentru acoperirea capului se întrebuinţeză 

încă pe cele mai multe locuri, vara şi iarna o căciulă 

mare făcută din piei albe ori negre de die. Cămaşa cea 

largă şi de obiceii frumos brodată face partea princi- 

pală a portului românesc: bărbaţii o pârtă scosă afară 

în formă de şorţ peste cidrecii de pănură sâi de pânză 

albă, şi de ordinar ea are nisce mâneci largi. Un pieptar 

fără de mâneci făcut din piele de 6ie şi brodat în culori 

variate, fereşte pe țăran de asprimea vremei. Peste mij- 

loc se încinge cu un chimir seii şerpar de piele, care 

“tot odală îi mai servesce şi drept pungă pentru bani 

şi- ca busunar pentru păstrat cuțitul, luleaoa, ete. O 

„zeche mare făcută din pănură grâsă sâi un cojoc din 

piele de die, îi ţine locul pardesiurilor sei paltonelor 

:m6stre de iarnă. In-timpul din urmă însă sa introdus 

şi pe la țăranii câtor-va sate o manta lungă făcută din 

pănură gr6să, care are menirea dea reduce şi inlocui 

„acele zeghi portative şi frumuşele. 

Ne desistăm cu totul de a schiţa aci modul de vieţuire 

.ŞI hrănire a tergoveţilor; vom aminti numai în trecăt 

-că aceştia sunt comparativ cu mult mai esigenţi şi mai 

pretenţioşi în ceea ce priveşte locuinţa, îmbrăcămintea 

.Şi hrana, de cât ţăranii cei modeşti ; târgoveţii trăiesc 

în tote privinţele mai lucsurios şi tare bucuros «pe 

picior mare». Insă cu totă hrana lor mai îmbelşugată 

aspectul lor nu este mai bun, ci de multe ori mai răi 

-chiar decât al ţăranilor. Am avut de repeţite ori ocasi- 

unea să vedem între ţărani bărbaţi şi femei— nişte figuri 

forte frumâse şi robuste, cari s'ar putea compara ori 

Şi când cu locuitorii altor ţări de la Dunărea de jos. 

In pace ca şi în r&sboiii ţăranul suportă voios oste-  
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nelile serviciului ori cât ar fi de mari şi de obositore, 

şi rar este atacat de bâle. Dacă în timpul din urmă 

un călător german a afirmat că bulgarii sunt mai îru- 

moşi şi mai viguroşi decât românii, apoi trebue să 

admitem că acela a avut un gust cu totul original ; 

dur8 observaţiunile n6stre, majoritatea bulgarilor, în 

ceea ce priveşte forţa trupâscă şi abilitatea, este in- 

ferioră românilor, şi aceştia ati de ordinar şi o figură 

mai plăcută. 

“Rud. Bergner, care cât a siat in România pare a fi 

câştigat multă simpatie pentru popor, dice despre el 

următârele: Românul este în genere uşor, mobil, iute, 

moderat şi pios, deşi în fie-care moment el e cu numele 

dracului pe buze şi injură tot aşa de des ca şi vecinul 

său ungur. Bărbaţii din clasa de jos — şi numai de 

aceştia pote fi aci vorba -— sunt trândavi, femeile, din 

contră, fârte silitâre şi nici odată nu sunt fără ocu- 

paţiune. Părerea lui Franzos şi Dieffenbach, că ț&rancele 

românce ar fi tratate ca nişte sclave şi ar împărtăşi cu 

bărbaţii viţiul beţiei, este cu desăvârşire falşă. Ro- 

mânca pârtă la sine ca salbă la grumaji, banii cei mai 

scumpi, şi pe ea o vedi tot-d'auna grăbită, pe când băr- 

batul merge alene p2lângă ea, şi lorte des poţi vedea la 

el predisposiţia de a ajunge sub pantofi. Dar românul 

posedă destul de des şi un simţ pentru ordine şi disci- 

plină, ceea ce face din elun bun militar şi un bun soț. 

Cu totul falşă şi nepotrivită este aserţiunea fostului 

consul general al Angliei, Wilkinson, care, între altele, 

dice despre român că este greoiii, fără pasiune şi fără 

tărie de caracter, şi că, de obiceiii, ar avea 0 repulsiune 

naturală către ori şi ce fel de ocupaţiune şi muncă cor- 

.
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porală ori spirituală. Din potrivă, noi suntem de părere 

că acel popor este în genere fârte iscusit, abil şi până 

la un punct Gre-care, pâte fi numit şi diligent; numai 

ar trebui ca populațiunea să fie bine condusă şi edu- 

cată ; dacă proprietarii şi domnii cei mari din România, 

ar merge cu esemple bune pretutindenea înaintea ţăra- 

nilor, atunci şi aceştia i-ar urma voioşi şi nu ar pro- 

duce mai puţin de cât vecinii lor din sud, nord şi vest. 

Foncţionarii şi împiegaţii Statului, asupra cărora îna- 

inte vreme se auzau atâtea plângeri, în timpul din 

urmă S'aii indreptat fârte mult, aă devenit şi ei mai 
buni, mai diligenţi şi mai oneşti. Noi am găsit şi cu- 

noscut între ei mulţi Omeni în adevăr fârte cavabili şi 

de talent care sunt la înălțimea misiunei lor, îşi înde- 
plinesc consciincios datoria şi ai în continui în ve- 

dere numai binele şi progresul Statului. Că pe lângă 

aceşti funcţionari demni şi integri se mai află încă şi 

unii domnişori, cari nu iai serviciul lor în serios şi 

nici nu sunt tot-deuna dintre cei mai silitori, se pâte 

uşor esplica şi scuza în cât-va prin caracterul original 

al poporului român. Rud. Bergner dice: «Funcţionarii 

români erau mai nainte, în multe casuri, venali, nepunc- 

tuali şi neconsciiacioşi, adi însă sai schimbat cu totul ; 

generaţiunea. tinără dispune de forţe destul de capabile 

Şi fără de cusur. Oameni ca acel director de poliţie 

care punea să închidă Vineri sera baia ovreiască şi apoi 

o oră mai târdiii după ce a stors de la jidani, ce se 

văitau, 10,000 de lei, o deschidea, sai ca acel revisor 

şcolar care ameninţa şcâlele ovreesci obscure cu în- 

chiderea, şi în urmă primea mită de 500 galbeni, etc. ; 

aceia aparţin unei generaţiună orientale trecute. Si apoi  
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ei nu cădea in sarcina poporului român de ore ce cei 

mai mulţi dintre ei erai streini, greci, armeni şi ruşi, 

pe scurt favoriţi de ai fanarioţilor. Că şi astă-di se 

mai pot găsi câte odată câţi-va funcţionari care nu-i 

îndeplinesc datoria, aceasta se esplică prin natura o- 

menâscă în genere şi prin existenţa unor legi defec-: 

tuse şi incomplecte. Funcţionaral român nu este nici 

odată sigur şi inamovibil, mâne el pote fi dat afară şi 

scos din slujbă şi pentru el nu esistă o lege a pensii- 

lor, şi numai cel care are 25 de ani de serviciii este 

trecut la pensie ?). 

Caracterul poporului român de la ţară este adesea 

blând şi în adevăr bun şi mulți călători ati fost î6rte 

nedrepţi cu el când Pai descris ca sălbatic şi brutal. 

In stepa monotonă şi pustiea Munteniei—Bărăganul— 

streinul pâte călători neturburat de nimeni şi fără a 

se teme de a fi atacat de tâlhari. Ţăranii şi păstorii 

cari trăesc acolo şi-l întâlnesc nici nu se gândesc să'l 

atace şi să'l jefuiască, de şi 6menii sunt forte săraci; 

îl lasă să se ducă mai departe, iar pe cel'ce s'a rătăcit 

il scot bucuros iarăşi la cale, sâu că'i daă adăpost, şi 

celui flămând îi dai mâncare şi băutură din puţinu ce 

ati şi ei şi pe cât este cu putinţă. 

In privința caracterului poporului român d-nu Slavici 

se esprimă ast-fel: «Cestiunea cea mai importantă la 

aprecirea unui caracter este când omul işi perde răb- 

darea, căci cu răbdarea se perde reflexiunea şi cu re-: 

flexiunea este perdut şi întreg caracterul resonabil al 

lui. Sunt insă fârte rari casurile în care românul să'şi 
  

  

1) Acâstă stare de Ineruii na mai există prin legea în vigdre a- 

pensiunelor. (N. 0.) 
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peardă răbdarea şi de aceia el trece la vecinii săi drept 

un tip de cumpătare. Prima chibzuinţă şi bunul cumpăt 

sunt Ja român virtuțile cardinale şi cele d'ântâii atri- 

buţiuni ale fhuntaşilor săi. Trăsătura de căpetenie a 

caracterului pare a trece adesea şi asupra inteligenţei 

sale şi atunci el devine indărătnic şi încăpățânat, şi. 

mai tot deauna el este inacsebil şi renitent contra ori 
cărei idei nouă ce vroesci a'i aplica. Ţăranii însă în- 
vaţă într'un timp relativ destul de scurt, manuarea şi 
tote deprinderile cari sunt necesare la severşirea di- 
verselor maşini şi lucrări agricole şi acâsta se pote 
dice deopotrivă despre bărbaţi ca şi despre femei.» 

Pe lângă aceste femeile şi fetele, afară de lucrările 

necesari ale casei, se mai îndeletnicesc şi cu lucrări 

artistice cu acul sâii pe resboiii. Am vădut acolo câte 
va broderii făcute de ţerance saii chiar şi numai de 
nisce copile mici (de totă frumuseţea), pe cari la noi 
in Germania nu le-ar putea face mai frumâse nici chiar 
orăşenele cele mai esperte. In diua din urmă a petre- 
cergi nostre în România întrun sat din apropierea Cra- 
iovei, am vă&dut o copilă ca de 12 ani făcend o broderie 
tără de model, pe care fetele nâstre mari nu ar putea-o 

iace cu ajutorul unui model, aşa de bine şi de esact, 
Nu putem perde ocasiunea de a nu aminti la locul 

acesta al descrierii populaţiunei române, că M. S$. Re- 
gina Elisabeta intre multe altele şi-a câştigat un mare 

merit şi prin aceia că in unire cu damele sale de o- 
nore ati lucrat fârte mult de mai mulţi ani la culege- 

vea şi reproducerea de tipare frumâse de broderii. 

Broderiile ţărănesci se desfac forte lesne şi damele 
avute din ţară le şi plătesc de ordinar fârte bine. Re-  
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gina cea iubitâre de artă şi-a dat forte multă silință 

pentru conservarea şi perfecţionarea costumului țără- 

nesc, care este unul din puţinele espresiuni ale gus- 

tului românului, şi tot odată o tradiţiune populară păs- 

trată până astă-di încă intactă. In vremea sezonului de 

“ară în Sinaia, Regina pârtă de obiceiii costumul na- 

ţional, şi tot ast-fel se presintă la palatul Peleş tote 

damele de Curte de obiceiă în costumul țărănesc cel 

pitoresc. Am vădut odată în anul 1886 şi pe socia d-lui 

Dr. Busch, a trimisului nostru german, îmbrăcată în- 

tun costum frumos de acel gen apărând la o serbare 

a Curţii. 

Inainte de tote este demn de remarcat şi important 

că la munca câmpului ţăranii români săvirşesc voioşi şi 

cu mare perseveranță muncile cele mai obositore.— 

Chiar şi în căldurile cele mai mari de vară îi vedi de 

dimineaţă timpuriu şi până seara târdiu lucrând cu 

diligenţă şi mulţumindu-se de obiceiă numai cu o hrană 

terte frugală. La manierea maşinelor agricole, ce s'au 

introdus deja binişor pe unele moşii mari, ei dovedesc 

o mare dibăcie; concepțiunea uşoră ce o ai ii ajută 

fârte mult la acâsta. 

La şebla practică de agricultură de la Strihareţ lângă 

Slatina, care este cercetată esclusiv numai de fii de 

ţărani, când am visitato am vădut cum hăieţii la tote 

lucrările, în câmp, grădină şi vie, şi cu o deosebire la 

cultura tutunului, desvoltaii multă iscusinţă, plăcere 

şi dragoste la muncă. 

Dacă am avea ceva de obiectat şi de combătut la 

poporul român ar fi numai tendinţa cea mare de dis- 

tracţii şi înclinarea spre risipă, care însă se manifesteză
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mai mult la aşa numitele clase mai bune de cât la ţă- 

rani. Până ce românul cel uşurel maj simte la el un 

leii în pungă cată îndată cel G'ântâii lozal de petre- 

cere din apropiere unde'şi tocă tote paralele. Escepţiuni 

onorabile, adică 6menii in adevăr cruţători şi econo- 

MiCOşI, se găsesc pe ici colea dar sunt puţini la nu- 

m&r şi p6te prin acea deprindere se p6te explica situ- 

ațiunea financiară actuală a unor familii, care numai 

favorabilă nu este, deşi ele treceait mai nainte drept 

unele dintre cele mai bogate din ţară. 

Românul este milostiv, ajută bucuros pe cel sărac 

şi bolnav, şi, în împrejurări, este în stare să împartă 

chiar şi ultima bucătură din pâinea sa cu cerşetorul. 

Pagubă însă că populaţiunea rurală este şi superstiţi- 

6să în gradul suprem, defect ce e de mulţumit cu deo- 

sebire preoţilor săi celor ignoranţi. Țăranul român este 

forte docil când este vorba de lucruri cărora el nu le 

dă nici o importanţă, s6ă de chestiuni faţă de cari el 

nu pretinde nici un drept de a decide. Aşa bună oară 

la evenimente insemnate el procede după usul tradi- 

țional, tără de a întreba dacă acea faptă este şi ne- 

merită ori ba, tot aşa şi în cestiuni cari privesc po- 

siția lui in societate, el urmeză tot deuna sfatul popii 

sai al unui fruntaş care este mai învățat de cât el şi 

în care el are deplină incredere. Și în alte chestiuni el 

cere sfatul şi povaţa altora. Faţă de funcţionarii pu- 

blici el este supus necondiţionat, chiar şi când aceş- 

tia nu au dreptate. Dar în chestiuni care îl privesc pe 

el de aprâpe este omul cel mai încăpăţinat, chiar şi 

când îi voesci numai binele. De şi el dice la tâte da, 

când mai întrebi încă odată la urmă ca să vedi dacă  
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el va şi face aşa cum il povăţuesci, atunci el îţi r&s- 

punde: apoi o să mă mai gândesc. Şi apoi de obiceiit 

el se tot gândesce şi încă aşa de mult în cât nu mai 

ajunge la nici o conclusiune. Chibzuinţa mai bună — 

gândul bun din urmă — la care românul ajunge tot- 

deuna prea târdiit, a devenit deja procerbială—(Slavici). 

In campanie şi înaintea inimicului românul este vi- 

t&z iar la marşuri dovedeşte tot-dsuna o mare tenaci- 

tate. Atât resboele vechi cât şi cele din timpurile mai 

novi şi recente ati demonstrat că soidaţii români de 

tâte gradele şi armele scii să esecute cu abilitate mi- 

siunile ce li sunt încredințate. Dacă în timpul din 

urmă s'a afirmat din diferite părți, şi în special de Ru- 

sia, că în resboiul din urmă cu Turcia armata română 

a lăsat mult de dorit, apoi noi numim acele afirma- 

țiuni calomnii răutăcidse. Noi am audit în privința 

ac&sta de la 6meni competenţi ai marelui stat major 

german, cari ai luat parte la acel r&sboiă, că românii 

s'aii luptat tot-dsuna cu bravură în tote bătăile şi lup- 

tele şi aii fost de cel mai mare ajutor oştirilor ruseşti. 

Dacă în anul 1877, dupe multe trude, comandanții ruşi 

ati reuşit, în fine, să invingi armia tureescă, apoiei o 

datoresc acâsta nu în mică parte vitejiei române. Ma- 

jestatea Sa regele Carol a ştiut să conducă cu iscu- 

sinţă bravele sale trupe la victorie şi dilele de glorie 

de la Griviţa şi Plevna vor fi tot-dsuna scrise cu litere 

de aur în istoria română de resboiu. 

Clima 

Cu tote că regatul României se găsesce pe acelaşi 

grad de latitudine cu Italia de sus, totuşi clima ei nu



  

este atât de favorabilă ca acelei provincii, vara este 
cu mult mai caldă şi iarna iarăşi considerabil mai rece 
ca în Italia superi6ră. Nu fără dreptate românii numesc 
clima lor desagreabilă şi aspră. Gerul de iarnă vine cu 
ghiaţă şi zăpadă şi adesea aşa de violent în cât 6- 
meni, animale şi plante sufer din causă f6rte mult. 
Nu arare ori iarna face mare stricăciune la semănă- 

tarile de tomnă. Diferenţa remarcabilă intre tempera- 
tura de vară şi cea de iarnă din diverse regiuni ale 
țărei se esplică cu deosebire prin aceea că România. 
la nord şi vest este înconjurată de Carpaţi, iar spre 
sud de ramificaţiunile munţilor Balcani, prin urmare: 
este inconjurată de 3 părţi de nisce munţi destul ce 
înalţi care adesea causeză o recire mare temperaturei. 

Spre est şi nord-vest insă țera este mai mult plană Şi 

deschisă şi astfel ea este aprope cu totul deschisă pentru 
vinturile ce vin din stepele Rusiei meridionale. farna şi 
la inceputul primăverei venturile cele reci de est şi 

nord-est Crivăţul—stricâ în unii ani f6rte mult semă- 
năturilor tinere, şi mulţi agricultori susţin că ei la fa- 

cerea semânăturilor de t6mnă trebue să ţină în mare 

băgare de seamă această împrejurare. Aşa bunădră ei 

trebue să semene grâul tot duna pe brazdă crudă şi 
tomna să nu se servescă de loc de grapă. Primăvara 

se poprese curenţii reci aerieni între munţi ca intro 
căldare şi apoi ei fac clima acelei regiuni pe timpul 
acela iarăşi desagreabilă, "şi adesea vegetaţiunea pe 
loc, o împedică 'mult în desvoltarea ei. Ici şi colea 
prin Decembre gerul este destul de intensiv, termome- 
trul scade la 20*R sub zero şi dacă atunci semănătu- 
rile nu sunt acoperite de unstrat de zăpadă care să le  
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apere de vântul de nord, ele sufer de ordinar mare 

lipsă. In alţi ani se întâmplă ca temperatura cea do- 

mâlă de tsmnă să ţină până către mijiocul lui Januarie. 

şi permite lucrarea câmpului destul de bine. 

R. Henke, care a locuit mulţi ani în România, şi a 

făcut observaţiuni meteorologice exacie, dice în pri- 

vinţa climei de acolo: «Temperatura cea scădută a a- 

evului se manifestă cu deosebire iarna, de şi ea ţine 

numai câte-va săptămâni, în cât de multe ori pe :a 

mijlocul lui Januarie poți să şedi afară în libertate şi 

tot aşa pe la finele lui Februarie sati la începutul lui 

Martie. Ştii că la 15 Ianuarie 1870 şedeam încă la masă 

afară iar câte va dile în urmă termometru cădu repede 

la 30R sub zero. De obiceii frigul pe iarnă ajunge la 

20R sub zero. Dunărea cu afluenții săi şi marea Nea- 

gră sunt atunci săptămâni intregi acoperite cu o scorţă 

de ghiaţă grâsă pe mari întinderi. Dacă însă viscolul 

vine dela nord est, şi care de obiceiă ține mai muite 

dile, atunci termometru cade repede la 30%; tote ca- 

sele, prăvăliile şi magaziile sunt închise din causă 

că nici om nici animal nu cuteză să i6să şi să umble 

pe afară. Pe care'l apucă viscolul afară la câmp este 

perdut fără scăpare, şi in fie-care au îi cad victime 

Smeni- şi cirezi de vite». 

Descripţiunile aceste ale lui Henke despre viscolele 

de iarnă nouă ni se par cam esagerate, căci noi deşi 

n'am petrecut nici o iarnă în România, totuşi am au- 

dit de la persâne demne de credinţă că atari viscole 

violente sunt îârte rari dar şi atunci gradele de ger 

sunt cu mult mai puţine. 

Colonelul H. Fiitek de Wittinghausen, în descripţia



sa geograto-militară a României, dice că de pe la mij- 

locul lui Decembre şi până la jumătatea lui Ianuarie, 

Dunărea este mai tot deuna atât de îngheţată incât in 

timpul acesta o poţi trece cu tunuri şi cu cară mari de 

povară. 

Fauna română pare a se fi obişnuit cu aceste viscole: 

şi geruri de iarnă, şi le suportă binişor. Majoritatea vi- 

telor domestice nici vara nici iarna nu întră în graj- 

duri, ci trebuesc să îndure aceste viscole în libertate 

dar în urma gerului aspru de iarnă pere tot-deuna o- 

mică parte a ciredii. 

Transilia de la iarnă la vară este fârte bruscă in cei 

mai mulţi ani şi tare nimerit dice Ilenke în privinţa 

acesta: «O primăvară în sensul nostru (german) e ne- 

"cunoscută în România; transiţia de la ger la o căl- 

dură aprope insuportabilă este adesea momentană, şi 

peste nopie infloresc şi inverdesc pomii. Termometrul 

se urcă la 30 şi d'asupra şi in lunile de vară luliă şi 

August persistă căldura cea satisfăcătâre şi nâptea aşa 

în cât nici odată nu te poţi bucura de visţă. Din po- 
trivă, lunile de tomaă şi primăvară sunt prea reci Şi 

cel care nu se îngrijesce şi nu se pote feri de roua 

dimineţii cade pradă frigurilor care bântue cu deose- 

bire in şesul Dunărei, din causa multelor mocirle si 
bălți, şi prin oraşe din causa noroiului ce există mai 

multe luni». 

In privinţa punctului din urmă Henke comite iarăşi. 

0 esageraţiune şi nu merită incredere deplină. In tâmna- 

anului 1886 am observat de repeţite ori că nopţile deşi 

erau recorâse, totuşi nu sunt mai reci de cât la noi 

în Germania. Şi noi nici o dată n'am observat că prin-  
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oraşe ar sta noroiul luni întregi şi ar fi causa isbuc- 

nirei frigurilor palustre. Pentru curăţenia oraşelor se 

ingrijesce acum pretutindeni forte mult şi dacă la şes 

se ivesc, frigurile mai mult de cât în regiunile muntâse 

apoi sunt cu totul alte cause de cât cele indicate de 

Henke. Este lucru cunoscut că frigurile palustre nu- 

mite şi malaria se nasc în luncile riurilor din mias- 

mele şi eshalaţiuniie mocirlelor (otrava malariei), care 

este între maladiile endemice una dintre cele mai pe- 

ricol6se, 6meni: tineri şi viguroşi o capătă cu mult mai 

des de cât persânele bătrâne şi debile. 

Dacă medicii români susţin că tirgoveţii suter de or- 

dinar mai mult de ele de cât țăranii, apoi : probabil 

causa va fi aceia, că ţăranii sunt deo constituţie mult 

mai vigurâsă şi resistentă de cât locuitorii de la oraşe 

cei adesea tare moleşiţi şi delicaţi. 

Nouă ni s'a spus că în Bucuresci frigurile se ivesc 

de obiceiii primăvara şi din causa acesta se duc 6menii 

de familii bune să petrâcă vara spre nord, în vilegia- 

tură la aerul curat de munte din Carpaţi. 

Medicii qin România consideră clima ţărei lor în 

genere de sănătâsă şi susţin că hâle sunt relativ puţine. 

Dar să ne întârcem înapoi la studiul raporturilor 

climaterice din lunile de primăvară unde ni se presintă 

fenomenul pâte curios însine dar remarcabil, că deja 

în luna lui Aprilie temperatura se urcă la + 980. şi 

în Maii dilele cu o temperatură la amedi de 28 —35C 

nu sunt ceva rar. După observaţiunile făcute de d-nu 

Stefan C.. Hepites la staţiunea meteorologică de la Fe- 

r&străă, în qiua de 29 Aprilie 1886 la 1 ora—amiadi—, 

termometrul arăta —+29C, şi afară de aceia mai erai
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încă alte 11 dile din aceiaşi lună a căror temperatură 
de la amiadi oscila între 20 şi 29%C. In luna lui Mait 
sunt aşa dile calde de regută iar in Iulia temperatura 
de amiadi varieză între 25%, şi 32C. Vara sunt nopţile 
forte calde pe când tâmna Şi primăvara nopţile reci 
nu sunt rari: aşa bună oră în n6ptea de 1 spre2 
Aprilie 1885 temperatura scădu la 3,5 sub zero. 

Destul de des se jignesc s&mănăturile de tâmnă Şi 
de primăvară prin recelile de npte din Aprilie care ţin 
mai mult timp, şi abia către jumătatea lui Aprilie în- 
cepe une.-ori vegetațiunea să se desvolte pe deplin, şi: 
se ivesc primele floricele de primăvară. 

Fără îndoială tâmna este anotimpul cel mai frumos 
din România, Gmeni şi animale par a se simţi atunci 
bine , cele din urmă găsesc la păşune hrană suficientă 
şi nutritivă şi dilele cele de mai multe ori calde din 
Septembre contribuesc fără îndoială mult ca porum- 
bul şi strugurii să se desvolte pe deplin şi să ajungă 
la maturitate complectă. 

Dupe câteva zile de plâie în August sâă primele zile 
ale lui Septembre urmâză de obiceiă o secetă îndelun- 
gată cu zile mai totdeauna senine şi calde, şi s&ptă- 
mâni întregi nu poţi zări un norişor pe cer. Când însă 
seceta din acest anotimp ţine prea mult din cale afară 
atunci vitele de la păşune sufer mare lipsă şi multe 
din ele per de fâme. Iar în urma secetii când cad cele 
dântei picături de plâie, sunt salutate cu bucurie de 
păstori şi proprietarii de cirezi. 

Când seceta de la începutul verei durâză septămâni 
întregi, în urma căreia vegetaţiunea remâne mică, 
atunci păstorii se văa siliţi de a mâna turmele şi ci-  
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redile lor mai departe spre nord şi de a căuta hrana 

necesară turmelor lor in păşunile opulente de munte. 

Indată ce insă pe timpul verei o pldie torențială, 

care de obicei! ţine mai multe ore, a improsţătat 

câmpurile din şesul vast al României, atunci vegela- 

țiunea se reculege din noi, şi peste puţină vreme poţi 

vedea iarăşi pajiştile strălucind în deplină verdeţă. 

Fârte des insă preced furtunilor de acolo şi vijelii şi 

orcane violente; întregă atmosfera pare a forma un 

mare nor de praf, Jutul cel fin este luat de vânt dela 

pământ şi ridicat in sus cât turnul de înalt, şi apoi 

pătrunde prin tote crepăturile şi portele până în lăun- 

trul caselor. Remânerea afară în libertate pe astfel de 

furtuni este fârte neplăcută şi câte o dată chiar peri- 

cul6să. In călătoriile n6stre prin ţară am avut în 1885 

ocasiunea de a trece printro asemenea furtună vio- 

lentă, dar şi acum ne aducem cu neplăcere aminte de 

ea. Pe furtuni ploile sunt adesea fârte violente ; can- 

tităţi enorme de apă cad la pământ în câteva minute 

şi apa pătrunde prin stradele oraşelor şi satelor pănă 

la uşele caselor. Câte o dată şi locuitorii sunt siliţi să 

se refugieze pe locurile cele mai înalte din comună 

spre a'şi salva viaţa. Pohoiul de apă işi caută canale 

de scurgere şi câte o dată sapă mari găuri şi gropi 

in pâmintul din ogore şi păşuni, şi în chipul acesta 

se distruge cu totul de malte ori în câteva minute 

operile unor mâini sârguitore. 

Diferiţi afluenţi ai Dunărei, care de ordinar vara nu 

au o picătură de apă, se umflă dupe furtună forte 

tare incât nu mai pot fi trecuţi de omeni şi animale 

fară periculul vieţei.
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In privinţa cantităţei de plâie profesorul Aurelian a 
făcut studii îngrijite la şcola de la Herăstrăii pe la 
inceputul anilor 1870, cari ai dat drept resultat că, 
in termen mediu, se pâte calcula pe an câte 74 dile de 
ploie şi 11 de zăpadă. Cantitatea de plbie a fost în anul 
1873 de 0,340. şi de zăpadă 0,632. In termen medii 
s'a calculat pentru Bucuresci pe anii 1871-73, 0,4832 
şi 0,807 apă de plâie. In privința cantităţei de grin- 
dină, pre cât ne este cunoscut nu s'a făcut atunci la 
Her&străă nici o cercetare. 

In câmpia cea j6să a Dunărei vântul de est şi nord- 
est bate câte o dată fârte violent; ultimul vine din Si- 
beria s6u Rusia şi fără nici o intrerupere ajunge până 
in Balcani şi iarna aduce cu sine în ţară cantităţi . 
enorme de zăpadă, acelea acoper prin Ianuarie pămentul 
până la 1 şi 1:/, m. grosime şi înfundă tâte căile şi le face 
inpracticabile pentru cară. Viforul de nord-est ește câte 
odată atât de puternic şi violent, încât smulge din rădăcini 
copacii cei mai viguroşi sau căscidrele cele mici ale l0- 
cuitorilor şi şoprânele vitelor le dobâra total. Vara 
aceste vinturi sunt în România mai totdeuna calde şi 
produc de ordinar mari oscilaţiuni de temperatură. 
Ventul de sud-vest care vine de la Mediterana s6i din 
Africa, şi trece in România peste Balcani, aduce cu 
sine o căldură domâlă şi umedă, şi câte odată dă nas- 
cere la ploi teritoriale care ţin atunci câte mai multe 
dile de a rândul. 

Prin catena munţilor Balcani (in Rumelia şi Bulga- 
- Tia) vântul de sud-vest se răcesce în cât-va şi numai 

în mod escepțional ati locuitorii din valea Dunărei să  
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se plângă că acele venturi: le aduc o căldură mare in- 

suportabilă. 

Dacă înainte vreme Gmenii se plângâi că vara aerul 

de la oraşe este insuportabil, din causa cantităților 

mari de gunoii ce se intrebuinţeză la înfundarea şi 

pavarea stradelor, şi a cânilor morţi, pisicilor şi găi- 

nilor ce zac neingropate în stradă, adi nu se mai pâte 

plânge nimeni de aceste mizerii, grație m&surilor ener- 

gice iuate din partea organelor nunicipale ; căci rapor- 

turile s'au schimbat în timpul din urmă mult şi în 

privinţa acesta în bine. 

Despre raporturile climatice ale Dobrogei R. Bergner 

ne dă următorea descriere: «Dupe ce şesul desolat şi 

puţin a stat de multe ori câte & luni de zile îngropat 

în ghiaţă şi zăpadă, vine de.o dată primăvara şi fără 

de nici o transiţie moderătore se face o căldură tro- 

picală. Peste nopte sunt pomii înfloriţi şi înverziţi, şi 

deja in Maiii poţi constata la umbră o temperatură de 

30R. Martie şi Aprilie sunt bogate în accidente clima- 

terice ear vara predomineză aprope fără de ploie, din 

care causă Gmenii se rogă la Dumnedei să le dea 

furtuni pentru purificarea aerului. Luna lui Septembre 

are cele mai multe ploi. De o frumuseţe uimitâre este 

de obiceiii tâmna, în cât se pare că prin durata ei cea 

lungă natura ar fi voit să înpace pe &meni şi animale 

cu capriciile cele rele ale ei. Dacă vine pe neaşteptate un 

crivăţ, atunci tâtă frumuseţea este dusă şi vechiul cântec 

incepe! d'acapo. Sub numele Criveţ se înţelege un vent 

rece şi gheţos de nord-vest, care bate în termen me- 

diu pe an câte 155 dile; lui i se opine ventul de vesi 

care bate 196 dile în termen mediu anual. Cătimea de 

e
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ploie şi nins6re anal6gă cu cea din Rusia europenă, 
Germania orientală şi Ungaria, varieză între 40—50 
de cm. pe an, şi prin urmare România în privinţa ac- 
cidentelor climaterice stă în urma Bulgariei, Transil- 
vaniei şi Germaniei occidentale (cari aă câte 70—85 
cm. plâie pe an) şi numai în regiunea Carpaţilor ea 
ajunge la acâstă câtime. Pentru studiul climei țărei, a 
fost înfiinţat din partea Statului în vara anului 1884, la 
'şcOla de la Herăstrăă, institutul meteorologic, care a 
fost înzestrat cu instrumentele cele mai noui şi mai 
bune,şi pus sub direcţiunea d-lui inginer Stefan C. 
Hepites, care în analele institutului publică în fie-care 
-an raporte exacte despre raporturile climaterice şi me- 
“teorologice a regatului. 

Geologia și Orografia 

O bună parte, cam 40 la sută din suprafața totală a 
României, o ocupă regiunea muntâsă şi a colinelor, 
cari aparţin teritoriului Carpaţilor celor întinşi, şi de 
geografii streini cei mai mulţi sunt numiţi «Alpii Tran- 
silvaniei», pe când geografii români vroesc a se numi 
astiel numai munţii de pe lrontiera transilvănână şi 
română, Dupe cât ne este cunoscut nouă nu esistă un 
nume colectiv localnic pentru acei munţi în total dar 
fie-cărei catene de munţi şi piscuri ale Carpaţilor me- 
ridionali li s'a dat câte un nume deosebit şi adesea 
numiri forte armoni6se. Intinderea în lungime a mun- 
telui în România este de aproximativ 412 kim, iar înăl- 
țimea lor varieză între 1000 şi 2700 m., De veriul cel 
mai inalt este considerat Staosta la Rus, care ar trece  
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ceva şi peste 2700 metri. Atari munţi înalţi se găsesc: 

mai mulţi în ţară d. ex. Omu sai Caraimanu 92630m , 

Bucecii 2650m., Negoiul 2680m., Virfu Oriii 2600m., 

Şarul 9410m., Ciahlăul 2300 m., şi alţii. Parte din si: 

se află în partea orientală a Carpaţilor, adică în Mol-- 

dova, iar alţii în partea sud.vestică a Alpilor transil- 

vani, s6u în România Mică. Mai pre tot locul poţi ob- 

serva nisce piscuri ascuţite, care în partea de est— 

până la petra Craiului se compun esențialmente din 

calcar jurasic, iar în cealaltă parte a țerei din sişturi 

cristaline. Masivul principal al Carpaţilor se compune: 

din granit, şneis şi gresii. Dupe cercetările lui Franz 

de Havwer,aşa numitele roce vechi cristaline formeză o 

insulă lungărâţă care se întinde de la nord-vest spre 

sud-est şi din Maramureş trece peste Bucovina şi atin- 

ge în parte şi Moldova şi ajunge până în partea de 

sud a comitatului Ciuc din Transilvania orientală. 

Puternica catenă de munți limitrofi ai Transilvaniei 

care se întinde de la est la vest aparţine aprâpe fără 

escepţiune rocelor primare. Apoi în insule mai mici 

predomină granitul pe când masivurile mari se com- 

pun cu deosebire din şisturi cristaline. 

Aprâpe în tâte masivurile mai mari ale Carpatilor 

unde predomină şisturile cristaline se găsesc câte o 

dată în succesiune normală gneis, micașist şi argilo- 

şisturi, care se pot distinge fârte bine unele de altele ; 

aci, ca şi în alte formaţiuni şi roce, sunt aşezate şistu-- 

pile cele mai variate şi calcaruri granulate. 

Catena Carpaţilor transilvani atât de est cât şi de: 

sud este înconjurată în afară de o zonă lată de gresii 

să de aşa numita zonă a gresiei carpatice, a căror



  

voce aparţin parte formaţiunei cretacee, şi parte for- 
maţiunei terțiare mai vechi. Din aceşti munţi de gresii 
se ridică în multe localităţi nisce calcaruri litorale ori- 
ginale cari in mare parte se țin de formațiunea jura- 
sică. Informatorul nostra, d-nu F. de Hauer, dice că 
formațiunea cretaceă din țerile carpatice, între cari 
trebue să numărăm fără îndoială şi România, are un 
interes deosebit prin faptul că ea, în oposiţiune cu for- 
maţiunile cretacee a altor regiuni şi in special a Al- 
pilor, stă in legătură cu roci eruptive cari ai fost 
aruncate afară de odată sâi aprope simultanei cu de- 
punerea şisturilor şi straturilor lor. 

De o însemnătate estraordinar de mare este pentru 
Hhomânia esistenţa, de petroleu lichid Şi de ceră de pă- 
mânt solidificată s6i Ozocherita care formeză articole 
importante pentru comerciul țărei. 

Dupe cercetările cele ma! noui ale lui Paul, esis- 
tenţa petroleului este limitată cu deosebire numai la 3 
niveluri de etăţi diferite. Primul între ele il formeză 
-depositele de la Ropianka, cari aparţin cretei inferidre. 
Aci sunt. t6le puţurile săpate adânc, cele din Ropianka, 
cele de la Câmpulung şi din comitatele Săros şi Zem- 
plin din Ungaria ; a! doilea este al şisturilor cu pesci 
din eocenul superior, şi al treilea cel al argilelor cu 
sare, epoca neogen 

Petroleul infiltreză intrega masă a rocelor, umple 
până şi crepăturile lor şi apoi se adună prin fundul fon- 
tânilor, cavernelor şi puţurilor ce se sapă în stratul 
(gisementul) petrolifer şi se amestecă cu apa care pă- 
irunde din diferite părți. 

Unde petroleul vine in contact cu aerul atmosferic  
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timp îndelungat, acolo el suferă unele modificaţiuni 

chimice, se îngr6şa în formă ude păcură grâsă, seu se 

solidifică cu totul şi se preface în Ozocherită. In pri- 

vinţa modului de formare a petroleului, învățații încă. 

nu sunt de acord. Unii 6l consideră ca un product al 

destilațiunei straturilor ae cărbuni ce se află la aden- 

cimi mari, şi urcarea lui o atribuesc unor” crepături 

de dislocare, analogă cu a gazurilor vulcanice, pe când 

alţii vor să'l deducă de la descompunerea de resturi 

organice ce ai fost îngropate în acele gisemente (ză- 

căminte). Până acum s'a constatat cu siguranţă numai, 

că petroleui este legat de anumite epoce şi virste a ro- 

celor, şi găsirea lui în acele gisemente şi formaţiuni 

in localități cu totul isolate unele de altele în Ungaria 

şi România conglăsuesc şi mai mult în favorul teoriei: 

din urmă (Hauer). 
a 

Mai încolo am mai avea de adăogat, că calcarurile 

gresiei carpatice, în multe locuri din România se po- 

trivesc fârte bine la fabricaţiunea de var idraulic. În 

călătoriile nâstre am observat pe multe locuri ale mun- 

telui, că Gmenii de acolo işi dai multă silinţă de a 

face un var de zidărie cât se pote de bun. La cons- - 

trucţiile cele mulie ce se fac în timpul din urmă în 

t6te oraşele ţărei, varul idraulic îşi găsesce o bună . 

desfacere şi proporțional se plătesce şi destul de scump. .. 

Formațiunile de gresii din Transilvania orientală şi 

România din nenorocire nică până astădi nu sunt scru- 

tate în deajuns; dupe cercetările lui Herbich, o bună 

parte din ele aparţin formaţiunei cretacee. O menţiune 

specială merită şi conglomeratele cele curi6se care se 

găsesc pe unele locuri din munţii cei inalţi, ca bună
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oră între Braşov şi Sinaia. Ele stai de ordinar în le- 
gătură cu gresia, şi în parteo şi substituesc cu totul. 
Hauer le numesce cu ârept cuvânt «conglomerate gi- 
gantice veritabile» din causă că ele coprind de multe 
ori nişte bolovani gigantici de var de câte 1000 klm. 
mărime, şi alcătuite parte din calcaruri parte din frag- 
mentele muntelui primitiv. Masivul muntelui celui mai 
inalt din acea regiune—Buceciu—se compune în mare 
parte numai din atari conglomerate, din care causă 
ele ai fost numite adesea, şi «conglomerate de Buce- 
ciiw». In grosime egală se mai găsesc conglomeratele 
și în partea şi jurul Rucărului, unde noi am avut oca- 
siunea de a vedea multe blocuri de soiul petrei aces- 
tea, încât am rămas uimiţi de grandiositatea acestei 
formaţiuni. 

Cea mai mare parte a Regatului României aparţine 
şesului celui jos al Donărci, şi pote fi numită plană. 
Câmpia aparţine formaţiunei terțiare, iar valea Dunării 
celei cuaternare. Oase de Mamut s'aii găsit de mai 
multe ori in şesui Munteniei, iar 6se de Mamut şi de 
Dinoteriu s'aă găsit în mai multe locuri prin munţii 
Moldovei. | 

In privinţa orografiei ţerei d. Fiilek de Wittinghausen 
ne dă următârea descripţiune nimerită, pe care noi o. 
vom reproduce in resumat. 

«Dela frontiera întreită set dela aşa numitul Triplex 
confinium — dintre România, Transilvania şi Banat — 
plecă munţii Cernei şi trec pe la isvârele riului Cerna 
de a lungul lui, lăsându-se cu o câstă piezişe pe malul 
Stâng al ei până la revărsare-i în Dunăre în apropiere” 
de Orşova vechie, şi daci apoi continuă de a lu ngu  
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Dunărei, pe malui stâng al fluviului cu pantă repede 

şi stâncoşi pănă cătră Turnu-Severin, unde îrec in 

munți mijlocii şi continuă mai departe până în regi- 

unea dintre Rogova şi gura riului Motru unde trec apoi 

în coline. Munţii aceştia dimpreună cu pantele prăpăs- 

tiâse ale muntelui Sterbec ce se afiă pe malul drept 

al Dunărei, formâză aşa numita Portă de fer de Vâr- 

ciorova. Virfurile cele mai înalte a le lor sunt: Petra 

mare a Cloşanilor 1500 m, la nord de Cerneţi. 

Cu escepţiunea şoselei naţionale care plecă dela Or- 

şova vechie şi duce pe malul stâng al Dunărei la Ce- 

neţi,: nu se mai află aci alte căi de comunicaţiune de 

cât nisce cărări şi poteci pentru călărie, cari duc din 

valea Cernei în valea Motrului. Intre graniţa întreită— 

Triplex confinium —şi trecăterea riului Jiu (prin pasui 

Vulcan) se găsesce muntele: Vulcan cu culmele sale : 

principale numite: Virfu! Ostia şi Dâlu Negru. El e un 

munte mijlociu, înalt şi fârte stâncos şi puţin de tot 

populat, acoperit cu păduri mari şi neumblat, care 'şi 

menţine natura sa sălbatică până în linia Porceni-Brâ- 

diceni unde devine un munte de o altitudine mediocră, 

iar în dreptul Cincăreni-lor se schimbă în coline. Piscui 

cel mai înalt este Broşteni 1715 m. înălţime şi spre 

sud dela isvârele Bistriţei. Prin pasul dela Vulcan duce 

numai o cale gresie pentru cară, iar cele alte trecători 

peste munte sunt numai nişte cărări şi poteci de trecut 

călare sâii pe jos. 

Intre riurile Jiu şi Olt sâii între pasul Vulcan şi Turnu- 

roşu se află muntele Paringu. El are un caracter analog 

cu munţii Vulcan, cu deosebire numai că în unele părţi 

se avântă între munţii cei inalţi; la Râmnicu-Vâlcii
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trece între munţii mijlocii şi apoi la Slatina se cobâră 
in coline. Basa acestui munte o formeză gneisul, care 
specie de rocă continue apoi şi în munţii Vulcanului 
şi al Cernii. Virfarile cele mai înalte ale lui sunt: Stoasta 
la Rus, abea 27,5 km. depărtare la est de pasul Vulean 
situat pe frontiera transilvană, Murgaşu 1880 m. în spre 
sud-vest dela Câneşiti, şi Veveriţa 1870 m. la sud-vestul 
celui anterior. Afară de şoscua naţională din Turnu- 
roşu cele-lalte căi de comunicaţiune consistă numai 
din nişte cărări şi poteci peste munte pentru umblatul 
călare şi cu piciorul. 

Partea răsăritănă a muntelui Păringu, ce cade piezişi 
spre malul drept al Oltului şi cătră cel stâng al Lo- 
trului, nu este de cât o continuare a munţilor Sibiului 
de pe partea transilvană. Intre pasul Turnu roşu şi is- 
vorele Dâmboviţei aprâpe de pasul de la Bran se in- 
tind nisce munţi înalţi şi siâncoşi—numiţi munţii Fâ- 
găraşului—cari sunt caracterisaţi print'o culme lungă, 
ascuţită şi ingustă de munţi, cari, atât spre versantul 
de nord şi de sud, sunt fârte piezişi şi străbătuţi de 
multe văgăuni adânci şi paralele între ele. Basa acestui 
munte iarâşi este gneisul şi versantele lui sunt aco- 
perite cu păduri dese pe cele mai multe locuri. La 
Câmpu-lung incep munţii mijlocii intermediari iar la 
Pitesci trece în regiunea colinelor cea plăcută. Peste 
cresta munţilor acestora duc mai multe poteci şi tre- 
cători cari pot fi umblate numai puţin timp în an cu 
piciorul, şi unele şi de trecut călare. Piscurile cele mai 
nalte cari tot odată formeză şi frontiera dintre Tran- 
silvania şi Romania sunt Negoiul, Virfu Orlii şi Saru. 
Afară de lunile Iulie şi August virfurile aceste sunt de  
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ordinar tot-da-una acoperite cu zăpadă. Masivul mun- 

telui care se găsesce înire defileul «de la Cruce» in 

pasul Branului şi până la defileul Predeal (pasul Şanţu 

vechiu) şi se întinde şi pe partea transilvană sub nu- 

mirea de munţii «ţării Bârseb presintă un munte săl- 

batic şi grei accesibil, şi care cu virfurile şi piscurile 

sale stâncâse ajunge până în regiunea stâncelor golaşe. 

La nord de Câmpina încep munţii mijlocii mediocri 

iar la sud de acestă localitate munţii mijlocii mici cari 

la Ploesci şi Filipesci trec în O câmpie. Gresul Vienez 

pe alocurea şi calcaruri formeză masivul acestor munţi. 

Comunicaţiunea cea mai frecuentă între Transilvania 

şi România se face prin defileul de la Predeal (pasul 

Timişului) în spre Bucuresci, care: duce prin mijlocul 

munţilor transilvani. Celelalte artere de comunicațiunei 

sunt parte numai drumuri rele pentru căruțe şi mai 

mult pentru călărit ca cel de la Bran şi prin pasul de 

la Sanţu vechii, parte numai nisce poteci şi cărări 

de umblat cu piciorul, dar şi acele de o calitate mi- 

serabilă. 

Muntele ce se întinde intre pasul de la Şanţu vechii 

şi isvorele rîului Putna se numesce munţii Buzeului. 

Ei sant nisce munţii mijlocii înalţi, stâncoşi şi grei 

de umblat a căror altitudine generală trece pesie 1.300 

m. şi a căror versantă spre Romania este mai lungă 

şi mai întinsă de cât cea despre Transilvania. Riul Bu- 

zăă trece printr'o văgăună strimtă şi adâncă din Tran- 

silvania şi Romănia. Afară de comunicaţiunea prin 

pasul Buzăului peste Isvoru şi Văleni, care de la fron- 

tiera transilvană şi până la Isvor consistă din 0 şosea 

ce pote fi percursă numai cu căruțe uşore, iar incolo:
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nu se mai găsesc in munţii aceştia de cât cărări şi: 

poteci de umblat călare şi pe jos. 

De la isvorele riului Putna se intind delungul îron- 

tierei Transilvaniei şi a Bucovinei ramificaţiunile Car- 
patilor orientali cunoscute sub numirile de munţi Bres- 

cului, ai Ciucului, Gurghiului şi Rodnei, cari se întind. 
mai multe miliare pe teritoriul României şi sunt în 

genere de o natură f6rte -aspră, sălbatică şi mai tot- 
d'a-una bine impăduriţi ; ei sunt in genere munţi mij- 
locii de câte 1.300 m. înălţime, dar cari mai încolo. 

peril succesiv din înălţime şi asprime şi pe malul arept 
al riului Siret trec într'o regiune cu dâluri şi coline: 

care din ce în ce este mai bine cultivată. Vârtul cel 
mai înalt din ac6stă regiune este Ciahlăul, despre care: 

am amintit mai sus. 

Ramificaţiunile aceste ale Carpaţilor merg până în: 
valea Trotuşului în direcţiunea principală de la nord- 
vest cătră sud-est, iar la sud de valea acesta în direc-: 

țiune de la vest spre est. 

Masivul munţilor Gurghiului îl formâză gneisul Şi: 
calcaru—iar pe acel din munţii Ciucului şi ai Brescu- 
lui îl formeză gresul vienez. 

Comunicaţiunea se face pe văile principale ale apelor 
şi culmea muntelui limitrotă pâte îi trecută pe şosele 

bune, prin pasul Oituz, Ghimeş, Bekaşu şi Tulgheş ce 
pot fi intrebuinţate pentru umblare de cară şi trăsuri ;. 
celelalte trecătâre sunt numai nisce drumuri rele pentru. 

cară şi poteci de călărit, iar potecile ce se mai găsesc 

şi sunt folosite des de contrabandişti, acele sunt um-. 
blate numai vara pe timp de secetă.  
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Munţii ce se intind între riarile Siret şi Prut, pe la 

isvârele Siretului, se separă de lanţul centr al al Car- 

paţilor de nord-est, şi se indreptă spre sud ca nisce 

dăluri mari cu codrii seculari, şi devin din ce în ce 

mai mici ajungând până cătră malul stâng al Dunării, 

unde ei se termină întrun şes mănos. Căile de comu- 

nicaţiune în acestă parte a României sunt forte nume- 

rose şi în genere pot fi nunfite chiar bune. 

De regiunea colinelor din Moldova se țin şi ramifli- 

„caţiunile Carpaţilor ce pitrund mai adânc în lăuntrul 

țărei, precum şi dslurile şi colinele de la Siretul şi 

Prutul inferior a căror atitudine variază între 100—3800 

m. şi numai câte-va d6luri sunt cu ceva mai inalte, şi 

aprope tote sunt străbătute de văile riurilor mai mici 

ori mai mari, cari curg spre sud, sud-est s6u est. 

Construirea de şosele şi căi ferate este ingreuiată din 

causa desei variațiuni de deluri şi văi şi pe unele lo- 

curi chiar difficilă qe tot, şi acâsta motiveză şi scuză 

în parte lipsa cea mare de căi de comunicaţiune, care 

mai înainte era tare simțită. In timpul mai noi sa 

făcut mult şi în privinţa acesta ; pentru construirea 

„de şosele bune se pârtă din ce în ce 6 orije mai mare, 

şi o reţea de căi ferate destul de întinsă străbate ţara 

în diferite direcţiuni. 

Caracterul regiunei muntâse şi a colinelor din Moldova 

se deosebesce forte puţin de a Munteniei. Pe multe 

locuri cea d'ântâi este binişor împădurită, pe când altele 

e pagubă că sunt cu totul pleşuve, şi apoi mai la vale 

ofer de obiceiii un aspect cu totul desolat. Pe pr iporele 

şi piscurile cele piezişe ale munţilor vedi adesea numai 

misce arbuşti şi tufenici printre iarbă, buruieni, muschii
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şi lichene, din causă că caprele Şi oile ce pasc acolo: 
aprope peste lot locul nu lasă arborii să crescă, şi să 
se facă mari. 

In munţii cei stincoşi ai Moldovei, unde varieză adesea 
pripore tari cu văgăuni şi prăpăstii adânci, se găsesce- 
incă des ursul—ursus arctos,—şi lupul—canis lupus-—- 
cari rup pe fie-care an de la proprietarii de târle multe 
capete de vite frumâse, mari şi mici. Adesea lupii se- 
ivesc şi în haite intregi şi cătră tâmnă ei se trag la 
pădurile din coline şi câmpie, şi iarna vin chiar până 
la barierele oraşelor mari, 

In diferite văi cari duc spre Siret, de exemplu pe 
valea Bistriţei, caracterul regional este forte s&lbatic şi 
romantic, şi apoi se înţelege de sine că în acele re-. 
giuni nu pâte fi vorba de un păşunat şi de o economie 
sistematică de vite; curţile ţăranilor fac o impresiune: 
miserabilă şi nu se pot compara cu gospodăriile de la şes. 

Muscelurile şi colinele Moldovei nu se potrivesc pre-- 
tutindinea pentru plugăria şi cultura plantelor agricole: 
şi, de f6rte multe ori, folosul principal al pământulai îl 
dă păşunea ; şi de aceea aci se cultivă proporţionaj 
multe vite, şi în parte tot vite bunicele. 

Proprietarii şi ţăranii din acele regiuni de ordinar 
nu pun mare preţ pe producţiunea ţarinilor Şi câmpu-: 
rilor lor, a căror cultură lasă în realitate mult de dorit. 

In călătoriile nâstre prin Moldova am avut ocasiunea. 
de a cunbsce de aprâpe o parte din valea Bistriţei, — 
de la Brosceni şi pân' la Peatra — şi putem dice că în 
călătoriile n6stre prin peninsula balcanică nicăiri n'am 
întâlnit şi putut vedea o regiune mai frumâsă şi mai 
romantică ca aceea. Dar pentru cultura de cereale ea.  
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este improprie, şi este în realitate negligiată cu totul, 

pe când pe ambele ripe ale viului se găsesc fenaţe şi 

păşuni frumose cari produce hrana necesară şi nutri- 

tivă pentru vite cornute şi cai, pentru oi şi capre, atât 

vara cât şi iarna. 

De la Peatra în jos spre sud est şi nord regiunea 

devine mai plană şi pretutindenea poţi găsi câmpurile 

binişor cultivate. Ogore forte frumâse şi bine cultivate 

am v&dut în apropiere de Roman, unde pământul este 

mai bine cultivat ca de obiceiti atât de proprietarii 

mari, cât şi de ţărani. Pe lângă câmpiile oppulente cu 

porumb şi păşuni abundente în iarbă, se mai găsesc 

în acea regiune şi păduri mari de esențe frunzâse și 

bine conservate. 

Soselele acolo sunt mai numerse şi mai bine între- 

ținute de cât în alte părţi ale ţărei şi aceste în unire 

cu liniile ferate permit puriarea unui comerciă întins 

şi un debuşeu satisfăcător pentru tote productele agri- 

cole şi de aci plecă mari transporturi pentru streinătate. 

După evaluaţiunile nostre cele mai noui, regiunea 

colinelor din România ocupă 35/, iar nu 30%, cum se 

credea înainte din suprafaţa totală a ţărei, adică dacă 

vom calcula între acestea t6te ramificaţiunile Carpaţilor 

şi €lurilor cari suni mai j6se. Teritoriile colinelor si- 

tuate între Siret şi Prut trec drept de unele din cele 

mai bune şi mai fertiie ale ţărei şi aprope fără escep- 

țiune dau recolte forte satisfăcătâre, câte odată chiar 

forte abundente în bucate şi de calitatea cea mai bună. 

In Muntenia regiunea colinelor începe la vesi, îndată 

după oraşul Turnu-Severin şi apoi se intinde în direc- 

iune spre est peste Străhaia la Ţinţăreni, apoi se în-
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târce ceva spre sud în apropiere de Craiova, şi apoi 

mai târdiu iarăşi spre est către Slatina, şi, în fine, ia 

iarăşi o direcţiune nordică peste Piteşti, Tirgovişte şi Plo- 

ieşti spre Buzău. De la Buzău colinele trec în linie dreptă 

spre nord peste Focşani prin o mare parte a Moldovei 

de est şi sud-est şi se termină imediat la frontiera ru- 

sescă, adică se perd 6re-cum la Prut spre Basarabia. 

Punctele cele mai înalte din regiunea colinelor ajung 

pe unele locuri la o înălţime de 300—350 m., iar în 

termin medii ele sunt numai de câte 80—100 m. înalte 

şi câte odată acoperite cu arbori frumoşi. 

Colinele ce se află mai spresud nu sunt nici pe departe 

aşa de bogate în păduri ca delurile şi munţii în partea de 

nord a Munteniei şi în vestul şi nord-vestul Moldovei. 

La sud pământul este de obiceiu forte fertil şi favo- 

riseză aci atât cultura cerealelor cât şi cultura viei. 

Agricultura şi viticultura se practică acolo de ţărani 

laborioşi mai totdduna mai bine de cât în şesul cel jos 

al Dunărei, şi se obţin în acea regiune adesea ori re- 

colte forte bune. 

Sesul sai câmpia ocupă aproximativ 30 la sută din 

suprafaţa totală a României ; ea merge paralel cu Du- 

nărea şi se termină numai pe malul mării Negre. Alti- 

tudinea acestui şes varieză intre 50 şi 100 metri de 

asupra nivelului mării; la Turnu-Severin şi Calafat 

ajunge la o inălţime de 60—70 metri iar la Giurgiu 

scade până la 20 sau 30 m. 

De la Dunăre dacă aruncăm privirea asupra Munte- 

niei vedem că ea ni se presintă ca un amfiteatru: după 

şes vine regiunea colinelor şi apoi munţii cei înalţi.  
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Sesul Dunărei posede pe multe locuri atât în Mun- 

tenia, ca şi în Oltenia un păment forte fertil care se 

potrivesce pentru cultura celor mai multe plante şi 

»entru esploatarea cu succes a culturei de vite. Un 

pământ negru şi profund, care în privinţa composiţiei 

sale are mare analogie cu Cernozemul rusesc, se gă- 

seste des în districtele Romanați, Teleorman, Ialomiţa 

şi cu deosebire în şesul cel vast al Bărăganului între 

Cosâmbesci şi Călăraşi. 

In multe din ostrâvele Dunării există nisce pajişti 

fărte frumâse unde vara şi tmna vitele găsesc luni de 

dile întregi o păşune, afară de timpul inundaţiunei, şi 

de aceia ele sunt des cercetate de proprietarii de târle 

cu păstorii şi ciredile lor de bivoli şi alte vite cor- 

nute, etc. Terenul mlăştinos numit «Balta» ce l-am 

vădut la Brăila, Călăraşi şi Greca şi-l cun6ştem din 

propria esperienţă, este un teren de păşune ce nu esie 

de desconsiderat şi cu deosebire pe timpul veri şi căl- 

durilor celor mari acolo se găsesc fâte mulți bivoli 

dar ici şi colo şi ciredi de alte vite cornute şi her- 

ghelii de cai. 

Speciei de vite Qomestice numite ântâi pare ai merge 

şi prii mai bine de cât la tâte în acea regiune ; de obi- 

ceiti ea se dezvoltă bine şi ajunge la o greutate consi- 

derabilă. Am văzut acolo multe esemplare magnifice 

din specia bos bubalus. 

In Moldova regiunea înferidră a viului Siret şi Prut. 

se ţine şi face patle din câmpie ; ea formeză acolo cel 

mai bun teren pentru cultura porumbului, grâului, or- 

zului, ete.; ea semai potrivesce fârte bine şi pentru cul- 

c
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tara plantelor furagere de speciile cele mai variate, 
deşi până acum ele n'aii fost cultivate in cantitate su- ficientă. Ă 

La şes se găsesc forte des tufărişuri şi arbuşti mici dar lipsesc acolo de obicei pădurile mari şi codrii încheiaţi ; unde se mai găsesc de acestea, acolo pro- 
prietarii işi dai silința să le taie cât mai în grabă şi produsele lor să le prefacă în monetă Sunătâre. 
După cât se pote prevede, tocmai din acele regiuni 

aă să dispară pădurile cu totul Şi în scurtă vreme Qacă 
Nu se vor găsi şi lua de urgență mesuri cari să împe- dice devastaţiunea pădurilor. Ore guvernul țerei să nu 
p6tă păşi pe cale legală contra lor ? Generaţiunile vii- 
tre din acele regiuni vor avea deplină dreptate de a se plânge de păcatele şi greşelile părinţilor lor. Din nenorocire la mulţi proprietari şi ţărani din România esistă incă şi adi părerea, că pământul lor cel bogat 
de aluvion numai prin agricultură pâte fi folosit după 
merit şi ei nu vor să ştie mult de veniturile şi fol6sele 
pădurei, şi nici nu le dată acelora vre-o importanţă. 

Noi însă vom mai reveni asupra pădurilor mai târditi 
intrun capitol special şi vom trata acolo despre ra- porturile forestiere ale României, dar aci vom aminti numai în trâcăt că în România ca şi in Bulgaria, Ru- 
melia, Serbia, etc. devastarea şi detrişarea pădurilor 
Progreseză repede, şi probabil că nu va fi departe 
timpul când se vor audi plângeri amare despre o lipsă 
mare şi generală de lemne.  
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Idrografia 

Dunărea, care de la Verciorova şi până la nord de 

Silistra formâză frontiera între România, Serbia şi Bul- 

garia şi de la gura Prutului şi până la versarea ei în 

marea Negră, tormsâză graniţa între România şi Rusia ; 

are pe acâstă întindere o Jungime de 136 milliare sau 

1034,6 kim. şi este atât pentru comercii şi industria 

regatului cât şi pentru agricultură şi cultura de vite a 

ei de cea mai mare insemnătate. Circulaţiunea pe pu- 

ternicul fluviu este pe de o parte pur locală şi de alta 

o circulaţiune cu adevărat comercială, care efectueză 

traficul de mărfuri într'o intensitate şi variaţiune atât 

de colosală, ce pâte ti esplicată numai prin raporturile 

de cultură şi producţiune diferite a ţărilor de pe intreg 

litoralul ei. Fluviul ajunge nu departe de oraşul Tarnu- 

Severin câmpia cea josă a ţerei, pe care geografii noştri 

germani o numese de ordinar şesul cel jos al Vala- 

chiei şi care la Cerneţi ţi se desfăşură înaintea ochilor 

înt”o intindere uimitore. Dunărea încongiură România 

intrun arc marea cărui cârdă ar fi de 900. metri. Malul 

stâng al fluviului este aprâpe plan, dar pe cel drept 

—cel bulgăresc — se găsesc pe unele locuri nisce ripe 

piezişe destul de înalte, pe cari eraii clădite oraşe incă 

din timpuri străvechi. Pe malul sting se ivesc des aglo- 

meraţiuni de apă stagnantă sub formă de lacuri, bălți, 

mlaştine şi vaduri părăsite cari dai pescarilor mai tot- 

a&una o pradă imbelşugată. Lăţimea Dunării este între 

Giurgiu şi oraşul bulgăresc Rusciuc de 1300 metri, iar 

la Silistra de 2600 metri şi pe unele locuri ajunge chiar 

la 3300 metri. Direcţiunea în care curge Dunărea de la 

„a
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'Orşova in jos pe o distanţă de 150 klm. este sud-est 
şi pe acest interval primesce pe partea drâptă riul Ti- 
mocului, care tot odată formeză frontiera între Serbia 
şi Bulgaria, iar pe partea stângă din România riui Jiul, 
Riul acesta se varsă in Dunăre lu Bechet, şi primesce 
din drepta riul Motru iar din stinga Gillortu şi Ama- 
radia. Riul Jiu, care este fără indoială unul din riurile 
-de căpetenie ale lărei, ajunge la Craiova la o lăţime de 
100 metri şi la Rahova chiar la 170 metri. Până la Şiştov 
Dunărea curge cam 200 kim. în direcţiune sud-estică 
şi primesce din stinga riul Oltu, care isvoresce în 
“Transilvania şi străbate ţara Făgăraşului şi prin pasul 
de la Turnu-Roşu trece in România. La Turnu-Măgu- 
rele Oltul, se varsă in Dunăre şi aci el are o lățime 
de 200 metri şi mai bine. 

De la Şiştov şi până la Cerna-Voda Dunărea curge in 
direcţiune de nord-est şi pe acest interval este aug- 
mentată de mai mulţi afluenţi ai săi. 

Nu pe nedrept a numit Rud. Bergner pe unul din 
aceşti afluenţi ai ei, Argeşul, de al treilea rii gigantic 
al României. Argeşul isvoreşte în judeţul cu acelaşi 
vume şi trece în calea sa pe la localitatea Curtea de 
Argeş renumită prin catedrala ei grandi6să în stil bi-. 
zantin, care fără îndoială este unul din monumentele 
architectonice cele mai frumâse ale evului medii, şi 
la Olteniţa se varsă apoi în Dunăre. Afluentul cel mai 
insemnat al Argeşului este Dâmboviţa, care trece prin 
capitala ţ&rei. Din Bulgaria se varsă în Dunăre riurile 
lantra, Lom şi Demir-Babu, iar din România vine şi 
se varsă pe malul sting al ei în faţa Hârşovei-riul Ia- 
lomiţa, care are de afluent Prahova. La Cernavoda Du:  
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părea este numai de 60 lm. distanţă—linie aeriană—: 

de la Mare, dar un zid tare de deluri o forțeză să se 

intâreă iarăşi spre nord şi să continue in acea direc- 

ţiune încă alţi 140 klm. Intre Dunăre şi marea Negră 

se află in acea regiune Dobrogia cea cu teritoriile ei 

de stepă şi de bălți, care insă în parte are şi un pă- 

ment destul de fertil. La Galaţi Dunărea se întârce: 

iarăşi spre est şi apoi mai târqii la gura Prutului spre 

sud-est pentru că, în fine, să se reverse în Mare. lalo- 

miţa amintită mai sus isvoreşte pe muntele Caraiman, 

nu departe de des amintita monăstire Sinaia cu Peleşul,. 

castelul magnific al Regelui, şi apoi de la micul sat 

Ograda devine navigabilă pentru vase mai mici. 

si Siretul este un afluent important al Dunărei. EL 

isvoreşte în Bucovina din Carpaţi şi după o curgere de 

440 kim. twece în Moldova, unde formeză unul din riu- 

vile principale ale ei, şi după o curgere în total de 

4TO kim. se varsă în Dunăre între Brăila şi Galaţi. 

Afluenții lui mal însemnați sunt: Moldova, Bistriţa, 

Trotuşul Putna şi Buzăul, tâte din parlea dreptă, şi 

Bârladul din partea stingă. Prutul şi Siretul pot fi nu- 

mite riuri paralele. Moldova este de 30—150 metri de 

lată, 2/,—-l metru agâncă, are o albie mai totdeuna ni- 

siposă şi vara pâte fi trecută pe multe locuri cu pi- 

ciorul fără nici un pericol—adică atunci ea are apă— 

puţină. Bistriţa trece frontiera României din jos de: 

Vatra Dornei şi este considerată de unul din riurile cele 

mai frumâse ale Moldovei; are curs repede şi o matcă. 

nisip6să şi pietrosă şi pe ambele laturi nisce ripe destul 

de inalte şi în parte forte piezişe, şi precum S'a amintit 

deja mai sus pline de frumuseți naturale. Cei-Valţi. 
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-afluenţi ai Siretului nu ai vre-o însemnătate deosebită, 
şi numai Bârladul de pe malul sting al ni merită 6re- 
care atenţiune: el isvoresce la nord-est de oraşul Ro- 
man, are un curs tardiv şi o matcă nămolosă şi la 
-Cameni din jos de Alucuk se varsă în el, 

Prutul isvoreşte in apropiere de sorgintea Tisei negre 
pe versantele de nord-est a Carpaţilor, în muntele Piatra, 
și curge mai ântei prin Bucovina, o părăseşte pe acâsta 
Ja Noua Suliţă, şi d'aci nainte formsză frontiera între 
„Moldova şi Basarabia şi după un curs de 830 klm. se 
varsă în Dunăre la Reni, din jos de Galaţi. Prutul fără 
îndoială este unul din riurile cele mai importante ale 
regatului, şi de la Ungheni în jos, nu departe de Taşi, 
el este navigabil pe o distanţă de 270 kim. şi are o 
circulaţiune anuală aproximativă de 900 corăbii cu 
“60.000 tone încărcătură. Afluenții Prutului sunt nume- 
TOŞI, dar nici unul dintre ei nu are vre-o însemnătate 

mai mare pentru agricultura şi comerciul ţărei. 

Intre riurile Dobrogei se distinge cu deosebire Du- 
navăţul care formâză o comunicaţiune nu fără impor- 
tanță între lacul Razim şi braţul St. George al Dunării. 
„Babadagul şi Taşăul îşi revarsă apele lor în lacurile 
“cu acelaşi nume, şi sunt ape de puţină însemnătate. 

Între apele stătătâre vom cita lacul Razim in jud. 
“Tulcea, lacul Brateş în judeţul Covurlui, lacul Doro- 
hoiului in judeţul Dorohoiii, cari sunt cele mai mari 
şi mai bogate în peşti. De o însemnătate mai mică sunt 
'Lacu-Sărat lângă Brăila, Balta-albă în jud. Râmnicu- 
Sărat şi lacu Călăraşilor în jud. Ialomiţa. Aceste şi alte 
-câte-va lacuri mai mici produc pesci şi trestie.  
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Dar remarcabil în gradul suprem şi de o însem- 

pătate deosebită peniru navigaţiune este împrejurarea 

că Dunărea se bifurcă din sus de oraşul Tulcea în 3 

mari braţuri ale sale, şi d'aci începe îndată delta Dunării, 

o regiune de. 2.600 kim. şi pustie ce se as&mănă unei 

mări verdi acoperite cu păduri de trestie de câte 2—3: 

metri înălţime. Delta Dunării întrâgă este străbătută de 

mai multe braţe ale fluviului, de lacuri şi bălți şi este 

căutată de cete nenumărate de pasări marine de specii 

diverse, de mulţi lupi şi de porci sălbatici şi de mari 

ciredi de bivoli. Sate cu areale cultivate se găsesc rari 

de tot şi isolate ca bunidră la Cara-orman, Catârlezi şi 

Sulina. Gurile estreme ale Dunării sunt la o distanţă 

de 96 kim. una de alta. Cele trei braţuri de căpetenie 

“ale Dunării sunt braţul Chilia, cel mai abundent în apă,. 

dar tot odată şi cel mai improprii pentru navigatiune 

din causă că la gură el se ramifică multiplu; braţul 

Sulina, cel mijlocii, care prin lucrările de corecţiune 

făcute de la 1858 de către comisiunea europenă a devenit 

canalul proprii de navigaţiune,; el este de 81,5 kim. 

lung, 100—150 metri de lat şi 15 metri de adânc, iar 

la gură este apărat de două diguri puternice: cari pă- 

irund adânc în Mare; şi în fine braţul Stu George, la 

Sud, de 96 kim. lungime, 130—190 metri lăţime şi 10 

metri adâncime, iar la revărsare, din causa stâncilor 

cari îi închid gura, este numai de 1,5 m. adânc şi din 

care se bifurcă Portița (Dunaveţul) ducendu-se spre 

lacul Razim, care este de 2—3 metri adânc. 

Inaintea gurilor Dunării se găsesc mai multe insule, 

bancuri de nisip şi sghiaburi cari îngreunâză mai mult. 

sait mai puţin intrarea şi eşirea din fluviu. Navigaţiunea. 

o
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pe Dunăre, afară de cea cu vapâre, este mai mult o 

circulaţiune la vale (in jos) din causa curgerei repede 

a fluviului, care impedică şi îngreuneza în mod con- 

siderabil adesea urcarea vaselor pe apă în sus. Navi- 

gaţiunea se face cu caice şi şlepuri mai mari şi mai 
Mici şi în parte şi cu plute. Vasele cari ait să mergă 

in sus trebuesc să fie deo construcţie estraordinar de 
solidă din causă că ai să lupte cu curenţi fârte iuți, 
şi ele sunt târite de vapâre sai cu caii saii pe alocurea, 

cele mai mici, trase şi de 6meni. Navigaţiunea cu va- 
p6re mijloceşce pe Dunăre un trafic insemnat cu bu- 

cate de specii diverse şi alte mărfuri, atât materii prime 
de valore ale Orientului cât şi produsele industriale ale 
Occidentului. 

De la Brăila şi Galaţi plecă pe fie-care an în jos pe 
riu multe corăbii încărcate cu bucate pentru porturile 
Europei de Sud şi de Vest. In Sulina at sosit in anul 
1882 nu mai puţin de 1.692 nave cu 945.259 tone în- 
cărcătură dintre cari între vapore predomina pavillonul 

engles, iar între corăbiile cu pânze prevala pavillonul 

otoman şi grecesc. | 
Pe Dunărea inferidră îşi fac concurenţă pe de o parte 

societăţi de navigaţiune române (societatea Crucea Albă, 
subvenţionată de guvern) şi de alta vasele maritime 
de tote pavillânele şi cu deosebire iarăşi cele englese. 

In privinţa raporturilor de drept internaţional ale 
Dunărei sai săvirşit în timpul din urmă cu privire la 
România unele schimbări importante: aşa bunădră 
spaţiul de teritor neutru şi internaţional, care înainte 
se intindea numai până la Isaccea, prin congresul de 
Berlin de la 13 Iulie 1878 a fost prelungit până la Por-  
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ţile de fer şi regatului României i s'a acordat un loc 

în comisiunea dunărenă. Cu esecutarea lucrărilor de 

înlăturarea obstacolelor navigaţiunei de la Porţile de 

fer s'a însărcinat Austro-Ungaria singură, căreia i s'a 

recunoscut şi dreptul de a percepe o tacsă provisorie 

pentru acoperirea cheltuelilor. 

Comerciii şi industrie 

Comereiul României a luat numai de 95 ani încoce 

avântul necesar pentru desfacerea suficientă a tot felul 

de producte ale ţărei şi este de dorit țărei să nu se 

ivească curind vre-o perturbaţiune care să aducă cu 

sine schimbări defavorabile şi în privinţa acesta şi să 

jignescă comerciul şi industria ei. De ar fi destinată 

noului regat numai o pace îndelungată ca raporturile 

cele bune de acum să se potă consolida! 

După tâte câte am audit şi vedut în escursiunile şi 

călătoriile nâstre prin România, nu mai încape nici 0 

îndoială că comereiul de acolo va lua în scurtă vreme 

dimensiuni cu mult mai mari şi aceste vor fi atunci 

cu deosebire în favorul agriculturei. 

Rud. Bergner dice: «Comerciul României acum şi 

mai "nainte pste fi numit de sigur infloritor, deşi el 

este concentrat mai mult în mânile streinilor stabiliți 

în ţară: englezi, francezi, greci, jidani şi armeni şi cu 

deosebire în porturile dunărene şi în oraşele provinciale. 

Inainte traficul României gravita hotărit spre Marea 

Negră. Cele mai multe mărfuri treceaii peste Galaţi şi 

Brăila spre Anglia şi Francia şi cele mai puține cu 

acelaşi inconjur spre Germania ; aceste însă s'aii schim-
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i | Put bat în timpul din urmă cu totul in urma reducerei î(4MgP 
semnate a tarifelor societăţii de navigaţione cu vapâre 
pe Dunăre şi inainte de tote prin terminarea reţelei 
căilor ferate române. Abstracţiune făcând de Bucuresci, 
ca oraşul comercial cel d'intâii al ț&rei, deja în anul 
1882 trecură peste Brăila şi Galaţi mărfari în val6re de 
11217, mili6ne lei, peste Iţcani de 47,2 miliâne, peste 
Verciorova de 28,1 mili6ne şi peste Predeal de 27,3 
milione lei. De intențiunea Rusiei dea ridica portul de 
la Reni la portofranc—in locul porturilor france române, 
acum desființate,—România n'are a se teme de vre-o 
perdere, din cunsă că atunci la cas de nevoe Constanţa 
ar putea servi de contrapond». 

Comerciul cu Austro-Ungaria s'a redus considerabil 
în urma espirărei convenţiune: comertiale de 10 anj, 
la 31 Maiii 1886 şi a r&sboiului vamal ivit în urmă. Îm- 
portul din Austro-Ungaria a scădut de la 120,7 mili6ne 
lei (1885) la 53,4 miline lei (1887) ; tot aşa şi esportul 
acolo a scădut de la 83,8 miliâne lei la 21,2 miliâne 
lei. In general însă imoortul țărei a crescut de la 268,5 
milione lei (1885) la 296,5 milisne lei (1886) şi 314,6 
milione lei (1887) iar esportul de la 248 miliâne lei (din 
1885) la 255,5 miliâne lei (1886) şi 965,7 mili6ne lei 
(în 1887). 

Mărfurile importate în anul 1886 se repartisau ast-fel : 
materii textile şi ţesături de categorii diferite în valdre 
de 117 miline lei, metale şi obiecte de metal 53,8 
miliâne, pielărie de 23 mili6ne, coloniale şi fructe su- 
dice 17,6 mili6ne, olărie şi sticlărie de 13,4 mili6ne, 
cherestea şi obiecte de lemn (mobile, etc.) pentru 12 
miline lei. In acelaşi an s'aiă esportar cu deosebire  
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cereale şi făină pentru 4842 miliâne lei, fructe şi le- 

gume pentru 20,1 miliâne şi b&uturi spirtuose diferite 

pentru 12,8 milione lei. La importul de obiecte streine 

participa în prima linie Germania, care dete manufac- 

ture pentru 90 milione lei, apoi Marea-Britanie şi Ir- 

landa cu 86,8 milione, Austro-Ungaria cu 53,4 mili6ne, 

Francia cu 19,7 mili6ne şi Belgia cu 16,6 mili6ne lei. 

Dar şi Italia importă mărfuri diverse in val6re de 

172 mili6ne lei. 

Germania trimete în România cu deosebire ţesături 

de lână, tricouri şi broderii, postavuri, pielărie, şini 

pentru căile ferate, bijouterii şi obiecte de marchitănie; 

cele din urmă vin mare parte din Berlin dar şi din 

Sacsonia, Thuringia şi Germania de sud. 

Navigaţiunea se concentrâză cu deosebire în porturile 

Galaţi, Brăila, Giurgiu şi Constanţa, În anul 1384 aă 

sosit în ţară. 20.630 vase cu 3.678.849 tone. Comerciul 

Qin interior, pagubă că este incă tot jignit prin diverse 

veglemente şi accise supărătâre de ex. prin monopoli- 

sarea vind&rei de sare şi tutun, care cea din urmă îu- 

sese areadată la o societate streină pe 15 ani dar acum 

este luată de stat în regie. 

Din potrivă sa desvoltat un comerciii prosper de 

import şi esport, şi pe când înainte vreme necesităţile 

ţărei se acoperâii de comerciul intern, dar şi prin pâl- 

ciurile de la Lipsca, acum România însăşi s'a pus in 

legătură directă cu țările de producţiune din str&ină- 

tate. 

După ce sa perfecţionat esenţial în timpul dia urmă 

reţeua de căi ferate comerciul a obţinut multe debu- 

şeuri noui ; mărfurile se pot espedia acum mai iute şi 

c
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se pot transporta in deplină siguranţă de la un locla. 
altul, şi, când am fost noi în ţară, am audit că comer- 
ciul a luat un bun avânt până şi prin oraşele şi tărgu-- 
rile mici ale țărei, căci cu 15 ani în urmă nu avâi nici 
o însemnătate. Dar iarăşi ni s'a atras de repeţite ori. 
atenţiunea asupra împrejurării câ! de regretabil este pen- 
tru români că intreg comerciul ţărei se găseşte mai numai 
in mâinile străinilor, a grecilor, jidanilor şi armenilor, 
care ca nişte negustori iscusiţi şi rafinaţi ce sunt, ştită 
să'şi vindă tot-d'a-una marfa lor cu prețuri potrivite şi 
de multe ori chiar cu preţuri fârte mari, şi a fi timpul 
suprem ca şi românii să'şi câştige cunoseinţele comer- 
ciale necesare ca să p6tă susţinea lupta cu succes cu 
streinii venetici şi pe terenul comercial !, 

După ce capitalurile streine au pus primele baze la 
construcţiile de căi ferate în România, a luat mai târ- 
zii guvernul ţărei construirea de căi ferate în mâna sa, 
după ce a recunoscut importanţa şi necesitatea unei 
centralisări cât se pâte de mari a mijlâcelor de comu- 
nicaţiune, şi întrun timp relativ forte scurt a reuşit să 
doteze țara cu v rețea de căi ferate destul de întinsă. 
Fără căile ferate n'ar fi posibilă o comunicaţiune activă 
a locuitorilor ţărei între ei, nici cu naţiunile vecine şi 
câtuşi de puţin nu ar fi de gândit la schimbul de pro- 
duce atât de indispensabil pentru esistenţa statului şi a 
societăței. Tocmai pentru schimbul repede al pris6- 
selor de victualii şi în prima linie de bucate şi producte 
animalice între ţările de producţiune şi cele de consu- 
maţiune reclamă esistenţa unei rețele întinse de căi 
ferate cu un servicii regulat şi prompt de circulaţiune.. 

In anul 1881 ai fost expediate pe căile ferate române:  
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4.400.939 persâne şi 1.100.597 tone mărfuri, dar de 

atunci încâce şi cu deosebire in cei 5 ani din urmă 

traficul pe căile ferate pare fi luat proporțiuni cu mult 

mai mari. R. Bergner relateză că numărul persânelor 

espediate în 1885 a fost de 1.479.440; şi tot în acel an 

au fost espediate bagage 1479 tone, marfă de mare vi- 

tesă 9140 tone, marfă de mică vitesă 1.585.619 tone şi 

obiecte de serviciă 243.916 tone 

In ceea ce priveşte industria profesională a regatului, 

afară de industria de casă, care în sate jocă încă un 

mare rol, ea se află încă în incercări crude, şi numai 

în puţine ramuri s'a putut înființa câte-va fabrici, dar 

-şi aceste în parte cu concursul şi protecţiunea guver- 

nului. Sub industrie profesională noi înţelegem acea 

parte a ocupațiunei materiale a "nui popor oria unei 

ţări, care are de scop prelucrarea şi preschimbarea 

materiilor brute ale naturei, ca prin combinaţiuine, se- 

paraţiune saii modificarea formei să se producă obiecte 

de o valâre şi utilitate mai mare. 

Dacă facem abstracţiune de prelucrarea cea mai sim- 

plă de atari materii prime prin ocupaţiune accesorie 

de casă sati îndustria de casă — apoi şi în România 

putem deosebi 2 feluri de ocupaţiune profesională — 

adică meseriile sai industria mică, şi industria mare 

„de fabrică. Meserii se numesc acelea unde antrepre- 

norii singuratici, care, şi-au câştigat “unoştinţele şi 

_desteritatea necesară în streinătate, dar nu tot-d'a-una 

lucr&ză singuri sai cu calfe, şi într'o măsură mai res- 

rânsă, pe când în fabrici producţiunea de âiferiţi ar- 

-ţicli de vândare se face cu întrebuințare de capital 

„mai mic sati mai mare şi in Qimensiuni mari, cu îm- 
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părţirea muncii şi în cele mai multe casuri cu con-- 
cursul şi intrebuinţarea de maşini costisitore. 

Deşi a fost cunoscut şi guvernului român că indus- 
tria mare formâză pretutindinea 'un factor important al 
avuţiei naţionale, fiind-că numai ea singură este în stare. 
de a spori val6rea intrinsecă a produselor, şi, prin ur- 
mare, impinge producţiunea primitivă la o nouă acti- 

“vitate amplificată, cu tâte aceste el n'a răuşit până a- 
cuma de a crea o industrie mare în România, şi ea. 
este incă tot numui în primele fase ale desvoltărei. 

In ţările vecine regatului, în Ungaria şi Austria, in- 
dustria mare a luat în timpul din urmă un avântce nu 
este de desconsiderat, ba chiar şi în Rusia a făcut in 
urmă mari progrese, deşi se lucrâză acolo numai pen- 
tru acoperirea consumaţiunei interidre sai pentru ţările 
asiatice megieşe. 

Industria ocupă in România ca şi în cele-l-alte țări: 
de la Dunărea de jos o ir&ptă cu totul jâsă, şi se află 
numai în fasele copilărei, şi industria mică pe lângă 
industria de casă nu pot produce mai mult de cât o- 
biectele cele mai indispensabile ale unui menagiit mo- 
dest. După aceste constatări să privim mai de aprâpe 
mărfurile cari se produc în ţară în modul schiţat mai sus:. 

Olăria.— Vase ordinare de păment s'au făcut tot-d'a- 
una in România încă dia timpurile cele mai vechi ; la. 
ele se întrebuința diferite specii de Iuturi ce se găsesc 
acolo şi în special aşa numitul «lut de dle» şi margă. 
argil6să, care se ardei apoi în cuptore de la roşu şi 
până la roşu deschis incandescent. Vasele ast-fel fă- 
cute r&mân f6rte por6se şi numai după smălţuire de-- 
vin apte de întrebuințat.  
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Fabricaţiunea 6lelor a obţinut în timpul din urmă o 

îmbunătăţire, şi acum se confecţioneză în multe locuri 

vase de gust în forme după modele antice. Pentru aşa 

numita olărie albă sai de faiantă din care se fac vase 

ordinare de bucătărie, blide, străchini etc. se între- 

buințeză lutul ordinar de 6le, iar pentru olăria brună 

se intrebuinţeză un lut binişor durabil la foc. Luturile 

grase şi cleiose se amestică cu luturi slabe, ori nisip, 

câte odată şi cu cremene, cretă sati cărbune de piatră 

pisat şi apoi după ce a stat luni întregi amestecat, se 

calcă din noi, se taie la r6tă şi se supune unui proces 

de facțiune, apoi se calcă şi trământă din nod până 

ce s'a prefăcut într'o pastă cu totul omogenă. Cu fa- 

bricaţiunea de 6le se ocupă câte odată şi țiganii de 

ambele sexe. După comunicările d-lui Rud. Bergner, 

d-nu Kloband şi Woltei au incheiat un contract cu pri- 

măria oraşului Brăila, care le-a cedat un teren pe 30 

ani pentru înfiinţarea unei fabrici de porcelănărie. 

Sticlăria.— Industria sticlăriei stă şi ea încă pe un 

nivel inferior şi abia în timpul cei mai recent sai în- 

fiinţat câte-va fabrici de sticlă mai mari, care pun în 

gomereii o martă bunişoră. Necesitatea principală în 

tot felul de obiecte de sticlărie se acopere tot prin im- 

port din străinătate. Materiile prime diverse ce se în- 

rebuinţeză la fabricaţiunea de sticlă se pulveriseză 

pine, se amestecă cu îngrijire în anumite raporturi şi 

apoi după adăogirea ae hărburi de sticlă mărunţite 

bine şi sortate, cari le-aă adunat sai cumpărat în co- 

merciii, se pun tâte în cuptor, se topesc la olaltă, şi 

se suflă din noi. |
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Pielăria şi în special tăbăcăria, care multă vreme 
era cu totul în lângezire şi dădea puţină marfă de folos, 
s'a recules binişor în timpul din urmă şi în multe lo- 
curi obţinând mai multă atenţiune. Ea se practică maj 
mult în mic ca profesiune şi numai în câte-va casuri 
isolate se face în mare în formă de fabrică, Gar în 
scurtă vreme ea va face progrese mai însemnate. După 
d-nu Rud. Bergner tăbăcăria lui Eichhorn & comp. a 
luat în timpul din urmă o ast-fel de desvoltare în cât 
se lucreză în ea acum cu abur şi ocupă 60 lucrători 
în permanență, şi trimete cantităţi mari de talpă în 
Bulgaria. La Dobrovăț esistă o mare fabrică de tăbă- 
cărie a Statului în care se face talpă şi căpută pentru 
cisme şi ghete militare. 

Obiecte de curelărie, șelărie şi traiste de piele se 
produc mai numai pentru trebuinţele locale dar şi a- 
ceste numai în măsură insuficientă, deşi față de avu- 
ţia ţărei in buve piei de vită, bivol, die ete. fabrica- 
ţiunea a tot felul de obiecte de piele ar putuea lua o 
desvoltare mult mai mare, şi multe piese s'ar putea 
da străinătăţii dacă s'ar găsi între români mai mulţi 
Smeni esperţi şi meseriaşi diligenţi în acâstă ramură. 

Fabricaţiunea de cisme şi ghete începe să devină 
o ramură industrială din ce în ce mai importantă, mai 
cu semă după ce in tâte oraşele mari încălţămintea de 
predilecţiune de mai nainte — opinca — este înlăturată 
tot mai mult de către ghete şi ciobote. | 

Articiii de galanterie, de piele şi articole de lucs, 
trebuesc incă tot imporiate din străinătate şi numai 
câte-va mai mici şi neînsemnate se fac în ţară de cătră 
meseriaşii străini stabiliţi acolo.  
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Mătase crudă sati borangic de o bună calitate, 

se produce în districtele Teleorman, Ilfov, Râmnicu- 

Sărat şi Buz&ă, dar pagubă că numai o mică parte din 

ea se intrebuinţeză în ţară pentru fabricaţiunea de țe- 

sături. 

Fabricaţiunea de articole de lână, atât de impor- 

tantă pentru ţara intregă, este iarăşi neglijată, deşi 

ar putea fi făcută atât de uşor utilă ţărei, adică culti- 

vatorilor de oi. Torcători mari de lână pentru Ramgarn 

nu exista încă pici una în anul 1886, şi nu esie cu- 

noscat dacă cumva de atunci încoce s'a înfiinţat vre 

una. Cea mai mare parte din lâna produsă în ţară de 

pe oile române se potrivesce forte bine pentru produc- 

jiunea de postavuri de Kamgarn mai grose şi ar fi de 

dorit ca acea ramură industrială să obiină mai multă 

atenţiune. 

Este adevărat că sunt in ţară câteva stabilimente 

pentru fabricare de postavuri mai grâse pentru ţ&- 

rani şi armată la Nemţu, Buzău, Piteşti şi Azuga, a 

căror fabricate încă lasă mult de dorit. în mai multe 

locuri de ex. în Slatina, Bacău, ete. sunt torestorii mici 

în care se face pânură şi stofe de păslă pentru esigen- 

ţele cele mai modeste, unde şi noi am avut ocasiunea 

de a inspecta o atare fabrică mică: Proprietarii acestor 

stabilimente fârte primitiv arangiate, cumpără lână nes- 

pălată de la țăranii din apropiere, o spală, o văpsesce, 

o tae, o ţes, dai la piuă şi, în urmă, 0 cos tot ei cu 

ajutorul membrilor familiei făcând din ea mantale, su- 

mane, zăbune, ciâreci etc, de cari pârtă poporul cu 

predilecţiune. Nouă ni sa spus că industria de casă 

de acolo produce în cele mai multe locuri materiile 

 



65 
. 

  

pentru imbrăcămintea ordinară ț&rănescă şi cererea 
după materii mai bune nu este atât de insemnată în 
țară în cât să renteze înflinţarea de stabilimente mai 
mari şi de fabrici de postav sistematice, pentru a face 
in ele stofe mai scumpe. Insă noi suntem cu totul de 
altă părere, şi credem că cererea după stote de lână mai 
irumâse ar deveni în scurtă vreme atât de insemnată în 
cât fabricile ar avea ocupaţiune suficientă şi sute de mii de 
lei, care adi se duc în străinătate pentru cumţă&rarea 
de atari materii, ar remânea in țară. Nu pote fi trecută 
cu vedarea nici acea rainură a industriei casnice care 
în România, ca şi în alte țări de la Dunărea de jos, 
se ocupă cu fabricarea de straie şi de covâre colorate; 
in multe locuri se fac atari articole şi câte odată se 
face cu ele şi un comerciii de esport destul de lucrativ. 

Unele monastiri de călugăriţe produc şaiac şi pâslă 
câte odată mănuşi şi ciorapi de lână cari le vena la oraşe. 

Pălăriă grâse de pâslă pentru t6rani se fac in dife- 
rite ateliere mici în mai multe oraşe ; noi am avut oca- 
siunea de a vedea in Bacăii un ast-fel de atelier şi am 
remas uimiţi de modul simplu de confecţionare a pă- 
lăriilor şi acelor 6meni sirguitori trebue să le recu- 
nOscem o abilitate 6re-care. 

Afară de pălăriile de pâslă, căciulele de piele cari se 
fac din piei de miel sai de die, formâză şi ele o ma- 
terie de imbrăcăminte importantă atât pentru popula- 
țiunea rurală cât şi pentru milițieni (Dorobanţi), mai. 
pretutindeni ini ţară vedi folosinduse acest acoperemânt 
al capului purtându-se iarna ca şi vara. Calitățile de 
căciuli mai fine tot se mai importeză încă din Rusia, . 
şi de regulă se plătesc şi forte scump.  
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«0 fabrică de pânză Gin Viena şi o fabrică de fla- 

nele din Braşov vor să'şi înfiinţeze filiale în România» 

(R. Bergner). 

Cojâce și sumane brodate, cari se portă cu predilec- 

tiune de populaţiunea vurală de ambe sexe, se fac de 

meseriaşi de profesiune în mai multe locuri, dai şi 

pentru industria de casă un articol ce nu este de dispre- 

țuit, şi care câte odată se esporteză şi în Ungaria şi 

Transilvania. 

Industria bumbacului —torcătorii şi ţesătorii de bum- 

bac — este încă cu totul neinsemnată. Dacă în timpul 

din urmă s'au înființat ici-colea câte-va ateliere mai 

mici in care se face pânză grâsă de col6re albă pentru 

cămăși, cari sunt cusute apoi cu arniciti roşu şi albastru, 

lipsesc însă cu desăverşire fabricele mari de acest 

soiă. Importul de materii de bumbac este şi astădi 

incă destul de însemnat. 

Nu numai femeile de la oraşe şi tirguri ci şi cele de 

la sate ai o mare predilecţiune pentru cartâne tărcate; 

(eretone cu vărgi diferite) ele li se aduc de către negustorii 

străini în case, şi se vând adesea scump peste măsură. 

Industria inuluă este şi ea din păcate de pulină 

însemnătate, pe când torsul de cânepă se face adesea 

pe o scară întinsă şi cu deosebire de populatiunea ru- 

rală. Din cânepă se fac pânze grose pentru necesităţile 

casei şi frânghii, sfori, chingi ete. cari din causa te- 

nacităţii lor celei mari sunt adesea cumpărate bucuros 

şi de negustorii străini. Dar torcătoria mecanică a câne- 

pei este incă prea puţin desvoltată, cea ce este cu atât 

mai regretabil cu cât este notoric, că cânepa reuşeşte 

în ţară destul de pine şi dă tot-da-una mari recolte. 
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Boiangerii și upretorii mai mari cari staă în legă- 
tură cu torsul şi țesutul de pânzeturi, pe cât ne este 
novă cunoscut, încă nu se află, sati că sunt câteva în 

oraşele mari. 

Pentru fabricațiunea hârtiei există deja de mat 
mulţi ani o fabrică în stil mai mare la Bacăi; ea insă 
după cum ne am convins şi noi, are lipsă de unele a- 
'melioraţiuni şi modificări în esploataţiune. Ar fi timpul 
suprem de a ingriji cu tot dinadinsul ca cel puţin cea 
mai mare parte din hărtiu ce se consumă în ţară, chiar 
Şi calitățile cele mai fine, se se producă în fabricile 
proprii, ca să nu se mai dea in continui şi pentru 
aceste articole sume mari de bani, ce se dă astă-di 
străinătăţii. 

Industria alimentelor şi de comestibile a făcut în 
timpul din urmă progrese mai mari. Aşa bună 6ră in- 
dustria morăritului a luat un avânt satisfăcător prin 
introducerea forţei de abur şi pare a merge spre o desvol- 
tare frumuşică. Tocmai acâstă industrie este menită să 

devină după a nâstră părere, în curând, unul din spriji- 

nele de câpetenie ale comerciului cu cereale şi să aducă 

mari fol6se agriculturei. 

Deja acum produc morile române tot-felul de făinuri 

bune pentru esport. 

Cantitatea de făină ce se consumă în ţară, şi care 

este destul de însemnată, provine numai de la monile 

de abar indigene şi tot-Va-una se plătesce cu mult mai 

scump de cât făina produsă de morile mici de apă. 

Esportul de făină a sporit în timpul din urmă f6rte 

mult şi este de aşteptat ca acel ram industrial să de- 

vină în acâstă vreme una din industriele cele mai im-  
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portante şi mai rentabile alo vegatului. Comercianţii cet 

| activi şi abili din porturile dunărene işi dai multă si- 

: linţă de a face cunoscute în străinătate făinurile ro- 

mâne, şi deja acum €i obțin resplata bine meritată.. : 

Făina de grâil românăscă nu este întru nimic înferioră 

celei ungureşti pentru copt; şi se vinde tot-d'a-una cu 

mult mai ieftenă de cât aceia. 

Cu fabricaţiunea, zahărului din sfecle țara v'a prea 

avut până acum Noroc; după câte au audit nici una | 

din cele două fabrici înfiinţate în anii din urmă în ţară 

vaii putut face afaceri satisfăcătore, căci una din ele 

a dat în curând faliment şi a încetat cu totul, iar cea- | 

J-altă produce un zachar, care în valore este cu mult | 

mai inferior zacharului din străinătate. 

Ca motiv de scuză pentru acest susces slab în fa- 

pricaţiunea de zachar ni s'a dat conducerea şi supra- 

vegherea care înainte vreme ar fi fost cu totul “alşă 

şi viţiosă in cât nu era de aşteptat vesultate satisfă- 

către ; şi abia în timpul din urmă sat mai îndreptat 

  

lucrurile în spre bine. 

Desvoltarea cea lentă şi puţina întindere a acestei 

industiii este cu atât mai regretabilă, căci după cum 

este cunoscut pămentul țerei pe mai multe locuri este: 

fârte potrivit pentru cultura sfeclei de zachăr, şi acolo 

sar fi putut obține recâlte cel puţin tot aşa de mari, 

dacă nu mai mari ca în Cernozemul-pământu
l-negru 

din Rusia meridională. Analise repeţite făcute sfeclelor 

produse în România ai demonstrat că în elese găsesce 

în termin mediu tot atâta zachăr ca şi in cele produse 

la noi în provincia Sacsonia, şi noi suntem de părere 
. a 

că fabricaţiunea zachărului ar avea Şi în România un  
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viitor destul de mare dacă s'ar găsi numai Gmeni cari 
să-şi pricepă bine meseria lor, şi să şi-o îndeplinâscă 
cu dragoste şi conscienţiositate. Mulţi dintre marii pro- 
prietari din România adi nu se mai indoiesc că tocmai 
printr'o cultură de sfecle raţională şi prin fabricaţiunea 
îngrijită de zachăr şi ar spori considerabil veniturile 
moşiilor, şi ştiu forte bine că prin cultura sistematică 
de sfecle pămenturile se curăţă de burueni iar plan- 
tele cari le succed dati şi ele recolte mai bune. 

Bererii se găsesc întrun număr respectabil in ţară, 
nu numai în Bucuresci, laşi şi Brăila, dar şi în mai 
multe oraşe din provincie, şi în unele din ele se face 
o bere destul de bună. Cele mai multe bererii fac bune 
afaceri şi căştigă bune parale, iar în altele se scâte 
din căldare o beutură pe care nu o pâte bea nimeni 
şi care este mult inferi6ră berei care se importă din 
Austria şi Germania. Fabricele de bere cele mai im- 
portante suni cele din Bucuresci a lui Oppler şi a lui 
Luther ; cea din urmă este cea mai mare şi mai fru- 
'mosă din ţara intregă, şi merită o deplină atenţiune. 
In tâmna anului 1891 noi înşine ne-am luat ocasiune 
de a visita de aprâpe acel stabiliment şi astfei putem 
-da unele date prititâre la el, Bereria a fost întemeiată 
in anul 1872; proprietarul ei, d-nul Erhard Luther — 
mort, nu de multă vreme,—incepn mai întâi afacerea 
sa în mic şi abia în 1885 a fost întocmită pentru ex- 
ploatarea cu abur. De atunci în coace afacerile luară 
din an în an dimensiuni tot mai mari , calitatea berei 
mai bună şi Qesfacerea ei mai mare, atât în oraş cât 
Şi în atară de oraş. In arul 1890 s'a inceput o mărire 
«esenţială a fabricei lui Luther şi s'a dat stabilimentului  
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intindere cum puţine o aii berăriile nostre din Ger- 

mania de nord. Două maşini de aburi de câte 12 şi 50% 

cai putere servesc la esploatarea ei care de curând a 

fost urcată la 100.000 hl. iar producţiunea de bere se: 

urcă la 20.000 hi ctolitri pe an. 

In bereria menţionată sa plătit în campania anului 

1890, dare directă către stat pentru bere 463 416 lei 70: 

bani şi 175.678 iei 45 bani accise la comună. 

Fabrica de bere se compune din două slădării, cari 

ambele sunt întocmite după sistemele cele mai noui 

şi pot fi numite slădării-modele. 

Clădirea întrâgă, arangiamentul interior al tuturor lo- 

calelor face impresia că sunt de cea mai mare soli- 

ditate încât nu ţi-le poţi închipui mai bune. Slădăria 

cea nouă are o suprafaţă de 1400 m2. şi posede o us- 

către de slad dublă, cu aparate de transport, apoi 

maşini de curăţat orzul, şi maşini de curăţat sladul, 

cari iareşi nici unul nu lasă ceva de dorit. Ariile pentru 

slad sunt făcute de un italian în mosaic forte frumos 

şi durabil. Camera e fert (berea) se compune din dou& 

căldări complecte de sistemul cel mat nou, care în timp 

de 24 ore pâte produce 480 hl de bere. Camera de ră- 

cire conţine două recitâre de fer cari stai în legătură 

cu un aparat irigatotr sist. Lavrence, şi care chiar $i 

pe căldura cea mai mare de vară funcţioneză escelent. 

Pivniţa de fermentat în cele 5 compartimente ale sale 

coprinde 58 cădi mari cu 0 capacitate sumară de 1740: 

pl. In pivniţa de deposit se găsesc 300 buţi, cari sunt 

făcute tote în ateiierile de dogărie proprii. Pivniţa de 

deposit în total are o încăpere pentru 800 hectolitri. 

În fine nu putem iiece cu vederea nici grajdul cu în-    
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tocmirile şi instalaţiunile sale escelente, în care se 

țin 20 cai grei. din Europa de nord, şi cari se văd rar 

de tot prin România. Cu bereria este impreunată şi o 

grădină de restauraţiune care pe timp îrumos în fie- 

care s6ră este bine cercetată de bucurescenii cari bâi 

bere, Atât grădina cât şi t6te localurile bereriei sunt 

iluminate cu electricitate. 

Funcţionarii acestui stabiliment, sunt mai toți din 

Austria şi Germani ; ei îngrijescă de afacerile lor cu 

cea mai mare conscienţiositate şi diliginţă, şi aci me- 

rită o menţiune specială, activitatea maiestrului berar 

Horn—mâna dreptă a Domnei Luther— şi care merită 

lauda cea mai mare şi deplină recunoscinţă. 

In cele mai multe judeţe din Romănia se produce 

un orz destul de bun pentru bere, şi dacă sar îngriji 

ca să se găsâscă buni maeştri de bere, succesul dorit 

n'ar întârdia să sosâscă, şi importul de bere streină— 

adi destul de considerabil—s'ar reduce mult, şi că pâte 

ar înceta cu totul. 

Fabricaţiunea de spirt aduce în unele locuri bune 

iolose ; ea este în sine o ramură destul de bănosă, şi 

mulţi 6meni şi-au făcut mari averi din ea. Fără îndoială, 

acestă ramură industrială merită în Romănia mareaten- 

țiune şi eu trebue sprijinită de guvern din răsputeri. 

Prin esportul de spirt, se pot aduce în ţară sume mari de 

bani pe fie care an, şi abia se gâsesce o altă ramură in- 

dustrială care să dea mai mari rente de cât ea. Am 

avut ocasiunea să visităm una din cele mai mari vel- 

niţe din Moldova şi putem să raportăm numai favorabil 

despre ea. Un grec de origine, d-nu P. Sp. Topali, are 
„la Chiţoc, nu departe de Vaslui, o fabrică, care atunci  
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(1895) într'o campanie de lacru, de 9 luni de ile pro- 

ducea 9000 hectolitri spirt rafinat (alcool absolut) şi 

care pare a fi fost mărită din noă. In Chiţoc se lucrsză 

atât porumb, cât şi orz şi secară şi pe fie-care di se 

plămădesce câte 14.000 kgr. bucate cari apoi se dis- 

til&ză în aparatele cele mai bune şi mai noui, aduse 

în parte din Germania (Halle a/S) şi Austro-Ungaria. 

Lăturile (borhotul) câte 520 hectolitri pe qi se dedea, 

pe vremea când am fost noi acolo, la 840 boi şi 100 ri- 

mători, cari erai puşi la îngrăşare. Acum sunt puşi la 

îngrăşat în grajduri bine ventilate peste o mie de boi. 

Nu putem perde ocasiunea de a nu aminti acicăd-nu 

Topali a studiat cu diliginţă la institutul nostru agro- 

nomic. al universităţii din Halle a/$, şia făcut şi prac- 

tică în una din velniţele cele mai mari din acea re- 

giune — la fraţii Nagel in Trotha şi care acum seceră 

râdele străduinței şi conscienţiosităţii sale. 

Cu ocasiunea petrecerei nostre din urmă în ţeră, în 

tâmna 1891, am avut ocasiunea de a visita moşia şi 

velniţa d-lui Marinescu din Bragadir, lângă Bucuresci, 

şi nu putem trece fără să spunem că moşia acea este 

atât de bine organisată, inzestrată şi exploatată încât 

nu poți dori mai bine. Şi cu deosebire merită o aten- 

țiune specială, fabrica de spirt cea mare de acolo care 

în interval de 24 ore prelucreză 18.200 kgr. porumb, 

9.200 kgr. orz (ca slad) şi 3.500 kgr. secară pentru fa- 

pricaţiune de drojdii, s6i în total pe di prelucreză 

câte 93.900 kgr. bucate. 

Trei cazane de vapori sist. Henze, un aparat de plă- 

mădit sist. Leinhaas—şi un aparat care lucreză încon- 

tinuu, prelucreză căte 6.000 hl. plămădslă pe oră. Două 
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aparate de rectificarea spirtului dai pe oră câte 240 
litri spirt rectificat de 964 grade tărie. 

In localul de fermentaţiune se află 20 cădi de fer. 
mentat dintre cari fie-care are o capacitate de câte 
15,000 litri plămădelă pentru fabricarea de spirt şi apoi 
alte 10 cădi în care incape câte 6000 litri plămădelă 
pentru fabricaţiunea de drojdie. Intrga fabrică şi ferma 
de la Bragadir sunt iluminate cu electricitate şi atât 
edificiile intre:sine'cât şi fabrica stau cu contoarul, care 
se află in Bucuresci, în lgătură de telefon, în cât 
tot-deauna se pâte ingriji pentru o resolvare repede a 
tutulor chestiunilor. Cu borhotul produs de fabrica 

acesta se îngraşe câte 2000 boi şi 1000—1900 rimători, 
Şi aceste vite de obiceiii bine îngrăşate se vend pe la 
măcelarii din Bucuresci. 

După spusele d-lor Nagel din Trotha a/S. porumbui 
românesc dă aprope regulat cea mai mare cantitate 
de spirt. 

Raporturile economice şi financiare ale României 
sunt favorabile în gradul suprem pentru fabricaţiunea 
de spirt, şi nu mai incape nici o indoială că spirtul 
românesc ar găsi tot-deauna desfacere pe piețele din 
Europa occidentală unâe ar păşi ca un concurent re- 
marcabil al spirtului german. Recoltele de ] orumb, de 
obiceiii forte abundente, şi calitatea lor escelentă dat 
fabricanţilor de alcool o materie primă pe cât de bună 
pe atât şi de ieftină pentru industria lor, şi dupe a 
nostră părere ar fi una din datoriile de căpetenie ale 
proprietarilor de acolo de a inlesni tot-daauna înfiin- 
tarea de velniţe şi de a îngriji după puteri pentru o 
esploatare raţională a fabricilor de spirt. Rua. Bergner  
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(ice că succesele obţinute pe terenul fabricaţiunei de 

spirt pot fi numite de câți-va ani incoce Qestul de sa- 

tisfăcătâre. «E. F. Ireseter a inființat la Turnu-Severin 

un stabiliment de destilaţiune pentru a putea da fără 

taese de vamă licoruri, rom, cognacuri etc. la negus- 

tori, otelieri şi cofetari; aceste articole până acum erau 

tâte importate din străinătate. 

Conserve şi dulcețuri de fructe se fabrică în câte-va 

localităţi ale ţărei în cantităţi destul de insemnate, şi 

ma! tot-desuna ele se prepară forte bine, pe fie-care 

an se pun în vândare cantităţi însemnate din aceste 

dulceţuri, atât de plăcute la tineri şi bătrâni în ţara 

intregă, şi o parte din ele so dă şi strâinătăţii. Mai 

multe fabrici din Galaţi şi laşi produc de multă vreme 

un fel de dulceţuri deosebite cari sub numele de dul- 

ceţă şi rahat se pun -in vendare în ţară şi se trimit 

şi la Paris, Londra, Constantinopole şi Berlin, şi devin 

din ce în ce mai plăcute. Clasele bune în România con- 

sumă cantități insemnate de dulcâţă şi rahat. 

Actualmente guvernul român se ocupă cu planul în- 

fiinţărei unei fabrici mari pentru conserve, care se in- 

trebuinţeze cu deosebire carnea de vită, şi noi suntem 

de părere că tocmai acâstă industrie ar avea un mate 

viitor pentru ţară şi agricultura ei, căci ar folosi mult 

cultivatorilor de vite. Preţul vitelor grase : oi, rimători, 

a fost până acum aşa de mic în cât nu se renta ingră- 

şarea lor şi venitul din ele era prea neinsemnat pentru 

a provoca o ocupaţiune pe scară mai mare şi în mod 

sistematic. Aşa bună ră imi serie d-nu Topali din 

Chiţoc, că in oraşele Vaslui şi Berlad chilogramul de 

carne de vacă din cea mai bună se plătesce cu 70 bani, 
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şi nu este uşor de a vinde în ţară vitele ingrăşate pe- 
un preţ convenabil; o pereche de boi ingrăşaţi se pâte 
cumpăra cu 120 lei, iar pentru cei slabi se plătesc 
nisce preţuri miserabile de tot. In timpul din urmă s'aiă: 
ameliorat aceste raporturi pe unele locuri, dar nu pre-: 
tutindeni. Până ce frontiera României a fost inchisă. 
esportului de vite nu putea fi vorba de vr'un negot in- 
semnat cu vite grase şi de aceea fabricaţiunea de con- 
serve pare a fi unicul mijloc pentru a obţine preţuri 
mai bune la vite şi la carne. Deschiderea abatorului 
de rimători de la Turnu-Severin, care a fost înfiinţat 
din nui în anii din urmă, va fi adus 6re-care amelio- 
rare in preţurile cărnii; însă după cum am audit noi 
in anul trecut la Budapesta negoţul cu vimători graşi 
românesc: este incă fârte redus, şi, deci, se vede că: 
el nu a folosit prea mult ţării. 

Capitala Bucuresci, afară de un abatorii frumuşel şi: 
potrivit instalat, mai dispune încă de câte-va scaune de- 
tăiere mai mici numite salhanale cari prevăd pe locui- 
tori cu cărnuri bune şi pun in comerciă cantităţi îin-- 
semnate de seii de vacă şi de 6ie. Dar şi în oraşele din 
provincie şi în cale de porturi, sunt abatorii mă- 
ricele cari produc pe un preț ieftin nu numai carne 
prospătă, dar şi carne uscată aşa numita pastramă. 

Utilisarea remăşiţelor din aceste măcelării lasă de or-- 
dinar incă multe de dorit; numai la abatoriul din Bu- 
curesci am găsit o fabrică de margarină în exploataţie,. 
a cărei instalaţiuni le putem numi în totul potrivite. 
Produsul gata se esporta în Olanda unde se intrebuin-- 
ţeză la fabricaţiunea de unt artificial.  



        

In fabricaţiunea de săpun s'au făcut în anii din 

urmă progrese remarcabile: abstracţiune (ăcend de 

prepararea de săpunuri ordinare cari se fac în indus- 

tria de casa ţărănescă, vine acum din diferite fabrici 

din capitală un săpun care nu este intru nimic inferior 

săpunurilor celor mai bune din str&inătate, şi numai 

săpunurile de tot fine şi tare parfumate se mai im- 

portă din Francia, Anglia şi Austria etc. 

In fabricațiunea de lumânări Româniu face parte 

dintre acele ţări ale Furopej meridionale cari ai încă 

multe de fă:ut pe acest îeren industrial ; şi ea lasă 

âncă multe de dorit. Facerea lumânărilor ordinare de 

seii se practică încă din timpuriie străvechi ca profe- 

siune şi întrun mod de tot simplu şi primitiv de ţărani 

in industria de casă. 

In Galaţi esistă o fabrică de lumânări de stearină. 

Producţiunea de gaz aerian pentru iluminat se res- 

“tringe de obiceiă numai la câte-va oraşe mai mari ; iar 

în cele-Palte oraşe şi târguri unde este ordonat ilumi- 

patul din partea poliţiei, acolo se întrebuinţâză petrolul 

care este cu mult mai ieftin, şi pre cum sa amintit 

mai sus, se găsesce în diferite locuri în ţară. Tot pe- 

trolul se întrebuinţeză şi la iluminatul caselor, graj- 

durilor etc. 

Este cunoscut că România este forte bogată în isvâre 

„de petrol şi în privința estragerei lui România din- 

preună cu Austro-Ungaria stai în fruntea statelor Eu- 

ropei, ŞI cu deosebire România este în stăpânirea unor 

isvore de ţiţeiu forte bogate, d. es. în judeţele Prahova 

şi Buzău, din cari se scot pe fie-care an multe mii de 

cântare metrice de petrol. 
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In timpul mai noi s'aii ocupat românii şi cu fabri- 
caţiunea de materii inflamabile: chibrituri svediane- 
cari în val6re sunt ceva inferidre celor ordinare, se fac 
in Bucuresci la Filaret. Fabricaţiunea şi vendarea de chi- 
brituri formeză unul din monopolurile Statului. 

In ceea-ce privesce fabricațiunea de văpseli, lacuri. 
și firnise (vernice) putem spune puţin în privinţa lor; 
cele mai multe din ele se aduc din străinătate. Numai 
câte-va locuri sunt unde se fabrică văpseli frumose. 

Fabricaţiunea de articole de lemn şi de timplărie a: 
căştigat forte mult în cei 25 ani din urmă atât în di- 
mensiune cât şi în valdre; în diferite ateliere mari se 
fac deja diferite soiuri de articole pentru dulgheri şi 
forte bune, şi acum incepe şi timplăria română dea 
face mobile fârte frumâse pentru menajul Gmenilor cu 
dare de mână. Boerii cei bogaţi insă nu vor să ştie 
mult de tâmplăria română și îşi comandă mobile de la. 
atelierele cele mari de la Viena, Paris, Marsilia, ş. a. |. 
Ferăstrae şi tăietâre de table de lemn pentru înbră- 

catul mobilelor s'ai inființat în timpul din urmă mai 
malte ; pe ele le găsesci cu deosebire în regiunile bo- 
gate în păduri, şi ni s'a spus că deja de mai mulţi 
ani încoce plâcă din porturile dunărene corăbii mari 
incăreate cu scânduri frumos tăiate, cu grindi şi am-: 
nare pentru străinătate. 

Articole ordinare de lemn se fac de obicei ca in- 
dustrie mică sai ca Ocupaţiune accesorie, acestă ra- 
mură a industriei de casă se limiteză numai la locali-- 
tățile muntâse şi bogate în păduri ale ţărei, unde ea 
este un forte bun ajutor pentru populaţiunea săracă. 

Industria ferului și a, oțelului este cu totul în lân-  
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gedire, şi acesta este cu atât mai regretabil cu cât in 

qiferite locuri din ţară se găsesc minereuri de fer de 

bună calitate; fără dificultăţi prea mari s'ar putea fa- 

brica acolo articole de îer şi oţel pentru necesităţile 

ţării. Ţiganii ca lucrători de fer, ferari, lăcătuşi, fac mai 

mult de cât ai crede, şi noi am vădut de mai multe 

ori cose făcute de acest neam cari în valâre nu erai 

intru nimic inferidre câselor celor mai bune de Stiria. 

In total metalurgia României lasă încă mult de dorit 

şi numai în casuri isolate dai de ast-lei de articole 

făcute în ţară cari să satisfacă pe cumpărătorii lor pentru 

durată. Numai în timpul din urmă s'au înființat în mai 

multe oraşe fabrici mici pentru maşini şi turnătorii, 

cari se ocupă în special cu coostruirea de maşini agri- 

cole, şi une-ori pun în comerciii nisce piese cari me- 

rită tota lauda. Majoritatea covărşitore insă a maşi- 

anilor de tot telul vin din străinătate şi pe fie-care an 

se duc pentru ele mari sume de bani din ţară afară. 

Maşini agricole şi cu deosebire pluguri le fournis6ză, 

între altele, atelierele lui Rua. Sack din Plagwitz, lângă 

Lipsca, şi Eckert din Berlin. 

Multe din maşinile mari insă se importă în România 

din Austro-Ungaria, Anglia, Francia şi Belgia, şi im- 

portul lor pare a se fi sporit f6rte mult în timpul din 

urmă! 

1. Observaţiune. Rud. Sack ne comunică la 25 Ianuarie 1887 că în 

anul 1836 el a trimis în România 10,000 pluguri şi 5 maşini de semănat 

în rândul, şi guvernul român a comandat din noi 400 pluguri şi 20 

părechi de grape pe cari să le împarță la coneursurile agricole ea premii 

1a țărani. 

     



  

Fără indoială că guvernul a făcut mult în cei 15—20 
ani din nrmă pentru ridicarea industriei indigene : a 
înfiinţat mai multe şeâle de meserii, vre-o 12 la număr, 
dar tot mai rămân încă multe de făcut în privința 
asta. La 21 Aprilie 1887 s'a promulgat o lega pentru 
încuragiarea industriei naţionale care azordă mari pri- 
vilegii la industriaşii cari dispun de un capital de cel 
puţin 50.000 iei şi înființeză o fabrică care se ocupe 
minimum 95 lucrători în permanenţă, d.es. scutire de con- 
tribuțiuni şi imposite pentru 15 ani, scutire de vamă 
peniru maşini sait | ărţi qe maşini, şi pentru materiile 
prime şi, în fine, taxe reduse. După a n6stră părere po- 
Siţia şi natura regatului este atât de avantagi6să pentru 
prosperarea industriei, în cât ar fi regretabil in gradul 
Suprem dacă nu sar lua tâte măsurile şi mijlâcele 
pentru a aduce o ameliorare esenţială în tâte intreprin- 
derile industriale. Trebue să se găsescă in ţară 6meni 
energici şi plini de abnegaţiune cari să'şi sacrifice, tâtă 
forța şi timpul lor numai ca să facă ceva remarcabil 
pe terenul industrial. Dacă şeâlele proprii şi stabili- 
mentele industriale ale Statului nu sunt suficiente 
pentru a da tinerimei cunoscinţele teoretice şi practice 
cari sunt necesari în industria mare, atunci să se re- 
curgă la streinătate. Tinerii români silitori vor găsi o 
primire amicală în şcolele profesionale şi fabricile de 
aici (Germania) ca şi în cele din Anglia, Belgia şi Fran- 
cia, unde vor avea ocasiunea de a înv&ța ceva solid şi 
apoi când se vor întârce înapoi în patria lor nu le va 
fi prea greu a găsi aplicaţiune ca instructori şi diri- 

„ginți de stabilimente industriale, sai când vor dispune 
de mijlâce vor înfiinţa ei iasişi fabrici proprii. Proprie-  
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tarii cei bogaţi din ţară îşi vor putea procura uşor su- 

mele de bani cari sunt necesare pentru înființare de 

industrii mari, şi aceste esploatate sistematic vor da 

probabil o mai mare dobândă a banilor, de cât capi- 

talele puse în căutarea rapace a moşiilor, care se esel- 

cită pe o scară întinsă încă în multe Jocuri. Pretutin- 

dinea unde comerciul merge mână în mână cu agri- 

cultura şi industria fac la olaltă fie-care afaceriie cele 

mai bune, se deschid noui sorginţi de venituri pentru 

(ară, cari inainte erai cu totul necunoscute, zăcea ore 

cum în sec. 

Țăranii cari forme&ză marea majoritate a populaţiunei 

fac ei insişi pe industriaşii lor proprii ; ei îşi clădesc 

singuri casele lor, işi fac singuri mobilele din casă şi 

instrumentele agricole, îşi fac. chiar şi carele, pe când 

femeile lor torc şi ţes pânzăturile pentru trebuinţele 

casei. Ţesăturile făcute în industria de casă şi in Mo- 

năstirile de călugăriţe mai tot-deauna se disting printi”o 

lucrare solidă şi modeluri de gust, întrun stil proprii 

naţional. In aceste tipare se pot constata cu precisiune 

imitaţiunea modelelor romane antice transmise prin 

traâiţiune. Din lână se face pânură de aba sait dimie, 

care sevvă în mare parte Ja confecţionarea hainelor 

bărbătesci. Din in se fac stergare, rufe de pat şi cos- 

tume de vară; din Ț&r de capră pănură mai grosă, 

preşuri, apoi coviltire, saci şi zăblaie. Bine, şoriuri, 

scurteici, v&luri şi marame, brobâde pentru femei se 

toro şi țeş de ele, şi apoi le brodeză cu mătase boită 

in desenuri artistice, câte odată cu fluturei de aur şi 

cu mărgele de sticlă. Veluri fine de lână se fac în mo- 

nastirile de maici. (iovore fărte durabile, în o culore   
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s6u în mai multe culori se fac din lână seă şi de pâslă 
in tote mărimile. Pentru acoperitul paturilor servese 
plocadele cele invărgate şi procoveţele tărcate, precum 
Şi țole grâse din materia din care se fac şi sărici. liele 
şi v&lurile pentru femei se brodză artistic cu mătase 
multicoloră. Cusături şi brodării excelente, precum şi 
costume naţionale femeesci, vin din Asilul Elena Dâmna, 
şi ele lormeză acum în Bucuresci un articol comercial 
torte important. Multe prăvălii mari se ocupă esclusiv 
cu vindarea acestor brodării. 

Mine şi metallurgie 

Romănia este cu mult mai bogată în comori mine- 
vale, decât a lost admis până acum de mulţi, iar ex- 
ploatarea lor până acum uu este aşa de desvoltată 
după cum ar putea să fie. In multe locuri exploatarea 
mineralelor şi metallurgia este negligiată din lipsă de 
lucrători experți, deşi pe acest teren ar fi încă l6rte 
mult de îndreptat. 

Exploatarea minelor consistă numai din exploatarea 
ocnelor de sare, cele bogate cari se află la p6lele Car- 
paţilor şi sunt t6te proprietatea Statului ; aceste ocne 
se intind de o parte în Moldova pănă la Tirgu-Ocnii 
și Grozesci, ambele în valea Trotușului ; ele din tim- 
puri vechi produc cantităţi mari de sare, care de o 
parte satislae necesităţile indigene şi pot să dea din 
excedente la diterite provincii turcesci, Serbia, Bul- 
gaTici, etc. 

Gesimentele (zăcămintele) aprâpe inepuisabile de pâtră 
de sare—cari zac între gresii şi argilă, se intind dela Tirgu- 

6  
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Ocniişi pănă la Slatina, şi apoi peste Piatra, departe peste - 

Prut în Basarabia. (n Muntenia se găsesc asemeni ge- 

simente de sare la Slănic, Doftana şi Ocnele mari. lângă 

Pimnicu-Vălcii, iar în producţiune nu sunt întru Bimic 

inferi6re celor dW'ântâiu. Gesimentele de sare ale României 

sunt în privinţa calităţii şi a cantității, fără îndoială 

unele dintre cele mai bune din kuropa intregă. R. Per- 

gner a avul ocasiunea de a vedea esploatațiunea ocnei 

dela Slănic şi el laudă forte mult conducerea cu pre- 

vedere a carierelor de acolo. «Inginerii români şi-ail 

făcut studiile lor mai toţi în Francia şi Belgia, sunt 6meni 

culţi şi diligenți, şi-şi caută cu mult zel de miciunea lor». 

Producţiunea sărei a fost în anul 188 îs de 314.860 631 

kgr. şi acestă abundență de sarea pus tara in posiţie 

de a incasa in 4881 —1885 98 486.297 lei 30 bani, numai 

ain taxele de consum şi din esport şi necesitățile proprii 

să le acopere cu 214.519.153 Kgr. sare şi apoi să şi es- 

porte în străinătate 95.571.980 kgr. Rusia a importat 

în acel interval 7.550.782 kgr., Serbia, cea lipsită de sare, 

32.963.940 kgr. iar Bulgaria, cea de asemenea lipsită de 

sare, 55.592.158 kgr., cifre cari trebuese să umple de 

mânârie inima fie-cărui român, Şi i arată limpede pro- 

gresul ţ&rei sale. 

După datele mai noui, ocnele de sare au produs în 

anul 4887 în total 89.946 tone de sare, din care 52.528 

tone sai predat consumaţiunei indigene şi 31.438 tone 

sau esportat. Sarea se seâte din ocne mai mult numai 

cu arestaţi şi probabil de aci vine qicala română : acesta 

face 3 ani de ocnă, care va să dică 3 ani de inchisore. 

Sa amintit deja mai sus că România este bogată în 

isvore de petrol; ele se găsesc cu deosebire în jude- 

pa 
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tele Prahova, Dimboviţa, Bacăi şi Buzău, cari daii pe 
fie-care an peste 30,000 tone de petrol, din care jumă- 
tate servă pentru acoperirea consumaţiunei indigene, 
iar cea-Paltă jumătate r&mâne pentru esport. În anul 
1885 s'a esportat petrol brut pentru 2.063.537 lei şi petrol 
rafinat pentru 158.897 lei. 

Afară de sare şi petrol se mai esploatâză în diferite 
locuri chihlibar, cărbuni de păment, marmoră, pâtră 
de moră, var, gips şi altele. 

Dupe raportul colonelului Filek de Wittinghausen 
se găsesce aur în Olt şi Dimboviţa, dar spălarea aurului 
ce se usita mai nainte acolo s'a abandonat deja de inult. 
Tot aşa nu se esploatâză nici minereurile de argint cari 
se găsesc în rocele Carpaţilor. Fer, aramă, argint vii, 
puci6să şi ceră de pământ sai ozocherită se găsesc 
în diferite locuri, dar nu scim în ce dimensiuni se es- 
ploatsză aceste minerale. Gesimente de cărbuni de pâtră 
se pare că ar fi în ţeră, darincă nu sunt descoperite. 

Considerabil de mare este numărul isvârelor minerale 
“ce se găsesc in țâră: ele conţin cu deosebire sulf, 
sare şi sodă. Isvorele cele mai renumite şi mai cu- 
noscute sunt isvorele şi băile sulfurâse dela Pucisa 
-din districtul Dimboviţa, isvârele iodurâse dela Lacu- 
Sărat, lângă Brăila, şi Slănic nu departe de Bacău. Is- 
vore bogate în arsen sunt cele dela Căciulata din jud. 
Rimnicu-Velcii. Frumâsele isvâre therapeutice dela mo- 
nastirea Ciolanu nu departe de Buzăi precum şi cele 
dela Vailaca,lângă Iaşi, sunt des cercetate vara de'bolnavi; 
tot aşa şi apele sărate de la Tirgu-Ocnii ai mulţi ad- 
miratori între pacienţi. In apropiere de Râmnicu-Sărat 
“se găsesc băile de nămol dela Balta Albă. Apa dela  
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Slănic se întrebuinţeză atât peutru băut cât şi peniruw 

scăldat, şi satisface în grad suprem pe toţi bolnavii 

ce vin acolo. Noi am avut ocasiune să vedem băile de 

la Lacu-Sărat şi am rEmas vimiţi în gradul suprem de 

instalarea primitivă a cabinelor de baie; dar probabil 

că în timpuldin urmă să se fi făcut acolo 6re-cari ame- 

lioraţiun radicale. 

Precum ni s'a raportat—în timpul din urmă sa votat 

un credit de 1.360.000 jei pentru înființare de stabi- 

limente de băi”). 

Economia forestieră, vănatul şi pescuitul 

Romănia face parte din acele state ale Europei, cari 

până acum sunt incă destul de bogate în păduri Îru- 

mâse ; dupe evaluările cele mai noui peste 2.000.000 

hectare ar fi ocupate de păduri şi dintre acestea cam 

900.000 hectare sunt proprietatea Statului, iar restul pro- 

prietatea pers6nelor particulare. Precum s'a amintit deja 

mai sus, cele mai multe păduri se găsesc în regiunea 

muntesă a ţărei, în partea de nord a Munteniei şi de 

nord-vest a Moldovei. Acolo poţi găsi încă şi acum pe 

unele locuri, masive aâmirabile de arbori diverşi şi de 

DI e 

*. Prin legea saneţionată în 30 Martie 1887 sa deschis uu eredit de un 

milion lei pentru eseeutarea lucrărilor de captarea isv6relor de ape mine- 

vale de la Călimănesei, Qăciulata, Bivolari, Gevoră şi Lacul-Sâxat; iar 

prin legea din 3 August 1891 sa des.his alt credit de 560.000 lei pentru 

compleetarea instalaţinnilor de la sus numitele stațiuni balneare. 

Asemenea visitatorii băilor din ţară în virtutea unei leg din 7 lunie 

1886, în timpul de la 1 lunie până la 15 Septembrie în fie-care an, bene- 

ficiază la transporturi de un scăzământ de 500/, din tarifele normale ale 

0. P. R. la ducere și întâreere. $.P.R.) 

 



85 

  

multe ori credi a area inainte-ţi adevăraţi *codrii se- 
culari încă neatinşi de secure, atât de deşi şi de maes- 
imoşi ţi se prezintă acei giganţi ai pădurei, în masivul 
incheiat, şi pentru un amic al naturei este o plăcere 
de a se plimba printre ei. In regiunea colinelor,jce vine 
mai spre sud, pădurele se răresc din ce în ce mai tare 
şi se impuţin6ză, iar la cămpie şi până la Dunăre devin 
de tot rare şi mici pentru ca, în fine, in unele districte 
de acolo să dispară aprâpe cu totul. -Pe malurile? Due 
nărei poţi călători adesea ore intregi fără să vezi unde-va 
o pădure bine conservată, şi s&răcia de lemne acolo 
esie de multe-ori f6rte mare. Cu deosebire, lipsite de 
lemne sunt districtele Ialomiţa, Covurlui Şi Brăila şi 
cu tote aceste se face torte puţin pentru conservarea 
avelor mici pădurici cari mai sunt, Pe întinsa stepă a 
Bărăganului, pe o întindere de 126 km. nu se găsesce 
nic! o singură pădure. In călătoriile n6stre pe acolo 
noi n'am v&dut decât unde şi unde câţi-va arbori mai 
mari isolaţi. In urma acestei lipse totale de păduri, 
Vara în regiunea acesta este de obiceită secelă şi o us- 
căciune teribilă ; căldura de vară este de nesuferit şi 
în gradul suprem dăunătâre pentru crescerea ierbii. 
S&rmanele vite de la păşune trebuesc să indure de multe 
ori lipsă mare de hrană şi băutură şi une-ori staii să 
piară cu totul. Vânturile bat acolo fără intrerupere anul 
întreg, şi în tâte anotimpurile sunt forte violente, şi 
ele contribuesc fârte mult la uscarea Şi mai tarea 
pămentului. Apa de băut pentru Gmeni şi animale lip- 
sesce forte des, şi trebue scosă din puțuri f6rte adinci 

“Şi cu mari greutăţi cu burduşe trase de vite. 
Evident că sub atari raporturi acolo nu pâte fi vorba  
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de o economie forestieră sistematică, dar şi în alte locuri, 

unde condiţiunile pentru crescerea arborilor sunt mult. 

mai favorabile, ea lasă încă forte mult de dorit. Cu: 

câţi-va ani în urmă sai făcut în acea regiune încercări: 

cu grădini silvice s6u pepiniere de arbori, din neno- 

rocire însă târă resultate remarcabile”. Lipsesc odată: 

şi pentru tot-de-una condiţiunile indispensabile pentru 

desvoltarea normală de arbori şi frunzerişe. 

Fiind-că noi nu ne găsim în plăcuta posiţune de a. 

posede date esacte despre pădurile Romăni
ei, vom lăsa: 

să urmeze aci datele d-rului Obedenaru. 

Informatorul nostru in privința bogățiilor forestiere 

împărțesce regatul Romăniei în 3 regiuni bine distincte: 

pe cari le numesce astfel : 

1) Regiunea muntelui. 

9) Regiunea colinelor. 

3) Regiunea şesului sei a câmpiei. 

în prima regiune, care cuprinde în sine pădurile Car-: 

paţilor, dai pe alocurea de păduri cari aă caracterul 

de codrii seculari incă neatinşi de secure, şi conţin: 

copaci vrieşi în număr mare. 

Arborii cari predomină aci sunt, Pinul (Pinus syl- 

vestris), Cembra (Pinus cembra), In&păn s6u Jepi (Pinus- 

mughus), Cetina (luniperus communis), enupărul pitic: 

(luniperus nana), Molidul (Abies excelsa), Bradul (Abies, 

pectinata), Laricea (Larix lebedouri), Tisa (Taxus baccata)- 

iar dintre frundose Mestâcănul (Betulus alba şi Betuia 
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*_ Astăzi pepinietile forestiere ale statului suat înfloritâre şi am ajans- 

eu producerea lor la resultate mari. Statul posedă în acest moment 27 

pepiniere forestiere fârte bine instalate si populate CU esențe locale şi: 

exotice de valdre (8. P.R.) 
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pubescens). Tisa se găsesce une ori pe piscurile cele 

mai inalte ale munţilor şi mai tot-d'a-una în nisce exem- 

plare f6rte trumose. Majoritatea speciilor de copaci cresce 

forte bine în regiunea munţilor celor înalţi şi pe multe 

locuri ei dai nisce masive admirabile. 

In regiunea colinelor de la pâlele Carpaţilor vedi păduri 

trumâse de fag — fagus sylvatica şi pe întinderi forte 

mari, dar printre fagi se mai găsesc câte odată şi 

mesteceni şi trasini (Fraxinus excelisior, Fraxinus oxy- 

phylla şi F. ornus), apo: stejari (Quercus pedunculata, 

Q. sessiliflora, Q. pubescens, Q. conterta, Q. cerris), 

apoi se mai găsesc şi arţari (Acer pseudoplatanus, A. 

platanoides, A. campestre şi A. tataricum), scoruşul 

de munte (Sorbus aucuparia) şi mai multe soiuri de 

meri (pomacle) sunt destul de numeroşi, şi fârte cău- 

tate sunt şi dilerite specii de peri şi pruni sălbatici, 

(Pyrus et Pronus). Puţine sunt ţările în Europa cari 

ar dispune de păduri aşa de frumâse de stejar ca acele 

peisage din regiunea colinelor din România. Fabrica- 

țiunea de doge a luat acolo dimensiuni mari şi ele se 

fac destul de bine; calitatea lor superidră favorisă 

desfacerea lor repede şi le asigură esportul in ţările 

streine. Pentru lucrări de sculptură de diverse genuri, 

și pentru tacerea a tot felul de vase de lemn, etc.,cu 

cari se ocupă, după D-i Aurelian, cu deosebire ţiganii, 

se intrebuinţeză de preferinţă lemne de plop, salcie, 

răchită, fag şi anin. 

Din familia cupuliferelor se găsesc în regiunea aceia a 

colinelor, după D-l Prof. Brândză, mai multe specii şi va- 

rietâţi de esențe din cele mai preţiose, dintre car! noi vom 

cita aci numai câteva: Alunul (Coryllus avellana şi C. tu-  
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bulosa), apoi carpin (Carpinus betulus), şi castane de 

mâncare, Castanea vesca. Nucul (luglans regia) cresce în 

nisce exemplare magnifice pe multe locuri, şi produce în 

fie-care an fructe forte frumâse; pomul acesta dimpreună 

cu prunii se planteză pretutindinea la posiţiile adăpostite 

dela pâlele Carpaţilor, şi din vindarea de fructe unele 

sate trag venituri forte frumâse. Câte odată se găsesc 

nuci! şi în pădurile de fagi. Castanul sălbatic (Aesculus 

hippocastanum) încă se găsesce lorte des acolo. Şi ar- 

țarii (Acerdineae) suni bine representaţi în acea regiune 

prin mai multe varietăţi, 4. ex. Acer campestris, Acer 

pseudoplatanus, A. platanoides şi A. tataricum. Afară 

de ei se mai găsesc acolo şi Salba mole (Bhamnus 

cathartica şi BR. frangula) apoi încă alte2 varietăți (Rh. 

sexatilis *). Smochinul (Ficus carica) se găsesce în siare 

selbăticită (spontanee) şi dă câte odată bune râde şi 

anume în locuri adăpostite. 

Noi presupunem că ela fost introdus acolo de multă 

vreme. | 

Din familia mestecenilor (Betulaceelor) se găsesce pe 

lângă cel flocos şi daturic, încă mai multe specii de 

anini ca Alnus incâna, A. glutinosa şi A. vividis prin 

pădurile umede. Câja lor se intrebuințeză de tăbăcari 

la tăbăcitul peilor, iar lemnul lor fiind-că resistă bine 

sub apă este forte potrivit pentru lucrări idraulice, 

şi se intrebuinţeză şi în Romănia pentru astfel de 

Jacrâri. Dacă însă lemnul de anin este espus acciden- 

n 
*), Aici autorul face erdre. Salba mâle se chiamă Evonymus europeus 

(bois carr6) și ne dă ce] mai bun lemn pentru scobitori de dinţi. Rhamnus 

frangula se chiamă Pajachină (bourdaine, nerprun) al cănia lemn este 

cel mai căutat pentru cărbune fin din care fabricăm iarba de puşcă (S. P.R). 
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telor climaterice, el! putredesce în curând. Lemnul de 
anin îl întrebuinţeză şi ţiganii de multe ori la lucrările 
sculptate ale lor; strungarii încă îl întrebuinţeză la 
lucrări similare şi'] plătesc binişor. Ca lemn de foc 
aninul nu are un preţ aşa de mare ca fagul şi alte 
soiuri de lemne. 

În regiunea a treia a câmpiei afară de arborii amin- 
tiți în regiunea a doua, se mai găsesc încă şi alte spe- 
cii de arbori, cari reuşesc aci cu deosebire de bine, 
ca d. es, Carpenul (Carpinus betulus), şi o altă varie- 
tate, Cărpeniţa (C. duinensis), a cărei lemn din causa 
durității sale se întrebuinţeză la măsele de mori. pentru 
Şurupuri, etc. Specia din urmă se găsesce în România 
mai des de cât cea d'intâiă. Dintre ulmi se găsesc 
Ulmus campestris şi U. effusa, dintre tei Tilia plati- 
phyllos, T. rubra, T. parvifolia şi T. argentea, precum. 
şi salcâmii Robinia pseudo-acacia şi R. frutescens, cari 
sunt acolo f6rte comuni şi se pot observa în tâte 10- 
curil2. Inima lemnului de ulm, care este fârte tare. se 
intrebuințeză la facere de diverse obiecte pentru că- 
ruţărie, timplărie, dar se potrivesce şi la lucrări idrau- 
lice alăturea cu stejarul şi aninul. Putem susţine cu 
drept cuvânt că regiunea acesta este atât de bogată în 
„esențe lemnâse de diferite specii, în cât nu o poți dori 
mai abundentă. Pe insulele Dnnării, cari în parte sunt 
incă acoperite cu zăvâie, şi pe malurile multor riuri se 
găsesc o mulţime de specii şi varietăţi de sălcii şi r&- 
chită, a căror mlădile svelte sunt bune pentru legat şi 
împletit, dar pagubă că ele nu se întrebuințăză în de 
ajuns. Profesorul Brândză nomără în Prodromul fiorei 
române următorele specii: Salix pentanâra, S. fragilis,  
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S. alba, S. triandra, S. purpurea, $. daphnoides, S. 

viminalis, $. incana, S. caprea, S. aurita, S. silesiaca, 

S. cinerea, S. myrsinites, S. retusa, S. herbacea şi $. 

reticulata. Tot aşa esie de bogată acea regiune şi în 

plopi: Populus alba, P. canescens, P. tremula, P. nigra. 

Cărbunele de plop (populus tremula) se intrebuinţeză 

la fabricaţiunea de pulbere mare de puşcă. Afară de 

acesta lemnul de plopi se întrebuinţeză la fabricare 

de diverse instrumente, cari 'şi găsesc pretutindenea 

muşterei, să le cumpere. 

Plante arborescente in frunze şi foliole alterne sei 

stuiâse din familia tamariscineelor nu suni rari in 

câmpie, d. es. Tamarix pallasii; mei departe se v6d 

platani, catalpe şi pomu lui uda (Cercis siliquastrum) 

şi Ailanthus, şi mulţi alți arbori şi arbuşti care au fost 

jatroduşi acolo de multă vreme. Ei cu toţi par a se fi 

aclimatisat [6rie bine căci pretutindinea au 0 crescere 

pompâsă, şi mulţi dintre ei servesc ca arbori de orna- 

ment prin grădinile şi parcurile poierilur celor bogaţi. 

In fine ne mai vemâne de amintit mai multe plante 

tufose şi arborescente din familia papillonaceelor cari 

se găsesc in giferite locuri prin pădurile regiunei a 

treia. Genista-drobuşorul este representată prin speciile 

Genista tinctoria, G. sigeriana, G. ovata, G. sagitalis; 

Salcâmul galben cel irumus, Cytisus laburnum, C. 

nigricans, (. austriacus, C. leucanthus, C. Henfeliii, 

C. hirsutus şi C. capitatus, incă sunt citate cu făcend 

parte din flora României. Cercul lor de intindere este 

forte insemnat, noi inşine am observat în mai multe 

locuri salcâmul galben, şi aci am vroi numai să aminiirn, 

că in timpul din urmă s'a dovedit că fructele acestur
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copăcel frumos sunt venin6se, şi deci copii trebuesc: 
pădiţi ca să nu mănânce din ele. 
Economia forestieră numai în timpul celor 19 ani din. 

urmă a obţinut o atenţiune mai mare în țară; mai 
vainte ea era negligiată cu totul, şi de o esploataţiune: 
sistematică a pădurilor abia putea fi vorbă, şi numai în 
timpul din urmă s'a mai schimbat în cât-va raporturile 
în spre bine. Guvernul şi câți-va mari proprietari ati 
trimes tineri în streinătate ca să studieze silvicultura 
in mod teoretic şi practic, şi mulţi dintre ei s'a intors. 
cu frumâse cunoscinţe în ţară unde ai făcut amena- 
giamente sistematice la mai multe din pădurile Statului 
şi ale particularilor şi este de sperat că esemplul lor va. 
fi imitat şi de alţii. 

La şe6la centrală de agricultură şi silvicultură dela 
Herestrei, lângă Pucuresci, este de mai mulţi ani 
un profesor special pentru ramurele silvice, d-nu Dani- 
lescu, care dosvoltă o activitate laudabilă; el a făcut, 
deja mai multe şcâle de pomi-pepiniere, unde profesorul 
ajutat de un grădinar german, d-nu Roth, instruesce 

pe elevi în tăierea şi altoirea vomilor şi arborilor, şi 

i inițiază în metodele sistematice de-a cresce arbori 

de pădure. Ni sa spus că mai mulţi elevi distinşi 
ai şcolei dela Herestreii aă trecut în practica silvică, 
cari desvoltă o bună activitate la pădurile Statului. 
Pepinierile dela şcâla centrală de agricultură şi silvi- 

cultură sunt bine întreţinute şi ele dai un bun mate-. 
rial de demonstraţiune pentru instrucţia elevilor ; afară 

de acestea se faccu elevii şe6lei, în fie-care an, escursiuni 

mari, în păduri raţional esploatate. 

Din iniţiativa Majestății Sale Regelui aii fost chemaţi
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deja pe mai multă vreme mai mulţi forestieri din strei- 

pătate, pentru facerea unui plan de amenagiament 

sistematice în pădurile cele întinse din Moldova ale 

Regelui şi cari să premergă, ca bun esemplu, şi celor- 

alţi silvicultori. 

Pe domeniul Broşteni, de lângă Bistriţa, nu departe 

de frontiera Bucovinei, administraţia pădurilor se află 

în mânile unui elveţian pe cât de deştept pe atât de 

credincios, care a adus din patria sa mai mulţi func- 

ţionari inferiori şi un maestru prânzar. Ei lucreză cu 

toţii din răsputeri pentru ameliorarea raporturilor de 

acolo -în pădure şi câmp. Domeniul Broşteni este pro- 

prietatea particulară a Majestăţei Sale Regelui. El are 

un complees de 75.000 pogâne şi are mai mult numai 

lemn de brad, şi care aduce augustului lor proprietar 

pe fie-care an un venit considerabil. 

In Bărnaru, iar&şi 0 »roprietate a Regelui, sunt & 

ferestraie, şi în Broşteni 6 ferestraie cari taie la groşi 

şi trimet la ţâră în jos, partie pe cară cu boi, şi parte 

ca plute pe Bistriţa în jos. Şi în apropiere de Sinaia, 

la Buşteni, se află un ferăstrăi al Majestății Sale Regelui. 

Groşii tăiaţi îl cumpără societatea anonimă Gâetz & Co. 

al cărei representant este un german, iar 0 parte mai 

mică o cum':&ră şi un negustor din Turcia, şi apoi îi 

cobâră pe plute pe Bistriţa şi Siret injos până la Du- 

năre. La Galaţi apoi se incareă lemnele pe vapore mari 

cari ai să ducă comorile de lemne ale Romăniei în 

ţări streine. 

Pagubă însă că încă şi acum vedi în multe păduri 

particulare ale boerilor celor bogaţi, arborii şi copacii 

crescând fără de pici o îngrijire, şi nimeni nu se gândesce 
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să facă vre-o schimbare. Copacii cei bătrâni nu sunt. 
tăiaţi la vreme, ei rămân până ce sun! rupţi de vânturi 
seu cad de bătrânețe, iar copacii cei tineri le ocupă 
succesiv locul. Unei ast-fel de păduri îi veqi de pe faţă. 
că la ea n'a fost vorba de o esploatare sistematică şi 
că proprietarii lor să că nu se intereseză de loc de 
ea, scă că nu ai nici idee ce să dice o esploatare ra- 
țională a pădarilor. Precum alte ramure economice 
trebuesc cu mult indreptate, tot aşa şi in chestia pă. 
durilor, cu sistema de păn'aci nu mai pote merge şi 
nici dura multă vreme. 

A. Kerner dice că cu deosebire pădurile de brad ai 
fost repuse fârte mult prin devastarea lemne'or, să- 
vârşită pe o scară fârte întinsă. Facerea de draniţă şi 
alte lucruri de lemn formâză ocupaţiunea principală de 
căştig a românulvi de la munte. 

«In dată ce a sosit vara ţăranii plecă la munte Și 
incep lucrările lor. Ei aleg copacii cei mai frumoşi şi 
apoi ii taie cu să&curile câte-va piciore de la pământ; 
ei întrebuințeză numai lemnul de la trunchii, dar şi 
pe acesta numai dacă se p6te crepa uşor şi bine din 
secure; iar multe din tulpinile nesănă&tâse, la a căror 
lucrare le lipsesce şi pofta, le lasă doborite ca să pu- 
trezescă în pădure. Nici pădurilor de fag, din cari se 
fac proțapuri şi oişti, nu le merge nai bine. De sigur 
aceşti devastatori de pădure plătesc proprietarului o 
mică sumă pentru câţi-va copaci, in schimbul căreia. 
ei se cred apoi indrituiţi de a procede după plac în 
pădure, şi de a dobori atâţi copaci câţi vor ei. Con- 
tvolarea în aceşti codri este f6rte dificilă, din causă 
că sunt prea vaşti. La aceste se mai adaogă ca pădu-
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rarii însărcinaţi cu controlul, în majoritatea lor, sunt tot 

Smeni cari nu sciu nici citi nici scrie, cu cari dacă 

ai avut de câte-va ori dea face, apoi cunosci în de- 

ajuns valorea şi gravitatea controlului lor. 

«Fără de cea mai Mică consideraţiune se bagă vitele 

apr6pe în tote pădurile. Abstracţiune făcend de paguba 

ce o aduc pădurilor prin râderea mlădiţelor celor tinere, 

păstorii se mai distrâză şi dând foc arborilor celor 

bătrâni şi găunoşi şi uitându-se cum ese fumul din 

scorbură ca dintr'un COŞ inalt. Acestă maliţie, precum 

şi focurile lăsaie de păstori, pesie n6âpte aprinse cu 0 

uşurinţă de necrezut, sunt causeie obicinuite ale pâr- 

jolelor şi focurilor teribile de păduri cari se ivesc atât 

de des în munţii despre Transilvania. Dacă te gândesci 

la aceste şi la cantitatea enormă de lemn ce consumă 

locuitorii satelor din văile vecine, cari şi iarna se în- 

căldesc la focul deschis, şi ziua şi „nOptea nu lasă 

jăraticul să se stingă, apoi iţi vei putea face o iconă 

aproximativă Ge consumaţiunea teribilă de lemne, ce 

există în acest ţinut“). 

Românii ar trebui s6 gândescă că nu se pât lipsi 

de pădure cum nu se pot lipsi de ogore. Nu este 

nici de cum de justificat ca să se taie pretutindeni 

pădurea, unde 6menii aii lipsă de pământ de cultură 

şi unde pământul de pădure cu tstă cultura lui nu 

este în stare să dea recolte bune. O distrugere de 

păduri precum se practică actualmente pe multe locuri 

in Romănia, DOI 0 numim cutotul iresponsabilă. Nici 

II II 

*), Astăzi codul sylvie 86 aplică la pădurile Statului şi la cele particulare 

supuse regimului sylvie cu t0tă rigâroa lui, delietele se reprimă energic, 

iar păşunatul în pădurile Statului este eu desăvârşire oprit (3. P. R.). 

i 
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odată să nu decidă numai căştigul momentan ce 
putem obţine din vindarea lemnului, şi nici odată să 
nu fie distrusă pădurea din părţile pe unde cerealele 
sunt nesigure, şi de obiceiii se fac slabe. Dacă totuşi 
tai totă pădurea din acele locuri, atunci cel puțin să 
îngrijeşti, şi încă din vreme pentru regenerarea ei. A 
vestabili şi a menţine o justă proporţiune în're pădure 
şi țarine este desigur una din chestiunile cele mai grele 
ale economiei de Stat de care depinde în mare parte 
prosperarea şi buna stare a ţărei. De aceea ar fi de 
dorit regatului României să i se resolve bine problema 
acâsta în scurtă vreme. Inaccesibilitatea multor păduri 
şi economia forestieră fârte primitivă din cele mai 
multe districte cari iai pe an din pădure de 4 ori 
mai multe lemne decât sar permite la o esploatare- 
rațională, acesta e vina că preţul lemnelor s'a urcat 
aşa de tare în anii din urmă în oraşele mari, şi că 
Romănia deja acum are un insemnat import de lemne 
din Bucovina. | 

R. Bergner zice forte nemerit : «Este timpul suprem 
ca să se pună capăt unei atari procedări în dâvas- 
tarea pădurilor, fiind-că în casul contrar eşti ame- 
ninţat într'un timp nu prea îndepărtat să'ți aduci lemnele 
trebuinci6se din streinătate ; figureză deja acum pe listele 
de import 15 miliâne lei pentru lemne şi articole de 
lemn !» 

Acelaşi autor este de părere că la şes, pădurile de- 
frişate s'ar putea inlocui prin plantaţiuni de salcâmi, 
la care noi am mai adăuga că în părţile meridionale 
ale ţărei pe multe locuri am vedut nişte esemplare 
forte frumâse de acestă specie de arbori. [n călătoriile
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nostre prin ţară am audit de repeţite ori punându-se 

intrebarea: ce să faci şi cum să ajuţi pădurei? La a- 

câstă intrebare vrem să dăm aci un răspuns pe scurt: 

1) Prin o îngrijire şi O amenagiare potrivită. 2) Prin în- 

tinerire şi repopulări din not. 3) Prin plantarea de pă- 

duri novi, în tâte locurile potrivite spre acesta. 

Numai atunci să tai copacul când ai absolută nevoe 

de el şi când tăierea acesta este suportabilă pentru 

pădure. La noi în Germania există o regulă veche care 

dice : Arborii cari nu at crescut indeajuns să'i tai numai 

in casuri de lipsă estremă, dar să pui să taie toţi co- 

pacii bătrâni, cari probabil că nu vor cresce mai mult, 

fiind-că la aceşti copaci nici cantitatea de lemn nu spo- 

resce şi nici calitatea lemnului nu se face mai bună, 

şi apoi pământul ocupat de copacii bătreni pâte aduce 

folose cu mult mai mari prin cultură de arbori tineri. 

Pentru îngrijirea şi amenagiarea pădurilor sunt de 

lipsă, legi silvice severe. Aşa bună-6ră să nu se permită 

stringerea de frunde şi muschii din pădure, care, după 

cum ne este cunoscut nouă, se practică pe multe locuri 

din România. 

Dacă tai copacul, apoi să ingrijesci îndată pentru 

crescerea altuia în loc; după felul pădurei, după po- 

siţie şi după calitatea pământului se indreptâză atât 

tăierea copacilor cât şi crescerea vlăstarelor. La înfiin- 

ţarea unei păduri din noii iarăşi trebuesce să se aibă 

în vedere solul, posiţia, clima locului, modul de esploatare 

usitat în ţară, şi speciile de arbori indigene. Pe un 

teren bun şi la o posiţie adăpostită vei înfiinţa în scurlă 

vreme din noă o pădure şi fără a intimpina mari di- 

finltăţi. De altă parte însă o suprafaciă golaşă espusă 

a. 
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arşiței s6relui şi vânturilor, fie în urma defrişărei pă- 
durei fie din alte cause, este fârte anevoie de împădurit Şi câte odată ea nu mai pote fi împădurită de loc. Şi 
noi totuşi scim din experienţa nostră că tocmai repo- 
pularea şi împădurirea din noă de astfel de terenuri in împrejurări anumite este de cea mai mare impor- 
tanţă pentru economia Statului seă particulară. Inte- 
resele Statului român de a conserva pădurile sunt a- desea indiferente de calculele capitaliştilor, chieme-se 
aceştia boieri s6i țărani, — adesea vin chiar în conflict 
direct cu ele. De aceea Statul prin legi potrivite să res- 
tringă pe cât este cu putinţă libera disposiţiune a pro- 
prietarilor peste pădurile lor, şi dacă ar fi posibil să 
ia în mânile sale esploatarea tuturor pădurilor. 

Venatul.—Până aproape de curend în tote părţile re- 
gatului venatul era absolut liber pentru ori şi cine, 
spre acoperirea necesității locale de un venat bun 
pentru consumaţiune si pentru întrebuinţarea peilo: 
de animale sălbatice. 

Esportul de vânaturi a fost până acum cam neînsemnat, 
dar dacă s'ar menagia s&lbătăcimile el ar putea să de- 
vină cu mult mai mare decât este astă-di. De o poprire 
a venatului ţeranul român nu vrea să Ştie absolut nimic 
el se duce la vânătâre când îi place, dar nici domnii 
proprietari nu fac alt-fel. In privința venătoriei este de 
amintit că în ţară incă nu pote fi vorba până acum de 
0 sciinţă proprie a venătoriei ; cunşterea principiilor 
Şi regulelor, a instrumentelor şi mijlocelor privitore Ja 
Venat le posedă numai câţi-va domni mari cari şi le-aă 
procurat în streinătate. Majoritatea 6menilor însă cari 
se ocupă cu esportul vânatului proced în modul cel! 

7
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mai primitiv şi NU vor să ştie nimic de norme şi re- 

guli ce suni proprii practicei venatului *. 

După esperienţele n6stre artă vănatului nu pote fi 

esercitată în mod sistematic decât numai de vânători 

anume cari îşi-al făcut o profesiune din ea; astfel de 

specialişti sunt puţini de toi şi sunt de obiceiii în servi- 

ciile Domnitorului, a Statului ca torestieri sâiă elevi de 

vâpătâre, s6i şi în serviciile unor seniori bogali, ca fo- 

restieri de cireonscripţie seu vânători de circonscripţic. 

In tâte ţările, ca şi în România, sunt 6meni care se 

îndeletnicesc cu vânatul nu ca vânători de meserie, ci 

ca vânători numai de ocasie; pe aceştia germanii îi 

numesc Sontagsjager sei venători de Duminecă. Când 

aceşti 6meni sunt din clasele mai bune ale societății 

îi numim «Sporismen» -i, omeni de sport, şi atunci pre- 

iindem dela dânşii ca să-şi fi însuşit principiile şi re- 

gulele generale şi mai importante ale v&natului, şi, în 

genere, să fi studiat întrega chestiune a venătoriei. Inite 

vânătorii români însă nu este mare numărul acelora 

cari ar putea pretinde acea numire dupe concepţiunea 

nâstră ; majoritatea lor însă se compune din aşa nu- 

miţii venători sălbatici sai braconieri cari evident că 

fac. de multe ori mari stricăciuni şi pagube vânatului. 

Din partea autorităţilor poliţienesci sunt urmăriţi aceşti 

venători de contrabandă şi câte odată ei sunt aspru 

pedepsiţi dar 1 mulţi din ei scapă (ră nici o amendă 

*, Avem în ţară o lege asupra vonătârei care se aplică; cum şi o s0- 

cietate care exercită în moi sistematie arta vânătorului. Societatea de vâ- 

hătore se chiamă Huberius și are sediul în Bucuresci, eă sa constituit 

în anul 1893. Printre membrii acestei societăţi figurăză persâne marcante. 

Cestiunea de viaţă a tineri societăţi este arendare de domenii ale Sta- 

tului pentru scopul de a vâna, cum şi prăsirea vânatului. (5. P.k.) 
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Venatul din România pâte fi numit încă şi astă-d: 
destul de productiv, căci acolo se află încă multe so- 
iuri de animale selbatice, cari dela noi din Germania 
Şi din alte ţăvi ale Europei occidentale ai dispărut de 
mult din păduri şi câmpii. In districtele pădurâse din 
regiunea colinelor vegi destul de des cerbi măreţi şi 
căpridre ; iepuri se găsesc pretutideni şi încă în număr 
forte mare. Apoi se mai găsesc în munţii cei înalţi 
despre Transilvania ici-colea şi capre negre. Lupii şi 
vulpile fac pretutindenea mari stricăciuni, şi ar fi odată 
timpul ca aceste fire răpitâre. să fie reduse în număr, 
eventual chiar stărpite cu totul. In anul 4885 aii pătruns 
lapit până la lăptăria lui Wotsch (Bergner) care nu 
este nici o '1/, oră departe de porţile Bucureştilor. Peile 
de iepuri sunt un articol fârte căutat pentru esport şi 
relativ se şi plătesc destul de bine. O parte din aceste 
piei r&mân în ţară, şi se întrebuinţeză la confecţionare 
de diverse ştofe, pâslă şi blănărie atât în Bucuresci 
cât şi in alte oraşe. | 

Tot aşa r&mân în ţară şi veile cele mai multe de 
urşi, lupi, vulpe, rişi, vidră, dihor, şi veveriţă : ele 
sunt cumpărate cu preferinţă de negustorii blănari şi 
servesc iarna la imbrăcarvea populaţiunei. Dupe raportul 
d-rului Obedenar, cojocăria şi blănăria a perdut în timpul 
din urmă din însemnătatea ei; inainte vreme, pe 
când boerii ţărei se îmbrăcau aprope exclusiv în cos- 
tumele orientale şi destul de portative, pe atunci se 
întrebuința în România cu mult mai multă blănărie 
decât astă-di şi în consecinţă peile animalelor amintite 
mai sus ai mai-scăzut în preţ. Un mare număr de 
blăni moderne vin în comerţ din Rusia făcute gata,
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săi chiar din pâlciurile de la Lipsca. Adi lumea nu se 

mai mulţumesce cu plănăria şi cojocele dela animalele 

indigene. ci caută să se îmbrace in stofe scumpe aduse 

din tările streine. 
| 

Şi nu va & uşor de a Jupta cu succes contra lucsului 

omenilor bogaţi căci ei iubesc de-o-camâată tot ce 

vine din streinătate, şi, mai cu semă, din țări amice. 

Am găsit acolo puţini Om ni in clasa cultă care să se 

mulţumâscă cu stotele fabricate în ţară ; majoritatea 

precumpânitore portă cu predilecţiune haine cari vin 

din streinătate. În vremea veche blănăria şi cojocăria 

de Bucuresci era cunoscută şi căutată în întregul Orient 

a se deosebia de altele prin 0 tandreţe 

pentru că e 

oliciunea şi uşurinţa ei şi era relativ des- 

mare, prin m 

tul de eftină”). Spermophilus citiltas sunt, precum dice 

Kerner, representaţii cei mai numeroşi ai faunei patru- 

pede din stepele Orientului; ei şed inaintea găurilor 

lor la s6re şi "şi netezesc barba şi 'Şi lovesc fălcile 

pline, şi apoi îndată ce so ivesce o mişcare neobişnuită, 

iute ca fulgerul se ascund în bortele lor. Dropia 

pitică sai spârcidica (Otis tetrax Lp) o pasere magni- 

fică de mărimea unui curcan, îşi face des cvibul ei 

prin iarbă (burueni); şoimii cari strigă şi vindereii 

din familia Accipitrinilor sbâră iute pe jos p'aci-incolo 

căutând cu ochii ageri după prada lor ce constă din 

păsărele mici, representate prin ciocârlii (alaudae) şi 

A 

7) Observaţiune. In semestrul de iarnă 1885/, noi, 

dsnții în agricultură Druţu şi Lupa, ambil din Moldova de loc, am făcut 

în laboratorul institutului agronomie din Hale a|S oanalisă mieroseopică 

ă a pieiei și părului de urs pun din Carpaţii României, şi resul- 

dimpreună cu stu- 

minuţios 

tatele le am publicat în o altă lucrare. 
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bot-gros. Câte odată trece pe pământ pe dinaintea că- 
lătorului un ce ca un şerpe de gros ; speriat se opreşte 
el din cale — dar fără motiv, căci stepa nu adăpostesce 
animalele venindse;—ce a vădut el n'a fost alt-ceva 
decât Pseudopus serpentinus, o şopârlă fără pici6re şi 
inoflensivă din familia şopârlelor solzâse (Squamata), 
a cărei figură însă de aprâpe face să fie forte des- 
conlundată de năpărcile cele venin6se. Puful sai. Lancea 
din Africa de sud şi cete de furnici umblă în sus şi 
in jos pe firele de iarbă, etc.; fluturi minunaţi, albine 
nenumărate, bondari şi bâsgani şi muşte sbârnie şi zu- 
răie peste flori, pe câna păiajini puternici clădesce 
punți de la un fir la altul încât pe depărtare mare tot 
terenul este invelit de ţesăturile lor. In toiul verii fie- 
care pas sperie sute de melci şi greeruşi, pe când ţipetul 
monoton al Cicadelor îţi asurzese urechile. Dar ade- 
v&rată vi6ţă şi mişcare cu emoţii aduc în stepele Du- 
nărei de jos numai cirezile şi cârdurile de cai, vaci Şi 
oi, cari trec prin ele (lerner). 

Muite paseri râpitâre se găsesc cu deosebire în păr- 
țile muntâse dela nord ; acolo vedi des vulturi mari, 
ulii şi şoimi de specii diferite, cari adese-ori sunt pe- 
ricoloşi turmelor de oi şi capre dar tot-deauna păs6- 
rilor mai mici. Stoluri de găinuşi am avut ocasiune să 
vedem rar în tâmna trecută, când călătoriam prin țară. 
Une-ori se cobor vulturii cei mari (Aquila chrysaetos) 
din Carpaţi în jos la câmpie unde neliniştesc cu ata- 
curile lor turmele şi cirezile. Vulturii cei albi, cenuşii, 
Şi negrii (Vultur fulvus et V. cinereus) ii poţi întâlni a- 
desea pe câmpia Bărăganului, unde se hrănesc cu mor- 

.
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tăciune şi cu r&măşiţele vitelor tăete şi morte; câte 

odată fac şi ei pagubă mare printre vitele mărunte. 

In câmpia de la Dunăre se văd o mulţime de paseri 

acuatice de soiurile şi speciile cele mai diverse: fa- 

milia rațelor, anatidelor, este fârte bine vepreseniată ; 

lebede sălbatice, gâsce sălbatice şi rațe vedi pretutin- 

denea în număr mare. Familia pelicanilor sati palmipede- 

lor este representată prin 9 specii, pelicanul (Pellecanus 

onocrotalus) şi cormoranul (Pellecanus carbo). Pasări 

procelarie sunt deasemenea la Marea Negră şi Dunăre 

represintate prin mai multe specii de călifari (Laridae). 

Dintre piciorongaşe sunt âiterite familii, cu deosebire 

stârcă (Ardeadeae) se pot găsi pretutindenea la câmpie 

diverse specii şi varietăţi, în cât putem susţine că 

fauna de acolo dă pentru zoolog şi culegător un bun 

profit. Raţe sâlbatice vin în mare număr pe pietele Bu- 

curescilor, şi relativ ele se plătesc destul de bine. Dacă 

şi alte pasări de baltă şi înotâtore se mai vind acolo 

şi fac obiectul unui comerciii de vre-o importanţă 6re- 

care, acesta noi nam putut-o afia. Familia pasă&rilor 

cântătore, păsărelele saă canores, ai câţi-va vepresentanţ
i 

arăgălaşi : Codobature (Motacilla), mierla (Turdus), 

mierle de apă (Civelus), botgroşi, (Fringilla) şi multe alte 

specii pe cari noi na le putem enumera pe tâte aci ; 

tote se găsesc în ţară. Cucul este o pasăre plăcută şi 

„pretutindeni este salutat cu bucurie ca cel dintâi sol 

a! primăverei. Numărul corbitor, (Corvinae) este forle 

mare şi represental, prin mai multe specii ŞI varietăţi, 

şi, în fine, familia porumbeilor (Columbae) are câte-va 

specii tare drăgălaşe ca, porambelul gulerai (Columbea 

T
i
 
T
O
R
I



103 

palumbus), porumbelul de scorburi (C. aenas) şi po- 
raumbelul sălbatic (C. livea). 

Rud Bergner se plânge de ciorile cele multe. «Pastrile 
acele urici6se stai pe stâlpii de la telegrat sai şed pe 
og6rele necultivate şi fură ţăranului recoltele de pe câmp. 
Animalele aceste sunt o adevărată plagă pe ţară şi 
totuşi românul nu'şi ia ostenela să facă ceva pentru 
sterpirea lor. Acest indiferentism e necugetat pentru 
viața economică şi dominaţiunea lui devine funestă 
pentru ţară. Lumea de acolo este de părere că r&s- 
boiul întreprins contra ciorilor şi. altor pasări răpitâre 
ar cere prea multă muncă şi spese, da nu se gândesce că 
avantagele ulteri6re ar întrece cu mult spesele de acumo*. 

Aci stimatul autor merge ceva cam departe cu repro- 
şurile sale, căci trebue să fie şi dânsului cunoscut că 
la noi în Germania în multe locuri, chiar şi în ţinu- 
turile cele mai inaintate în privinţa culturei, lupta a- 
gricaltorilor şi silvicultorilor contra ciorilor durâză cu 
multă energie de mai mulţi ani, insă fără vr'un resultat 
remarcabil, 

F. Heksch în frumâsa sa lucrare «Dunărea de la ori- 
ginea ei şi până la revărsare> ne dă o descriere prea, 
frumâsă despre flora şi fauna basenului României ; 

  

  

*, Asupra distrugerei ciorilor opiniunele sunt împărţite; ele sunt şi 
animale utile agriculturel prin faptul că distrug enorma cantitate de in- 
secte (larve, ou5) plaga culturilor. Profesorul nostra din Paris, d-l Emile 
Blanchard şi Dr. Brocehi consideră ciorile ca animale mai mult atile agri- 
culturei, prin faptul că distrug o enormă cantitate de insecte. Brehm pune 
ciorile printre animalele cele mai utile precum şi Châtel, Vian, Lem- 
metoil ete. au dovedit utilitatea lor în mod neîndoios. Ciorile distrug găi- 
nușele și şârecii de câmp. (S. P. R)
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o reproducem aci în resumat: Precum flora tot aşa şi 

fauna României are mare analogie cu a Ungariei şi 

a Transilvaniei. Cele mai multe din animalele obser- 

vate acolo se găsesc şi în câmpia României. Vulturi 

şi acere (aquile) se ivesc mai rar, dar mai deşi sunt 

vindereii şi şoimii. Dintre paserile cântătâre, ciocârlii 

sunt mai multe. 

Multe pasări călătâre se opresc din drumul lor şi 

fac popas mai lung ori mai scurt în câmpia ei. Şi 

cu deosebire se p6te susține acâsta despre picioron- 

gaşe şi pasările înotătâre indigene şi căl&tore, cari sunt 

acolo forte numerâse. Aşa de es. se găsesc acolo două va- 

rietăți de cocori, opt specii de stirci, patru specii de 

cufundaci, 2 specii de lişiţe, tot felul de califari şi 

lăstuni de apă, apoi trei soiuri de cutundaci de mare, 

cari vin iarna de la polul nordic; 3 soiuri de lebede, 

mai multe soiuri de gâsce sălbatice, 18 specii de rațe 

sălbatice şi, în fine, dropia cea mare, cea mai mare pa- 

săre din Europa, care aci ajunge lao greuta!e de 10—15 

lkgr. Barza este însă imaginea caracteristică a stepei. 

«Să remânem încă puţin la un loc din câmpia cea 

j6să a Dunărei. Tărmurii estremi ii acopere aninii și 

sălciile, apoi urmă&ză o pădure întrâgă de trestie, apoi 

papura cea lată cu mâciuliile ei brune ; aci se înver- 

tesce tija de la castanea de lac cea cu 5 dungi, dincolo 

se l6gănă mana de ape; aci se întind foile cele late 

ale scaiului peste marginea apei, dincolo se intind al- 

gele formând un covor verde de-asupra luciului apei. 

Stând într'un picior colo jelesce barza, dincolo, şedând 

pe scaieţi, găinuşele de apă işi netezesc şi curăţă pe- 

nele, sburând sus prin aer năgiţul cel moţat işi arată



105 

glasul să înțiglat: prin trestie se aude vocea răguşilă 
a răţoiului celui cu capul sclipitor, saă sbierătul boului 
de baită. Iar pe o insulă notătâre se aşeză stircul cel 
nobil (alb) ca apoi îndată să dispară, iar dincolo se 
cobbră ca fulgerul în jos vulturul, ca să alunge din 
cuibul ei pe pasărea ce clocesce, şi sii-i răpâscă şi mă- 
nânce ouăle. Şi barza cea nâgră, prundurelul şi cufun- 
daciul şi câta de rațe sălbatice invioşeză locul bucu- 
rându-se de viaţă in vreme ce pe crăcile sălciilor şi 
aninilor se l6gănă stoluri şi cete de ciori. Când se lasă 
umbrele sar tot mai în jos, un vânt r&coritor adie, balta 
vijâie şi undele ei se Îrâng cu mare sgomot, în trestie 
urlă vulpea, iar liliecii sbârnâie în sombrul lor shor». 

Cu drept cuvânt zice apoi Heksch la finea capito- 
lului s&i despre flora şi fauna României: «Pervazul 
cel mai frumos al şesului mănos de la Dunărea de jos 
îl formeză fără indoială ciredgile şi turmele numerâse 
şi mari de vite domestice de oi, vite cornute şi cai». 

Pescuitul.— Pescuitul în Danăre şi afluenții s&i din 
Moldova şi Muntenia şi cu deosebire in vadurile Dunării 
—in aşa numitele eRălţi»—are o mare importanţă pen- 
tru ţara întregă. Pescuitul ocupă în permanenţă forte 
mulţi Omeni şi adesea sate întregi trăiesc aprope esclusiv 
numai din el. Negoţul cu pesce ia din an in an o inten- 
sitate mai mare şi precum vedem din datele statistice 
de pe anii din urmă, pe fie-care an se esportă din strei- 
nătate în termen medii de 1 milion de lei pesce prâspăt, 

sărat şi uscat. 

Capitala regatului posedă o piaţă de pesce fârte în- 
semnată în care se vinde pe fie-care di un număr in- 
semnat de pesci de t6te soiurile.
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In Bucuresci găsesci pe mesele celor bogaţi şi în 
restaurantele mari pescii cei mai fini şi mai delicaţi; 

ei nu trebue să lipsescă de la nici un prând şi relativ 

se plătesc destul de scump. In oraşele mal mici de la 

Dunăre găsesci de obicei numai pesci de calitatea a 

doua şi a treia. La Galaţi, Brăila şi pote şi Giurgiu şi 

Turnu-Severin încă din timpurile vechi comerciul cu 

pesce era forte insemnat ; în aceste localităţi ca şi la 

Bucuresci se consuniă pe fie-care an cantităţi mari de 

pesce şi de icre. 

Pescuitul românesc din insulele Dunărei oferă multe 

lucruri însemnate : primăvara şi tâmna când a scăgut 

apa în bălți, atunci merg de se stabilesc acolo la locuri 

potrivite multe familii de pescari, cari îşi pricep bine 

meseria, o şi practică destul de bine. Ei întrebuințâză 

diverse met6de de a prinde pesci. 

Pe malul Mării Negre, în Dobrogea, vedi la anumite 

timpuri multe bărci mari de pescari, a căror mateloţi 

sunt lârte esperţi la pescuit şi cari de multe ori se 

întore acasă iîncărcaţi de pesce din espediţiuuile lor. 

Locuitorii din insula Vilcov trec de cei mai buni pescari 

din acea regiune şi ei câştigă pe fie-care an sume de 

bani insemnate din negoţul lor cel întins şi bine exe- 

cutat. Morunul (Accipenser sturio L) şi nisetru (A. ru- 

thenus L) din Marea Nâgră sunt pretutindeni căutaţi 

şi de ordinar ei se şi plătesc fârte scump. Morunii 

ajung o lungime de 5—6 metri şi din icrele lor daă 

cantităţi mari de caviarul cel mai bun, care în valdre 

nu este întru nimic interior caviarului rusesc. Dar şi 

cele-l'alte soiuri de moruni (cega, A. huso L) cari trăiesc 
in fluviile şi riurile Mărei Negre sunt căutaţi şi bine
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plătiţi. Caviarul lor se pune în comerciit in stare prâs- 

pătă seu sărat; sărate însă sunt mai puţin căutate şi 

mai ieftine de cât icrele prâspete. Dar icrele prâspete 

nu se pot conserva de cât scurtă vreme. Pe unele locuri 

icrele prâspete se împachetâză în cutii de tinichea în 

cari se inchid hermetic şi apoi ast-lel se pot conserva 

vreme îndelungată. In anul 1884 România a esportat 

10.695 kgr. de caviar (icre). Din icrele de ştiucă (Esox) 

şi de crap (Cyprinus) se face caviarul roşu (icre roşii) 

de es. pentru jidani. Icrele roşii insă sunt mult mai 

ieftine de cât icrele negre sâii cenuşii cari se iai de 

la moruni şi alţi pesci similari. 

Heringa de Dunăre (Clupea ponticus) se deosibesce de 

he inga ordinară(Cl. harengus)prin aceia că are nisce dinţi 

mult mai tari, un cap mai lung şi falca inferi6ră mai 

scurtă, spinarea ii este verde-albastră şi are 15—17 rade 

în aripa de pe spinare şi 20—21 rade în aripa de la câdă. 

Hering2 de Dunăre se urcă din Marea Negră pe Du- 

năre în sus până pe la Giurgiit, şi formeză pe aci ali- 

mentul principal al populaţiunei sărace şi cu deosebire 

în postul cel mare; ea pare a fi aprâpe tot aşa de 

gustâsă ca şi heringa din Marea Nordică saii Arctică. 

Afară de pescii aceştia din ordinea Chondrostoma se mai 

găsesc în apele române şi alţi pesci din ordinea Salmoni- 

dilor cari sunt f6rte gustoşi şi se şi plătesc mai scump. 

Crapi şi ştiuci se prind în cantităţi insemnate în mai 

multe locuri. In pâraiele şi gârlele repedi de munte se 

găsesc incă pe multe locuri păstrăvi (Salmo fario) în 

mare număr şi tot-d'a-una ati muşterii ; ei apar atât pe 

masa Regelui cât şi in coliba locuitorului s&rac de la 

munte şi o parte din ei se esporteză.
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Pescele şi caviarul ce se espârtă din România, cea 
mai mare parte se duce în Austro-Ungaria, dar şi Rusia, 
Grecia, Turcia şi alte ţări din Europa de Sud importeză 
cantităţi însemnate din aceste articole şi inainte de tâte 
comerciul cu icre se urcă din an în an. 

Flora. 

Flora României oferă pentru botanist şi amatorui 
de plante frumâse multe esemplare remarcabile şi 
interesante. D-r. Obedenaru are deplină dreptate când 
susține că flora României este una din cele mai bo- 
gate din Europa. Dar după Willkomm, Spania are flora 
cea maj abundentă în Europa. Din cartea d-lui prof. 
Brândză intitulată «Prodromul florei române» vedem că 
flora României cuprinde în sine representanţi frumoşi 
şi de valdre aprâpe din tâte familiile de fanerogame 
din Europa; că în parte sunt cunoscute după nume şi 
locuitorilor ţărei, cari le ştiă apreţia mai mult ori mai 
puţin. 

Flora cryptogamă este până astă-di ca şi necunoscută 
şi ar fi timpul ca scrutatori esperţi să se ducă acolo, 
saii ca tinerii români să mârgă în streinătate ca să-şi 
câştige cunoscinţele necesare, ca apoi reintorşi în 
țară să potă studia cât mai curend ciupercile, muschii 
cetinele şi algele numerâse ce se găsesc acolo. Intre 
altele nouă ni s'a comunicat in Bucuresci că între ciu- 
percile din ţară se găsesc multe specii bune de mân- 
care şi apoi între ele, în regiunile muntâse, este una 
care ca gust are o mare analogie cu păstravii. 

In studiul nostru botanic vom avea în vedere cu
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deosebire numai pe acelea dintre fanerogame cari ai 

o val6re deosebilă pentru gospodăria omului şi pentru 

nutrirea vitelor, iar botanistul de profesiune, îl tri- 

mitem la cartea citată a prolesorului Dr. Brândză. 

Prin păsciunile şi fânețele şesului întins dela Dunărea 

de jos, se găsesc multe specii şi varietăţi din familia 

gramineelor, papilionnaceelor, labiatelor, compositelor 

şi rosaceelor. Femeile din popor cunosc în parte l6rte 

bine efectele medicinale sâi diatetice ale plantelor, şi ştii 

să intrebuinţeze fârte bine unele din ele, mai cu semă 

rădăcinele lor, la boitul lânei şi bumbacului; le culeg 

de timpurii şi le păstreză cu îngrijire în casă pentru 

utilisări ulteri6re. Din grupul monocotiledânelor, familia 

gramineelor şi cyperaceelor sunt fârte bine representate. 

Dintre graminee vom enumera aci numai pe acele cari 

ati 0 valdre deosebită ca plante furagere, adică pe cari 

le mănâncă vitele bucuros şi cari tot-otdată sunt şi nu- 

tritive, şi din acestă causă căutate de către păstorii 

români. Codina sau coda vulpei (Alopecurus pratensis) 

cu culmul erect şi glume păr6se nu este ceva rar. In 

Moldova se mai găsesc afară de ea şi alte verietăţi de 

codină: A. arundinaceus, A geniculatus şi A. fulvus, 

Iarba lui Timotei sai Timoltica se deosibesce de 

specia anteriră prin glumele ei neimbinate, dintre cari 

glumele calicelui sunt obtuse şi se găsesce în cele mai 

multe locuri. Ea este o'iarbă excelentă pentru cai dar 

şi cele-lalte vi'e o mănâncă bucuros. De mai puţină 

importanţă sunt cele lalte varietăţi: Phleum alpinum, 

Ph. Miheli, Ph. Boehmeri, Ph. phalaroides, Ph. sevru- 

latum, Ph. asperum. 

Raygrasu englezesc (Loliumperenne), cu spicule nea-
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ristate şi flori ianceolate, se pâte observa pretutindenea 
şi verde dă un bun nutreţ, făcută fân însă valrea 
acestei specii de iarbă se diminuiază ; ea înfrățesce din 
rădăcină de repeţite ori şi dă tot-d'auna o pajişte fru- 
m6să. Afară de ea se mal găsesc raygrasul italienesc 

(lolium italicum) şi osiga (lolium tremulentum). Cea din 

urmă este o buruiană care se găsesce das printre cerea- 
lele de primăvară; bobele ei au proprietăţi venin6se 
imbătătore care îi depreciază mult val6rea paiului. 
Diversele specii şi varietăţi de firuşor; poa este şi 
ea bine representată. Specia poa cu spicule cu câte 
2—4 flori a căror glume sunt de la o parte compri- 
mate şi fără de ţepi (mustăţi) cuprinde varietățile: 
Poaannua, P. bulbosa, P. alpina, P. nemoralis, P. fertilis, 
P. hybrida, P. trivialis, P pratensis, P. cenisia, P. com- 
pressa şi P. dura. Varietăţile vivace Poa trivialis, Poa 
pratensis, precum şi firuşoru anual (Poa annua) sunt 

mult appreţiate ca plante furagere atât în stare verde 
cât şi făcute fân. Golomăţul (Dactylis glomerata) este în 

România una dintre ierburile cele mai comune ; florile 

ei sunt incovoiate în lăuntru şi tot-d'auna cu ţepi scurte. 

Tremuricile cele frumâse (Briza) sunt representate prin- 

te'o singură varietate, Briza media ; spiculele lor rotunde 

corâiforme sunt aşezate pe nişte peduncule fârte sub- 

țiri şi tremură la vânt, de unde provine şi numirea lor 

de Tremurici ; se găsesce des prin fânețe şi pârlâge 

şi trece de o iarbă bunicică. Fârte bogată este ţara în 

Festici, erburi din specia festuca. Prof. Brândză e- 
numeră în cartea sa des citată 11 specii de festucă, 

dintre care cea mai importantă şi mai de căpetenie 
este [ără indoială Festuca ovina (festica oii), cu deo-
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sebire împortantă pentru păşunile de oi. Festica os 

este vivace, toile ei sunt involute, iar paniculele pe 

timpul înforirei sunt reschirate. Chiar şi în verile 

cele calde şi secetâse festica oei se face forte bine prin 

fenețe şi pârl6ge. O altă varietate, Festuca elalior, are 

foi plane iar paniculele sunt îndreptate tâte într'o sin- 

gură parte şi pedunculele ei sunt destul de lungi. Ea se 

găsesce cu preferinţă prin locuri umede şi aprope tot- 

d'auna dă recolte suficiente. Şi Osiga-Bromus este bo- 

gată în varietăţii (19) şi unele dintre ele se pot găsi 

aprope în tot locul. Glumele lor inferi6re sunt cu câte 9 

nervure, pe margine dela mijloc în jos pe ambele la- 

turele prevădute cu câte un dinte oval şi pielos. Osiga 

m6le (Bromus mollis) are foi şi spicule pubescente iar 

gluma interiâră, dela mijloc în sus pe margine este ob- 

tusă. Ea incă trece de o bună plantă de nutreţ, şi este 

comună pe t6te livedile şi păşunile. Osiga secărâsă 

(Bromus secalinus) cu vagine glabre cu panicule res- 

chirate, cari după înflorire aternă în jos. Ţepele (mus- 

tălile) ei sunt sai şerpuite sau echi-distanțe. Acâstă 

specie cu varietățile ei este o buruiană sălhbăticită care 

se găsesce une-ori prin şirurile de cereale, şi este greii 

de stărpit. Din diterite părţi s'a afirmat că b6bele acestei 

specii dacă ajung in făină o deteriorză şi o fac insalubră. 

Bromul steril (Bromus sterilis) cu culm glabru, cu foi 

pă&r6se şi spicul rar se găsesce nu numai prin locuri 

inculte dar şi pe pămenturibune şi bogate, cu deosebire 

numai că pe cele d'ântâji plantele rămân mici şi delicate 

pe când pe al duoilea cresc în abundență forte luxu- 

riose. O particularitate a speciei acestia de iarbă este
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că ea remâne verde multă vreme, şi deci vitele o mă- 

nâncă bucuros. 

Ovăsurile — Avenaceele — sunt numer6se, şi împarte 

sunt representate prin speciile şi varietățile de frunte: 

ca olcul (Holcus) cu spicule cu câte 2 floricele, dintre 

cari cea de jos tot-d'auna este cu î6pă, şi are un 

panicul contras ; ţepile posteridre sunt geniculate, in- 

doite în forma de genunchii. Flocoşica (Holcus lanatus) 

cu foi pul6se se pot vedea şi găsi pretutindinea şi este 

o iarbă de nutreţ escelentă(?). Specia ovă&sului — Avena— 

cu spicule cu câte 2—4 ilori şi cu ţepile geniculate 

contorte este representată prin livedile şi păsciunile din 

România prin cel puţin 4 varietăţi. Odosul (avena fatua) 

cu panicul egal de reschirat este f6rte comun; iar avena 

“pubescens şi avena pratensis cu paniculul contras in 

lormă de strugure şi avena compressa se găsesc mai 

prin tote locurile din ţară. Raygrasul franțuzesc sâ 

ov&sciorul (avrhenaterem elatius) cu foi linear-lanceolate 

şi panicul frumos, care pe timpul inflorirei se reschiră 

fârte tare, nu este ceva rar prin feneţe. Din specia 

mărgica (Melica) s'ar găsi prin fânețe vre-o 3 varietăţi 

şi anume: Melica ciliata, M. nutans şi M. uniflora, Prima 

iubesce cu deosebire podgoriile şi colinele peti'6se şi nu 

arare-ori ajunge acolo la înălţimea de un metru şi mai 

bine. Din specia păiuşului, Aira, prof. Brândză numeră 

3 varietăţi: Aira caespitosa, A. flexuosa şi A. capillaris. 

Prima cu foi plane, pe faţa superi6ră fârte aspră, cu 

panicule întinse în formă de piramidă şi peduncul 

hirsut, se p6le găsi pretutindenea prin livedi, păduri 

gropi, etc. Aira flexuosa are foi înguste, aspre, şi ro: 

tunde ca firul de păr. Paniculul este reschirat şi atârnat
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în jos şi fiorile abia cu ceva mai lungi de cât gluma 

cea inegală, şi acestă varietate se pote observa des prin 

păduri. Aira capillaris este mai rară dar şi ea s'a găsit în 

județul Mehedinţi. Parangina (Anthoxanthum odoratum) 

cu panicul lungăreţ şi rar este comună prin păduri şi 

jeneţe şi este o iarbă de valdre mijlocie. Dintre ugros- 

tide vom inșira aci numai pe Agrostis spica venti (iarba 

vântului) ce se găsesce prin ţerine ca o buruiană uri- 

ci6să cu panicul mare şi reschirat a cărui peduncule 

subțiri inainte şi după inflorire se resucesc în sus, 

iar gluma esternă este aristată. Afară de ea se mai găsesc 

in flora română şi alte varietăţi ca A. stolonifera, A. 

vulgaris, A. canina, A. rupestris, A. sylvatica, cari însă 

ca ierburi de nutreţ nu ai vre o val6re mare. Mohorul 

(Setaria) este representat prin 5 varietăţi: Setaria glauca, 

$. viridis, S. verticillata, S. germanica şi $. italica. Mo- 

horul verde (setaria viridis), o buruiană tare urici6să, ce 

se găsesce pretutindinea şi cresce f6rte des mare de tot 

şi viguros prin păsciuni ca şi prin terenurile cultivate, 

prin bucate ; de multe ori mohorul acesta se cosesce şi 

se face fân pentru iarnă. Cele dou specii de mohor 

din urmă se găsesc cu deosebire in Moldova; dar ele 

sunt mai puţin căutate şi numai escepţiona! se lolosese 

iarna ca nutreţ pentru vite. ă 

Pe formațiunea nisipurilor aride din stepele de sud- 

est — cu deosebire în Dobrogea, se găsesce stipa pennata 

şi stipa capillata ca plante de căpetenie. Specia din 

urmă se găsesce des in şesul României şi al Ungariei 

ca şi in stepele Rusiei meridionale. Kerner dice de 

negară, care se asâmănă cu barba de aur (Pollinia 

gryllus), că cresce în formă de vetre, dar firului ei îi lip- 

8
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sesce acea mlădiere elegantă şi acea graţie cu care se 

ridică dela pământ firele Polliniei. «Tigele şi foile stipelor 

a tot-Wauna ceva mai ț6pân şi aspru în ele, şi pe 

lângă aceia mai sunt imbrăcate şi iîntr'o coldre sombră, 

verde sură, aşa că întrega formă de plantă ce este 

întrupată în acâstă pajişte de stipe până ce nu sa 

ivit încă fl6rea, presintă un aspect tare monoton şi melan- 

colic. 

După cercetările aceluiaş naturalist, in regiunile lipsite 

de pădure ale stepelor dela Dunărea de jos, plantele 

anuale sunt atât de frequente incât pe postăţi mari ele 

formeză cantitate preponderentă a vegetaţiunei. Şi mai 

departe adaugă acelaşi autor că acolo numai puţine 

plante sunt cari se întind pe pământ, pe când majo- 

ritatea tijelor şi râmurelelor lor se ridică svelt în aer ca 

şi când ar căuta să fugă de pământul cel ferbinte pe 

timpul lunilor de vară. In privinţa formelor vegetaţiunei 

ce cresce nemijlocit pe malurile Dunărei, informatorul 

nostru ne dă următorea descripţiune: «Cu grei se va 

găsi unde-va o vegetaţiune care să ni se presinte intro 

haină atât de variată şi complexă, întocmai ca şi un 

noii Proteu polymorf, ca vegetaţiunea malurilor dela 

Dunărea de jos. Aci ea este alcătuită din stuf şi pipirig, 

aci din rogâze şi graminee, şi apoi iarăşi ici acopere 

pământul tufe de laptele cânelui ; dincolo rădăcina 

dulce şi nalba mâle. Abstracţiune făcând de acestă 

variaţiune care merge până la infinit, o caracterisare 

precisă a acestei vegelaţiuni nu este cu putinţă, fiind-că 

pe acelaş loc pe care primăvara îl acopere apa, vara 

şi tâmea păşeşci ca pe loc svântat şi uscat, şi în con-
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secinţă urmâză de sine că şi vegetaţiunea aceluiaşi 

loc să difere şi să se schimbe în decursul unul an». 

Flora gramineelor din câmpie se deosibesce in unele 

privințe in mod esenţial de a muscelurilor şi a mun- 

telui ; cea din urmă presintă pe multe locuri un caracter 

cu totul pariicular şi are adesea o abundență de specii 

Şi varietăţi cu mult mai mare decât ai crede. Deose- 

birea între calitatea terenului dela câmpie, şi dela munte 

contribue mult ca flora lor să fie deosebită. Şi dacă 

calitatea superidră a păşunelor dela Dunărea de jos 

este lăudată de către mulţi 6meni, noi totuşi suntem de 

părere că păşunile de munte dela nordul ţărei sunt 

cu mult mai bune şi mai sănătâse şi priesc mai bine 

la tot felul de vite, decât păşunile dela Baltă. In călă- 

toria nostră din urmă făcută în tâmna anului 1886 am 

găsit în feneţele şi păşunile dela Dunăre cu totul 

alte plante, şi o vegetaţiune diferită de cele din păşu- 

nile şi feneţele mai sus situate Ain coline şi dela munte, 
atât în Muntenia cât şi în Moldova. 

Nisipul sburător care se găsesce ici colea în câmpie 
are iarăşi o vegetaţiune cu totul diferită de a pămen- 
turilor mal bune—luturilor f6rte bogate şi a luncilor 
din văile tuturor riurilor. Portul unor specii de plante 
variază şi se modifică după calitatea solului, şi încă 

adesea se modifică în mod însemnat. 

Pretutindenea unde pământurile nisip6se şi uşore ai 

fost luate în cultură, şi prin cultură şi amelioraţiune 

d. es. prin irrigațiună, pământul a devenit mai con- 

sistent şi mai puţin mobil, acolo sa schimbat şi vege- 

taţiunea, ierburile şi plantele herbacee din feneţe 

Şi păşciuni ai o creştere mult mai vigur6să, fire mai
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înalte, foi mai late, cu culdre verde închisă şi cu 
totul deosebită de acelea de unde nu sa făcut nimic 

pentru amelioraţiunea terenului. Nu am putea afirma 

de loc că pământurile din România nu ar f apte pentru 

amelioraţiuni, şi că proprietarii lor să stee cu mâinile 

în şolduri; ci din potrivă suntem de părere că tocmai 

acolo prin nişte amelioraţiuni corespundătore— drenagiu 

şi irrigaţiune — s'ar putea face incă forte mult pentru 

sporirea recoltelor. 

Trestia de baltă sai stuhul (Phragmites communis) cu 

foile e: lanceolate şi lung', acuminate, cu panicul 

reschirat, se găsesce pretutindenea pe marginea riurilor 

şi apelor stătătâre, şi une-ori ajunge la o înălțime de 

3—4 metri. Omenii de la ţară intrebuințâză trestia acâsta 

la acoperişul caselor şi şoprânelor lor celor scunde, 

precum şi la facere de diterite instrumente pentru 

pescuit, la garduri, etc. Din familia cypsraceelor (rog6- 

zelor) se găsesc diverse specii de pipirig Scirpus, bum- 

buşor Schoenus rhynchospora, pipiriguţ Heleocharis, 

lânăriţă Eriophorum, şi rogâze Carex, cari t6te se gă- 

sesc prin locurile j6se şi umede. Prof. Brândză numără 

numai puţin de 34 varietăţi de rogoz, cari idte se gă- 

sesc in România ca indigene. Din familia păpurei, Typha-- 

ceelor, el numesce speciile typha şi sparganium, re- 

presentate prin prin varietățile T. latifolia, T. angusti 

folia, T. minima şi prin Sparganium ramosum. Familia 

pipirigelor—luncaceelor—nu este atât de numerâsă in 

varietăţi pe cât s'ar aştepta cine-va, căci nu se găsesc 

in țară decât numai vr'o 12 varietăţi. Pe unele dintre 

aceste plante de baltă țăranii le intrebuinţeză la facerea 

de rogojini, pe cari cu deosebire ţărancele din aistric-:
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tul Prahova le sciii împleti fârte frumos. Mai pretu- 
tindenea în casele țer&nesci mari şi mai mici găsesci 
rogojini de papură, cari intinse pe pământ, în casă 
oferă o bună scutire contra frigului şi a igrasiei.—Pe 
t6te apele stătătâre mai mari, în lacuri, eleştaie, bălți şi 
mocirle, se văd plutind de asupra apei gar6fa albă 
(Nymphaea alba), nufărul galben (Nuphar luteum), stin- 
jineii sau crinii galbeni (Iris Pseudo-acorus) etc. Foile 
cele mari ale garâfei de apă acoper une-ori supra- 
fața apei cu totul. În Moldova şi cu deosebire. pe 
valea Siretului se găsesc fârte des şi unele plante ve- 
nin6se ca brânduşa (Colchicum autumnale) pe care 
vitele nu o mănâncă de cât f6re rar. Sparanghelul săl- 
batic (Asparagus officinalis) cresce spontanei pe multe 
Jocuri din ţară; de asemenea crese ce sine şi cele- 

V'alte specii din acestă familie: Asparagus scaber, A. te- 
nuifolius şi A. vercillatus, pe cari le-a observat şi prof. 
Dr. Brândză. Specia d'ântâiii se găsesce prin tâte pă- 
durile şi câte odată şi prin feneţele din coline. Lăcră- 
midrel+ (Convallaria majalis) se găsesc pretutindenea 
prin păduri. | 

Familie crinilor—Liliaceelor—este binişor representată 
prin speciile : Tulipa, Fritillaria, Lilium, Llovâia, Ervthro- 
nium, Anthericum, Ornithogalum, Gagea, Scila, Allium, 

Hemerocalis şi Muscari. Specia Lloydia Salsb nu se gă- 

sesce în flora germană, dar se găsesce ici şi colea prin 

Alpii Elveţiei şi ai Tirolului. fa se ţine de plantele 

herbacee şi vivace cu bulbi, foile ei sunt lineare a- 

prâpe filiforme, cele dela rădăcină sunt lungi, pe când 

pe tije se află puţine şi cu mult mai mici. Tija are la 

veri 1—9 flori sei un strugure umbelliform. Ţara este
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bogată şi în Orchidee frumâse, cu flori de diverse 

colori, dintre: cari vom cita puroinicile s6ii poranicii 

(Orchis moris) cu foile sale lungăreţe, lanceolate, şi cu 

inflorescenţa în formă de spic rar şi cu fl6rea de culore 

roşie purpurie; se găsesc fârte des. Tot aşa de des 

se găsesce în ţară şi Orchis mascula cu foile lanceo- 

late lungăreţe cu petale trilobate şi un pintene cilin- 

dric aproximativ tot aşa de lung ca şi giniceul. 

Orchis palustris este comună prin fânețele umede. 

Din familia Urticineelor—urzicelor—vom aminti aci 

numai hameiul (Humulus lupulus) cu tijă lungă volubilă 

şi foile 3—5 palmate lobate. El se urcă în multe locuri 

prin tuferişiuri pe arbori şi arbuşti saii pe garduri şi 

mai tot-d'auna are o crescere fârte vigur6să. 

Din familia Artocacpeeior vom aminti iarăşi în special 

dudul (Morus) şi smochinul (Ficus). Morus alba şi morus 

nigra, cresc spontanei, dar se şi cultivă pe multe locuri 

în ţară. 

Din familia juglandeelor este de amintit nucul, (Ju- 

glans) care este comun şi în multe locuri se găsesce în 

esemplare măreţe. Vom mai reveni asupra lui când vom 

avea să descriem arborii şi arbuştii remarcabili din sil- 

vicultura României. 

Pentru alimentaţiunea omului şi a animalelor, afară 

de graminee mai sunt de mare val6re mai multe specii 

şi varietăţi de plante din familia păstăioselor sâu legu- 

min6selor, de cari flora României este bogată, şi multe 

dintre ele ai în cei mai mulţi ani o crescere forte vi- 

gurosă. Plantele papillonacee cu florile lor cele frumu- 

şele în formă de fluture, cu câte 10 stamine, mai tot- 

dauna diadelphe şi cu embrionii curbați sunt după
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prof. ar. Brândză, f6rte abundente in România; aşa 

d. es. specia Vicia (măzerichea) singură este represen- 

tată prin 16 varietăţi, dintre cari măzerichea semă- 

nată (Vicia sativa) este cea mai importantă între tâte. 

Ea are tijă herbacee ascendentă, stipe dentate, flori un- 

guiculate şi păstăi erecte. Ea ar merita o cultură cu 

mult mai intensivă decât cea de astădi, din causă că 

este o plantă de nutreţ escelentă care se potrivesce forte 

bine pentru ingrăşatul rumegătârelor. Bobul (Vicia 

faba) cu tija grsă erectă, cu foi şi flori mari. Florile 

sunt unguiculate aşezate în strugure (raeem) contras 

cu câte 2—4 flori. Bobul este originar din Asia dar se 

cultivă în România de sute de ani şi primăvara dă o 

bună legumă pentru 6meni. Măzerichea sălbatică (Vicia 

cracca) cu tije pubescente, frunzele cu câte 10—12 pă- 

rechi de foliole şi racem cu multe flori de culore roşie 

violetică, se pâte vedea mai pretutindenea prin fă- 

neţe şi păşuni. Bobuşorul (Lathyrus) este represen- 

tat prin vr'o 15 varietăţi; dintre cari Lathyrus praten- 

sis-lintea pratului, cu foi unipare semisagitate, cu stipe 

lanceolate, racem pluriflor galbăn şi păstăi lineare lun- 

găreţe, este f6rte comună prin fânețe, tufărişuri, şi gropi 

şi forte stimată ca plantă furageră. Lintea (ervum lens) 

se cultivă une-ori. Măzerichea guli6să (Lathycus tube- 

rosus) se găsesce des prin livedi şi fânețe şi guliile ei 

se mănâncă. Mazerea (Pisum) este representată numai 

prin două varietăţi : mazerea de grădină (pisum sativum) 

şi mazerea de câmp (pisum arvense), cari se cultivă 

pretutindenea in ţară. Fasolea (phaseolus) cu calicele 

bilabiat, cu păstăi monologete şi frunze 3 foliolate este 

bine representată prin fasolea comună (Phaseolus vul-
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garis) care se cultivă pretutindenea forte multă prin 

grădini dar şi pe câmpul liber sei prin porumb ca cul- 

tură accesorie. | 

Dintre plantele furagere din familia papillonaceelor 

trifoiurile jâcă un mare rol pentru nutriţiunea vitelor 

şi dacă până acum culturei trifoiului nu i s'a dat aten- 

țiunea şi intensitatea care o merită este de regretat, 

căci tritoiului i priesce acolo fârte bine şi nu mai puţin 

de 16 feluri de trifoiii cresc acolo de sine (spontanei) 

prin feneţe, păsciuni, gropi şi păduri. Tritoiul roşu de 

feneţe (Trifolium pratense) cu foi ovoidal-elliptice, stipe 

ovoide cari trec de-odată într'o mustaţă—ghimpe—şi flori 

frumâse de culdre roşie purpurie, se pâte găsi ici colea 

prin țară, şi tritoiul alb tiritor (Trilolium repens) cu 

foile sale obcordate este comun prin t6te pâsciunile şi 

pârlâgele. Sulfina (Melilotus), lucerna (Mdicago), ghis- 

deiul (Lotus) şi multe alte specii şi varietăţi de trifoii 

crese spontane în ţară. Aşa numitul Trifoiii al ca- 

prelor sâii Doryenium, după informaţiunile date de 

prof. Dr. Brândză, este represintat printr'o singură 

varietate, Doryenium herbaceum, care se găsesce prin 

păsciunile de oi, unde este bine vădută de cătră ciobani. 

Familia ranunculaceelor este destul de bogată ; sin- 

gură specia Ranunculus numără vre-o 27 de varietăţi, 

cari se găsesc mai tot da una prin locuri umede, prin 

rovini, pe marginele apelor curgătâre şi stătătore. Vita 

albă sâii curpănul de pădure (Clematis vitalba) cu flo- 

rile ei albe şi Îrumâse este comună; une-ori se între- 

buinţeză pentru legături şi alte scopuri. 

Dintre Euphorbiacee unele specii sunt fârte abun- 

dente în varietăţi, d. es. laptele cânelui sâi laptele cu-
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xcului (Euphorbia) are 21 varietăţi, pe când trepădătârea 

(Mercurialis) nu are de cât 3 varietăţi: Merculialis pe- 

rennis, M. ovata şi M. annua. 

Protesorul Brândză pune stua de apă (Callitriche) 

între Euphorbiacee, pe când cei mai mulţi dintre bo- 

taniştii noştri germani ai rormat din ea o familie deo- 

sebită. St6ua de apă este representată în România prin 

varietățile : Callitriche platycarpa, C. verna, C. hamu- 

lata şi C. autumnalis. 

Mai multe varietăţi de Euphorbiacee se găsesc pe 

locurile inculte şi sterile din colnice şi câmpie une-ori 

pe întinderi mari şi în nişte esemplare de tâtă frumu- 

sețea. 

Merişorul turcesc (Buxus) este representat prin Bu- 

xus sempervirens care se cultivă prin mai multe gră- 

dini şi sevvesce acolo la împrejmuirea straturilor de 

fiori, Iarna fetele şi miresele îşi pun buchete de mc- 

rişor ca podobă. 

Prin grădinile şi parcurile celor bogaţi intâlnim adesea - 

plante torte frumoâse de ricin, car: ai de ordinar cres- 

cere t6rie frumosă şi par a suporta forte bine clima 

României. Prof. Brândză n'a luat în prodromul săi ac6- 

stă plantă euphorbiaceă. 

Din lamilia nodurâselor (polvgoneelor) diverse specii 

de măcriş ajung la o desvoltare tare irumâsă. Rumex 

acetosa cu tije erecte şi longitudinal-sagitiforme se cul- 

tivă des prin grădini ca legumă şi in parte se mănâncă 

de țărani ca spanac (Spinucea oleracea) care se face în 

România şi une-ori se şi cultivă, dar mai rar. 

Troscotul (Polygonum aviculare) cresce pretutindinea 

pe lângă căi şi pe agrii s&lbatiei, şi după Obedenaru ei
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ar dao hrană gustâsă pentru cai (9)*. Pe tote locurile 

umede se observă dintele dracului seit iarba roşie (Po- 

lygonum hydropiper) şi alte varietăţi din specia acesta 

de plante. Mai malte specii de ştir (Amaranthus) ser- 

vesc primăvara ca legume, iar dacă ai imbătrenit şi 

le-ai dat florea, atunci se daii la porci, cari le mănâncă 

bucuros. Obedenaru susţine că dacă vacile aii mâncat 

prea multe foi de ştiv, se umflă şi plesnesc (?) Spanacul 

porcesc (Chenopodium) îl întrebuinţeză câte-odată ţ&- 

ranii ca bucate, întocmai ca şi la noi spanacul. 

Din familia Caprifoliaceelor şi Lonicerelor, Obedenaru 

numesce socul comun (Sambucus nigra) şi boziul (Sam- 

bucus ebulus); florea de soc se întrebuinţeză în me- 

dicină pentru a face pe bolnavi să asude. 

Rubiacele şi Stellateele sunt representate printrun 

număr mare : Roiba, Rubia tinctorium, cresce pretutin- 

dinea spontane şi femeile îi scot rădăcina pentru a 0 

iatrebuinţa la boitul lânei etc. 

Din familia labiatelor se găsesc în România iarăşi 

multe representante, a căror flori sunt des visitate de 

albine, fiind pline de miere. 

Rusuiocul (Ocynium basilicum), o plantă de ghiveciit 

bine cunoscută in România, e originară din Olanda și 

țăranii o cultivă prin grădinile lor. Isma (Mentha piperita 

cresce s; ontaneă în multe locuri, şi câte-odată este 

cultivată pentru folosul ei -oficinal. Când şi când ea se 

  

* De şi autorul se îndoosee despre acesta, totuşi Dr. Obedenara în cartea 

sa „la Roumanie economique, pag. 186 se exprimă: Le polygone des 

oiseauz couvre las bords des chemins: les eheraux en sont trăs friands“. 

In adevăr caii şi alte animale mănâncă cu poftă troseotul de pe marginea 

drumurilor (3. P. E).
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întrebuințeză la fabricaţiunea de licoruri şi ca infusiune. 

Cimbruşorul (Thymus serpyllum) cresce des pe colnicele 

stincâse şi petrâse; vacele îl mănâncă bucuros şi apoi 

une-ori laptele capătă dela el un miros şi gust particular. 

Melisa sâii Roiniţa (Melissa officinalis) se găsesce des 

pe dâluri şi costişe, dar câte-odată este cultivată în gră- 

dini pentru aroma ei. Salvia de grădini (Salvia officinalis) 

se găsesce aprâpe prin tte livedile şi păşunile, infloresce 

deja în Mai, are un gust astringent şi un miros im- 

Lătător. Rosmarinul (Rosmarinus oflicinalis) un arbust 

framuşel tot-d'auna verde, cu frunde lineare pe margine 

revolutive, dedesupt pubescente cu flori albastre deschise 

ce şed în raceme laxe, cresce pe câstele aride şi stincose 

din faţa sdrelui dar câte-odată este cultivat prin grădini 

dimpreună cu isopu (Hypsbpus officinalis). Stachys, La: 

mium, Galeopsis şi Teucrium se găsesc destul de nume: 

rose prin ţară. 

Familia compositelor are o mare mulţime de specii 

şi varietăţi. Cichoriaceelor le găsesci prin tâte fânețele 

şi căile, in număr atât de mare, în cât aicredecăele 

aii fost sem&nate de 6meni. Se mai găsesc încă şi mai 

multe specii de vineţele (Centaure), cari uscate la ţară 

se intrebuinţăză ca mături. Şofrănelul (Carth+mus tinc- 

torius) de origină din Orient, dar se găsesce şi spon- 

taneii în România; e! cresce cu predilecţiune pe locurile 

aride şi secetose ; florile lui daii o văpeea roşie gălbue 

frumâsă dar nu prea durabilă. 

Iarba mare (Inula Helenium) cu rădăcina tuburculosă, 

"care se folosesce in medicină, se găsesce in România 

pretutindinea ca o buruiană comună, ţăranii o între- 

buinţeză pentru afumat in casă. Coda şorecelui (Achillea
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millefolium) cu inflorescenţele ei aromatice amari este 

un medicament popular des întrebuințat. şi cresce pre- 

tutindinea spontaneii. Muşeţelul s6i Romaniţa (Matri- 

caria Chamomi!la) cu foi aprâpe glabre bipenate cu seg- 

mente înguste lineare, florile ei ai un disc ce se prelun- 

gesce cuneiform galben cu flori marginale albe, mai târ- 

diă revolutive. Romaniţa este pretutindinea cunoscută şi 

se găsesce atât pe agrii ca şi pe terenuri inculte, şi este 

iarăşi o plantă medicală de mare valdre. Pelinul (Ar- 

themisia absyntium) o plantă medicală aromatică amară 

pe care o întrebuinţeză la fabricarea unui licor (9) pe 

cari românii îl numesc pelin, şi-l beai cu preferinţă 

în lana lui Maiii(9). Limba: boului (Anchusa officinalis). 

Nu mă uita (Myosotis palustris), Tătănesa (Symphvtum 

oflicinale) şi multe alte plante boraginee le întâlnesci 

des pe câmpie prin locurile jilave şi rovin6se unde le 

priesce lorte bine, şi adese-ori acoper întinderi mari. 

Din familia ambrosiaceelor se găsesce ca o buruiană 

fOrte uricisă şi molipsitâre, holera sâii scaiul muscălesc 

(Xanthium spinosum) care se dice a fi fostimportat de 

către ruşi şi astădi se găsesce apr6pe pretutindeni prin 

ţară. Tot aşa de comun este şi scainl popii (Xanthium 

strumarium) care se găsesce pretutindinea pe locurile 

ne cultivate, pe grămegile de molvz etc ; florile lui cele 

verdi apar deja în lulie, dar noile am găsit deja şi în 

luna Octombre, 1886, lângă Rucuresci pe agrii. 

Din familia Scrofularianeelor, Luminarica Verbascum 

thapsum cresce pretutindinea şi se ridică până la statura 

omului. Mai multe plante din familia solaneelor, cari la 

noi în Germania sunt mai tot-d'auna numai plante her- 

bacee, în climatele tărilor mai calde dela sud, devin plante
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arborescente cu foi alterne, intregi s6i palmatisecte. In 

România sunt dintre ele mai multe specii şi varietăţi 
cari acolo cresc în libertate, pe când la noi in Germania 

pot fi ţinute numai în sere. Zirna (Solanum dulcamara) 
plantă arborescentă cu tijă volubilă, foi cordiforme sâi 
lanceolate, flori violete şi fructe (b6be) roşii; cresce prin 
tufişuri la locuri umede şi înfloresce prin luni: s6i la 
inceputul lui Iulie. Vlăstarele ei tinere se intrebuinţeză 

in medicină. Măsălariţa (Ulyoscyamus niger) cu miro- 
sul ei penetrant imbătător, şi ciumâfaia scă laurul 
porcesc (Datura Stramonium) originar din India ori- 
entală, de unde ambele specii par a fi fost importate 

de către ţigani. Umbra nopţii (Solanum nigrum) și multe 
alte plante din familia lor le vedi pretutindinea crescând 
in abundență, şi f6rte vigurâse. Ardeiul (Capsicum an- 
nuum) din a cărui miez se face paprica, este iubit de 
români ca şi de unguri, ca legumă şi condiment, şi se 
cultivă aprâpe în fie care sat, Papele (Physaiis alke- 

kengi) se pte observa pretutindinea pe răzâre umede Şi 
pe lângă drumuri ca şi prin tufişuri; Infloreşte prin 

Iunie, are flori albe mohorite; fructele (bâbele) în- 
făşurate de un calice ventriculat roşii ca chinăvarul, se: 
pot mânca, iar secreţiunile glandulelor calicelui aă un 
gust amar şi răi cu efecte tocsice. Mătrăguna (Atropa be- 
iladonna) este o plantă vivace şi venin6să care se găsesce 

des în România. Noi am v&dut-o de repeţite ori pe mar-- 
ginele pădurilor şi câte-odată şi la câmpul deschis; Flo- 

rile ei de culdrea ficatului se desvoltă prin lunie şi 

lulie, iar bobele ei se coc prin August, şi atunci sunt 

de o culore nâgră lucie. Belladonna se întrebuinţeză 

des în medicină. Pătlăgelele vinete (Solanuimn melongena.
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şi Solanum ovigerum) se cultivă şi ai nisce Îructe mari 

cari se mănâncă, şi dai o bună salată. Dar planta de 

căpetenie şi de predilecţiune din familia solaneelor este 

fără îndoială pătlăgelele roşii s6i tomatele (Solanum 

Iycopersicum), cu foile ei intrerupte pennate şi cu fructe 

roşii polymere. Pătlăgelele roşii se vind pretutindinea 

în ţară şi se gătesc ca bucate în chipuri fârte variate. 

Tâmna le vedi ferbendu-le în căldări volumin6se pe focul 

deschis, şi făcând bulion din ele pentru iarnă, întocmai 

ca şi la noi prunele. 

Plantagineele sunt representate prin mai multe va- 

rietăţi. Pătlaginea sei limba oei (Plantago major) cu tija 

rotundă, foi peţiolate ovate pubescente şi spic linear- 

cilindric, este tare comună şi prin intinderea ei face 

prin fânețe pagubă mare. Foile acestei specii încăldite 

la foc ar fi bune pentru vindecarea de răni (9. 

Diverse Genţianee—fierea pământului—cu florile lor 

frumâse se găsesc forte- des prin Carpaţi, ca Gentiana 

lutea şi altele. 

Umbelliferele se găsesc în mare număr, între altele 

se găsesce acolo şi Cucuta (Conium maculatum) cea 

forte venin6să şi pericul6să, apoi Angelica sylvestris, 

mărariă (Foeniculum officinale), morcovul sălbatic (Dau- 

cus carota), Asmăţuiul (Anthriscus sylvestris şi A ce- 

refolium), Chimionul (Carum carvi) şi cucuta de apă 

(Cucuta virosa) cea forte periculâsă, Chaerophyllum- 

temulum şi Ch. bulbosum. 

Mai multe dintre aceste plante sunt legume preţiose, 

cari se introduc şi în România din ce în ce mai mult. 

Din familia ampelideelor avem de remarcat vița de vie. 

(Vitis vinifera) ca şi vita sălbatică (Ampelopsis quin-
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quifolia) care cresce pe garduri şi tuferişuri. Insă una 

din plantele cele mai graţi6se şi pâte şi cea mai fru- 

mâsă între tâte din basenul Dunărei de jos este după 

A. Kerner gar6fa de mare (Statice Gmelini) din familia 

plumbagineelor. Ea este un arbust înălticel cu multe 

rămurele încovoiate în formă de arc, şi la veri inves- 

cute cu multe floricele mici şi roşii-albastre. Tulpina 

ei vigurosă se ramifică în multe ramuri svelte pe cari 

apoi se ivesc în formă de rosetă foile elliptice şi pie- 

l6se, de culâre verde deschisă. In multe mii de esem- 

plare acopere aceste plante pe alocurea pământul slă- 

tinos s6u sărat, şi fiind-că florile şi-le deschide vara 

târdiu, către tmnă când nu mai esistă altă fl6re, ochiul 

se odihnesce voios pe acâsta plantă şi pe formațiunea, 

in care ea predomină ca dătătâre de ton. 

Dintre rosacee observăm mai des laba gâscei s6u 

scrintitârea (Potentilla anserina), apoi” Agrimonia, sârbe 

sânge (Poterium sanguisorba), Geum fragile, Fragaria 

şi Spirea. Fragile sălbatice (Fragaria vesca) le poţi ob- 

serva pretutindinea prin păduri, dar în timpul recent 

se văd şi fragi cultivate, căpşuni —prin grădini, în e- 

semplare f6rte frumâse. Meri sălbatici (Pyrus malus) 

şi peri sălbatici (Pyrus communis) poţi vedea pretu- 

tindenea ; de asemenea şi diverse alte soiuri de pomi 

din familia pomaceelor d. es. Cidonia mespilus, Cra- 

taegus şi Amelanchier. 

Familia cruciferelor este representată printr'un număr 

considerabil de specii şi varietăţi. Ridichea (Raphanus . 

sativum) care la noi sunt cunoscute sub numirea de 

ridichi de lună, ridichi de vară, ridichi de iarnă, se 

cullivă şi în România încă din timpurile străvechi, şi
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în cele mai multe localităţi dâ recolte abundente. Ilrenul. 

(Cochlearia Armoracea) cu tije de un metru inălţime, 

care ca şi foile sunt glabre, dar foile radicale sunt. 

lungi peţiolate, şi florile albe; hrânul cresce în jurul 

Mărei Negre ca şi pe multe locuri din Moldova şi Mun- 

tenia, in stare sălbatică. Rădăcinele lui se mănâncă şi. 

sunt agreate atât de târgoveţi cât şi de săteni. Muştarul 

alb (Sinapis alba), varza s6ă curechiul (Brassica ole- 

racea) cu varietățile ei multiple, dar pagubă ca şi bu- 

ruiana acea uriciosâ şi incomodă, ridichea sălbatică 

(Raphanus raphanistrum) şi încă multe alte crucifere 

se găsesc acolo prin câmpii şi grădini, spontanee Şi 

cultivate. 

Viorelele şi anume Viola odorata, trei fraţi (Viola 

tricolor şi Viola canina) sunt pretutindinea indigene. 

Anemone, Paconia şi Helleborus le găsim adesea săl- 

batice prin păduri şi prin locurile marecagidse din 

câmpie. Şi malvaceele — nalbele — îşi ai represen- 

tanţii lor, în nalba (Malva sylvestris), nalba mare 

(Althaea officinalis), nalba de grădină (Althaea rosaca) 

şi încă alte varietăţi diferite din acestă familie drăgă- 

Jaşă. Gardfele —Sileneele—şi Alsineele le găsim mai pre- 

tutindinea şi in esemplare târte frumâse. Florea cucului 

(Lyehnis flos cuculi) cu tija erectă și hirsută, ioi li- 

neave lanceolate cu calice nervidinţat şi cu petale pal- 

metisecte de cul6re roşie cărnie, e comună prin livedi 

şi păşuni. Lychnis diurna a cărei foi sunt ovale acu- 

minate, iar tija ei este vilosă. 

Firea călugărâscă (Saponaria officinalis) cu calice 

cilindric care la basă este nud, şi are 5 petale de cu-
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lore roşie cărnie deschisă, se găsesce pretutindinea pe 
lângă tufişuri, drumuri, etc. Şi înfloresce prin Iulie. 

Garofa de grădină (Dianthus Caryophyilus) cu rhizom 
ramificat formsză vetre, cu foi de culdre verde maron 
şi flori solitare pe cornicele ramurelor, este forte co- 
mună. Se susţine că ea se trage din Europa meridio- 
nală, dar este aclimatisată în România încă din tim- 
purile vechi. Prin grădini se văd şi unele esemplare 
inv6ite din acâstă specie.. 

Hrana vaci! (Spergula arvensis) cu tije întinsă, flori 
mici Şi alte, cresce spontanei pe terenurile arabile uşâre 
nisipose, şi une-ori se folosesce şi ca plantă furageră. 
Afară de ea se mai găsesc încă şi Cerastium, Stellaria, 
Holosteum şi alte alsinee. Din familia apocineelor se 
găsesce Merişorul sai Cununiţa (Vinca Minor). care 
este iarna verde. In aşa numita formaţiune a cetinei 
din Valahia ea este inlocuită prin Vinca herbacea, care 
este numai vara verde, şi adesea cresce în mare abun- 
denţă. 

Botanicii români susţin că in (ara lor cresc tâte 
plantele cari se găsesc în Europa centrală, cu escep- 
țiune numai a acelora cari nu pot suporta gerul rigid 
de iarnă. Fără îndoială că ţara acestă posede tâte 
acele graminee şi plante erbacee, cari dai o hrană 
bună şi nutritivă pentru vite, Şi aşa se esplică şi impre- 
jurarea că vara vitele dacă ati păsciune în abundență, 
in majoritatea lor, ai un aspect tare frumos. 

Alex. F. Heksch dice în. des citatul săă uvragiii încă 
câteva cuvinte despre flora.României pe cari vroim să 
le adăogâm la la finea acestui capitol. Acolo se găsesc 
şi multe alte specii de plante indigene, care afară de 

9
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şesul României şi de al Tisei din Ungaria, nu le mai 

afli pe aiurea de loc sai forte rar. Şi anume flora nisi- 

pului sburător al României nu este încă de loc cunoscută 

în străinătate Pe nisipul ceva mai consistent de acolo, 

se găsesc în genere aceleaşi plante ca şi pe nisipul 

sburător, numai că ele sunt mai vigurâse şi mai puţin 

p&r6se. Apoi o mare abundență de plante ofer şi mlăş- 

tinile. Prin unele bălți cresce des cucuta de apă cea 

mare (Cicuta virosa) Acestă plantă mare şi venin6să 

se faca aşa de inaltă de pare a fi un mic arbore. Ea 

are nisce rădăcini mari grâse şi nodorâse cari în lă- 

untru sunt găunâse şi conţin un suc albicios. Pe din 

afară răd&cinele ai mai multe verigi s6iu inele din cari 

ies nisce peri cari în6tă in apă sat se prind în noroii. 

Foile şi seminţa ei este asemenea celei de pătrunjel. 

Cucuta de apă are un miros respingător şi îmbătător 

şi conţine o otravă care omâră repede. Vitele dela pă- 

şciune cari au mâncat numai câte-va foi dela ea, se 

umflă iute şi pier; omul ameţesce şi leşină, dacă pune 

o bucăţică de rădăcină sâii o [6ie de a ei la pălărie (0). 

Deşi suntem f6rte recunoscători stimatului autor 

despre tote cele ce ne spune în privinţa faunei şi florei 

României, totuşi nu putem să nu.punem semnul între- 

bărei la frasa din urmă, privitore la însuşirile otrăvitâre 

ale cucutei de apă. Ştim forte bine că cucuta de apă 

este o plantă fârie pericul6să, norcotică, iute, a cărei 

rădăcini a dat nasc-re de repeţite ori intoxicaţiunei, 

dar e grei de admis că acţiunea ei toxică este atât de 

violentă în cât o bucăţică de rădăcină pusă pe pălărie 

să fie în stare să producă o slăbiciune totală a corpului.
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Fâneţe şi păşuni. 

Călătorul, care vine acolo după secere, cum am făcut 
noi, şi traversâză în diferite regiuni, din cele ce vede 
ar aluneca uşor în opiniunea că acolo predomină pretu- 
tindenea fânețele şi păşunele, şi că țârinele sâă ogrele 
suntcu mult înapoia lor ; căci in tâte locurile vedi pă- 
jişti întinse cu vitele ce sunt la păşune, şi țara in- 
tregă pare a fi avisată la o econonmie întinsă de vite. 
Cel care însă vine vara inainte de secere se va con- 
vinge îndată că partea cea mai mare din terenul cul- 
tivabil a fost luat deja in cultură şi servesce la produc- 
ţiunea de cereale. 

Distincţiunea dintre feneţe şi păşuni nu pâte fi tot= 
d'auna stabilită cu precisiune în România, din causă 
că atât fenețele sunt păşunate de multe ori cu vitele, 
precum iarăşi, de altă parte, şi păşunele se cosesc nu 
prea rar. În privinţa raportului esistent acolo între 
pajişti şi ogore, regretăm că nu am putut obţine date 
precise, dar ni s'a spus că aproximativ */, din supra- 
facia ţărei servesce de fânețe s6i păşuni permanente, 
fânețe şi păsciuni de veci, iar cele alte 3/4, sunt 6g6re 
şi păduri. Livegi (fânețe) artificiale, adică ast-fel de 
pajişti cari în urma unor instalaţiuni de artă pot fi 
udate (irrigate), nu esistă in ţară, sai şi dacă esistă 
ele sunt prea puţine. Cea mai mare parte din livegi 
trebue să le numim livedi naturale, din causă că ele 
'Şi-ai format iarba şi pajiştea lor singure prin insemin- 
țare făcută de însăşi muma natură, şi vegetaţiunea lor 

o datorese cu deosebire numai graţie climei. Numai
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n câte-va casuri forte rari aă pus unii propietari si- 

litori livedenii esperţi din streinătate să facă câte una 

sau mai multe livedi artificiale pe moşiile lor in tim.. 

pul din urmă, şi aceştia spun că ei sunt f6rte mulţu- 

miţi cu recoltele acestor instalaţiuni. 

In multe locuri, pe luncile riurilor şi in parte şi in: 

regiunea colinelor şi anume pe văile lor, cu o climă dulce, 

mâle, mai mult umedă, am v&qut nisce pajişti îrumu- 

şele, cari erai destinate producţiunei de fen, şi dai un 

nutreţ bun şi gustos. Apa din pâraie şi riuri o între- 

buinţeză într'un mod de tot primitiv la o irrigaţiune, şi 

ici” şi colo şi pentru o scurtă svintare a locurilor de 

tot umede, pentru a evita prefacerea lor în mlaştine.. 

Calitatea fânului nn este rea, ci din contră adesea pote 

fi numită tOrte bună; în alt loc, când am vorbit despre: 

flora României, am arătat ierburile şi buruienile fura- 

gere principale, din cari se pote vedea că România 

este destul de bogată în ierburi dulci şi în leguminse 

nutritore. Cantitatea fânului recoltat nu este mare după 

ideile n6stre germane, şi calitatea recoltelor de fân 

ar fi desigur mult mai bună dacă proprietarii s'ar putea 

decide la facerea de liveqi artificiale irrigate. Proprie- 

tarii cei bogaţi ar putea aduce din streinătate d. es. din 

Lombardia, livedeni -(maieştri de liveqi) esperţi şi t6te: 

fenețele şi pajiştele potrivite să le prefacă în livedi arti- 

ficiale. Se pote că şi între grădinarii bulgari s'ar găsi 

6meni cari ar fi în stare să facă livedi artificiale şi 

incă destul de bunicele; cel puţin noi am găsit şi vădut 

in mai multe locuri nisce iivedi fârte frumuşele in 

escursiunile n6stre prin Bulgaria (1884) cari în urma 

irrigaţiunei artificiale avâi o vegetaţiune luxuri6să.
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Bulgarii par a avea un talent inăscut de a şti să intre- 
buinţeze şi cel mai mic Şi neinsemnat curs de apă la 
irrigaţiunea grădinilor, ogdrelor, feneţelor şi păşunelor. 
Fiind-că pe fie-care an vin o mulțime de bulgari în Româ- 
nia de se ocupă cu legumicultura, pâte că talentele şi 
esperienţele lor s'ar putea aplica şi la facerea de livedi 
artificiale. Mai bine ceva, de cât nimica! 

Câte nu sunt acolo de făcut Şi îndreptat, şi de multe 
ori cu puţine mijlâce şi puţină ostenâlă s'ar putea iace 
unele lucruri bune, cari se aducă mari fol6se agricul- 
turei şi economiei de vite a ţărei. La noi în Germania, 
feneţele sunt numite muma şi nutrirea ogârelor şi înainte 
de introducerea semiogorului în cultura cartofilor şi sie- 
clelor, singure numai feneţurile şi păsciunile dedsi og6- 
relor o compensaţiune a substanţelor luate din pământ 
prin recoltă continuă de cereale, şi'i asigurau în cât-va 
productivitatea solului. 

Folosinţa permanentă şi din ce în ce mai încordată a 
ţsrinelor era legată şi depindea nemijlocit de esistenţa 
Şi cultura raţională şi sistematică a livegilor. 

Din câte am audit producţiunea de fen a regatului 
nici-odată nu este suficientă ca să permită o hrănire 
porivită a vitelor pe timp de iarnă, şi in locul fenului, 
coceni: de porumb, şi paielv de grâu şi de orz, etc.,. 
trebue să ia locul principal la nutrirea de iarnă a vitelor. 
S&rmanele vite trebuesc să îndure fârte des mare 
lipsă de hrană şi cu deosebire pe la sfârşitul iernii fiind- 
că atunci chiar şi paiele lipsesc. Cu totul alta ar fi 
hrănirea şi ţinerea vitelor, a cailor, boilor, bivolilor şi 
oilor dacă lumea s'ar îngriji din vreme pentru facerea 
«unor fânețe mai bune, şi pentru cultura plantelor fura-
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gere in mod sistematic pe ogâre, in locul ogorului sterp, 

ars şi părlit vara de s6re. 

In privința val6rei nutritive a unui f6n în adevăr bun 

şi bine conservat, cei mai mulţi dintre agricultorii 

români par a fi răi informaţi, căci în cazul contrar ei 

ar fi dat fâneţelor deja de multă vreme o îngrijire şi 

atenţiune mult mai mare. De aceia noi vom intercala 

aici o comunicare despre evaluaţiunea fânului care am 

găsit'o nu de mult într'o revistă austriacă numită: 

«Osterreichisech-landwirtschafliches Wochenblatt» care 

se află sub direcţiunea d-lui Kraft; acâstă comunicare 

merită să fie imbrăţişată şi de către agricultorii ro- 

mâni. 

«In privinţa evaluărei fânului după aspectul esterior, 

d-nu H. Schindler a făcut din noii cercetări minuţidse 

în tergul da fân din Viena, şi a găsit că valorea nutritivă 

reală, adică preţul diferitelor calităţi de fen, este cu 

atât mai mare cu cât este mai mara numărul trifoiurilor 

şi a măzărichilor saii a aşa numitelor plante legumin6se 

din el, pe când, dealtă parte, preţul lui scade cu numărul 

şi cantitatea ierburilor accide sai a rogozelor ce se 

află în el. Justificarea acestui principii consistă în 

faptul că în rogâze avem de a face fără escepţiune numai 

- cu nisce elemente ae puţină valbre, nefolositâre, seci 

de multe ori chiar direct văt&mătore pentru sănătatea 

şi desvoltarea vitelor, pe când plantele leguminose !ot- 

dauna pot fi trecute fără escepţie între plantele cele 

mai de frunte şi mai bune din feneţele n6stre. 

Presenţa legumin6selor şi altor plante herbacee de 

val6re se pâte observa tot-d'auna acolo, unde predomi- 

n6ză gramineele sa ierburile dulci ; prin urmare, acestea
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prin presenţa lor permit a face o deducţiune asupra 

calităţii bune a fenului. 

Din contră cu sporirea cyperaceelor sai a rogâzelor 

tot-d'auna se pote conchide cu siguranţă la un con- 

tinut mic de legumin6se, ceea-ce face ca fânul să fie 

de o calitate inferidră şi de puţină valore nutritivă. 

Aşa d.es. fenul de deal conţine 19%/, legumin6se, fânul 

de livade 9%/,, şi fânul acid (acru) saii rogozul conţine 

numai 0—9%/, legumin6se ; fenul de puţină val6re— ro- 

gozul — conţine 45%, ierburi acide — rogoze din familia 

ciperaceelor, fenul de livade numai 130%/,, iar fenul de 

deal numai 2%/, Dintre graminee saii ierburile dulci 

se aflară în fenul de deal 51%/,, în f&nul de livadă 550, iar 

în fenul de calitate inferidră numai 35—410/,. De aceia 

nu mai încape nici o îndoială, că raportul esistent între 

leguminose şi rogâze pote fi luat drept măsură pentru 

evaluarea calităţii unui fen. 

Feneţele din luncile riurilor cu un păment bun şi 

bogat pot să dea când şi când chiar şi câte 2 recolte 

mari de iarbă. In apropierea oraşelor mari însă, ţeranii 

işi vând de multe ori cea mai mare parte a fânului făcut, 

la propietarii de cai dela oraşe şi apoi ei işi ţin vitele 

lor iarna mai mult numai cu paie şi coceni. Pe moşiile 

de munte întâlnesci adese nisce pajiști forte frumâse 

cari daii un fen de calitate escelentă ; iar la Bucuresci 

fânul dela riunte tot-d'auna se plătesce cu mult mai bine 

decât lânul de câmpie. Singură acâstă împrejurare ar 

fi de ajuns ca să îndemne pe propietari să facă mai 

mult pentru îngrijirea fenaţelor, decât fac pân'acum. 

Fenețele din văile cele adânci ale Carpaţilor ati o mare 

asemenare cu fânețele şesului Ungariei, şi se pâte
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uşor demonstra cum flora câmpiei se intinde până la 

p6lele munţilor celor înalţi. Cele mai multe livedi din 

văile riurilor de munte şi din apropierea satelor, după 

modul de esploatare local, nu aii o vegetaţiune proprie 

caracteristică. Economia sâii sistema de cultură usitată 

acolo este aceiaşi care se găsesce aprâpe în t6te regiu- 

nile şi ţările munt6se, şi în special şi în Alpi, ca şi 

în Carpaţi, şi bogate in iarbă cunoscută sub numirea 

de Moină, Moine care la germani se numesce Egart 

s6ii Egert. Ea consistă în aceia că pământul după ce a 

servit un număr anumit de ani ca fenaţ i se sparge 

ţelina, pentru a servi ca ț6rine un număr egal de ani 

s6ii ceva şi mai mult pentru producţiunea de cereale 

şi de porumb. În alte ţări muntâse sistema moinelor 

începe numai la o înălţime de 2000 pici6re, iar în munţii 
Bihorului ea se practică şi dela 1000 pici6re în sus. Pe 
partea ungară a munţilor Bihor agricultura nu se urcă 

aşa de sus in munte din causă că câstele muntelui sunt 
mult mai piezişe decât să permită facerea de plugărie, 
şi afară de acestea, văile şi podişele cele largi şi fertile 
cu un pământ f6rte bogat oferă incă destul loc peutru 
cultură de cereale şi va mai trece încă multă vreme 
până ce agricultura se va întinde peste tot şesul şi 
până la câstele muntelui. Plugăria sea mai înal!ă se 
iace pe partea ungară la o înălţime de 9231 piciore, iar 
casa cea mai înaltă se găsesce la 1835 picidre. 

La noi în Germania fie-care proprietar de livedi face 
pe fie-care an următârele operaţiuni: 1) Imprăştierea 
şi risipirea muşurdielor de cârtiţe şi furnici; 2) Cură- 
țirea petrilor şi tufelor; 3) Curăţirea şanţurilor; 4) In- 
treţinerea şi repararea eventuală a podurilor şi «digu-
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rilor; 5) Sc6terea şi stărpirea plantelor vătămătâre şi 
cu deosebire a celor venin6se de pe livade; 6) Grăparea 
livegilor primăvara pentru stărpirea muşchilor şi sgă- 
rierea pământului pentru a favorisa crescerea şi înfră- 
țirea ierbe!; 7) Inseminţarea din noi a vetrelor golaşe ; 
8) Nivelarea şi tăvălugirea feneţelor pentru a putea 
prinde iarba mai bine cu câsa; 0) Gunoirea livedilor, la 
care se intrebuințâză mai rar gunoiul de vite (bălegar) 
dar mai des, must de gunoiii, urină, compost, noroită 
din bălți, mâsgă, etc. Aceste lucrări 6re să nu fie de 
folos şi pentru fânețele române? 

In studiul păşciunilor vom avea în vedere numai pa- 
jiştele permanente sâă de veci; ele se deosib+sc de 
fenaţe sâă liveqi prin aceia că dai hrană pentru vile 
Duma! pe timpul verei, şi cer spese mult mai puţine 
decât fânețele. In România spesele de cultura păşciu- 
nilor de veci sunt egal zero; venitul lor brut represintă 
tot-odată şi venitul net, şi prin acesta se esplică că mulți 
evalusză stăpenirea unor păsciuni bune şi ierbâse mult 
mai scump decât ar crede cine-va. Este cunoscut că la 
păsciuni calitatea terenului, posiţie, raporturi climate. 
rice sunt de o mare influenţă asupra desvoltărei ierbii 
Tăranul român are un bun ochii pentru evaluarea justă 
a păsciunilor, şi e aceia el plătesce de: multe ori 
pentru păsciune în adevăr bună, in realitate, o sumă 
relativ destul de mare. Acolo se găsesc multe pajişti 
escelente şi frumâse cari in privința producţiunei nu 
staă intra “nimic inapoia păsciunilor n6stre din basenul 
Germaniei de nord, şi nouă ni s'a spus că vitele slabe 
mânate pe atari păsciuni se reculeg iute şi în scuriă 
vreme se îngraşă destul de bine. Dacă vitele cornute
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şi bivolii, cari în urma hranei miserabile de iarnă aii 

eşit în primăvară numai cu pieile şi 6sele, vin pe ima- 

şurile din luncile Dunării, ele se reculeg în scurtă vreme 

şi după un interval de 2 —3 luni de dile abia mai sunt 
de recunoscut. Dar nu numai la câmpie şi pe lunci sunt 

păsciuni frumâse, ci Şi la coline; cele mai măndse şi 

mai bune însă se găsesc fără indoială la munte, pe 

Alpii Transilvaniei şi fericiţi sunt păstorii, cari işi pot 

mâna turmele lor de vite vara la munte. Obedenaru 

este de părere că proprietarii păsciunilor de munte din 

Carpaţi nu ai nici un motiv dea invidia pe proprietarii 

păsciunilor din Alpii Elveţiei şi ai Tirolului, căci păs- 

ciunile lor ai din an în an o iarbă din cele mai frumâse, 

o pajişte escelentă şi calitatea nutreţului ce produce 

ea nu lasă nimica de dorit. Şi noi ne-am convins de 

repeţite ori in cavalcadele n6stre prin păsciunile de 

acolo, regretăm numai că lor nu lise dă şi aceiaşi in- 

grijire ca păsciunilor din munţii Şviţerei. 

In unele părţi ale câmpiei, păsciunile ocupă cea mai 

mare parte, din arealul total aşa d. es. în districtul Ialo- 

miţa, care are o suprafaţă în total de 553,425 hectare, 

păsciunile ar coprinde peste 372,000 hectare şi numai 

94,405 ha sunt fenaţe pentru producţiunea fenului. In 

districtul învecinat al Brăilei, care are o întindere de 

316,349 ha în total, 249,158 ha servesc de păsciune şi 

92,105 ha sunt fânaţe. Pagubă însă că în aceste 2 dis- 

tricte şi încă în alte câte-va este mare lipsă de apă 

curgătore ; stăpânii de vite trebuesc să pună să sape 

puțuri adânci, pentru a-şi putea adăpa vitele lor. Pe 

Bărăgan unde lipsa de apă vara este adesea f6rte mare, 

guvernul a pus în anii din urmă să [acă sondagii pentru
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puțuri artesiane, ca să facă ceva pentru ameliorarea 
situaţiunei proprietarilor de vite de acolo. Multe capete: 
de vite per vara din causa lpsei de apă, iar multe 
altele sufere mare lipsă de hrană, din causă că în urma 
secetei îndelungate, iarba s'a împuţinat, căldura este: 
insaportabilă, în lung şi în lat nu se găsesce un arbore 
ori tufă, şi îndadar caută sermanele vite la am6di un 
locşor la umbră unde să se p6tă adăposti. Paseri ră- 
pitore in mare număr şi de diverse specii urmăresc 
necontenit ciredile şi turmele de tite, şi multe vite mai 
debile cad victimă acestor tâlhari. Tâmna când ploile: 
sunt mai dese, stepa se invioşeză iarăşi în scurtă vreme ;. 
iarba odrăslesce din noi, şi păsciunile cari până aci 
eraii de o cul6re cenuşie galbenă îşi reiaii iarăşi culdrea 
lor verde prosperă ; apoi şi vitele se reculeg iarăşi în. 
scurtă vreme în urma hranei celei abondente şi gus- 
tudse şi în câte-va săptămâni îşi recapătă acel aspect 
framos şi vioi, de la inceputul verei. Mai târdiu apoi 
vine iarăşi iarna cea tristă cu viscolile ei violente cari 
repun sute ba une ori chiar mii de capete de vite. Pe 
fie-care an multe vite frumâse rămân îngropate sub. 
zăpadă şi multe alte sunt aruncate în bălțile cele mari 
ale Borcei. S6rta păstorilor de acolo în adevăr nu este 
intru nimic de invidiat, şi aşa se şi esplică faptul că 
mulţi dintre ei mai bucuros trec cu turmele lor în: 
Dobrogea şi Bulgaria decât se rămână pe Bărăgan. 

Regiunea acâsta a Bărăganului pâte fi numită o stepă 
veritabilă. «Nici o movilă, nici un dimb ori sghiab nu. 
se ridică de-asupra şesului celui plan ca Marea, nici 
o pâtră nu r&sună sub copitele calului, iar solul se 
compune dintr'un teren protund amestecat mai mult
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ori iai puţin cu humus care prin descompunerea ele- 

mentelelor sale constitutive dă nascere la afloramente 

-de săruri, şi apoi nu arare ori apare aşa de alb ca şi 

când ar fi acoperit cu fulgi de zăpadă.» 

Botanistul Dr. Willkomm restrânge numirea de stepă 

esclusiv numai la formațiunile şesurilor înalte şi jâse 

(podişuri şi basenuri) infiltrate de sare, pe când Griefs- 

bach şi A. Kerner consideră stepa de un teritor pe 

care din causa căldurei estraordinară a secetei şi us- 

căciunei tropicale de vară nu pote să resiste şi să se 

desvolte încă destul de bine alte plante, ierbuni, tufe, 

etc. O icână de vegetaţiune cu totul particulară ofer 

păsciunile Bărăganului care sunt situate la Dunărea de 

jos, şi apoi nu trebue să te prindă mirarea, dacă ele 

nu prea sunt iubite de către ciobanii din Transilvania, 

de Mocani şi Tuţuieni. 

Pe timpul verei toţi stăpânii de cireqi caută cu pre- 

dilecţiune păsciunile de munte din Carpaţi. Ei ştii forte 

bine că vitele găsesc o hrană mult mai sănătâsă de cât 

pe cele mai bune păsciuni din câmpie. In prima linie 

se mână oile şi caprele la munte; aceste fiinţe nepre- 

"tenţi6se, işi caută hrana lor pretutindenea; ele se urcă 

pe piscurile cele mai 'nalte ale munţilor şi tocmai aci 

par ele a se simţi mai bine de cât ori unde intr'alt lqc. 

Ele sunt aci mai puţin supuse bâleloi, şi ai o fiinţă mult 

mai vide decât la şes. Ele sar din stâncă în stâncă ca 

şi caprele negre sait ca Muflonul (Gia sălbatică Ovis 

Musimon) din Corsica, şi pentru fie-care amic al na- 

turei este adevărată plăcere de a vedea, cât de bine 

le priesce lor la păsciunile de munte. Nouă ni se pare 

-cu deosebire important faptul că în păsciunile isolate
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din vârful munţilor Carpaţi se găsesce apâpe tot aceiaşi 
vegetaţiune ca şi în Alpii Tirolului Şi ai Elveţiei. Acolo- 
găsesci aceleaşi tufe pline de suc ale măcrişului de 
munte (Rumex alpinus), acelaşi spanac al ciobanilor 
(Chenopodium Bonus Henricus), aceiaşi Cruciuliţă să 
spălăci6să (Senecio), aceleaşi tufe de omac inchis, (Aco- 
nituin) sai aşedat acolo şi încongiură cu tufele lor 
cele verdi şi vigurâse colibele Şi târlele cele serăcă- 
ci6se ale Stânelor. Intocmai ca şi în Alpi stânele sunt fă- 
cute şi în Carpaţi mai tot-d'auna în apropierea vre- 
unui isvor şi la marginea superidră a pădurilor celor 
seculare, şi apoi de-asupra lor incepu deobicei regiunea 
alpină proprii qisă. De o mare importanţă este pentru 
turmele de vite împrejurarea că în păsciunile de munte 
ele nu duc nicio dată sete, pe când în păsciunile de la 
stepă lipsa de apă este de multe ori fOrte simțită, după 
cum s'a ar&iat mai sus. Dar afară de turmele de oi şi 
de capre se mai urcă pe fie-care an la munte şi multe 
ciredi de vite mari, vite cornute Şi cai, şi fac acolo oi- 
lor şi caprelor o concurenţă remarcabilă. Producţiunea 
de lapte la vaci, oi şi capre, tot-d'auna, atunci este mai 
mare când ele intră in păsciunile din regiunea alpină, 
și ea scade câna sunt coborite în jos la păsciunile de 
la şes. Laptele cel mai bun şi mai gras îl daă vacile, 
oile şi caprele de regulă atunci când sunt la păsciunile 
de munte, şi acesta esplică Şi faptul că unii baci nu fac 
brânză de cât numai până ce turmele lor mănâncă ier- 
burile şi plantele herbacee cele substanţi6se şi nutri- 
tive de la munte (din regiunea alpină). Producţiunea de: 
lapte este tâmna şi iarna—pe timpul păsciunatului de la:
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câmpie, atât de mică în cât nu se mai rentâză nici mul- 

gerea lor. | 

La finea acestui capitol mai avem ceva de adăugit 

în privinţa păsciunilor trecătâre şi accidentale. Cele 

d'ântâiă sunt acelea pe care agricultorul le face înten- 

ționat prin aruncarea de sămînţă, pentru că la un timp 

dat să le pâtă pasce cu vitele. 

La facerea unei păsciuni noui pentru durata de 4—5 ani 

este de cea mai mare importanţă ca să semănăm numai 

ast-fel de graminee şi plante herbacee, cari ai rădăcini 

vivace. Semănatul lor se face mai nemerit sub ovăs, şi 

cantitatea de săminţă necesară la hectar, când se sea- 

mănă cu maşina în rânduri continue, să nu trecă peste 

50—60 kgr. Dacă însă s&minţa se s6mănă prin împrăş- 

tiere, atunci trebue semănată de 2 ori atâta s&minţă. Ca 

un amestec potrivit pentru terenurile lutse şi dulci, 

cari după a n6stră observaţiune se găsesc şi în Romă- 

mia pe multe locuri, G. Zoeppvitz recomandă în «he- 

vista specială de Zootechnia agricolă» următorea com- 

binaţiune: 

i 3 Kgr. a) Graminee înalte Er 

-Câda vulpei s6i codina (Alopecurus pra- 

tensis. . . cc... .. 6 

Golomăţu (Dactylis glomerata) . . . - 8 

- Raygras franțuzesc (Arthenaterum elatius) 

Iarba lui Timothei sâi Timoitica (Phle- 

um pratense) ........... 4 

Făştica înaltă (Festuca elatior). . . - 2—3 

Firuşor comun (Poa tivialis). . . . = 6 

S
G
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h) Xerburi inferidre s6ă măruute | 

Pacey. Raygras englezesc (Lolium pe- 
rene) .. cc... | 

Făstica de livade (festuca pratensis). . 
Iarba vântului (Agrostis stolonifera) . . 
Făştica tare (festuca duriu scula). , . 
Peptănariţă (Cynosurus cristatus). . . 
Trifoi roşu de livade (Trifolium pratense 

perenne) . . .. cc. 2 
Triloi alb sau tiritor (Trifolium repens). 1—5 
Trifoi corcit (Trifolium hybridum) . . 2 
Culbecâsa hameiosa (Medicago lupulina) 3 
Chimion (Carum carvi). ....... 2 
Măzeriche sălbatică (Vicia cracca). . . 1—5 
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Pentru pajiştea ce este a se torma, e de cea mai mare 

importanţă ca după recolta plantei protectâre holda cea 
tenără să fie tăvălugită cu nisce tăvăluge gresie, pentru 
a se nivela şi indesa pămentu!, şi apoi acâstă opera- 
țiune trebue repetată în fie-care primăvară. Păşunile 
ast fel semănate şi bine ingrijite devin pe an ce merge 
mai bune şi mai dese. 

Păsciuni accesorii se numese acelea, cari se inse- 
minț6ză de sine, în diferite locuri şi fără colaboraţiunea 
omului. Majoritatea păsciunilor din România se compune 
din păjişti de acestea accidentale; noi le mai găsim 
şi pe tote ogârele şi în miriştile de cereale ; dar de 
multe ori ele sunt numai de puţină val6re pentru vite, 
de f6rte multe ori însa fără de nici o valăre şi une- 
ori conţin chiar şi plante venin6se.
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Cu sistema estensivă ce predomină mai pretutindeni 

in România şi cu lucrarea pământului adesea f6rte 

defectosă, pămentul, fiind tot-d'auna plin de buru- 

iană, păşunele ogorelor şi ale miriştilor acolo are o 

însemnătate mult mai mare decât în alte țări cuo 

cultură mai sistematică şi intensivă. Aci ierburile 

şi buruienile uu pot trăi căci ele sunt smulse şi 

stârpite chiar în prima desvoltare a lor prin lucra- 

rea ingrijită a pămentului, şi deci nu pot folosi nimic 

vitelor n6stre de păsciune. Intinsele areale de imaşuri 

„pe cari le-am vă&dut noi in România ati pentru ţinerea 

vitelor de acolo o importanţă mult mai mare decât ar 

crede un strein care vine pentru ânteiaşi dată în Ro- 

mânia. Insă ţinându-se semă de raporturile particu- 

lare ale ţărei: puţina populaţiune, raporturile tellurice 

originale, clima de stepă, desfacerea anevoi6să pentru 

ori-ce fel de producte agricole, şi multe altele, silese 

pe agricultorul român de a face cea mai mare econo: 

mie posibilă in cheltuială de capital şi de braţe. Şi 

apoi nu pretutindenea este posibilă o cultură intensivă 

a pămentului şi cu deosebire pe moşiile mari, Este 

mult mai uşor de a propune şi recomanda cu vorba. 

introducerea unei culturi intensive decât a o realisa în 

practică. Până ce pentru capitalele necesare la exploa- 

taţiunea agricolă se mai plătesc încă 8, 10 şi 120%/, do- 

bendă, până atunci nimeni nu va putea pretinde să se 

facă o agricultură intensivă şi să se abandoneze re- 

gimul păstoral pretutindenea, şi mai cu semă acum, 

când preţurile productelor sunt atât de scădute. La. 

acestea se mai adaogă că românul ştie fârte bine că 

ierba din păsciunile lui se distinge printi”o substanţio-
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sitate şi o digerare facilă, şi de obiceiii ea priesce 
vitelor sale mult mai bine decât fenul cosit şi uscat, 
ce li se dă in grajd. Noi presupunem că păsciunile 
cele intinse cu vegetaţiunea lor naturală ori accidentală 
vor mal dăinui incă multă vreme in România. Vechiul 
nostru profesor . . . . . pe vremuri al Academiei de 
agricultură la Poppelsdorf la Rhin, dice cu deplină 
dreptate: Precum medicul trebue tot-d'auna să indivi- 
dualiseze, tot aşa şi agricultoraul trebuesce să localiseze, 
adică organisarea exploataţiunei gospodăriei sale să o 

intocmâscă după raporturile locale”). 

  

”). la capitolal Feneţe şi păzuni, autorul susţine că 2/5 din suprafaţa 
țâral sorvesce de fânețe scă pășuni permanente ; vorbesce apol de livodeni 

experţi din atroinătate pe carl unil proprietari "I-a pus să facă liveqi arti- 

ficiale pe moşiile lor (7) De judeţul Ialomiţa qice e% 372.000 ha sunt ocu- 
pate de pășuni şi numa! 24.405 ha sunt fânețe pentru proiaeţiunea fânalur. 

Lăsând la o parte păşunele de munte şi de baltă, după cea din urmă 

statistică, România aro 606.720 ha fânețe, din care 56.160 ha semânate 

cn lucernă, păring şi borceag. Pânoţele aocastea aloătuese abia 11.33 %, din 

totala întindere a terenului de agricultură (1892), pe când fânețele ocupă 

3in întiaderea totală a culturilor : 

In Francia , cc... 30.56 0/ 
p Anglia cc... . „+ 52.69% 

n Gormania ....... . e + 83.130/49 
n ADBria cc... 34.44 0/9 
» Ungaria . , .. a e a 29.840 

„talia î. .... 25.48 0/9 
n Belgia. . 1. . . . . e + 89.460/g 

Rusia ...... . . . . . + + 91.600/p 
„ Statele-Unite. .... o a e e a 16.400/p 

Aceste cifre ne dan o înfățișare exactă a stărei agricol» a ţărei ndatro. 

Judeţul Ialomiţa are malte păşuni de baltă. [ntinderea jndețului este 

de 704.000 ha, cultivate numai 336.907 ha, iar cu fânețe 9.522 ha (nu 

24.405 ha), abia 1.350/, din suprafaţa sa. Este de notat că terenul acestui 

10
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Agricultura şi cultura plantelor scii Fitotechnia. 

Motto. Agricultura eate o meserie care are de 

scop ca prin produțiune de substanţe animalice 

gi vegetale să se6tă din pământ un beneficiă 

adică să câştiga bani. Cu cât câştigul va fi mai 

mare și de durată, cu atât ea îşi ajunge mal 

bine ţelui el. Cea mai bună agricultură este 

acea care, în raport cu arerea, forţile, şi eir- 

cumstanţele de cari dispune, se6to cel mai mare 

beneficia posibil şi durabil. 
Albert Zhaer. 

In patria nostră germană, agricultorii sunt deja de 

multă vreme de accord cu toţii că salvarea agriculturei 

proprii qise si a plugăriei, nu pâte să existe decât 

numai în combinarea agriculturei cu cultura vitelor, pe 

când în România şi-în ţările megieşe dela Dunărea de 

jos sunt încă mulţi 6meni de o altă părere, şi care 

cred că plugăria se pâte face forte bine și fără econo- 

mia de vite. Aşa bună-6ră Obedenara pote să afirme 

fără hesitaţiune, în cartea sa des citată, prin anul 1876, 

că în patria sa, România, cultura vitelor este ramura 

principală a producţiunei agricole şi că agricultura me- 

rită mai puţină ateaţiunei*). Obedenaru întâ!ni atunci 

puţini contrară, şi numai în timpul din urmă, după ce 

prețurile vitelor ai scădut din ce în ce mai mult, şi 

une-ori vitele cele mai bune şi mai frumâse nu putură 

judeţ s'a pus tot în cultură (afară de bălți hine-înţeles) de când se află 

străbătut de liniiie ferate Păurel-Petesei, Ciulniţa-Slobozia şi linia Bu- 

curesci-Ciulniţa-Călăraşi (3. P. R). 

*). Dr. Obedenaru n'a gis acâsta, In „România economică“ la paginele 

113 şi 114, găsim urmâtârele : On a abandonus, en partie, lâlăve du bâ- 

tail pour s'adonner ă Pagriculture. On ne peut que vivemet regretter 

Pabandon dans soureo de riehesses que ăl6ve des bestiaur. 

De aci unu reese că agricultura merită mai puţină atenţiune ($. P. R).
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fi vindute de los, numai atunci se iviră unele voci 

-care erai de-o altă părere, şi se apropiară mai mult 
'de opiniunea agricultorilor noştri germani. După ce în 

anii din urmă noi am căl&torit de repeţite ori prin re- 

gatul României şi am vorbit des cu 6meni competenţi 

“despre chestiunea acesta, am ajuns la convicţiunea că 

pentru acolo, agricultura şi cultura plantelor este tot 

aşa de importantă, dacă cum-va nu şi mai importantă 

decât cultura vitelor, şi ar fi timpul suprem ca acelui 

ram al producțiunei rurale să i se dea atenţiunea şi 

îngrijirea ce o merită. Atât posiţia cât şi solul şi chiar 

sivă de cereale, şi noi nu ne îndoim că în total bene- 

ficiile ei vor fi tot aşa ds mari şi sastificătâre ca şi 

ale culturei de vite, dacă lumea sar îngriji pretutin- 

denea de o lucrare regulată şi de o cultură sistematică 

a og6relor. Şlendrianul vechiii trebue înmormântat cât 

mai curând şi în România, 

In țara aceia sunt incă mulţi agricultori cari întrun 

interval mai mare de ani sunt mulţumiţi cu recoltele 

lor de cereale, şi nu vor să credă că producţiunea 

-câmpiilor lor s'ar putea spori esenţial printr'o cultură 

mai bună, etc. De aceia ei nu vor să ştie nimic de 

schimbarea modulvi lor de cultură, şi ară şi astă-di 

tot aşa de bine sai de rău ca şi părinţii şi moşii 

lor de acum 30—50 ani, şi nu se interesâză de loc de 

progresul realisat de alte ţări din străinătate *). 

*) Arăturile sai perfooţionat mult la noi în țară. Plugurile universale 

“Back sat respândit chiar printre ţărani așa că dintre 3 săteni 2 ai plug 

perfecţionat (3. P. R.).
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Noi nu hesităm de a da expresiune la acest loc con- 

vicţiunei nâstre intime că în ţara acesta atât de fru- 

mosă, cu pământul mănos şi forte fertil atât la câmpie 

cât şi în colnice, pe cele mai multe locuri ar putea să 

dea recolte neasemănat mult mai mari indată ce s'ar 

abandona vechea sistemă de exploataţiune şi s'ar in- 

troduce în locu-i o cultură raţională. Dacă şi Rudolf 

Henhe putu să scrie la 1876 in cartea sa despre Ro- 

mânia, următârele : Fiind-că cultura pământului se face 

in ţara acâsta intr'un mod forte negligent, pămentul 

s'a deteriorat în cea mai mare parte, sai că nu a tost 

luat încă în cultură. Cu tâte maşinele cele mai muite 

ce Sai întrodus, încă nu pâte îi vorba deo exploata- 

ţiune raţională a agriculturei, şi fiind-că în România 

cu tâtă lucrarea delectâsă, de şi nu se intrebuințâză 

încă nici îngrăşăminte naturale şi nici artificiale, cw 

t6te acestea se obţin recolte f6rte bune, acâsta dove- 

vedesce numai fertilitatea sa neobicinuit de mare şi vir- 

ginitatea pămentului ei. Acum după ce ai trecut 20 

ani de atunci, noi putem să o spunem fără hesitare că 

in cele mai multe locuri abia se mai pâte cun6sce ceva 

din mult lăudata virginitate a pămentului românesc 

şi se pâte dovedi că producţiunea ogorelor celor ne- 

gunoite scade pe an ce merge. După a nâstră părere nu 

va mai trece încă multă vreme până când agricultorii 

vomâni mari şi mici vor fi siliţi să ingraşe ogorele lor 

tot aşa de bine şi în ttă regula şi să-le lucreze în mod 

raţional ca şi ori-care alţii. Deşi nu se pâte nega că 

în cei 10—15 ani din urmă sai făcut multe lucruri 

şi în privința agriculturei, dar este cert că în raport 

cu alte state ale Europei, România se află încă pe
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o treptă fârte înapoiată. In prima linie proprietarii 
cei mari şi bogaţi ar trebui să se decidă să pună 

mâna şi să introducă o cultură raţională pe moşiile 
lor şi să dea bunul exemplu ţăranilor. Mulţi dintre 
acei Domni mari ai avut destulă ocasiune să vadă în 

călătoriile lor prin ţările occidentale ale Europei că 

agricultura de acolo se practică cu totul alt-fel decât 
în ţară la e!; tot aşa ei trebue să fi făcut şi experienţă 

că in urma culturei îngrijite a ogârelor, a gunoirel a- 

bundente şi îngrijirei consciinci6se a semănăturilor şi 

recoltele devin mai abundente pe an ce merge, şi că 
cu deosebire s'a ameliorat esenţial calitatea bobului. 

Ore asemenea observaţiuni şi experienţe să nu pâtă în- 
duplica pe cultivatorii români de a'şi modifica gospo- 

dăria şi de a rupe cu totul cu sistemele lor de cultură 

invechită? *), 

Inaltul guvern din Rucuresci are chemarea de a îngriji 

şi de a favoriza din tâte puterile ameliorarea agricul- 

turei ţărei prin înfiinţarea de ferme model, înfiinţarea 

de şcâle practice de agricultură şi câmpuri de expe- 

riență pe domeniile Statului şi domeniile Cor6nei. Apo! 

arendaşii domeniilor Statului ar trebui în prima linie 

ţinuţi să abandoneze sistemele vechi de cultură ce nu 

mai corespund cerinţelor timpului modern şi să-l 

înlocuiască cu altele noui şi mai bune. Un număr 

mai mare de tineri ar trebui trimişi în străinătate, în 

*). România ca puţine ţări are terenari de fertilitate perfectă aul nu 

aa nevoie de a fi îngrășate de loc stă numai după un şir lung de aul. 

Pria cultură raţională trebue să înţelegem na numai obligaţia de a îngrăşa 

pământal unde trebue, ci și arăturile adânci, şi irigaţiunele, cum şi orga- 

-nisarea întreprinderei agricole alt-fel de cum s'a urmat până acum (S.P. R).
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ţările occidentale ale Europei, că să înveţe acolo a cu-: 

n6sce din experienţă proprie, modul de exploatare raţio- 

nală, cultura sistematică a pământului, şi multe alte, 

ca apoi după ce se vor fi întors în ţară să potă tunc- 

ţiona cu succes ca diriginţi, inspectori saiă prolesori 

la ferme model, şcâle, etc. Ei ar trebui obligați să facă: 

culturi de plante având strict în vedere pe cât este 

posibil raporturile economice ale ţărei; să facă şi in- 

cercări de gunoire, şi înainte de tote experienţe cu di- 

ferite specii de cereale pentra a stabili cari din ele se po- 

trivesc mai bine pentru pămenturile şi clima României, 

cari sunt mai bune şi mai productive, şi dai în termin 

medii recoltele cele mai mari. T6te aceste chestiuni 

nu vor fi atât de uşor de deslegat şi noi nu ne îndoim: 

că față de inteligenţa cea mare a românului, se vor 

găsi acolo încurenă tineri cari vor fi la inălțimea acelor 

chestiuni, şi vor fi gata a munci serios pentru binele 

patiiei Ei vor face încercare dacă nu s'ar putea face 

o concurenţă seri6să celor-/alte state şi pe ţărmul agri- 

culturei. Noi nu ne indoim câtuşi de puţin de acesta: 

şi îi dorim Statului deplin succes în t6te. 

Intw'alt loc noi am vorbit deja despre configuraţiunea 

şi natura terenului din diferite judeţe ale României, şi 

aici vroim numai să adăogim că după cercetările mai 

noni pământul României în general pâte fi numit un 

păment f6rte fertil şi se potrivesce f6rte bine pentru 

cultura a tot felul de cereale şi plante agricole. D-nu 

Schwab, doctor în filosofie şi primul asistent în labora- 

torul fisiologic al consilierului intim. I. Kihn dela 

Universitatea din Halle a/S, a analisat după cererea 

n6stră mai multe soiuri de pământ din România, cari 
=
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le-am luat noi inşine în tâmna anului 1885 de pe do- 

meniul Herăsc!, şi el raportâză după ele textual ur- 

mă&trele: «Fiind-că nu este cu putinţă de a apreţia 

valOrea unui pământ agricol esclusiv numai după ana- 

lisa lui chimică şi mecanică, prin urmare şi critica 

pămentului de faţă va fi numai unilaterală. Ea nu ne 

permite de a da o opiniune absolută despre fertilitatea 

lui în genere, nici despre plantele cari se potrivesc 

mal bine pentru el, şi nici asupra amelioraţiunilor fisice 

cari ar putea spori în mod esenţial productivitatea lui. 

Pentru a putea da o ast-fel de opiniune despre cali- 

tatea unui teren trebuesc mai ântâiă studiaţi toți fac- 

torii cari contribuesc la desvoltarea plantelor în ge- 

nere şi apoi fie-care din ei in special, adică cunâscerea 

influenţei deosebite a fie-cărui factor de vegetaţiune 

întrun cas anume dat. Sub aceştia înţelegem cu deo- 

sebire raporturile de umiditate, cantitatea de plâie în 

decursul unui an şi pe timpul vegetaţiunei, nivelul apei 

din subsol, accidentele climaterice de tot soiul, etc. In 

ori-ce cas însă resultatele obţinute din analisă sunt de 

o valOre incontestabilă pentru lucrarea raţională a pă- 

mentului pentru viitor, şi noi nu credem a greşi dacă 

pretindem ca să li să dee o mare atenţiune, căci ele ne 

face să bănuim că pe viitor va fi indispensabil adaosul 

unor anumite substanțe nutritive, altele însă de cât 

cele ce se dai aci la noi în Germania de ordinar, căci 

acestea acolo ar fi numai o risipă curată şi nerentabilă. 

Resultatele cercetărei sunt următbrele: 

I. Analisa mecanică: 

a) subsol; 

b) sol;
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II. Analisa chimică: 

a) subsol: 

b) sol. 

I. a) subsol: 

Petricele=> 1, mm. .. sc... . 0,0330%/, 

» <IU mm cc... . 20 260%/, 

» vest . . .. . .. ...... 20.29 0/ 

Părţi spălate prin nămolire. ....... 79.11 99 

II. 6) sol 

Petricele >1mm. .. . .. . .. .. .. 0.9201, 

» > MD e... _0.10%/ 

» <'mMm sc... 29.90/ 

» rest . cc... a 80.9901 

Părţi spălate cu apă-nămol ........ 69.770/9 

II. a) subsol: 

Substanțe anorganice . .. . .. ..... 91.83%, 

APĂ cc. cc... . .. 3.506 

Humus şi apă fixate ............- 4.610/ 

AZOt e... . 0.08260%/6 
In acid cloridric H Cl rece sau disolvat după 43 ore. 

Si Op cc... cc... 0.0078%/, 

SO cc cc... ... 0.023 of 

PO cec... .. 0.290 o 

Fe, 0s4+Al, 0; =—3.31 Fe, 041.58 41. . 3.970 0% 

Mn Op ec... ... e e 0.070 0% 

CaO... cc... .. 0.320 9/6 

MgO.. cc... .. 0.520 %%/ 

KO ....... ae. 0.180 «/, 

Na Dc cc... .. 0.00 

II. b) sol:



APĂ 3.9401 
Gumus şi apă fixată ........... 5.18%/, 
AZOt a 043104 
In H Cl rece după 48 ore s'a disolvat, 
SO, rc 0.0035/, 
SO * e e 0.027 0J 
PRO ec 0.150 o 
Fe, Os +-A1, 0, =2.65 Fe, 0, 4+1.73 AI, 0 4380 c/ 
MO ec 0.160 %, 
Cao... ea ue 0.680 0fj 
MgO.. e 0.500 o, 
KO cc... DI 0.160 o 
Na O. 0.020 ov, 
I. Analisa mecanică. Cantitatea cea mare de părţi de 

păment ce se pot spăla cu apă— argila separată duiă 
metoda de obsce curioscută cu tubul de nămolire a lui 
I. Kâhn (79, 71%, în subsol) şi (09, 77%, în sol) permit 
a deduce o mare fertilitate a terenului, dacă cum-va 
nu se opun Ore-cari circumstanţe fisice şi climaterice 
nefavorabile. Suposiţiunea acâsta a n6stră este cu atât 
mai temeinică cu cât părţile suspendabile in apă se 
compun atât în a) cât şi în b/ eminamente din argilă, 
produsul unor roce bogate în Substanțe alimentare 
pentru plante şi afară de acâstă analisă chimică o dosă 
mare de substanţe humice a) = 4.01%, humus şi b) = 
5.18%/, humus. Materialul petros car» nu se pâte nă- 
moli, (spăla cu apă) are nisce straturi favorabile, şi 
pOte fi considerat ca un teren depus de apă ce apar: 
ține diluviului tinăr sai aluviului bătrân. 

II. Analisa chimică. Resultatele ei sunt importante 
în gradul suprem şi par 'a ne da unele indicaţiuni
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pentru adaosul de ingrăşeminte. Mai ântâiii dosa de 

humus atât din a cât şi din b) este relativ destul de 

mare, în cât in privinţa acesta terenul parea sta forte 

aprâpe de limita terenurilor iperhumose, fără insă a 

motiva temerea că el ar aparţine terenurilor humice 

acide, din causa cantităţii sale mari de humus ce con- 

ţine. Din causa cantităţii celei mari de humus şi doza 

de azot este neobicinuit de mare atât in sol (0,131%/) 

cât şi în subsol (0.0826%/,) şi incă aşa de însemnată 

mal cu s6mă în subsol precum arare-ori se găsesce, 

afară numai de terenurile marecagi6se şi turbose. 

Acestă dosă mare de azot din pământ constitue cu 

adevărat un capital grandios, o comâră aprâpe nese- 

cată care la o cultură îngrijită ar face pământul apt 

de recoltele cele mai mari posibile *). 

De aceea este de admis, că ori. şi ce adaos de azot 

in cantitate mai mare precum se obicinuesce la noi în 

Germania mai pretutindinea pe pămentul acela din Ro- 

mânia ar fi o risipă economică, mai cu s6mă la în- 

tocmirea unei rotaţiuni juste, şi variaţiunea potrivită 

intre plantele cari consumă azotul şi cele care'l adună 

şi menagiază. Un adaos de azot, in măsură mai res- 

trânsă nu este esclus când vroim ca planenaturile cele 

mici şi plăpânde să se desvolte şi intărescă repede 

pentru ca să scape iute de atacurile parasiţilor ani- 

malici şi vegetali, cât numai în casul acesta azotul să'l 

dăm sub o formă uşor solubilă adică in formă de să- 

ruri azotate (Na N O, sau K N 0) ca silitră sai ni- 

trat de Chi'i, cari sunt de preferit ori şi cărui alt a- 

*). Analisa şi autoral aici confirmă cale zise în nota nâstră precedentă, 

că adică România are terenuri de fertilitate perfectă (S. P. R.). 
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mendament de azot, bună-6ră Guano, sulfat de amon: 
etc. Şi dosa de acid fosforic este însemnată în pământ 
şi mai cu s6mă în subsol, deşi nu pâte fi numită prea 

abundentă (0.15 şi 0.29%/) în cât la o cultură intensivă 
de cereale adaosul de acid fosforic se impune în 

prima linie. Pământul nu este prea bogat, nici în po- 

tasă (0.16 şi 0.18%J), totuşi pentru cultura de cereale: 
şi la o gunoire potrivită cu bălegar este destul de bogat 
in cât să nu renteze deja de acum adăogiri de ;otasă 
în cantităţi mai mari. Dar relativ s&rac este pământul 
în calce (var) şi dacă nu alât solul (0.680/,) cât mai cu 
deosebire subsolul care conţine numai 0.33/, calce. 
Adaosul de var fie sub formă de carbonat de calce în 
margă, sub formă de oxid de calce—var nestins—şi pâte 
şi în formă de sulfat de calce sai gips, probabil că 
va avea un bun efect asupra produetivităţii pământului 

mai cu: s6mă după ce cantitatea cea mare de argilă a 

lui şi tenacitatea lui par a reclama o amendare de var 
pentru a" ameliora calităţile fisice. Este insă posibil 
ca dosa cea mare de magnesie să'i compenseze în cât- 
va lipsa lui de var. Cele-V'alte substanțe alimentare cari 
se mai găsesc in pământ nu a nimic important pentru 
valGrea lui ca păment de cultură». 

Din lucrarea doctorului Schwab resultă că pământul 

din cestiune pâte fi numit cu drept cuvent un păment 

forte fertil şi că prin urmare al şi merită să fie iucrat 
cu ingrijire şi din când in când să i se dee şi câte o 

gunoire cu substanțele necesare. 

Dar proprietarul lui, d-nul A. Stolojan, fost ministru 

al domenilor, nu voia să scie nimic de niri o gunoire 

In anul 1885, când am fost să visitez domeniul Herăsci,
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pusei d-lui Ministru întrebarea: Când va începe să gu- 

noiască şi ogorele de acolo ? iar d-sa imi răspunse fârte 

scurt şi lămurit: «In procsimii 10 ani». Fiind-că noi am 

audit încă şi de la alţi 6meni, tot personagii inaite dia 

România, opiniuni analoge în privinţa nefolosinţei gu- 

noiului pentru ţările din România, presupunem că tâte 

sfaturile şi poveţele cele bune în privinţa acâsta de-ocam- 

dată vor rămâne reluate în s6mă, şi trebue să lăsăm ca 

timpul să intorcă la idei mai bune pe agricultorii români. 

Lucrarea pământului s'a ameliorat binişor in deceniile 

din urmă ; cultivatoral român scie acum f6rte bine că 

pentru a putea cultiva pământul cel pădureţ şi rigid 

cu bun succes cu porumb, grâii, orz, ete., el trebue 

să'] lucreze cum se cade cu unelte de mână şi de vite 

şi la acâsta pe o parte se întrebuința instrumentele 

vechi locale, dar de alta şi diferite maşini şi instru- 

mente, pluguri, grape, etc., importate din străinătate, cari 

s'au introdus mai ântâiii pe moşiile marilor proprietari 

si apoi unde şi unde şi pe moşiile ţă&rănesci. Pluguri 

de abur am vădut pe mai multe locuri din Muntenia 

şi Moldova în activitate; cu t6tu că conducerea şi ex- 

ploararea lor lasă încă f6rte mult de dorit, totuşi nu 

se pâte nega că tocmai prin intrebuințarea acestor apa- 

xate mari de plugărie s'a efectuat o adâncire a brazdei 

care mai nainte era un ce cu totul necunoscut şi a 

„cărei val6re pentru cultura pămentului abia acum ai 

învăţal lumea a o cun6sce. Fabricile de maşini din 

străinătate ai trimis in România mii de pluguri din 

cele mai bine construite, şi acum scie fie-care că cu un 

atare instrument se lucreză pământul cu mult mai bine 

de cât cu plugurile cele vechi şi gredie srariţe) care şi
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ai nu sunt mult mai bune de cât plugurile antice p5%, .$ 
cari le-ai introdus in Dacia vechii colonisci romani de NEA 
acum 1700 ani. Insă cultivatorii de acolo nu s'a mul- 
țumit numai cu importarea de pluguri perfecţionate din 
Englitera, Austro Ungaria, Germania şi Francia, dar at 
adus şi grape, scormonitâre, estirpatâre şi tăvăluge, etc. 

Noi am vădut acolo in multe locuri pluguri Sack, 
Fckert, şi alte instramente agricole intrebuinţându-se 
pe acele ogore unde mai înainte se ara numai la câţi-va 

"centimetri adâncime cu plugurile şi rarițele cele vechi. 
Tot ast-fel s'aă introdus acum şi multe instrumente 
de mână pentru cultivarea grădinilor, agrilor şi viilor 
cari mai nainte erau cu totul necunoscute, şi putem 

dice că pe terenul culturei pământului tot se pste 
constata un progres. 

Rud. Bergner ne dă despre agricultura română ur- 
mătorea descriere, care de sigur că nu va prea îmbucura 

pe cititorii români ai cărţii sale: «Ne pare un lucru 

f6rte ciudat că tocmai agricultura şi cultura vitelor ati 
fost până acum mai mult negligiate în România de cat 
ori şi care altă ramură, pe care şi acum le esercită cu 
aceiaşi mărginire spirituală ca şi mai 'nainte. Şi pe nici 
un teren nu sunt reforme atât de necesari ca tocmai 

pe aceste; prejudiţiile şi deprinderile moscenite ale ţă- 
ranului conservativ ar trebui necontenit combătute de 

către boieri şi guverne, şi ar trebui înfiinţate şcâle prac- 

tice de agricultură şi solide. Una din causele principale 

ale r&ului provine de acolu că proprietarii cei bogaţi 

şi finauciarii greci cei mai mulţi nu'şi exploateză sin- 

guri moşiile, ci le dai pe sume cât se pote de mari la 

arendaşi. Arendaşii iarăşi nu au capital propriu şi tre-
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ue să dea la ţărani arături şi fânețe pentru un prej 

„mic şi tot-odată să folosescă şi ei pământul cum se cade 

pentru ca să p6tă mulţumi atât pe boier cât şi negustorii 

„de bucate cei avigi ce staii la pândă. In chipul acesta 

sa născut acea sistemă rapace detestabilă care nu pote 

(i biciuită în de-ajuns. Şi apoi la prima privire poți 

observa cât de defectuos se lucrâză pământul. Este ade- 

vărat că în timpul din urmă sai introdus din Ger- 

mania mai multe pluguri de fer, dar numărul lor dis-, 

pare faţă de trebuinţele ţărei, în cât mai pretutindinea 

trebue să vedi cum un plug de lemo, atât de greoiii ca 

pe timpul lui Traian, rupe pământul neregulat”). Grape 

„(de fer) nu se cunosc, în locul lor vedi borne şi grape 

de lemn şi grape de măr&cini. Mărtcinii abia îl sgârie 

la suprafaţă şi nu pot de loc să sfărime bulgării. Pe pă- 

mântul ast-iel pregătit se aruncă s&minţă, ici prea multă, 

dincolo prea puţină, şi de multe ori ea este aşa de 

uşoră încât un vânt violent ridică acoperământul şi duce 

departe s&minţa. Grâti şi porumb crese în vecinătate 

afectu6să cu tot felul de buruieni, cari sunt atât de 

numerbse incât de multe ori te întrebi dacă este buruiană 

sub grâi, ori dacă este grâul sub buruiană. Arare-ori 

invescute câmpurile din România tot-d'auna ofer un 

aspect lugubru; din contră cu totul altă înfăţişare ofer 

  

  

+). Astăqi nu se pâte qice că un plug este perfect și că putem esecuta cu 

el azăiurile în oxl-ce terenuri. Obiceiul de a întrebuința plugurile vechi 

în locul celor nol 'l-aă şi eultivatorii din jarul Vionel şi Parisului, cum 

singur am văqut acâsta. Lucrul se înţelege. In multe easuri rariţele cul- 

tivatorilor noştri fac arătari mai bune în unele terenuri ca cele mai per- 

fecționate pluguri, Să nu ne mirăm dar de preferința ea unii cultivatori 

„dau plugurilor vechi, (8. P. R.). |



159 

câmpiile din Banat şi de pe Affâldul Ungariei. late” adevăr, 
în privinţa acâsta românii ar trebui să ia un esemplu 
de la vecinii lor de: la vest, chiar şi de la maghiarii 
neaoşi !! Ca consecinţă a acestor împrejurări resultă, că 
calitatea grăunţelor nu are o valâre mare, mai cu semă 
din causa că gunoitul este incă aprâpe necunoscut în 
țara întregă. Gunoiul şi paiele se ard pur şi simplu, iar 
după ce a trecut secerea, pământul servesce drept imaş». 

Noi, de şi nu avem motiv dea ne îndoi că d-nu Bergner 
a constatat în mai multe locuri ale ţării starea în ade- 
ver deplorabilă a agriculturei cum o descrie, totuşi trebue 

să amintim că ea nu este pretutindenea atât de precară, 

şi că acum se pâte observa pe multe locuri raporturi 
deja mai bune. Țăranul este adevărat, e de multe ori 
un gospodar Î6rte negligent, dar între proprietari şi aren- 
daşi noi am întelnit in călătoriile nâstre prin ţară 
mulţi cari o fac mult mai bine şi nu mai ară cu plu- . 
gurile cele primitive de pe timpurile lui Traian. Tot aşa 
Gmeni! aceştia nu mai intrebuinţăză grape de măr&cini, 
ci at introdus grapa de fer, scormonitorul şi estirpa- 
torul. După câte am vădut noi, tăvălugul se întrebuin- 
ț6ză încă forte puţin şi folosul lui cel mare pentru se- 
mănăturile de primăvară nu este încă cunoscut de ajuns. 
Cu 50 de ani în urmă, dice marele nostru agronom 
Albrecht Thaer, în Principiile sale de agricultură raţio- 
nală, următârele: «Tăvălugitul este un lucru f6rte folo- 
sitor care nu trebue negles, atât pe terenurile uşăre şi 

fără de consistenţă cât şi pe terenurile tenace». 

Toţi profesorii de agricultură şi 6meni practicei cari s'aă 

succedat după el, numesc cu deplină dreptate tăvălugitul 

in genere o lucrare pe cât de necesară pe atât de impor-
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tantă din întrega agricultură. Aşa d. es. dice Schipi în 

cartea sa «Manual popular de agricultură», pe care am re- 

comanda-o tinerilor agricultori din România, următorele: 

«Tăvălugul ne servesce să comprimăm pământul pul- 

verisat şi infoiat, bulgării de pe locul grăpat săi sfări- 

măm, locul şi mai cu semă plantele de nutreţ pe care le 

cosim să le nivelăm, apoi s&minţele cele mărunte de 

trifoiă, mac, etc., să le îngropăm numai uşurel, iar se- 

mănăturile de tâmnă ce ai fost smulse din păment prin 

îngheţ şi desgheţ să-le apăsăm şi să le punem iarăşi în 

contact cu pămentul. Dacă insă intrebuinţăm tăvălugul 

pământul trebue să fie bine svântat, pentru ca să nu se 

prindă şi incarce pe el. Sunt mai multe feluri de tăvă- 

luge: de lemn, de fer şi de pâtră; ele sunt făcute sait 

netede, în formă cilindrică, sei din verigi singuratice, 

ori din discuri de fer, cari mai multe se combină 

laolaltă. La noi în Germania sau introdus în timpul 

din urmă tăvălugele tripartite de formă cilindrică, cari 

'şi ai căştigat mulţi aderenţi ; şi probabil că acestea s'ar 

putea întrebuința cu bun succes şi in România. 

Cultura porumbului 

Porumbul (Zea Mays) este fără indoială pentru România 

una dir bucatele de căpetenie şi din cele mai importante, 

şi de aceia trebue să'] punem în fruntea tuturor celor- 

Valte cereale. Locuri cultivate cu porumb găsesci pretu. 

tindinea in ţară, atât în luncile Dunărei, cât şi pe colnicele 

din Moldova, ba el secultiva încă şi în unele localităţi 

f6rte inalte din Alpii Transilvaniei şi nou€ ni s'a spus 

că în România se cultiva înti”o vreme încă odată atâta



16i 
  

porumb, cât grâii. Clima ţărei corespunde pretulindenea 

şi in deplină măsură exigențelor acestei plante; ea se 

coce pretutindinca şi de ordinar produce b6be mari şi 

îrumâse. Dacă la noi in Germania de nord, porumbul din 

causa climei celei mai puţin favorabile, vine in consi- 

deraţiune numai ca plantă furageră, iar pentru b6be se 

cultivă cu succes numai în ţările unde viia cresce in 

libertate, apoi in România porumbul se câce pe deplin 

incă şi în acele regiuni unde viţa nu se mai pâte cultiva 

cu succes. Porumbul dă acolo în cei ma! muli: ani o re- 

coltă cu totul satisfâcătore, câte-odată şi chiar f6rte abun- 

dentă. După cercetările lui Victor Dehn, românii dato- 

resc pormbul, Veneţianilor, cari pe timpul dominaţiunei 

lor peste Marea Mediterană "l-a propagat în intregul 

Orient ; sub numirea de Cucuruz 'l-aii introdus in Turcia, 
în țările dunărene şi in Ungaria, unde făina lui a de- 

venit deja de sute de ani hrana favorită a Românului— 

mămăliga. Precum mămăliga se numesce o mâncare 

naţională, şi cu deplină dreptate, tot aşa şi cu ucelaşi 

drept s'ar putea numi şi porumbul, plantă naţională a 

României. Dacă ea numai odată nu se face cum se cade, 

indată se pote constata lipsa cea mai mare în ţara în- 

tregă; pretutindinea poţi audi tânguiri şi bocete, şi acum 

ne esplicăm de ce M. S. Regele Carol 1 'şi putu esprima 

o bucurie nespusă in presenţa n6stră în tâmna anului 

1884, că pe timpul frumos şi cald de August şi Septembrie 

se va coce porumbul şi se pâte spera o recoltă abundentă, 

care este de cea mai mare imţortanţă pentru ţară, şi 

face pe locuitori fericiţi. 

După cercetările proiesorilor Werner şi Kârnicke din 

Poppelsdort a/R. durata vegetaţiunei porumbului variază 

11
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după specie, climă, calitatea terenului etc.; ea variază în- 

tre'70 şi 183 dile şi in termen medii este de 140 dile, încât 

la o temperatură medie de 20—95 C., el cere de la semănat 

şi până la recoltă o căldură sumară de 1700—330%C. 

In economiile din Carpaţi, porumbul se cultivă incă la 

o inălţime de 670 m. şi resistă binişor climei celei nu prea 

favorabile de acolo; el suportă forte bine şi seceta, ceea- 

ce'] face apt penrru cultură în clima de stepă, d. es. în 

yărţile sudice ale Munteniei şi Dobrog.i. 

De ordinar porumbnl cu bâbele mari resistă mai bine 

la secetă decât cel cu b6bele mici, şi Werner atribue 

acâsta cu deosebire rădăcinilor mai lungi cari pătrund 

adânc în păment. 

«Relativ puţinăp l6ie este deja suficientă pentru înteţirea 

crescerei lui din causa foilor sale celor late şi mari, cari 

prind apa de plâie şi de rouă şi o conduc pe tranchiă în 

jos la rădăcini. Dacă porumbnl are destulă plâie până 

la înflorire, şi apoi d'aci inainte este favorisat de o tmnă 

caldă şi uscată până la maturaţiune, atunci de sigurel 

va da recolte abundente, bine înţeies, dacă la limita cul- 

turei sale s'a îngrijit a i se da o gunoire potrivită pe 

terenurile nu prea grevie şi tenace, şi a fost ferit de 

vânturile cele reci şi violente, şi peste tot i s'a dat o 
cultură îngrijită. 

«Cultura porumbului în România nu se estinde până 

la acea limită, şi acesta esplică în parte şi împrejurarea 

că el se pote cultiva acolo fără de gunorie şi că la o 

cultură mediocră, dă încă recolte bunicele şi pe deplin 

satisfăcătore. De îngheţurile târdiui de n6pte, plantele 

cele crude ai numai rar să sufere în ţara acea. 

«În privinţa substanţelor alimentare din pământ, po-
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rumbul este afară de orez, una din plantele cele mai 
pretenţi6se intre cereale şi in deosebi cere multă potasă 
şi acid fosforic, pe când faţă de calităţile fisice ale tera- 
nului el este puţin pretenlios şi se lace pe tâte terenurile 
afară numai de nisipurile sterile, pământurile marecagi6se 
şi turbâse acide, şi pământurile de argilă tenace şi im- 
permeabile. EI se face pretutindinea unde pământul este 
bogat în substanţe alimentare disolvate gata, sei Uşor 
solubile. Escelente însă sunt pentiu cultura de porumb 
luncile cele bogate, pământui de aluvion, şi terenurile 
lut6se permeabile în justă măsură, cari în urma dosei 
celei mari de substanțe humice sant calde, afinate, 
permeabile şi porâse şi posed o mare facultate de absorb- 
ţiune pentru apă şi gazuri. Dar fiind-că pentru porumb, 
pămentul nici-odată nu pâte fi prea bogat în substanţe 
alimentare, şi în urma abundenței prea mari de hrană, 
nici-odată porumbul nu se culcă la pământ, este obi- 
-ceiul ca porumbul să se pună tot-d'auna în terenurile cele 
mai bogate» (Werner). Noi suntem însă de părere că 
pămentul negru românasc ca şi cernozemljul rusesc pe 
multe locuri pâte fi numit un pământ argilos şi lutos 
forte bogat in potasă şi humus, că este forte fertil şi că 
intrunesce t6te condiţiunile indispensabile pentru des- 
voltarea normală a porumbului. 

Numai ast-fel se pâte esplica faptul, că b6bele cele 
mai mari, mai grele, şi mai frumâse se obţin în păr- 
țile secetâse ale Moldovei şi Munteniei. In velniţele 
cele mari ale n6stre, porumbul românesc este fârte 
căutat, şi trece de unul din cele mai bune, şi tot- 
d'auna acest porumb se plătesce mai bine decât alte va- 
rietăţi cari vin din alte ţări ale Europei meridionale.
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După cum este de obşte cunoscut, porumbul se schimbă 

forte lesne, are deja o malţime de specii şi varietăți, 

cari insă nu sunt tot-d'auna constante. Unele varietăţi 

ajung abia la o înălţime de.'/, metru, altele insă, ca 

bună-6ră porumbul dinte de cal, ajunge la o înălţime 

de 4,5 şi6 m. 

Cel din urmă se cultivă in Germania cu : deosebire 

ca plantă de nutreţ verde; in România se cultivă forte 

var, pe când alte varietăţi cu bobul mare şi măruat 

se cultivă f6rte des. Nouă ni sa enum&rat următorele 

varietăți: 1) porumbul galben comun, despre care se 

susține că el sar câce în 150 dile şi se cultivă după 

calitatea şi starea pământului la 65—175 cm. distanţă 

intre rinduri şi 56 cm. distanţă între fire. 2) O altă va- 

rietate fârte preţiosă, care se cultivă bucuros atât in 

România cât şi in Banat, este Sirmianul cel abundent, 

cunoscut mai mult sub numirea de Pignoletto, care 

tot-d'auna dă recolte abundente; păcat nurnai că el se 

căce ceva cam târdiii. 3) Şi porumbul secuiesc, cel 

mai timpuriti între tote, este stimat căci se potrivesce 

fârte bine pentru a fi semănat în regiunile muutose în 

clima cea aspră de munte, pe care o suportă uşor; Şi 

iu fine, 4) porumbul de Banat care este introdus de 

multă vreme din Banat in România. Pe timpul lui Burger 

(1809) porumbul Cincantin, Cinquantino, nu era de loc 

cunoscut în alte ţări ale Europei, atară de Spania şi 

Italia, pe când acum el se întinde peste Burgundia, Fran- 

che-Comt€, o mare parte din Germania de sud, Elveţia, 

Carinthia, Carniolia, Stiria, şi cu deosebire peste Ro- 

mânia, Serbia, şi Ungaria. In Ungaria +l a fost introdus 

pentru prima 6ră pe moşia Csendery în Banat, de unde
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el se mai numesce şi astăgi încă, porumb de Csendery, 
s6ă porumb de Banat. Este fârte stimat, din causa pro- 
ductivităţii sale celei mari, şi din causa calităţii supe- 
ri6re a făinei sale galbene deschise; în cetele oficiale 
ale bursei el figurâză tot-d'auna ca cel mai grei şi mai 
scump între tâte porumburile ungare. 

In privinţa culturei, se pune la 63 cm. distanțe între 
renduri şi 30 cm. distanţă între fire; suportă escelent 
clima aridă şi secetsă de stepă şi dă incă o bună re- 
coltă, când Pignoletto cel târdii este deja cu totul com- 
promis. Afară de acestea, precocitatea lui ne permite 
să facem la timp semănăturile de tâmnă in porum- 
biştea lui. Numirea de «/Fromentone di steola» a obţi- 
nuto în Italia, din causă că fiind semănat în miriştea 
cerealelor de tomnă, se c6ce totuşi de-ajuns până tâmna. 

In privinţa preparărei terenului, este cunoscut că cu 
cât acesta a fost lucrat mai bine şi mai din vreme 
pentru porumb, cu alâta se pote spera o recoltă mai 
mănsă. Pămentului "i trebue multă vreme pentru des- 
compunerea silicatelor şi a substanţelor humice, el 
trebue să fie înfoiat în de-ajuns până la semănat, şi 
planta acesta ne este forte recunoscătâre când o punem 
într'un teren poros şi bogat în hrană gata pentru plante. 
Pentru că în România până acum încă nu s'a introdus 
obiceiul de a se ingrăşa pământul, producţiunea lui cea 
abundentă se pâte esplica numai prin constituţiunea 
favorabilă a sub-solului. Plugul sub-sol se intrebuinţeză 
numai forte rar şi de ordinar lumea se mulţumesce 
numai cu 0 arătură sai două făcute la adencime po- 

trivită. Dar este f6rte bine ca pământul să se are tâmna 

cât se pote de adânc şi apoi primă-vara de timpurii
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să i se dea o a doua arătură. «Pentru clima de stepă 

este de o importanţă fârte mare cultura (lucrarea) adâncă 

a pământului, fiind-că porumbul sufere aci des de se- 

cetă, pe când pământul lucrat adânc conservă mai bine 

umiditatea decât cel sgâriat numai pe deasupra. Acesta 

o dovedesc şi resultatele cele mari obţinute la cultura 

cu abur, cu arătură adâncă, pe domeniul Belye pro- 

prietatea A. S$. I.  Archiducelui Albrecht, unde, după 

afirmaţiunile unanime ale funcţionarilor domeniului, 

dela introducerea plugului cu abur încâce, siguranţa şi 

mărimea producţiunei ai sporit f6rte mult. 

Resultatele lucrărei mai adânci şi mai îngrijite sunt 

aşa de bătătâre la ochi, în cât chiar în economiile de 

tot estensiv esploatate pe pământul de iuncă din America 

de nord, pământul pentru porumb se ogoresce deja de 

vara, apoi cătră tâmnă ise dă o a doua arătură adâncă 

de 15—20 cm. 

In genere tot-d'a-una după recolta unei plante este 

bine ca pământul să se are îndată supeificial, şi apoi 

după ce a răsărit buruiana să se grape, tOmna să ise 

care gunoiii, să se imprăscie cu îngrijire, iar la urmă 

să se are adânc dacă sub-solul este favorabil, chiar 

până la 30 cm; peste iarnă pământul rămâne în brasăă 

crudă, espus acţiunei aerului — îngheţurilor şi desghe- 

ţurilor — până primăvara când, îndată ce sa sventat 

pămentul, se grapă din noă, şi apoi cu câte-va dile 

înainte de semănat, ise dă o altă arătură pentru ca 

săminţa venind într'un păment raven şi fresc, să re- 

sară iute». 

«Pe terenurile uşâre — nisip6se — cari sunt tare espuse 

uscăciunei, în locul arăturei de semănat este de-ajuns 
N
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a da cu estirpatorul sai scormonitorul, fiind-că ele, 
şi aşa sunt destul de afinate şi permeabile». 
Recomandăm cu insistenţă atenţiunei agricultorilor 

români t6te aceste sfaturi şi poveţe ale amicului nostru 
profesorul Dr. H. Werner dela Berlin, care s'a ocupatani 
indelungali cu esperieaţe de cultura porumbului şi "şi-a 
format asupra lui mal tot-d'auna opiniuni fârte nimerite. 
Adâncimea până la care” pătrund rădăcinile porum- 

bului în pământ, după lohnson*), este în terenurile 
bogate şi clis6se (argil6se) dela 0,5—1,0 m. pe când 
in terenurile nisipâse şi uşre ele pot fi urmărite mult 
mai adânc chiar până la 3—4,7 m. Dacă lipsesce azotul 
din pământ.atunci, după cum ne spune Stohman (in 
Landwirtschaftliche Versuchs Stationen), el este pre- 
dispus a forma nişte rădăcini fârte lungi. Un fir de 
porumb de-abia 0,16 m. înălţime avea o rădăcină de 
2,2 metri lungime. 

Porumbul se cultivă mai bine între qouă cereale, cu 
deosebire intre cereale de tâmnă, iar pe unele locuri 
Şi intre cerealele de primăvară. In pajiştea ruptă din 
noii — ţelină — se face de-asemenea fârte bine. 
„In România, şi mai cu semă in cultura mică, bâbele 

de seminţă se păstrâză mai tot-d'auna pe ştuleţi, şi 
dintre aceştia se aleg numai esemplarele cele mai fru- 
m6se, mai mari, şi mai bine desvoltate. Cultivatorii 
români ştiu forte bine că plantele de porumb cele tinere 
sunt f6rte simţitâre la ger, şi de aceea ei amână de 
obicei punerea porumbului până cătră mijlocul sai 

  

”). lohnason— Wie die Felăfriichte wachsen ? (Cum erese plantele agricole ?) 

Braunsehweig 187].
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finea lui Aprilie. Mai potrivit însă este de al semăna 

atunci când temperatura medie a dilei este de 490 GC. 

Varietăţile precoce se semăna tot-d'auna numai pe la 

finea lui Maiă. 

«Cantitatea necesară de seminţă se pâte uşor calcula 

după spaţiul ce vroim să semănăm şi după numărul 

b6belor cuprinse întrun hectolitru. La un spaţiu de 

desvoltare de 0,20 m2 pentru fir, la un hectar sunt ne- 

cesare 50,000 bâbe. Intrun kilogram insă sunt 2600 — 

8700 b6be,'saă, în termin mediu, câte 3500 b6be. Prin 

urmare la un hectar se cer 14 kgr. b6be de poramb, 

sati la 0 greutate medie de 75 kgr. la hectolitru sunt 

necesare 0,18 litri semînţă. La semănatul în rânduri 

însă se cer 042—0,53 bl. la hectar.”) 

După semănatul porumbului, dacă timpul e uscat, şi 

mai cu s6mă pe terenurile uşâre, ise dă cu tăvălugul 

pentru a grăbi resărirea lui, şi pentru a înlătura scorţa 

ce eventual sar prinde la suprafaţă. Mai înainte însă 

de acestă operaţie, stirpirea buruienilor trebue să fie 

tendința de căpetenie. 

Acestea sunt motivele cari fac să fie de dorit gră- 

patul cu grapa, sati prăşitul cu sapa, chiar când plantele 

cele tinere abia aă ajuns ia o lungime de 3 centimetri.» 

Din nenorocire însă tăvălugitul agrilor cu porumb în 

România n'a fost introdus până acum decât numai pe 

câte-va moşii mari; proprietarii acestora s'au convins 

în curând de fol6sele acelei operaţiuni, cari sunt destul 

de satisfăcătâre. Când plantele ai ajuns la o înălţime 

de 12 — 16 cm., le dăm cu prăşitorea mecanică trasă 

  

*) Dr. Guido Kraft. Die Pianzenbanlehra (Pitotechnia) Birlin 1885,
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de cai, iar când sunt de 35—40 cm. înălţime le rărim 

adică sc6tem firele ce sunt prea dese şi pe cele sterile 

Şi puieţii, ca să remână numai 2—3 ştuleţi la un cocân, 

Şi apoi muşuroim uşor. Când "-a dat spicul îl muşu- 

roim pentru a doua 6ră, rădicăm pămentul la 8—10 
cm. înălţime în jurul lui pentru a'! sili să producă ră- 

dăcini noui şi pentru a'l feri de culcare şi dea fi rupt 

de vânturi. Ţăranii români însă nu vor să ştie nimic 
de întrebuinţarea şi fol6sele prășitârei mecanice, de şi 

nu se pote nega că prin o prăşire şi muşuroire siste- 

matică se obţin folâse forte mari. Prăşirea sistematică 
nu folosesce numai porumbului, dar prinde bine şi tu- 
turor celor-lalte plante care îi succed. De aceea nu 
fără Gre-care dreptate a fost numit porumbul pionul 
agriculturei române; dar dacă este aşa, atunci ar trebui 

să se introducă şi să se aplice din ce în ce mai mult 
cultura adâncă?şi cultura prăşitalui cu maşina. 

Cu intrebuinţarea prăşitârei mecanice cu cai, în cul- 
tura adâncă, se pâte diminua în mod considerabil şi 

frîngerea plantei de vânt. 

In cultura cu succes a porumbului este lucru prin- 
cipal să'i procurăm un avans, o superioritate asupra 

buruienilor. fiind-că la o ajutorare ulteridră prin lucru 
de mână nu se pâte calcula tot-V'auna cu siguranţă. 

De aceea trebue să incepem de timpuriă cu prăşitârea 

mecanică şi apoi în timp de 4—5 săptămâni să-o re- 

petăm cel puţin câte-odată pe fie-care săptămână. 

Acestă lucrare se inlesnesce forte mult dacă am pus 

porumbul in renduri drepte, şi de-o potrivâ». (Werner). 

După observaţiunea n6stră, cultura porumbului se: 

face în România în genere cu o ingrijire ceva mai
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mare decât a celor-l'alte bucate, totuşi şi în privința 

îngrijirei agrilor de porumb ar mai fi unele lucruri de 

indreptat. Şi în special am recomanda cultivatorilor 

cari au terenuri uşore şi nisip6se să introducă irriga- 

ţiunea periodică, bine înţeles, dacă ai !a disposiţie apă 

şi în cantitate suficientă, prin care ei “i-ar spori forte 

mult producţiunea. 

In Italia superi6ră, unde sunt instalaţiuni propii pentru 

“irrigat, se obţin, prin irrigaţiunea agrilor cu porumb, 

recolte frte mari, şi noi nu ne îndoim că dacă irriga- 

țiunea s'ar introduce şi in România în locurile pe unde 

există apă curgătore şi suficientă, resultatele dorite n'ar 

interdia de a sosi şi aci. Consumul de apă este în 

Italia în termen medii de 0,37 litri pe secundă şi hectar. 

In Germania de Sud se mai face la cultura porum- 

bului pentru b6be o operaţiune care ar putea fi reco- 

mandată şi pentru România, adică se rup poieţil pentru 

ca tulpina principală se întrebuințeze tot sucul ei 

pentru desvoltarea ştuleţilor*. După ce s'a terminat în- 

florirea, se rupe paiul de-asupra ştuletului superior, 

din causă că din cercetările profesorului Novacky s'a 

dovedit că el împedică desvoltarea b6belor. Nu scim 

dacă acea overaţiune se usiteză şi în România, dar 

am recomanda să se pună şi acolo în aplicaţie. 

* Culesul porumbului se face în tâte ţările de la Du- 

nărea de jos prin luna lui Octombrie. Foile ştuletului 

se ingălbenesce deja pe la sfârşitul lui Septembre şi 

apoi in scurtă vreme şi bâbele sunt destul de tari şi 

uscate. La porumb ne-având a ne teme că se vor scu- 
  

*) Şi în România porumbul cultivat în cuiburi se copilesce adică i se 

rup pueţi! (S. P.R.)
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tura bobele, de obicei asceptăm cu culesul lui până. 
ce bobele aii ajuns la maturitate complectă. Sfărâmatul 
b6belor de pe ciocălăi în economiile mici țărănesci se 
face cu mâna s6iă cu ajutorul unei custuri sâi cuţit 
r&u, iar în esploataţiunea mare se întrebuințeză batoze 
de porumb, nisce maşini simple, cu ajutorul cărora 
trei Gmeni pot să desfacă pe di 15—20 hectolitri b6be. 
La Herăsci pe proprietatea d-lui Stolojan, fost mi- 
nistru, am vădut intrebuinţându-se o batoză de porumb: 
cu abur şi care lucra escelent. Ciocălăii (strujenii) se 
intrebuinţati pe loc la incăldital cazanului, făcendu-se 
ast-fel eeonomie de ori şi ce alt combustibil. Cocenii 
de porumb sunt in România intregă nutrețul principal 
de vite pe timp de iarnă, şi de aceea se şi pun cu 
îngrijire la adăpost. Producţiunea medie se urcă la 
porumbul de Banat (Cincantin) la 45—50 hl. la hectar. 
Greulatea lui varisză între 75 şi 80 kigr. la hectolitru. 
Cele-lalte soiuri de porumb ce se mai cultivă în Ro- 
mânia dau de obiceiti recolte mult mai mici, şi nici nu 
sunt aşa de grele la cântar ca acesta. 

Partea cea mai mare de ştuleţi se pune pentru us- 
cat, in România ca şi în tâte ţările de la Dunărea de 
jos, în nisce uscătâre anume, numite pătule, unde 
remân până la trebuină, iarna s6i primăvara. In eco- 
nomiile mici ţ&rănesci pătulele seă coşarele sunt nisce 
instalațiuni uşâre şi mici abia de 2 metri de late, de 
o formă cu totul originală şi puse tot-d'auna contra ven-- 
tului dominant. Păreţii lor mai tot-d'auna sunt făcuţi 
din gard de nuele de răchită sâii de alun, pentru: 
ca aerul să p6lă circula in de-ajuns printre ele. Pe: 
moşiile mari insă coşarele de porumb sunt adesea
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nisce edificii magnifice cu acoperiş bun de şindrilă şi 

cu păreţii făcuţi din laţi şi mai tot-d'aunaţinute în bună 

ordine, 

In numărul A al revistei hebdomadare austriace de 

agricultură am găsit un articol important despre re- 

colta şi conservarea porumbului, datorit penei dibace 

a unui practician, a administratorului Pargar, pe care 

am vroi să-l reproducem aici. 

Când cocenii de porumb sunt uscați pe deplin, atunci 

de ordinar este şi porumbul copt în de ajuns şi bun 

de cules. Dară de multe ori agricultorul şi mai cu 

s&mă acela care se ocupă cu cultura lui în mare, nu 

dispune de braţe suficiente şi se găsesce în situaţiunea 

neplăcută de a mai putea ascepta până la maturaţiunea 

complectă a porumbului, fiind-că alt cum ar risca de 

a'| culege şi căra pe timpul de iarnă cu dilele lui cele 

scurte şi pe căile cele fără fund. Apoi, de multe ori 

webue ca după culesul porumbului să semene acelaşi 

loc cu grâii şi secară de tâmnă, şi deci are un motiv mai 

mult ca să se grăbâscă cu recoltatul porumbului, şi 

să-l culăgă cât se pote de timpuriii. Afară de aceste, 

nicăiri nu putem ascepta multă vreme cu culesul până 

ce se va fi copt şi ultimul stuleţ de porumb, ci vom 

incepe a'] culege când nu se mai vede la el nici o fâie 

verde. In multe casuri, mai cu s6mă în locurile jâse 

cu un subsol impermeabil, deşi pe cocân nu mai esistă 

nici o singură f6ie verde, totuşi se vor găsi incă mulţi 

ştuley necopţi şi crudi, adică a căror bobe sunt copte 

binişor dar socenul (strujanul) lor conţine incă multă 

apă care se pote constata când il rupem. În atari si- 

tuaţiuni este necesar să facem o alegere şi clasificare
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ingrijilă a ştuleţilor. La fie-care cules este bine să 
jacem o selecţiune in cel puţin 3 cluse qe stuieţi: 

a) cei timpurii şi pe deplin desvoltaţi, b) cei bine des- 

voltați dar nu destul de copţi, c) cei cari nici nu sunt 
desvoltaţi şi nici copţi în de-ajuns. Stuleţii din cate- 
goria din urmă să-i dăm cât mai curând la vite, iar 
restul adică toţi ştuleţii cari aă b6be uscate şi copte 
dar m&rante şi pipernicite, pe aceia să-i păstrăm până 
iarna ca să'i dăm atunci la vite. Calitatea specificată 
sub b) reclamă o mare îngrijire şi atenţiune. In ciar- 
dac (ast-lel se nnmesc coşarele de porumb în Un- 
garia) porumbul încă crud să se întindă în strat. sub- 
țire, să fie dat des la lopată şi apoi ţinut la un loc 
bine ventilat. In pătuli pentru porumbul copt incom- 
plect se fac anumite resuflători şi ventilaţiuni în formă 
de prismă triunghiulară, formată din laţi, şi se aşâză 
in latul magaziei, chiar Ja punerea porumbului în ma- 
gazie. Cu cât porumbul este mai puţin copt cu atât 
trebuesc ventilaţiuni mai multe, cari fiind tot-d'auna 
mobile, se pot mişca la fie-care dare a porumbului la 
lopată. În circumstanţe normale la 100 hectolitri de 
porumb in ştuleţi, este de ajuns o singură piesă de 
asemenea ventilaţiuni de laţuri. Dacă s'ai făcut des- 
tule ventilătâre şi porumbul sa dat bine la lopată, şi 
afară nu e ceţă, porumbul se va usca in scurtă vreme, 
şi apoi la căratul porumbului cel mai puţin copt se 
pote smesteca cu el, si chiar pune peste el, în stratul 
superior. Dacă insă porumbul nu s'a ales pe clase şi 
nici că se pote face acâsta, şi dacă buna şi r&u, copt 
şi necopt, ba şi cu ştuleţi încă cu foile pe ei îl punem 
in pătule, apoi nu trebue să ne prindă mirarea dacă
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mai târdiă s'a încins şi se strică în cea mai mare 

„parte. Şi pormbul copt cum se cade trebue dat la lo- 

pată din când în când, şi curăţit de păr, foi şi de 

'Ştuleţii mucediţi. 

De parasiţii animalici şi vegetali porumbul suferă 

puțin in România; numai în casuri isolate am vădut 

ivindu-se pe fire unde şi unde tăciunele (Ustilago May- 

dis Tul). 'Tăciunele produce nisce noduri şi bobâlci 

mari cât pumnul cari sunt plini de spori în formă de 

pulbere roşie-brună. Parasitul acesta s'ar putea ester- 

mina cu desăvârşire şi fără mari spese şi ostenelă, 

întrebuințându-se o soluţiune de sulfat de cupru (vi- 

triol s6i piatră venătă) de 1/, %, concentraţiune, cu 

“care să se trateze ori şi ce seminţă înainte de a o se- 

m&na. Dacă cultivăm porumbul de mai multe ori pe unul 

şi acelaşi teren fâră întrerupere, tăciunele porumbuiui ne 

pOte causa mari daune, fiind-că multe plante vor fi 

atacate de acestă bâlă. Rugina de pe porumb (Puccinia 

Maydis Bering) se ivesce unde şi unde pe foi în formă 

de mici grămăjidre de culdre ruginie roşie; ea nu pri- 

cinuesce mare stricăciune. Profesorul Iul. Kihn în 

Halle a/S a găsit pe spicul porumbului şi pintenile scă 

cârna, care se ivesce cu deosebire pe secară; nu scim 

dacă el se ivesce şi in România, şi trebue să adunăm 

noui informaţiuni în privinţa acesta. 

In privinţa val6rei porumbului ca substanţă alimen- 

tară pentru Gmeni şi animale, părerile învăţaţilor şi 

practicianilor noştri difer fârte mult: precum sunt 

„astădi mulţi scrutători cari dai puţină însemnătate 

acestei bucate, tot aşa se găsesc atâția mulţi cari o 

„pun între substanţele alimentare cele mai importante.
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Intre cei din urmă se numără Şi G. de Citacef, care 
în cartea sa despre Asia minoră se esprimă ast-fel : 
«Importanţa porumbului ca substanţă alimentară este 
acum pe deplin recunoscută cu tâtă desconsiderațiunea 
cu care a fost tratat până acum, şi nu de multă vreme 
chimistul Fua a d-monstrat că porumbul «ste aprâpe 
tot atât de bogat în azot ca şi grâul. orzul şi secara, 
pe când in carbon şi materii grase întrece pe tâle 
celelalte cereale, şi prin urmare ca obiect de consu- 
maţiune pentru om şi animale, el işi mănţine rangul 
âni€i. De aceia in Asia mică el înlocuesce forte des 
grâul, şi acâsta cu atât mai mult că este mai pro- 
ductiv de cât tâte cele-Palte soiuri de cereale, şi cere 
mai puţină muncă şi spese (9), deşi făina de porumb 
făcută pâne-mălaii este mult inferidră la gust şi la 
digestiune pânei de grâii. In ori-ze cas insă întrebuin- 
țarea porumbului ca nutreţ pentru cai, face progrese 
repezi in Francia, unde de es. la Paris, proprietarii cei 
mai mari de cai, bunădră Compagnie des Omnibus, 
şi Compagnie des Voitures, adaugă la ov&sul cailor o 
parte însemnată de porumb, pe când la Londra com- 
pania cea bogată a Omnibuselor a suprimat ovăsul cu 
totul, şi ține caii numai cu orz şi porumb». 

Pentru populaţiunea rurală a României fără indoială 
că porumbul este un aliment de mare însemnătate şi 
noi nu credem a esagera când susţinem că ţăranul 
român n'ar putea să trăiască fără de mămăligă, seu 
tot aşa de puţin ca şi la noi locuitorii din munţii Her- 
cinici şi din alte regiuni puţin productive—fără de car- 
tofi. Dar dacă consumaţiunea prea mare (esclusivă) 
numai de mălai şi mămăligă este tot-d'auna priitâre
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sănătăţii, ori nu, aceea trebue incă pusă la indoială ; 

in ori ce cas insă este deja de mult cunoscut faptul 

că după recolte rele de porumb, când porumbul n'a 

fost copt în de-ajuns, sci s'a recoltat pe timp ploios, 

pelagra se lăţesce în ţară. După informaţiunile lui Rud. 

Bergner, pelagra şi malaria (figurile de baltă) tre- 

buesc considerate ca maladiile principale ale României. 

«Multă vreme medirii nu era de acord în privința 

causei care da nascere la pelagră, dar acum se admite 

că ea se nasce din consumaţiunea de porumb stricat 

din causa vremei: umede şi ploiose. Nutriţiunea cea 

miserabilă a populaţiunei favoris&ză mult bâla. Ea se 

manifestă intr'o mâncărime a pielei, în roşirea ei, apoi 

atacă canalul intestinal şi sistemul nervos, impedică 

şi paraliseză ori-ce acţiune, şi în multe casuri duce la 

nebunie şi frenesie». Nu de mult se esprima ast-fel 

Dr. Morgen in «Buletinul Societăţii de agricultură» din 

Halberstaăt şi comitatul Wernigerode. «In privinţa po- 

rumbului opiniunile diter t6rte mult; unele se esprimă 

in genere in felul că porumbul este mai puţin reco- 

mandabil pentru o expansiune continuă a muschilor 

şi a forţei, dar că la o muncă intermitentă a dat bune 

resultate. Aspectul vitelor nutrite cu porumb (cai) este 

bun, numai că sunt cam prea dispuşi la asudare. Po- 

rambul neinmuiat produce lesne colici, pe când la cel 

inmuiat nu sa observat acesta». 

Porumbul verde il numesce Iul. Kiihna din Halle a|S, 

şi cu drept cuvent, un ajutor escelent şi nepreţuit 

pentru hrănirea vitelor cornute pe timpul verei, atunci 

când trifoiul este deja pe sferşite şi producţiunea lui 

scade fârte mult în cantitate. «Porumbul verde dă între
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tote plantele furagere—de pe aceiaşi suprafaţă—canti- 
tatea cei mai mare de nutreţ verde, şi nici în anii se- 
cetoşi el nu te lasă în baltă. Desigur insă că porumbul 
este mai puţin bogat în substanţe azotâse de cât alte 
plante, şi dat numai gol la vite el nu pâte fi utilisat 
in de-ajuns; de aceea el pare a fi un nutreţ mai puţin 
propriii pentru producţiunea de lapte de cât este în 
realitate, mai cu semă dacă îi compensăm proteina 
care-i lipsesce prin adăogirea de trifoiti sau iarbă verde. 
Pentru producţiunea de lapte, raportul nutritiv ce! mai 
nemerit este când nutreţul verde ce'l dăm la vite se 
compune în părţi egale. din porumb verde şi un alt 
nutreţ bogat in substanţe azot6se (albuminoide). Dacă 
nu dispunem de un ast-fel de nutreţ verde, atunci va 
fi tot-d'auna de lipsă ca proteina ce lipsesce porumbului - 
verde să o compensăm printr'un adaos de turtă de uleitt 
de cel puţin î kgr. pe di de fie-care vacă deo greu- 
tate mijlocie. Dr. Hugo Weisske în Manualul săi despre 
nutrițiunea vitelor numesce porumbul un aliment in- 
tăritor şi bun pentru caii de ham, și dice cu drept 
cuvânt că porumbul ca hrană de întărire ne aduce 
servicii escelente la îngrăşarea vacilor, oilor şi rimă- 
torilor, şi pentru aceste scopuri el stă în fruntea 
tuturor cerealelor. Pentru producţiunea unei cărni 
framose şi îndesate, se cere o justă proporţie intre 
substanţele azotâse şi neazotate din hrană, şi de aceia 
acelaşi autor recomandă amestecarea porumbului cu 
alte adaose bogate în substanţe azotâse ca bob, mazăre, 
fasole sait turtă de uleiii. Pentru ingrăşatul passrilor 
de curte porumbul ne aduce servicii escelente, şi fără 
indoială el întrece tâte cele-l'alte grăunţe. După espe- 

12
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rienţele n6stre proprii, porumbul dat la cai nu pâte 

compensa pe deplin ov&sul din hrana cailor, dar pote 

să'l înlocuiască în parte şi încă cu bun succes, deşi ra- 

portul săi nutritiv este ceva mai estensiv de cât al 

ov&zului. Numai, am recomanda ca la caii de o greu- 

tate de 500 kgr. să nu li se dea mai mult de 3 kgr. 

porumb pe qi, fiind-că forte uşor se pote intempla ca 

să sufere scădere, energia lor la muncă. 

In ori-ce cas însă ovăsul este şi rămâne cel mai bun 

nutreţ pentru ei. 

In privinţa conservărei pe iarnă a porumbului verde 

care şi pentru România este tot atât de important ca 

şi pentru Germania şi alte ţări, în nutriţiunea anima- 

Jelor rumegătâre, se esprimă ast-fel un agricultor practic 

în «Foile pentru învăţătura şi distracţia poporului» Halle 

a[S 1887. 

«Intrebuințarea porumbului verde, ca nutreţ de vite 

se lăţesce din ce în ce mai tare, după cum o şi merită, 

căci pentru regiunile calde şi secetâse, porumbul verde 

este nutreţul cel mai bun şi economicos, şi fârte mulţi 

economi îşi ţin vitele lor vara mai numai cu porumb, 

ceea-ce se pte face tare uşor dacă tot din 10 în 10 dile se- 

meni cu porumb un areal corespundător cu mărimea 

necesităţilor. Dar şi în mirisce, după recolta cerealelor 

de tâmnă, pâte fi semănat porumb cu bun succes, şi 

reuşesce pe deplin dacă "l-am putut semăna până în 

juna lui Lulie. In ori-ce cas însă este de o mare im- 

portanță pentru agricultor ca el să pâtă conserva po- 

rumbul verde şi pentru iarnă, murându-l şi îndulcindu-! 

după metoda lui Gofiari. Metoda acesta este basată pe 

comprimare s&ii îndesare, şi prin urmare pe escluderea
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aerului şi împedicarea ori şi cărei fermentaţiuni. Se 
taie mai ântâii mărunt porumbul de 1 cm. lungime, şi 
apoi tocătura lui se pune în nisce gropi de 2 m. aden- 
cime şi de 5 m. în pătrat Şi apoi se indâsă bine. Pentru 
ca să nu se încăldâscă prea tare, tocătura se pune nu- 
mai succesiv în straturi de câte 05 m.; grosime pe 
fie-care gi şi până ce porumbul nu se aşedă mai mult. 
Apoi se acoperă cu un strat de paie de un bun lat 
de mână, se aş6dă pe de-asupra scândurii şi pe aceste 
se pun greutăţi mari — cam 6—7 rânduri de cărămidi. 
După 4—5 săptămâni pâte fi dat la vite. | 

Meiul sâi, mălaiul este o piantă de cultură stimată 
în țara întrâgă ; şi ea se cultivă acolo în tâte locurile 
incă din timpurile străvechi. După cât scim se cultivă 
in ţeră mare parte meiul reschirat (Panicum miliaceum) 
şi mai rar, numai în casuri isolate, meiul cu măciulii 
(Panicum italicum). Care din varietăţi se cultivă cu 
preferinţă, nu putem spune, dar presupem că sar 
cultiva mai des aşa numitul meiul gros (Panicum 
miliaceum dacicum). Grădina botanico-economică din 
Poppelsdori pe Rhin a primit în 1872, după interven- 
țiunea Alteţei Sale Principesei de Wied, din România, 
specia acesta de meiă sub numirea de «Meit rOŞU», 
(Millet rouge roumain). Werner descrie meiul gros, 
(meiul roşu) în chipul următor : Spicul, până este ne- 
copt, e verde; daca s'a copt, este roşu deschis, fârte 
des stă ridicat în sus — erect — de 12 cm. de lung (15 
cm. lungimea maximă), 4—5 cm. de lat. Paiul e spă- 
lăcit verdui-galben, abundent în foi, şi de lungime sub- 
mijlocie. Bobu (cariopsă) bran-gălbui, cea mal închisă 
dintre tote speciile de meiă galben şi roşu, bobul mare
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şi luciu (3—5 mm. lung şi 2—3 mm. lat). Paiul şi va- 

gina sunt hirsute, foile pe partea superidră sunt ceva 

părâse, pe partea inferidră sunt nude s6i glabre, are 

mulţi pueți laterali, în termen medii insă câte &. Tije 

adventive sunt câte 2—4, paiul (culmul) este de 80 cm. 

lung, iar lungimea maximă de 106 cm., 0.53 cm. degros ; 

numărul foilor este de 5, lungimea foilor este de 21 cm., 

lăţimea lor de 1.35 cm., iar suprafaţa totală a foilor 

este de 397.9 cm2. Suprafaţa paiulni este de 143.1 cm?. 

suprafața totală a plantei este de 540 cm2?. Se desvoltă 

in pait şi infloresce potrivit ; până la înflorire ii tre- 

buesce 81 dile, iar până la maturaţiune 103 dite. B6bele 

lui se scutură şi cad uşor. 

Pe. suprafacia unui hectar cresc cam 3 mili6ne de 

plante, prin urmare fiind-că întrun hectolitru = 73 kgr. 

se cuprind 10,8 milione de b6be, pentru semănatul lui 

cu maşina în renduri, va trebui numai 0.4 hi. de să- 

minţă la hectar. 

In România ni s'a spus ca une-ori se mai cultivă şi 

meiul mărunt cu măciulii sei 'mohorul (Panicum ita- 

licum, Metzgeri Kârnicke) care este forte iubit şi cul- 

tivat în Ungaria. In clima cea uscată de stepă a Un- 

gariei şi României mohorul dă tot-d'auna recolte sigure 

chiar şi pe terenurile cele mai uşsre. 

Meiul se s&mănă prin împrăsciere începând de la 

Maii şi până cătră mijlocul lui Iunie pentru că după 

desvoltarea lui să pâtă fi cosit şi întrebuințat ca nutreţ 

verde. O parte din locurile semănate cu meii ţăranii 

le lasă până la c6cerea deplină şi bâbele le întrebuin- 

țsză apoi ca nutiiment pentru păsările din curte.
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«Mohorul a fost luat pretutindenea în regiunile ni- 
sipâse ale Ungariei în rotaţiunea ordinară, din causa 
producţiunei sale de nutreţ, relativ destul de abun- 
dentă—câte 3600—4500 kgr. de fen uscat la hectar, şi 
cu deosebire din causa resistenţei sale escelente contra 
secetei a devenit un radim forte important al economiei 
de vite. (Werner Escursiune sciinţifică prin Ungaria— 
Analele agricole 1880). (Studienreise dureh Ungarn. Laudw. 
Iahrbiicher 1830), 

«Mohorul îşi infige rădăcinile sale adânc în pământ 
din care causă el pâte să resiste l&rte bine la secetă ; 
aşa bună 6ră Vilmorin-Parin ne spune că pe timpul se- 
cetei celei mari din 1842, când s'a uscat cea mai mare 
parte dintre plantele cultivate, numai Singur mohorul 
n'a tânjit, şi n'a încetat nici un moment din vegeta- 
țiunea sa, dând chiar o recoltă de 8.000 kgr. mohor 
copt la hectar. In stare verde vitele nu prea mănâncă 
bucuros acest soiii de meiit, dar uscat şi făcut fenele 
il mănâncă cu atât ma! bucuros, cu cât plantele au 
fost mai bine desvoltate, şi de aceia pentru a'l cosi şi 
face fân asceptăm cu cosirea până ce "i-a dat spicul». 

Cu tâte că la noi în Germania meiul se consideră ca 
plantă modestă şi puţin pretenţi6să, care se mulțu- 
mesce şi cu un teren nisipos şi cald, iar pe terenurile 
compacte şi gredie nu se câce în de-ajuns, totuşi se 
dice că în România el reuşesce pretutindenea pe deplin 
atât pe lerenurile uşre cât şi pe cele gresie şi com- 
pacte, şi în realitate noi "l-am şi găsit în diferite loca- 
lităţă, atât la şes cât şi pe coline. Ori şi cât de important 
şi de recomandabil ar fi pentru meiă, de a'i prepara 
un teren bogat şi curat, totuşi in Romania se negli-
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geză aceste pretenţiuni ale lui, şi de obiceiii e semănat 

in ţelina ruptă din noii, dar de multe ori şi după ce- 

realele de t&mnă. De gunoirea locurilor destinate pentru 

mei, nici că pote fi vorbă. E semănat târdiă, prin luna 

lui Mai,, şi numai la posiţii forte favorabile se semănă 

prin Aprilie. Când n'a răsărit orzul cum se cade, seu 

că a fost mâncat de insecte, ţăranii semănă în locul 

lui meiii, une-ori şi prin Iunie, şi întrebuințeză ca 

nutreţ pentru vite, dar de alte ori şi destul de des, il 

lasă să se cocă şi atunci grăunţele lui ţin locul po- 

rumbului, servind ca nutriment pentru Omeni. Ingri- 

jiea ce se dă locului semănat cu. meiii se reduce la 

o plivire superlicială, dar mai rămân în el incă destule 

burueni cari îl impedecă considerabil în desvoltare. 

Dacă în terenurile nisipâse şi uşore din regiunea co: 

linelor este de recomandat semănatul meiului în amestec 

cu hrişcă sei porumb, asta nu o putem determina aci. 

În ori-ce cas trebue să avem tot-d'auna în vedere că 

meiul estrage multe substanţe alimentare din pământ, 

stârce tare pământul, din care causă la noi plantele 

ca se cultivă după el se fac mai tot-d'auna slabe, ceea-ce 

in România însă nu se întâmplă. Recoltatul meiului 

cere 6re-care îngrijire, şi producţiunea lui nu se pâte 

uşor determina dinainte, din causă. că bâbele lui se 

coc fârte neegal. B6bele prea câpte se scutură forte 

uşor şi cad, când îl transportăm de pe loc la curte, 

sâii în România la arie, din care causă este mai bine 

nemerit de a întrebuința cară jose s6ă telegi jose pe 

care apoi întindem pături, strace ori ciarşafuri pentru 

a evita perderile de b6be. In climele calde de Sud, meiul 

se câce mai bine de cât la noiin Germania ; şi cu tote
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aceste el cere şi acolo ca şi la noi pentru conservarea 
lui, nisce ambare bine ventilate Şi ca să fie şi des dat la 
lopată, căci la din contră se incinge şi se strică forte 
lesne. 'Tăciunele de mei (Ustilago destruens, Schlecht) 
se ivesce des şi in România 'şi face mare stricăciune. 
Ciupercile (sporii) parasitului apar pe t6te spicele, cari 
de multe ori sunt atacate deja în vagină până ce nu 
a dat incă spicul. Fiind-că aci la noi sa dovedit de 
bună contra tăciunelui, tratarea seminţei cu o soluţiune 
de sulfat de cupru, atragem atenţiuneu asupra ei şi 
cultivatorilor români, ca să nu perdă ocasiunea de a trata 
şi ei ori şi ce seminţă de meiii, cu sulfatul de cupru, 
prin care se distrug cu desăvârşire sporii parasitului. 

Pentru a putea fi intrebuinţat meiul trebue dat mai 
ânteiu pe o m6ră — rişniţă — anume făcută ca să-l cu- 
reţe de câja cu care es:e învălit: la rişnire el işi perde 
40—50 0], din volum. Românii şciit fOrte bine că pâsatul 
(meiul rişnit) dă o bună mâncare Şi de aceea el este 
stima! de ei tot aşa de mult ca şi de popbrele slavice. 
Mare parte din meiul recoltat se întrebuinţeză cu deose- 
bire ca nutriment de pasări, Şi dă un nutriment escelent 
pentru ingrăşare, şi numai o mică cantitate se esj orteză. 

Măturile sei Sorgul numit şi Durra (Sorghum), este 
o plantă fârte stimată în multe țări din Orient ; se în- 
trebuințză cu deosebire ca nutreţ pentru cai şi ri- 
mători, dar când şi când se întrebuințeză şi la alimen- 
taţiunea omului. Făina care se face din bâbele lui se 
pote amesteca cu făina de grâi ori de secară, şi dacă 
este bine câptă, dă o pâine destul de gustudsă. Făina 
de sorg este mult mai albă, mai nutritivă, şi se pâte 
şi ținea mai indelungat de cât a ori-cărei specii de mei.
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Grăunţele sorgului dai un nutriment escelent pentru 

găinele, gâscele, şi porumbeii din curte; acestă între- 

buinţare o ait grăunțele sorgului şi în Romănia. Pro- 

fesorul Brândză citâză in cartea sa, că în România se 

cultivă mai cu sâfnă Sorghum halepense, care înflo- 

resce prin Iunie şi Iulie. Măturile ai fost produse in 

Italia scurtă vreme inaintea lui Pliniu cel tânăr, aduse 

fiind ain India orientală. La inceput sorgul era consi- 

derat ca plantă din cele mai productive între tâte spe- 

ciele de cereale ; totuşi calitatea şi cuprinsul bobului 

săi nu stă de loc în raport cu productivitatea sa. 

Victor Hehn dice că tijele lui sunt bune ca plantă 

de nutreţ, iar b6bele bune numai pentru hrănirea ri- 

mătorilor, nu însă şi pentru găini, căci pasărilor le 

sunt stricăciose (9). 

Sorgul comun (Sorghum vulgare) se cultivă de ase- 

menea des şi dă de ordinar recolte abundente în b6be 

şi un material forte căutat pentru fabricaţiunea de mă- 

turi şi perii. Dacă specia ac6sta de sorgiii se mai in- 

trebuințeză şi în România ca în Rusia meridională 

pentru fabricaţiunea de siropuri, noi n'am putut afla. 

La întrebările n6stre repeţite, mam primit nici un 

răspuns. Circumstanțele da climă şi teren ate țerei 

permit mai pretutindenea cultivarea acestei plante, şi 

deci ar fi qe dorit ca culturei măturilor să "i se dea o 

estensiune cât se pote de mare. 

Sorgul sai măturile se s6mănă pe la inceputul lui 

Maiu pe un teren bine preparat; s&minţă trebue pu- 

țină find-că bobele-i sunt tare mărunte; cu 15 kigr. 

de sămânță putem. semăna fârte bine un hectar de 

pământ. In privinţa lucrărei pământului şi a intreţi- 

.
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nerei plantelor, sorgul cere aceleaşi operaţiuni ca şi 
porumbul. 

La inceput cresce anevoie, mai târdii însă, dacă 
timpul este cald, plantele se desvoltă destul de repede 
şi adesea ajung la o înălţime de 2—3 metri. De secetă 
nu tânjesce de loc, dar o udare-irigaţiune potrivită cu 
apa curgătdre ii prinde fârte bine. Dacă vroim să avem 
o recoltă bogată de b6be, înainte de a se câce, până 
ce b6bele sunt încă în lapte, aplecăm firele şi le legăm 
cruce cu firele din rândurile vecine, pe la locul pe 
unde vroim să le retezăm mai târqiu. Prin metoda 
acesta facem nu numai ca spicul să rămână în sus şi 
paiul lui drept şi tare, să fie mai bun pentru confec- 
ționare de mături şi perii, dar şi spicele câscigă în 
calitate, bâbele se coc mai bine şi mai curând şi tijele 
sunt mai puţin espuse de a fi rupte de vânt, de cât 
cele neincovoiate şi nelegate la o-laltă. Din specia acâsta 
de sorgiii se recolteză in Francia de Sud pe luncile 
cele bogate ale Rhonului în termen medii câte 4950 
klgr. spice la hectar Şi Dl kigr. b6be. Producţiunea 
totală este în termen medii de 76.700 klgr. nutreţ verde 
la hectar, iar la uscare aproximativ 30%, (Werner). 

Despre prodncţiunea acestei plante in România, re- 
gretăm că nu'i cunoscem resultatele. 

Grâul (Triticum). 

Intre t6te plantele făin6se cultivate in România, grâul 
ocupă după porumb îndată locul d'ântaiiă ; se cultivă pre- 
tutindenea atât la şes cât Şi în colnice, iar pe supra- 
feţe mai restrinse unde şi unde chiar şi în regiunile 
muntose diu Muntenia şi Moldova. Grâul se cultivă cu
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preferință ca grâi de tâmnă şi numai în casuri de tot 

rari ca grâii de primăvară. Grâul de primăvară dă în 

România numai rare-ori resultate satisfăcătore, şi pare 

a dispărea din ce în ce mai mult din agricultura ro- 

mână. Se cultivă diverse varietăţi de grâu comun (Tri- 

ticum vulgare) dar de multe ori se cultivă şi grâu tare 

sati sticlos (Triticum durum). Clima ţărei pare a favo- 

risa cu deosebire pe cel din urmă, şi de aceea se cul- 

tivă cu predilecţiune următârele varietăți: Grâul Ghirca 

Cârnău, Arnăut, grâu de Banat, Colouz, grâti de San- 

domir şi aşa numitul grâi românesc comun. Varietă- 

țile de grâii roşu şi persistente, se cultivă mai des, 

din causă că ele după experienţă suportă mai uşor 

clima aspră de stepă. In anii din urmă s'au făcut în- 

cercare cu diverse specii de grâne englezesci pe moşia 

şcolei centrale de agricultură de la Ferăstrăi, cari însă 

aprope fâră escepţiune nu ai dat resultatele dorite. 

Atât producţiuea de b6be cât şi de paie la tote aceste 

varietăţi atât de lăudate ai fost aprâpe la t6te nein- 

semnată, şi pâte din acâstă încercare zadarnică se es- 

plică faptul că marii proprietari din România nu mai 

vroesc să scie de importul şi semănarea de grâne streine. 

Mai mulţi dintre dânşii cari ai cultivat cu câţi-va 

ani in urmă grâne englezesci nu ai avut dela ele re- 

cete satisfăcătâre*. Profesorul YVerner descrie grâul 

românesc comun ast-fel: «Spicul este bălan, bate în 

roşiatic, se subţieză tare, cu mustăţi ascuţite, este rar 

şi subţire; spiculele sunt de 1,3 cm. late şi aă câte 2 

*). Grâul Mold s'a aclimatat şi sa lăţit în cultura ţerei; acestă varia- 

tate este renumită prin prodacerea sa cea mare (5. P. R.).
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b6be. Paiul este galben roşiatic, de tecstură tare Şi po- 
trivit acoperit de foi. Fructul roşu, sticlos, rare-ori 
roşu gălbui şi făinos, greă şi mic (9) de câte 6 mil. 
lung, 3 mil. lat şi 247 bâbe cântăresc 10 grame. C6ja 
bobului este subţire, fractura tare Şi cărndsă. Foile de 
tomnă sunt verdi vinete inguste şi crețe; vegetaţiunea 
primăvara începe potrivit nici prea de timpurii, nici 
prea târdiu; înfrăţirea este abundentă, 4—5 oarasle 
(tije adventive) îi dă paiul şi fl6rea la un timp mijlociă. 
lungimea medie a paiului este de 123 cm., iar maximă 
de 150 cm., grosimea lui de 0,4 cm., numărul foilor 
de 3 : 7, lungimea foii 23,32 cm. Pe un metru pătrat 
se găsesc 856 paie, sau 1190 plante, prin urmare spaţiul 
necesar unei plante este de 52,6 cm2,, iar supraiaţa 
foilor la un metru pătrat de pământ 28,76 m2. 

Spicele tinere sunt verdi gălbuie şi se coc de tim- 
puriă ; ele sunt de 11 cm. de lungime in termen medii 
şi de 15 cm. luugime maximă; ai câte 20 spicule şi 
câte 40 b6be. Intr'un hectolitru de grâu, 82 klgr., se 
găsesc 2,023,400 b6be prin urmare cantitatea de s&minţă 
necesară la hectar este de 1,4 hectolitri ; 100 de paie . 
cântăresc 516 grame, iar grăunţele lor 160 gr. 

In anul 1869 -a trimis ministerul parisian de agricul- 
tură o probă din acest grâi românesc la Academia de 
agricultură din Poppelsdorf ca să facă incercări de 
cultură cu el, care a fost cultivat acolo mai mulţi ani 
de-a rândul, şi cu bun succes. Soiul de grâii s'a qo- 
vedit şi acolo ca destul de resistent contra iernii, avea 
puţină înclinaţiune de a cădea şi de a fi atacat de ru- 
gină, prin care calități el este fără indoială un grâă 
escelent pentru clima continentală a Europei orientale,
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şi mai cu semă că bobul lui cel tare şi sticlos dă o 

marfă escelentă pentru export. 

O altă specie de grâi românesc (grâu roşu-bătren) 

care a mai fost cultivată la Poppelsdorf, şi în patria 

ii este fârte stimat, îl descrie informatorul nostru 

precum urmeză: 

«Spicul roşu-albastru şi către vârf tare subţiindu-se, 

cu mustăţi scurte, spicul mijlocii, nu prea des şi ingust; 

spiculele lui 1—2 cm. late şi cu câte 2—3 h6be. Paiul 

este galben iar pe dedesuptul spicului este roşu-sur, 

şi cu paiul fin. Bobul este roşu sticlos şi mic (6 mil. 

lung şi 3 mil. lat, 310 bobe cântăresc 10 gr.), cu c6ja 

forte subţire, fractura corn6să. Foile de tâmnă sunt 

verdi albastre şi crețe ; vegetaţiunea de primăvară 

este târdie, infrățirea forte mare, 9 tije adventive, paiul 

şi fi6rea îi dă târdiii. Lungimea paiului este in termin 

mediii de 110 cm., iar maximă de 135 cm., grosimea 

paiului de 0,3 cm., numărul foilor 4 lungimea foii 

20 cm., lăţimea la 0,8 cm. Suprafaţa foilor unui paiii 

198 cm?,.suprafaţa paiului 99 cm?, suprafaţa totală 297 

cm?. Spicul tân&r este verde gălbuiu, şi se câce inter- 

mediar. Spicul este de 8 em. lung în termen de mijloc, 

iar (11 cm. ca lungime maximă cu 16: spicule şi 40 

b6be. Intw'un hectolitru incap 2.480.000 bobe şi cân- 

tărese 84 klgr. Pe un metru pătrat de pământ cresc 

1200 fire sai 133 plante şi prin urmare planta cere un 

spaţii de 75,2 cm2. Suprataţa foilor la un metru pă- 

trat este 97,94 m?, şi cantitatea de s&miînță necesară 

la hectar este de 0,9 hl. O sută de fire cântăresc 320 

gr., iar bâbele lor 120 grame. Pe terenurile bogate 

paiele se culcă la pământ şi atunci sufer tare de rugină.
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Grâul acesta se potrivesce bine pe terenurile lutâse şi 
s&race din clima continentală. E! resistă forte bine 
iarna». 

Grâul Ghircă, originar din stepele Rusiei meridio- 
nale, se cultivă cu bun succes în multe locuri din 
Moldova—atât ca grâu de tâmnă cât şi ca grâu de primă- 
vară, şi dă un grăunte de mărime mijlocie. Bobul săi 
este galben-roşiatic şi făinos. Agricultorii din Muntenia 
ai introdus şi ei grâul Ghirca şi dic că el se face bine 
pe pământurile cele bogate din câmpie Şi Qă regulat 
recolte abundente. 

Grâul de Banat cel mărunt a găsit în cei 10 ani din 
urmă mulţi adoratori între cultivatorii din România Şi 
el trece acolo drept una din soiurile cele mai bune. 
După exterior grâul de Banat ocupă un loc interme- 
diar între grânele bobonate şi cele cu muchie. 

Grâul de Banat cântăresce, după Obedenaru, 73 —76 
klgr. de hectolitru, iar pe terenurile fârte bogate greu- 
tatea lui ajunge la 80 klgr. şi mai bine. 

In regiunea stepelor de la Sud, unde de ordinar iarna 
este aspră, iar primăvara scurtă şi domslă, pe când vara 
cea lungă are multe ile calde şi senine — acolo reu.- 
şesce bine şi grâul acesta, şi aprâpe fără escepţiune 
ajunge la o bună desvoltare. Căci acolo mai pretutin- 
denea terenul se compune din pământul cel negru, 
până la o adâncime de mai mulţi metri şi de o ferti- 
litate extra-ordinară, care şi fără de îngrăşăminte tot 
pote să dea recolte bunicele. Pe nisipurile lut6se din 
regiunea colinelor pe la mijlocul ţărei însă, ar fi de 
recomandat de a se introduce îngrăşarea lanurilor de 
grâne şi apoi numai încape îndoială, că atunci grâul
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avesta ar da şi acolo recolte muit mai mari, de cât 

cele de până acum. 

Omenii iubitori de adevăr ne-ai spus că recoltele 

de grâne de acolo sunt actualmente cu mult inferidre 

celor din timpul părinţilor lor de acum 40—50 ani în 

urmă. 

Fără îndoială că lucrarea şi ingrijirea pământurilor 

de grâu lasă încă fârte mult de dorit in țara aceea. Ţă&- 

anul român însă tot nu se pâte decide să facă o ară- 

tură mai adâncă pe ogârele sale, şi consideră lucră- 

rile acestea ca ceva de prisos. 

Chiar şi la ruperea pajiştei din noii, el evită de a face 

o arătură mai adâncă. Numărul arătvrilor ce face el 

pentru diferite plante de ordinar este restrins, şi de 

obiceiă se limiteză numai la două : una pentru ruperea 

miriştilor, iar mai târdiu, câte-va dile înainte de se- 

mănat, îi dă o a doua arătură superficială cu plugul 

cel vechiti-rariţa. De întârcerea ogâralor tomna precum 

se usiteză la noi în Germania pretutindinea, țăranul 

român nu scie nimic. Numai în timpul din urmă s'au 

introdus pe câte-va moşii de ale proprietarilor mari, 

scormonitâre engleze, şi cari se întrebuinţeză des şi 

cu bun succes la îngroparea seminţei. Grape de fier 

de construcţiune nouă şi perfecționată se procură şi 

se folosesce rar de tot; am vădut în tâmna anului 

1885 semănându-se grâi fără de nici o grăpare, chiar 

şi pe moşia d-lui A. Stolojan. Omenii susţin că tâmna 

le lipsesce timpul necesar pentru o lucrare -sistema- 

tică a locurilor de grâii, şi că trebue să se grăbescă 

să bage săminţă în păment cât mai curînd şi în ori 

şi ce chip. Ca un motiv de scuză al negrepărei ei dau
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adesea vânturile cele violente şi reci de NE. Criv&ţul 
care tomna şi iarna este lorte violent şi periculos şi 
faţă de care grăparea semănăturei ar fi mai mult 
o pagubă, de cât folositâre, din causă că plantele cele 

tinere sunt mai adăpostite între brasdele cele adânci 

şi după bulgării cei mari, contra vânturilor de cât celu 

de pe locul grăpat şi netezit. Noi însă nu putem ad- 

mite motivul acesta ca valabil, de 6re-ce şi la noi in 

Germania de Nord venturile sunt adesea f6rte violente 
şi cu tote acesle noi uici-odată nu negligem de a grăpa 
scmănăturile de tâmnă. In locul grapelor. n6stre acolo 
se întrebuinţeză la sem&natul de primăvară de multe 

ori nişte instrumente uşâre pe cari le am putea numi 

tîritore agricole, sai mai bine dis grăpi de mărăcini. 

Grăjile de mărăcini consistă adesea din o crângă grâsă 
a unui arbore cu crăcile şi ramurile ei, sâi dintr'o 
ramă de lemn în care sunt împletite ramure de mă- 
r&cini. Tâvălugul care la noi se intrebuinţeză de multă 
vi+me pentru îndesarea pămentului infoiat şi m&run- 

țirea bulgărilor de pe arătură, în România este încă 
aprpe necunoscut, şi numai pe câte-va moşii mari a 
fost introdus în timpul din urmă. Atât tăvălugul cu 
verigi cât şi cel neted ar aduce mari servicii si s'ar 
putea întrebuința cu bun succes în economiile de acolo, 
şi este forte de regretat că incă nu s'ai introdus până 
acum amendou& soiurile. 

Cultura cu abur s'a introdus pe mai multe moşii în 
cei 20 ani din urmă. După cât ştim se intrebuinţeză 
mai mult plugul cu abur Fowler cu 2 maşini, şi numai 
var plugul de aburi cu o singură maşină Round about 
system Howard. Avantagele sistemei din urmă — cu
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incongiur—consistă în aceea că maşina lui se pâte între- 

buința şi la alte diferite lucrări agricole, la treerat bu- 

catele, bătut porumbul, etc. şi aparatul este mult mai 

ieften de cât plugul Fowler. Tot-odată nu putem ascunde 

că sistema acâsta are şi unele inconveniente mari aşa 

d. es. locomobila trebue t6t-d'auna trasă cu vitele şi 

mutată de lu un loc la altul, şi apoi aşezarea aparutului ei 

este tare circumstanţi6să şi ne răpesce mult timp.Un plug 

de abur cu 4 brăsdare de 1,1 metru lăţime şi 20 c.m 

adâncime, pote să are într'o di în 10 ore de lucru, 3,5, 

hectare ca să le dea gata. Plugui de abur a lui Fowler, 

sistema cu 2 maşini, nu are cusururilu acestea, şi maşi- 

nile lui pot servi tot-odată ca locomotive de stradă 

pentru transportul a tot. felul de greutăţi şi poveri, 

cestiuni care în România în anumite imprejurări pot 

fi de mare importanţă. Atară de arat, maşina de abur 

se mai pâte folosi şi petru scormonirea şi grăparea 

pământului. Am avut «le repeţite ori ocasiunea să vedem 

că un scormonitor cu abur face o lucrare esceleută 

în ori-ce cas cu mult mai bună de cât ori şi care 

instrumente de vite. După a n6stră părere, la cultura 

adâncă, plugul cu abur nu pâte fi de loc substituit prin 

nici un fel de instrument. Acum sunt şi grape scor- 

monitâre — cu abur, şi tăvăluge de abur, cari pe tere- 

nurile compacte şi gredie fac o lucrare escelentă, şi 

de sigur că şi în România ar putea fi întrebuințate cu 

bun succes în multe locuri. _ 

Despre felul şi chipul cum se face arătura în hRo- 

mânia nu putem să spunem alta de cât că în genere 

incă nu s'a recunoscut pe deplin utilitatea, unei lucrări 

sistematice a ogorului, căci alt cum i sar da mai multă
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atenţiune şi ingrijire. Lucrarea cu ingrijire şi curățirea 
pământului de buruieni in anul de ogor este după 
esperienţa agricultorilor noştri celor mai de frunte, 
atăt pentru t6te cerealele în genere cât şi în special 
pentru grâă, consideraţiunea indispensabilă pentru o 
recoltă sigură, şi tocmai acestia cultivatorii români ca 
şi cei din alte ţări din sud-estul Europei îi dai prea 
puţină atenţiune. 

Epoca semănatului cerealelor de tâmnă cade tot- 
d'auna în timpul când sunt de s&verşit încă alte multe 
lucrări ale economiei rurale, şi de aceia el trebue lăcut 
tot-d'auna din vreme. Koppe, care pâte privi lao espe- 
rienţă indelungată de 50 ani in urma sa, dice că nu'i 
este cunoscut un singur cas în care pământul argilos 
de grâiă, dacă a fost bine făcut ogor vara prin Septem- 
brie, să nu fi fost în de-ajuns lucrat pentru semănăturile 
de t6mnă. Majoritatea tuturor» agricultorilor, d'inpreună 
cu cei englezi, sunt de acord că nici o altă preparare 
a terenului nu pote garanta aşa de Sigur reuşita grâulu;, 
ca lăsatul ogorului ; şi o lucrare bună a pămentului în 
anul de ogor. Pe terenurile argilâse şi tenace cari nu 
sunt alinate prin humă său nisip, precum şi pe argilele 
şi luturile sărace cu un sub-sol impermeabil, cei mai 
mulţi cultivatori atât din România ca şi de la noi din 
Germania vor ieşi mai bine la socotălă dacă vor cultiva 
grâul după ogorul sterp, de cât după porumb ori după 
rapiţă. Insă pe terenurile argilOse, humâse şi bogate 
precum şi pe argilele mărgose, şi pe luturile bogate şi 
adenci, şi margele lut6se se p6te mai curând cultiva 
grâul după plante premergăldre. (Nowacky) . 

Nu voim să pierdem ocasiunea de a recomanda și 

13
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aci agricultorilor români cu t6tă stăruința că pentru 

semănăturile de tmnă să are miriştea îndată după ce 

at ridicat recolta de plante premergătâre, ca să con- 

serve pământului umiditatea eventuală ce o ar avea, şi 

ca pământul să-şi mai pâtă atrage altă umiditate din 

atmosferă şi din sub-sol. Aprofundarea brasdei, de şi 

o recomandăm t6rte mult cultivatorilor români, să nu 

o facă nici odată însă tâmna când este să semene, din 

causă că rădăcinile cerealelor nu pot suporta bine pă- 

mentul inert şi rigid ai sub-solului. In ţările calde cu 

clima continentală din Europa de Sud, între cari se 

numără şi România, unde primăvara căldura se urcă 

repede cu mai multe grade într'o di, şi adesea este 

lipsă de plâie, vara căldura este de multe ori fârte 

mare, s'a observat să pe tote terenurile uşore cari se 

încăldesc tare, grâul se câce de timpuriu, şi mai cu 

s&mă atunci când holda a fost forte desă. In climatele 

mai ude şi mai r&corâse din ţările situate mai spre 

Nord, sunt pe terenurile argil6se şi profunde numai 

grâne cari, deşi sunt semănate mai rar, se coc târdiu. 

Mai departe s'a observat că în anii secetoşi pe tere- 

nurile forte bogate şi compacte de la câmpie, seceta 

nu strică mult grâului cu tâte că dureză săpt&mâni 

întregi, pe când pe terenurile mai uşre din cauză că 

recoltele sunt puţine şi insuficiente. Cultura secărei ar 

fi aci mult mai potrivită de cât a grâului, însă țăranul 

român nu se pâte decide aşa de uşor ca să-şi părăsescă 

cultura grâului, şi s6&mănă secara mai mult numai în 

mod escepţional. După Obedenaru, în România se cul- 

tivă de 10 ori mai mult grât de cât secară, producţiunea 

culturei grâului este fârte schimbătâre, de pe terenurile
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bune se recolteză 18—95 hectolitri la hectar, iar pe 
cele mai puţin bogate numai 10—15 hi. In ori-ce cas 
producţiunea ar deveni mult maj abundentă şi mai 
sigură dacă lumea s'ar decide să lucreze şi să cultive mai 
bine pămentul,iar terenurilor sărace să le dea o gunoire 
corespundătâre. Câtă vreme ea se mulţumesce numai 
să arunce săminţa pe brazda crudă, şi de grăpat incă 
nu este vorbă, sub motiv că teme plantele cele debile 
de vânturile reci de Nord-Est, cu tâtă bogăţia şi ferti- 
litatea solului, nu pâte pretinde ca recoltele să fie tot- 
d'auna satisfăcătâre. Noi insă am pretinde ca sub ori 
ce împrejurări, locurile semănate cu grâu să se ţină 
curate de buruiană şi să se scâtă Şi secara din grâu. 
Arătura din urmă, arătura de semănat, pe cât este 
posibil să se dea cu 8 —10 ile înainte de a semâna 
pentru ca să nu trebuiască să semănăm grâul pe un teren 
găunos. Ast-fel s'ar asigura grâul mai bine contra perirel 
în iernile grele. In România grâul se cultivă des şi după 
rapiță. Intervalul de la seceratul rapiţei şi până la se- 
mănatul grâului de tâmnă este destul de mare pentru 
ca pământul să pâtă fi lucrat de repeţite ori cu plugul 
Şi grapa, şi aceste lucrări ar trebui ca nici-odată să 
nu le negligeze nimeni. La noi în Germania de obicei 
după rapiţă pământul se ară de 2 ori, ântâiaşi dată 
numai superficial, trăgând în curmezişul rândurilor de 
vapiță pentru a nivela terenul şi a pune miriştile sub 
brazdă ca să putrezescă mai curând, s6ă şi în lungimea 
rendurilor de rapiţă punând câte 2 pluguri unul după 
altul şi cari să ară la adâncimi diferite, pentru a ames- 
teca bine pâmântul. Dacă după arat mai dăm şi cu 
grapa, obținem de obiceii răsărirea repede a bâbelor
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de rapiţă cari sau scuturat, şi apoi mai târdii prin 

o grăpare din noi se pot distruge cu totul, ceea-ce 

insă în România nu se face mai nici-odată. Locul de 

grâu să rămână până mai târdiu nemişcat, pentru ca 

miriştile şi rădăcinile de rapiță puse destul de adânc 

sub brasde să pâtă putredi. Pe cât am înţeles, acolo: 

arătura a doua a rare-ori se face la adâncime cuvenită. 

La semănatul grâului în ţelina ruptă din nou, mai cu 

s&mă în clima cea secetbsă a stepelor ar trebui să se 

facă tot-'auna 2 arături, dacă nu preferim să semănăm 

după pajişte o cereală de primăvară, ovăz sii orz. 

Prima arătură să se dea cât se pote de adânc pentru 

ca miriştea de iarbă şi buruiana să vină în păturile 

maj adânci şi jilave ale pământului şi să pâtă putredi 

acolo mai uşor. 

La alegerea şi curățirea seminţei în multe locuri nu 

se procede cu destulă îngrijire şi atenţiune. Numai 

pe câte-va moşii mai mari s'au introdus maşini bune 

pentru curăţitul bucatelor (venturători) şi pentru alegerea 

lor (triâre); în cele mai multe economii ţerăneşti nici 

idee nu există despre importanţa şi val6rea alegerei 

unei semințe cu adevărat bune, ci din contră se sea- 

mănă grâiui amestecat, cu bobul mare şi mărunt, şi de 

multe ori tare amestecat cu neghină multă în el (Agro- 

stema Githago); de aceea apoi nu trebue să se mire 

nimeni dacă în vara următore lanul de grâii are un as- 

pect forte impestriţat. Şi apoi Ore nu este regretabil ca 

grâul românesc care cresce ia pământurile cele mai 

bune, scade pe an ce merge, din val6re şi preţ, şi 

negustorii se plâng de el cu drept cuvânt că este mai 

tot-d'auna inegal şi amestecat cu s&minţă de burueni?
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Pentru seminţă ar trebui să se al6gă tot-d'auna numai 
bobele cele mai mari şi mai grele, s6ă la alesul prin 
venturat să se ia numai aşa numita «frunte» ssi «pe 
cel dinainte» când nu dispui de bune triâre. In călă- 
toriile n6stre prin ţară, am v&dut pe multe locuri, spre 
marea n6stră bucurie, că ţăranii proced une-ori cu în- 
grijire la venturatul şi alesul recoltei lor de grâu, şi 
de sigur că ei vor fi recompesaţi in anul viitor prin o 
recoltă mai bună de grâi. Causa pentru care preţurile 
grânelor românesci sunt de multe ori aşa de scădute, nu 
consistă numai in calitatea inferiâră şi defectudsă a 
bucatelor de acolo (grâu, secară, orz, ovăz, etc.), ci de 
fârte multe ori şi în tratarea vici6să a lor, în curățirea 
incomplectă şi defectuâsă a lor. Agricultorii comer- 
cianţii şi esportatorii de cereale dat cu toţii prea puţină 
atenţiune purității diverselor specii de bucate, şi acesta 
este causa pentru care negustorii streini sai că le resping 
cu totul ori le înapoiază, sai că le plătesc numai cu 
prețuri scădute. Reputaţiunea grâului românesc a perdut. 
în timpul din urmă din causa acestei neglijențe şi ar 
fi timpul suprem de a se face şi aci o schimbare. Dacă 
cultivatorii români ar da mai multă atenţiune calităţii 
grâului destinat pentru esport, şi "l-ar alege şi curăţi 
cum se cade, atunci de sigur că nici resultatele dorite 
n'ar intârgia să sosescă. Grâul românesc ce se esporteză 
pentru Anglia obţine acolo, intocmai ca şi grânele 
rusesci ce se încarcă la Odesa, preţuri f6rte schimbă- 
târe şi diferite, ceea-ce se pâte atribui numai calităţii 
inegale a bobului. Maşini bune de curăţit şi de ales grâul 
lipsesc încă în multe locuri şi aceste unele şi altele ar
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trebui procurate cât mai neintârdiat şi in număr cât 

se pote de mare.*) 

Fiina-că şi în România se ivesce pe grâă, destul de 

des mălura (Tiletia caries Tul) şi (Tiletia laevis Kiihn) 

ar trebui introdusă pretutindinea tratarea seminței de 

grâii cu sulfat de cupru şi atunci în scurtă vreme sar 

observa că sporii parasitului sunt distruşi, şi că lanul 

de grâii ar avea aspect frumos şi sănătos. S&minţa 

aptă de germinat şi alesă cu ingrijire trepue semănată 

cât se pâte de timpuriă ca plantele să pâtă infrăţi in 

de-ajuns până să le ajungă gerul de iarnă. înfrățirea 

inceteză de obicei când temperatura medie a qilei a 

ajuns la % C, pe când germinarea la grâu se sfârşesce 

numai când temperatura medie a scădut la 50 C. Pentru 

a face posibilă o infrăţire suficientă a grâului şi al 

asigura contra stricăciunilor gerului de iarnă, trebue 

tot-d'auna semănate cu cel puţin 4—6 săptâmâni în- 

nainte de încetarea înfrăţirei. «In România grâul se 

s&mănă mai tot-d'auna deja in luna lui Septembre şi la 

începutul lui Octombre. | 

«Grâul pâte fi semănat ceva mai târdiă mai lesne de 

cât secara din causă că el cresce în paiii primăvara ur- 

mătâre cu mult mai târqii de cât secara. Cu tote acestea 

semănatul de timpuriii este cu atât mai de preferat şi 

la grâă, cu cât odrăslirea (înfrăţirea) lui se efectueză 

mai bine la lumina şi căldura solară directă în gilele 

PI 

=), Numai acâsta nu se mai pote spune, Din potrivă, maşine de curăţit ce- 

realele avem în tâtă ţara, iar calitatea cerealelor nâstre (a grânelor mal 

ales) în loc de a fi înferiâră şi d-fectudsă, cum crede autorul, este su- 

periră, admirată şi citutată pe piețele europene, De asemenia astă-dl 

nimeni nu mai pune îu pământ semânţă de grâu nesulfatată, (S. P. R.).
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cele calde şi frumâse de la inceputul tâmnei, bine în- 
teles, presupunend că are umiditate suficientă in pă- 
ment şi apoi continuă şi se termină cu atât mal abun- 
dent în primăvara următâre la acţiunea intensivă a 
luminei s6relui. Abstracţiune făcend de-o vreme cu 
totul nefavorabilă, grânele semănate mai de timpurii 
vor avea tot-d'auna siguranţă mult mai mare de a T&- 
sări mai curând şi de a da recolte mai bune şi mail 
sigure de cât cele semănate târdiii. De 6re-care impor- 
tanţă este şi faptul că grâul semănat târdiii incepe să 
dea în paiii primăvara de-odată cu cel semănat mai 
de timpurii, din care causă apoi este uşor de esplicat 
o diminuare în recolta celui d'ânteiu, fiind-că el n'a 
avut timpul suficient de a asimila cantitatea indis- 
pensabilă de materii nutritive pentru o desvoltare vi- 
gurosă. Cantitatea de seminţă depinde şi se modifică 
după calitatea (for ţa de germinaţiune) seminţei, după 
timpul de semănat şi după calitatea terenului. Cu cât 
terenul este mai bun şi mai bine preparat, şi se s&m&nă 
mai de timpurii şi săminţa este mai bună, cu atât va 
trebui să dăm mai puţină s&minţă. Dacă vremea este 
uscată şi secetâsă, trebue să dăm mai multă seminţă 
de cât atunci când pământul are deja destulă umiditate. 
Şi chipul cum semă&năm s&minţa, incă are o mare in- 
fluenţă asupra cantităţii indispensabile de s&minţă. 

Dacă, sem&năm grâul prin împrăştiere, ne trebue 
21/.—31/, hl. iar când îl semănăm cu maşina în renduri 
ne trebuesce de 1,5 — 2,3 hectolitrii la hectar. In re- 
giunile umede şi pe pământul umed, grâul se pote în- 
gropa la 4cm. adâncime, căci el işi va găsi acolo condiţiu- 
nile indispensabile pentru germinat. Dacă ingropăm însă
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s&mința mai adânc impedicăm pătrunderea oxigenului 

atmosferic la ea, iar săminţa este espusă să putrezâscă 

cu atât mai uşor, cu cât este îngropată mai adânc. 

In pământul uscat săminţa trebue îngropată mai adenc 

căci numai la 0 adâncime de 7—8 cm. ea iși va găsi 

umiditatea necesară pentru germinare. În situaţiunile 

unde holda este espusă degerării se preferă tot-d'auna 

numai o acoperire subţire a seminţei înaintea îngro- 

părei adânci, din causă că în ceasul d'ântâiii grâul pu- 

tându-şi forma din vreme rădăcinele coronali perma- 

nente, este mai bine scutit de degerare. In ţinuturile 

uscate săminţa se s6mănă mai bine cu maşina în ren- 

duri, care o pune la o adâncime egală. Distanţa între 

rinduri este îngustă, între 10 — 16 cm. La semănatul 

prin împrăsciere seminţa trebue îngropată apoi cu grapa 

iar pe terenurile uscate trebue îngropată mai adenc cu 

estirpatorul sai chiar îngropată, ar&nd în urma ei cu 

un pluguşor—cu aşa numitul plug ae semănat «Kraft». 

La semănatul de tâmnă din anul 1886 noi am reco- 

mandat la aiferiţi agricultoii români, că la semănatul 

grâului să se fglos6scă de estirpator, şi la locul acesta 

nu voim a perde ocasiunea de a'i face din nou atenți 

asupra împrejurării că tâmna când este secetosă şi us- 

cată, ceea-ce se întâmplă f6rte des în țara aceia, o arare 

superficială cu plugul uşor saii cu estirpatorul este de 

forte mare val6re pentru răsărirea uniformă a grâului. 

Fiind-că scim că în România tocmai la semănatul la- 

nurilor de grâă se comit multe şi mari greşeli şi o 

recoltă bună de grâi este tot atâ! de importantă ca şi 

o recoltă satisfăcătâre de porumb, nu putem să nu re- 

producem aci din nou povetele espertului nostru in-
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formator: «In privinţa îngrijirei lanurilor cu grâă am 

mai putea la fine adăoga, că la semănatul prin împrăs- 

ciere la şes dacă pămeniul este tenace, primăvara tre- 

buesce grăpat de timpurii cu o grapă cu colţi ascuţită. 

De sine se înţelege că pentru acâsta pământul tre- 

buesce să fie aşa de svântat în cât să nu se cunâscă 
călcătura vitelor. Cel care are timp şi braţe disponibile 
şi suficiente va face bine dacă taie pălămida şi neghina. 

Grâul semănat în renduri pe tâte terenurile compacte 

şi tenace pâte fi primăvara prăşit cu prăşitârea me- 

canică, dar ne temem că va mai trece încă multă vreme 

până ce va începe pretutindenea în România semnarea 

grâului şi altor cereale cu maşina în rânduri. 

Afară de mălura amintită se mai găsesc pe grâu şi 

următ6rele ciuperci parasite. Tăciunele sai cârbunele, 

(Ustilago carbo Tul), pintenele sai cârna (Claviceps, 

purpurea Tul), Rugina lineară, (Puccinia graminis Pers) 

Rugina cu pete (Puccinia straminis de Barry), Rugina 

cu corone, (Puccinia coronată Cora), negrela (Dilorhos- 

pora graminis Fuck), Pălia, (Erysiphe graminis Leo). 

Probabil că se va găsi şi Phoma Hennebergii în special 

pe glumele grâului de primă-vară. 

Dintre insecte este cunoscut că lăcusta (Oedipoda 

migratona) face de multe ori mai cu s&mă în ţările 

din Euroga de Sud-Est mare pagubă. Indată ce timpul 

favoris6ză mai muţi ani secetoşi şi uscați consecutivi, 

înmulţirea lor peste măsură, apoiele devin o adevărată 

plagă pentru ţară şi agricultura ei. Pentra ao evita şi 
preveni pe cât este posibil, profesorul Nowacky reco- 

mandă în cartea sa «Manual despre cultura cereale- 

lor», înainte de t6te cruţarea şi înmulţirea animalelor
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sălbatice cari se nutresc numai din insecte. Intre aceste 

putem enumăra faţă de locustă, dintre mamitere : cârtiţa, 

ariciul, şorecele cu botul ascuţit, şobolanii, apoi lupul, 

vulpea şi lisul cari, cei 3 din urmă, nu merită cruțare: 

necondiționată ca mamiferele citate ântâii, iar dintre 

pasări sunt în prima linie graurul, stăncuţa, ciora şi 

corbul şi diverse specii de şoim şi ereţi. Apoi şi şo- 

pârlele şi brâscele şi greerul de câmp (Gryllus cam- 

pestris) şi lăcusta de fân (Locusta viridissima), cari 

cele din urmă, nu se numără de loc între inimicii plan- 

telor, ci tăese mai mult din alte soiuri de insecte şi 

cu deosebire mănâncă şi larvele de la lăcusta migră- 

tre. Indată ce sai ivit lăcustele în ţară nu mai putem: 

aştepta să le stârpâscă numai inimicii lor naturali, ci 

şi din partea autorităţilor administrative trebuesc luate 

măsuri energice în potriva lor, şi inainte de tote tre- 

huesc distruse cuiburile cu ovă şi larvele incă nearipate. 

Grămedile de ou& trebuesc adunate şi arse. Lupta 

contra larvelor o începem primăvara îndată ce ele ai 

eşit din ouă, şi urmărindu-le le adunăm în saci şi le 

călcăm. Facere de şanţuri şi gropi pentru prinderea 

larvelor mai mari, pe cari le mânăm dinapoi până la 

şanţuri şi acolo le călcăm şi le acoperim cu păment. 

Şi insecta Agriotis Segetum după d-nu Andronescu încă 

se ivesce des in România şi face acolo mari stricăciuni. 

Alacul (Triticum spelta) se cultivă des în regiunile 

munt6se ale ţărei, şi cultivatorii lui afirmă că este cu. 

mult mai puţin pretenţios faţă de sol şi climă de cât 

grâul, şi nici nu este aşa de are atacat de rugină şi 

tăciune ca grâul. După espunerile agricultorilor români, 

alacul se face fără gunoii chiar şi pe terenurile mak
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s&race de la munte, şi nici nu este de lipsă de a ara 
pămentul cu îngrijire, căci el se face chiar şi după o 
arătură negligentă, destul de bine, Şi în fine, mai adaog 
că el având paiul ţapăn şi tare, nu este de temut că holda: 
lui va cădea la pământ. La acestea noi vom mai adăoga 
incă 0 altă facultate a lui destul de importantă care nu 
p6te [i perdută din vedere, că pe el îl atacă şi mănâncă 
mai puţin păsările de cât grâul, şi de aceea merită să 
fie cultivat cu deosebire în locurile acele unde se ţia 
multe pasări, d. ex. în jurul satelor şi oraşelor. In pri- 
vinţa substanţelor nutritive, alucul intrece chiar şi pe 
grâu. Cantitatea mijlocie de substanţe alimentare di- 
gestibile este după Emil Wolt la grăunţele : 

Albumină Grăsime Hidrocarbure 

de alac . . . .19,2% 1,3/0 64,/40%/0 

» grâu . . 11,20 1,2% 64,40/0 

Paiele de alac fiind mai tari şi mai tenace, aii mai 
puţină val6re pentru nutriţiune de cât paiele de grâiă. 

Deosebim două specii de alac, dintre cari unul la care 
partea inferidră « fl6rei roditâre este cu mustăţi, şi între 
veriul şi dintele estern de multe ori mai este incă o 

dungă grosă care se termină intrun dinte scurt de tot, 

şi este cunoscut sub numirea de alac cu mustăţi, pe 

când cea-laltă specie se numesce alac fără mustăţi. 
Alacul cu mustăţi îl deosebim în alac de tâmnă şi alac 

de primăvară ; alacul de t6mnă are spicele albe, ro- 

şietice, şi albăstrui. Alacul fără mustăţi se cultivă ca 

cereală de pâine, şi are iarăşi mai multe specii şi va- 

rietăţi. După cercetările lui Werner, pentru România 

S'ar potrivi să se cultive mai bine alacul alb cu mă-
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ciulie ca alac de tâmnă, fiind-că lui îi priesce (6rte bine 

pe terenurile lutâse şi dulci şi în situaţiuni domsle, 

şi acolo el dă recolte mult mai abundente de câ! ori 

şi care altă specie. Informatorul nostru îl descrie ast- 

fel: «Spicul galben deschis, îngust rar, subţiindu se 

cătră vâri şi f6rte lung. Spiculele 0,7 cm. late şi cu câte 

2 b6be. Paiul alb roşcat, tare găunos şi lung. Bobul 

brun deschis, făinos, ceva ascuţit către vârf, brăsdat, 

îngust şi lung (7 m.m. lung şi 3 m.m. lat), cu câja 

binişor subţire, 100 kar. de spicule coprind 73 kgr. bâbe 

fără c6jă. Foile de tâmnă sunt verdi albastre, creţe şi 

înguste ; vegetaţiunea începe primăvara târdii, înfră- 

ţirea este forte mare, 6 odrasle, îi dă târdii paiul, dar de 

inflorit infloresce intermediar; lungimea paiului este 

de 190 cm. şi 140 cm. ca lungime maximă grosimea 

paiului este de 0,4 cm., numărul foilor 4, lungimea foiei 

este de 26 cm., lăţimea ei de 1,0 cm. Suprafaţa foiei 

este de 208 cm?., suprafaţa paiului 144 cm?., su rafaţa 

totală este de 3592 em?. 

Spicul tânăr este verde albastru, se câce potrivit, de 

44 cm. lung, şi 18 cm. lungimea maximă, cu 93 <picule 

şi 45 b6be. 

Pe un metru pătrat crese 900 de fire sau 150 de plante, 

prin urmare spaţiul necesar unei plante este de 66,7 

cm2., suprafaţa totală a foilor la metru patrat de păment 

este de 31.7 m2?. iar cantitatea de s&minţă necesară la 

hectar este de 2,8 hl., 100 pae cântăresc 478 grame, iar 

spiculele lor 287 grame. Varietatea acâsta de alac nu 

se culcă la pământ, este răbdurie iarna şi se cultivă 

cu deosebire în regatul Wiirtemberg, la Rhinul superior, 

în Elveţia şi Francia de Sud [In unele ţinuturi din ţările
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acele, specia acâsta de alac formeză planta principală 

pentru pâne, dă o făină fârte albă şi fină, dar se cul- 

tivă destul de des şi în alte ţări, de ex. în Eifel în în- 

doitură cu secara». Un hectolitru (43 kgr.) conţine 

452.000 spicule şi 796.000 b6be. 

Defectul alacului faţă de grâi este că pentru a putea 

fi întrebuințat trebue mai ântâiii dat pe o rişniţă anume 

construită care săl curețe de câjă, care însă în Româ- 

nia nu se consideră de prea dificilă, căci în vegiunile 

muntâse se află destule mori care sunt prevădute cu 

aparatele acestea şi îl pot curăţi de câjă destul de bine. 

La întrebările n6stre repeţite dacă cum-va cultura ala- 

cului n'a fost redusă în favorul culturei grâului în timpul 

din urmă, n'am putut căpăta un r&spuns hotărât, dar 

Di Sa spus numai că pentru esportul de cereale— a- 

lacul j6că un rol cu totul subordonat şi neînsemnat. 

In anul 1879 s'aă esportat 4 mili6ne hectolitrii de grâu 

şi alac şi s'a incasat pentru ele 5,360.000 mărci”). 

Tenchiul (Triticum monococcum) întrece şi pe alac 

în privinţa indestulărei şi nepretenţiosităţei sale asupra 

terenului, şi a resistenţei sale în ceea-ce privesce clima 

şi în special gerul de iarnă. De aceea el se cultivă şi 

pe acele terenuri de tot subţiri şi s&race unde alacul 

nu se mai face şi clima este prea aspră pentru cele- 

V'alte soiuri de cereale. D-nu N. N. Andronescu ne co- 

munică că specia acesta de pâne albă se cultivă în multe 

locuri din regiunile muntâse ale Moldovei, dar că aci 

dă arare-ori recolte aşa de abundente ca înTransilvania 

Şi Ungaria, şi în producţiune tenchiul este tot-d'auna 

”). Nota traducătorului. Hectolitru s'ar fi plătit numai cu 1 marcă şi 

34 fenici sau 1,50 bani.
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inferior alacului. In privinţa preparărei terenului şi a lu- 

crărilor de întreţinere, tenchiul nu se deosibesce prin 

nimic de alac. Şi el se semănă prin imprăsciere dân- 

du-se câte 3':/,—4 hl. la hectar şi apoi se grapă uşor 

cu grapa de mărăcini. Tenchiul se s&mănă în unele lo- 

curi ca cereală, de tomnă iar în altele numai ca cereală 

de primăvară. De secerat se seceră ceva mai târdiu 

ca alacul, căci îl lăsăm să se c6că bine pe paiit şi 

apoi îl secerăm. In preţ, tenchiul este egal cu alacul. 

In fine vom mai adăogi că paiele tenchiului fiind tari 

şi grele se fac din ele bune legături pentru legatul viei. 

“Tot aşa se pot întrebuința cu bun succes şi la imple- 

titul de pălării şi alte obiecte. Făina de tenchii este 

de o coldre frumosă, albă gălbue, şi dă o pâne fârte 

gustâsă şi hrănitâre. 

Secara (Secale cereale) nu are nici pe jumătate pen- 

tru România importanţa care o are grâul, nici ca bucată 

pentru pâne şi nici ca marfă pentru esport; în timpu: 

rile anteridre ea se întrebuința cu deosebire pentru 

fabricațiunea spirtului, dar şi acum mai servesce pe 

unele locuri la acesta. Paiele de secară se întrebuin- 

ț6ză la ţară pentru acoperitul caselor şi a tot felul de 

nemeste, şi după cum scim acoio încă nu esistă nici 

o lege ori regulament care să oprâscă sau să restringă 

acoperămintele cu paie. Secara nu se cultivă pe întin- 

deri mari şi în ţara întrâgă abia se vor cultiva vre-o 60,000 

hectare de pământ cu secară.*) Deja cu mai mulţi ani 
  

*) In 1892 s'a cultivat în România cu secară 193.094 ha având o pro- 

duoţiune de 19.27 heotol. proheetar. (1.633.187 hectol. în total), Greutatea 

volumetrică mijlocie a fost de 71.7 chilogr. hectolitrul. In 1892—93, Ro- 

mânia 3 esportat 1,128,705 cântara metrice secară, (3. P. R,)
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în urmă profesorul Aurelian recomanda să se dea se- 
carei o estensiune mai mare, căci după cercetările sale 
se găsesc multe terenuri atât în Moldova cât şi în Va- 
lachia cari sunt cu mult mai bune pentru cultura se- 
carei celei modeste, decât pentru a grâului pretenţios. 

Dacă lucrarea pămentului pentru grâi lasă mult 
de dorit, precum am arătat mai sus, apoi pentru se- 
cară faţă de ignorarea generală de care ea se bucură 
in ţară, de ordinar terenul se prepară şi mai defectuos, 
şi de multe ori se întâmplă că se aruncă seminţa în 
porumbişte fără nici o pregătire specială a terenului, şi 
lăsând ca fie-care bob să 'şi găsescă singur un loc po- 
trivit, bun sai r&i, şi să r&sară cum o putea. Şi cu 
tote acestea în urma fertilităţii celei mari a solului şi 
fiind şi clima favorabilă vedi de multe ori tâmna o 
holdă de secară destul de vigur6să. 

In Moldova şi Dobrogea culturei s&carei "i-se dă multă 
ingrijire decât în Muntenia. Coloniştii germani din Rusia 
meridională, cari s'aă stabilit deja de mai multă vreme 
în Dobrogea, cultivă secară în dimensiuni destul de 
mari, şi când am fost acolo ei spuneaii că sunt cu 
producțiunea destul de sastităcuţi numai că nu le este 
tot-d'auna cu putinţă să găsescă uşor muşterii pentru 
ea. Făina de secară se intrebuinţeză cu deosebire pen- 
tru a facedin ea o pâne nâgră Şi gustosă pentru casă ; 
bobele ei întregi sau zdrobite (uruială) servesc ca hrană 
pentru vite pe timpul iernii. 

In România se cultivă diverse specii de secară de 
tâmnă şi de primăvară. Coloniştii germanii şi ruşii din 
Dobrogea cultivă cu preferinţă secara odrăslitâre de 
Podolia, despre care ei susțin că odrăslesce fârte bine
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chiar şi în situaţiuni nefavorabile. Varietatea acâsta nu 

cade, dar cu tote acestea de multe ori sufere forte tare 

de rugină. In grădina economică botanică a institutului 

agronomic din Halle a/S se cultivă secară de Podolia 

deja de mai mulţi ani cu cel mai bun resultat. 

Proprietarii mai mici din Moldova cultivă cu deose- 

bire secara de primăvară şi susţin ca ea dă în termen 

de mijloc recolte f6rte bune. Werner descrie varietatea 

de secară cultivată în România în chipul următor: 

«Spicul cel lung, lat şi plin, are o cul6re galbenă verdue ; 

spiculele ai câte 2 bobe, iar mustăţile sunt de câte 5—6 

cm. de lungi şi de cul6re deschisă. Paiul este galben- 

cenuşiii, tare şi lung. Bobui cenușii, plin, şi scurt (8 

mm. lung, 3 mm. lat, şi 348 bobe cântăresc 10 grame), 

este cu câja subţire. Foile de tomnă sunt verdi inchise 

şi erecte ; vegetaţiunea de primăvară e timpurie, odrăs- 

lirea (infrăţirea) este fârte mare, câte 6, 6 tije adventive 

la un bob; paiul şi fidrea îi dă de timpuri. Lungimea 

paiului este în termin medi de 150 cm., iar maximă 

de 170 cm.„grosimea paiului de 0,4 cm., şi numărul foilor 

4-6 ; lungimea foii 18,6 em., lăţimea ei de 0,87 cm., su- 

prafaţa foii de 148,86 cm. Suprafaţa paiului 180 cm?., 

suprafaţa totală de 328,86 cm2. Spicul se câce de timpuriit 

şi este de 14 cm., lung (lungimea maximă a lui de 17 cm.,) 

şi conţine 70 b6be, dintre care 92,610,000 încap intruna 

hectolitru =— 75 kgr. Pe o suprafaţă de un metru patrat 

cresc 950 fire s6u 144 plante, prin urmare spaţiul ne- 

cesar unui fir este de 70 cm2., suprafaţa foilor pe me- 

trul pătrat de păment este de 31,96 m, iar cantitatea 

necesară de săminţă la un hectar este e 1 hectolitru, 

400 fire cântăresc 562 gr., iar bobele lor 190 gr. După in-
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tormaţiunile date de d-nu Danielescu, greutatea medie a 
unui hectolitru de secara este in România de 73 kgr. 
Varietatea acesta de secară nu cade aşa de lesne la 
păment, suferă puţin de rugină şi cere un pământ bogat 
de la natură. 

Dacă vom calcula la o-laltă producţiunea medie a 
tuturor statelor din Europa cari cultivă secară, Şi o 
vom repartisa la teren o vom putea evalua la 145 hectolitri 
la hectar. Insă după cât am putut afla, recolta medie 
de secară a României este ceva mai mare, iar recol- 
tele de paie sunt cu mult superidre recoltelor de grâu. 
In termen mediii putem lua pentru România 20 hectolitri 
b6be şi 40—50 chintale paie la hectarul cultivat cu secară. 

De o ingrijire specială a secarei nu pote fi vorba; 
pretutindenea secara e lăsată să crâscă impeună cu buruie- 
nile, iar prepararea terenului pentru secară este peste 
tot locul defectudsă de cât cea pentra grâi. 

La noi în Germania holdele de secară cari aă fost 
smulse tare de ger se tăvălugesc primăvara de tim- 
puri pentru a pune din noii tâte firele smulse de ger 
în contact cu pământul. După informaţiunile lui Iul. 
Kihn Halle a/S, semănăturile de secară semănate în 
renduri se apără mai bine contra degerărei şi perirei 
prin prăşire—săpare, că prin săpare se formâză printre 
rendurile de holdă tot atâtea mici răzoraşe şi rigole 
in care se trage cu deosebire apa. 

Apoi vedem pe ele o unflare a pământului în rigole 
pe când plantele ati rămas intacte în pământul cel uscat 

de pe rândurile plantelor. «Pe terenul jilav şi încă ne. 
îngheţat în iernile cu multă zăpadă, holdele pier une- 

ori, mai cu semă când timpul anterior fiind cală, holda 

14
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crescuse prea mare. Atunci putrezesc de apa băltuită 

sai foile ei, sai mai des rădăcinile ei. Şi atunci în locui 

secărei se ivesc buruieni din familia gramineelor mai 

cu s6mă osiga (bromus secalinus) şi altele cari resistă 

mai bine contra putrefacţiunei şi umedelei, cari apoi 

în primăvara următore se fac cu atât mai vigurose cu 

cât secara a fost perită mai tare şi este mai rară. Im- 

prejurarea acesta a dat nascere la părerea eronată, că 

în iernile umede plantele de secară se prefac în osigă. 

Une-ori secara perită iarna de ger şi umedâlă se pote 

încă îndrepta primă-vara, ca să ne dea încă o recoltă 

bunicică dacă o cosim îndată şi o silim ast-fel să odrăs- 

J&scă din nou. , 

Dacă timpul este favorabil şi pământul destul de bogat 

ea odrăslesce din noi în cât compenseză în parle şi 

ocupă şi locul plantelor perite de ger. Dar efectele tăerei 

holdei vor fi cu atât mai sigure, cu cât stricăciunile 

gerului s'a intâmplat într'un stadii mai de timpuriu 

al desvoltărei şi înainte de înflorire. Dacă însă primă- 

vara este secet6să şi uscată e mai potrivit să renunțăm 

cu totul la ori şi ce odrăslire din noi a holdei şi să o 

întârcem cu totul, ca în locul ei să punem din nou car- 

tofi ori o altă plantă potrivită. Dacă insă peste semăn6- 

turile de secară se prinde o scârță de pământ tomna 

sati primăvara, atunci se recomandă să o distrugem 

îndată grăpând uşor holda. Prin grăpare tot-odată se 

răresc şi plantele unde stai prea dese şi se inlesnesce 

pătrunderea luminei la ele; lumina le feresce de cul- 

care paiul lor mai resistent, Pentru a evita culcarea la 

păment a holdei de secară şi de grâiă se mai recomandă 

încă şi păşunatul lor cu oile iarna, saii retezarea lor
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Cu 0 c6să inainte dea le da paiul. Când se ivesce un timp rece şi ploios, pe vremea inflorirei secărei care durâză mult, acestă impedică fecundaţiunea ei, din care 
causă mai cu sâmă la noi în Germania r&mân de multe ori fârte multe spicule cu totul sterile, şi spicele devin 
incomplecte—ştirbite. Vânturile violente şi ploile toren- țiale îndelungate pe timpul inflorirei, impedică şi ele s&verşirea normală a fecundaţiunet» (Kraft), 

Seceratul secarei se face în România cu 14—90 dile mai de vreme ca la noi în Germania, şi deja la sferşitul 
lui Iunie s6ă la începutul luj Iulie se seceră de ordinar 
acolo secara şi apoi se treeră cu vitele pe câmp, şi numai pe moşiile mari se văd în us maşini de treerat 
cu abur sai cu vitele. Maşinile de treerat cu vitele nu 
se prea usiteză din causă că vitele de muncă sunt 
prea mici şi debile. Săniile de treerat, cari inainte 
vreme erau în us,şi cari se întrebuinţâză încă Şi astă-di: 
pe multe locuri în Turcia, din România at dispărut cu 
totul, şi dacă se vor mai găsi în câte-va gospodării la 
Turcii din Dobrogea, 
Numer6se maladii de plante, cele mai multe PTOvo- 

cate de ciuperci parasite, atacă plantele şi semănăturile 
de secară şi fac adesea mari stricăciuni. In România 
se găsesc pe lanurile de secară următdrele maladii: 
Tăciunele secărei (Ustilago secalis Rabenh) care nu se 
ivesce prea des, pe când mătura secarii (Tiletia secalis 
Kiihn) se ivesce destul de des; cârna sati pintenele 
(Claviceps purpurea Tul.) şi tăciunele paiului de secară 
(Urocystis occulta Rabenh) sunt rare. Pe tâte părțile 
plantei se ivesce Tugina lineară (Puccinia graminis), ru- 
gina cu pete (Puccinia straminis de Barry), rugina orzului
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(Puccinia anomala Rostr.), pălia (Erysiphe communis 

Leo) şi negrâla (Leptosphaeria secalis Haberl.). Dintre 

insecte se ivesc, după informaţianile lui Andronescu, 

diverse specii de Cetonia, cari fac stricăciuni în câmpu- 

vile cn secară ale României. Zabrus gibbus e cunoscut 

şi acolo ca şi la noi; larvele lui ies noptea din culcu- 

şurile lor ca să mănânce holda de grâii, secară, 0IZ 

etc., precum am amintit'o acesta când am vorbit despre 

grâu. Apoi şi omida Agriotis segetum, etc. 

Orzul, ca cereală de primăvară, este mult mai impor- 

tant pentru România de cât secara şi de aceia se cultivă 

acclo de 3 ori mai mult orz de cât secară şi toţi agri- 

cultorii stimeză mult mai mult orzul de cât secara şi 

ovăzul. Nouă ni s'a spus că în unele ţinuturi ale 

regatului tot-d'auna orzul dă recolte satisfăcătore şi 

calitatea bobului lui nu lasă nimic de dorit. Fără 

indoială că clima țării este forte priinci6să culturei 

orzului, fiind-că el suportă escelent căldura şi seceta. 

şi mai tot-d'auna ajunge la o desvoltare frumâsă. Mai 

cu s6mă se laudă orzul albastru (Hordeum tetrastichum: 

coeruleus), care se face fârte bine acolo, şi în alte 

clime călde şi secetâse şi dă recolte bunicele. Deşi 

are 0 vegetaţiune lungă, totuşi r&mâne ceva mărunţel 

în paiii şi dă nişte b6be bogate în proteină şi cu câja 

forte grosă care se intrebuinţâză cu deosebire ca nutreţ 

pentru vitele domestice. Inainte vreme caii se hrăneau 

mai nomai cu orz în tâte ţările Dunării de jos, dar în 

timpul din urmă li se dă de obiceii şi ovăz ca hrană 

de întărire. In privinţa exigenţelor îaţă de teren, putem 

dice că oizul românesc este mai pulin pretenţios de 

cât pare a fi cel de la noi. Aci la noi in Germania se 

a
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dice despre orz următârele : «In genere orzul nu se face 
pe pămenturile inculte din causa vegetaliunei sale scurte, 
el trebue să găsescă substanţele nutritive gata în pă- 
ment fi într'o stare uşor de absorbit, 

El nu se face nici pe terenurile compacte şi imper- 
meabile, argile şi luturi ferugin6se, şi nici pe terenurile 
de tot uşăre, nisipuri sburătâre, pe marecagiul şi turba 
accidă şi pe pământurile de stepă, unde de ordinar rămâne 
tot-d'auna pipernicit. Pentru terenurile mai uşore, d. 
es. nisipurile lutâse, dacă nu sunt cu totul inculte se 
potrivesce mai bine orzul mărunt alb şi cu 4 renduri. 

Orzul albastru se mulţumesce şi el cu un teren cu 
mal puţină cultură, cum e cultura estensivă din zonele 
calde, dacă ait 6re-care consistență precum este cea 
proprie luturilor vărâse. 

Condiţiunea principală insă a unui teren bun de orz 
este ca sub-solul lui să fie permeabil şi afenat, fiind-că 
pămenturile jilave şi reci nu se pot lucra la timpul 
“oportun, apoi pe secetă se crapă, din care cauză plantele 
sufer nu numai până sunt MICI, dar şi mai târgiit, bobul 
lor rămâne incomplect, se sbiicesce, e mai puţin abun- 
dent in amidon, şi c6ja le rămâne gr6să. Prin drenagiui 
însă atari terenuri devin apte pentru orz.» (Werner). 

Pământurile intermediare nisipo-argil6se-humâse şi 
bogate şi dulci le numim la noi terenuri de orz de 
calitatea I, şi în chipul acelaşi clasifică şi numesc şi 
agricultorii români pământurile lor, numai cu deosebire 
că ei nu dau pământului aceiaşi îngrijire şi lucrare care 
o ar merita pământul cel frumos. 

Dar când şi românii vor plăti hectarul de pământ de 
orz de calitatea primă cu câte 3—4000 franci precum
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se obicinuesce aci la noi în Provincia Sacsonia, atunci 

de sigur că şi dânşii vor stima mai mult pământurile 

lor, şi la lucrare le vor da îngrijirea cuvenită, iar nu 

cum se usit&ză acum. Aci la noi în Germania se dice 

despre pregătirea terenului pentru orz, că planta acesta 

ce se desvoltă repede pâte cresce cum se cade numai 

înu”un teren bine pregătit. «După plantele prăşitore 

este de ajuns a da terenului o singură arătură pentru 

a avea pentru orz, un teren afânat şi curăţit de burueni. 

Dacă peste iarnă pământul S'ar fi îndesat prea tare, 

primă-vara se mai pote ara o dată cu estirpatorul înainte: 

de a'i da sămânţa, sai căii dăm s&ămenţa pur şi 

simplu pe arătura făcută din tomnă. Tot o preparare 

analogă i se dă orzului şi după trifoi, adică miriştea 

de trifoiii se ară tâmna adânc şi apoi dacă este necesar 

i se mai dă primăvara înainte de sămănat încă o gră- 

pare. Cerealele de tâmnă însă se recomandă, şi mai 

cu semă în regiunile secetâse, tâmna după ce s'a intors 

miriştea să i se mai cea încă o a doua arătură pentru 

ca ast-fel să potă conserva orzului umedela de iarna 

pe timp îndelungat. Peste iarnă r&mâne pămentul în 

brasdă crudă expus acţiunei atmosferei, şi apoi primă- 

vara se aruncă s&miînţa pe brasda crudă». (Kraft). 

Dacă vom compara modul de cultivare şi semănat 

a lanurilor de orz din România cu cele dela noi 

nu va trebui să ne mirăm dacă recoltele de acolo sunt 

forte modice, cu t6tă calitatea escelentă a terenului şi 

fertilitatea solului, căci ei abia recolteză pe jumătate din 

ceea-ce noi numim aci o recoltă mediocră. 

După datele culese de d-nu Dr Brândză publicate în 

«Prodromul Florei române», sei Enumeraţiunea plan-
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telor până astădi cunoscute în Moldova şi Muntenia se 
găsesc în România 4 varietăţi din specia Hordeum (orz) şi 
anume : Hordeum vulgare, H. hexastichum, H. disticham 
şi H. Leocrithum. Orzul golaş (Hordeum tetrastichum 
este cunoscut in Francia sub numirea de Orge de Va. 
lahie, şi Orge de David, despre care se presupune că 
varietatea acesta provine din România ; şi e probabil că 
d-rul Brândză să nu o fi găsit. 

Werner descrie orzul golaş în chipul următor : «Spi- 
cul este galben deschis, svelt, dens Şi ceva înclinat, de 
lungime mijlocie. Mustăţile sunt gălbui, moi, Şi uşor 
fragile până la 20 cm. de lungi şi adunate. Paiul galben 
deschis, viguros abundent în foi, mâle şi scurt. Bobul 
brun deschis, lanciolat, mic (8 mm. lung, & mm. lat) şi 
cu câja subţire. Foile tinere sunt Verdi-gălbui, mici şi 
delicate; infrăţirea potrivită 2—3 tije adventive; paiul este 
verde-inchis imbrumat, îi dă paiul Şi florea la un timp 
intermediar. Paiul lui este de 78,5 cm. lung. (lungimea 
maximă de 100 cm.) şi 0,44 cm. gros, numărul foilor 43, 
foile sunt de 21,4 cm. lungi, 1—1,5 em. late ; suprafaţa 
foii este de 209,18 cm:, suprafaţa paiului de 103,62 cm, 
iar supralaţa totală a plantei este de 312,8 cm2. Spicul 
până e tânăr este verde-galben, se câce în 110 dile, este 
de 8 cm. lung. (12 cm. lungime maximă) şi conţine 60 
bobe cari se scutură lesne, dintre cari 2,106,770 bâbe 
incap intr'un hectolitru==83,4 Kgr. Pe un metru pătrat 
cresc 900 fire sai 400 plante, prin urmare o plantă are 
necesitate de 25 cm2. Suprafaţa foilor la un metru pătrat 
de pământ este de 28 m?, iar cantitatea de săminţă ne- 
cesară la un hectar este de 2,5 hectolitri ; 100 fire cân- 
tăresc 471 gr, iar bâbele lor 296 grame. Orzui acesta
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cere un pământ bogat şi fiind resistent contra gerului 

pentru a putea infrăţi tare cere şi o semănare de tim- 

puriii. Aceiaşi insensibilitate a lui il face apt dea fi cul- 

tivat şi în situaţiuni fârte aspre, aşa d. es. în Orient el 

se cultivă în munţii Himalaia până lao inălţime de 4,700 

metri, dar şi în Alpi se cultivă până la o înălţime con- 

siderabilă. «Protesorul "l-a găsit pe versantul meridionăl 

de la Monte Rosa în anul 1878 la o înălţime de 1,560 metri 

d'asupra nivelului mărei. De asemenea orzul se întinde 

forte departe şi spre Nord, d. es. el se cultivă des în 

Scoţia, Suedia, Norvegia şi de la 1838 încoce şi în multe 

locuri ale Rusiei. Insă în situaţiunile mai favorabile el 

nu p6te susţine concurenţa cu 6rzele înbrăcate, fiind-că 

le este cu mult înferior atât în producţiune cât şi 

pentru fabricaţiunea de slad. Dar şi el este destul de 

bun pentru arpăcaş, griş şi făină. Afară de acestea el nu 

se culcă lesne la pământ şi rămâne mai tot-d'auna liber 

de rugină, deşi spicele lui se rup lesne de vânt când 

s'au copt prea tare, Este forte probabil că varietatea 

acesta de orz să se cultive de multă vreme şi pe versan- 

tele meridionale ale Carpaţilor. 

Regretăm că nu am putut afla dacă se cultivă în Ro- 

mânia şi orzul slovac, căci după încercările făcute 

în Sacsonia el a reuşit mai bine între tote varie- 

tăţile cultivate, şi de aceia îl cultivă şi la încercările din 

anul acesta. Esperienţele de cultură făcute aci de vre-o 

20 agricultori din Sacsonia, ai dat resultate forte 

remarcabile. Profesorul Mărcker dice între altele despre 

ele: «Resultatul a fost că din tote Grzele semănate, 

nică unul n'a ajuns la calitatea escelentă ce a avut'o 

seminţa de orz slovac, de unde resultă câ deşi procu-



19
 

-
 

-3
 

area de săminţă bună este o cestiune fârte importantă 
dar cu ea nu este de-ajuns şi nu s'a făcut tot ce se putea 
face pentru asigurarea unei reuşite sigure. Influenţa ce 
-o aregunoiul, calitatea terenului, clima, etc., sunt tot aşa 
de importante ca şi o s&minţă bună, dar de aceea firesce 
că nu trebuesc negligiate stăruinţele de a procura se- 
minţa cea mai bună posibilă, deşi cu ea nu sa făcut 
incă totul şi în de ajuns. Inainte de tâte ele vor trebui 
cultivate tâte încă şi in anul acesta (1886) ca să vedem cum 
reuşesc, find-că s'a afiirmat de repeţite ori, că prima ge- 
neraţiune ici o-dată nu este proprie şi decisivă în ju- 
decarea val6rei unei seminţe.» 

Ar (| de recomandat ca şi in România să se facă 
ast-fel de încercări de cultură cu diverse specii de orz 
şi alte cereale, pe moşiile marilor proprietari şi ale 
secolelor de agricultură, căci fără îndoială, cultura 
orzului are o mare însemnătate peitru țara acea. In 
Moldova se cultivă un orz proporţional ceva mai: mult 
şi mai bun decât în Muntenia şi Oltenia. Pe moşia Cli- 
mesci, lângă Roman, proprietatea d-lui Grig. Cozadini, 
orzul se cultivă pe o întindere destul de mare, şi de 
obiceiu şi destul de bine. D-nul Cazadini intrebuinţeză 
deja de mai mulţi ani plugul cu abur pentru cultura 
şi lucrarea moşiei sale; şi resultatele cele bune ale 
arăturei adânci dela Climesci n'aii întârdiat să sosescă. 
Producţiunea şi recoltele tuturor plantelor sunt pe an 
ce merge mai mari, şi noi, în escursiunile prin ţară, 
nicăiri n'am găsit unde-va in Moldova o cultură mai 
îngrijită a sem&năturilor de tomnă ca cea dela Climesci. 
Probele de orz trimise de pe moşia Climesci incercate 
la Halle a/S ai fost apreciate forte bine de firma lui



218 

Wagner & fiu, comercianţi de cereale, şi declarate de 
un orz escelent pentru bere. Orzul de Moldova se cum- 

p&ră bucuros de către negustorii englezi, fiind-că se 

potrivesce [6rte bine pentru făcut bere din el şi dă 
un slad escelent. 

In privinţa preparărei terenului pentru cultura plan- 
telor de primăvară, orz şi ovăz, ar fi de recomandat 
cultivatorilor români să ară încă din tâmnă arealele 
destinate acestor plante. La noi, în Germania, fie-care 
țăran cunsce proverbul: «Arătura de tmnă este o 
gunoire de jumătate». Deşi actualmente majoritatea 
agricultorilor români încă nu pune nici un preţ deosebit 
pe iîngrăşarea agrilor lor, totuşi nu va trece mult timp 

până când mulţi dintre dânşi vor învăţa a o preţui mai 

bine, şi vor ingrăşa şi ei pământul tot aşa de bine 
precum se face la noi în Europa occidentală deja de 
multă vreme. Avantagiul principal care il obţinem prin 

arătura din tâmnă consistă în aceia că aerul şi gerul 
pot să petrundă, să r&sbâscă mai bine pământu! espus 

in brasde crude, favorisând prin acesta sfărimarea şi 
disolvarea silicatelor, şi sporind cantitatea materiilor 
nutritive din pământ, ce sunt indispensabile pentru 
nutriţiunea plantelor. 

Acţiunea gerului consistă mai cu s6mă în aceia că 
pămentul să se mărunţâscă mai bine; în urma acestei 
mărunţiri până primăvara următre, pământul ajunge 

intr'o stare î6rte priitâre pentru primirea seminţei şi 
tot-odată se inlesnesce f6rte mult şi semănatul de primă- 
vară. Şi acesta vine în considerare mai cu semă la 
terenurile greoie şi compacte care prin înghețarea şi 

desgheţarea repeţită de iarnă devin într'o stare pulbe-
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rulentă fără de nici o cheltuială. Din esperienţă scin 

că pământurile argilse şi compacte prin nici un alt 

mijloc nu pot fi pulverisate şi amendate aşa de bine 

ca prin ger mai cu semă când el pote r&sbi cum se 

cade pământul cu este espus in brasdă crudă. Pentru 

ca să ne ajungem scopul acesta pe deplin, este bine să 

arăm tâmna pământul cât se pâte de adânc, precum 

şi ori-ce ar&tură adâncă să se facă tot-d'auna tâmna 

s6u la inceputul iernei pentru ca aerul şi gerul să pâtă: 

străbate şi să amendeze in de-ajuns pămentul inert şi 
rigid scos din adâncime la suprafaţă. Prin ararea din 

tâmnă se pâte face de prisos aratul de primăvară pentru: 

orz, ovă&z, măzeriche, etc., un avantagiuă care in România 

nu pote fi prețuit in de-ajuns. Terenurile arate din 
tâmnă se usucă primăvara mai de grabă încât putem 
face semănătura mai de timpuri decât la cele pe cari: 
a trebuit mai ânteii să le arăm primăvara. Indată ce ele 
s'au sventat în de-ajuns le grăpăm, eventual trecem: 
cu tăvălugul, şi apoi le sem&năm. Semănatul de limpuriă: 
are diverse avantagii, plantele cele timpurii profită de: 
umiditatea de iarnă din pământ ca să se desvolte repede, 
iar când mai târdii se ivesce seceta şi timpurile arride 
sunt deja destul de inaintate ca să nu mai sufere. In 
genere pe pământurile arate din tâmnă, umiditatea de: 
iarnă se conservă cu mult mai bine fiind-că în decursul: 

iernii ea pote pătrunde cu mult mai adânc în pământ 

şi apoi primăvara se evaporâză şi perde numai cât pot 
pătrunde colții grăpii şi ai scormonitorului în pământ. 

- În ceea-ce privesce îngrijirea şi întreţinerea lanurilor: 
de orz de acolo, acesta iar lasă mult de dorit, şi 
până ce orzul se mai semănă cu mâna prin înprăştiere
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încă nu pâte fi vorba de o îngrijire cu adăvărat bună; 

pe terenurile grâie şi compacte orzul cere primăvara 

o grăpare ori de câte-ori o secetă mai îndelungată ssi 

prinderea unci scârţe împedică r&sărirea lui, fiind-că 

s'a constatat că orzul nu este în stare să străbată prin 

acea câje sei scârţă de pământ. Aci la noi pe cele 

mai multe locuri orzul se semănă cu maşina în renduri 

şi apoi mai târdii se prăşesce (sapă) cu prăşitorea 

mecanică s6i şi cu mâna pentru a'l curăţi de buruiană, 

şi dacă spaţiul între renduri este destul de larg ca să 

permită acesta. Sămănatul in renduri se recomandă la 

orz în prima linie, şi noi voim să insistăm cu deosebire 

asupra lui. Dacă proprietarii cei mari şi arendaşii ar şti 

că, întrebuinţând maşinile de s&mănat în renduri pe 

fie-care an, ar putea face o economie de săminţă de 

20—30%/, şi probabil că pe lângă aceia ar recolta 200—300 

lkgr. de b6be la hectar mai mult, atunci de sigur că 

şi dânşii s'ar decide cât mai curind să'şi procure ma- 

şini de s&mănat în renduri şi nu ar mai permite func- 

ţionarilor şi impegaţilor lor de a semăna orzul prin 

imprăsciere şi fără îngrijire. Cun6scem mai multe moşii 

din provincia Sacsonia cari întrebuințend maşinile de 

semănat în rânduri recolteză cu 410 kgr. orz mai mult 

la hectar decât la sămănatul prin împrăsciere. Dintre 

burueni se ivesc prin lanurile de orz rădichea sălbatică 

(Raphanus raphanistrum), muştarul de câmp (sinapis 

arvensis), loboda (Atriplexpatula), ştirul (Amaranthus 

retroflexus) şi aitele, cari dacă nu se plivesc de timpurii 

pot să facă mare stricăciune orzului. Şi diverse ciuperci 

parasite se ivesc pe orz şi dai nascere la diferite bole: 

“Tăciunele (Ustilago carbo Tul), rugina (Puccinia graminis
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Pers), rugina cu pete (Puccinia straminis de Barry), 

pintenile sâii cârna (Claviceps purpurea), păliea (Ery- 
siphe graminis) şi mucedeala de iarbă (Oidum mono- 
tioides Lk), cari tote se ivesc pe foi, spic, şi paiă, une-ori 
pe planta intrâgă. | 

La câmpie se cultivă des şi orz de t6mnă, care resistă 

mai bine contra secetei decât orzul de primăvară. 
Seceratul orzului se face în România in luna lui Iulie, 
iar producţiunea lui este fârte diferită şi variază dila 
1000—2500 kgr. la hectar. Producţiunea medie în paie 
este de 2300 kgr. la hectar, Informaţiunile date de agri- 
cultoril români că orzul mărunt cu 4 rânduri dă tot- 

dauna o cantitate mai mare de paie decât orzul cu 2 

renduri, a trebuit să le-o punem la îndoială. 

Ovăzul.—Cultura ovăsului are,d upă Obedenaru, pentru 

Homânia apr6pe aceiaşi importanţă ca şi cultura secărei, 

pe când după alţii ovăzul se cultivă pe o întindere mult 

mai mare. Acolo se cultivă atât ovă&zul ordinar (pani- 

culat), avena sativa, cât şi ovăzul drapel (Avena orien- 

talis) a cărui spic este indreptat numai într'o singură 

direcţiune, şi după Dr. Brândză se mai găsesce pe aloc- 

curea şi ov&zul golaş (avena nuda) ale cărui b6be nu 

sunt invescute cu plevă. 

Din câte am aflat, in ţară se cultivă cu deosebire 
ovăzul drapel, şi mai puţin ovăzul comun, fiind-că s'a 

făcut observațiunea că diverse varietăţi de ovăz drapel 

resistă mai bine la secetă decât ovăzul comun; aşa . 

d, es. ov&zul negru s6ii brun unguresc (avena orientalis 

tristis Al.) care se face pe pămenturile cele bogate dela 

câmpie, pote să suporte mai multă căldură şi se ajunge 

cu mai puţină umiditate decât ovăzul comun. Werner
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ne descrie specia acesta de ovăz în chipul urmetor: 

«Spicul (paniculat) tare contras, aplecat într'o parte, 

binişor abondent în b6be şi de o lungime mediocră. 

Spiculele cu câte 2, une-ori şi cu 3 b6be, mai mult 

fară mustăţi. Pleva (glumele) galbenă deschisă, la basă 

ceva mai închis (2,5 cm. lungi, 0,6 cm. lat); paiul cam 

scurt, viguros verde-galben şi îndesat. Bobul s6u ca- 

riopsa brun negru, dar şi multe sunt mai deschise 

până la brun galben, inguste şi ascuţite, cel mare 1,8 cm. 

Jung şi 0,25cm. lat, şi cel mic 1,4 cm. lung, şi 0,2 cm. 

lat, mai rar fără mustăţi, mustăţile brune deschise şi 

până la 2,5 em. lung cu câje subţire. 100 gr.=—75,82 gr. 

b6be, şi 24,18 gr. plevă. Foile până sunt tinere sunt 

verdi închise, înguste şi lungi ; infrăţirea are 5 odrasle; 

paiul verde închis şi inflorind intemediar, 110 cm. lung 

şi 195 cm. lungime maximă, şi 0,44 cm. gros, numărul 

foilor 4, foile de 30,3 cm. lungi, 1 cm. lat, suprafața foii 

de 241,6 cm?, suprafaţa paiului de 145,2 cm: iar supra- 

faţa totală de 380,8 cm2. Ovă&z târdiii care se coce în 
198 ae dile. Spicul lui este de 25 cm. lung (33 cm. lun- 

gime maximă) cu 150 b6be care se scutură uşor, dintre 

cari 1,678,500 intră într'un hectolitru = 43,5 kgr. 

Pe un metru pătrat cresc 900 fire seu 300 plante, 

prin urmare cantitatea de săminţă necesară la hectar 

este de 2,4 hl. 100 fire cântăresc 971 grame, iar bâbele 

lor 430 grame. 

Despre specia acesta de ovăz se susţine că patria 

lui trebue căutată în Europa de Sud-Est, căci el se 

cultivă în Rusia meridională, în Moldova şi Bulgaria, 

-dar şi în districtele de Sud-Vest ale Munteniei. Pentru 

economiile din Carpaţi, ovăzul este de mare importanţă
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in tote acele localităţi unde nu se mai face orzul. Ovăzul 
se pote cultiva şi la o înălţime de 1500 metri d'asupra 
nivelului Mărei. Nu am putut afla cari specii de ovăz 
se cultivă cu preferinţă în economiile din Carpaţi; pre- 
supunem insă că se cultivă şi acolo mai mult ovăzuj 
negru unguresc. 

Intre ovezele comune, ov&zul negru de Moldova se 
bucură de o bună reputaţiune şi in cei mai mulţi ani el dă 
recolte abundente. «Spicul (paniculul) lui e contras, şi 
binişor bogat în seminţe şi de lungime mediocră. Spi- 
culule cu câte 2 b6be şi fără mustăţi, glumele albui 2 
cm. lungi şi 1,2 cm. late. Paiul galben, bogat în foi, 
tare şi lung ; bobul brun negru, către vârt mai deschis, 
plin şi gros. Un bob mare este de 1.6 cm. lung, 0,3% 
cm. lat, iar un bob mic de 12 cm. lung, şi 0,25 cm. 
lat. Coja potrivită de subţire. 100 gr. = 72,5 gr. b6be, 
şi 27,5 gr. plâvă. 

F6ia tenără verde albastră şi fină ; intrăţirea slabă, 2 
odrasle şi îi dă paiul şi firea la un limp mediocru. 
Paiul 130 cm. lung (150 cm. lungime maximă) şi 0,4 
cm. gros, numărul foilor 5 ; foile de 27,6 cm. lungi, şi 
1 cm. late, iar suprafaţa foilor 276 ecm?, suprafaţa paiului 
156 cm?, iar suprafaţa totală este de 432 cm2. Este un 
Ovăz târdii care se câce în 195 dile. Spicul lui este 
de 25 cm. lung (30 cm. lungime maximă) cu 140 bâbe 
dintre cari 1,703,000 intră întrun hectolitru = 41,3 kgr; 
100 fire cântăresc 763 gr., iar bâbele lor 365 grame». 
(Werner). 

In unele localităţi din Moldova se cultivă şi ovăzul 
comun de Podolia, care deşi se câce ceva mai târdiu 
este plin şi grei la bob, deşi ceva cam gros la câjă.
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Faţă de teren este puţin pretenţios. Ovăzul de t6mnă.- 

se cultivă fârte rar in România fiind-că acolo ca şi la 

noi Sa constatat că el nu pote suporta iernile gerâse 

şi piere. 

După cercetările interesante ale lui F. Haberlandt 

asupra vegetaţiunii cari sunt importante şi pentru cul- 

tivatorii români, tâte soiurile de ovăz cin Europa me- 

ridională dispun de o mai mare forţă de resistență la 

căldură şi secetă decât tâte cele-lalte. De altă parte 

insă adaogă că grăunţele cele mai bune de ovăz — adică 

cu c6ja subţire şi grele la bob — vin din ţările nordice 

(vedi Centralblatt fâr die Landescultur, Prag, 1866 No. 11 

şi 19). 

Pentru amelioraţiunea calităţii ovăzului din România 

ar fi de recomandat ca din timp în timp să se importe 

s&minţă nouă din ţările situate mai spre Nord, d. es. 

din Rusia *). Profesorul Danielescu a cultivat în tomna 

4885/, pe moşia şcolei dela Ferăstr&ăi 3 specii de ovăz 

de tâmnă, cari insă tâte ai perit peste iarnă, pe când 

aceleaşi specii cuitivate primăvara aii resistat binişor 

și ai dat resultate satisfăcătâre. Informatorul nostru 

ne mai spune că în anul 1885 pentru ântâiaş dată o 

altă varietate de ovăz rusesc — aşa numitul ovăz gigantic, 

care deşi la început avea o vegetaţiune f6rte oppulentă, 

mai târdiii la secerat dădu o recoltă abundentă dar 

r&mase tare mărunt la bob. Hectolitrul de ovăz gigantic 

cântări numai 31,375 kgr. pe când ov&zul comun To- 

*) In fermele model ale Statului (Laza şi Studina) sai introdus şi se; 

cultivă, cu sneces, varietățile de ovăz următâra : Dupau, Silesian, Triumph 

Ligowo, şi ovăzul negru ($. P. R).
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mânesc cultivat pe acelaşi teren a cântărit 40,625 kgr. 
Pentru producţiune de nutreţ (cositură) ar fi mai re- 
comandabil. 

Ca şi la noi, în Germania, tot aşa şi în România, ovăzul 
este puţin pretenţios faţă de teren şi este cu mult 
mai cumpătat decât tâte cele-Palte cereale, de şi el qă 
pe terenurile mai bune recolte mult mai abundente 
decât pe terenurile nisipâse şi sărace. Pe terenurile 
argilOse şi compacte pâte fi cultivat fără de nici o he- 
sitaţiune, şi dă aci de multe ori grăunţe fârte grele, 
presupunend bine înţeles că terenul a fost în de-ajuns 
preparat. Tâte terenurile destinate pentru ovăz trebuese 
mai intii arate adânc încă din tâmna anteridră aşa 
incât primăvara să putem semăna cât se pâte de tim- 
puriu dându'i numai cu estirpatorul, cu grapa ori cu 
tăvălugul. 

La şcâla dela Herăstrăi ai fost recoltate în anul 1886 
cu 12 hectolitri mai mult la hectar decât inainte, şi 
ac6sta numai in cârma culturei mai sistematice şi a 
semănărei de timpuriii. In România ovăzul se cultivă 
de multe ori şi în telina spartă din noi, dar fără a 
prepara terenul in de-ajuns. Aci la nci însă ovăzul 
se mai: cultivă şi după trifoiă saă după mirişte de tri- 
foiu pentru săminţă care se întârce tâmaa cu un plug 
poli-brăsdar şi apoi se tăvâlugesce cu un tăvălug grei 
pentru ca rădecinile şi resturile plantelor să se indese 
mai bine cu pământul şi să pâtă putredi mai uşor şi 
complect. In alte localităţi ale patiiei nâstre unde pă- 
şunea se prepară pentru semănatul ovăzului, acolo se 
rupe ţelina din tâmnă ce ajutorul a două pluguri con 
secutive cari merg în aceiaşi brasdă, dar sunt puse la 

15
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adencimi diterite, dintre cari cel d'ântâiit taie numai pa- 

jiştea la 8 cm., iar al douilea vine în urmă şi o acopere 

cu pământul de 12 —15 em. ca să potă putredi de grabă. 

Un efect egal se pote obţine şi cu un plug rajol la care 

mai adăogăm un mic brăsdar pentru tăierea pajiştei. 

Pământul inert şi rigid scos la suprafaciă se frăgezesce 

şi mărunţesce cu totul peste iarnă de ger, iar pajiştea 

se putredesce, incât primăvara îndată ce sa svântat 

pământul se pote săm&na îndată». (Werner). 

Sem&natul ovăzului se face in România de ordinar 

prin Martie şi numai rar de tot prin Februarie, şi la 

semănatul prin imprăsciere se calculeză în termen medii 

câte 3,5 —4 hl. semînţă de hectar. De o ingrijire spe- 

cială a lanurilor de ovăz nu pâte fi vorba pănă acum; 

se lasă ovăzul să crescă d'inpreună cu buruenile. Re- 

coltatul 'ovăzului se face pe la mijlocul lui Lulie şi câte 

odată şi prin August. La economiile din Carpaţi am 

vădut snopii de ovăz stând pe câmp încă pe la finea 

lui August. Producţiunea ovăzului este fârte variabilă; 

nouă ni s'a spus că de pe terenurile cele bogate se 

recoltâză şi 50 hectolitri la hectar, pe când din terenurile 

sărace abia câte 15 hectolitri. Spicele de ovăz sunt 

atacate de tăciune (Ustilago carbo Tul.) iar pe paiul şi 

foile lui se ivesce rugina (Puccinia graminis Pers), şi 

mai rar Puccinia coronata Corda. 

Folâsele ce se iau dela cereale în România nu se 

deosibesc întru nimic de ale n6stre şi ale altor ţări 

din Europa. Grâul este acolo bucata principală pentru 

pâne, dar şi o mică parte din secara recoltată se in- 

trebuinţeză pentru făcut pâine. Producţiunea de grâu 

a fost în cei 5 ani din urmă, în termen medii, anual
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«de câte 7,500,000 hectolitri, dacă raportăm producţiunea, 

vine de persnă o producţiune de grâu de 1p5hl. şi 

o consumaţiune de 0,7 hi. 

In fruntea tuturor stă producţiunea făinei de grâă, 

şi pe an ce merge sporesce numărul morilor mari şi 

mici de tot felul dintre cari unele lucreză cu abur. Pe 

Dunăre şi pe alte riuri ale ţărei se v&d multe mori plu- 

titâre, iar la munte sunt morile cele mai mici de apă. 

Mori de vânt încă am vădut, deşi nu sunt numerâse. 

Numai în jurul Berladului, Galaţilor şi Brăilei am vădut 

mori de vânt; instalaţiile lor interire mai tot-d'auna 

lasă de dorit. Ici şi colo se mai face făină şi uruială 

pentru necesităţile casei cu mori de mână sau rişniţe 

de o construcţie f6rte primitivă. In alte locuri se în- 

trebuinţeză maşinile cu abur după terminarea treera- 

tului la mori provisorii cari servesc la măcinatul bu- 

.catelor. Cea mai mare parte din secară produsă se es- 

porteză, iar cea-l'altă se vinde la velniţe pentru fabri- 

caţiunea de spirt. In genere din 66 kgr. secară şi 34 

kgr. orz se scâte 25 —96 litri spirt de 95%. 

Probabil că secara se întrebuințeză şi în România 

pe alocurea ca nutreţ verde pentru vaci, cărora le fa- 

voriseză secreţiunea laptelui, şi de aceia pe unele locuri 

este tare căutată. După E. Wolff, in Hohenheim, 100 

kgr. de secară verde a avut o valdre de 1,80 mărci 

s6i 2 franci. 

Regatul României întreg produce cam 6,300,000 hl. 

orz sai de persână câte 1,3 hl., dintre cari 0,8 hl. ser- 

vesc la consumaţiunea proprie. Cea mai mare parte 

«din orzul produs se esportâză, iar o mică parte din el 

servesce la fabricaţiune de spirt şi bere în ţara proprie.
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Pentru fabricaţiunea de orzişor (arpăcaş) şi griş nu se 

întrebuinţeză prea mult orz, pe când o cantitate destul 

de însemnată servesce ca nutreţ pentru vite, şi în spe- 

cial pentru cai. Paiele de orz servesc ca nutreţ pentru 

vite şi pretutindinea sunt egal de stimate. 

Intrebuinţarea ovăzului ca nutreţ pentru cai se în- 

troduce din ce în ce mai mult şi în România şi tinde 

a înlătura orzul cu totul. Din causa digestiunei sale 

uş6re, a dosei mare de grăsime ce conţine şi a ra- 

portului ingust de nutriţiune, ovăzul este fără indoială 

un nutriment escelent atât pentru caii de muncă cât 

şi pentru cele mai multe din animalele domestice pe 

timpul manifestărei instinctului secsual, care nu pote 

fi qe loc desconsiderat. «Sanson a făcut la şcâla de 

agricultură dela Grignon esperienţe despre principiul 

iritativ din ovăz, şi a ajuns la următârele conclusiuni,; 

1). Ovăsul conţine o substanţă solubilă in alcool care 

are facultatea de a ivrita celulele motrice ale nervilor. 

2). Substanţa amintită, a cărei existenţă unii scruta- 

tori o n6gă, nu este substanţa odorantă numită vanilină. 

Din contra ea este o materie azotâsă din grupul alca- 

loidilor, dar nu cristalisabilă, fină, granulată şi de 

culdre inchisă. Ea are composiţiunea Cs H2 NO'8, şi 

o putem numi avenină; 

3). Diferite specii de ovăz conţin avenina în dosă di: 

ferită, ceea-ce depinde de calităţile terenului pe care: 

cresce ovăzul ; 

4). Ovezele albe conţin mai puţină avenină decât ovezele 

negre sai închise. Diverse specii de categoria ântâia aă 

avut o mai mică diferinţă când ai fost cultivate în
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Suedia, iar pentru cele de categoria a Il-a a fost mai 
mare când erai originare din Rusia; 

5). Dacă substanţa iritativă este mal mică decât 0,9, 
din ovă&zul uscat la aer, atunci ea nu mai are nicio 
influenţă asupra iritaţiei substanței nervâse ; iar acţiu- 
nea ei este tot-d'auna sigură când ov&zul conţine peste 
0,9%|, avenină; 

6). Sarobirea şi urluirea ovăzului împuţineză consi- 
derabil facultatea iritantă, fiind-că probabil se împu- 
țineză şi substanţa de care este legată facultatea acea. 

Acţiunea este mai sigură dar mult mai debilă şi de mai 
puţină durată ; 

7). După consumaţiunea de 1 kgr. de ovăz iritaţiunea 
nervilor motori dureză cam 1 oră. Acţiunea cresce până 

la o anumită intensitate, iar de aci înaiote scade iarăşi 

în mod lent. 

De aceea nu trebue să mai repetăm şi să mai insistăm 
asupra faptului cât este de important de a da cailor 

de muncă ovăsul în stare naturală, căci acesta reese 

in de-ajuns din esperienţele de faţă». 
După cât ne este nouă cunoscut, numai o mică parte 

din ovăzul produs în România se dă streinătăţii. Paiele 

de ovez servesc ca hrană pentru vitele domestice pe 
timpul iernii. 

Hrișca s6ă rişca (Polygonum fagopyrum) are nu 
puţină insemnătate pentru terenurile uşore ; căci bâbele 
ei făinâse sunt f6rte preţuite în Moldova fiind-că se 
face din ele un griş gustuos, Şi de aceia se cultivă în 
Moldova mai des decât în Muntenia. In total cam 5000 
hectare se cultivă în ţara întregă pe fie-care an cu 
hrişcă, şi se cultivă in Moldova cu deosebire pentru
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că ea se face în locul pădurilor tăiate, apoi pe terenurile: 

marecagi6se (de mlaştină) arse destul de bine şi în 

cei mai mulţi ani dă recolte satisfăcătre. Hrişca face 

parte din familia polygoneelor, in care cresc spontane, 

după Dr. Brândză, vr'o 44 specii în ţara: Polygonum 

pistorta, P. viviparum, P. amphibiun, P. lapathilolium, 

P. persicaria, P. mite, P. hydropiper, P. minus, P. avi- 

culare, P. arenarium, P. Bellardi, P. convolvulus, P. du- 

metorum şi P. alpinum. La hrişca cultivată, inflorescenţa 

apareîntr'un strugure (racem) paniculat; tijele ei cele roşii 

sunt erecte, foile cordate, sagitate, acuminate, iar fructul 

ei cu 3 dungi ascuţite. In Moldova hrişca înfloresce în 

luna Iulie şi August şi are nisce flori rose sei albe. 

Pe terenurile mai bune hrişca ajunge la o înălţime de 

40—"10 em. După Victor Hehn, hrişca este originară 

din Asia de Nord, Siberia meridională, şi stepele Tur- 

kestanului, unde ea cresce spontaneă, de unde probabil 

a fost adusă către Vest de populaţiunile nomade cari: 

s'ait pus în mişcare spre Vest din teritoriul acesta imens. 

Cei d'ânteiti autori botanici din secolul XVI citeză hrişca. 

ca o plantă importată din streinătate încă din timpuri 

imemorabile. Despre calea ce a urmat ea până să 

ajungă la noi nu ştim nimic cu siguranţă. Numirea de 

Turcicum frumentum în locul căreia s'a întrodus deja. 

de timpurii altele ca: bl6 sarrazin, grano soraceno, 

indică în chip nehotărit lumea păgână dincolo de lumea 

crescină. Resumând tâte opiniunile vom dice că seminţiile 

de turci şi tătari aă fost acelea cari aii adus mai ântâiă 

din centrul Asiei hrişca în ţinuturile mărei Negre, de 

unde apoi prin comereiul levantin a trecut mai departe 

peste Veneţia şi Anvers in Francia, Germania şi ţările
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de jos. Că germanii ar fi luat hrişca dela Slavi, numirea 

ei nu ne dă vici un indice sigur. | 

Românii o numesc hriş că şi iubesc gustul ei cel plăcut 

forte mult. Pentru gospodăriile dela munte hrişca este 

de mare valore din causa vegetaţiunei ei scurte, căci ea 

pote fi sem&nată prin Maiu şi pănă în August, se câceîn. 
de-ajuns şi dă nişte bobe grele. Ruşii din Dobrogea 
cultivă relativ multă hrişcă din care ei fac un arpăcaş 

numit «kaşă», iar din tăina ei fac un fel de prăjituri pen- 

tru post, cari au 6re-care asemănare cu prăjiturile de 

hrişcă dela noi din Holstein. 

Şi ca hrană pentru albine, ruşii cultivă des hrişca şi 

cu drept cuvent, După esperienţele făcute la şcâla de agri- 

cultură dela Herăstrău, hrişca se câce în România apro= 

ximativ în 12 săpt&mâni dela semănat, şi cere o căldură 

sumară de 2116 C. Pe pământurile noui, în ţelina spartă 

din tâmnă, hrişca se face fârte bine şi dă câte-odată, 

recolte abundente. Pămenturile argil6se, mâsgâse şi vă- 

rose insă nu'i priesc, pe aceste terenuri rămâne mică 
şi pipernicită, iar pe nisipurile lut6se şi humâse reuşesce 
mai bine decât oriunde, şi este o plantă escelentă ca 
să pregătescă terenul pentru cerealele de tmnă—secară. 
Românii, cari aii invăţat a cunâsce efectele bine-făcătore 

ale gunoiului pe terenurile sărace, nu vor neglige oca- 

siunea de a gunoi pămenturile şi pentru hrişcă cu un 

gunoiă fermentat, fiind-că esperienţa a dovedit că planta 

acesta storce tare pământul. 

In privinţa pregărirei terenului pentru hrişcă e bine 
ca pămentului pe lângă o arătura săi mai dăm şi de 

repetite ori cu grapa pentru a'l mărunți şi curăţi bine 

de burueni. La semănat dăm 1—1,5 hi s&minţă când
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o sem&năm prin imprăştiere şi 0,5 —0,8hl la hectar când 

o semă&năm în renduri cu maşina. S&minţa trebue numai 

superficial îngropată, fiind-că în casul contrar răsare ne- 

regulat. Abia există oa doua plantă agricolă care să fie atât 

de delicată şi pretenţi6să faţă de temperatură şi climă ca 

hrişca. Dacă după ce a răsărit, se ivesc nopţi răcorâse 

şi unde îi strică, iar dacă pe timpul inflorirei se ivesc 

venturi violente cari să'i impedice fecundaţiunea, atunci 

de regulă nu mai putem aştepta vr'o recoltă mare. Timp 

cald şi secetos şi apoi inainte de a înflori câte-va dile de 

ploie, sunt cele mai nemerite pentru desvoltarea hrişcei. 

Diverse burueni vatămă destul de considerabil hrişca 

şi o impedică în desvoltarea eid. es. loboda (Atriplex 

patula şi A. tatarica), muştarul sălbatic (Sinapis arvensis) 

spergula selbatică (Spergula arvensis), etc. 

Recoltatul la hrişcă cere multă atenţiune şi îngrijire, 

„ceea-ce însă acolo nu i se prea: dă. Când sa înegrit 

majoritatea b6belor, ne putem apuca de seceratul ei. Ani 

observat în călătoriile n6stre că în România hrişca se c6ce 

mai de-o potrivă şi mai bine decât la noi în Germania 

(Holstein). Foile şi tijele cele pline de suc se coc aci 

numai succesiv, pe când în clima cea aridă şi uscată 

a Romăniei plantele tăiate se usucă de-odată şi mai iute de 

cât la noi. Depunerea snopilorde hrişcă în clăi sei căpelşi, 

“în România nu se pomenesce, ci după ce a secerat'o 

să pune în pol6ge ori mănunchi tinsă pe pământ şi apoi 

după câte-va dile o adună şi o cară la arie casă o treere. 

Recolta de grăunţe este şi acolo fârte schimbăciosă ca 

şi la noi; în termin medii se recolteză câte20—95 h! la 

hectar. Paiele servesc ca nutriment pentru rimători (?) 

s6ii iarna ca aşternut pentru cai şi vitele cornute şi oi.
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Legumin6sele scii păstăiosele, 

Cultura legumin6selor sâii păstăi6selor se limiteză în 
România după câte am înţeles, numai la nisce întinderi 
mici, deşi consumaţiunea lor la popor, cu deosebire în 
timpul postului, este plăcută, dar în alt timp nu se mă- 
nâncă multe. Esportul de legumin6se uscate până 
acum nu pote fi considerat ca însemnat, căci în anul 
1884 se limita in total la 25,097,816 kgr. faţă de care 
insă era un import de 411,903 kgr. 

Din cartea d-lui Dr. Brândză vedem însăcă familia 
papilonaceelor este fârte bine representată în-ţară ; sin- 
gură specia Vicia (măză&richea) este representată în total 
prin vr'o 23 varietăţi, dintre cari însă numai măzărichea 
comună (Vicia sativa L) se cultivă in câte-va puţine 
locuri. De cultura numită artificială a plantelor de nu- 

ireţ, nici nu vor să ştie agricultorii români, şi mai cu 
semă cei din Muntenia, căci ei o consideră cu totul ca 

ceva de prisos şi costisitor, şi îndrâptă vitele lor primă- 
vara, vara şi tOmna la iarba de pe imaşuri, iar pe timp 

de iarnă cu deosebire la consumaţiunea de paie şi fân. 

In Moldova, din contră se găsesc mulţi proprietari mari 

cari şi astă-di cultivă plantele furagere pe areale destul 

de considerabile. Fiind-că măzărichea şi borcegul reu- 

şesc forte bine pe terenurile lutâse şi domâle, cari se 

găsesc forte des în România, şi pe cari măzărichea dă 

tot-d'auna recolte abundente, ar merita ca cultura ei să 

ia o estensiune mai mare, căci cu cositura cea frumâsă 

Şi nutritivă de măzeriche ar putea să se hrănescă vitele 

cu mult mai bine decât se intemplă astă-di.
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Bobul (Faba vulgaris sau Vicia faba) se cultivă, deşi 

arare-ori pe întinderi mai mari, Prof. Brândză zice: 

«Vicia faba Lineu, sei Faba vulgaris D. C. vulgar bob, 

forte comun, cultivat in câmp şi prin grădinele de le- 

gume ;» dar noi nicăeri nu am vădut în călătoriile nâstre 

agrii cultivați cu bob, şi numai de la studenţii români 

de aci am aflat că s'ar cultiva şi pe areale mai mari. 

Bobul vroesce să aibă tot-d'auna un teren lutos şi argi- 

los, profund, şi pe terenurile bogate de aluvion el dă tot- 

d'auna recolte bogate de câte 40—50 nl. bâbe. Noi putem 

cu deplină dreptate susţine despre specia acâsta, că ea 

este între tote legumin6sele planta cea mai sigură şi deşi 

une-ori este atacată şi suferă mult de rugină (Uromyces 

appendiculatus Lev), totuşi de ordinar dă o recoltă pe 

deplin satisfăcătâre. Pentru România ar fi de recomandat 

ca bobul săil cultive în țelinele rupte din noi pentru 

că s'a constatat prin esperienţă că el nu este prea pre- 

tenţios faţă de un teren înfoiat. Pe ast-fel de ţelini 

şi pământuri luate din nou in cultură am avut ocasiu- 

nea să vedem plantaţiuni de bob de t6tă frumuseţea, 

atât în patria n6stră şi cu deosebire in Brunswick cât 

şitin'streinătate, şi mai cu s6mă în Anglia, şi suntem 

ferm încredinţaţi că aţă de clima cea favorabilă a Ro- 

mâniei bobul sar putea cultiva pretutindinea cu bun 

succes. Cu rădăcinile lui cele lungi păwunde adânc în 

păment şi afin6ză escelent pământul cel tenace, iar abun- 

denţa lui în frunde umbreşce bine pământul de uscare 

şi *] apără de formarea unei câje, din care causă se şi 

numesce o plantă preparatore escelentă pentru grâu şi 

orz. Dacă sar introduce in România sem&natul bobului 

în renduri şi tot-odată şi prăşirea lui, atunci de sigur că
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prăşirea lui la timpul potrivit s'ar compensa prin o re- 

coltă abundentă de cereale. Bobul cere o cultură siste-. 

matică ; mai bine este de a ara pămeutul incă din tâmnă: 

şi adânc, iar apoi primăvara ai da o altă arătură. Fiind- 

că el are oo vegetaţiune lungă şi îngheţurile târdii nu! - 

prea supără, este bine a'l semăna cât se pâte de tim- 

puri, pe la începutul lui Martie. După ce "l-am semănat, 

locul trebuesce grăpat bine; grăpatul mai târdiă trebue 

repetat de mai multe ori pentru a distruge buruenile 

ce s'ar ivi printre bobul răsărit. Brândză zice că timpul 

de înflorire al bobului este în România de la mijlocul 

lui lunie şi până Ia începutul lui August. Recoltatul lui 

se face în August şi Septembre şi el se pâte recolta când 

păstăile de dedesupt ai devenit negre ori brune închise. 

După secerat se lgă şi snopii de bob se pun în gră- 

medi coniforme pentru a se usca. 

Specia Pisum (Mazerea)este representată prin varie- 

tăţile Pisum sativum, arvense şi elatius, dintre cari cele 

2 d'intâiii se cultivă cu deosebire prin grădinile de legume. 

De o cultură întinsă a mazărei în câmpul deschis nu pote: 

fi vorba acolo, şi numai pe câte-va moşii mari din Mol- 

dova şi partea de sud a Munteniei, bunăoră în apropiere 

de Calafat, este luată mazărea în rotaţiunea ordinară. 

Pe tâte terenurile mai compacte şi cari conţin şi ceva 

var, mazărea dă în cei mai mulţi ani bune recolte şi pre- 

cum ni s'a spus in Moldova recoltele ei nu ar fi nici-de- 

cum atât e nesigure ca la noiin Germania de nord. 

Pentru semănatul mazărei atât prepararea terenului cât 

şi plantele r&sărite cer o ingrijire mai mare decât li s'a 

dat până acum acolo. Prepararea terenului consistă 

în aceea că tâmna ise dă o arătură adâncă, apoi primă-
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vara i se dă o alta suțerficială cu plugul, sau cu estir- 

patorul, cu cari se îngrâpă tot-odată şi s&minţa. Mai pre- 

tutindinea mazărea trece deo bună plantă pregătitore 

pentru grâi sati secară de tâmnă, şi ea împreună cu 

cele-V'alte legumin6se are facultatea de a îmbogăţi pă- 

mentul în azot. Insă deşi românii nu prea ţin astădi 

mult la insuşirea din urmă a ei, totuşi probabil că nu 

va mai trece încă multă vreme până ce va fi tot aşade 

mult stimată ca şi la noi în Germania. 

fasolea (Phaseolus vulgaris) se cultivă pe o scară 

mai întinsă decât mazărea şi nu numai prin grădini 

dar şi pe câmpuri vedem diferite varietăţi din acestă 

specie. Brândză dice în opul s&i des citat despre ea 

următârele: «Phaseolus vulgaris L, fasolea comună, vulg. 

fasole de harag. Fârte comun cultivată în câmp şi prin 

grădinile de legume sub mai multe varietăţi». Se s6- 

mă&nă primăvara de timpurii şi infloresce prin Iunie 

şi Iulie Poporul pare a avea o mai mare înclinaţiune 

pentru fasole decât pentru mazăre şi linte, ceea-ce 

explică faptul că cultura fasolei se întinde din ce în 

.ce mai mult dela grădini în câmpul liber. Grădinarii 

bulgari, cari se ocupă în mai multe localităţi din Ro- 

mânia cu cultura legumelor, şi adesea servindu-se la 

aceste şi de instalaţiuni pentru irrigaţiune, par a fi 

contribuit esenţial la propagarea culturei de fasole în 

ţara intregă. Acum se esporteză pe fie-care an cantităţi 

însemnate de fasole albă în străinătate; din raportul 

anual a! reuniunei centrale, de agricultură din provincia 

Sacesonia, vedem că în anul 1886 sai importat acolo 

încărcături considerabile de fasole din România, şi că
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preţul ei anterior de 24 mărci pentru 100 kgr., a scădut 

la 7,5—8 m. 

In România se cultivă cu preferinţă fasolea pitică 

s6ă ol6gă (Phaseolus vulgaris nanus L.) din causa por- 

tului ei mic şi a vrejilor ei, ce nu se urcă pe araci şi 

nici nu este stricată uşor de vânt. Recoltele ei sunt 

nai tot-d'auna bune s6ă cel puţin satisfăcătâre. 

Fasolea de grădină cu florile albe (Ph. multiflorus 

Willd.) se cultivă pe unele locuri pe câmpul deschis 

şi în privinţa producţiunei nu este interidră celei d'ânteiă. 

T6te speciile de fasole sunt plante din zonele calde; 

acâsta explică pentru ce în clima cea uscată a Româ- 

niei ele reuşesc f6rte bine. Desvoltarea lor 'şi-o termină 

pe la 12 —13 s&ptămâni la o căldură sumară de 2300 — 

32000 C. Câte-odată fasolea se mai cultivă şi ca cultură 

„accesorie printre porumb, şi unii susțin că în chipul 

acesta ar obţine recolte cu deosebire abundente. Faţă 

de teren fasolea este puţin pretenţi6să şi se face încă 

destul de bine şi pe terenurile nisipâse şi uşore; pentru 

o gunoire este tot-d'auna forte recunoscătâre. Profe- 

sorul Dr Marek din K6nigsberg în Prusia a făcut studii 

forte importante cu privire la fasole, din cari vedem 

că recoltele cele mai mari de b6be ai fost produse 

după o îngrăşare a terenului cu făina de 6se şi supra- 

fosfate, pe când după gunoire cu gunoii de vite (bălegar) 

s'a obţinut cantitatea cea mai mare de paie (vreji) iar 

producţiunea de bâbe a fost redusă. Seminţe tare bo- 

gate în albumină (proteină) s'ati obţinut după îngrăşarea 

cu îngrăşeminte azotâse, iar semințe bogate în hidro- 

carbon după îngrăşeminte cu potasă. 

Dar despre întrebuinţarea de îngrăşeminte artificiale,
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-agricultorii români nu vor să ştie nimic, şi ei nu pot 

pricepe de loc cum la noi în Germania se dă pentru 

-ele atâtea mii de franci pe fie-care an. 

Lintea (Ervum Lens L. sâi lens esculenta Monch) 

se cultivă des prin grădinile târgoveţilor şi numai rar 

-de tot se cultivă şi de bulgari pe câmp. Prof. Brândză 

dice despre planta acesta: «Fârte comun cultivată în 

„câmp şi in grădinile de legume.» De altă parte ni se 

spune că cultura lintei este tare mărginită şi în total 

abia se cultivă pe o întindere de 3000 hectare. Lintea 

este o plantă meridională şi formele ei primitive se 

„găsesc şi astădi în diferite ţări din Europa meridională. 

Victor Hehn dice că lintea a fost cultivată deja de pop6rele 

indo-germanice şi apoi din Sud-Est sa transmis po- 

pârelor Europei, pe când mazărea din contră a fost 

„originară în Asia centrală şi de acolo 'şi-a făcut calea 

pe lângă marea Negră către Europa. Lintea o deosebim 

în linte de tâmnă şi linte de primăvară, dintre cari 

în România se cultivă numai lintea de primăvară. 

Ea are o vegetaţiune de 100 — 195 de dile şi cere o căl- 

dură sumară de 1500—1800 C. Acesta o găsesce în de- 

„ajuns pretutindenea la şes, şi găsesce acolo şi terenurile 

cari “i priesc ei cu deosebire; ea iubesce mai mult lu- 

turile sâii pământurile intermediare adânci şi permeabile, 

dar se pote face şi pe terenurile mai nisipse şi uş6re. 

Locurile pentru linte trebue arate adânc încă din tâmna 

anteridră şi apoi primăvâra să li se dea încă odată cu 

plugul s6ă să'l prelucrăm numai cu estirpatorul sei 

-cu grapa. Fiind-că plantele cele tinere sunt fârte sen- 

sibile pentru recelile de n6pte, nu trebue să semăn&m 

lintea nici-odată mai "nainte de finea lui Martie. Lintea
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voesce să aibă un pământ bine curăţit de buruieni, 

şi de aceia semănatul cu maşina în rânduri este pentru 

ea cu deosebire de recomandat. Prin semănatul in rânduri 

inlesnim lucrătorilor forte mult săpatul, fiind-că putem 

întrebuința prăşitârea mecanică şi putem să tragem 

uşor şi pământul în jurul plantelor fără mari dificultăţi. 

Indată ce buruienile copleşesc lanul de linte, produc- 

țiunea ei scade f6rte mult, şi de aceia trebue ca să în- 

lătarăm buruenile îndată ce sar ivi, prin o plivire re- 

peţită. Aci la noi lintea se mai semănă în indoitură 

(amestec) cu orz s6il ovăs şi in chipul acesta se obţine 

de multe ori o recoltă bunicică. La semănatul în renâuri 

se cere 0,6— 1,5 hl. săminţă la hectar. 

Recoltatul ei se incepe îndată ce păstăile interidre 

au luat o culâve brună; şi atunci o recoltăm secerind'o 

s6u mai bine smulgându-o cu rădăcini cu tot, căci paiele 

ei sunt un nutrej excelent pentru vite. Pentru uscat, 

lintea, se pune în mici grămăjore. Producţiunea ei va- 

ri6ză intre 8 şi 20 hl. bâbe la hectar. Greutatea unui 

hectolitru este de 80— 85 kigr. Paiele de linte sunt în 

privinţa valorei lor nutritive, egale cu calităţile superisre 

ale fânului de livadă, şi se potrivesc fârte bine pentru 

nutriţiunea oilor. 

Plantele oleidse. Cultura plantelor olei6se pare anu 

fi fost cunoscută în timpurile mai vechi în România 
seu cel puţin că pare a fi fost fârte restrinsă. Scriitorii 

mai vechi ai ţărei abia fac amintire de ea şi spun numai 

că cele mai multe feluri de oleiuri aii fost importate 

din streinătate. Şi numai de vre-o 40 ani încâce s'a în- 

ceput a se cultiva rapiţă acolo. Astădi insă rapiţa (Brassica 
napus-oleifera D C) a devenit pentru ţară o plantă cul-
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turală destul de importantă; multe mii de hectare de 

teren se cultivă pe fie-care an cu rapiţă, deşi câte odată 

este compromisă şi recolta ei nimicită cu totul, cum 

a fost în anul 1886, şi atunci este lipsă forte mare la 

unii cultivatori. 
In anul 1886 a sosit aci o depeşă telegrafică care dicea 

că rapiţa din România este cu totul mâncată de viermi 

şi gândaci din specia Chrysomela. 

Rapiţa se cultivă acolo nu numai de cătră marii pro- 

prietari şi arendaşi, ci şi de cătră ţărani, şi cu deose- 

bire in Muntenia. In tmna trecută am v&dut în dis- 

trictul Vlaşca mari lanuri cultivate cu rapiță, şi am audit 

că ea este pretutindinea luată în rotaţiunea ordinară 

a plantelor, şi pe unele locuri a contribuit esenţial la 

reducerea culturei porumbului. 

După cum am înţeles, acolo se cultivă preponderent 

rapiţa de tâmnă, şi mai puţin rapiţa de primăvară să 

rapiţa m&runtă (Brassica rapa oleifera D C) pentru că 

aceea dă tot-d'auna o recoltă mai mare şi conţine şi 

oleiu mai mult. După Brândză, specia Brassica este 

representată în România prin următorele 1Î varietăţi: 

Brassica rapa, napus, elongata, nigra, sinapis, alba, 

dissecta, Pollichii, tenuifolia, muyralis, viminea, cari 

cresc, în stare sălbatică atât in Moldova cât şi în Muntenia. 

«Rapiţa mare (Brassica napus) se deosibesce de cele- 

alte crucifere prin tecile (silicele) ei cari nu sunt ar- 

ticalate, ci la vâri sunt ascuţite şi se termină înt”'un 

apendice în formă de cioc. De rapița mă&runtă (Bras- 

sica rapa) se deosibesce prin foile ei cari sunt verdi 

închise, glabre, şi integre şi prin seminţele ei mari, 

brune, aprâpe negre. Se cultivă mai pretutindinea ca
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rapiţă de tâmnă şi numai rar de tot ca rapiţă de primă- 

vară. «S&minţa de rapiţă nu'şi pâte conserva multă 

vreme forţa grrminativă—cel mult 3 ani. Cu progresul 

germinaţiunei scade continuă cantitatea de oleiă din ea» 

(Seivert). 

Ol. iul gras din ea se preface în zachăr sâă dextrină 

şi apo! se întrebuinteză la desvoltarea embrionului. 

Desvoltarea complectă rapiţa de tâmnă o termină în 

300 — 330 dile, iar rapiţa de primăvară în 140 —180 

ile. Rapiţa are rădăcini lungi pivotante cari pătrund 

până la o adencime medie de 70 cm. în păment, dar 

este tot odată săracă în rădăcini subţiri fasciculare. 

O plantă de rapiţă de tâmnă ajunsă la maturitate avea, 

după determinaţiunile făcute de W. KEnop, tija aeriană 

inaltă de 1,5 m. şi grâsă la basă de 2,6—4 cm., apoi 

15 rămurele, 750 teci şi 29,160 seminţe (Kraft). Rapiţa 

cere un pământ profund şi fertil dar care să nu fie 

prea abundent în argilă. Am vădut de repeţite ori cul- 

turi de rapiţă de ttă frumusetea şi pe terenuri nisi- 

pâse, bogate şi bine gunoite, şi credem că desigur în 

România sunt multe terenuri cari se potrivesc f6rte: 

bine pentru cultura acestei plante olei6se. Rapiţa nu 

prea storce tare pămentul şi e o bună plantă interme- 

diară între două cereale, seu o plantă preparatâre pentru 

diferite cereale. | 

Pretenţiunile ei față de climă nu sunt mari şi le 

p6te avea în cele mai multe locuri din ţară, care i le 

satisface pe deplin, afară de regiunea muntosă a Car- 

paţilor. Seceta, care la câmpie ţine adese-ori mai multe 

luni de dile de-a rendul, rapiţa o suportă mai tot-d'auna 

destul de bine. Pentru desvoltare complectă îi trebue o 

16
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căldură sumară de 2300 — 2300 C, care o găsesce acolo 

mai preste tot locul fără escepţiune. 

Acolo se s6măna rapița mai mult în semi-ogor: ie- 

renul servea până la finea lui Iunie ca imaş pentru 

vite cornute, bivoli şi oi, apoi se face ogor, se grapă 

şi tăvălugesce. De multe ori terenul se lasă să zacă 

în brasdă crudă până în August, şi apoi i-se dă cu 

grapa şi se mai ară încă odată sâi de 2 ori şii se dă 

în fine s&minţa. Dar nu pretutindenea se ară pământul 

de 3 ori pentru rapiţă, şi tot aşa de puţin se gunoesce. 

Pentru rapiţă este o condiţiune indispensabilă, o pre- 

gătire seri6să a terenului dacă vroim să o cultivăm cu 

6re-care şansă de reuşită ; şi apoi trebue să mai avem 

în vedere că o lucrare sistematică în anul de ogor nu 

are să folosâscă numai rapiţei, ci ajută mult şi cerea- 

lelor şi celor-l'alte plante cari îi succed. De multe 

ori putem observa că după o bună recoltă de rapiţă 

urmeză şi o bună recoltă de grâă, presupunend bine 

înţeles că terenul a fost bine lucrat şi i sa dat şi gu- 

noii în de-ajuns. Mulţi dintre proprietarii mari şi aren- 

daşii din România, dispun deja de mai mulţi ani de 

pluguri sistematice din marile fabrici de pluguri, ca 

fabrica lui Rud. Sack în Plagwitz lângă Lipsca, şi fa- 

brica Eckert în Berlin, şi cei cari ştii să întrebuinţeze 

şi să mănueze bine aceste pluguri vor fi putut observa 

efectele bune ale lor şi a lucrării lor mai sistematice. 

Rapiţa, ca să se fortifice încă din tâmnă sâi de la in- 

ceputul iernii, trebue să infrăţâscă — şi de accia ea va 

să fie semănată cât se pâte de timpurii, deja la ince- 

putul lunei August. La semănatul prin împrăsciere se 

calculză câte 20 — 25 litri săminţă la hectar, iar la se-
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mănatul cu maşina în renduri numai câte 10—290 litri 
seminţă la hectar. 

Dacă pe timpul semănatului, pămentul este prea uscat, 
atunci e bine să acoperim bâbele de rapiţă cu un strat 
de păment de mai mulţi centimetri grosime, pentru a 
evita scorojirea şi uscarea mai departe a lui; acope- 
rirea acâsta nu strică nici germinaţiunei. După ce am 
semănat'o, să grăpăm terenul odată ori de 2 ori, şi în 
urmă să tăvălugim. Dacă timpul este ploios să nu în- 
trebuințăm tăvălugul fiind-că în urma lui s'ar prinde o 
scâră care este tare dăunătore pentru s&minţă, căci 
nu pote r&sări. 

In Belgia şi în economiile mici din Germania de 
Sud—de la Rhin, rapiţa se semănă mai ântâiti în straturi 
mic! şi apoi se sădesce pe la finele lui August cu mâna. 
In alte locuri din Germania, la sădit, lucrătorii se servesc 
de un beţigaş anume făcut sei de o casma. 

După ce plantele cele tinere ai fost aduse pe loc şi 
făcute straturi de câte 2,5—83 m. lățime, bărbatul face 
cu beţigaşul găurile în cari femeia şi copii planteză în 
urmă firele de plantă. In chipul acesta se pâte sădi Şi 
da gata câte 1/,—!/, hectar de loc. 

Dacă tâmna rapiţa este prea tare mâncată de pureci, 
se reoinandă întârcerea rapiţei şi semănarea locului cu 

grâă ori cu secară. 

Cultivatori! noştri germani cari ssmănă rapiţa mai des 

cu maşina'în rînduri, mai tot-d'auna îi dai odată tomna 

cu maşina de săpat printre renduri, şi une-ori adună 
(&rina în jurul rădecinilor ei, fiind-că sciu fârte bine că 

prin aceste lucrări se sporesce fârte mult producţiunea 

rapiţei.
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«Seceratul rapiţei trebue început îndată ce bâbele din 

teci ati luat o col6re brună-cafenie. Dacă am voi să 

asceptăm un grad mai înalt de maturaţiune, rapiţa care 

rămâne la urmă s'ar câce prea tare şi am avea perderi 

şi mai mari, cari la plantele oleacee suni şi aşa destul 

de considerabile. Pentru a eviia aceste perderi, s6u a le 

reduce la minimum posibil, chemarea principală e la 

recoltat». (Koppe). 

In România, câcerea rapiţei se întemplă de ordinar 

în prima jumătate a lunei lunie ; de recoltat, o cosesc 

cu c6sa, ori mai des o seceră cu șecerea, şi Omenii 

trebue să umble cu multă băgare de semă ia ea. Mai 

hine este ca seceratul ei să se facă dimineţa pe r&c6re, 

fiind-că plantele sunt atunci mai tenace, şi tecile lor 

nu se desfac (desghiocă) aşa de uşor. Indată după 

tăiere rapiţa trebue legată şi apoi pusă să se usucecu 

desăvărşire. Uscarea ei se face in România mai tot- 

d'auna fârte repede, şi de aceia adunatul şi transpor- 

tarea ei reclamă cea mai mare atenţiune, dacă nu voim 

să îndurăm pagube însemnate. Pentru treerat, in cele 

mai multe localităţi, snopii de rapiţă se pun strinşi unul 

lângă altul şi apoi bâbele lor se scotprin călcatul cu vitele 

—cu cai de obiceiă—iar pe moşiile mari se intrebuinteză 

pentru acâstă operaţie şi maşinile de treerat cu abur. 

In termen medii la rapiţă putem calcula o recoltă de 

18 hl. la hectar, şi greutatea ei este de 65—72 Klgr. la hl. 

Dacă nu putem vinde s&minţa de rapiţă de a dreptul de 

pe câmp, ci trebuesce să o aducem acasă şi să o punem 

în magazie, atunci aci o întindem în straturi subțiri 

cel mult de 15—20 cm. să se pâtă usca cu desă- 

v&şire. Afară de acâsta ea trebue des mişcată şi dată
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ia lopată, mai cu semă cânda fost cărală pe timp de 

pl6ie. Când se incinge şi se incălzesce, se ivesc pe ea 

ciuperci parasite cari îi depreciază f6rte mult val6rea. 

După cât ne este cunoscut, rapiţa are să sufere mult, 

atât de inimici din regnul vegetal cât şi din partea ani- 

malelor de diferite genuri; cele din urmă causeză în 

genere mai mare pagubă de cât plantele parasite Ca 

un mucigaiii se ivesc pe foile rapiței: Peronospora para- - 

sitică de Barry, Peziza sclerotica Lib, a cărei sc!eroți 

se ivesc mai mult pe vregi ; cu deosebire pericul6să pâte 

deveni Sporidesmium exiţiosum Kiihn, care caus6ză 

inegrirea cu totul a rapiţei şi se pote vedea sub formă 

de nisce mici pete brune pe frunde şi teci. 

Animalele cari atacă mai des rapiţa sunt: Agriotes : 

haemorrhoidalis Redt, a cărui omidă devine fârte peri- 

cul6să. Baridius chloris F. a cărui omidă iarăşi este 

dăunătâre ; Centhorrhychus sulcicollis Ghill, omida căria 

este vâtămătbre insă fără să se observe, pe când gândacul 

produce nisce buburuze pe rapiță, cari resistă multă 

vreme putrefacţiunei. (După M. Woronin buburuzele 

rapiței sunt causate de o ciuţârcă parasită Plasmidio-. 

phora brassicae). 

Purecii de păment (Haltica oleracea F) al căror gândac 

şi omidă sunt stricăci6se; alt purece (Haltica nemorum F) 

iarăşi cu gândaci şi omide vătămătore; Psylliodes chryso- 

cephala L cu gândac văt&mător ; fluturele de varză (Pieris 

brassicae Schk.) cu omidă fârte vătămătere, Pieris napi 

Schk cu omida vătămălbre, Agrotis segetum Hb. a cărei 

omidă face adese-ori mare pagubă, Athalia spinarum cu 

omida f6rte văt&mătâre, Plusia gamma L. cu omida mai 

tot-d'auna forte vătămătâre, Aphis brassicae L. puţin
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vătămătâre, Meligethes aeneus Fab. cu gândac şi omidă 

forte dăunătore, Cărăbuşul (Melolontha vulgaris F.) cu 

gândac şi) omidă vătămătore, Cetonza aurată L. ne- 

insemnat stricător, Tinea xylostella L. cu omida binişor 

stricăci6să, Cecidomyia brassicae L. binişor vătSmătore. 

Gândacul şi omida de la Centhorrhynchus assimilis 

încă pâte face mare pagubă. Scopula margariltalis 

Treitschke produce omidi car: sunt văt&mătore. 

După constatările lui Kraft, stricăciunile insectelor 

la rapiţă sunt cu atât mai insemnate, cu cât rapiţa se 

cultivă mai rar. Contra insectelor avem puţine mijlâce 

eficace de a le combate; purecii îi putem combate prin 

împrăsciere de cenuşe, var sau guano, peste plantele 

cele tinere, cu cari şi dacă nu "i putem stirpi, cel puţin 

îi putem alunga. Contra insectelor cari atacă plantele 

este bine ca la câte-va qile după semănat să sem&năm 

pentru a doua 6ră o a altă s&minţă printre renduri ca 

r&ndurile să vie aprope unul de altul. 

Atunci insectele se trag la holda ceatinără şi o mă- 

nâncă pe acea, pe când cea mai bătrână scapă de parasiţi. 

Contra gândacului care atacă florile de rapiţă (Melige!hes 

aeneus), pentru prinderea lui, se recomandă maşina lui 

Otto. Cu maşina acâsta tragem printre rândurile de 

rapiţă ; gândacii cad printre nisce scândurici în fo: mă de 

jalosii in cutia maşinei, de unde se adună şi apoi ii 

putem distruge. 

Despre cultura rapiţei mărunte, camelinei, macului 

şi muştarului nu putem da aci nici o informaţiune; ni 

s'a spus că ele aii fost. cultivate până asum în România 

numai rar de tot. Din contră fl6rea s6relui (Helianthus 

annuwa L.,) se citeză de prof. Brândză ca plantă culti-
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vată. Semințele ei albe sait negre inchise ajung acolo 

de o mărime considerabilă şi dau un oleii bun de 

corsumaţiune. La Herestrăti am avut în 1886 ocasiunea 

să vedem un loc frumos cu florea s6relui, care promitea 

o recoltă abundentă şi avea nisce b6be mari. 

Vrejii de la fl6rea s6relui servesc ca combustibil 

intocmai ca şi cocenii de porumb şi ca paile de grâi. 

Am v&dut de mai multe ori cum cazanul de la maşinile 

de treerat se încăldea cu paie, şi acolo se crede că aceia 

este o bună întrebuințare a lor. 

Plântele teztile.— Cultura plantelor texti'e probabil că 

s'a practicat in România incă din timpurile străvechi, 

atât a inului cât şi a cânepei—căci folosul lor e îndcit: 

intrebuinţarea seminţelor olei6se ca consumaţiune, şi 

a fibrelor la confecţionare de frânghii şi de teseturi 

diferite, le-a făcut să fie iubite încă de către cei antici. 

Ast-fel ni se spune că vechii Daci ar fi cultivat cu 1700 

ani în urmă ambele plante textile în ţările de la Dunărea de 

jos. Numele dein, Linum, Lein, merge prin t6tă Europa 

începând cu Bascii de la pâlele Pirineilor pe la t6te 

popOrele celtice şi germane până la Lituani şi Slavi, 

apoi la Albanezi, Maghiari, Fini şi Români, şi se găsesce 

in limbele de provenienţă diferită. Românii numesc 

Linum înu şi Cannabis «cânepă» şi le stimeză pe amân- 

două fârte mult. 

Orientul a produs în timpurile antice țesături fine pe 

cari le boia cu boiele lucitâre, precum se văd şi astă-di 

in țările sudice, şi place lumei. «El sciu bine să bată 

pânză strălucitâre pe ambele părţi (cu fir) în formă de 

arabescuri, sâii să o câsă şi brodeze cu fir de aur în 

tormă de chipuri, care din cauza fineţei ei este semi-
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transparentă, şi la curţile şi haremurile regilor, sa- 

trapilor şi 6menilor avuţi din jurul lor formeză portul 

cuvenit celui puternic, şi asemenea dailor şi curtenilor 

lui.» (V Hehn). Şi astă-qdi poţi vedea la curtea regelui 

României, pe vremaa petrecerei de vară la Sinaia, pe 

Regina şi suita ei, îmbrăcată in costum de pânză bogat 

şi cu mult gust brodat. La populaţiunea rurală, din 

tâte districtele, cămaşa de in brodată cu diverse culori 

formâză. pod6ba principală a întregei îmbrăcăminte. În 

mănăstiri se fac ţes&turile cele mai fine din pânză de 

in, şi de multe ori ele represintă o mare val6re. In unele 

locuri inul se bate cu bumbac, şi se pare că facerea 

de pânză în casă e restrinză prin stofele ieftine de bumbac 

ce se importă în cantităui enorme. 
Profesorul Brândză enumeră în Flora României, urmă- 

torii 12 representanţi ai speciei Linum: L. flavum L., 

L. hirsutum, nervosum, austriacum, marginatum Iluds., 

perenne L., L. alpium L., L. tenuifolium L., L. ra- 

dicula L., narbonense L. şi L. usitatissimum L. Va- 

rietatea din urmă se cultivă în cele mai multe localităţi 

şi dă mai multe specii de frunte. 

La inul comun, tijele sunt isolate, foile înguste lan- 

ceolate, fără peri; sepalele sunt ovoide acuminate cu 

păr fin, fără glandule, şi sunt aprâpe tot atât de lungi 

ca şi capsulele ; este o plantă anuală care se găsesce sub 2 

varietăţi: 1) inul deschis (Linum usitatissimum vulgare 

Schibl şi Mart.) are o tige mai înaltă dar foi, flori şi 

capsule mai mici; 2) Inul inchis sau sunător (Linum 

crepitans Schubl & Mart) cu tija mică şi crăcurosă, însă 

cu foi, flori şi capsule mai mari. Amândouă varietățile 

înfloresc în luna lui lunie şi Iulie, au o corolă albastră şi
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se cultivă amândouă de-o potrivă in România; dar în 
genere să dă preferință inului inchis, pentru că el se face 

mai mare şi are şi fibre mai tenace. 

Clima României nu este tocmai favorabilă pentru cul- 
tura inului căci secetile şi uscăciunea cari adesea ţin 
timp îndelungat—cu deosebire prin lunie şi Iulie—nu 
prea ii priesc. 

Pămenturile lut6se domâle şi permeabile şi nisipurile 
lutose ii convin mai bine de cât ori şi care altul. şi 
apoi la noi în Germania s'a observat că terenurile nisi- 
pâse-lutose produc fibre cu deosebire fine, când pe 
terenurile argilose se produc numai plante mai mult 

grele. Plantei grele ii corespunde insă mai tot-d'aunu 
un jodus de fibre consistente. Locurile umede de pe 
câmp să nu se seme:e fiind-că umedsla prea mare, le 

este plantelor mult mai dăună&târe de cât chiar uscă.- 

ciunea absolută. In clima cea mai mult umedă a Do- 
brogei — situată în apropierea Mărei, inul dă adesea 
recolte f6rte mari. 

Inul reuşesce mai bine după cerealele de tâmnă cari 

aii fost gunoite, dar pâte fi cultivat cu bun succes şi 

după ovăz. Dar nu putem cultiva planta acesta mai 

curând de 7—9 ani pentru a doua ră pe acelaşi loc, 

fiind-că din experienţă scim şi s'a constatat că nu 

reuşesce, şi dacă se cultivă prea des pe acelaşi teren 

se produce fenomenul numit «obosâla de in» a pămân- 

tului, şi, când, recoltele lui devin mult mai mici. Cine 

voesce să cultive şi în România in bun ; trebue să începă 

din vreme cu prepararea terenului. Deja în anul pre- 

mergător, îndată ce s'a ridicat recolta cerealelor de tâmnă 

de pe teren, locultrebue arat superficial, iar mai târdiui
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grăpat cum se cade, şi apoi tâmna, până a nu ven. 

iarna, ii trebuesce dată o a doua arătură la deplină 

adâncime. Pentru in se cere ca terenul să fie cu desă- 

vârşire curăţit de burueni şi de aceia se recomandă 

ca stărțirea lor să se facă deja înainte de a semăna 

inul. Şi prin o îngrăşare suplimentară cu sare gemă 

incă ar renta f6rte bine cultura inului pe cele mai multe 

din terenurile României. 

După cercetările lui Fleischmann, adaosul de sare 

gemă la pămentul pe care voim să cultivăm in, ar avea 

de resultat sporirea producțiunei de fibre subliri şi di- 

minuarea inlemnirii pusderiei. La congresul cultivato- 

rilor de in, ţinutia Viena, s'a adoptat unanim următ6rea 

resoluţiune: «lagrăşarea cu bălegar de la diferite vite 

domestice să se facă numai la planta premergătâre» la 

care Dr. Guiersberg din Holstein adaose următorul com- 

pliment: «Dacă vroim să îngrăzăm cu bălegar de vite. 

trebue să cărăm bălegarul mărunt incă din tâmnă şi 

să'l intindem de o potrivă pe pământul arat adânc, ca 

rămânând peste iarnă de-asupra, desele accidente cli- 

materice să'l spele cu totul, şi materiile disolvate să 

pătrundă în pământ. Rămăsiţele ce mai prisosesc pri- 

măvara se îngrâpă şi se amestecă uşor cu pămentul la 

lucrările ulteri6re.» In privinţa s&minţei, cantitatea ne- 

cesară la hectar este 1—1,73 hl smănată în rânduri cu 

maşina şi 2—3 hl semănată prin împrăsciere. Insă pen- 

trua produce un fuior bun pentru tors se recomandă 

să'| dăm ceva mai des, semănând câte 3—4 hl la hectar. 

Semânatul să se facă cât se pâte de timpuriă—de la mij- 

locul până la finele lunei lui Martie, şi trebuesce se- 

mănat mai din vreme, cu deosebire atunci când voim
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să producem o săminţă bună. S&minţa de un an dă de 

obiceiii recolte mat bune de cât săminţa prâspătă. Cu 

sem&natul inului procedăm după Boye mai bine în 'chi- 

pul următor: «Pământul arat adenc din tomnă şi îngrăşat 

cu îngrăşăminte artificiale se grapă primăvara de tim- 

puriii, îndată ce s'a sventat în cât-va pământul, şi apoi 

se tăvălugesce ca să sf6râmăm toţi bulgării pretăcâu- 

da-i in ţărină măruntă ; apoii dăm o nouă areturi su- 

perficială—arătura de semănat—pentru ca umiditatea de 

iarnă sâ r&mână neştirbită în pământ. Terenul astfel 

preparat, ca sâ'l nivelăm are trebuinţă de o nouă gră- 

pare ca să pâtă umbla peste el maşina de semănat prin 

imprăsciere şi ca s&minţa să pâtă [i îngropată.» 

Pentru a încheia pământul cât se pâte de bine, pentru 

a'] feri de acţiunea arsiţei s6relui şi pentru a împedica 

evaporarea umidității de iarnă, să nu negligem nici-o 

dată ocasiunea, ca îndată ce am semănat să tăvălugim 

locul. Tăvălugitul se consideră ca forte important pentru 

reuşita inului, căci tocmai prin el se previn de mai 'na- 

inte pericolele mai frecuente ale culturei inului. Plan- 

tele; cari 'şi-ai înfipt rădăcinile lor în pămentul cel în- 

desat stau drept, ţepene, şi sunt mai resistente contra 

unei umidităţi eventuale; iar pământul îndesst şi în- 

cheiat conservă mai bine de cât cel infoiat umiditatea-i 

preţi6să pe timp de secetă. Dar şi pentru impedicarea 

desvoltărei buruenilor este bună acestă sistemă de cul- 

tură, căci arătura de semănat cea superficială împedică 

buruiana să prindă rădăcină, iar purecii de păment, ne 

mai fiind bpulgări mari in pământul cel mă&runţit, găsesc 

mai puţine locuri de scăpare şi ascundere. Şi apoi fic- 

sarea bine a răd&cinei pivotate a inului il împedică de
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a cădea şi ase culca la păment. Dacă însă după tăvă- 

lugilul din urmă ar fi urmat in curând 6 plâie şi in urma 

ei s'ar fi prins o scârță de pământ care ar da de temut 

că inul nu va putea resări, atunci scârţa trebue indată 

ruptă, mănând cu ingrijire turme de oi peste ea. În ge- 

nere să ne farim de a semăna inul pe timp de plâie, ci 

tot-d'auna trebue să căutăm un timp frumos unde şi pă- 

m6ntul este svântat. In fine vom mai aminti că s'a cons- 

tatat in urma unor lungi esperiențe că primă-vara se 

j:6te da pământului o arătură “superficială chiar şi je te- 

renurile por6se fără de nici o vătămare. 

Fiind-că a ajuns la cunoscința n6stră, că in cele mai 

multe localităţi din România, la semă&narea inului se pro- 

cede mai tot-d'auna cu uşurinţă, voim să nu perdem 

ocasiunea de a reproduce aci instrucţiunile unui culti- 

vator de in, încercat, a d-lui Boye din oraşul Chemnitz, 

în Sucsonia, pe cari le recomandăm atenţiunei tuturor 

agricultorilor români cari doresc a se ocupa cu cultura 

inului; de altă parte, în privința lucrării de primăvară 

a terenului de in, se mai recomandă următorea proce- 

dare: După cum este şi umbletul timpului, pe la sfer- 

şitu: lui Martie s6ii începutul lui Aprilie se grapă pă- 
mentul care peste iarnă a stat espus în brasdă crudă, 

şi apoi acâsta se repetă des până ce sa mă&runţit în de- 

ajuns pămentul ce a fost arat adânc din tâmnă, şi sa 

făcut ca pământul de grădină. După tăvălugire pământul! 

se ară din noi forte superficial cu un pluguşor, ca să 

conservăm cât se pâte de bine umiditatea din pământ 

din care inul cu deosebire are mare şi neap&rată trebuinţă. 

Inainte de semănara inului agru se grapă din noi 

cu îngrijire şi la acâsta ne servim mai bine de g'apele
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uş6re de lemn, fiind că grapele de fer fiind prea grele 

ar pătrunde prea adenc in pământ. Dacă după plug nu 

am voi să grăpăm îndată, ci am semăna numai, atunci 

ar fi de temut că inul ar sta în renduri, fapt prin care 

el ar deveni inegal de gros la fir. Dacă însă prin grăpare 

agrul sa m&runțţit în de-ajuns, procedăm îndată la se- 

mănat, şi la acâstă operaţiune se întrebuinţeză pe multe 

locuri maşina de semănat în lat prin împrăsciere cu re- 

gulator automatic a cutiei de s&ăminţă de Rud Sack 

(Plagvitz lângă Lipsca.) fiind-că arare-ori ai la disposiţie 

Gmenii în destul de esperţi în semănat. Dacă însă cul- 

tivatorii de in, din România, ar r&mâne pe lângă semă- 

natul cu mâna, atunci se recomandă să semene inul di- 

mincţa de timpurii sâu către sâră, când timpul este 
liniscit. Dacă am semănat, seminţa trebuesce bine gră- 

pată şi iarăşi numai cuo grapă uşâră de lemn oride 

mărăcini, şi în urmă să'l tăvălugim cu ingrijire pentru 

ca umiditatea de iarnă să se conserve cât mai înde- 

lungat. 

Pe unele locuri agrii de in nu se maiară primăvara 

de loc, pentru că 6menii se tem de o nămolire a lui şi 

în adevăr sunt unele terenuri pe care arătura se face 

mai bine din tâmnă sâi la începutul iernii. In ori-ce 

cas insă pe lângă aratul din tomnă să mai şi tăvălugim. 

Pentru semănat să alegem un timp potrivit, nici prea 

uscat dar nici prea umed, şi să ţinem încă strict la re- 

gula bă&trânescă care dice să nu incepem prea de vreme, 

ca sermănătura să pâtă răsări fără pericol. Agrul de in 

cere multă ingrijire pe timpul verei. Indată ce au răsărit 

plantele trebuesc plivite şi distruse t6te buruenile şi cu 

deosebire acele cu tija volubilă. După observaţiunile
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d-lui Brândză dintre plantele parasite cari se ivesc pe in- 

torțelul sai cuscuta (Cuscuta epilinum Weihe) se gă- 

sesce pretutindinea în România, şi câte-odată face mare 

stricăciune. Dintre buruenile cari umple inul, sunt mai 

frecuente camelina sativa. convolvulus arvensis, sinapis 

arvensis, silene linicola Gm., spergula arvensis, poly- 

gonum lapathifolium, etc. etc. B6le se ivesc mai rar la 

plantele de in, dar purecii de păment IHaltica şi Plusia 

gamma îi pot deveni une-ori tare pericul6se. 

Timpul de recoltat la in se modifică după scopul 

culturei; dacă în prima linie voim să avem un fuior 

subţire, elastic şi uşor de inălbit, vom face bine ca să-l 

recoltăm cât se pâte de timpuriii—la începutul lui Iulii; 

iar dacă voim să avem o s&minţă bine câptă, trebue să 

aşteptăm cu smulsul inului până în luna lui August, când 

săminţa a ajuns la maturitate complectă. Recoltatul ti- 

jelor (fuiorului) reclamă 6re-care atenţiune; plantele să 

se smulgă cu rădăcină cu tot din păment şi buruienile 

cari se găsesc printre ele trebuesc îndată înlăturate. Inul 

nu trebue să devină nici frageda, dar nici fără de luciiă, 

şi pentru a evita acesta trebue să'l uscăm cu multă în- 

grijire. Pentru acesta îl tindem frumos pe iarbă s6u pe 

un loc din mirişte şi apoi îl întârcem din când în când. 

In Belgia unde cultura inului se face cu multă ingrijire 

dar şi cu bun profit, inul se pune pentru uscat în nisce 

grămeqi numite Capelle, în care el se usucă—dacă tim- 

pul este favorabil—aproximativ în vo 10—12 dile. Se- 

pararea capsulelor cu săminţă dela tije se face s6i prin 

treerat s6i prin baterea cu maiul, ori mai bine prin tra- 

gerea lor prin piepteni. Pieptenii aceştia se fixeză pe 

un lemn greii sati pe o bancă lungă, pe care şade unul
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s6ă mai mulţi lucrători, şi sunt cu dinţii ridicaţi în sus. 
Dinţii de ler ai pieptenilor sunt la basă de 1:/, cm. groşi, 
la !/, cm. distanță la vârf, la 1:/, cm. distanţă între ei. 
Lungimea lor este uproximativ 50 cm., şi 30 de dinţi 
formeză un pieptăn. (Bove). Nu putem insista aci asupra 
diferitelor metode de a pregăti fuiorul de in, dat reco- 
manfăm agricultorilor români să facă aceste operaţiuni 
cu mai multă îngrijire. Spre scopul acesta s'aii inființat 
in diterite ţări şcoli speciale de cultura inului, în cari 
se invâlă tâte operaţiunile culturei sistematice de in şi a 
lucrărei raţionale a fuiorului. Pentru învăţarea prepa- 
rărei inului după metda belgiană şi cultura raţională 
a inului în genere sa înfiinţat un curs special de cul- 
tară de câte 3 luni—dela i Iunie până la 31 August în 
fie-care an, pe lângă şcâla practică de agricultură din 
Măhrisch Schonberg. Inscrierile se fac până la 20 Mai, 
verbal sâă in scris la direcţiunea şcâlei, şi pentru îns-! 

criere se plătesce o taxă de 5 fl. v. a. Cursul este teoretie 
şi practic despre tot ce privesce cultura şi lucrarea inu- 
lui. In România se cultivă inul cu deosebire pentru pro- 
ducjiune de săminţă, pentru care se găsesc tot-dauna 
muşterii şi esportul ei a luat în limpul din urmă dimen- 
siuni destul de măricele. Din s&minţa de in se scâte un 
uleiă fin care se vinde la pictorii din oraşe şi o parte din 
ulei se şi esporteză, şi mai tot-d'auna este bine plătit, 
La o cultură potrivită a inului se recoltâză câte 10—15 
hl s&minţă la hectar; dacă însă voim să obținem şi 
îuior, atunci producţiunea de săminţă devine mult mai 
puțină, şi nu căp&tăm mai multde 5—8 hl s&minţă la 
hectar. Un hectolitru de săminţă cântăresce 65—75 klgr. 
şi numai escepţional 77 klgr. La producţiunea de fuior



256 

calculăm la hectar 15—35 q. mănuşi de in uscat, care 

însă la topitul la rouă perd 15—29260%/, din greutate, la to- 

pirea in apă 26—360,, şi la aşa numita topire în apă în- 

căldită 25%[,. La bătat şi meliţat perde alte 50/, şi prin 

scuturare sâi curăţire de pusderie iarăşi alte 25—30/,. 

La dărăcit şi pieptănat din inul meliţat şi curăţit de pus- 

derii obţinem circa 45—55%/, fuior şi fire lucii şi cam 

55%/, câlți şi feştile. in localităţile unde cultura inuiui: se 

face în mod raţional putem calcula în an bun la 

600—'700 kgr de in meliţat şi curăţit de pusderii. 

- Cânepa are pentru România relativ mai mare impor- 

tanţă de cât cultura inului şi ea se practică peo întin- 

dere mult mai mare de câta inului. Raporturile de climă 

par a fi acolo în genere mai favorabile pentru cânepă de 

cât pentru in, şi este posibil că şi solul priesca aceleia 

mai mult de cât acestuia. După informaţiunile d-lui Au- 

_relian, țara întregă produce cam 1!/,mili6ne ocale de câ- 

nepă şi numai !/, milion oca de in. 

Cânepa — Canabis sativa —fratele gemen al inului— 

aparţine unei alte familii de plante, familiei urziceelor 

s6ă a urzicilor. După cercetările lui Victor Hehn, cânepa 

s'a introdus şi r&spândit pe alte căi în lume şi mult mai 

târdii de cât inul. Vechii egipteni nu o cunoscâi, tot aşa 

de puţin o cunosceai şi fenicienii, iar testamentul! vechii 

nu fgce nicăiri amintire de ea. Dar Sciţii cultivau cânepa 

şi ei se curăţeaii şi se imbătau cu semintele ei. Thracii 

îşi făeeaii hainele lor din cânepă, pe care ai împrumu- 

tato dela vecinii lor din Nord-Est de peste Tyras şi 

Borysthene, şi nu din Asia minoră, căci alt-fel ea ar fi 

fost cunoscută acolo şi Grecilor. Din Pont şi Thracia 

importaă Grecii material escelent pentru frânghii ,
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precum şi astă-di flota greceâscă îşi importă cantitatea de 

cânepă necesară din Rusia şi în parte şi din România. 
Dintre scriitorii romani, satiricul Lucilius Ja anul 100 a. 
th. este cel d'ântâiii autor care face amintire despre câ- 

nepă. Caton nu amintesce nici de cânepă şi nici de in; 

iar Stipa tenacissima care s'a introdus după al douilea 
răsboiii punic, limita cultura cânepei, care şi aşa nu se 

pomenesce prea des, şi probabil că nici n'a fost culti- 

vată prea mult. Nu mai incape nici o indoială că deja 

vechii Daci încă practicau cultura cânepei peo întin- 

dere destul de considerabilă în țările dela Dunărea de 

jos. (Aurelian). ” 
Cânepa este o plantă anuală cu foi petiolate şi pal- 

matisecte ; florile sunt dioice şi apar abia în Iulie sei 

chiar şi numai la începutul lui August. Pămentul din 

aluvionele cele bogate ale Dunărei se potrivesce de 

minune pentru cultura cânepei, şi găsim acolo plantele 

cele mai frumose cari au o înălţime 2:/2—3 m., şi 

prin crescerea lor pomp6să ne-ati pus de mulie ori 

în mirare. Florile. mascule sunt adunate grămadă la 

vârful tijei; şi au un perigon dintr'o singură die, 

un gineceii monocarpelar cu 2 anthere forte subţiri şi 

lungi. 

Sunt diferite specii şi varietăţi de cânepă, intre cari 

in România se dă preferinţă cânepei unguresci. Ea se 

cultivă mai cu semă în aluvionele Dunărei. In tim- 

purile din urmă sa introdus şi cânepa de lialia care 

încă a dat bune resultate. 

Cânepa de Ungaria pote fi numită cu drept cuvent 

«cânepă uriaşe» fiind-că ea ajunge de (multe ori la o 

17



258 

înălțime de 3 metri şi mai bine, bine înțeles dacă nu 

a fost cultivată prea des. 
Ţinem de a n6stră datorie de a atrage atenţiunea cul- 

tivatorilor de cânepă din România asupra cânepei de 

Breisgau, care după esperienţele recente de cultură făcute 

de d-nul Dr. F. G. Stebler, în Elveţia, sa dovedit de 

una din varietățile cele mai bune şi mai productive 

dintre t6te cânepele. 

Pentru a stabili diferinţa în producţiune, s'a făcut în 

anul 1885 încercări de cultură cu o cânepă de Breisgau, 

in apropiere de Kensingen, comandată la firma Schârly & 

Felber, in Wittisau, şi cu o cânepă din Rusia meridio- 

nală, care de sigur nu se va fi deosebind mult de câ: 

nepa cultivată în România. 

Încercarea a dat următârele resultate: 

1). Plantele cele mari erai la cânepa de Breisgau în 

termen mediu cu 0,5 m. mai înalte de cât la cea.-laltă. 

2) Cânepa de Breisgau conţinea aprope de 3 ori mai 

multe fire lungi de cât cea de Rusia, iar acâsta era mai 

bogată în fire mici şi mijlocii. 

3) Producţiunea totală, după greutate, era la cânepa 

de Breisgau, aprope de 2 ori aşa de mare ca la cea de 

Rusia; iar producţiunea de fire lungi aprope de 3 ori 

aşa de mare, pe când cânepa de Rusia conţinea mai 

mult numai fire mici şi mijlocii. 

4) O plantă de cânepă era la cânepa de Breisgau 

aprope îndoit aşa de grea ca una dela cea de Rusia 

şi acâsta atât la plantele mari cât şi la cele mici, greu- 

tatea lor era esențialmente mai mare. | 

"'5) Plantele dela cânepa de Breisgau erai mult mai 

unitorme şi proporţionale, după greutate ea dădu 9/10



259 

fire lungi, pe când la cea de Rusia abia erai 7/10 fire 

lungi. 

6) După număr, la cânepa rusescă aprâpe 3% era com- 

pusă numai din fire scurte şi mijlocii, iar la cânepa de 

Breisgau acestea erai mult mai puţin de jumătate. 

In privinţa proporţiilorintre plantele mascule şi femele, 

nu S'au făcut numerotări, dar la cânepa de Rusia par 

a fi mai puţine plante mascule. Firele dela cânepa de 

Breisgau erai mai svelte, mai lucii, aveait mai puţine 

ramificaţiuni şi de aceia ea dete invederat un product 

mai bun şi mai fin de cât cea rusâscă, aşa încât intrecea 

pe acesta nu numai în cantitate zi şi în calitate. 

Resultatele obţinute prin acestă cultură comparativă 

se pot resuma în următorele: «Cânepa de Breisgau nu 

numai că produce nisce fire mai lungi, mai svelte şi 

mai uniforme, ci şi în privinţa greutăţii recoltei întrece 

cânepa de Rusia aprope de 2 ori.» 

Fuiorul cânepei nu se pâte separa aşa de uşor în 

fibre subţiri şi fine ca cel dela in, cu tote că celulele 

fibr6se ale ei sunt mai scurte de cât la in. Fibrele câ- 

nepei nici nu sunt atât de elastice ca ale inului, căci 

după Wicke (Flora 1863) ele sunt tare silificate încât 

prin arderea lor putem obţine schelete frumâse de si- 

lice. După F.' Haberlandt («Agricultura generală», Viena 

1879), pentru ruperea unei legături de cânepă la mili- 

metru pătrat se cere o presiune de 3455 Klgr la care 

întinderea ei mijlocie a fost de 1,270/,. De aceia fibrele 

de cânepă se potrivesc cu deosebire pentru fabricaţiu- 

nea de frânghii, otgâne, pânze de corăbii şi pânză 

gr6să (Krafit). Facerea de frânghii se practică de multă 

vreme şi pe o scară întinsă şi în România în multe lo-
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calităţi, şi se laudă în genere soliditatea, şi durabilitatea 

cea mare a produselor. Funieri străini sau stabilit în 

diferite oraşe şi ai contribait mult la fabricaţiunea mai 

solidă a otgânelor dela corăbii şi vase. In oraşele de 

port dela Dunăre se găsesc mai multe ateliere mari de 

frânghierie în cari se observă un bun avânt în acestă 

ramură. Io multe localităţi ale ţărei, cultura cânepei 

este de multe ori pentru ţărani un bun isvor de câștig 

şi de bună stare, căci din cânepă ţăranul işi face pe 

timpul iernii, singur frânghiile, chingile, şi căpestrele 

necesari la gospodăria sa, pe când femeile torc şi ţes 

în casă pânzeturile şi hainele trebuinci6se şi forte du- 

rabile. 

Săminţa de cânepă de cul6re cenuşie, ori brună seu 

apr6pe n&gră, este învăluită de peliţa gineceului cea 

sticl6să şi fragilă. Cotiledonii ei sunt bogaţi în oleii 

gras, 25 — 320/,. Un kilogram de s&minţă conţine 42,000 

b6be. La germinarea ei se produce, după observaţiunile 

lui Gâppert, o urcare a temperaturei cu 6 — 7 C. Pentru 

desvoltarea-i complectă, cânepa are necesitate de o căl- 

dură sumară de 2600 — 9900 C (Krafit). 

Clima de vară a României favoriseză desvoltarea câ- 

nepei în gradul suprem, şi prin acâsia se esplică nu 

în mică parte crescerea ei lucsuri6să. Dacă voim ca 

cânepa să ve dea o recoltă abundentă, atunci trebue 

să alegem pentru ea un loc desfundat, bogat şi bine 

lucrat. În şesurile mănbse ale Dunărei din Ungaria şi 

România se află in multe locuri pământuri potrivite 

pentru acâstă plantă. Noi însă am mai vădut şi în văile 

altor riuri ale ţărei frumâse culturi de cânepă, şi am
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audit că fibrele aceleia sunt tot aşa de bune ca şi cele 

din luncile Dunărei. 

In imprejurul orăşelului Apatin, comitetul Bâcs Bo- 

drog, se produce una din varietățile cele mai bune de 

cânepă din Europa, şi pote ar fi bine ca să se imp6rte 

s&minţa de acolo şi în România. Prin o cultură siste- 

matică şi o îngrijire bună, producţiunea şi la cânepă 

se pâte spori i6rte mult. In tâte locurile mai înalte din 

acele regiuni ar trebui îngrijit pentru irigaţiunea co- 

respundătore a locurilor de cânepă fiind-că după lru- 

mâsele experienţe a lui F. Haberlandt s'a dovedit, că 

irigaţiunea la cânepă produce nisce fibre mai solide, 

mai elastice şi mai resistente decât cele dela cânepa 

crescută pe locurile uscate şi aride. Apa stagnantă 

însă, cânepa nu o pote suteri. Gunoirea agrilor de câ- 

nepă ar fi utilă şi în România pe multe locuri, cel 

puțin în Ungaria, gunoirea pe terenuri similare a dat 

recolte mult mai abundente de cât cele ne-gunoite. 

După I. Nepler, îngrăşarea cu sare gemă la cânepă 

produce nu numai o recoltă mai mare, dar şi în pri- 

vinţa calităţii, nisce fibre mai tenace şi mai elastice. 

Cantitatea de sare necesară de dat la hectar este 300 

kgr care trebuesce imprăsciată de-o potrivă înainte de 

ultima arătură. 
Pe terenurile compacte şi tenace trebue să ar&m pă- 

mântul de repeţite ori, şi de mai multe ori de cât pe tere- 

nurile lut6se şi humâse, la cari este de ajuns 2 arsturi. 

După câte am aflat despre cultura cânepei din România, 

trebue să admitem că ea lasă încă mult de dorit. 

Pe la finea lui Aprilie cânepa se semănă şi anume nu 

prea des atunci când vroim să producem seminţa, iar
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dacă voim să obţinem un bun luior pentru funieri, 

atunci trebuesce dată mai des şi anume 3—4 hl la 

hectar. Pentru producţiunea de săminţă este de-ajuns 

dacă punem în cuiburi s6u semănăm cu maşina în 

renduri !/, —3|, hl s&minţa la ha. Toţi cultivatorii de 

cânepă cari ai preparat şi ingrijit bine terenul lor de 

cânepă vor avea bucuria de a vedea în curând cum cânepa 

lor suprimă ori şi ce buruiană şi cresce repede, iar 

tâmna dă o recoltă frumâsă. Tocmai planta acesta cere 

diferite lucrări cu mâna, cari trebuesc făcute in decursul 

verei. Cânepa masculă numită cânepă de vară trebue 

smulsă sei ruptă indată ce 'şi-a scuturat polenul— 

pulberea florii. De obiceiti cânepa masculă se câce cu 

4—5 săptămâni mai iute de cât cânepa femelă sei 

cânepa, de tomnă. Pentru ca să putem smulge cânepa 

de vară fără a strica şi pe cea de tâmnă, este bine ca 

să semăn&m cânepa în straturi de câte 21/, m. lăţime 

şi răzârele lor să le folosim drept cărări. Dacă la se- 

mănatul cânepei n'am făcut aceste răzâre sâi cărări, 

mai târdiă la culesul ei trebue să facem alte cărări, 
călcând cânepa, ca să putem umbla, 

Ţăranii români sciu: fârte bine că cânepa de vară 

recoltată la timp qă cel mai bun fuior şi ei o estimâză 

de aceia mult mai scump de cât cânepa de tâmnă. La 

un hectar se calculeză acolo 12 —13 q. cânepă de vară, 

dar une-ori se pâte recolta şi câte 14—15 q. 

Cânepa de tâmnă se smulge îndată ce sa copt să&- 

mința ; dacă voim însă să folosim şi fibrele, atunci 

trebue să o smulgem până este încă verde. Mănuşile 

de cânepă se.pun pentru uscare în grămegi în formă 

de piramide, pe cari le acoperim cu paie ca să nu pâtă
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ajunge pasările la săminţă, şi rămâne acolo până ce s'a 

uscat săminţa cu desăvârşire, ca să pâtă fi treerată. 

După treerat cânepa se supune la cele-l'alte procedeuri 

de pregătire. Recolta de cânepă brută variază intre 

40 — 80 q. 

Cânepa trebue sub t6te împrejurările: topită în apă 

căci topirea la rouă nu'i pote ataca în de-ajuns tija 

ei cea gr6să şi înlemnită. Topitul ei dureză dela 4—8 

dile, după grosimea firelor şi temperatura apei. Apoi 

cânepa topită se usucă şi se pune în şir până la lu- 

crarea ei mai departe. Frântul, melițatul şi dărăcitul 

la cânepă se face în acelaşi chip şi mod ca şi la in; 

pentru cânepă însă n: servim de ins'rumente mai solide 

şi mai tari. Producţiunea la cânepa de România este 

de 1000 kgr fuior la ha, şi din 100 kgr cânepă me- 

liţată şi curăţită obținem 60 klgr cânepă de tors, şi 

40 — 50 klgr feştile şi câlţi. 100 kgr cânepă brută dă 

80 klgr cânejă topită şi 20 kgr cânepă dărăcită — piep- 

tenată — Producţiunea de s&minţă varieză la cânepă 

între 12 —92 hl la hectar. 

Din «Flora României» de Brândză, nu se pote vedea 

dacă lupâia (Orobanche ramosa L) se ivesce pe cânepă 

ori ba, dar el amintesce despre torţel s6u cuscută 

(Cuscuta europaea L) despre care dice că face pagubă 

la culturile de cânepă. El. dice despre cuscută că se 

găsesce, «prin dudării, tuferişuri, parasită pe urzică, 

cânepă, hamei şi alte plante». După informaţiunile lui 

Kraflt — cancerul de cânepă (Peziza Kavfmanniana Tich) 

atacă tijele cânepei şi distruge şi fibrele; iar în Un- 

garia s'a ivit un alt parasit: Polyactis infestans v. Link,
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care ii atacă tija şi o face să se usuce de-asupra lo- 

cului atacat. 

Tutunul.—Cultura tutunului (Nicotiana tabacum) este 

cunoscută în România încă din timpurile vechi, şi in 

mai multe localităţi se practică pe o scară gestul de 

intinsă, şi pe an ce merge ia dimensiuni mai mari. Pro- 

ducţiunea brută de tutun se evaluâză la 3 mili6ne ki- 

lograme cari represintă o valdre de 27 mili6ne de lei, 

dar putem spera că ea va ajunge in scurtă vreme la 

o sumă îndoită. 

Deşi o mare parte din tutunul produs, rămâne şi se 

consumă în ţară, totuşi cantitatea esportată de 2 — 3000 

kgr., ni se pare prea neinsemnată, în cât noi bănuim că 

o mare parte din tutunul ce se trece pe fie-care an 

peste frontieră, nu ajunge la cunoscința biuroului de 

statistică din Bucuresci. 

Nouă ni s'a spus că trecerea tutunului de contra- 

bandă se practică pe o scară întinsă pe tâte frontierele, şi 

funcţionarii vamali îl lasă să trâcă neimpedicat. 

Este lucru cunoscut că Europa datoresce Americei 

nu numai cartofii, cari acum sunt cunoscuţi şi stimaţi 

pretutindinea, ci şi buruiana narcotică venin6să — care 

sub numirea de «tabac» — este cunoscută în tâte țările 

de pe globul terestru şi pare a fi cu totul inextermi- 

nabilă. Ca un obiceii barbar al Indianilor de a trage 

fumul dela foile uscate a unei plante venin6se şi ame- 

ţitâre şi a'l conduce în gură prin un tub s6i o sucitură 

de hârtie şi apoi a'l espira, sâi cu aceleaşi foi uscate 

şi pulberisate mărunt de a'şi astupa nasul, dela Peile 

roşii de a se transmite la 6meni de rasa albă, galbenă, 

şi n6gră, peste tot globul pământului, şi să potă prinde
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rădăcini aşa de adenci în usul tuturor popârelor pă- 

mântului, ac6sta este un fapt, care ne dă mult de cu- 

getat.» (Victor Hehn). 

Agricultorilor şi cultivatorilor de tutun din România 

le prinde bine acâstă pasiune condamnabilă a omenirei, 

căci ei sunt în posiţia fericită de a'şi putea cultiva o 

mare parte din moşie cu tutun, care să le aducă pe 

fie-care an venituri însemnate, pe cari nici-odală nu 

le-ar putea scâte din cultura cerealelor. 

La 15 August 1860 a intraiat in vig6re legea pentru 

introducerea monopolului tutunului şi în România, şi 

pe cât de pacinic, au fost primite multe alte legi votate 

sub domnia principelui Cuza, pe atât de sgomotos şi 

sub murmure a fost primită aceasta. Introducerea Mo- 

nopolului dete nascere la isbucnirea unei revolte nu 

neinsemate in Bucuresci care Îu reprimată cu forţa 

armată. Guvernul român dete la 18 August 1872 ex- 

ploatarea monopolului tutunurilor în întreprindere unei 

companii streine formată din capitalişti englezi, francezi, 

unguri şi ruşi pe intreg teritoriul principatului de atunci, 

pe un termen de 15 ani, şi lără a se maiinteresa mai 

departe de ea. Monopolul conţinea dreptul exclusiv dea 

cumpăra şi vinde tutunul şi fabricaţiunea lui, importul 

de ţigări şi tabacuri Streine, şi în fine perceperea unei 

taxe de intrare pentru tutunurile streine importate pen- 

tru usul proprii. In cele 8 luni d'ânttii ale esistenței 

sale, Regia a prelucrat cam 2 milione kilograme de tutun 

indigen, şi 150,000 kgr de tutun strein. 

In anul 1879 Statul a luat îns&şi esploatarea mono- 

polurilor asupra sa, şi de atunci incâce s'a pus în a- 

plicare multe am -lioraţiuni esenţiale în ceea-ce privesce
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cultura tutunului, şi în spicial în metâilele de recoltă 

şi uscare s'au făcut schimbări importante, şi sai in- 

trodus de atunci încâce şi s'au luat în cultură şi mai 

multe varietăţi din cele mai renumite, cari -tot-d'auna 

își găsesc cumpărători, cari să'l cumpere bucuros. Cele 

două fabrici ale Regiei, din Bucuresci şi Iaşi, lucrâză 

cu forţă de abur şi aii introdus maşini perfecţionate 

de tăiat cari lucreză spre deplină satisfacţiune. In fa- 

brica d'âuteiă sunt ocupate 500 persne, iar în a doua 

400, şi ?/, dintre ele sunt femei. Lucrul de femei este 

în România mult mai ieftin fiind-că până acum femeile 

rare-ori găsesc o ocupaţiune lucrativă. Până acum s'aii 

produs 10 calităţi de tutun de fumat, 16 calităţi ţiga- 

rete şi D calităţi de tabac. In Ianvarie 1873 sa început 

fabricarea ţigaretelor de foiţă, la care servesc 38 ma- 

şini de mână, lăcute tote în atelierele proprii ale Re- 

giei. Mai târdii sa înfiinţat o fabrică pentru facerea 

de ţigări pentru consum in interior şi pentru esport, care 

produce în parte ţigări de mare valdre. Dintre cele 66 

calităţi de ţigări de foi destinate pentru vindare în in- 

terior, 20 sunt importate din Havana direct. Dela în- 

troducerea monopolului incâce a mai scădut în cât-va 

consumul de tutun de fumat şi de țigarete şi acumel 

este de 0,56 klg tutun de fie-care persână a popula- 
țiunei. 

Clima şi solul României sunt destul de favorabile pen- 

tru cultura tutunului, iar produsul nu este întru nimic 

inferior calitativ celui turcesc veritabil, seu este numai 

o mică şi neînsemnată diferinţă între ele, de aceea el 

işi găsesce şi în streinătate din ce în ce mai mulţi a- 

doratori. Calitățile de tutun cari se cultivă în jurul Hu-
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şilor, şi Găescilor sunt acelea care se apropie mai 

mult în val6re de cel turcesc, iar tutunul care înainte 

vreme se dehita în Austria şi Germania sub. numirea 

de tutun turcesc, era forte des un product românesc. 

Rud. Hencke sasţine că deja cu mai multe decenii 

in urmă esportul de tutun din România era cu mult 

mai însemnat de cât cel al Turciei europene, iar con- 

sumul de tutun în interior era în Turcia mult mi mare 

de cât în România. După inforimaţiunile lui Aurelian, 

producţiunea de tutun a României intrecea deja de 15 

ani cu mult consumaţiunea din interior, şi pe fie-care 

an r&mânea un escedent frumos pentru esport. Escep- 

țional de favorabilă a fost însă producţiunea de tutun 

din anul 1872, atât in privinţa cantităţei cât și a calitătei, 

care a fost evaluată atunci la 4,000,000 kgr, şi de sigur 

că nu prea jos..: 

Regia a luat pretutindenea măsurile necesari pentru 

a concentra cultura tutunului cu deosebire in distric- 

tele cele mai favorabile, şi in fie-care an trimite 6meni 

de specialitate, prin judeţe. cari să instruiască şi să a- 

rate cultivatorilor mari şi mici, metâdele cele mai bune 

de cultură. In anul 1885 am cunoscut un ture je mo- 

şia şcOlui practice de agricultură dela Strihareţ, care 

se pricepea fârte bine la cultura tutunului şi avea mi- 

siunea de a iniţia pe elevi in cultura lui la uscare. Si 

pe moşia d-lui Stolojan am găsit culturi întinse de tutun, 

cari lăsai puţin de aorit. | 

Regia tutunurilor din România a espus produsele ei de 

tatunuri în foi, ţigări, tutun tăiat şi tabacuri — la âife- 

rite concursuri şi esposiţii internaţionale, şi a obţinut 

pentru ele mari recunoscinţe şi premii, iar cererea după
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atari produse cresce pe an ce merge. Deşi astă-di gă- 

sesci în diverse judeţe şi regiuni ale ţărei culturi de 

tutun pe areale mai mari, ori mai mici, totuşi distric- 

tele Iilov, Vlaşca, Argeş, Dâmboviţa şi Fălciu întrec 

pe tâte cele-alte prin cultura lor îngrijită ; şi metodele 

de cultură se amelioreză şi perfecţioneză pe an ce merge, 

ait adus şi aclimatisat s&minţa streină şi în special 

varietatea lenidje despre care se susţine că dă produsul 

cel mai fin dintre tâte. In ori-ce cas s&minţa impor- 

tată direct din Turcia trebue reinoită tot al 2-lea an cu 

sămînţă importată direct fiind-că ea degenereză aci lesne: 

foile se fac mai mar: şi mai grâse, şi perd şi din 

aroma lor. 

Cultura tutunului aduce regatului României un venit 

anual de peste 18,000,000 franci, care însă va cresce şi 

mai mult după ce va fi introdusă în t6te localităţile po- 

trivite pentru el şi după ce se va da mai multe ingri- 

jire culturei lui. 

După intormaţiunile d-lui prof. Brândză, se cultivă 

in România cu deosebire tutunul turcesc (Nicotiana 

rustica L.), el are foile ovoide, g'6se şi băşicate ; cele 

superidre sunt senile, iar cele de dedesubt sunt peţiolate. 

Inflorescenţa este un racem contras de mărime me- 

diocră. Fără îndoială că varietatea acesta este cea mai 

nesimţitore şi mai resistentă intre tote, [aţă de schim- 

bările brusce ale temperaturei de acolo, şi din causa 

aceasta se cultivă cu preferinţă atât în România cât 

şi în Ungaria şi Rusia. 

Noi am vă&dut însă în mai multe localităţi din Ro- 

mânia cultivat şi tutunul de Virginia (Nicotiana tabacum) 

care are foi aplecate în jos, lungăreţe-lanceolate şi la
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vâri ascuţite. Nervurele lui laterale plâcă sub un unghii 

ascuţit dela nervul median. Inflorescenţa lui este intr'un 
racem reschii at şi adesea de o dimensiune considerabilă. 

Fumătorii români sunt forte pretenţioşi faţă de ca- 

litatea tutunului; înainte de tâte ei vor ca tutunul să 

ardă de-o potrivă şi uşor, şi la ardere să desvolte un 

miros plăcut. De aceea pentru calităţile mai bune şi 

superidre ei plătesc bucuros preţurile cele mai mari — 

d. es. 50— 75 franci de kilogr. 

In timpurile din urmă s'a dovedit că calităţile superidre 

de tutun conţin mult mai puţină nicotină de cât pro- 

dusele mediocre şi inferire. După cercetările lui Nepler, 

resultă că tutunul de Havana conţine numai 0,620/, 

nicotină, iar tutunul de Porto-Rico 1,2/,, pe când tutunu 

numit «Unterlinder» din Baden conţine deja 3,36%/, 

nicotină. Tot-d'auna în tutunurile cari produc mult căr- 

bune, canţitatea de nicotină este mai mare de cât în 

acelea cari nu produc cărbune. Şi în România se sus- 

ține ca şi la noi, că tutunul se lace mai bine pe te- 

renurile nisipâse şi bogate ; şi că acolo el dă un product 

de calitate superidră şi de un miros plăcut; cu tâte 

acestea el se cultivă des şi pe terenurile mai bune 

—argil6se şi lut6se — deşi produsul se plătesce tot-d'auna 

ceva mai ieftin. | 
Un timp umed şi rece nu priesce plantelor de tutun, 

pe când un timp cald şi secetos e suportat mai bine; 

de aceia se pare că în clima cea caldă şi secetosă a Ro- 

mâniei îi place f6rte mult. Faţă de temperatura medie 

de vară de 210:C. a ţărei, tutunul îşi pote satisface pe 

deplin exigenţele, căci, pentru a ajunge la desvoltare
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complectă, îi tebue o căldură sumară de 3200—3600 C. 

care o găsesce în cele mai multe localităţi ale ţărei. 

Românii cultivă tutunul de ordinar după cereale, dar 

de multe ori şi în ţelină, în pajiştea ruptă din noii. Dar 

de multe ori vedem tutunul cultivat pe acelaşi loc mai 

mulţi ani de-a rendul şi fără întrerupere — în grădini 

de tutun speciale. Prepararea terenului trebue să fie 

cel puţin cu 6—8 dile terminată gata înainte de sădirea 

tutunului, şi care se face tot-d'auna pe la finele lui 

Iunie sâii la inceputul lui Iulie, iar plantele tot-d'auna 

să fie sădite pe terenul arat prospăt. De aceea terenul 

se ară deja în tâmna precedentă odată sâu de 2 ori, 

iar în primăvara următâre se mai ară incă odată cu 

plugul, şi apoi se m&runţesce bine cu grapa şi tăvălugul. 

Tutunul vroesce să aibă un pământ bine gunoit, care 

însă în România nu i-se prea dă, de cât numai în casuri 

escepţionale, şi țăranii dic, că după ingrăşatul cu bă- 

legar foile tutunului se fac în ad&văr mai mari, dar 

produsul săi nu este nici-odată fin şi aromatic. Ore 

să nu aibă şi ei dreptate în privinţa acâsta? 

La sădit plantele cele tinere se pun în rânduri la câte 

10—80 cm. distanţă unul de altul, şi prin acesta obţinem 

spaţiul necesar pe care să putem umbla la lucrările 

ulteriâre, şi pe care le putem apoi face cu mare uşu- 

rință. Pretutindinea unde tutunul se cultivă cu 6re-care 

îngrijire, se prăşesce de 2—3 ori în decursul verei şi 

la urmă se trage ţ&rina în jurul lui—«se muşuroesce» 

şi apoi dacă mai rupem şi inflorescenţa şi puieţii la 

timpul oportun, atunci de sigur că şi recolta lui va fi 

satisfăcătâre, atât în cantitate cât şi în calitate. 

«Prin ruperea inflorescenţei — mucărit — şi a puieţilor
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— copilit — sporesce, după cercetările D-rului Kossu- 

tânyi, f6rte mult cantitatea de nicotină din foile de tutun, 

pe când prin lăsarea acestei operaţiuni, dosa de nico- 
tină scade tot-d'auna. Având însă în vedere că dosa de 

nicotină este cu totul neinsemnată în sămînţă, pare că 
nicotina ar avea un rol cu totul inferior şi neinsemnat 
în economia plantei de tuten. 

Dacă lăsăm florea tutunului neruptă, tâtă activitatea 

lui se concentrâză in desvoltarea seminţei, din care 

causă producţiunea de nicotină ca un ce secundar trebue 

să r&mână cu totul înapoi. As-tfel se esplică faptul, că 
în Ungaria şi probabil şi în România, unde inflorescența 

şi pueţii nu se rup, se produce un tutun de lulea atât 

de mâle, care după ce s'a uscat şi tăiat, îndată p6te 
fi întrebuințat la fumat, pe când tutunul produs în 

Francia şi Palatinat trebue mai ântâiă spălat cu apă. 

Pretultindenea unde voim să avem un tutun de lulea 

mai m6le, vom neglige cu totul mucăritul şi copilitul 

— cari şi aşa sunt destul de costisitâre; pe când la 

foile de ţigări prin ruperea inflorescenţei, foile se des- 

voltă mai bine şi devin mai de val6re, iar spesele ese- 

cutărei ori ne esecutărei acestei operaţiuni le va decide 

preţul mai mare al foilor.» 

La metodele de cules usitate acum acolo, nu se ţine 

s6mă de loc ca foile inferidre dela mijloc şi dela veri 

să ajungă fie-care la maturaţiune la timp diferit, şi 

să le rupă în consecinţă; ci acolo se culeg tâte loile 

de-odată, de ordinar după 90 dile dela sădire, ceea-ce 

are de resultat că foile de dedesubt şi dela mijloc sunt 

prea trecute, se rup şi se strică de multe ori.In Olanda, 

din contră, şi în ţinutulidela Emmerich, se recoltâză
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mai ântâiii foile dedesubt, apoi mai târdiă cele dela 

mijloc, şi în fine cele dela veri, şi apoi ele şi obţin un 

preţ, cu 10 —15 mărci mai mare, de cât cele recoltate 

tte de odată, practicate de cultivatorii din alte ţări. 

O altă amelioraţiune pe care am putea-o adopta dela 

olandezi, ar fi tăierea nervurelor grâse pentru înşirat, 

înainte de a pune tutunul în şoprânele de uscare. Dr 

Nessler a observat că la 40 dile dela pusul la uscat, 

nervurile tăiate conţineau numai 200/, umiditate, pe 

când în cele netăiate era 80%/, umiditate. Dar tăierea lor 

mai are o mare influenţă şi asupra culbrei, elasticităței 

mai mari a foilor, dar şi impeaică formarea de mu- 

cigaiu, şi mucezirea foilor. O altă cerinţă pentru a 

obține un tutun bun, este de a conserva pământului 

cât mai multă umiditate. Observaţiuni făcute in direc- 

iunea acâsta ai demostrat că pământurile bine prăşite 

(săpate, evaporeză mai puţină apă de cât cele pulin 

Jucrate. Un Morgen (pogon) de Baden de pământ ne prăşit 

a evaporat în 3 dile 460 cm. apă, pe când un ieren de 

aceiaşi întindere insă bine săpat a emis în acelaşi in- 

terval de 3 dile numai 160 cm. apă. 

Culesul la tutun se începe îndată ce foile lui ai căpătat 

o culre gălbuie. Cele de dedesupt se coc maiânteiu se 

recolteză mai "nainte şi fiind-că sunt mai tot-d'auna stro- 

pite şi încărcate cu nisip, ele se vând deosebit, şi de obi- 

ceiii pe un preţ mai mic. Foile de tutun se înşiră apoi câte 

una pe o sforă şi se pun la uscat în şoprâne bine 

ventilate, şi ast-fel de uscătâre s'aii introdus deja de mult 

pentru uscatul tutunului. La şe6la practică de agricultură 

dela Strihareţ am vă&dut o uscătâre frumâsă, care pote 

servi de model şi altora. O uscare grabnică şi uniformă—



273 

la umbră—este tot-d'auna necesară, dacă voim să obținem 

o marfă de calitate superioră. Dacă insă tutunul este 

f6rte des înşirat şi timpul este ploios (umed) şi fără 

ventilaţie suficientă, atunci de multe ori tutunul se va: 

mucedi şi strica cu totul. De alt-cum faţă de clima cea 

secetâsă şi avidă a României mucedirea foilor de tutun 

acolo nu este aşa detemutca la noi in Germania. Duţă 

uscare, tutunul se alege îu 4 calităţi: fruntea, cel mij- 

lociu, cel nisipos şi c6da. tele două calități d'ânlâiii se 

aleg şi după mărimea foilor, şi se înlătură din ele t6te 

foile vătămate şi stricate cât de puţin. Instructorul 

pentru cultura tutunului dela Strehareţ, citat mai sus, 

proceda la alegerea şi clasarea foilor de tutun precum 

şi la alte operaţiuni cu multă îngrijire şi atenţiune şi 

ar fi de dorit ca elevii de acolo să înveţe cât se pote: 

de mult dela omul espert. Noi n'am avut ocasiune de 

a asista la împachetarea toilor de tutun, dar am audit 

că ea lasă mult de dorit. Producţiunea medie se urcă 

de hectar la 30—32 q. toi. 

După Brândză se ivesce pe plantele de tutun un parasit 

forte uricios, Phelipae ramosa care face câte odată mari 

stricăciuni în plantaţiunile de tutun; el se ivesce cu 

deosebire atuncia când plantaţiunile de tutun nu au 

fost îngrijite cum se cade, şi apoi se propagă iute pe rădă- 

cinile plantelor distrugându-le cu totui. Cu deosebire 

cultivatorii de tutun din Moldova se plâng de ivirea desă 

a acestui parasit. Dintre insectele văt&mătâre tutunului 

sunt: Mylabris 'Tuesslini Pg., Mamestra brassicae IL, 

Mamestra persicaria şi Plusia gamma, care din timp în 

timp se ivesc şi în România şi fac stricăciuni culturilor 

de tutun. 
18
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Hameiul—(Humulus lupulus) n'a fost luat până acum 

în o cultură sistematică încă nicăeri, ceea ce este forte 

de regretat, fiind-că în timpul din urmă s'ai inființat mai 

multe berării mari în ţară, cari negăsind hameiu în în- 

terior, sunt silite al importa din streinătate. Hameiul 

sălbatic se găsesce, după Brândză, pretulindinea în ţară 

prin grădini ca şi prin tuferişuri şi păduri; pretutindenea 

vedi adesea nisce esemplare forte frumose şi vigurâse 

de hamei, pe care ţăranii până este încă crud îl adună 

şi'l consumă ca salată ori legumă ; ici, colea adună şi 

florea lui şi o vina la berăriile mai mici din provincie. 

Ar fi însă forte de recomandat ca în locurile potrivite 

să se ia în cultură acâstă plantă comercială, îiind-că nu 

încape nici o îndoială, că la o cultură raţională ea ar 

da nu numai recolte satisfăcătâre, ci chiar abundente. 

Pentru alegerea speciilor ce sunt a se cultiva, cultivatorii 

ae acolo, ar procede mai nemerit întrebând pe fabricanţii 

e bere de acolo şi apoi a se decide pentru hameiul timpu- 

riă, ori târdiii. După esperienţele nostre,hameiul timpuriu 

dă în anii buni nisce recolte f6rte abundente şi se şi 

pote desface uşor, dar pagubă că el nu prea reuşesce 

şi se compromite de multe ori. Probabil că pentru îm- 

prejurările de acolo sar potrivi pote ceva mai bine 

hameiul târdiu care de obiceiu dă recolte mai mari decât 

hameiul timpurii, iar dintre diferitele specii de hameiuri 

târdii am recomanda cu deosebire pe cel cu strugurile 

verde pentru cultură. 

Pe pămenturile lutâse, dulci şi calde, cari se găsesc 

forte des in România, fără indoială că planta acâsta ar 

reuşi forte bine şi ar da nisce flori fârte aromatice; 

ar şi în nisipuri şi în pădurile defrişate se face hameiul
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forte bine. Numai de apa stagnată să nu sufere planta- 
țiunile de hameiii. 

Posiţia cea mai nimerită pentru plantaţiunile de ha- 
meiă este, după ale n6stre esperienţe, o pantă dulce 
spre Sud, iar spre Nord şi Nord-Est să fie adăpostită 
de păduri cari să o ferâscă de vânturile violente şi reci. 
O situaţiune espusă în faţă este condiţiunea primordială 

la alegerea grădinei de hameiii. Dacă pe lângă acestea 

ea este înconjurată şi despre Vest de păduri şi arbori 

mari, atunci cu atât mai bine, căci cel puțin prăjinile 

(aracii) de hameiă nu vor fi doborâte de vânt şi furtuni. 

Pretutindenea unde lemnul este scump, în locul pră- 

jinilor celor lungi şi scumpe se introduce cultivarea ha- 

meiului pe sirmă; acest sistem s'a introdus deja pre- 

tutindenea în Europa occidentală şi centrală şi cu bun 

succes. Noi am recomanda cu insistenţă agricultorilor 

români, cari ar voi să se ocupe cu cultura hameiului 

ca mai ântâiă să visiteze centrele renumite de cuitura 

hameiului din Bavaria, Wurtemberg, Baden, Boemia 

Hessa şi pote şi din Altmark în Prusia, pentru ca să 

vaqă şi cunoscă acolo mai ânteiu sistemele de cultura 

raţională a hameiului din esperienţă proprie. 

Plantele aromatice se cultivă de către grădinarii bulgari 

numai în casuri isolate şi pe areale restrinse. După cât 

am putut afla,se cultivă ceva anason (Pimpinella anissum) 

pentru rachieriile mici şi fabricele de licoruri din ţară. 

Pe un teren cald şi profund care a fost arat adânc 

din t6mnă, iar primăvara, semănat de timpurii, se obţin 

des recolte bunicele din acâsta plantă aromatică. Pro- 

ducţiunea mijlocie este de 400—800 kgr. s&minţă şi 

20.—95 q. paie. Anasonul cere o plivire de timpuriu de



276 

buruenile ce se ivesc şi apoi o săpare repetată printre 

rendurile plantelor; iar dacă nu'i dăm aceste lucrări 

de întreţinere nu trebue să ne mirăm dacă mai târdiu— 

tâmna—trecolta lui este slabă. 

Coriandrul (Coriandrum sativum) se întrebuinţâză 

în acelaşi chip ca şi anasonul, şi cere aceiaşi cultură 

şi îngrijire ca şi anasonul, dar dacă terenul îi priesce 

dă recolte mai sigure şi mai abundente de cât acela. 

Pe terenurile însă mai puţin lavorabile şi cu o cultură 

puţin îngrijită trebue să ne mulţumim cu o recoltă de 

8—10 gq. seminţă la ha, 

Muştarul (Sinapis alba) şi chimionul (Carum carvi) 

se cultivă rar şi mai cu s6emă în unele localităţi din 

Moldova. In Muntenia cultura acestor jplante aromatice 

şi de condiment nu se usiteză s6ii de loc sâit forte 

rar de tot. Aci se cultivă ceva mai des prin grădini 

thimul seu cimbruşorul (Thymus vulgaris L.). Planta 

acâsta este in Europa de Sud pretutindinea indigenă, 

iar în Germania de Nord se cultivă numai prin grădini. 

Ea pare a nu cresce spontanei nici în România, căci 

prof. Brândză dice despre ea textual următârele: «Thy- 

mus vulgaris se cultivă prin grădini.» După părerea 

n6stră cultura plantelor aromatice ar fi de recomandat 

pentru multe localităţi din România şi ar merita o mai 

mare atenţiune de cât aceia care i sa dat până acum. 

Plantele prășitâre, plantele tuberculbse şi 

rădăcin6se. 

Cultura plantelor rădăcin6se şi tuberculse este puţin 

răspândită în România, şi unde se practică, acolo se
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face numai pe areale restrinse, dar noi suntem de pă- 
rere că cultivatorii de acolo se vor decide in scurtă 
vreme pentru cultura unei si altei plante tuberculâse 
îndată ce ei vor cunâsce folâsele cele mari, ce ele 
sunt în stare să aducă economiilor lor. După tâte câte 
am aflat despre nutrirea vitelor de acolo, trebue să 
admitem că ea este fârte defectu6să şi de multe -ori 
s6rmanele vite sunt silite să îndure mare f6me şi mai 
cu s6mă iarna. După o vară uscată şi secetâsă reser- 
vele de furagiuri din fenețe şi păşuni, şi aşa destul de 
modice, sunt consumate şi epuisate deja la încejutul 
iernii, iar apoi d'aci înainte până primăvara bietele vite 
sunt ţinute numai cu coceni de porumb şi paie de ce- 
reale. Un adaos de hrană întăritore nu se usiteză Şi 
se practică numai în câte-va economii pe la proprie- 
tarii mari. 

Sub aceste raporturi apoi nu trebue să ne mirăm 
dacă în cele mai multe economii, vitele ies în primă- 
vară într'o stare deplorabilă şi se scot cât se pâte de 
timpuriii la iarbă şi păşune pentru ca să se pOtă recu- 
lege singure în cât-va. 

Cât de mult s'ar putea ameliora aceste raporturi de- 
plorabile dacă lumea s'ar decide să introducă cultura 
sfeclelor, napilor, cartofilor, ete. în mare! Dar noi ne 
temem că mai t6te poveţele bune ce am dat 6menilor 
ce "i-am întelnit în călătoriile n6stre prin ţară, in pri- 
vinţa culturei sfeclelor vor rămâne încă multă vreme 
ne hăgate in s&mă. Am recomandat agricultorilor din 
diferite localităţi ale României, de repeţite ori, şi voim 
a 0 repeta şi aci în scris, să amestece sfeclele şi alte 
plante tubercul6se şi rădăcin6se cu paie s6i fân şi să
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le dea ast-fel vitelor cornute şi oilor, cărora le ar prii 

mult mai bine de cât le priesce fânul şi paiele. Dacă la 

acestă amestecătură s'ar mai adăoga şi o cantitate echi- 

valentă de alimente azotâse (turtă de uleii, uroială, 

tăriţe, etc.) atunci efectele şi val6rea hranei ar deveni 

malt mai mari. Pentru agricultorii noştrii germani acestea 

t6te sunt 6re-cum A B C al intregei sciinţe a alimen- 

taţiunei, şi fie-care ţăran al nostru scie [6rte bine că 

economia şi moşia lui nu pâte să subsiste şi să pros- 

pereze fără cultura plantelor rădăcin6se şi tubercul6se. 

Ce bine ar fi dacă şi ţăranii români ar veni în curend 

la aceste convingeri, căci este deja timpul suprem ca 

ei să ingrijască odată mai bine pentru ţinerea şi hră- 

nirea mai bună a vitelor pe timp de iarnă. 

In câmpul de esperienţă a şcâlei dela Herăstrău s'au 

făcut în anul 1886 noui încercări cu cultură de sfecle 

diferite, care a dat resultate forte satisfăcătore. Noi 

înşine am avut ocasiunea să vedem parcelele de sfecle 

şi am şi cântărit mai multe stecle în formă de flacâne 

şi am r&mas uimiţi de greutatea cea mare a lor, căci 

unele esemplare aveati o greutate de 6,7 şi chiar 8 klgr. 

şi recolta totală a lor la hectar a fost ae 000—700 q. 

în tâmna trecută. Dacă vom mai lua în consideraţiune 

că aceste recolte s'aii obţinut fără nici o ingrăşare a 

pământului, apoi vom avea deplin motiv de a crede, 

că cultura sfeclei în România pe multe locuri pote să 

dea recolte mult mai mari, dacă principiile alimentare 

ale plantelor ce aă fost frustate din pământ prin re- 

coltele anteridre de plante diferite, i se vor restitui sub 

formă de gunoiă, ori ingrăşeminte. 

„Câţi-va mari proprietari cari ai introdus de câţi-va
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ani incoce cultura sfeclelor şi a tifoiurilor in mare, 

S'ai convins deja în d-ajuns de ce val6re mare sunt 

ele, căci ei pot în consecinţă să ţină şi să hrănâscă cu 

mult mai bine vitele lor pe timp de iarnă de cât inainte, 

şi apoi tocmai prin cultura lor vin in posiţia adevărată 

de a introduce o ingrăşare sistematică şi complectă de 

boi şi berbeci. Apoi de la vitele puse la îngrăşat se obţine 

O greutate de tâiere, care înainte nici nu o cunoscuse, 

şi era considerată ca absolut imposibilă. Dintre dife- 

vitele plante tubercul6se şi rădăcin6se sunt mai impor- 

tante pentru nutriţiunea vitelor : sfecla (Beta vuigaris) 

care stă în fruntea tuturor, dar se mai pot întrebuința 

încă cu bun succes la vite şi maicu s6mă la rimători 

cartofii (Solanum tuberosum), şi perile de pâmânt ss 

guliile (Helianthus tuberosus). Napii sei broşbele, şi 

napii de mirişte (Brassica rapa communis) dai tâmna 

târdiu s6i la începutul iernii o bună hrană pentru vite 

şi deci, şi ei merită să nu fie perduți din vedere. Perele 

de pământ s6u guliile dai un nutriment de vite mai 

bun chiar de cât napii, dar ele cer o cultură mai în- 

grijită, însă şi dau pe terenurile potrivite o recoltă mai 

abundentă. | 

Despre tâte plantele tuberculse, fără escepţiune, putem 

susţine cu deplină qreptate că nici una din ele nu pâte 

suporta buruiana, şi tâte cer stirpirea ei prin prăşila 

repeţită, şi numai acolo pot să dea resultate satisfă- 

cătâre unde putem distruge buruiana la timpul oportun. 

Napii sâu tuşii (Brassica campestris, Napobrassica) pot 

fi întrebuinţaţi la alimentaţiunea omului cât şi a ani- 

malelor ; cer un pământ mai lutos şi nu prea nisipos, 

şi deci pe terenurile argilse şi lutâse sunt de preferit
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culturei sfeclelor. Ei reuşesc fârte bine în climatele 

aspre, şi deci se potrivesc f6rte bine pentru economiile 

din Carpaţi. Productiunea medie a lor este de 30 —50.000 

kgr. rădăcini la ha, cari dau nn nutreţ escelent pentru 

vitele puse la îngrăşat, şi câte odată sunt preţuiţi mai 

scump chiar de cât sfecla şi cartofii. După Dietrich şi 

Konig, napii conţin 88,40, apă, 1.50/, substante uzo- 

tâse, 0,10%], celulosă, 8,4%, materii estractive fără azot, 

0,87 %/, cenuşă. 

Morcovii (Daucus carota) cer un păment profund, nu 

prea grei, şi o cultură de grădină. Morcovii sunt un 

nutreţ escelent pentru cai, vite cornute şi rimători, care 

mar trebui să fie desconsiderat nici în România. 

La nutriţiune, o rațiune de 10—12 kgr. sfecle şi 8—10-a 

parte de paie tăiate pe di pentru o vacă mare de 500 

kgr. greutate în visţă, dă un bun aliment, care vacilor 

le produce un lapte gras din care putem face un unt 

gustuos. Alimentaţiunea cu morcovi (Daucus carota) nu 

prea favoriseză ce e drept secreţiunea laptelui dar con- 

tribua ca untul vacii să fie de o calitate escelentă. Napii 

(Brassica campestris napobrassica) au şi ei o bună în- 

fluenţă asupra secrețiunei laptelui la vaci şi se pot da 

până la câte 15 kgr. napi de vită mare pe di. Dacă însă 

"i-am da în cantitate mai mare, atunci ei, ca şi tote spe- 

ciele şi varietățile de varză — Brassica—dait lesne un- 

tului un gust amar. Tot acelaşi lucru se întâmplă când 

hrănim vacile cu sfecle degerate seu atinse de ger, şi 

în cantitate mai mare. Sfeclele atinse de ger sar putea 

utilisa mai bine, făcându-le mai ântâiii murătură—ină- 

crindu-le—şi apoi ca murătură să le dăm la vaci. In 

timpul din urmă sa afirmat de repeţite ori că amărela
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untului după nutrirea vacilor cu sfecle sar putea evita 
din capul locului dacă pe lângă sfecle am mai da la 
vaci şi s6eminţă de la Ulex europaeus sei embrioni 
de slad. 

Sfecla de zachăr, care este o varietate a sfeclei de 

nutrej şi f6rte potrivită pentru fabricaţiunea zacharului, 

pe terenurile bune şi climă potrivită dă mari recolte. 

Deşi industriei şi fabricaţiunii zachărului i sa dat 
pănă acum puţină atenţiune in România şi s'a făcut cu 

puţin succes, totuşi nu ne îndoim că ea va avea un 

frumos viitor şi că cu timpul va aduce mari venituri 

ţărei. Analisarea repeţită a sfeclelor produse în diferite 

regiuni şi localităţi ale ţărei, a dovedit că ele conţin 

o dosă suficientă de zachăr, 12—150/,, iar cantitatea de 

sfecle recoltată la ha nu lasă nimic de dorit, ba întrun 

an a lost chiar fârte mare. Nu putem insă nega şi nici 

ascunde agricultorilor români că cultura sfeclei de zachăr 

cere multe braţe şi multe vite de jug, şi pe lângă aceste 

probabil că şi o ingrăşare potrivită, in cele mai multe 

localităţi ale ţărei. Dacă ni s'a spus că cele 2 fabrici 
de zachăr din ţară, dela Chitila şi Sascut, ai făcut până 

acum rele afaceri, apoi trebue să presupunem că s'a 
comis mari greşeli atât la cultura sfeclelor cât şi la 
fabricajiunea zachărului. In timpul din urmă insă ra- 
porturile dela Sascut s'au ameliorat esenţial. 

Proprietarii țărani nu s'aii putut decide pentru intro- 

ducerea culturei sfeclei de zachăr căci între ei şi se- 

menii lor, s'a lăţit faima şi credinţa deşertă că prin 

cultura de stecle pămentul devine inapt pentru cultura 

altor plante şi în special pentru cultura porumbului. 

Prejudiţiile şi superstițiunele jâcă un mare rol la ţăranii
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de acolo şi impedică progresul în tâte privințele, şi de 

aceia Statul ar trebui să angajeze şi să încurajeze câţi-va 

6meni energici cari să premârgă cu bun esemplu şi 

să introducă cultura raţională a sfeclelor. In scopul 

acesta ar trebui trimişi câţi-va tineri silitori în strei- 

nătate, în Francia şi Germania, cari să înveţe siste- 

matic cultura sfeclei şi fabricaţiunea zachărului, pentru 

ca apoi întorşi în patria lor să servâscă ca instructori 

practici. Capitalul necesar s'ar putea uşor procura, căci 

între malţii proprietari mari şi arendaşii cei bogati s'ar 

găsi de sigur destui ca să întemeieze fabrici noui şi 

să introducă o cultură raţională de sfecle. Cu sistema 

Q&răpănătâre de până acum, nici întrun chip nu mai 

merge. De aceea ei trebue să'şi dea mâna cu toţii ca 

cu forţe unite să dea agriculturei, culturei vitelor, şi 

industriilor anexe, îngrijirea ce ele v merită. 

Cultura plantelor amidon6se—teculare—se reduce la 

cultura câtor-va sute de mii de hectare cu cartofi, cari 

se cultivă în grădinile şi câmpiile din jurul oraşelor 

mari sai mijlocii. 

Majoritatea poporului român nu vrea să scie mult 

despre cartofi ca plantă alimentară, şi o lasă mai mult 

în sarcină tergoveţilor. Ţăranii consideră cartofii ca in- 

suficienţi pentru alimentaţiune şi cred că ei se pot hrăni 

cu mult mai bine cu mămăliga lor de cât cu tuberculele 

cele streine. De aceea găsim cartofii mai mult pe me- 

sele 6menilor culţi: proprietari, funcţionari, t&rgoveţi, 

etc.. dar şi aci tot numai în cantităţi mici. Noi însă 

suntem de părere că consumaţiunea esclusivă de porumb 

nu este intru nimic mai bună şi mai igienică de cât 

cartofii ; în ori-ce cas la populaţiunile cari se nutresc
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vredominant din cartofi, nu se ives2 bâle de acelea uri- 

ciose precum este Pellagra care s'a ivit la poporul român 

şi în Italia de sus, care se nutresce esclusiv cu porumb. 

B6la acâsta endemică şi încă puţin cunoscută se ivesce 

la adulţi în etatea mijlocie cari lucreză în libertate lucrări 

obositore, şi sunt arşi de arşiţa s6relui. După părerea 

unor naturalişti, pellagra provine din ciupercile parasite 

cari se desvoltă pe porumbul stricat, şi de aci trec apoi 

grămacă pe pielea şi corpul omenesc. 

Cele mai multe casuri se manifestă sub formă de 

perturbațiune a digestiunii, apoi bâle de nervi, debi- 

litate şi idiotisare, precum şi ivirea unei bâle proprii 

de piele pe membrele espuse la arşiţa sorelui. Grădi- 

narii bulgari în Muntenia şi şvabii din Dobrogea se 

ocupă bucuros cu cultura cartofilorin mare, şi ne spuneau 

că în cei mai mulţi ani ei obţin recolte abundente, şi 

cartofii sunt de multe ori de o mărime considerabilă 

de câte 1/, —!/, kgr. greutate, sunt şi bogaţi în feculă 

(amidon) (fâinoşi) gustuoşi şi nu sunt atacați de maladii. 

Ei aleg pentru pusul cartofilor un păment uşor şi 

secetos fiind-că sciii că cartofii nu pot suporta un teren 

consistent şi profund; de asemeneu sciă şi coloniştii 

germani ca şi grădinari. bulgari că este nemerit să 

schimbe des s&mînia, şi din causa acesta ei 'şi importă 

cartofii de s&minţă din depărtări mari. Cartotii numiţi 

cepa de Sacsa sunt (6rte căutaţi în România şi bine 

plătiţi. In unele localităţi ale țărei se mai întrebuinţâză 

cartofii pentru fabricaţiunea spirtului şi a scrobelei şi 

prin urmare, în apropiere de fabrici ei se cultivă espres 

pentru acesta pe întinderi mai mari şi pe câmp deschis. 

Lucrările de întreţinere lasă la cartofi încă de obiceii
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mult de dorit, căci de multe ori îi copleşesce cu totul 
buruiana de care ei aă mult să sufere. In privinţa can- 
tităţii ce se recoltâză acolo n'am putut obţine date po- 

sitive, dar ni s'a spus că recoltele de cartofi sunt fârte 

bogate, incât 6menii nu aravea nici un motiv dea se 

plânge de ele. Păstrarea lor peste iarnă se face de obi- 

ceiii în gropi s6ă bordeie şi mai rar în pivnițe. Din 

inițiativa directorlui şcâlei dela Hersstr&ă, grădinarul 
şcolei anume Roth, a făcut in anul 1885 încercări 
de cultură cu diferite specii noui de cartofi cari 
aii dai resultate destui de importante. De pe o supra- 
faţă de 700 m2. pe care s'a pus 100 kgr. cartofi de Braşov 
s'a recoltat 1250 kgr. cartofi. Mulţi dintre cartofii mai 
mari, dintre aceştia sau cântărit aparte şi aveaă o greu- 
tate de 1 kgr. şi mai bine, pe o altă parcelă 144 m2, 

a pus 5 kgr. de cartoli, şi a recoltat o cantitate de 
500 kgr. 

Unii dintre agricultorii de acolo, şi-a dat multă 
silinţă în timpul din urmă pentru a propaga cultura 

cartofilor prin scrieri şi cuvântări printre săteni. Aşa 

bună-oră sub-directorul şeâlei de la Herăstrău, a pu- 

blicat o monografie interesantă despre cultura raţio- 

nală a cartofilor, care a găsit mari simpatii în po- 

por, dar n'a putut contribui mult la propagarea lor. 

Apoi nici pământul României nu prea este pretu- 

tindenea potrivit pentru cultura cartofilor ; căci pe tere- 

nurile compacte şi gresie, argil6se şi lut6se, cari sunt 

mai pretutindenea predominante, cartotii nu se prea 

fac, sai şi dacă se fac nu prea surt făinoşi. Fi se fac 

mult mai bine pe terenurile mai uşre, nisipuri lutâse 

şi luturile nisipâse. Dar nisipurile sărace şi uscate de
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tot nu priesc la cartofi; căci ei rămân acolo mici şi 

conţin puţină feculă. Pe terenurile ceva mai uşOre car- 
tofii se fac mai mari şi mai gustoşi de cât pe t6te te- 
renurile compacte. Din experienţă scim că speciiie albe 

şi galbene se potrivesc mai bine pentru terenurile mai 
uş6re, pe când cele roşii şi vinete sunt mai bune pentru 

terenurile ceva mai consistente. 

In România se cultivă cartofii mai mulţi ani de-a 
rendul fără întrerupere, sistemă, care pretutindenea ar 
trebui abandonată. In economiile cari aă introdus sis- 

tema trienală, cartofii se cultivă în ogor, ceea-ce însă 

nu prea este avantagios pentru cerealele de tâmnă cari 

urmeză după ei. în ori-ce cas, în cultura alternă, cartofii 
se pot cultiva mai bine şi apoi după ei să urmeze o 

plantă de primăvară — orz, ovăz — cari încă reuşesc 
tot-d'auna bine. Cu cât terenul este mai consistent şi 
mai compact, cu atât trebue mai bine ingrijit şi preparat 

pentru cartofi: t6mna, înainte de a îngheţa terenul 

trebue arat adânc, apoi primăvara înainte de a pune 

cartofii îi mai trebue dată o nouă arătură. Pentru car- 

tofi, o bună arătură face fără indoială şi în România 

forte mult, căci de ea depinde şi prăşiiea ulteriră. 
Săparea şi curățirea cartofilor de burueni precum Şi 
adunarea ţărinei formate, face forte bine la cartofi, şi 
incă odată trebue să mai amintim aci că prăşitul car- 

tofilor nu le tolosesce numai lor direct ci şi plantelor 

— cerealelor — ce se cultivă în urma lor ; de aceea opera- 

țiunea trebue făcută cu multă îngrijire. 

Despre cultura guliilor sai perelor de pământ— He- 

lianthus tuberosus—nu am putut afla nimic. Prof, 

Brândză amintesce în «Prodromul Florei Române» că
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se găsesc acolo—dar nu spune şi dacă ele se cultivă 

în ţară ori ba. Tuberculele acestei plante dau pe pă- 

mânturile ceva mai bune mari recolte—atât la câmpie 

cât şi în colnice, şi sunt o bună hrană pentru vitele cor- 

nute, 0i şi rimători, şi de sigur că ar fi de mare im- 

portanță şi pentru gospodăriile de acolo. 

O altă varietate a speciei Helianthus este H. annua 

—FlGrea sorelui—care se cultivă pe multe locuri şi dă 

recolte abundente. 

Am găsit în grădina şcâlei de la Her&străă adevărate 

esemplare de triumf din acâstă specie, a căror arbust 

era de 2 m. înălţime şi fl6rea lor de o mărime con- 

siderabilă, şi ar fi dat o recoltă de 15—90 hl s&minţă 

la ha. Uleiul estras din ea după ce se rafineză dă un: 

uleiii escelent pentru consumaţiune, dar pâte fi între- 

buinţai şi la iluminat. S&minţa de fl6rea s6relui. după 

ce a fost curăţită de coji se întrebuinţeză ca condiment 

sau adaus la prăjituri, supă, marmeladă, etc. 

Turia ce uleiii e un aliment de mare valâre pentru 

vacile cu lapte, etc., cari şitin România se plătesce forte 

bine. Tigele cele gr6se ale plantei acesteia servese 

ca combustibil, iar foile ei şi tigele cele subţiri şi fra- 

gede le mănâncă oile, sai îşi găsesc şi pentru alte 

scopuri o bună întrebuințare. 

Cultura trifoiurilor este până acum cu totul ne- 

însemnată şi mai cu semă în Muntenia, iar în Moldova abia 

s'a început a se introduce pe câte-va moşii mari, se- 

m&nându-se pe areale mai mici spre încercare. Dacă 

agricultorii români ar cunsce folâsele imense ce le 

pote aduce cultura trifoiului, lucernei, sparcetei, etc.,
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de sigur că ei de multă multă vreme deja s'ar fi decis 

să introducă cultura lor în maro. 

Pe terenuvile cele bogate ce se găsesc pe multe locuri 

de acolo, diversele specii şi varietăţi de trifoiuri ar fi 

putut sâ compenseze în de-ajuns lipsa de feneţe bune, 

precum şi lipsa de nutreţ pentru vite pe timpul de iarnă. 

Căci prin cultura trifoiurilor semănate obținem o mare 

cantitate de nutreţ, lără a sărăci şi stârce pămentul de 

substanțele sale nutritive şi fără a'1 slăbi pentru ce- 

realele ce urisză. Trifoiul lasă pământul in urma sa 

într'o stare permeabilă escelentă, iar cu foile sale cele 

multe şi late, l-a umbrit şi "l-a acoperit în de-ajuns fe- 

rindu-! mai bine de secetă şi de uscăciune, iar plantele 

cu rădăcinile lor cele lungi pătrund adânc în pământ şi 

sufer mai puţin de intemperiile temperaturei, resistă 

mai bine în secetile indelungate de cât plantele din 

feneţe şi păşiuni. Suntem ferm convinşi că trifoiurile 

cele cu rădăcina lungă şi puternică vor resista cu mult 

mai bine la secetile cele indelungate ce se ivesc acolo 

aprâpe în fie-care vară, de cât ierburile—gramineele— 

cele cu rădăcinile scurte şi superiiciale. Şi, în fine, ar 

mai fi de adăogat că tritoiurile ne ofer un avantagiii 

şi prin aceea că ele 'şi scot hrana lor din sub-sol. 

In unele localităţi ale ţărei saă gândit unii să des- 

fiinţeze păşunatul vitelor cornute pe timp de vară, s6ă 

cel puţin să-l restringă în parte şi în locu-i să intro- 

ducă stabulaţiunea—adică ţinerea şi hrănirea vitelor în 

grajd şi pe timp de vară; cât de uşor ar putea procede 

ast-iel dacă cultivatorii ar vroi numai să introducă 

cultura trifoiului. 

Lumea se va convinge în scurtă vreme că trifoiul
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semănat este cu mult superior faţă de păşunatul ade- 

sea, destul de defectuos al vitelor. Cele mai multe dintre 

plantele papilionacee dai o bună hrană pentru vacile 

cu lapte şi care le favoriseză secreţiunea laptelui in 

gradul suprem. Afară de acâsta vitele mănâncă cu 

mult gust şi nesaţii tâte speciile de trifoi, care le 
priesce la tâte destul de bine. Afară de trifoiuri şi 
măzărichea dă un nutreţ fârte stimat nu numai pentru 

rumegătore, ci şi pentru cai şi rimători ; prin cultura 

măzărichei am fi puşi mult mai uşor în stare dea 

nutri suficient şi de-o potrivă de bine vara şi iarna 
tote vitele domestice, mai bine chiar de cât se întâmplă 
acum, şi este posibil. Plantele foi6se fac alte preten- 
țiuni faţă de teren de cât cerealele sâti gramineele, 

dar şi aceste se pot pretutindenea satisface. De obiceită 
calce şi magnesie nu lipsesce pământurilor. Trifoiurile 

şi măză&richea cu foile lor cele mari, absorb mari părţi 

din principiile lor alimentare din aerul atmosferic, iar 

cu foile şi rădăcinile lor cele multe, imbogăţesc pământul 

în azot, de care apoi beneficiază cerealele cari se cuu- 

tivă in urma lor. 

In escursiunile nâstre prin România am recomandat 

de repeţite ori agricultorilor de acolo să introducă cât 
mai neintârgiat o rotaţiune potrivită in succesiunea plan- 
telor ; aci voim să mai amintim că prin luarea plan- 

telor papilionacee în cultură, rotaţiunile vor dobândi 
0 val6re mai mare, căci numai prin acestea se pâte sta- 
bili o rotaţiune raţională şi sistematică in succesiunea 
plantelor. Noi nu credem a greşi cânâ afirmăm că şi 
la noi, la Germani, agricultura a inceput a progresa 

numai din timpurile cavalerului Schubart de Kleefeld,
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pe la mijlocul secolului trecut, când acel economist: 
espert făcu pe protopărinţii noştri cunoscuţi cu cultura 
trifoiului. Prin el, economia de 3 câmpuri sii sistema 
trienală, primi o sguduire violentă, iar vitele cele leşi- 
nate de î6me, vara şi iarna începură treptat să se 
invioreze şi cultivatorii vădură că nutrind mai bine 
vitele şi ele sunt mai de folos, apoi produc gunoi 
mai mult pentru ţ&rine, in urma căruia se produc 
şi bucate mai multe şi mai bune. De la introducerea 
culturei trifoiului s'ai ameliorat fârte mult renta pă- 
menturilor n6stre, iar anii de f6mete cari înainte vreme 
forte deşi, ai devenit fârte rari. Ore să nu fie şi în 
România acâsta posibil, ca prin introducerea culturei 
tritoiului să se producă o ameliorațiune în esploata- 
țiunea agricolă a țărei? Noi dorim tot binele țărei, şi 
cu deosebire ca să se introducă cât mai curând o nu- 

trire sistematică a vitelor domestice; acesta însă nu 
se va putea realisa cu succes mai curând şi mai sigur 
de cât numai prin introducerea culturei trifoiului şi a 

nutrețurilor semnate. 

Viticultura 

Din diferite informaţiuni a scriitorilor vechi şi noui, 
aflăm că cultura viței de vie s'a practicat deja de sute 
de ani în atât Moldova cât şi în Muntenia ; dar până 
acum n'am putut afla nimic positiv desgre întin- 

derea ce a avut viticultura. Profesorul Aurelian dice 

în cartea sa intitulată «Ţara n6stră» că în anul 1875) 

s'aii cultivat deja 391,307 pogâne cu vie, iar Obedenaru 

dice în cartea sa că în anul 1876 aproximativ 103,000 

19
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ha de păment eraii considerate ca podgorii. In cei 

45 ani din urmă cultura viilor a sporit f6rte mult, 

căci în cartea d-lui W. Hamm ed. III, vedem că dis- 

trictul Tecuciii are 3,260 ha vii, cari dait o producţiune 

medie anuală de 115,842 hl vinuri albe, şi 52,520 hi vi- 

nuri roşii. Judeţul Râmnicu-Sărat cu 6,384 ha vii şi o 

producţiune medie anuală de 153,631 hl vin, Putna cu 

7,907 ha vii şi 155,542 hl vin. 

In Bucuresci ni s'a comunicat că in ţara întregă vor 

fi acum cam 150,000 ha vii cari dai o producţiune 

medie anuală de 1,300,000 până la 1,400,000 hl vin. 

Cu tâtă producţiunea ac6sta abundentă de vin, ţera 

importa până acum, an de an, cantităţi considerabile de 

vin, aşa de es. in anul 1882 s'a importat vin pentru 

4,269,699 iei,. pe când exportul de vin în acelaşi an 

a fost după rapârtele consulare numai de 172,133 lei. 

Regiunea vinicolă a României formeză mai mult sei 

mai puţin un complex unitar care începe la Oreviţa 

în districtul Mehedinţi şi se termină la Cotnari, în 

apropiere de Iaşi. Podgoriile cele mai renumite din 

acâstă catenă de colnice, afară de Oeviţa şi Cotnari, 

mai sunt încă următârele: Drăgăşani, Pitesci, Ploesci, 

Urlaţi, Buzeă, Odobesci, Panciu, Nicoresci, Huşi şi 

laşi. Afară de aceste mai sunt şi alte iocalităţi cari 

se ocupă cu 6re-care succes de cultura viei, mai 

mult numai în timpurile din urmă. Se afirmă că 

cu cât localităţile producătâre de vin se indepăr- 

teză de acâstă catenă de coline, cu atât vinul perde 

din valre şi calitate. Viile mai tot-d'auna sunt situate 

pe nisce pante dulci cu teren calcaros, dar câte-odată 

şi pe loc plan, pe luncile cele fertile ale Dâmboviţei,
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Oltului, Siretului şi Prutului cu o mică dosă de calce, 

se găsesc vii mai mari şi cari dai un vin bunicel. La 

p6lele munţilor şi la câmpie, hectarul de vie, se plă- 

tesce cu câte 500—1000 lei, iar la coline şi pe dâluri 

cu deosebire la posiţii favorabile, se plătesc bucuros 

şi câte 9,500—3.000 lei pe hectarul de vie. Diferinţa 

enormă de preţ care există actualmente între viile din 

România şi din Franţa se pâte vedea din următ6rea 

notiţă : «Una dintre podgoriile cele mai renumite din 

Franța, Clos Vougeot, se va vinde prin licitaţie la ca- 

mera notarială din Paris in diua de 21 Iuniu a.c. 

Preţul strigărei s'a stabilit la 1,200,000 Iranci. Podgoria 

are o mărime de 50 ha, este situată la satul Vougeot, 

3 ore distanţă la sud de Dijon, şi produce cel mai bun 

vin de Burgund. Ca multe alte vii celebre, tot aşa şi 

Clos Vougeot a fost plantată mai ântâiu de călugări. In 

urmă, acestă vie era proprietatea Abației de Cisteaux, 

dar în decursul revoluţiunei ajunse în mânile banche- 

rului Touzton care o vându pentru 500,000 tranci. Cu 

toţi anii cei r6i de vin actuali, Clos Vougeot de sigur 

că de astă-dată se va vinde cu 2—9!/, mili6ne franci, 

pentru că sunt mulţi bani ce vor să se dea acum pe 

ipoteci sigure». | 
Fără nici o indoială că viile de pe pantele acelei ca- 

tene de coline ale Moldovei—ca ultimele ramificaţiuni 

ale: Carpaţilor — vor da nisce calităţi de vinuri mult 

mai bune de cât podgoriile din şesul Munteniei. Despre 

cele din urmă se mai dice că vinul lor este mai acru, 

Şi nu se pâte ţinea ca vinurile din colinele Moldovei. 

Hamm dice următârele: «Tâte vinurile de la Dunărea 

de jos sunt de un gust plăcut şi cu Gre-care îngri-
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jire, ele ar putea fi mult perfecţionate ; dar după cum 

sunt tratate acum, le lipsesce mai tot-d'auna nobleța, 

şi nici că se pot conserva timp mai îndelungat». Când 

i sa pus inaintea informatorului nostru pentru prima 

oră un vin de Moldova într'un birt grecesc din Galaţi, 

el credu că este apă în sticlă, căci băutura aceia era 

cu totul limpede ca apa, dar nu avea un gust răi, era 

uşor, dulce şi ceva picant, fiind-că era prea tânăr incă, 

nefăcut, şi nici că se pâte ţinea mai mult de un an. 

Chiar şi calităţile superi6re perd mult din valdrea lor 

prin tratamentul defectuos, la care lipsa de buţi şi 

pivnițe j6că un rol însemnat. 

Inainte vreme să producea în România cu deosebire 

vinuri albe tari şi grele; vinurile de Cotnari, Drăgă- 

şani, Dealul-mare, Nicoresci şi Odobesci, erai conside- 

rate atunci ca cele mai bune în ţara întregă, dar şi 

astă-di se găsesc cunoscători cari susţin că vinurile 

albe din acele localităţi sunt cele mai bune din ţara 

întregă, pe când vinurile roşii nu merită o atenţiune 

prea mare. După W. Hamm, vinul de Piatra este cel 

mai bun în Muntenia ; el zice că este asemenea celui 

de Tocai, dar mult interior celui de Cotnari. Ca vinuri. 

roşii, afară de vinul de Cotnari, este cel de Nebuna— 

de culdre roşie ca rubinul, sec şi strapediii, dar plăcut 

la b&ut—este egal vinurilor celor mai bune de Santo- 

rin, dar ceva mai tare de cât acelea ; el suportă fârte 

bine amestecul cu apă. Am avut şi noi ucasiune să 

gustăm de repeţite ori vinuri roşii de Odobesci şi pu- 
tem spune că ne-au plăcut; acestea, ca şi vinurile de 
Oreviţa şi Nicoresci, ar găsi mulţi muşterii şi în Ger-
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mania, numai dacă nu Sar pune în comereii prea 

tinere. 

După informaţiunile cuiese de Hamm, modul de cul- 

tură al viei coincide pe deplin cu cel din Ungaria; 

via se cresce pe araci s6u pe trestie (Arundo donax) 

s6ii şi fără de araci, legându-se una de alta aprâpe de 

pământ. După părerea sa insă viile se culeg prea de 

timpurii, pe la finea lui August să la începutul lui 

Septembrie. 

Noi însă n'am vă&gut acesta, ci din contră am găsit 

că culesul viilor în România se incepe în tot-d'auna la 

timpul oportun, la finea lui Septembre s6ă pe la ince- 

putul lui Octombre. 

Inainte de tâte am recomanda cultivatorilor de vii 

din România să îngrijescă de o cultură mai bună a 

viilor şi podgoriilor, şi vinul să'l trateze mai raţional. 

Atunci n'ar mai încăpea nici o îndoială ca vinurile din 

țară ar fi cumpărate in cantităţi insemnate de către 

negustorii străini, şi de sigur că ar fi şi mai bine plă- 

tite. Vinul ce se esporteză actualmente din România, 

cea mai mare parte trece in Austro-Ungaria iar o mică 

parte şi în Franţa, unde se întrebuinţăză pentru tăierea 

vinurilor uşore de ţeră, dar câte-odată se vinde în co- 

mercii şi pur, neamestecat. 'Turcia, Rusia şi alte state 

din Europa meridională încă importă vinuri din Ro- 

mânia, din timpurile vechi, dar numai din calităţile mai 

bune şi în cantităţi mai miei. 

Preţurile ce se plătesc pentru vinurile românesci 

sunt forte diferite ; ele varieză dela 10—100 lei pe hec- 

tolitru. TOmna după o recoltă îmbelşugată lipsesc de 

multe ori cultivatorilor vasele necesare pentru păstrarea
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intregei recolte, şi atunci bieţii cultivatori sunt siliţi 
să-şi vindă recolta pe peţuri de nimica. Atunci poţi 

- să cumperi must din viile dela posiţii bune cu câte 
20—30 franci hectolitrul; şi s&rmanii Gmenii ni s'ată 
plâns de multe ori că ain lipsă de vase şi pivnițe, ei 
sunt atunci siliţi să-şi desfacă recolta lor cea bună pe 
ori şi ce preţ. 

Producţiunea viilor este f6rte variată: la şes se cal- 
cul&ză in termen mediu 400 vedre s6ă 5112 litri la hec- 
tar, iar la coline şi dâluri 100—150 vedre s6ă 1288—1332 
litri. Producţiunea totală a viilor din România întrun 
an mediocru se urcă, până la 18 milisne de vedere. 

In privinţa plantaţiunei şi a culturei podgoriilor, in- 
formatorul nostru român ne comunică următârele : 
«Pentru plantaţiunea unei vii se aleg cu preferinţă lo- 
curi inclinate spre Sud din regiunea colinelor. In jurul 
nemijlocit al viei şi chiar şi prin vie se piantsză pruni 
din a căror fructe în Muntenia se face ţuică. Une-ori 
se mai pun şi alţi pomi fructiferi prin vie, cari însă 
mai nici-odată nu aduc vre-un venit re-care, din causă 
că de obiceiii fructele se plătesc râă.» Dacă e să se 
planteze o vie din noi, mai ântâiă se procură butaşii 
s6ii cârdele cari servesc la plantare. Vierii, işi dau totă 
silinţa ca să taie butaşii cât se pâte de timpurii, îna- 
inte de foia verde, fiind-că s'a constatat din esperienţă 
că butaşii tăiați mai târdiă după ce s'a mişcat seva, nu 
se mai prind, căci le dă mugurii în urma căldurei celei 
uscate de primăvară, şi prin acâsta devin cu totul im- 
proprii pentru plantaţiune. Cordele trebue să fie c6pte 
în de-ajuns, sănătse şi nevătămate, să fie scurte şi
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să posedă tot-odată mai mulți ochi sei căpuşi. In Mol- 

dova butaşii se lasă de '/, metru lungime şi se lasă la 

ei şi puţin lemn bătrân, de câte 2 ani, pe care însă îl 

taie neted. 

Butaşii de :/, m. lungime fără rădăcini se consideră 

ca nepractici, din causă că ei rosed prea multe că- 

puşi şi impedică vegetaţiunea. In Muntenia butaşii se 

taie ceva mai scurți şi li se lasă numui 3—4 că- 

puşi, şi se iaă cu sâu fără lemn betrân, cu care 

apoi se planteză in păment. Rutaşii se plantexă in Mol- 

dova direct pe locul unde au să rămână pe când în 

unele localităţi din Muntenia se pun mai ânteiii în pe- 

pimeră pentru ca să se prindă şi să formeze rădcini, şi 

apoi numai după ce ai prins rădăcină se scol şi se 

planteză pe locul unde ai se rămână pe câstele dâlu- 

rilor. Pământul pe care are să vină plantată via se sapă 

adenc şi arare-ori se gunoesce şi apoi se fac găurile, 

20—94 cm. adenci, şi 30 cm. largi, în cari se pun bu- 

taşii. In Moldova se fac găurile mai tot-d'auna rotund şi de 

11, m. adânci. Distanţa între găuri este in Moldova de 

4,10 m., iar în Muntenia de 1,50m. Ici şi colea se în- 

templă că nu toţi butaşii să prindă rădăcină, şi în casul 

acesta ei trebuesc completaţi prin punere de butaşi 

cu rădăcină. După d:nu Drutzu, în jural Oreviţei se 

fac găurile cu un sfredel de pământ şi butaşii se 

pun pur şi simplu în lăuntru. Butaşii cu rădăcină se 

aleg dintre cordele cele sânătse şi se planteză mai 

ântâiii întrun teren mai uşor şi nu prea gras. Fă tre- 

bue să producă rădecini sănătâse şi la scosul din pă- 

ment să nu se vateme de loc. Pentru repopularea ve- 

trelor gâle se îngrâpă unele cârde pe la mijloc în păment
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până ce prind rădăcină, şi apoi se taie de la trunchiul 
lor după ce ai prins rădăcini in de-ajuns. 
Tratamentul podgoriilor celor tinere in cei 3 ani 

dântii se limitâză la o praşilă de 2 ori pe timp de 
vară. care insă nu este tot-d'auna suficientă, şi ar fi 
necesară o săpare de mai multe ori. La noi la Rhin 
esistă un proverb bâtrânasc care dice, că «pământul 
bine săpat este pe jumătate gunoit». Scopul săpărei nu 
este numai de a distruge buruenile, ci a face posibil 
ca căldura şi aerul atmosferic să pătrundă în pământ, 
iar acesta se pâte obţine numai printr'o săpare destul 
de adâncă ; pământul să se intârcă şi m&runţescă cât 
se pote de bine. Insă nu este permis să se facă numai 
găuri şi adencituri, ci 6meni trebuese instruiți să in- 
tOrcă tot pământul de-o potrivă şi să scâtă şi să inlă- 
ture ori-ce buruiană. La săpatul în jurul viţelor se 
procede cu multă atenţiune, pentru ca să nu se vatăme 
cum-va viţa ori rădăcinile ei: Pe unele locuri din Ro- 
mânia se usiteză, că în primii ani dela plantarea viei 
să se cultive unele plante prăşitâre printre rândurile de 
viţă, pentru a Ina re-care recolte dela păment, fie 
acele ori şi cât de modeste. 

«Tăierea viei celei tinere se face numai în al 4-lea 
an, şi în diferite judeţe ale ţărei în mod âiferit. In 
Moldova se lasă toţi 4 butaşii să crâscă neînpedicaţi 
şi în urma crescerei şi ramificaţiunei lor în tâte direc- 
țiunile, cârdele form&ză o tufă întrâgă, căreia la tăiere 
se reteză numai vârfurile c6rdelor celor mai tinere. 
In Muntenia din contră, vierii lasă una sai cel mult 
două cârde să ajungă la desvoltare deplină, iar pe 
cele-l'alte le taie de la a doua căpuşe pentru a asigura



297 

generaţiunea anului viitor. In anul ai douilea apoi se 
taie cordele cu totul, fiinâ-că sunt prea debile şi încă 
neapte pentru producliune. In Moldova pagubă, că nu 
este cunoscută acâstă operaţiune de întinerire, căci 
acolo îndată ce via a îmbătrânit se reteză cu totul d'a- 
supra pământului». 

După părerea baronului L. de Babo, pentru vie lucrul 
principal este distrugerea rădăcinilor superficiale ale 
viei ca ea să se intărscă cu atât mai bine. Dar sunt 
şi cazuri unde nimicirea acestor rădăcini superficiale 
recomandată din diferite părţi, a avut de resultat stri- 
carea şi distrugerea viei cu totul. După experienţele 
lui Î. F. Rubens, numai la viile de tot vigurose cari 
Staii pe un sub-sol fertil de tot, se pot nimici fără pe- 
ricol rădăcinile superficiale până la al doulea nod al 
trupinei. In decursul verei nu este insă permis de ale 
atinge şi tăia din causă că planta işi absârbe hrana cu 

ajutorul lor din păturile superidre ale pămentului. Pe 
acesta se basâză şi obiceiul vierilor noştri de la Rhin 
de a săpa primăvara via cât se pâte de adânc, iar la 
praşilele următâre a săpa numai atât de adânc cât este 
de lipsă pentru distrugerea buruenilor sâii a scârţei 
ce sar fi format pe pământ. 

In privinţa arăcitului şi legatului la vie, informatorul 
nostru din România spune că în Muntenia se intrebuin- 
țEză araci de 3 metri lungime pe cari viia se l€gă cu 

teiă, pe când in Moldova viia se l6gă mai mult numai 

cu nuele de răchită. Aracii se lac din lemn diferit, 

mai des din stejar tinăr, dar în multe locuri şi de 

ulm, salcâm, frasin, etc. In Muntenia, unde de or- 

dinar lemnul este mai scump de cât in Moldova, aracii
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se fac de 3 m. de lungi, şi mia de araci costă aproxi- 

mativ 40 lei, pe când în Moldova se plătesce pentru 

mia de araci de câte 2 m. lungime numai 5—10 lei. 

Fiind-că legatul viei are mare influență asupra pro- 

ducţiunei şi a câcerei strugurilor, operaţiunea acesta 

trebuesce tot-d'auna lăcută cu multă iscusinţă şi pre- 

cauţiune. Dacă viia este înaltă şi are lemn bătrân, la 

legat se incovâie în formă de arc şi se legă in parlea 

de jos şi de sus a aracului; prin acesta fortăm seva să 

se împartă mai mult la mlădiţele de la mijloc şi 

dedesubt. Cârdele trebuesc ast-fel legate şi dispuse ca 

să nu fie prea apropiate una de alta şi mlăditele cele 

tinere să aibă în de-ajuns lumină şi aer. Dacă legăm 

cârdele în formă de cerc trebue să procedăm cu multă 

precauţiune pentru ca la îndoire să nu să rupă, s6u 

să se vatăme. Fiind-că lemnul de la vie este pe timp 

de plâie mult mai flexibil de cât pe timp uscat, sere- 

comandă că pe cât e posibil legatul în cercuri a viței 

să se facă pe un timp umed; şi apoi să fim cu pre- 

cauţiune ca căpuşile sau ochii să nu vină strânşi de 

araci şi nici să nu fie prea strâns legală cu nuelele ca 

„să nu mai potă circula seva. Despre met6dele de tăiere 

usitate în România, informatorul nostru, nu ne-a 

putut da nici o informaţiune, dar presupunem -că şi 

acâstă operaţiune lasă acolo încă multe de dorit, şi 

ar fi mult de îndreptat la ea. Emil Roth din Ettville pe 

Rhin dice în cartea sa «Rheingauer Weinbau» (Viticul- 

tura de la Rhin) f6rte nimerit: Vinurile de la Rhin îşi 

datorese calitatea superidră pe de-o parte posiţiilor 

favorabile, solului celui excelent, plantaţiunei de viţă 

de soiuri alese şi nobile, climei-umede şi calde a flu-
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viului, întreţinerei ingrijite pe timp de vară, evapora- 

țiunei celei abundente a fluviului, care produce cădere 

de rouă şi neguri abundente, mai mult de cât tâte aceste 

contribue la reuşita şi reputaţiunea lor cultura cea în- 

grijită, executarea justă a tăiatului, împreunată cu ale- 

gerea minuţi6să la cules şi putrefacţiunea nobilă». 

T6te viţele odrăslesc fârte tare şi mai cu s6mă acele 

cari se află în etatea tinără, atât la virf cât şi sub virf 

(cor6nă), ba unele dintre ele şi din pământ, producend 

o mulţime de cârde adventive, cari se pot înlătura prin 

rupere, dar de multe ori rămân unele resturi înapoi la 

trupină cari odrăslesc în primăvara următâre şi iai o 

mare parte din sucul trupinei. Pentru înlăturarea lor 

se sapă în jurul trupinei pe partea de Est şi West şi 
se reteză de la trupină t6te tijele adventive; tot aşa 

este de necesară şi tăierea şi înlăturarea rădăcinelor 

superidre, numite şi rădăcinele.de rouă în mai mulţi 

ani odată cel puţin, cari pe de-o parte nu folosesc 

nimic plantei, de 6re-ce pe timp uscat şi la secetă ele 

nu pot să resiste, şi se usucă, iar pe timpul ploios de 

tâmnă, când strugurii e să trâcă in stadiul maturaţiunei, 

le conduce continui sucuri brute din io prin care” 

impedică din maturaţiune, şi exercită o influenţă defa- 

vorabilă şi asapra produsului, iar pe de altă parte ele 
impiedică desvoltarea rădăcinei in adâncime, care alt-fel 

ar asigura mai bine planta contra ori şi cărei eventua- 

lităţi. Ac6sta este necesară cu deosebire la viile tinere 

până la etatea de 12—16 ani, de Gre-ce d'aci înainte, 

căpuşile sunt atât de înlemnite în cât cu grei mai pot 

să odrăslâscă. 

Fiind-că modul! de a cresce via usitat la Rhin este
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forte complicat, adică 3—4 trupini aparţin unei tufe 
dintre care 2 din cele mai gi6se cu câte 3 ochi se legă 
la o-laltă cu o cârdă lungă cu câte 7—8 ochi, iar câr- 
dele debile s6i cepii se lasă netăiate pentru a produce 

lemn pe anul viitor, şi pentru ca să se reculegă în urma 
producţiunei celei mari. Ore metoda acesta de a tăia 
şi cresce via să nu se potrivâscă şi pentru podgoriile 
din România? 

Pentru tăierea viței se consideră ca normă să se facă 

operaţiunea acesta mai "nainte de a se mişca seva, adică 

deja în dilele calde de Ianuarie şi Februarie, dar nu 

când bate un vent aspru. Atunci rana se cicatriză 

până ce se ivesce circulaţiunea sevei şi seva t6tă ră. 

mâne în plantă pentru economia ei. Dacă insă tăierea 

viței se face mai târdiii, după ce seva sa pus deja în 
mişcare, atunci viţa perde o mare parte din seva ei, 

ceea-ce numim lăcrimare, prin acâsta ea se slăbesce 
tare pe mulţi ani şi se deterioreză considerabil din 
funcţiunele ei vitale. Din t6te cât am auqit dela unii şi 
de la alţii în privinţa viticulturei din România şi în 
special în privinţa prăşirei viilor, trebue să admitem 
că se găsesce bine în multe privinţe. 

Ca ori şi care altă plantă, tot aşa şi viţa de vie pentru 
desvoltarea normală a ei, are trebuinţă de acţiunea ae- 
rului, luminei şi umidității, de aceea cu săparea ei in- 

cepem primăvara cât se pâte de timpuriii, adică îndată 

ce sa sventat pământul în de-ajuns. In Moldova nu 
se sapă pământul peste tot ci numai împrejurul fie-cărui 

butaş, făcându-se o săpătură superficială saă aşa nu- 

mita praşilă d'ântâiă, care trebue să fie terminată deja . 

mai 'nainte de a da vlăstarele cele noui, pentru ca să
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nu le rupă or văt&ma. Prima sapă se dă ast-fel ca să 

fie deja terminală până la începutul lui Maiă; iara 

doua se dă de obiceiă pe la finea lui Maiă sâii înce- 

putul lui Iunie, iar a 3-a prin luhe, cea dia urmă în 

ori-ce cas trebuesce dată inainte de a se câce strugurii. 

Ca regulă pentru săpatul la vii se consideră urmă- 

torele : 

1) Pământul trebue bine intors ca cel ce a fost jos să 

vină d'asupra, iar cel de-asupra să vină la funa. 

2) Pe coste pământul nu trebue prea mult mânat 

în jos. 

3) Pirul şi alte burueni trebuesc curățate şi înlătu- 

rate cu totul. 

4) Dacă timpul este ploios şi umed săpatul trebue 

amânat. 

5) In jurul viței săparea să se facă cu precauţiune 

pentru ca să nu se rupă ori vateme vre-o cârdă. 

6) Curăţatul viei să se facă de-odată cu prăşitul. 

Vierii din Moldova nu obicinuesc a săpa via de câte 

3 ori în fie-care an, ci mai de multe ori ei se mulţu- 

mesc numai cu câte o singură praşilă dată primăvara, 

mai cu semă din cauză că ei să tem să nu distrugă 

vegetaţiunea abundentă de mohor (Setaria glauca, vi- 

ridis et verticiliata), pe care îl întrebuințeză ca nutreţ 

pentru vite. Pe unele locuri se mai usiteză dea se 

cultiva şi porumb verde ori b6be printre rendurile de 

viţă, pe care îl fac furagiă verde, iar alţii îl lasă să se 

c6că şi culeg stuleţii lui. Nu mai incape însă nicio 

îndoială că culturile acestea accesorii şi intermediare 

dintre vie strică viei forte mult, şi de aceea ar fi mai 

bine să se renunţe la ele.
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Culesul viilor se începe de ordinar pe la 15 Septembre, 

iar pe alte locuri chiar şi mai de timpurii. Românii 

țin cu mare tenacilate la obiceiurile şi deprinderile lor 

cele vechi, şi prin aces.a se explică faptul că se pre- 

tinde că vitele de la păşune trebuesc băgate pe la finea 

lui Septembre în vii, ca să culegă pe urmă, să mai 

strângă ce găsesc şi ele, şi să râdă tot-odată şi plan- 

tele de mohor. 

Stricăciunea şi paguba ce se causâză prin acâsta viilor 

nici că vine în considerare. Despre culesul la vii usitat în 

Moldova, ni se dă următorea descriere: Strugurii copţi 

se adună în coşuri, apoi vă&rsaţi în hârdae mari unde 

se sdrobesc — mustesc — cu un lemn gros şi ţepăn. 

Indată ce hârdaele sunt pline se transportă ori cară 

„ în curte, unde mustul lor se deşertă in nisce vase mari de 

tot, pentru mustuit. O alegere a bâbelor câpte nu se usi- 

teză, ci b6be putredite se pun la o-laltă cu cele încă crude 

şi necâpte d'inpreună cu cele câpte şi sănătâse la teasc 

şi se tescuiesc tâte la o-laltă: acesta esplică faptul că 

mai tot-d'auna calitatea vinului lasă multe de dorit. 

Teascul românesc se compune dintr'un dulap de scân- 

duri în formă de paralepiped şi cu 2 compartimente a 

cărui fund este ceva mai larg de cât basa lui geome- 

trică şi este de tâte părţile inconjurat de o crestătură 

ori scobitură. In acest dulap se pun 2 6meni, câte odată 

şi femei de calcă cu picidrele strugurii ce sunt băgaţi 

întrun sac, făcând ast-fel o separaţiune între must şi 

dreve. Mustul se scurge de la teasc d'a-dreptul întrun 

hârdăii s6u vas mare, cari de multe ori este băgat în 

pământ. Dacă un vas este plin, se deşertă într'o butie 

înfundată, şi dacă temperatura este favorabilă mustul
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incepe în scurtă vreme să ferbă. Vinul alb se vinde 

dacă este posibil îndată ce a trecut fermentaţiunea — 

ferberea — s6ii dacă nu este posibil de a'l desface 

indată, rămâne timp indelungat sub cerul liber, seu 

sub vre-un şopron uşor, ori pivnițe, fără al mai supune 

Ja alte procedimente. Prin acâsta se esplică apoi că vi- 

nurile albe de România sunt de puţină valore şi se 

plătesc r&ă de tot. Pentru scuza proprietarilor de vii 

din România, că lor nu le lipsesc cunoscinţele necesari 

de cultură raţională a viței, seit tratarea vinului, din 

contră mulţi diu ei pot produce vinuri f6rte bune; le 

lipsesce însă capitalul necesar şi suficient pentru a da 

vinurilor o bună îngrijire. Noi din contră suntem de 

altă părere şi suntem în deplin acord cu părerea unui 

proprietar de vii de la Rhin, a d-lui Griin din Halle 

a/$, care dice că pentru producţiunea raţională de un 

vin curat nu se cere un capital rulant atât de mare cât 

mai multă bună voință şi atențiune. 

Pe unele locuri s'au introdus în timpul din urmă di- 

verse teascuri de construcţiuni variate, cari insă se pare 

a nu fi găsit tot-d'auna aprobarea vilicultorilor români. 

Dar noi scim fârte bine că mustul care iese mai ântâiu 

Gin struguri înainte de a'i stârce, în anii buni de vin 

este mai bogat în zahăr şi sărac în acidi, şi tanin nu 

conţine aprâpe de loc. Dacă punem teascul în mişcare 

şi începem să storcem, se deschid mai mult vasele in- 

teridre ale bâbelor cari conţin mai mult acidi şi de şi 

- el este încă destul de bogat în zahăr, este tot-odatămult 

mai străpedii şi mai acru. La o presiune şi mai mare 

zahărul se diminusză şi perde din ce în ce mai mult 

până ce dispare cu totul, iar mustul conţine mult ta-
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nin şi acidi, până ce, în fine, nu mai rămân de cât co- 
jile b6belor cu ceva tanin. Mustal ar trebui îndată de- 

şertat in buţiie bine spălate, el trebue lăsat cât se pâte 

de puţin în contact cu aerul atmosferic, şi mai bine e 
să lie condus îndată pe tuburi în butâiele şi buţile din 
pivniță. Dacă acesta n'ar fi cu putinţă, atunci vasele 

să nu se lase să r&mână sub cerul liber, ci să se aducă 

în cramă, de unde mai târdiit să se transporteze în 

pivniţă. 

Lipsa de bune pivnițe este fârte simțită in multe lo- 

calităţi din regiunea podgoriilor ; tot aşa. se plâng 6menii 
de lipsa de vase bune, şi Rud. Bergner, dice cu drept 
cuvent: «Pentru un dogar inteligent şi silitor ca şi pentru 

mulţi alţi meseriaşi este în România incă un teren de 

aur. Căci sa întâmplat şi în anul acesta, 1886, că 

Gmenii în lipsă de vase ai fost siliți să sape câte o 

gaură in pământ, pe care pe din-lăuntru să o ceruiască 

cu o substanță unsur6să, şi să o întrebuinţeze drept 

vas pentru păstratul vinului. Cel ce a putut împrumuta 

de unde-va vase a făcut'o bucuros, şi plătesce pentru 

ele drept taxă, must, umplând butoiul până la gură, din 

care împrumutătorul pâte să trăscă cu ai săi un an 

întreg în dulci jubilo». 

Este bine cunoscut vierilor că cel mai bun vin dacă 
il pui în vase rele pierde din val6re, sâii de multe ori 
se strică cu totul, pe când nu arare ori un vin de ca- 

litate mediocră dacă îl pui în vase bune şi în pivniţă 
bună, câştigă şi se pote ameliora f6rte mult. Mai usi- 
tate sunt butdiele din !emn de stejar, cari dacă nu sunt 
bine opărite şi spălate până sunt noni, esercită o in- 

fluenţă defavorabilă asupra vinului, iaz după ce sai
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mai învechit, nu mai esercită nici o influenţă asupra 
lui, şi durâză odată mai mult de cât tâte. De şi stru- 
gurii roşii şi albaştri din Muntenia şi Moldova dai un 
vin mai bun de cât ceialbi, totuşi nici aceia nu se tra- 
teză mai bine de cât aceştia. Ni se spune: «că mustul 
roşu se deşertă in nisce putini mari, în care se face 
şi fermentaţiunea şi 'şi recapătă şi cul6rea, căci cu- 
lorea drevelor se estrage de cătră alcool. In putinile 
acestea une-ori vinul rămâne vreme îndelungată. Dacă 
lipsesc cumpărătorii, vierii nu prea sunt dispuşi a trage 
iute vinul, ci”l lasă cu dreve cu tot la o-laltă prin care 
bine înţeles calitatea vinului se deterioreză fârte mult. 
Dacă tâmna sâit pe la inceputul iernii remperatura este 
urcată, fermentaţiunea se face cu vigâre şi fără de în- 
trerupere, şi atunci de multe ori alcoolul se trans- 
formă în oţet. 

A. de Babo recomandă ca fermentaţiunea mustului 
să se facă pe cojile de struguri; acestă din urmă me- 
todă ar merita 6re-care atenţiune şi in România; el 
dice că în ţările meridionale se obişcinuesce a se lăsa 
vinul să fermenteze d'impreună cu cojile strugurilor, 
chiar şi la vinurile albe, din care cauză produsele lor 
diteră forte mult de vinurile albe de la Nord, unde cu 
mustuirea se separă tot-odată şi drevele din must, şi 
se disting prin gustul lor astringent de tanin care în 
genere nu se consideră ca făcând parte din vinurile 
albe. Metoda recomandată de Babo este următorea: 
«După culesul strugurilor bâbele se rup de pe cior- 
chini şi apoi se tescuiesc, mustul însă nu se trage 

ci se pune cu drevele la o-laltă intrun butoi, și se 
lasă să fermenteze. Fermentaţiunea începe în scurtă 

20
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vreme, cojile cad la fund s6ă formâză în parte un strat 

intermediar, iar vinul se limpedesce cum se cade. Tra- 

gerea vinului se face în primăvara următâre, şi cel care 

curge ântâii se separă de cel care curge după ce în- 

cepe tescuirea. Procedeui acesta are avantagiul că tomna 

când avem mult de lucru, gătim de timpurii cu face- 

rea vinului. Vinul, şi în anii nu tocmai buni, fiind tras 

târdiu capătă ore-care delicateţă, şi pote fi băut mai 

curend de cât cel scos prin tescuire, care devine du- 

rabil. Afară de acestea, vinul cu cojile de struguri rămâne 

ceva mai acru, dar tot-odată şi mai tare şi capătă de 

ia ele aromă mai multă». 

Nu putem neglija ocasiunea de a arăta aci cât de vi- 

țiosă şi detestabilă chiar, este tratarea vinului celui bun 

de acolo, şi am dori cultivatorilor de vin de acolo, ca 

ei să înţelegă şi să cuuoscă odată că prin metoda lor 

greşită submineză numele şi reputaţiunea cea bună a 

vinurilor lor cu desăvârşire, şi apoi că ei nici nu trebue 

să se mire dacă cumpărătorii străini la un ast-lel de 

produs nu se prea imbaulzesc, ci stai în depărtare. 

In România, strugurii arare-ori se tescuiesc pentru a 

doua 6ră, fiind-că al douilea product tot-d'auna este ceva 

mai acru. De obiceiă însă drevele sâi drojdiile se în- 

trebuinţeză la fabricaţiune de rachiă de drojdii, care 

se practică în Moldova pe o scară fârte întinsă. După 

o destilare de 2 ori se obţine un product de 2% B. pe 

care comercianții şi consumatorii îl plătesc cu câte 

50—90 bani litru; rachiul de drojâii s6i tescovină se 

consideră ca mai superior rachiului de prune—ţuică— 

fiina-că acesta tot-d'auna are un gust desagreabil de
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pome. Plăţile usitate la cultura viei sunt diferite, pe 
unele locuri proprietari de vii dai la lucrători plăţi 
forte mari, în alte locuri iarăşi fârte mici ; plăţile va- 
rieză de la 4 —3 lei pe qi. In Odobesci, Cotnari, şi Dră- 
găşani se plătesce pentru cultivarea şi culesul unui 
hectar de vie cam 400 franci, în Pancii 'numai 300, 
iar la Nicoresci numai 200 lei pe an. In Moldova Şi în 
parie în Muntenia t6te lucrările afară de cules se dai 
cu invoeli, şi se plătesce 40 — 80 lei de hectar. După 
Rud. Bergner lucrarea unui hectar de vie costă în 
Drăgăşani 100 franci, iar procurarea vaselor necesare 50 
franci. | 

De obiceiu proprietarii de vii cei bogați încheie con- 
iracte cu lucrătorii lor întrun timp când aceştia nu 
găsesc nici o ocupaţiune (iarna) şi au ajuns în mare 
strimtorare. Ei le mai dai şi avansuri (aconto) plăţilor 
accordate pentru lucru, şi sărmanii 6meni de multe 
ori sunt nevoiţi să se învoâscă cu proprietarii de vii 
da munci grele şi oner6se condițiuni. Apoi fiind-că mulţi 
din aceşti lucrători posed şi ei vii de la '/,—1 ha. mă- 
rime, tmna ei ar vroi să-şi cul6gă mai ântâiă viațlor, 
şi apoi să lucreze la proprietar, de unde se nasc între 
ei mari gâlcevi, şi de multe ori sunt scoşi la muncă 
sub asistenţa poliţienescă, şi cu concursul adminis- 
traţiei. , 

Pe la sfârşitul verei şi tmnei.de obicei, se face în 
apropierea oraşelor mari un comerciă întins cu struguri 

de masă frumoşi şi bine copţi, de cari profită fârte mult 
micii proprietari de vii. In Bucuresci, Galaţi, şi Iaşi, 

kilogramul de struguri se plătesce de multe ori cu 20, 
30 — 40 bani, şi chiar şi în localităţile mici se găsesc
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muşterii care dai câte 10—15 bani pe kilogram. Rud. 

Bergner între altele gice despre strugurii din jurul Dră- 

găşanilor, textuai următârele : «Şi cât de gustâsă este 

culârea, forma şi aroma lor! Acolo in zadar cauţi b6- 

bele acele ovale și tari turcesci cari nu vor să se di- 

solve în gură şi tot aşa de puţin nici marfa semi-acră 

a precupeţilor din Bucuresci. Nici o singură bobă nu 

găsesci care să nu fie străvedie de culdre albă gălbue, 

şi care nu ar arăta chiar după esteriorul ei că razele 

sărelui i-ai imprumutat o duicâţă plăcută. Cel roşii 

sunt în adevăr ceva mai vitrig dotați dar ei suni mult 

mai puţin la număr de cât cei albi». 

Mai in tâte localităţile regatului s'a constatat că vi- 

ticultura şi fabricaţiunea vinului are nevoe de o schim- 

bare esenţială, şi toţi cred că mai "nainte de tâte, Statul 

trebue să facă ceva, în direcţiunea acesta, dacă voesce 

ca producţiunea vinului să nu mai rămână timp înde- 

lungat în urma altor State din Europa meridională. 

Inainte de tste ar trebui îngrijit pentru uşurarea ex- 

portului de vin în țările circumvecine ; apoi primarii 

comunelor ar trebui să îngrijescă ca să observe şi țină 

cu rigâre tâte stipulaţiunile legale prevădute în contract 

atât la cultură cât şi la culesul viilor, şi, în fine, ar mai 

trebui îngrijit pentru repararea şi întreţinerea în bună 

stare a căilor şi drumurilor de la vii, şi a şoselelor în 

localităţile de podgorie. Protecţioniştii vamali sunt pentru 

o restricţiune cât se pote de mare a împrumutului de 

vinuri streine, şi ei vor ca toţi românii să bea numai 

vinuri indigene. Dacă totuşi e să se importe vinuri streine 

atunci ei cer ca să se înfiinţeze staţiuni de control în 

staţiunile vamale, pentru ca sub controlul Gmenilor spe-
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cialişti să'l analiseze dacă este veritabi! ori nu. In fine 

în timpul din urmă s'a mai dat expresiune şi unei alte 

dorinţe, care are şi consimţimentul şi aprobarea n6stră, 

că la Cotnari şi Drăgăşani să se înființeze şcâle speciale 

de arbori şi viticultură, în care să «e dea instrucţia 

necesară teoretică şi practică fiilor de podgoreni şi de 

vieri. Invăţătorii ar trebui să'şi primâscă instrucţiunea 

lor în streinătate p6te la Klosterneuburg, Geisenheim 

şi Potsdam, fiind-că şcâla centrală de agricultură de la 

Herăstr&i nu este suficientă spre acâsta*). 

Intre marii proprietari şi proprietari de vii ai ţărei 

sunt unii cari se ocupă cu cultura raţională a viei şi 

a vinului şi încă cu bun succes, între aceştia se ci- 

teză cu deosebire d-nu Aurelian în Dealu-mare, Negro- 

ponte şi Meisner în Nicoresci, şi Simulescu în Drăgă- 

şani, cari îşi pricep bine meseria şi ai făcut mult pen- 

tru ridicarea şi perfecţionarea viticulturei ţărei şi a fa- 

bricaţiunei vinului. Probabil că afară de aceştia se vor 

mai găsi şi alţi 6meni bogaţi cari să fie dispuşi de a 

aduce sacrificii pentru ridicarea acestei ramure atât de 

  

*). Popinierile viticole şi d: arbori fructiferi înfiinţate de stat la Strehaia, 

Leordeni, Istriţa, Petrâsa, Odobesey (Petresol) şi Cotnari sunt adevărate 

gc6le practice de viticultură şi arboricultură. In aceste pepiniere cele mal 

bine organisate și r&ușite dintre tâte instituţiunele ministerului agricul- 

turei, se face un învățământ demonstrativ, atât lucrătorilor cât şi elevilor 

diu şedlele practice de agricultură cari iau parte la lucrări sub titlu de 

monitori. Ca puţină atenţiune din partea guvernului, pepinierile viticole 

ale statului român pot funcţiona ca adevărate și solide şeoli practice de 

Viticultură şi Arboricultură, ramuri ale agriculturei cari so exploatâză 

isolat. Blevii absolvenți al şodlolor practice de agricultură pot fi trimeși 

oficial să facă stagiu în aceste pepiniere precum acâsta, în ceea-ce privesce 

agricultura, se face cu fermele-model (S. P. R.).
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importantă pentru agricultura ţărei, şi să premergă cu 

bun exemplu şi altora. Rua. Bergner se teme cu drept 

cuvânt că avântul favorabil ce a luat producţiunea vi- 

nului în România va fi ameninţată în existenţa ei chiar 

prin lăţirea filoxerei. (Phyloxera vastatrix), şi ni se 

spune că comisiunea filoxerică a găsit tot aşa de pu- 

ține mijloce pentru combaterea flagelului, ca şi culti- 

vatorii de vii din alte țări, «Numai în districtul Pra- 

hova s'a găsit 10,000 ha de vii infectate de filoxeră: 

tot aşa s'a constatat existenţa teribilului insect în ju- 

deţul Buzăii, ceea-ce este cu atât mai regretabil cu cât 

judeţul acesta l6gă podgoriile Moldovei cu cele din Mun- 

tenia, şi, prin urmare, prin el este ameninţată şi viticul- 

tura Moldovei. Viile atacate de filoxeră au fost tratate 

mai 'nainte cu naftalină însă fără resultatul dorit. Deşi 

naltalina este ceva mai eltină şi mai puţin pericul6să 

de cât sulfura de carbon, totuşi nici intrebuinţarea ei 

nu va fi posibilă şi rentabilă pentru durată din causă 

de supra-producţiunea şi ieftinătatea enormă a vinului, 

Deci nu va r&mânea alt mijloc de cât în regiuâile ată- 

cate de a abandona viia cu totul şi in locui dea cul- 

tiva alte plante. 

Horticultura, legumicultura și pomicultura. 

Sub horticultură inţelegem tot ce se rapârtă la gră- 

dină şi grădinărie, adică cultivarea şi intrebuinţarea 

diferitelor plante in esploataţiunea horticolă, in opo- 

siţiune cu agricultura s6u cultura câmpiilor care şi în 

România se face întrun mod mai mult sei mai puţin 

estensiv. Grădinarul cultivă tot-d'auna numai o supra-
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faţă de teren mai restrinsă şi de cele mai multe ori 

prejmuită cu gard, uluci sâii şanţ, dar câte-odată se 

ocupă cu cultura legumelor şi pe câmpul deschis— a- 

dică în mare, iar în parcurile cele mari combină de 

multe ori cultura fâneţelor cu a agrilor şi cu silvicul- 

tura la o-laltă. Horticultura imbrăţişeză t6te ramurile 

grădinăriei, dar şi în România ca şi la noi în Germania 

o putem subdivide în 2 categorii, în grădinării de folos 

şi grădinării de lux sei ornamentale. Sub cea d'ântâiu 

ințelegem legumicultura, pomicultura şi viticultura, 

precum şi cultura seminţelor mărunte şi a plantelor 

medicinale, etc. ; iar a doua coprinde cultura plantelor 

de ornamentaţie sâi aşa numitelor flori de grădină, 

arburi şi arbuşti nobili, în parte importanţi din cli- 

matele calde şi din flora exotică. Scopul artei horti- 

cole este de a crea nisce instalaţiuni frumâse de gră- 

dină, a le decora şi întreţine tot-d'auna într'o stare de 

a putea satisface simţul estetic. Noi o subdividem câte 

odată în grădinărie de peisagiuri şi grădinărie artificială, 

şi sub grădinarul-artist înţelegem de ordinar un om 

care se ocupă cu cultura artificială de flori. 

Legumicultura română în grădini şi în parte şi pe 

câmpul liber a luat un bun avent în cei 10 — 15 ani 

din urmă; întinderea ei sporesce pe an ce merge şi 

ea ocupa un areal de peste 300,000 ha. Obedenaru dice 

că deja în anul 1876 se cultiva 283,000 ha de pă- 

ment cu legume de tot soiul, şi 670 ha cu cartofi. Re- 

gretăm că nu suntem în stare de a putea evalua area- 

lul grădinilor împrejmuite, dar aproximativ amănunţit 

in Bucuresci vi”o 50,000 ha ar servi esclusiv la hor- 

ticultură.
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Legumicultura română se ocupă acum:cu cultura a 

tot felul de legume usitate în Europa centrală, şi afară 

de ele se mai ocupă şi cu cultura unor legume şi: 

iructe cari se găsesc numai în Europa meridională, pre-: 

cum şi cu cele cari sunt tare plăcute poporului ro- 

mân. Aşa bună-dră pretutindenea poţi vedea în grădi- 

nile mari şi mici de la oraşe şi sate cultivate pătlă- 

gele roşii (Solanum lycopersicum), şi acel grădinar 

se simte fericit, căruia leguma acâsta "i-a reuşit bine şi 

a dat o recoltă bogată. In fie-care tâmnă găsesci can-: 

tităţi considerabile de tomate pe pieţele oraşelor mari 

şi mici, pe care le consumă ca legumă sâă le fierbe 

în căldări mari, le prefac în bulion pentru iarnă întoc-' 

mai ca la noi magiunul de prune. Este: numajy :da 're-: 

gretat că une-ori se ivesce şi pe pătlăgelele roşii o: ciu-: 
percă parasită anume Phythopthora infestans care face. 

mare stricăciune în fructele ei şi le face cu totul im- 

proprii pentru consumaţiune. Prof. Ed. Prillieux a co- 

municat nu de mult societăţii naţionale de agricultură 

din Paris, că pe un câmp de esperienţă de 3 ha mă- 

rime după ce a tratat plantele de pătlăgele roşii cu o 

soluțiune de sulfat de cupru, a reuşit să distrugă cu 

totul parasitul fără de a periclita plantele cultivate. 

Probabil că mijlocul acesta ar fi bun şi pentru Ro- 

mânia pentru a feri culturile de pătlăgele de atacurile 

ciupercei celei periculose, şi ar merita ca şi acolo să 

se facă incercări cu soluţiuni de sulfat de cupru. 

In Francia s'a mai făcut încercări de tratarea cu sul- 

fat de cupru şi la viile a căror frunde ai fost atacate 

de Perinospora viticolă, şi sulfatul de cupru ames- 

tecat cu apă de var, a dat bune resultate.
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Afară de pătlăgelele roşii mai sunt des cultivate şi 

mult iubite pătlăgelele vinete (Solanum ovigerum Dun), 
cari iar se cultivă pretutindenea prin grădini şi de or- 

dinar se plătesc şi mai bine de cât pătlăgelele roşii. 

Pe lângă aceste se mai cultivă pretutindenea prin gră- 

dini şi câmpiile din jurul oraşelor şi satelor, ardeiul 

gras şi roşu (Capsicum annuum), a cărui capsule de 

cul6re galbenă, roşie şi verde se prepară în diferite 

moduri ca legumă şi se mănâncă bucuros de tâte cla- 

sele populaţiunei. Carnea lor uscată se pulverisâză şi 

dă piperul turcesc sâii paprica, care nu trebue să lip- 

sescă nici-odată de pe masă. Fructele verdi se mu- 

redă şi păstreză pentru iarnă, iar o mică cantitate de 

ardeii se şi exporteză. Bob, fasole, mazăre, linte. di- 

ferite suiuri de varză şi înainte de tâte cepă, castraveți 

şi pepeni, se cultivă in mare măsură pretutindenea în 

grădinile şi legumăriile din jurul oraşelor şi satelor, cu 

deosebire grădinarii bulgari ce vin în fie-care primă&- 

vară se ocupă cu cultura lor în mare, cu mult succes, 

şi ei ştiii să'şi desfacă marfa lor destul de scump. 

Omenii aceia se îngrijesc şi pentru o irrigațiune destul 

de sistematică a straturilor de zarzavat, dar la îngră- 

şarea pământului ei se gândesc tot aşa de puţin ca şi 

românii. Când in escursiunile n6stre prin țară auziam 

dela 6meni inteligenţi chiar că ei consideră ingrăşarea pă- 

m6ntului la agrii şi vii ca ceva de prisos, pe care ei 

o numeai o lucrare cu totul nefolositâre, ne durea 

inima când audiam şi de la 6meni esperţi că şi cultura 

legumelor se face fără de a mai îngrăşa pămentul. 

Câte-odată n'am mai putut a nu da espresiune ne- 

mulţumirei şi indignaţiunei nâstre şi de a nu condamna
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cu totul acea cultură rapace, ca ceva irresponsabilă ş 

de condamnat. Noi din contră, am recomanda cu ttă 

insistența proprietarilor de grădini din România să a- 

bandoneze cu o oră mai curând acea sistemă viţiosă 

şi condamnabilă, şi cel puţin locuriie destinate culturei 

legumelor să le îngraşe cu bâligar. 

Cultura sparanghelului a luat şi ea o bună desvoltare 

în diferite localităţi din jurul oraşelor mari, şi aduce 

bune venituri. Pagubă însă, că noi nam putut obţine 

date mai positive de cât numai cu cultura lui, ca şi le- 

gumicultura în genere, lasă incă multe de dorit şi de 

aceea ar fi necesar pentru ţară ca să'şi formeze sin- 

gură grădinari de specialitate. 

Dintre curcubitacee se cultivă în ţară dilerite specii 

şi varietăţi pe intinderi destul de mari, şi nu numai în 

grădini ci pe areale întinse şi în câmp deschis. Castra- 

veţii (Cucumis sativus) cu tigele lui hirsute şi scandente, 

foi cordiforme şi fructe lungăreţe, originari din Asiai se 

cultivă pretutindenea în România şi dait recolte îmbel- 

şugate în cei mai mulţi ani, şi găsesc o bună desfa- 

cere pe piețele oraşelor mari şi mici. Florile lor apar 

deja în Mai şi dureză până tâmna pe vrejii cei lungi 

şi tari. Mai puţin importanți de cât castraveți sunt 

dovlecii sâii bostanul (Cucurbita pepo) cu tigele lor 

prelungite, cârceii crăcurosi, cu foile corditorme si pal- 

matisate şi fructe mai mult lungi ovale şi netede cari 

parte se prepară ca conserve pentru iarnă, seu se fac 

dulceaţă, şi servesc ca aliment pentru 6meni, parte se 

Gaii la rimători pentru care se dice a fi o hrană es- 

celentă pentru îngrăşat, ceea-ce noi nu o prea credem. 

Dovlecii tineri când sunt de mărimea castraveţilor se
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umplu cu carne şi se frig în ligae cu uns6re şi dait 
o mâncare [Orte plăcută pe masa bogatului şi a s&racului. 

Ei derivă mai mult de la o varietate timpurie şi fără 

cârcei, care se cultivă in pătule calde şi în luna lui 
Mai, s6i deja chiar în Aprilie produc primele fructe: 
Şi apoi daii recolte vara întrâgă. 

Doviecii sunt originari din Asia şi servesc acolo ca 
şi la noi adesea de plantă ornamentală. Cu deosebire 
irumâsă este în privința acâsta Cucurbita sâi bosta- 

nul alb (G. melopepo) a cărui fructe tărcate ai pe par- 

tea lor inferidră o dungă gr6să. Dovlâcul gigantic (C. 

maxima) se găsesce câte-odată în nisce esemplare gran- 

diose de câte 50— 80 klgr. greutate, ba la şcâla prac- 
tică de agricultură de la Strihareţ am vădut un exem- 

plar care cântăria 90 klgr. Incomparabil mult mai im- 

yortantă de cât cultura castraveţilor şi dovlecilor este 

cultura pepenilor galbeni (Cucumis melo) şi a pepeni- 

lor verqi seu harbuşilor (Cucumis cytrillus) care se 

cultivă pretutindenea atât pe câmpul liber cât şi în 

grădini şi chiar prin curţi. 

Pepenii galbeni se deosibesc de. castraveți prin foile 

lor cu unghiurile rotunde şi prin fructele lor mai mult 

globorde sei eiiptice, a căror miez este de obiceiti de 
culore galbenă roşiatică, dar câte-odată şi verduie şi 
gustos. 

Pepenii sunt originari tot din Asia şi le trebue multă 

căldură ca să se cocă şi să se facă dulci. Căldura ne- 

cesară o găsesc pretutindenea în şesurile Dunărei şi 

de aceia ei se cultivă aci pretutindinea cu predilec- 

țiune. În privinţa terenului, pepenii sunt ca şi castra- 

veţii: vor să aibă un teren permeabil şi bogat, şi sunt
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tare recunoscători faţă de o îngrăşare a pământului cu 

compost bine preparat; dar gunoiul li se dă numai rar 

de tot, mai mult numai în mod escepţional. Din contră, 

însă trebue să recunâscem cu laudă că grâdinarii bul- 

gari cari se ocupă în România în deosebi cu cultura 

zarzavatului şi a pepenilor îngrijesc pentru o ivrigaţiune 

suficientă a plantelor; şi faţă de clima cea caldă şi 

secetâsă a ţărei, acesta este de mare importanţă, indis- 

pensabil chiar atât pentru pepenii galbeni cât şi pentru 

cei verdi. 

In România se găsesc diferite soiuri de pepeni cari 

tâte se potrivesc pentru cultură în libertate. Ma: câu- 

taţi sunt pepenii comuni s6i pepenii cu rețea, şi pe- 

penii cu negei s6i Cantalupi, care iar se cultivă forte 

des. Dar destu! de des observi şi harbuşii s6i pepenii 

verdi cultivați pe câmpul liber, a căror fructe sunt 

fârte căut:te în țara întregă. La tote şoselele şi pe tote 

pieţele vedi munţi intregi grămădiţi din fructele acestea 

plăcute, expuse spre vindare. Rud. Bergner a fost aşa 

de mult surprins de mulţimea pepenilor ca a vădut în 

Bucvresci, în cât scrise în cartea sa următorele: «Deja 

în primul minut al petrecerei în orașul acesta ţi se 

pare că el ar merita mai mult numirea de oraşul pe- 

penilor de cât de oraşul veseliei. Pepenii sunt în tote 

colţurile şi unghiurile. Colo şade un om întu”o prăvălie 

de scânduri îngropat într'o movilă într6gă de pepeni 

galbeni şi verqi. Şi cât de dulci sunt cei dânteiă şi 

cât de zemoşi r&coritori şi gustoşi sunt cei-taly, şi cât 

sunt de ieftini şi unii şi alţii!!! 

Pe când la Viena şi Budapesta trebue să plătesci 

40—60 cruceri pe un pepene, aici il capeţi cu 20—30
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bani. Şi apoi suntem încă numai în luna lui August; 

în Septembre se aduc cară întregi, incărcate cu aceste 

fructe delici6se. în capitală, şi atunci cumperi bucata 

cu câte 10—90 bani. 

«In sesonul acesta pepenii formeză alimentul prin- 

cipal la mii şi mii de 6meni, dar se dă preferinţă pe- 

penilor verdi inaintea celor galbeni şi mai dulci, căci 

consumaţiunea celor verdi este inofensivă pe când pe- 

penii galbeni dau adesea nascere la friguri». 

La şederea n6stră din urmă la Herăstrăii am admo- 

niat de repeţite ori pe 6meni de la consumaţiunea pe- 

peniior galbeni şi dulci, din aceleaşi motive pe care le 

invâcă şi R. Bergner. 

Despre producţiunea acestor fructe, pagubă că nu 

putem spune nimic positiv, nouă ni sa spus numai 

atâta că ea este în anii cei mai mulţi satistăcătore, in 

unii chiar abundentă. In privinţa culturei pepenilur ni 

s'a spus că la inceput se retâză vrejii atât la pepenii 

galbeni cât şi la cei verdi, mai întâi de-asupra foii a 

doua, apoi de-asupra celei de a 5—7 şi apoi îl lasă să 

crescă neimpedicaţi până în toiul verei. Dintre diferitele 

soiuri de pepeni verdi se dă preferinţă celor cu sim- 

burii negrii, căci ei se pot conserva timp mai inde- 

lungat de cât cei cu simburi roşii. Intre pepenii verdi 

soiurile cele mai căutate sunt pepenii de Brăila şi pe- 

penii sârbesci cu c6ja verde deschisă. In fine vom mai 

observa că dacă se fac prea mulți pepeni, şi când nu 

se pot desface, ei se dai la porci, şi se îngraşă porcii 

tot aşa de bine cu pepeni ca şi cu bostanii şi cas- 

traveţii. 

Mai pe tâte locurile am putut face observaţiunea că
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grădinarii bulgari se pricep tot aşa de bine la stâr- 
cerea şi exploatarea pământului prin cultura rapace, 

'ca şi agricultorii români; aceştia ca şi aceia o prac- 

tică pe o scară f6rte întinsă şi în parte cu bun succes 

pentru punga lor. Dar ce o să se întâmple odată cu 

aceste grădini şi câmpii sleite? Când se va decide lu- 

mea să introducă odată o economie raţională de com- 

pensaţiune, şi o îngrăşare sistematică a pământurilor? 

Când arendaşii grădinilor şi ai ţarinilor aruncă s&minţa 

-de rapiţă printre rendurile de porumb şi intr'un in- 

terval de 1—11/, ani, ia pământului 2 recolte fără de 

nici o restituire a substanţelor scâse din păment, s6u 

când grădinarii bulgari cultivă pepenii verdi, ca cultura 

accesorie şi nu se gândesc nici-odată să mai care câte 

un car de bălegar agrilor şi grădinilor, apoi nu trebue 

să ne mirăm dacă la sierşitul termenului de arendă, 

pământul se lasă intr'o stare desolată, şi producţiunea 

lor scade in cantitate şi calitate pe an ce merge. Nouă 

ni s'a spus din diferite părţi că unii proprietari se 

plâng deja de acuma că productivitatea pământurilor 

lor atât de bogate a început să dea inapoi, şi că ei vin 

.din ce în ce mai mult la convincţiunea că este indis- 

pensabilă îngrăşarea pământului. După a n6stră părere 

cultura rapace de astă-di nu mai pote dăinui mult 

dacă nu voesc ca să se producă o scădere însemnată 

in avuţia naţională. Modul de viţă şi de hrană a po- 

porului face indispensabilă o cultură intensivă de ie- 

-gume; căci marea majoritate a poporului consumă pu- 

ţină carne, şi o vede pe masa sa numai la dile mari 

şi la s&rbători, iar legumele şi mămăliga formeză hrana 

principală a populaţiunei rurale. Fasolea, lintea, cepa,
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varza şi castraveţii se consumă în cantităţi considera- 

bile, şi de aceia ele ar trebui cultivate pretutindinea 

de însuşi românii, iar nu să le cumpere tot-d'auna numai 

de la grădinarii şi arendaşii bulgari. Aceştia se întorc 

tâmna cu busunarele pline de bani în patria lor, pentru 

ca în primăvara următore să se întârcă din nou în 

tară şi să continue din nou acea cultură dărăpănătore 

în țara şi pe pământul strein. 

TOmna şi în parte şi iarna, fructele de soi diferit 

formeză o parte esenţială din alimentaţiunea poporului 

şi prin acesta se esplică că proporţional se află mulţi 

pomi fructiferi în ţară. 

Am găsit trumose plantaţiuni de pomi roditori în 

mai multe judeţe ale ţ&rei, caridacă ar fi bine îngrijiţi 

ar putea să dea recolte f6rte bogate; dar pagubă că 

nu li se dă ingrijirea cerută, ci sunt lăsaţi să crescă 

sălbatici, şi speciile de fructe nobile nu se pot găsi 

prea des in ţară. Prune, pere, mere şi gutui se găsesc 

pretutindenea în ţară: cele mai bune cireşi vin din 

jurul Pitescilor, şi intre aceste, cireşile numite drăgă- 

nele sunt cele mai mari şi mai gustâse, persici fru- 

moşi am vădut pe multe locuri şi cu deosebire în jurul 

Ploescilor ; ei produc aci an de an forte multe fructe 

cari pagubă că se culeg încă în stare crudă. 

Din recolta de prune o mare parte se întrebuinţeză 

la tabricaţiunea de ţuică cea mult iubită, iar o alta se 

usucă pentru iarnă, şi numai o mică parte din ele se 

pune în stare prâspătă în comercii. In coinicele din 

Muntenia se află în multe locuri păduri întregi de 

pruni (Prunus domestica) a căror fructe nu sunt de 

loc inferidre în gust şi dulceţă celor din Serbia şi Bosnia
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numite de ordinar prune turcesci. Plantaţiunile de pruni 

ad luat mari dimensiuni în timpul din urmă şi pe fie- 

care an se esporteză cantităţi însemnate de prune pen- 

tru streinătate. In anul 1884 esportul de prune uscate 

a adus ţărei un venit de 73.000 le, şi comerciul acesta 

de fructe ar putea aduce sume de bani mult mai mari 

dacă cultivatorii ar şti să le împacheteze mai bine şi 

ar alege şi fructele după mărime. 

Nucii. (luglans regia) sunt numeroşi pretutindenea 

prin ţară şi adesea se găsesc nisce esemplare gran- 

di6se, şi fără escepţiune, produc nisce fructe mari fru- 

m6se, cari tot-d'auna îşi găsesc muşterii. Smochini se 

găsesc mai rar prin grădini, fiind-că ei nn pot resista 

în libertate. Migdalii încă se găsesc ceva mai rari, la 

ambii pomi pare a nu le prea plăcea clima României, 

şi în deosebi iarna le este prea aspră. 

Pentru altoirea şi nobilitarea pomilor fructiferi s'a 

făcut câte ceva în timpul din urmă, dar şi aci r&mâne 

incă mult de făcut ca şi în alte ramure; şi pentru 

acesta guvernul trebue să se decidă, sei ca să trimetă 

tinerii români în streinâtate la şeolele speciale de hor- 

ticultură, sâii ca marii proprietari să chieme grădinari 

streini, şi mai mulţi în ţară, cari'să servescă apoi de 

instructori şi la indigeni. In câte-va grădini şi parcuri 

de ale proprietarilor avuţi am vădut pomi frumoşi cu 

frocte nobile; insă informându-ne mai de aprâpe am 

aflat, că acolo ati fost angajaţi şi ocupați de multă 

vreme grădinari streini. 

Faţă de predilecţiunea cea mare ce o are populaţiunea 

pentru dulceţuri, şi faţă de consumaţiunea mare de 

tot felul de fructe pentru fabricaţiunea de confituri



321 

şi siropuri de fructe, cari nu trebue să lipsescă de pe 

masă la bogat şi sărac, se explică fârte lesne că con- 

sumul de îructe este fârte mare în ţară. In Galaţi, 

Brăila şi Iaşi sunt fabrici sistematice cari se ocupă cu 

fabricațiunea în mare de şerbeturi, geleuri, bombâne 

şi sub numirea de «Rahat» prepară un fel de dulcâță 

care este căutată nu numai in interior dar şi în strei- 

nătate, şi cu deosebire se exportă mult în Turcia, 

Acestă ramură industrială merită t6tă solicitudinea 

şi n'ar trebui de loc neglesă. Şi la fabricaţiunea de 

licoruri se întrebuinţeză o mare cantitate de fructe, şi 

nouă ni s'a spus că cu deosebire Moldovenii desvoltă 

multă pricepere în fabricațiunea de licoruri. Acolo se 

fabrică licoruri cu esențe de trandafiri şi de vanilie, 

cari se esportă. Numeroşi cofetari din capitala Bu- 

curesci intrebuinţeză pe fie-care an cantităţi conside- 

rabile de fructe pentru prepararea confiturelor lor sti- 

mate. | 

Cultura de flori este mult mai intinsă în ţară de cât 

credeam noi la inceput şi nu numai în parcurile şi 

grădinile proprietarilor mari şi a târgoveţilor bogaţi 

găsesci o bogăţie de florile cele mai trumâse şi miro- 
sitâre, dar şi în grădinițele ţăranilor găsesci câte-odată 

flori cultivate cu multă ingrijire. Florile de predilec- 

țiune ale românului sunt trandafirii, micşunelele, malva, 

maioranii şi gardlele, cari nu trebuesc să lipsescă din 

nici o grădină, 

Pe pieţele din oraşe se vă&d tot-d'auna destule flori 

în -ghiveciuri sâti legate în buchete şi corâne, cari tot- 

d'auna işi găsesc cumpărători cu preţuri bunicele. Ar 

face cine-va românului o mara nedreptate dacă ar dice 

21
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că el nu are simţ pentru flori frumâse şi bine mirosi- 

târe, şi ar trece inditerent pe lângă ele ; noi, din contră, 

am putut adesea observa că ei iubesc mult florile şi 

se impodobesc adesea cu ele. Aprpe fie-care oraş 

provincial mai mare dispune de câte un parc seu gră- 

dină publică, pentru a cărei întreţinere şi decoraţiunea 

straturilor şi boschetelor se aduc sacrificii măricele ; 

ba noi am găsit chiar şi în orăşelele mici din provincie 

atari grădini publice cari erai curăţele şi făceau o bună 

impresiune. Bucurescii şi laşii ai mai multe parcuri 

şi grădini publice, apoi câte o grădină botanică cu serre, 

orangerii, fântâni ţişnitore, etc., a căror instalaţiune, de- 

coraţiune şi întreţinere nu stă de loc mai pe jos de ale 

altor oraşe din Europa occidentală. Autorităţile comu- 

nale acordă pe fie-care an sume însemnate de bani 

pentru întreţinerea în bună stare a grădinilor publice 

şi adesea se găsesc şi cetăţeni cari contribuescdin mij- 

lâcele proprii şi prin daruri la înfrumuseţare= grădinilor 

publice. 

Parcul cel mare a lui Kiseleff din Bucuresci, care se 

începe la bariera Mogoş6ei şi se întinde pe o mare 

distanţă până la Ippodrom, îşi datoresce originea ge- 

neralului rus Kiseleft, care întrebuinţă o sumă 6re-care 

de bani, pe care 'i-o făcuse Statul present pentru ser- 

viciile aduse, pentru întemeerea acestui parc frumos. 

Un tin&r grădinar român şi inteligent anume Maver 

făcu in anul 1845 planul lui, şi după câţi-va ani îl putu 

da publicului pentru usul comun. Pe partea de Sud-West 

a grădinei se află 2 serre reci şi una caldă, întreţinute 

în bună stare de către un grădinar german, pe cât de 

abil pe atât de silitor, anume Gostovici. Plantele ce se
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cultivă acolo sunt destinate parte pentru palatul regal 

din capitală şi parte pentru decoraţiunea bisericilor şi 

edificiilor publice la serbări mari şi naţionale. Pentru 

intreţinerea acestui parc sunt prevăduți 6000 lei in 

budgetul Statului. Direcţiunea şi controlul suprem 

peste grădinile publice îl are d-nu Knechtel, conferen- 

ţiar de horticultură la şc6la dela Herăstrău, care de 
mai mulţi ani a emigrat din Boemia in România, şi 
"Şi-a căştigat mari merite pentru grădinăria locală. Lui 

şi profesorului Brândză se datoresce originea şi instalarea 

corespungătâre a grădinei botanice; ambii bărbaţi ati 

“contribuit Î6rte mult la propagarea studiului botanicei 

la universitate. Grădina botanică este bine înzestrată 

«cn exemplare frumâse de plante exotice cari ofer studen- 

ților posibilitatea de a studia şi cun6sce plantele prin 

propria intuiţiune. O altă grădină fârte frumâsă cu 

mulţi arbori şi pomi frumoşi se afla în jurul palatului 

regal dela Cotroceni, în apropierea Bucurescilor. Şi 

acesta, ca şi parcul Cismigiu din mijlocul oraşului, sunt 

făcute de acelaşi grădinar Mayer, şi ambele sunt locurile 

de plimbare favorite ale locuitorilor capitalei. Cismigiul 

este visitat de mii de 6meni în serile cele răcorâse de 

vară, şi cu deosebire atunci când cântă muzica mili- 

tară, şi îndeamnă la dans pe tineri şi bătrâni, Canalul 

înfinţat din noi traverseză Cismigiul în lung şi ser- 

vesce tinerimei pentru umblat cu barca pe el; apoi 

lebede frumâse, rațe şi alte pasări de apă, invioşeză apa 

şi tot-d'auna sunt bine ingrijite. 

La sșoseua Kiseleff se adună în orele de seră lumea 

elegantă a Bucurescilor; aci vegi . echipage numerâse 

trase de cai frumoşi mai mult rusesci, şi mânaţi de
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vizitii în livrele bogate Cu greii se va găsi al douilea 

loc in România unde să potă cine-va avea ocasiunea 

de a vedea şi a'şi face o ideiă precisă despre gustul 

populaţiunei bogate a ţărei, de cât la şoseaua Kiseleii. 

«Afară de Cismigiii, capitala mai posedă încă şi alte 

grădini publice ca grădina Episcopiei şi grădina S-tu 

George, cari însă se ţin de comună. Ambele cu pomii 

lor mari şi gazonul bine întreţinuţi sunt vara ad&vărate 

locuri de recorire şi distracţie pentru populaţiunea 

friptă de căldură». (Bud. Bergner). Dintre grădinile de 

flori, fără îndoială grădina dela biserica Domnița Bălaşa 

este cea mai frumâsă din capitală, care în orele serei. 

este visitată de multă lume. 

Economia şi crescerea vitelor 

Motto. — 0 economie rațională de vite este 

basa prosperării agriculture! și a rentabilităţii 

întregoi economii rurale. 

| Dr. Iulius Kim. 

Mai pretutindenea în România agricultura şi cultura 

plantelor este împreunată cu cultura vitelor, şi numai: 

in casuri isolate—la grădinari şi micii cultivatori — 

agricultura se face, fără vite. 

Concesiunea intimă ce esistă între ambele ramuri 

ale ocupaţiunei agricole, precum se observă ea în tote 

statele civilisate ale planiglobului nostru, este fără 

îndoială de mare val6re pentru tâte popsrele, căci deşi: 

sunt unii 6meni aşa numiţi vegetariani, câri condamnă 

mâncarea de carne ca ceva de prisos şi inutil, totuşi 

marea majoritate a medicilor şi a altor esperţi sunt
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de altă părere, şi dic, că o nutrire corespundătore a 

-omului sub gradele n6stre de latitudine, numai atunci 

este posibilă, când omul mănâucă pe lângă alimente 

vegetale şi un adaus echivalent de substanțe animalice: 

carne, lapte, unt, brânză, ouă, etc. Puterile fisice şi 

psichice ale omului, numai atunci se vor putea mani- 

festa în deplina lor vigâre şi desvoltare, când se va da 

stomacului la timpul oportun şi mâncare de carne. 

Deşi recunâscem şi noi că pentru climatele calde şi 

țările meridionale pe timpul verei trebuinţa de carne, 

grăsiine, lapte, etc. este mult mai mică, de cât la noi în 

Europa centrală şi nordică, totuşi ne este cunoscut că 

în ţerile acelea se ivesce în scurtă vreme o moleşire 

fisică şi o descuragiare morală, indati ce se detrage 

cu totul ori şi ce hrană din regnul animal din alimen- 

taţiunea umană. In privinţa acâsta H. Settegast dice 

forte nimerit: «Cultura vitelor este unicul mijloc de a 

utilisa pe cât se pâte mai bine bogăţia pământului 

precum şi a pune la cale în tote straturile societăţii o 

nutriţiune care să promoveze buna stare corporală a 

omului, şi să facă pe om om adăvărat şi demn de 

chemarea sa». 

După a n6stră părere, în fie-care esploataţiune agri- 

colă, agricultura şi cultura vitelor trebue să se ajutorese 

mulual şi să stea tot-d'auna în correlaţiune reciprocă, 

deşi mai mulţi cultivatori români afirmă că ei nu 

potintrebuința gunoiul produs de vite, care este cu totul 

de prisos şi nefolositor pentru og6rele lor, totuşi noi 

suntem de altă părere şi credem că nu va mai fi de- 

parte timpul când şi agricultorii de acolo vor învăţa a'l 

preţui, îl vor aduna cu îngrijire şi căra pe ogorele lor
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întocmai ca şi plugarii noştri din Germania, Austria, 

Francia, şi Anglia. Şi apoi,nu împărtăşim de loc părerea 

acelora cari susţin că vitele sunt numai nisce maşini 

producălbre de gunoii, ci pretindem că vitele în prima 

linie, utilizează şi compensează nutreţul consumat prin 

servicii corespundătâre şi pe lângă acesta ne mai produc 

şi gunoiul necesar pentru țârine. Cultura vitelor se prac- 

tică mai pretutindinea, in prima linie pentru a dispuna 

de vite de jug (ham) necesare la esploatarea moşiei 

s6ă pentru a ne da carnea, grăsimea, Japtele, peile şi 

lâna lor, şi o economie de vite o numim scumpă şi de 

valâre cu deosebire numai atunci când ea satisface 

acestor cerinţe în grad suprem. 

In multe regiuni ale României cultura vitelor: for- 

meză o ramură cu totul independentă şi de sine stă- 

tătâre a producţiunei agricole, şi ea este privită acolu: 

mai importantă de cât insăşi agricultura şi cultura 

plantelor; pe când iu alte părţi ale țărei ambele ra- 

mure sunt strins unite şi merg mână în mână una cu 

alta ca şi la noi în Germania. Fără indoială că cultura 

vitelor are o mare importanţă economică pentru intreg 

regatul, şi ridicarea şi ameliorarea ei ar trebui susţi-: 

nută din tâte puterile ;"căci prosperarea şi buna stare 

a țărei depinde nu în mică măsură de esploatarea ra- 

ţională a economiei de vite. 

Comerciul cu animale vii şi producte animalice a a- 

vut încă din vechime o_mare însemnătate pentru ţară, 

şi av fi de dorit ca acestă ramură a comerciului na- 

țional să ia iarăşi avântul ce i se cuvine. 

Suntem în plăcata situaţiune de a putea oferi citi- 

torilor noştri un mic conspect despre esportul de a-
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nimale vii pe peri6da de la 1881 — 1886, din care se 

pâte vedea că esportul de vite cornute şi rimători a 

fost destul de mărişor, dar că în timpul din urmă mai 

curend a dat ceva inapoi de cât să crâscă. 

  

Vite cornute Rimători 

Pe In total Aa OT total O ge 

1881 20,792 capete 18,004 » 178,430 176,990 

1882 2,260  » 162 » 136,317 139,479 

1883 3270  » 199 » 143,604 141,733 

1884 3,390  » 320 » 73,048 19,138 

1885 11,821 » 149 » 36,275 99,596 

1886 17,619: » 265 » 45,527 41,855") 

Inchiderea granițelor de către guvernul Austro-Un- 

gar in anul 1882, pentru vitele române a adus pagube 

enorme cultivatorilor de vite din România, şi deşi ei 

ait găsit un debuşei bunicel dela 1885 inainte pentru 

vitele lor pe Mare către Italia şi Francia meridională, 

totuşi acesta nu este destul de mare, şi mai puţin a- 

vantagios în cât să pâtă mulţumi pe deplin pe cultiva- 

torii de vite din România. : 

După părerea ndstră, guvernul şi particularii ar ire- 

bui să pună totul în mişcare pentru ca să găsâscă cât 

maj in grabă un debuşeii mai bun pentru viteie cor- 

nute, oi şi rimători, căci alt-fel cultura vitelor nu pâte 

-aduce ţărei lol6se satisfăcătâre. 

Preţul boilor ingrăşaţi s6i semi-graşi şi al rimăto- 

ritor a scădut din ce în ce mai tare în anii din urmă 

  

”) Obsercaţiune. Regratăm că nu avem date despre exportul de ani- 

male vii pe cei 5 ani din urmă,
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cu câte 50%, şi mai jos, şi dacă valorea vitelor espor- 

tate in anul 1881 în Austro-Ungaria era de 15,231,229 

lei, deja după 4 ani de dile ea scădu ia 2,987,428 lei, 

şi acâsta este o scădere în veniturile ţărei, care, pe de o 

parte, este destul de regretabilă, iar pe alta dă mult 

de gândit. 

Noi înşine am avut des ocasiunea dea vedea şi audi 

în bâlciurile de la Roman şi Giurgiii cum boii cei mai 

mari şi mai frumoşi de rasă de acolo se vindeau pe un 

preţ care trebue numit «derisoriii» şi abia ajungeau la 

a 5-a parte din preţul cu care marfă analogă se vinde 

la noi in Germania. Lipsa şi strimtorarea agricultorilor 

români era atunci frte mare, ceea-ce a îndemnat şi 

pe guvernul român de a face tote concesiunile posi- 

pile Austro-Ungariei, dar în schimb a pretinde ca con- 

cesiuni de căpetenie: 1) Desființarea prohibiţiunei pentru 

importul vitelor române, ce era atunci în vig6re; 

2) Acordarea scutirei de vamă pentru cerealele române, 

cum era mai "nainte. Dar agricultorii ungari şi austriaci 

nu voiai să audă nimic nică de una nici de alta, iar 

Heinr. Adler dice în scrierea sa intitulată «Chestiunea 

vamală Austro-Română» — «Die Osterreichisch romă- 

nische Zolfrage»—următorele: 

«Importul de vite cornute vii cu seu fără control în 

instalaţiunile de consumaţie trebue respins necondi- 

ționat». 

Ungurii şi Austriacii par a se teme cu deosebire de 

pesta-bovină care li s'ar putea introduce în ţeră cu vi- 

tele române. Dar nici nu este de negat că epidemia 

acea teribilă este flagelul cel mai cumplit ce pote veni 

peste cconomii de vite a unei ţări. Este în de obşte
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cunoscut că ea decimeză ciregile fâră îndurare şi pe 

Gmenii cu stare 'Y-a adus de multe ori la sapă de lemn. 

Şi pe când la alte bâle şi epidemii constituţiunea mai 

bună şi alimentarea mai copi6să preservă vita de ele, 

sâi cel puțin diminu6ză cursul bâlei, la acesta, din 

contră, se pare că zace în natura şi origina b6lei ca tâte 

vitele bine ţinute — mai cu sâmă cele de rasele occi- 

dentale—atinse de ea mai tot-â'auna să peră, probabil 

in urma enervărei şi moleşirei constituţiunei lor. Ne 

asemănat mult mai domol se ivesce pesta-bovina la 

vitele cornute din Europa orientală. Ea însă, fiind un 

copi! al Orientuluj, se ivesce mult mai domol între vi- 

tele de rasă podolică, oile şi caprele din stepele Ru- 

siei şi a României, şi cere mai puţine victime; la vi- 

tele Qe 1asă podolică atinse de pesta-bovină, succombă 

numai 30 — 400, din totalitatea casurilor de imbolnă- 

vire în genere. 

După cercetările şi informaţiunile culese de Adler, 

tot-dWauna pesta-bovină a plecat din vatra ei perma- 

nentă, din Rusia, şi a trecut in România, şi apoi de- 

acolo şi din Rusia, ai urmat desele ei invasiuni în 

Austro-Ungaria, cari ai putut fi aci localisate numai 

prin aceia, că li s'a pus in contra un organism punctual 

şi riguros în măsurile veterinare şi poliţienesci. «Pentru 

u impedica importarea. pestei bovine din Rusia sei 

România sai înfiinţat deja de mai mulţi an de-a 

lungul frontierei ruso-române zone preventive în anu- 

mite puncte de intrare. Dar şi acestea se dovediră 

mai târdii ca insuficiente, căci pesta-bovina veni ca 

şi mai "nainte din Rusia în Galiţia, iar din Romănia în 

Rucovina şi Transilvania. După aceste triste experiențe
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in fine s'au închis cu totul graniţa despre Rusia şi Ro- 

mânia pentru importul de vite cornute în Austro-Un- 

garia la | Ianuarie 1882. 

Efectele acestei măsuri au fost, după raportul lut 

Adler, destul de bătătâre la ochi: Casurile de pesta- 

bovină s'au redus de la închiderea totală a graniţei, la 
un minimum neînsemnat, întocmai ca şi spesele pen- 

tru combaterea epidemiei. 

Fără indoială că Adler merge prea departe când 

afirmă că pesta-bovină este permanentă în România ; 
noi am cercetat f6rte des in escursiunile n6stre prin 

țară, făcute în vara anului 1885 şi 1886, dacă acea b6lă 
molipsitore şi urici6să esista unde-va în Muntenia, 
Moldova şi Dobrogea, dar pretutindenea am căpătat 

răspunsul categoric şi demn de credință că bâla nu 

sa mai ivit acolo în cei 2 ani din urmă, şi că s'a luat 

măsuri energice pentru a preveni o eventuală invasiune 

a ei din Rusia. Dacă insă ea sar ivi unde-va venind 

de peste graniţă, atunci tâte ciredile infectate se vor 

împuşca şi omori fără milă. Nu se pote nega că mai 

"nainte chestiunea veterinară a lăsat mult de dorit în 

România ; dar raporturile s'at ameliorat mult in timpul 

din urmă; s'au adus legi severe, iar organele iînsărci- 

nate cu esecutarea şi aplicarea lor îşi fac pe deplin 

datoria. Aplicarea măsurilor poliţienesci şi veterinare 

este mult mai rigurâsă in România de cât presupune 

Adler. Cunoscinţele şi pretenţiunile ce se cer acum de 

la primari nu sunt atât de mici precum crede d-sa, şi 

in nici un caz asi-lel ca ele să nu pâtă fi implinite pe 

deplin, Desintectarea localurilor şi satelor contagiate 

se tace cu cea mai mare stricteţă, şi se impuşcă îndată
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tâte vitele esistente acolo, în cât nu mai incape nici o- 

îndoială că în chipul acesta se opune îndată. o barieră: 

suficientă teribilei epidemii. 

Dar agricultorii ungari şi austriaci cu tâte aceste 

precauţiuni şi măsuri preventive, nici că vor să audă 

și să scie ceva de importul vitelor române, nici cu 

control nici fără control în institutele de carantină, şi 

apoi şi Germania a urmat acestor vederi. Şi ea 'şi-a 

inchis graniţele nu numai faţă de Rusia, ci şi față de 

tâte vitele de rasazcenuşie de steppe cari veneau din. 

Austro-Ungaria la noi. După cât am putut afla, scopul 

acestei măsuri este inainte de t6te impedicarea adu- 

cerei vitelor rusesci şi românesci la noi. Noi inşine 

am avut mult să suterim din causa acestei restricţiuni, 

fiind-că in anul 1885 un proprietar român d-nu Dimitrie 

[(6n, de lângă Roman, ne-a făcut cadoi pentru insti-: 

lutul nostru agronomie de la Halle a/S o pâreche de 

vite române, pe cari însă nu le-am putut primi, din 

causă că cancelarul imperiului german ne-a refusat 

permisiunea de-a le aduce acasă, sub motiv că se teme 

de invasiunea pestei-bovine. Veterinarul judeţului Ro- 

mân ne-a dat atunci certificat că nici în judeţul Roman: 

nici alt unde-va in Moldova nu esistă pesta bovină, şi 

t6te stăruinţele n6stre ai rămas zadarnice şi frumâ- 

sele vite, care ar fi impopobit mult grădina nstră 

zootechnică, au trebuit să rămână în patria lor. 

D-nu Adler cere nu numai oprirea importului de: 

vite cornute vii, în vagone închise, ci să se interdică: 

şi importul de vite tăiate în Austro-Ungaria, şi consi- 

deră de o mare greşelă din parta ambelor guverne de:
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:a fi dat permisiunea ca să se înființeze abatorii de-a 

lungul graniţei ruso-române. 

«Dar să vedem dacă cum-va cultivatorii români nu'şi 

pot importa în Austro-Ungaria vitele lor in stare tă- 

iată. In ori-ce cas acâsta ar fi de puţin folos pentru 

dânşii, fiind-că vitele lor nu sunt îngrăşate de-ajuns 

-ca să p6tă fi îndată tăiate, ci trebuesc mai ântâii su- 

puse la o îngrăşare nouă în velnițele Ungariei. Dar 

totuşi fie! Să admitem că carnea acestor vite ar fi de 

aşa calitate că ar putea fi dată îndată consumaţiunei 

publice. Dar şi în casul acesta noi, austriacii şi ungurii, 

trebue să impunem veto al nostru faţă de pretenţiunile 

României. Noi trebue să o facem acesta pe basa re- 

'sultaielor sciinţei medicinei veterinare, care a constatat 

că şi carnea pâte servi ca mijloc de propagare a b6lei, 

„Şi chiar şi după mai multe luni de dile». (Adler). 

Informatorul nostru nu vrea să scie nimic nici cel 

puțin de importul oilor şi caprelor. «Şi abia este de 

-credut ca să se permită trecerea oilor peste irontieră 

unde se refusă intrarea vitelor cornute. Tocmai lâna 

-oii este acea care ţine multă vreme contagiunea aptă 

de infectare ; oile, chiar şi acele cari singure nu sunt 

bolnave de pesta-bovina pot să propage pe calea acesta 

-epidemia pe întinderi considerabile». (Roll, Die Thier- 

senchen, etc). D-nu Adler crede a fi arătat în de-ajuns 

in cartea sa motivele pentru cari agricultorii din 

Austria şi Ungaria consideră pretenţiunile recente ale 

României pentru deschiderea graniţelor, ca indiscuta- 

bile. E protesteză cu toţii energic contra deschiderii 

graniţelor pentru vitele române pie basa resultatelor 
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noui a sciinţei veterinare şi a stalisticei veterinare 

oficiale a Statelor lor. 

Jurnalele mari din Viena însă sunt de altă părere,. 

ele sunt de acord cu cerințele României de a se des- 

chide graniţele pentru vitele române, iar consiliul co. 

munal al Capitalei Imperiului, pentru aprovisionarea. 

Vienei cu carne ieftină, nu neglije nici-odată ocasiunea 

de a cere în fie-care an deschiderea granițelor, şi nu 

hesitâză de a o face chiar şi in momentul când at 

inceput din noi negociaţiunile cu România. 

Timpul cel mai apropiat va aduce decisiunile şi în 

privința acesta, şi va dovedi cine va eşi învingător din 

lupta acâsta, protecţioniişti austro-ungari sui liber- 

schimbiştii din Viena şi Pesta. Austro-Ungaria prin căile 

sale ferate şi prin vaporele sale de pe Dunăre predo- 

mineză până la vn 6re-care grad România, şi în pri- 

vinţa economică, şi conscie fiind de superioritatea 

acâsta a ei, probabil că factorii decisivi din Pesta şi 

Viena nu vor ceda aşa de uşor. Adler speră că şi ro- 

mânii se vor convinge despre acesta, ceea-ce ar fi in 

interesul ambelor părţi contractante şi mai bine de 

cât ca consecinţă acâsta să o r6scumpere mai târdii. 

cu mari sacrificii şi perderi din avuţia naţională. 

Statistica vitelor 

- Serviciul statistic român din Bucuresci a publicat în : 

Puletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comer- 

ciului şi Dom” niilor, fascicula 5, din anu! 1885, un tratat. 

despre importanţa şi numărul vitelor domestice din re- - 

gatul României, din care estragem următârele ţifre:
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La finele anului 1884 contingentul vitelor din țară 

a fost: 

cal... 532,881 capete 

vaci şi bivoli . .9,376,060 » 

0... ... 4,654,116  » 

capre ...... 944,95  » 

rimători . . ... 88544 » 

asini şi catiri . . 2,482  » 

In total. . .8,697,571 capete“) 

Dacă vom raporta aceste ţifre la populaţiunea ţărei 

-după numerotaţiunea din urmă de 5,223,780 suflete, 

atunci vin la 1,000 suflete câte 166 vite domestice de 

i6te soiurile, între cari oile stau de-asupra tuturor nu 

numai după număr ci şi după importanța lor econo- 

mică. Aşa bună-6ră în judeţul Constanţa vin la câte 

1,000 suflete câte 5,662 capete oi, iar în judeţul Tulcea 

câte 2.218 oi, în judeţul Dolj 2,087 oi, şi atari judeţe 

avute în ol are regatul mai multe. După oi vin în pri- 

vinţa numărului îndată vitele cornute şi bivolii, cari 

iarăşi sunt animale fârte preţiose pentru ţară şi de 

aceia ele se şi cultivă mai pretulindenea în număr 

destul de mare. 

După judeţe numărul vitelor domestice se repartisa 

la numerotaţia din anul 1884 ast-fel : 

  

Judeţul Numărul tetal 1a 1000 loe, 

4 Dolj . 806,093 capete 301 

9) Constanţa. ..... 617,002  » 700 

3) Ialomiţa ......- 451,363  » 340 

  

*) ODbservaţiune. În suma acâsta nu sunt copriusa vitele domestica 

„aflătâre în capitala Bucuresel.



335 

  

Juăcțul Numârul total 1a 1000 loc. 

4 Teleorman ..... 450,836 capete 248 
3) Romanați ...... 368,554 » 229 
6) Vlaşea ....... 355,095  » 9917 
7) ilfov... 352,672» 12 
8)  Meheainţi. . . . . .334,834 » 160 
9) Tulcea ....... 318,369 » 347 

10) Gorj ..... 814163» 191 
11) Prahova ...... 291,187» 118 
19) Argeş. ....... 288,136» 164 
13) Brăila. . ...... 283,859 » 937 
14)  Buzei ... .. . 273140 » 149 
15)  B-Valcea . ..... 261,870» 156 
16) Dâmboviţa ..... 225,934» 132 . 
17) Olt. 29244185  » 197 
18) Botoşani ...... 994.496» 188 
19) Dorohoiă ...... 991,902» 138 
20) laşi. 921,946  » 110 
21)  R-Sărat ...... 194,535 » 175 
22) Bacău. ....... 179,288 » 85 
23) Neamţ .....,.. 177,993» 104 
24) Muscel ....... 159,912  » 164 
95) Covurluii . , . ... .147,990 » 132 
26) Vasluiă ....... 141,831» 11 
27) Puma. ....... 143,390» 90 

+ 28) Suceava ....., 1424178» 98 
29)  Tecuciă. ..,..., „139,183 » 103 
30) Fălciă ......, 199,165» 417 
30) Tutova .....,. 127,701» 103 
32) Roman .....,. 193,643 _» 9%
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Numerotaţiunea din urmă din anul 1890 a dat urme: 

târele ţifre: Mânzi 54.805, armăsali 31.874, jugani 

271.984, iepe 236.338, asini 6.199, catâri 961, viței 332.991, 

tauri 69.055, boi 1.250.590, vaci 820.511, bivoli 17.832, 

bivoliţe 29.401, miei şi oi 4.642.956, berbeci 360.134, 

purcei 291.235, vieri 86.079, serâte 293.977, porci 954.833, 

iedi 25.089, țapi 15.599, capre 169.401. Numărul total 

al vitelor domestice aflate atunci în România a fost de 

9.260.306 capete. 

Cai şi măgari 

Ordinea Perissodactylelor (Perissodactyla) cu cele 3 îa- 

milii ale ei: cai (equidae), rinoceri (nasicornia) şi tapiri (ta- 

-pirina) este representată în România numai prin 2 specii, 

apartinând familiei prime din cele 3 numite mai sus, adică 

prin cal şi măgar, dimpreună cu un mic număr de corcituri 

bastardi ai lor, cum e catirul mare s6ă mul, şi catirul 

mic s6i hinus, pe cari îi găsim în tote județele ţărei 

ca animale domestice fârte folositore. Numărul asi- 

nilor şi catirilor însă este fârte mic în raport cu nu- 

mărul cailor, căci după ultimul recensămint se găsesc 

in t6tă ţara numai 6.734 capete asini şi catiri, faţă de 

496.859 capete cai. La recensămîntul din urmă nu sa 

separat numărul asinilor de al catirilor; totuși se dice 

că numărul catirilor este în ţară tare neinsemnat. Noi 

inşine n'am vEdut de cât forte rar pe unde şi unde 

câte un catir. 

Calu! şi asinul fac parte din genul Equus, dar ei 

formeză tot-odată două specii deosebite : Equus ca-:
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ballus şi Equus asinus, cari se disting între ei prin 
mai multe semne mai mult să mai putin distincte. 

Genul cal posedă o dentiţiune de 40 dinţi după ur- 
mătârea formulă: 

3. 3.1. 3.3.1.3.3.. 

3. 3. 1. 3.3.1.8.83. 
Aşa numiții colţi sunt mici şi de multe ori lipsesc 

cu totul mai cu s6mă la iepe; la picidre lipsesce de- 
getul d'ântâiii şi al 5-lea cu desăverşire, din al douilea 
şi al 4-lea esistă numai nisce osci6re rudimentare, în 
formă de vargă, aşa numitele naviculare, cari sunt aşe- 
date de ambele laturi superidre ale osului copitei care 
este al 3-lea deget şi fârte tare desvoltat. La rădăcina 
internă a braţului sei a piciorului se află nisce locuri 
pleşuve şi cornose, aşa numitele blânde s6ă castane. 
Un păr scurt acopere corpul peste tot de o potrivă 

numai pe partea superidră a gâtului se prelungesc în 

nisce peri lungi şi aspri formând o comă mai lungă 

ori mai scurtă. Câda lor mijlocie este acoperită sâu 

peste lot sâii numai la vâri cu nisce fire lungi de păr. 
Capul lor uscăţiv şi lungueţ posedă nisce ochi mari şi 
vioi, şi nisce urechi fârte mobile cari aci sunt mai 
scurte, aci mai lungi. | 

Stomacul este la.t6te animalele solungule de obicei 

simplu. intestinul gros însă cu mult mai lesne desvoltat 
de cât la animalele cu c6pita despicată. Ficatul lor are 
dou& urechi mari şi două mici secundare, insă nu po- 

sedă vesica biliară, iar bila sei fierea se revarsă aci 

direct în intestinul biliar. 

Pielea exteridră este relativ destul de gr6să şi dă o 

talpă densă şi tenace. Instinctul secsval se ivesce 

22
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primăvara de timpurii, şi apoi dureză câte 30—40 ore 

şi la neinperechiere s6u neistişire revine după 8—12 

dile iarăşi. Iapa portă sarcina de obiceiii 10 luni de 

dile, dar pote să fete, fără pericol pentru mânz, câte-va 

săptămâni mai .curând stii mai târzii. Laptele de iapă 

se compune, în termen medii, din următorele substanţe, 

după cum resultă din analisele densimetrice ale lui 

Dagutăres: 

Apă e... . 91.37 0/6 

Grăsime . . . os... . .. 0.55 » 

Caseină ... ... . . . 0.78» 

Albumină cc... .. 4.40 » 

Lactosă ...,.... „5.90 » 

Săruri e... .. 0.40 » 

100.00 9/6 

[ar laptele de măgăriţă conţine după Peligot, în termen 

medii : 

Apă cc... ... 90.48 je 

Grăsime . . .. .. ... 1.29 » 

Caseină .. .. ..... 1.95 » 

Lactosă .. ....... 6.29 » 

la, o-laltă 100.000%/, 

Specia calul—Eguus caballus—posedă la picidrele d'in- 

nainte şi d'inapoi, blânde s6i castane, câda lui este de la 

rădăcină învescută cu fire lungi de păr; urechile lui sunt 

cu mult mai mici şi mai scurte de cât ale asinului şi 

ale zebrei, şi sunt mai scurte de cât semi-lungimea 

capului. Col6rea părului este fârte variată, căci precum 

scim se găsesc cai negri, murgi, roibi, galbeni, băl- 

ţaţi şi albi. Pete albe la cap şi piciore, aşa numiții cai 

brezi şi pintenogi, se pot observa mai des la caii de
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coldre inchisă. Dungi închise se văd mai rar pe spete 
numai ca escepţiune, dar mai des pe spinare şi la pi- 
ciore. Vocea calului se distinge în mod esenţial de 
aceia a asinului, calul necheză şi măgarul strigă i-a. 

Probabil că astădi calul nu se găsesce nicăeri în 
stare s&lbatică primitivă, căci noi considerăm şi Tar- 
panui asiatic de cal sălbăticit al unei rase din stepele 
orientale. Despre origina şi domesticirea calului modern 
scim in genere fârte puţin, şi ne lipsesc aci şi datele 
positive despre origina calului românesc. Este probabil 

ca el să derive de la cail vechilor Ssiţi, care popor 

împărţit in mai multe seminţii locuia în ţările din jurul 

Mârei Negre în partea de Nord a ei. Ei erai nn popor 

eininamente călăreț. Omenii trăiaă pe caii şi căruțele 

lor şi câte odată şi dormiaii pe ei. Ei mâncai carnea 

de cal, şi bei laptele de iapă, iar din copitele lor îşi 

făceau lorice, iar pielea lor o întrebuinţaă la îmbrăcă- 

minte. Regilor lor morţi le dedeai un număr însemnat 

de cai ca să aibă pentru călătorii pe lumea cea-l'altă, 

şi îi inmormântaă d'inpreună cu dânşii. Caii Sciţilor 

din jurul Mării Caspice sunt descrişi ca nisce cai mici 

şi neinsemnaţi de statură, cu coma lungă şi crâţă, forte 

tenaci, impetuoşi şi rebeli. Acâstă încăpățânare a lor 

a fost causa de Sciţii işi castrau armăsarii lor făcând 

din ei jugani, iar pentru diferitele servicii se folosei 

mai mult de iepe. luţimea cailor lor era tot-d'auna şi 

pretutindinea forte renumită. Imp&ratul Prob, între 

prada luată de la Sciţi avea şi un cal, care după spu- 

sele proprietarului săi putea să parcurgă câte 20 mi- 

liare pe di şi în timp de 8—10 dile fără întrerupere. 

Sciţii erau şi sunt până acuma consideraţi de străbunii
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tătarilor, ruşilor şi altor popbre cari şi astădi locuesc 

in jurul Mărei Negre, dar nu e imposibil ca şi stră- 

bunii românilor să fi posedat cai de la Sciţi şi săi'i fi 

intrebuințat pentru reproducție în ţara lor. 

Diferiți alţi autori şi scrutători consideră Asia cen- 

trală ca patria primitivă a calului românesc, şi majo- 

vitatea ippologilor pune cu drepl cuvânt toţi caii din 

basenul Dunării de jos în grupul cailor orientali. Fit- 

zinger îi numesce descendenţii calului uşor (Equus ca- 

ballus velox) şi numesce atât caii de Moldova cât şi 

cei de Muntenia un bastard simplu din incrucişări 

diferite. 

Impărțirea şi gruparea diferitelor rase de cai din Eu- 

ropa, nu este un lucru atât de uşor, ea ne-a ocupat 

deja mai mulţi ani de-a rendul şi tot nu "i-am putut da 

de capăt. Totuşi nu credem a greşi dacă ii vom divide: 

în două grupuri mari şi bine distincte: 1) Rasele ori- 

entale; 2) rasele occidentale. Fie-care din aceste 2 rase 

se compune din un număr mai mare ori mai mic de 

rase secundare ssi varietăți, cari iarăşi au fost încru- 

cişate între densele şi apoi sai produs caii aceia pe 

cari astăgi îi numim cai fără rasă. | 

Pe cât am putut vedea in escursiunile n6stre prin 

ţară şi cunosce caii românesci de tipul vechii indigen 

am ajuns la convincţiunea că ei fac parte din grupul 

cailor orientali. Când Herodot ne spune că dincolo de 

Istru (Dunăre) se află mari teritorii de pământ locuite 

de nisce 6mani cari au portul Medilor, şi ai căror cai 

se disting prin câma lor cea lungă de 35 em. şi sunt 

mai puţin apți pentru călărit de cât pentru ham, şi ar 

fi şi destul de grei, atunci de sigur că el nu a înţeles:
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sub aceia caii ce se găseau în Carpaţii meridionali de 

la Nordul României de astădi ; căci probabil că aceştia 

tot-d'auna ai fost nisce animale mici şi uşurele cari 

puşi la ham nu ai putut să aducă mari folose. Evident 

că ţările de care vorbesce Herodot erai părţile piane 

şi jose ale Pannoniei şi Daciei, cari şi până în diva de 

astădi posed o climă ceva mai dulce, păşuni mai luc- 

suriante, în urma cărora pot să cultive pe unele locuri 

nisce cai mai mari şi mai grei. 

Inainte insă de a trece la descrierea calului românesc 

să aruncăm o privire fugitivă asupra celei de a 2-a va- 

rietăţi a speciei Equidilor, şi anume asupra asinului 

şi bastardilor lui. Măgarul sei asinul (Equus asinus) 

are numai la picidrele dinainte castane, iar câda iui 

este numai la vâri acoperită cu peri lungi. Urechile lui 

sunt aprâpe cât jumătatea capului de lungi ; părul său 

este cenuşiă, aci mai deschis aci mai inchis, şi de or- 

dinar este insemnat cu o cruce n6zră pe spinare şi 

umeri. La piciGrele măgarului se ivesc adesea nisce 

cercuri de păr negru. Vocea acestor animale consistă 

dint”un son lung inţiglat I-a I-a. Şi despre origina 

acestor animale ne lipsesc datule sigure; probabil că 

ei derivă de la asinul stepelor africane (Equus taeniopus) 

dar probabil! că pote să se tragă şi de la Kulan (E. onager). 

Opiniunile zoologilor de specialitate difer târte mult una 

de alta în privinţa acâsta. 

Crescerea măgarilor se mărginesce în tâtă ţara numai 

la câte-va puţine localităţi, dar şi aci ea se face cu pu- 

ţină ingrijire. Ici şi colea se ocupă ţiganii cu crescerea 

măgarului şi a bastardilor săi, dar tot-d'auna nu poţi 

afla aprâpe nimic de la ei despre metoda lor de cres-
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cere şi producţiune. La alegerea animalelor de repro- 

ducţiune, probabil că ei proced cu puţină îngrijire, şi 

tot aşa şi nutriţiuneu lor va lăsa mult de dorit. Nor 

am da! peste câte-va animale de acestea la mocani şi 

ciobani care le intrebuinţăză pentru transportul baga: 

giului în peregrinaţiunile lor de la munte la câmpie şi 

vice-versa ; parte dint”'ânsele erai nisce animale de tâtă 

frumuseţea mai mari şi mai tari de cât mulţi din mă- 

garii morarilor şi grădinarilor noştri germani. Ciobanii 

lasă să pască măgarii d'inpreună cu oile şi caprele la 

păşune, şi iarna când a cădut o zăpadă grâsă, atunci 

ii ţin şi hrănesc numai cu paie de cereale. Măgarul ar 

ajunge in România la adânci bătrâneţe şi până la stâr- 

şitul vieţei sale este întrebuințat ca animal pentru pur- 

tarea sarcinilor. 

Bastardul dintre măgar şi iapă il numim mul sei 

Equus mulus, iar pe cel din armăsar şi măgăriţă îl 

numim catir (E. hinnus); cel d'ântâiă în formă şi mă- 

rime se as&mănă mai mult cu calul, iar al douiiea mai 

mult cu măgarul, în cât se pâte cunâsce forte bine 

influenţa ce o are tatăl şi muma asupra progeniturei în 

genere. După voce mulul se apropie mai mult de măgar, 

iar catirul mai muit de vocea calului deşi nu tot-launa. 

Pentru regiunile muntâse din ţările Europei meridio- 

nale fără îndoială că aceşti bastardi aintre ca! şi măgar 

ai o mare importanță economică, ce nu este de des- 

considerat: pasul lor este mai sigur, iar aptitudinea 

lor de a purta sarcine şi greutăţi este mai mare decât 

a calului; cu o încărcătură de 130—150 klgr. ei pot 
umbla fără pericul pe potecile şi cărările cele mai pe- 

ricul6se din munţi, şi să facă fără de nici un incon-
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venient o cale de 40—50 kim. pe di, iar în privinţa 

nutrețului sunt mult mai puțin pretenţioşi decât caii. 

In ori ce cas este de mirare cum în regiunile mun- 

t6se ale României nu se ţin şi crese catiri mai mulți, 

căci noi "i-am găsit f6rte rar. Şi în călătoriile n6stre 

prin Balcani în anul 1884 mai nici odată n'am intilnit 

catiri. Kanitz vorbesce in cartea sa intitulată «Donau- 

bulgarien i der Balkan, numa! în puţine locuri, de 

măgari, iar de catiri şi muli nu amintesce de loc. 

După arătările lui Obedenaru, cu deosebire ţiganii 

se ocupă cu crescerea acestui soiit de animale pentru 

esport, şi pentru un măgar frumos capătă câte 90—100 

lei, iar pentru un mul sdravân capătă câte odată şi 

200—930 lei. Acelaşi autor crede că măgarii şi catiril 

sunt de puţină importanţă pentru ţară, din causă că 

caii cei mici şi venjoşi ai ţărei ai o spinare atât de 

forte incât pot fi intrebuințați fără pericul la călărit şi 

la “purtat sarcine, şi fac măgarul şi catârul cu totul de 

prisos, iînlocuindu-i pe deplin. Noi însă suntem de altă 

părere şi credem că ei ar fi de bun folos şi pentru 

România, şi scim din esperienţa n6stră proprie, că nisce 

cai de aceiaşi mărime şi greutate arare-ori vor fi în 

stare să porte atari greutăţi ca catirii ; de aceia ar trebui 

să se dea mai multă atenţiune crescerei catirilor. 

Apr6pe majoritatea cailor românesci fie ei din Mol- 

dova sâii Muntenia, fie dela munte s6i câmpie, cu toţii 

posed formele tipice ale rasei orientale, dar numai rar 

de tot acele ale arabului nobil din Nedjed, şi mai des 

ale calului comun din Turcia europeană. In prima nostră 

călătorie prin peninsula balcanică, la 1874, am avut 

ocasiune de repeţite ori de a vedea şi cunosce acestă
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varietate de cai, şi nu hesităm de loc de a pune caii 

românesci, bulgari, rumelioţi şi sirbesci, pe toţi la un 

loc şi a'i considera pe toţi ca o sub-specie a rasei prin. 

cipale arabe. Naumann "i-a numit rasă celtică, şi pâte 

cu 6re-care dreptate, căci se presupune şi de către alţi 

naturalişti că ei au fost aduşi mai ântâiii de cătră Celţi 
când au venit ei din Asia in Europa. Celţii ai lost fără 
indoial: o semintie indo-germană care s'a desbinat mai 
ântâiii de către trupina poporului originar şi aă dat năvală 

înainte spre West. După cum se presupune, ei ar fi 

trecut peste Asia minoră şi Hellespont în Europa, unde 

se aşezară mai ântâiu intre Balcani şi Carpaţi şi între 
Alpi şi munţii din centrul Germaniei, în intreg basenul 
Dunărei, şi apoi împinşi de pop6rele germane şi litvano- 

slavone se traseră mai 'nainte spre Westul Europei. 

Dacă vom considera caii acestia mai de aprâpe, vom 

observa îndată că partea cervicală a craniului este l6rte 

bine desvoltată, pe când cea facială este tot-dauna ceva 

trasă înapoi. Acest raport se constată îndată la măsu- 

rare atât după lungime cât şi după lăţime, şi de multe 

ori caii aceia sar putea numi cai cu capul lat. Maxi- 

larele lor sunt ceva cam scurte, iar cavitățile craniului 
sunt de multe ori puţin desvoltate. Profilul capului 
este sei drept s6ii concav, şi numai fârte rar convex, 
şi numai în casuri de tot rare se văd cai cu capete 
berbecate, pe când capete de ştiucă se ivesc forte des. 

Nu putem afirma că forma acâsta a capului de aceia 

este atât de lrecuentă la majoritatea cailor orientali fiind- 

că dânsa ar fi una din rasele cele mai vechi cunoscute. 

La iepe capul se subţie în jos întrun mod fârte sur-
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pringător, prin care esteriorul lor nu câştigă tot-d'auna, 

ci de multe ori perde fârte mult. 

Osele dela mai toţi caii acestei rase sunt fine şi dense, 

şi cu deosebire vertebrele lombare sunt fârte scurte şi 

înghesuite la o-laltă. La caii cei mai nobili de rasa orien- 

tală, la arabii de Nodjed, scurtimea acestor vertebre 

merge atât de departe incât una din vertebre lipsesce 

cu totul, şi dacă prof. Sanson Paris*) ar avea dreptate, 

caii aceştia ar trebui clasaţi ca făcând parte din grupul 

cailor atricani, lucru despre care noi ne indoim f6rte 

mult. Unghiurile iliace sunt forte apropiate, apolisele 

vertebrelor lombare sunt lipsite chiar şi în tinereţe de 

partea mediană. Lungimea şi lărgimea coşului este re- 

lativ mică, înălțimea circa de 0,48, lăţimea şirului su- 

perior 0,29 dacă femurul îl vom lua drept 21. 

Datorim profesorului Franck din Munich, mort nu 

de mult, o cercetare amănunţită a scheletului calului 

oriental, şi descripţiunea de mai sus am luato mare 

parte din o disertaţiune a lui, pe care acel învâţat a 

ţinuto la finea semestrului de vară din anul 1874 în 

şc6la centrală veterinară din Minich. 

După cum am amintit deja mai sus, nu esistă nici 

o diferinţă esenţială între calul de Moldova şi cel de 

Muntenia, numai in privinţa taliei şi volumului am putea 

„dice că cei d'ântâiă sunt cu câţi-vu centimetri mai mari 

şi cu 50—100 kgr. mai grei, decât cei din urmă. În se- 

colul trecut, probabil că dilerinţa acesta era ceva şi 

mai pronunţată şi ne esplicâm prin acâsta predilecţiunea 

  

*) Observaţiune.—După cercetările lui Sanson, ealul asiatic are 6 vertebre 

„dorsale, iar calul african numai 5.
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Ce 0 aveaii ippologii şi negustorii de cai din streinătate 

pentru caii moldovenesci. In timpurile acele regele Chris- 

tian al VI din Danemarca insărcină pe cavalerul Nelson 

să'i cumpere iepe moldovenesci pentru o herghelie ce 

avea să înființeze în Iutlanda, iar Friederic cel mare al 

Prusiei işi recruta de multe ori remonţi de aci, pentru 

cavaleria uş6ră a sa, şi multă vreme hergheliile din 

Ungaria, Polonia şi Turcia cumpărat cu predilecţiune 

armăsari şi iepe de reproducție din Moldova, pentru a 

înobilita cu denşii rasele lor indigene cele comune. 

Astădi nu se mai intemplă asemenea lucru, şi acesta 

din simplul motiv că caii moldovenesci asiădi nu sunt 

întru nimic mai frumoşi ori mai buni de cât caii din 

alte ţări orientale, 

Caii din regiunile muntâse şi a colinelor României 

se disting de cei din câmpia Dunărei iarăşi numai prin 

talia şi greutatea lor; cei d'ântâii sunt de obicei ceva 

mai mici şi mai uşori decât aceştia; posed insă o spi- 

nare solidă şi nu prea lungă care "i face apți de a purta 

sarcine pe spinare şi fâră de nici un inconvenient. Nouă 

ni s'a spus din diferite părţi, că la caii de munte jre- 

domină părul de coldre inchisă, pe când la cei din 

câmpie este mai dâsă col6rea mai deschisă, şi caii bă- 

lani nu sunt ceva rar. Pagubă că noi înşine am avut 

prea puţină Ocasiune de a vedea adevăraţi cai de munte, 

şi deci nun putem face alta decât să reproducem a- 

ceea ce am audit dela persone demne de credinţă. In 

genere la caii românesci predomină p&rul murg închis, 

dar se vede şi câte un cal negru, roşu şi alb. Cai gal- 

beni şi isabeli cu dungi negre pe spinare sunt rari, iar 

cai bălţați am vădut numai câte unul, unde şi unde.
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La caii de culdre închinsă se văd de multe ori pete 

albe la pici6re — pintenogi —şi mai rar la cap — decât 

Ja cail cel murgi şi negri din Europa occidentală, şi 

ni s'a spus că caii cu ast-fel de semne nu ar fi acolo 

câtaşi de puţin plăcuţi. E de remarcat şi împrejurarea 

că printre caii albi şi suri se găsesc fârte des nisce 

figuri frumâse şi nobile, mult mai des decât printre 

caii murgi, roibi, şi negri, ceea-ce se poteesplica numai 

prin faptul că Inainte vreme se aducei mai des ar- 

măsari arăbesci albi din Turcia decât astădi, cari "i în- 

trebuinţaă apoi la reproducţiune. Este posibil că ac- 

tualii cai albi de acolo să fie descadenţii direcţi ai acelor 

cai arăbesci. 

Pielea şi p&rul cailor românesci sunt tine, cel din 

urmă este vara f6rte scurt şi lucitor, iarna însă destul 

de lung şi aspru, şi acopere pielea destul de des. Noi 

am vEdut caii numai în părul de vară, şi putem dice 

că la multe din animalele aceste nu numai părul de 

pe corp ci şi coma şi coda, era forte rar. La caii de munte ” 

se dice că părul ar fi ceva mai lung şi mai des, şi câte 

odată ar fi posedând şi la partea inferidră a picidrelor 

nisce mite destul de mari, pe cari nu le-am observat 

nicieodată la caii din câmpie şi din stepă. 

Talia cailor de ţară, pe cari "i-am putea numi şi cal 

tărănesci, vari6ză între 1,25 şi 1,4% m; rareori se văd 

intre dânşii individi de talie ceva mai mare, şi dacă 

găsim între ei individi mai mici de 1,25 m. pe aceia ii 

putem considera că ponii importaţi din streinătate sei 

ca descedenţii acelora. Țăranul român este pe deplin 

mulţumit cu talia cailor săi, pentra că el nu'i între- 

buinţeză nici la lucrul câmpului şi nici la tras de sarcink
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grele; căci pentru aceste el se servesce de boii săi 
albi s€ă de bivoli. De cal se servesce numai pentru 

„trasul căruţei când se duce la oraş, sâă pentru tree- 
ratul bucatelor. Intrebuinţarea mlăciilor le este necu.- 
noscută, iar maşinile de treerat de care se servesc deja 
mulţi proprietari şi arendaşi pentru treerarea repede 
a bucatelor şi prefacerea lorin monedă sunăt6re, — sunt 
pentru țăran prea scumpe şi peste puterile sale. Tăranul 
român considară calul săi cel mic cu pasul vioiă, şi de o 
sobrietate esemplară ca cea mai bună şi mai ieftină 
maşină de treerat. De câte ori nu am v&dut câte 3—45 
cai legaţi la o-laltă — unul lângă altul — pe câmpul li 
ber, alergând peste snopii puşii oblic, pentru a scâte 
grăunţele din paie. 

Caii ceva mai mari şi mai buni âin timpul acesta 
servesc la călărie pentru cavaleria teritorială (călăraşi); 
Şi fie-care călăraş trebue să-şi aducă cu sine calul să 
proprii la instrucţiune, şi numai când calul nu ar avea 
mărimea reglementară d> 1,45 m., i se dă dela regiment 
un alt cal. Mai inainte se întrebuința caii aceştia şi 
pentru poştă, se prindeau câte 3, 4,5, şi 6 părechi de 
«cai la diligenţă gredie şi apoi intre strigătele surugiilor 
şi pocnetele biciului alergau ca fulgerul peste dsluri 
Şi văi. In timpurile din urmă însă se intrebuinţâză pentru 
-acest servicii mai mult cai adaşi din streinătate şi anume 
din Rusia, Transilvania şi Ungaria, cari servesc şi la 
trăsuri ; de asemenea şi cavaleria de linie — roşiorii — 
şi escadronele permanente de călăraşi sunt astădi mon- 
tate cu cai aduşi din streinătate. Caii indigeni par M. 
“S. Regelui prea mici şi delicaţi, şi Statul trebue să dea 
„pe fie-care an sume însemnate de bani streinătăţei



349 

pentru cumpărare de remonţi pentru cavalerie şi arti- 

lerie. Ore nu ar fi timpul ca să se aducă o schimbare 
şi in privinţa acesta, şi să se ia disposiţiuni pentru a 

se acoperi acestă lipsă în ţară prin o cultură proprie 

de cai apți pentru armală? 

In privinţa formelor corporale a calului comun ro- 

mânesc este de observat că esistă o mare asemănare 

între dânşii ; în tâte călătoriile nostre prin Europa me- 

ridională mai nu am găsit altă rasă care să aibă lor- 

mele corpului mai proporționate de cât caii românesci. 

In genere aceştia sunt bine proporţionaţi ; capul lor este 

uscat, are o espresiune frumâsă, nisce ochi mari şi 

vioi, cari denotă inteligenţă şi un temperament bun. 

Urechile lor sunt bine aşezate, subțiri şi potrivit de 

lungi; nasul are de obiceiii două nări mari şi Jargi. 

Când animalul stă pe loc seu merge liniştit şi respiră 

limştit, nările se presintă sub forma unei găuri de 

simi-lună, cu marginea internă şi esternă convexă, pe 

când din contră la respirarea forţată (messul iute) gaura 

se lărgesce f6te mult şi apare aprope rotundă. Gana- 

ceele sunt relativ forte desvoltate şi albia destul de 

largi, în cât la incordarea capului, părţile vecine şi 

mai cu semă gâtlejul să nu fie strîns. In albie cresc 

iarna, şi la o ţinere prâstă chiar şi tâmna, nisce peri. 

destul de lungi şi aspri. | 

Gâtul, care de multe ori este la caii aceştia cam jos 

plantat, posedă lungimea cerută, de unde provine că 

muşchii ce merg la antebraţe şi mai ales aceia cari 

duc la spata dinainte, muşchiul comun al capului, 

gâtului şi braţului, are o mare putere de ridicare şi 

prin urmare pâte produce mişcări intinse de umăr aşa.
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numitele gâturi de cerb şi de cămilă se observă binişor 

.de des la ei. Primul se deosibesce de al doailea prin 

aceia că acesta are cresta gâtului mai mult sei mai 

pulin concavă, pe când gâtul de cerb are o crâstă care 

se ridică aprâpe drept în sus. 

Gâtul de cerb are o posiţie ridicată cu o mică în- 

covoere spre c<6fă, mergend apoi d'aci până la grebăn 

aprâpe în linie drâptă şi se termină aci într'o curmă- 

tură lungă. Grebenul arare-ori este ascuţit şi proeminent. 

Atât la gâturile r&sturnate cât şi la cele de cer), capul 

stă cu nasul de multe ori fârte sus. La noi se numesc 

asemenea animale «cai ce se uită ia stele», iar românul 

- le dice că «pârtă nasul în venw,. Ni s'a presentat şi 

casuri isolate de caii cu gâtul uşor de lebădă; aceste 

esemplare însă trebue să aibă ceva sânge arab ssii 

berberic în vinele lor, şi numai pot fi consideraţi de 

cai ţerănesci ordinari. Majoritatea cailor de rasa acâsta 

au o spinare scurtă şi solidă care pe lângă o lungime 

suficientă a grebenului se întinde numai peste câte-va 

vertebre. Lăţimea spinării şi a şelelor lasă de multe 

ori de dorit. Adesea se văd animale cu spinarea as- 

cuţită cu aşa numită spinarea de măgar pe cari se văd 

apofysele bine pronunţate pe de-asupra muşchilor ilio- 

spinali destul de desvoltaţi, din causa lungimei acestor 

apolyse chiar. La o cercetare mai minuţi6să de or- 

dinar se găsesce că şi apofysele cele lungi sunt destul 

-de colide şi vigurâse, încât tot odată ele presintă nisce 

suporturi bune mărind ast-lel soliditatea spinărei dor- 

sale. Noi numim şi atunci forma acesta escelentă, când 

spinarea nu este de tot scurtă, ci pare a fi ceva cam 

lungă. O spinare scurtă şi ascuţită dă calului de or-
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dinar o mare putere, şi'l face tare preţios la călărie 

s6ii pentru sarcină. Animale cu spinarea mai mult sei 

mai putin încovoiată în jos s6i inşelată încă să ivesc 

Ja varietatea acâsta; ea p6te proveni din nascere, dar 

şi din o b6lă 6re-care, sâii prin purtarea de serviciuri 

prea de timpurii, sei la iepe din fătarea prea desă. 

Fovma acesta defectuoasă a spinărei se observă de or- 

dinar numai la caii cu spinarea lungă. Regiunea lom- 

bară ne presintă adesea o arcare bună, prin care se 

sporesce puterea portativă a animalelor. Cu cât este 

mai scurtă cu atât este mai mare soliditatea ei, apo- 

fysele fiind de o constituţiune egală, la acesta se mai 

adaogă că cu scurtimea acelei regiuni în total, apolysele 

vertebrelor căştigă o posiţiune mult mai avantagiosă. 

La mulţi din caii de ţeră insă apofysele lateral ale 

vertebrelor par a nu fi destul:de lungi, şi la alegerea 

reproductorilor ar trebui îngriji! ca in prima linie să 

se al6gă numai ast-fel armăsari pentru reproducție a 

căror vertebre lombare, ai apofysele destul de lungi. 

Cu cât apotysele sunt mai lungi cu atât par a fi şi 

şelele mai late, şi cu atât sunt şi laturile (deşerturile) 

mai bine acoperite, cu atât va fi şi pântecele mai bine 

format şi basa muşchilor mai mare şi mai bună. «Apoi 

după părerea lui Roloff, cu lungimea apoiyselor laterale 

sporesce şi valdrea lor ca pârghii laterale, pentru con- 

stituirea întregei col6ne vertebrale, şi servesc şi la 

mişcările laterale ale corpului pe picidrele dinapoi.» 

Deşi printre caii ţerănesci se găsesc de multe ori 

animale cu sapa destul de dr6ptă şi bine conformată, 

totuşi in marea lor majoritate aă o sapă turtită şi de
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multe ori f&rte scurtă, ceea-ce influinţeză mult asupra 

mersului lor. 

Este o experienţă veche care ne spune că posiţiunea 

cascalului in raport cu col6na vertebrală si precum 

am dice conformatiunea sapei în genere, are o mare 

influenţă asupra aptitudinei de muncă a tuturor anima- 

lelor n6stre, şi conformaţiunea pici6relor posteridre de- 

pinde in mare parte de ea. De aceia ar trebui ca tal- 

dauna la alegerea animalelor pentru reproducţiune să 

se esamineze cu minuţiositate forma şi constituţiunea 

părței posterire a corpului. Cu acesta însă noi nu 

vroim să dicem că lepădăm numai de cât ori şi ce 

animal cu sapa ceva cam turtită, căci se găsesc forte 

des şi cai cu sapa ceva teșită dar alt-iel destul de lată 

şi de lungă, încât sunt destul de tari şi buni de ser- 

vicii; iar dacă sapa turtită va fi tot-odată şi scurtă şi 

prea strimtă, atunci un ast-fel de cal este tot-d'auna . 

de puţină valâre. Pentru caii de călărie și de ham o 

sapă puţin teşită este tot-d'auna cea mai avantagiosă, 

dar pagubă că acâstă contormaţiune normală se gă- 

sesce rar de tot la caii ţărănesci de acolo. La caii de 

munte se găsesce fârte des forma de sapă turtită: ea 

provine din posiţiunea f6rte oblică a osului sacru şi a 

6selor iliace în raport cu colna vertebrelor lombare. 

Putem dice cu drept cuvânt, că aptitudinea de purtata 

cailor ast-fel conformaţi, pote să fie f6rte însemnată, 

presupunând însă că col6na vertebrală şi lombară sunt 

destul de solide şi bine făcute. Cu cât cresce mai mult 

oblicitatea 6selor iliace, cu atât devine şi unghiul şol- 

durilor mai obtus, şi scurtâză prin urmare lungimea 

pasului pici6relor posteri6re. Arare-ori se va găsi între
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caii aceştia de munte vre-unul care să esecute cu pi- 
cidrele dinapoi mişcări mai întinse. Iepele ai în ge- 
nere sapa mai scurtă decât armăsarii, la cele d'ântâiu 

pote am putea trece peste acest defect, dar îndată 

ce un armăsar are sapa scurtă, este neapt pentru re- 
producţiune. De aceia considerăm ca un lucru de că- 
petenie ca ţăranii cari se ocupă cu crescerea cailor să 
dea iepele lor cele mal tot-d'auna cu sapa scurtă să 
le bată nisce armăsari cu sapa ceva mai lungă şi nor- 

mală. 

La majoritatea cailor acestora, câda este de o grosime 
potrivită, nici prea păr6să şi de ordinar bine prinsă, iar 

la mişcare calul o pârtă adesea destul de frumos. Din 

contră, la sapele prea turtite, c6da este tot-d'auna prea 

jos pusă, ceea-ce reese din faptul că la legătura sa cu 

6sele coxale stă aplecată în jos dela originea sa, şi prin 

urmare e purtată tot-d'auna r&ă. Ca pretutindinea, tot 

aşa şi in România se pâte observa cum caii graşi şi 

bine ţinuţi, cu sapa normală, de obiceiti pârtă câda 

tot-d'auna mai bine decât nisce mârţoge slabe şi istovite. 

Tăierea scurt a codei, care este acum în modă la 

noi în Germania, Belgia, Francia şi Anglia, nu s'a in- 

trodus încă pretutindinea în România, spre binele cailor, 

căci ei se pot servi de cârdă ca de o apărătâre de musce 

ceea-ce este de mare valore pentru caii cari işi caută 

hrana pe păşunile din luncile cele bogate ale riurilor 

şi bălților, tot-odată atât de bogate in insecte. Birjarii 

rusesci din Bucuresci, de sigur că nu se vor învoi nici 

odată cu idea ca să reteze codile cele lungi ale cailor 

lor, din contră ei pun mult preţ pe acele esemplare, 

23
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cari pe lângă alte calităţi şi aptitudini de servicii mai 

dispun şi de o c6dă lungă şi stuisă. 

Caii nobili românesci de sânge arab ai c6da plină, 

seu aşa numita c6dă în panaş, care când e purtată pe 

sus şi este bine îngrijită, este o frumâsă pod6bă pentru 

dânşii. 

Aşa numitele câde de şârece sunt forte rari, ele pro- 

vin din un p&r prea rar pe partea superi6ră a coto- 

rului, şi dă tot-d'auna calului un aspect urit. Noi am 

măsurat de câte-va ori perii dela comele şi câdele cai- 

lor românesci de ţeră, şi am găsit că e: sunt mult mai 

fini şi mai deliculi decât dela caii noştri din Europa 

occidentală, grosimea lor varieză între . . . centimi- 

limetri, iar câte-va fire erai chiar de. . , centimili- 

metri de grâse. Perii cei scurii şi fini de vară, ai pie- 

lei ai un diametru de .. . lao lungime de... 

milimetri. Iarna perii aceştia se lungesc mult mai tare, 

Şi ici colea se increțesc dar nici odată nu se vâd în 

ț&rile dela Dunărea de jos aşa numiții cai crefă. 

Pieptul — în înțelesul strict al cuvântului — pare la 

mulţi cai de varietatea aceia a nu fi tocmai destul de 

lat şi de adânc, după cum sar pretinde dela nisce cai 

de muncă, şi noi ne am mirat de mai multe ori cum 

nisce animale de o constituţiune şi desvoltare a tora- 

celui atât de moderată, pot să aducă servicii atât mari, 

după cum noi înşine am constatat. Se qice şi cu drept 

cuvânt, că puterea de respirațiune depinde tot-d'auna 

de spaţiul ce'l ocupă plămânii în cavitatea toracelui, şi 

noi preţnim tot-d'auna un animal cu pieptul larg şi a- 

dânc mai mult de cât pe altul cu pieptul strimt. In- 

dată ce diametrul vertical al cavităţii toracice întrece
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în mărime distanţa sternului de la pământ, toracele 

câştigă fârte mult în val6re, iar de alta, pierde din va- 

l6rea sa dacă aceste proporţiuni sunt în raport invers. 

Iuțăla şi durata unui cal depinde nu în mică măsură 

de dimensiunile cavităţei toracice; plămânii şi inima 

nu trebue să fie strimtoraţi în funcțiunile lor când in- 

dividul trebue să alerge în timp îndelungat, trăgând 

în acelaşi timp la ham s6i să ducă şi un călăreț deo 

greutate 6re-care. Cum ce esplică faptul, că printre caii 

românescă de ţâră cari nu ai pieptul prea lat, se gă- 

sesc unii cai iuți şi durabili? 

La acestă întrebare vom răspunde că aptitudinea de 

serviciti a plămânilor şi inimei, depinde tot-d'auna de 

spaţiositatea toracelui în genere, şi că printre aceşti 

cai se găsesc mulţi individi, cari priviţi din față para 

fi cam strimţi la piept, dar cu tâte acestea aii o fru- 

m6să arcare sei boltire a câstelor, şi, prin urmare, 

pieptul lor este destul de spaţios. 

Pe dată ce însă câstele sternale sunt prea teşite, a- 

tunci şi spetele sunt prea aduse la o-laltă, şi pieptul se 

pare apoi a fi prea strimt, presupunend bine înţeles, 

că nu sunt sub ele acumulate prea mari cantităţi de 

carne şi de grăsime—seu.. 

Posiţiunea spetelor încă influenţeză mult asupra lă- 

ţimei pieptului, prin modul cum sunt ele aşezate, căci 

ea va fi mai mare atunci când spetele sunt puse oblic 

şi ceva mai înapoi pe câstele boltite mai tare, de cât 

atunci când ele ar fi puse perpendicular pe părţile ante- 

vi6re şi mai puţin boltite aletoracelui. In casul din urmă 

chiar, şi dacă spaţiul anterior al toracelui are o bună 

lăţime, totuşi musculatura lui fiind solidă, pieptul pă-
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rea relativ strimt. Raportul acesta este însă nefavorabil: 

fiind-că provine din o formaţiune defectuoasă a spete- 
lor— Roloff. 

Cai cu aşa numitul piept de şoim, unde osul ster- 
nului ese ascuţit înainte, am vădut mulţi printre caii 
ț6rănesci din România; deşi nu putem dice că confor-: 
maţiunea aceasta ar fi frumâsă, totuşi ea este mult mai 

bună şi mai de pretesit decât aşa numitul piept de ca- 

pră, la care osul sternului intră tare in lăuntru, iar spa- 
țiul dintre articulaţiunile umerilor pare în total scobit. 

Pagubă că intre caii de varietatea comună de ţâră se 
găsesc multe esemplare cărora le lipsesce prolundimea 

cerută a cavităţii toracelui, şi în casul acesta individii 
ni se par cam ceva înalţi pe picidre, şi esaminând forţa - 
lor de acţiune, ai dovedit că ei nu pot face de cât. 
servicii mici şi neînsemnate, şi pe lângă acâsta că se: 
hrănesc prost. Numai la un piept profund pot fi şi: 
spete bune. Ca la mulţi cai de resă orientală, cari at 
spata mai mult scurtă decât lungă, cu vârful aşedat tare 
înapoi, tot aşa vedem adesea şi la caii românesci nisce 

„spete a căror veri superior este împins mai mult spre 
gât, ceea-ce face, că unghiul pe care'i formeză cu osul 
ume&rului să fie prea obtus. 

Prin acâsta, mişcările lor se jicnese f6rte mult, căci: 
esperienţa ne prob&ză că un animal cu spata prea dreptă, 
nu este in stare să ridice piciorul atât de sus în cât: 
să potă face un pas destul de mare. Cu tâte acestea nu 
voim:să afirmăm că majoritatea cailor românesci ar: 
avea spetele rău aşezate; totuşi se văd destul de des. 
caii cu regiunea acâsta defectuoasă—vedi figurile. 

Ne este destul de bine cunoscut că posiţia articula--
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ţiunei spetei influenţâ&ză mult asupra calităței spetei, de 

şi nu decide singură, aşa d. es. şi o spată scurtă pâte 

să ajungă până jos dacă este pusă aprâpe vertical s6i 

dacă în genere este prea jos pusă. În genere, spetele 

cailor acelora le-am putea numi uscate, câte odată 

chiar slabe, dar în România Gmenii se mângâe cu 

ideia că caii cu spetele uscate daii de obiceiui buni 

cai de călărie, ceea-ce până la un punct 6re-care este 

adevărat. Dar şi ippulogii români ar trebui să scie că 

cu o conformaţiune avantagi6să a basei os6se a spe- 

telor trebue să fie impreunată tot-d'auna şi o bună des- 

voltare a muschilor dacă vroim că animalul să satis- 

facă pe deplin. serviciilor ce pretindem dela el. Noi însă 

nu cerem câtuşi de puţin nisce spete prea încărcate şi 

gredie, a căror muschi să fie prea desvoltaţi, că din 

causa ingustimei basei, nici să nu fie prea apropiaţi 

între sine, şi :nici să nu iasă prea tare, afară fie isolaţi, 

fie in grupuri mai mari. 

Volumul pânteceluicai lor acelora corespunde în ge- 

nere cu volumul toracelui ; dacă câstele posteridre sunt 

destul de boltite în afară, atunci şi pântecele este bine 

rotunjit, pe când dacă câstele sunt puţin boltite atunci 

şi păreţii abdomenului par mai tot-d'auna teşiţi. Şi 

adencimea abdomenului depinde nu in mică măsură de 

adencimea toracelui. Un abdomen spaţios este tot-d'a- 

una de dorit, fiind-că intestinele au tot-d'auna loc su- 

ficient într'ensul şi pâte coprinde cantităţi însemnate 

de nutriment, pe care îl pote digera bine. Noi consi- 

derăm mărimea şi conformaţiunea pântecelui ca nor- 

mală pe dată ce el are un volum egal cu cavitatea to- 

racelui, de asemenea bine conformat. O parte insem-
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nată din cavitatea abdominală se află in interiorul cos 

telor asternale. 

Mai toţi caii acestei varietăţi se pot numi cai bine 

legaţi să înodaţi, căci flancurile—deşerturile—lor sunt 

de ordinar scurte ; apofysele transversale dela verte- 

brele lombare convergeză în afară atât de taie, încât 

capetele lor se incalecă, din care causă regiunea lom- 

bară intregă pare de o putere estraordinară. T6te ani- 

malele bine incheiate—legate— pot să ne facă servicii 
însemate, şi să aibă la muncă o mare perseveranţă. 

Cai cu pântecele supt se văd f6rte des în România, şi 

se presupune că ei se nutresc rău, ceea-ce nn este tot- 

dauna adevărat. Dacă pântecele este prea strins, atunci 

el are o prea mică dimensiune în partea inleridră şi 

noi il numim defectuos. La caii cari.sunt răi hrăniţi 

timp mai indelungat sâii cari sunt bolnavi, se observă, 

destul de des, pântece supte. lar animalele cari se nu- 

tresc răi s6i la care aparatul digestiv este defec- 

tuos desvoltat, tot-Vauna vor avea pânrecele subţiat 

(supte). 

Organele genitale sunt de obiceiu la caii românesci 

normal desvoltate ; aşa numiții râncaci, cărora li s'a scos 

numai un testicul la castrare, iar cel-l'alt a rămas as- 

cuns in cavitatea inguinală, se ivesc mai rar, unde 

şi unde. 

De ordinar testiculele armăsarilor sunt mici şi ele- 

gante ceea-ce considerăm ca semn de descendență a- 

siatică. Castrarea armăsarilor se face mai tot-d'auna 

de ţigani, însă întrun mod f6rte barbar ce n'ar mai 

trebui tolerat. 

Ugerul la iepele fătătâre ni s'a părut de multe ori
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bine desvoltat, şi se laudă mult abundența lor de lapte. 

Se qice că tătarii din Dobrogea ar mulge pe unele lo- 

curi iepele lor, şi laptele 'l-ar întrebuința la fabricaţiu- 

nea de Kumis. E 

In general, estremităţile inferidre ale cailor româ- 

nesci sunt fârte de lăudat, ele sunat mai tot-d'auna us- 

cate, deşi tendânele suni de multe ori lipite de fluere; 

chişițele sunt une-ori moi şi fine, iar copita cea mică 

este de ordinar din un corn solid şi resistent. Aplom- 

burile picidrelor d'inainte sunt de obicei mai bune de 

cât a picidrelor dinapoi, cele dântâii sunt de ordinar 

verticale, ast-fel că dacă sar trage 0 linie dreptă dela 

puntea umărului în jos ea ar merge drept pe linia me- 

diană a piciorului şi ar cădea pe păment drept ina- 

intea copitei. Vădqote însă prin faţă, pici6rele dinainte 

nu acoper tot-d'auna pe cele dinapoi, căci acestea sunt 

forte des ceva mai apropiate—adică mai strimte. 

Nam vădut aplomburi prea strimte la pici6rele d'in- 

nainte de cât numai când animalele erai prea strimte 

la piept. 

Câte odată se ivesc şi cai cu aplomburile aşa numite 

franţuzesci — să scalâmbe in afară, la picidrele d'ina- 

inte, ceea-ce se produce prin aceia că cotul este prea 

tare lipit de păreţii pieptului, iar partea inferidră a pi- 

ciorului este sucită in afară în mod fârte pronun- 

ţat. La mulţi cai de aceştia, antebraţul este de o lun- 

gime normală şi are aplomburi regulate, dar se găsesc 

şi mulţi cai cu antebraţul forte lung şi fluerul scurt, 

şi noi considerăm conformaţiunea acesta ca forte a- 

vantagi6să. Este adevărat că pâşirea acestor animale 

nu e prea înaltă, dar e sigură şi întinsă. La cei mai
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mulţi cai de România, antebraţul este scurt seă fluerul 
e lung, de aceia ei au tot-d'auna umbletul înalt, şi mai 
cu semă la trap, genunchele li se incovâie forte tare. 
Conformaţiunea acesta a estremităţilor inferisre pote 

să fie bună pentru caii ce merg numai în buestru, şi 

fiind-că acest umblet este tare usitat în întreg Orien- 
tul, iar în Turcia caii ce umblă bine în buestru sunt 

tot-d'auna căutaţi şi bine plătiţi, apoi se esplică lesne 
de ce giambaşii şi negustorii de cai din România cum- 
p&ră bucuros animale ast-fel conformate, şi le deprind 

cât mai curând cu acest umblet, servindu-se la acâsta 

şi de unele piedici particulare. 

Nu este ceva rar la caii românesci să posedă un 

genunchii destul de lat, care vădut în profil e gros şi 

pe partea d'inapoi bine rotunjit; sunt insă şi destui 

individi la cari genunchii sunt prea debili şi striviţi. 
Cu deosebire trebue să accentuăm aci că la varietatea 

acesta se găsesc f6rte rar genunchi arcaţi 's6ă înge- 
nunchiaţi, ceea-ce ne surprinde cu atât mai mult, cu 

cât aceste animale se prind forte de timpurii la ham, 

Şi deja ca mânzi de 2 ani ei se întrebuinţeză la munca 
obositore. 

Şi la noi se aude de multe ori că îngenunchiarea ar 
fi un defect înăscut al frumuseţei, care nu causâză 
mare pagubă în serviciul calului, dar ippologii şi ţ&- 

ranii români cari se ocupă cu crescerea cailor nu vor 
da cregământ unor asemenea opiniuni, şi nici noi nu 
ne-am putut decide vre-odată de-a cumpăra un cal 
îngenunchiat, chiar dacă ar fi posedat multe alte cali- 
tăţi lăudabile. In ori-ce cas arcarea căpâtată in ser- 
viciu este forte defavorabilă, fiind-că articulaţiunele sunt
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vău servite de ligamentele proprii alterate prin bolă, 

iar legământul esterior şi motor nu are sprijin în de- 

ajuns. 

O conformaţiune defectuoasă a chişiței este în cele 

mai multe casuri consecinţa naturală a arcărei. 

Ceva mai dese, deşi nu tocmai, sunt casurile unde 

caii să aibă genunchă de die. 

Umflături la tecele tendin6se, şi b&şici la glesnă, sui 

aşa numitele molete (sei apă la picidre) cari se văd 

des la piciorele d'inainte ale cailor engleşi, germani, 

francesi şi alţii, din Europa occidentală, la caii româ- 

nesci sunt unele din defectele cele mai rari. 

In genvre este de observat că defectuosităţile de 6se 

şi tendâne sunt acolo mult mai răă de cât la noi în 

Germania. Os mort şi alte esostose am v&dut numai 

escepţional la caii românesci; d'asemenea ni sa spus 

că proprietarii români e cai n'aii a se teme de infla- 

maţiuni de tenâ6ne, şi de pici6re de capră seu picio- 

rânge. Calitatea 6selor şi a tend6nelor trebue să fie 

acolo escelentă, şi noi ne-am esprimat de repeţite ori 

mirarea cum chiar caii cei mai bătrâni incă au picidre 

bune şi curate. 

In privinta aplomburilor şi a construcţiunei picidre- 

lor dinapoi a cailor românesci se pâte dice că cele 

d'ântâiă nu sunt tot-dauna normale; numai atunci 

s'ar putea numi ele normale când copita ar sta drept 

sub avticulaţiunea şoldului, în cât dacă am trage din 

c6psă o linie dreptă în jos ea ar cădea în parlea este- 

ri6ră a păretelui copitei. Mai departe, o altă linie trasă 

din vârful bucei în jos ca să atingă vârtui călcăiului
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ar ajunge la pământ cu câţi-va centimetri inapoia căl- 

câiului. 

Numai cu ast-tel de forme şi aplomburi formeză pi- 

cidrele d'inapoi nisce suporturi regulate, şi la estensiunea 

lor esercită o influenţă favorabilă asupra trunchiului. 

Dar cari sunt defectele ce să văd mai des la pici6- 

rele d'inapoi a cailor românesci ? Cu privire la acestă 

întrebare, după cele ce-am vEdut acolo, vom răspunde 

următârele cuvinte : 

Aplomburile campate nu sunt ceva rar, şi ici şi colea 

se ved şi individi cu aplomburile stircite (sub densii). 

In casul d'ântâiă armurii nu pot primi în de-ajuns 
greutatea corpului, şi unghiurile articulare sunt fârte 
mari din causă că armurii sunt până la un pvnct 6re= 
care prea întinşi, iar inserţiunea muşchilor este prin 

urmare desavantagi6să. Din contră, dacă aplomburile 
sunt stircite, brațul posterior este prea împovărat şi la 
întinderea lui partea d'inapoi a trunchiului nu este im- 

pinsă înainte in măsură suficientă. 

La mulţi cai cu şâlele ascuţite observăm adesea o 

posiţie urită a picidrelor 'inapoi — numită cu cote de 

vacă ; acestea la mişcare produc tot-d'auna o oscilațiune 

in afară. Ori-ce convergință mare a părţilor inferidre 

ale gambelor aduce cu sine o posiţiune prea strimtă 
a cotelor, cu care apoi este strins legată'o posiţiune: 
strimbă si sucită a articulaţiunei astragalei. Am ob- 
servat atât în România cât şi in alte ţări din Europa 

orientală, că caii cu cote de vacă pot să facă bune 

servicii, şi acâsta se esplică prin faptul că acolo aceste 

posilii sunt judecate atât de sever şi de defavorabile, 

cum se întâmplă la noi în Germania. Pe dată ce însă
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cotele de vacă sunt împreunate cu nisce articulaţiunt 

obtuse şi strimte ale genunchilor, şi sunt o consecinţă 

a acelora, atunci şi ippologul român va considera pe 

un atare cal ca răi conformat şi defectuos. In casui 

acesta armurii sunt de f6rte multe ori, ceva cam scurti, 

mersul animalului devine târitor şi la lucru, în ham 

s&u sub călăreț de regulă nu este destul de forte. 

Alte defecte ale picidrelor d'inapoi se ivesc rar la caii 

de acolo. 

Chişiţa acestor animale este mai tot-d'auna destul 

de tare ; articulaţiunea ei este mai voluminsă decât 

osul chişiţei şi de obiceiii are o lungime proporţională. 

Chişiţe prea drepte se pot vedea rar acolo, mai mult 

numai ca escepţiune, pe când cai cu chişiţa prea m6le 

am vădut de multe ori. Prin localităţile unde caii se 

daă la păşune împedicați, se pot vedea fârte des 

defectuosităţi la chişiţă şi la articulaţiunea ei, de all- 

cum lucru uşor de inţelee. 

Conformaţiunea copitei corespunde la calul româ- 

nesc cu conformaţiunea piciorului; ambele sunt în 

genere destul de solide şi resistente. Aşa numitele 

copite late mai că nu se văd nici odată, pe când co- 

pite incleşiate se văd câte odată ici şi colea. Cu deo- 

sebire, demnă de lăudat este soliditatea cea mare a 

păreţilor (cornului) copitei, şi prin acesta se şi esplică 

faptul că mânzii pot urma mumele lor fără de nici un 

inconvenient, chiar şi pe terenurile cele mai rele şi pe- 

tr6se, d. es. în Carpaţi ; caii mai în virstă merg, fârte 

des nepoteoviţi, cu multă siguranţă şi agerime prin ori- 

ce oc. Mai pretutindeni se întrebuinţeză astădi me- 

toda germană ssii englezâscă de potcovit, numai în:
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părţile de Sud ale ţăre; şi in Dobrogea, ţiganii cari 
esercită făurăria cu predilecţiune mai bat la cai pot- 
cove turcesci, ceea-ce însă după a n6stră părere nu e 
-de nici un folos. In mijlocul potevei turcesci se află 
O gaură de câţi-va centimetri mărime în care intră 
petricele şi noroiii, cari se grămădesc apoi între copită 
Şi potcovă şi pricinuesce adese-ori calului durere când 
-calcă. 

De aceia nu puiem să lăudăm de loc maniera acea 
de potcovii. G. Schwarzenecker dice într'un loc in 
cartea sa: «Sunt individi şi clase întregi de cai cari 
de şi se abat de la raporturile normale ale proporţiu- 
anilor corpului, totuşi aduc servicii mult mai mari decât 

ar părea că promit la prima vedere, s6ă cum am dice 
pe scurt că calul umblă mai bine, de cât stă !»- 

Cuvintele aceste ale stimalulni nostru director al 
hergheliei de la Marienwerder le putem fârte bine 
aplica la caii românesci de varietatea ordinară de ţeră. 
Nu odată ci de o sută şi mii de ori am v&dut la caii 
aceştia, cari după conformaţiunea şi starea lor corpo- 
rală lăsa forte mult de dorit, şi nu prea promiteau 
mult, că îndată ce se puneaă in mişcare, fie înhămaţi 
la o trăsură uşâră, fie sub călăreț, păreaă a îi ca şi 
electrisaţi ; ei mergea cu vioiciune şi făceau servicii 
mult mai mari, de cât te-ai fi asceptat la ei mai ua- 
inte când steteai linisciţi pe loc. Nici nu cutezăm a 
spune ce sunt în stare să facă căluşeii aceştia ţără- 
nesci, câţi kilometri parcurg pe di cu căruţa poştei, 
şi de multe ori pe drumuri grele, şi totuşi ajung ssra 
destul de vioi la locul destinaţiunei. 

La caii românesci este forte des împreunată iuțimea
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cu o mare persistenţă şi sobrietate. Patru cai de va- 

pietatea acesta, prinşi la o trăsură, parcurg adesea 60-70: 

kim. distanţă pe qi fără de nici un inconvenient, şi adesea 

se intemplă că in diua următore ei trebue să parcurgă 

aceiaşi distanţă înapoi. 

Ce dice insă Augusta Suverană, M. S. Regina, despre 

iuţimea cailor ţărei ? 

«Ca vântul merge Ţarul in ţera sa rusescă 

«Dar tot nu aşa iute ca poşta românâscă». 

Ori şi ce străin care vine în ţera românescă, işi va. 

esprima mirarea asupra iuţelei acestor cai, şi deşi ad- 

mitem că sunt şi alte rase şi varietăţi de cai tot aşa 

de iuți, ba p6te şi mai iuți, totuşi nu putem contesta 

că durata acestor cai este curat de admirat, şi dacă 

vom mai lua în consideraţiune cât de rău sunt ţinuţi: 

şi hrăniţi, apoi am fi chiar nedrepţi dacă nu le-am face 

cele mai mari elogii in privinţa serviciilor ce aduc ei. 

Acum trebue să ne punem întrebarea: cum se es- 

plică serviciile enorme ale acelor căluşei mici ? ippo- 

logiştii români şi străini sunt gata a r&spunde că acesta. 

provine cu deosebire din temperamentul escelent al 

rasei. Sub cuvântul de temperament se înțelege in ge- 

nere acel grad de ivritabilitate a nervilor sensitivi, şi. 

se distinge uşor irritabilitatea uşoră a unui tempera- 

ment viii şi iute, de irritabilitatea gredie a unui tem- 

perament rece şi flegmatic. Dar răspunsul şi esplica- 

țiunea nu prea sunt tocmai satisfăcătore, şi de aceia. 

de multe ori suntem siliţi să mergem cu cercetările. 

n6stre mai departe. Schutz în studiul s&u asupra con- 

stituţiunei (Berlin 1878) dice cu multă dreptate : aAst-fel.



366 

Sunt constituite substanţele ligamentâse la calul arab, 
şi alt-iel la calul din Marchia. Deosebirea nu provine 
din sânge, ci din ţesături. Rasele aceste difer mult 
una de alta după constituţiunea lor. Tesăturile sunt 
purtătorii constanţi ai acestor calităţi, şi d'aceia sunt 
ereditare. Cum "şi-ar putea esplica cine-va cestiunea 
reproducţiunei dacă raporturile constituţionale nu ar 
reside în ţesături ? 

Pagubă numai că raporturile aceste nu aii fost până 
acum încă studiate în de-ajuns, şi ai fost negligeate 
din partea aceia, chiar căreia ar fi trebuit să i se atribue 
cea mai înaltă cunoscinţă. Să lăsăm la o parte frasele 
gole «de infusiunea sângelui, etc., şi să studiăm indi- 
vidii cu conformaţiunea lor, căci constituţiunea sât 
predisposiţiunea este înăscută animalului ca o particu- 
laritate permanentă». 

Se pote că savantul autor face nisce pretenţiuni prea 
mari dela ippologii noştrii; cu cercetările microscopice 

a substanțelor ligamentose ale diferitelor rase de cai, 

pobabil că nu vom ajunge prea departe, căci ele nu ne 

pot da informaţiuni suficiente despre felul şi calitatea 
diferitelor aptitudini. | 

Şi apoi şi temperamentul nu este tot-d'auna egal la 
diferitele specii, varietăţi, şi individi de cai orientali ; 
deşi vom admite bucuros că în interiorul raselor aces- 
tora — d'inpreună cu cea românescă, se găsesc mulţi 

cai cari ai un temperament vioi şi focos, am vădut 

totuşi mulţi dintr'enşii cari aveai un temperament li- 
niscit şi flegmatic. 

In general luaţi, caii românesci ne-aii făcut impre- 
siunea de a avea un caracter blând; ei sufer cu pa-
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cienţă multe dela îngrijiorii, păditorii şi călăreții lor, şi 

dacă ici şi colea dăm peste câte unul care se arată ne- 

liniscut, sălbatic, sâi r&utăcios, nu trebue să qică cine- 

va numai de cât că posedă aceste defecte din nascere; 

ci de fârte multe ori ele sunt dobândite in urma unui 

tratament răi şi brutal. Şi noi am atribuit vina mai 

mult acelor cari "i-ati îngrijit ântâiă, decât părinţilor şi 

strâmoşilor lor, dela cari după a n6stră părere ei n'ail 

putut să moscenâscă decât escepţional r&utate în tem- 

perament. Mulţi din aceşti cai sunt dociii în gradul 

suprem, se deprind uşor de a'şi face bine serviciul 

presupunend bine înţeles, că ei cad pe mâna unui vi- 

zitiă bun. Neapărat că nisce cârlani cari din cea mai 

fragedă etate până la al 4-lea an al vieţii lor ai umblat 

liberi la păşune, şi de cari herghelegii nu s'aii interesat 

de loc, şi nici odată n'aă vădut sâi simţit un căp&stru 

s6ă frii pe fruntea lor, vor face la început 6re-cari 

dificultăţi stăpânului lor, ce de alteum sunt uşor de 

înţeles; dar nu va trece mult timp şi calul acesta se 

va deda uşor cu friul şi cu ş6ua. Am avut des ocasiu- 

nea să vedem în bâlciurile cele mari dela Călăraşi, 

Giurgiu şi Roman indivizi singuratici cumpăraţi de ne- 

gustori şi aleşi din cârduri semi-s&lbatice, prinşi pe 

ales şi apoi legaţi de căruţă ai fost duşi acasă fără 

dificultate. La inceput eraii in adevăr ceva cam rebeli, 

dar nu trecu un sfert s6i jumătate de oră, şi ei urmau 

Observaţiune. Pentru a îmblâgi cât mal în gra':ă caii sălbatici, se re- 

comandă ai ameţi cu câte-va grame de chloroform. Când se desmeticese 

se pot ţesăla, scutura și înşela, şi de ordinar rămân apol blânqi. Dacă ar 

deveni iarăși sălbatici se repetă aceiași procedură şi apoi după câte-va 

qile calul sa îmblândesce de tot. (Blâtter fiir Pferdezucht, 1870, No. 9).
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supuşi pe noul lor stăpân, care şedea în căruţă şi privia 

cu o adevărată plăcere la săriturile lor. 

Ţiganii din ţările dela Dunărea de jos nu se ocupă. 

numai cu dresarea urşilor la joc, ci învaţă şi caii fel 

de fel de comedii şi ni s'a spus de mai multe ori că 

caii ț&rănesci de acolo erai tot aşa de docili şi supuşi 

ca şi cei mai nobili arabi din deşert. Sub un călăreț 

îndemânatic ei invaţă în scurtă vreme diferitele soiuri 

de umblete, dintre care afară de pas, cele mai prefe- 

rate sunt in buestru, şi în buestru b&şicat. Acolo se 

văd forte des cai alergând în buestru, şi nouă ni s'a 

spus că un bun în buestraş de ordinar se plătesce mai 

scump decât cel mai bun troter. 

Inbuestrul este un umblet, unde corpul se sprijine 

alternativ pe câte 2 pici6re laterale şi în momentul 

schimbărei, calul are câte-şi 4 picidrele deslipite de la 

pământ. Se dice că umbletul acesta este inăscut s6ă 

câştigat prin deprindere. 

Maiorul F. de 'Chelhowsky din Sofia ne spune că 

bulgarii işi învaţă caii în buestru prin aplicarea unor 

pedici speciale, dar că prin învățarea acesta forțată a 

înbuestrului, causa ce face pe cai să pârte nasul în: 

vânt) picidrele cârlanilor ar suferi enorm ; căci prin 

aceia işi pierd pentru tot-d'auna elasticitatea şi puterea 

lor, şi cârlanii se ruin€ză înainte de vreme. Românii 

susţin tocmai contrariul. In ori ce cas insă iîmbue- 

strul este impreunat cu o oscilaţiune particulară a 

trunchiului, calul se sgudue forte puţin, şi de aceia 

mersul acesta este de multe ori fârte plăcut pentru 

dame şi călăreţii comodi. Cu drept cuvint se pâte qice 

de îmbuestraşi că ei împreună o acţiune întinsă cu o
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mare durată. La caii românesci se pâte vedea des un 

pas accelerat (pas lupesc) în care unul din membrele 

anteriOre părăsesce deja pământul, pe când piciorul 

d'inapoi al aceluiaşi biped lateral abia începe mişcarea 

de progresiune. In genere pasul cailor acestora este po- 

trivit de lung, şi înainte de tote este forte sigur; ar- 

ticulaţiunea flexorului precum şi a cotului posterior în 

acţiune se duce destul de tare înainte, pe când unghiul 

braţului. şi vertebra osului coxal se deschid mult. 

Mişcarea de impleticire a pici6relor în pasam vădut'o 

i6rte rar, pe când călcătura rotătâre a pici6relor dinapoi 

se vede mai des. Trapul cailor românesci lasă de multe 

ori de dorit; de sigur însă că cu un servicii îngrijit 

s'ar putea mult ameliora. 

Noi numim trapul, un umblet artificial cu care calul 

trebue învăţat. In libertate şi la păşune se văd f6rte 

rar caii mergend în trap timp mai îndelungat, şi trec 

fârte iute in galop, care urmblet le este mai comod. În 

trap muschii dorsali se intind forte tare, fiind-că trupul 

se pârtă atunci numai de două pici6re diagonale. 

Majoritatea acestor cai aă în trap o acţiune înaltă, 

de unde se şi esplică că chiar în marşuri mai lungi şi 

strapaţuri mari se împiedică s6i poticnesc mai rar de 

cât troterii care rad pământul. Ştepatul in trap care la 

noi se consideră ca ceva forte frumos, pe acolo nu se 

ubservă des, şi nu prea e apreciat de români, şi în rea- 

litate el nu câştigă atâta teren pe cât sar părea ; copita 

nu calcă atât de departe, pe cât are aerul, ori şi cât 

de mult ar sta în aer, şi acesta se esplică prin faptul 

că nisce cai cari merg bine în trap, parcurg în acelaşi 

timp acelaşi spaţiii ca şi cei cari stepeză. Se dice că 

24
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cel mai bun trapăt al cailor românesci ar fi aşa numi- 

tul trap amestecat, în care urmele piciorelor laterale 

se acoper destul de bine una pe alta; dar nou ni su 

părul de multe ori că caii de acolo fac in trap liniştit 

de o durată mai lungă, tot atâta distanţă ca şi în tra- 

pătul amestecat. Trotorii mai buni, prinşi la o căruţă 

uş6ră, parcurg distanţa de un kilometra în 3—4 minute, 

pe când trotorii rusesci, cari se găsesc fârte des in 

ţară, o parcurg întrun interval de 11/, —1:/, minute; 

dar şi intre căluşeii țăranilor se găsesc ici colea câte 

unul cari de asemenea parcurg kilometrul în 1534—9 

minute Negustorii abili de cai se pricep şi acolo forte 

bine să înveţe caii la aşa numitul trap de iospecţiune; 

acestea sunt nisce forme ale aşa numitului trap din 

spinare, care coincide cu cel Ge sus în aceea că copitele 

d'inapoi întrec pe cele d'inainte, şi prin urmare calul 

iarăşi pentru un moment dat saltă cu tâte 4 picidrele 

în aer. Tinuţa capului şi a corpului sunt destul de ele- 

gante, ceea-ce fascineză. 

Stepatul sâii trapul stepal este un trap de spinare 

cu multă acţiune în cote şi în genunchi, care se pre- 

ţuesce de mult timp şi în România, şi care se vede 

câte odată la caii mai buni de rasă indigenă. 

Acţiunea membrelor anteridre în acestă acţiune este 

“rotundă, adică fluerul şi chişiţa se întind puţia şi se 

aruncă inainte şi-şi conservă mai mult timp o posiţiune 

ridicată. Călcătura se face cu 6re-care asprime, 6re- 

cum trântită, Pe drumuri glodâse călcătura acâsta are 

mari avantagii ; ea pâte deveni însă şi nepractică îndată 

ce genunchele se ridică prea mult, căci in casul acesta 

piciorul se pune prea târdiu iar pe pământ. Observăm
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însă aci că troterii cei mai iuți forte rar ai trapul stepat, 
ci alunecă mai mult pe teren în aşa numitul trap sbu- 
rător: 

In fine mai avem de adăogat că se află mulţi cai intre 
caii românesci cari umblă înbuestru beşicat, pe care 
nu'l putem lăuda câtuşi de puţin; în umbletul acesta 
picidrele d'inainte se aruncă: ca în săritură de galop, 
pe când picidrele d'inapoi esecută numai mişcări de 
trap. Umbletul acesta se observă mai cu semă atunci 
când caii sunt siliţi peste măsură, şi se vede adesea 
la troterii de cursă. Pe alocurea se învaţă caii artificial 
să esecute acest umblet. 

Toţi caii din ţările dela Dunărea inferâră, dacă nu 
aii avut o dresare deosebită umblă galopul natural; 
dacă galopul e pe drâpta atunci sărirea într'ânsul se 

face în chipul următor : 

«Mai ântâiă se ridică piciorul anterior din drâpta, pe 

când piciorul stâng dinainte şi ambele pici6re d'inapoi 

susţin încă corpul, apoi părăsesce piciorul stâng d'inainte 

pământul, şi mai in acelaşi timp cu el şi piciorul drept 

d'inapoi, şi numai piciorul stâng d'inapoi mai sprijinesce 

corpul, până ce in momentul al 3-lea aruncă şi el din 

muschii s&i încordaţi corpul înainte, şi apoi în al 4-lea 

tempo se esecută mişcarea, adică sărirea în aer. Apoi 

corpul cade mai ânttiă pe piciorul drept d'inapoi făcend 

ast-fel a doua bătută simultan, şi, în fine, intră şi al 

4-lea picior stângul d'inapoi sub corp formând a 3-a 

bătută. 

«La galopul ordinar se disting bine 3 bătute: în ga- 

lopul pe drepta ântâia bătută, căderea piciorului stâng
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d'inapoi, a doua; căderea piciorului stâng d'inainte şi a 

celui drept d'inapoi, a treia, şi căderea piciorulvi drept 

d'inainte. | 

Intervalul intre cele 2 bătute d'ântâiă este aprâpe tot 

aşa de mare s6ă ceva mai scurt decât cel dintre a doua 

şi a treia». (G. Schwarzenecker). 

Caii locali de acolo probâză şi în umbletul acesta o 

mare durată ; in galopul de cursă s6âi carieră ei ai o: 

mare iuţelă care merită a fi luată in consideraţiune şi 

despre mulţi dintr'ânşii putem dice că posed multă 

inimă şi șele bune. 

La eserciţiile de cuvaierie, aprope de Craiova, din: 

1885, am vă&dut esecutându-se mai multe atacuri cari 

nu lăsau nimic de dorit, şi dacă vom mai lua in con- 

sideraţiune că cavaleria teritorială — călăraşii — călănaă 

caii lor mici ţărănesci cari nu făcuseră vre-o şcâlă 

mare, atunci putem fi pe deplin mulţumiţi de denşii. 

Şi sub raportul săriturilor în înălțime şi lărgime se dis- 

ting mulţi dintre căluşeii aceştia de ţară in mod esen- 

ţial de cei importaţi din streinătate, şi nou€ ni s'a spus 

că mai ales printre caii moidovenesci s'ar găsi individi 

cari ur sări minunat. Incă de pe timpurile cele mai 

vechi, caii moldovenesci eraă forte stimaţi in armia 

turcescă şi mai tot-d'auna erau săritori escelenţi. In răs- 

boiul ruso-iurcesc din 1828 se dice că un cal din acea. 

provincie, călărit de un turc, fiind strimtorat de inimici 

ar fi sărit la Varna un zid de 2%, metri înălţime, şi 

&menii de pe acolo spun multe asemenea fapte fabulâse 

de săriturile cailor în înălţime. 

Caii românesci nu ar pătimi aşa de des de bâle in- 

terne şi esterne ca cei din Europa occidentală ; d. es..
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ccolicele cari la noi sunt atât de frecuente, acolo ar fi 

numai nisce apariţiuni rari, ceea-ce este cu atât mai 

mult de mirat, cu cât nutreţul şi îngrijirea ce se dă 

cailor de acolo lasă mai tot-d'auna mult de dorit. 

Dintre diferitele specii de cereale, în cele mai multe 

localităţi ale ţărei, ovăzul formză nutreţul principal 

al cailor, deşi pe alocurea se mai întrebuinţăză şi orz 

şi porumb în cantităţi măricele pentru hrănirea lor. 

Posesorul român de cai scie fârte -bine că ovăzul pe 

lângă multe alte principii alimentare importante, mai 

posede şi cea mai mare putere escitantă. 

După cercetările şi esaminările lui Grandeau făcute 
cu peste 20 varietăţi de ovăz franțuzesc, proporția nu- 
tritivă medie se rapârtă la grentatea volumului ca 

1: 4,80 până la 1:6,40. Valbrea nutritivă a ovă&zului 
cresce şi scade cu sporirea şi diminuarea glumelor. 
Raportul după greutate între glume (c6jă) şi miez va- 
rieză între 20 şi 25%. 

Dosa cea mare de grăsime '51/,—6'/, 9%, a ovăzului 
jocă fără îndoială un mare rol la nutriţiune. Pagubă 
numai, că în ţările din Sud-Estul Europei—d'inpreună 
cu România—, se află de multe ori ovăzuri cu c6ja 

forte grâsă, cari ai o valre nutritivă mult. mai mică 

de cât ovesele n6stre germane, şi prin acâsta se şi es- 

plică faptul, că acolo sunt mulţă 6meni cari prefer să 

dea la cai mai hine orz de cât ovăz. 

De sfărâmarea şi uruiraa bbelor nici vorbă nu pote 
fi; nici n'am povăţui pe cultivatorii de cai de acolo 
să-şi procure rişniţe in scopul acesta, fiind-că după 

încercările n6stre de aci, ovăzul uruit, nu convine de 

-cât numai la puţine animale (cai) mai bătrâne; după
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un asemenea nutreţ ei asudă forte lesne, şi la o muncă 

intensivă işi pierd forte iute carnea avută. 

Cantitatea de ovăz ce se dă în România la cai, nu 

este tot-d'auna suficientă, şi de multe ori se calculeză 

la 100 kgr. greutate vitală numai */, klgr. de grăunţe, 

ceea-ce la o muncă grea chiar nici atunci nu este su- 

ficientă când vitele mai capătă afară de ovăz şi can- 

tilăţi mari de fân şi de paie tocate. La 100 kgr. greu- 

tate vitală ar trebui să se dea cel puţin 1 kigr. ovăz 

şi 1/, klgr. fen bun de livade de cap. Căpitanul Blaram- 

berg ne-a spus că une-ori caii țărănesci nu gustă ovăzul 

în vi€ţa lor întregă, şi nuw'i cunosc nici gustul măcar, 

şi până la morte nu capăta nici o mână de ovăz, şi 

totuşi ei işi ofer voioşi spinarea călăreţului s6u con- 

ductorului de caravane, care îi incarcă cu o povară de 

câte 100 klgr. şi mai bine şi ii trece pe potecile rele 

şi stâncâse din Alpii transilvani, in Transilvania. 

In țara aceia se cultivă şi se dă !a cai ovez alb şi 

negru, şi se pretinde ca ov&zul negru e ceva mai es- 

citant şi mai înfierbintător. 

Ovăzul prăjiv are un miros aromatic particular şi câte 

odată este un medicament diatetic pentru cai. 

Orzul este în privinţa calităţilor sale nutritive forte 

apropiat de ovăz, dar de multe ori este ceva grei de 

digerat, se inăcresce uşor şi nu ajută aşa de bine di- 

gestiunea ca acela. După cum am amintit deja mai sus, 

orzul se intrebuințeză f6rte des în România ca aliment 

pentru cai, şi se crede că prin el se escită mai bine 

instinctul secsual la armăsari, ceea-ce însă noi o con- 

testăm. Pe unde se dă orz la cai, ca nutriment gene- 

ral—acolo la mânzi se dă cu preferinţă ovăz, fiind-că



375 

s'ar fi constatat că după orz mânzii capătă uşor colică 

Şi diaree, 

Un amestec de1 vol. orz şi 2 volume ovăz este după 

esperienţele n6stre un nutreţ [6rte bun pentru caii de 

muncă, şi s'ar putea întrebuința şi in România cu bun 

succes. Diferitele efecte ale orzului în diferitele clime 

ale continentului nostru, după cât scim, nu sunt es- 

plicate în de-ajuns, dar s'au constatat de mai multe ori. 

Porumbul, care se cultivă pretutindinea in regat, se 

intrebuințâză forte des ca nutreţ pentru cai, şi e in- 

contestabil că el îi hrănesce f6rte bine, intemeză curend 

caii ce sunt în stare prâstă, şi le dă în scurtă vreme 

cu totul un alt aspect. Grăunţele aceste sunt uşor de 

digerat şi până la un punct 6re-care pot să suplinescă 

chiar şi ov&zul, căci grăsimea şi materiile estractive 

fără azot sunt destul de abundente în porumb. Dar 

caii cari muncesc munci grele în ori-ce cas să nu fie 

hrăniţi esclusiv numai cu porumb, din causă că în 

urma lui ei asudă prea tare, şi apoi nu mai sunt ca- 

pabili de a mai desvolta o mare energie—adică se mo- 

leşesc. 

Esperienţele făcute in Austria la 60 regimente de ca- 

valerie pentru nutrirea cailor cu porumb n'a dat re- 

sultate tocmai nefavorabile, totuşi nutrirea cu ovăz a 

r&mas. Cavaleria francesă işi resumă observaţiunile ei 

în următorele: «caii nutriţi cu porumb, fie pur, fie: 

amestecat cu ovăz, işi perd cu timpul din musculatura 

şi energia lor, dar se ingraşă mai tare, asudă peste 

măsură şi li se restringe respiraţiunea, de aceia ea a 

fost silită să sisteze cu totul nutrirea cailor cu porumb».
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După cât am aflat, în cavaleria şi artileria română nu 

se dă cailor porumb decât în casuri escepţionale. 

Alte specii de grăunţe nu se dă acolo la cai. 

Paele de grâiă, orz, ovăz, porumb, etc., jocă acolo un 

mare rol la nutrirea de iarnă a cailor, în unele locuri 

însă se dai în mod neraţional şi în prea mare cantitate. 

Pretutindinea în România unde nu se treeră cerealele 

cu mlăciul s6ă cu maşinile ci se calcă cu vitele cu caii 

s6ă cu boii, paele sunt răi murdărite cu urină şi cu 

bălegile solide ale vitelor, şi în ori-ce cas ele nu sunt 

prea plăcute vitelor, dar fâmea le silesce să râdă şi 

paele cele mai rele. Paele de cereale de tomnă şi în 

special pasele de secară de tomnă nu sunt de o diges- 

tibilitate prea mare, şi din ele de multe ori numai 

90—300/, din substanţa sâcă totală, abia pot fi digerate. 

Ştim forte bine că paele bine conservate sunt un 

nutreţ forte bun pentru vitele cornute ca şi pentru 

cai; în acţiunile lor diatetice ele se apropie de fân; 

dar în ori-ce cas nu pot constitui nutrimentul princi- 

pal pentru animalele ce muncesc; acesta însă se în- 

templă frte des în România, mai cu semă când iarna 

este lungă şi aspră. 

«Abstracţiune făcând cu totul de raportul favorabil 

pe materiile nutritive pe cari le posed paele de la cereale 

de primăvară faţă de paele de cereale de tâmnă — 

grâă şi secară — chiar şi sub raportul structurei lor 

fisice ele sunt mai avantagi6se pentru nutreţ, decât 

paele celor din urmă. Paele de orz, ovăz şi mai ales 

de meiii sunt mai moi, mai fragede, mai plăcute vite- 

lor, cari le utiliseză mai bine». (H. Weiske). 

Calitățile de paie citate în urmă se dai şi în Ro-
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mânia cu predilecţiune la cai. In economiile mari. pa- 

ele se taiă şi se fac tocătură de ordinar nu prea 

m&runtă, iar în economiile mici, ţ&rănesci, paele se 

Jaii seu tocate s6i întregi la vite. După încercările 

făcute acum câţi-va ani de Haubner in Dresda. un 

amestec de 6 părți de ovăs şi 1 parte de paie tocate 

daii un nutreţ escelent, pentru un cal de muncă. Mân: 

zilor, însă şi cailor ce stai în repaos, li se pâte da fără 

nici un inconvenient ceva paie mai multe şi mai putin 

ovăz. Pe lângă paie se mai. dă cailor şi fân de livade, 

şi cositură de mohor ce s'a ivit prin mirişti după 

rădicarea bucatelor, şi de alte ierburi analoge de.or- 

dinar de puţină val6re. Fiind-că acolo în cele mai multe 

regiuni de obicei livedile se cosesc prea târdii şi 

facerea fânului e destul de negligiată, de aceia nici 

f&nul mai nici odată nu are valdrea şi prelul care ar 

putea să'l aibă la o cosire raţională şi la o bună tra: 

tare. De aci se esplică uşor pentru ce românii nu pun 

preţ mai mare pe fân de cât pe paie ; şi prețul fenului este 

scădut, căci pentru f&nurile mai bune ce se vind în 

oraşe şi daii la caii de acolo, suta de kilograme abia 

se plătesce cu 11/,„—?2 lei. 

Dar despre puterea nutritivă a soiurilor mai bune 

de fân, şi românii nu ar mai trebui să se indoiască, 

căci ei ar trebui să scie că în val6rea sa nutritivă 

egalză cu ierburile prâspete şi suculente, şi câ sub 

anumite imprejurări fenul este mai bun pentru cai 

decât nutretul verde chiar, şi deci ar fi timpul suprem 

ca să se îngrijescă ceva mai bine de cultura fenului, 

şi să se dea mai multă atenţiune nutrirei vitelor cu fen. 

Cailor celor mici cari cântăresc cam vre-o 300 Klgr.
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ar trebui să li se dea pe fie-care di căte 4—5 klgr. fân 
de iivade, iar caitor ceva mai grei de 400—500 kigr. 
greutate vitală, li s'ar putea da cantitatea dublă de fân. 

larba este fără îndoială nutreţul principal pentru 
majoritatea cailor de acolo ; căci sunt animale cari anul 
intreg nu mănâncă decât iarbă, pe care chiar şi iarna 

o ricăie şi o scot de sub zăpadă pentru a'şi astempăra 
lomea. Deşi vom admite şi noi că numărul cailor ast-fel 
negligeaţi nu mai este aşa de mare ca inainte, şi pe 

an ce merge se impuţineză, totuşi şi între ţărani s'aă 
aflat 6meni compătimitori cari dai cailor iarna, când. 
cade multă zăpadă, în grajd s6ă curte ceva fân, paie, 
ba chiar şi grăunțe. Cu tâte acestea sunt destui cai, 
cari duc iarna o vieaţă mizerabilă şi sunt avisaţi numai 
la iarbă din păşune. 

Nu suntem câtuşi de puţin din acei Gmeni cari să 
nu recunoscă val6rea ierbei din imaş pentru cai, şi să 
o desconsidere, ci din contră pretindem tot-d'auna ca 
mânzilor şi animalelor tinere ce cresc, şi după cât 

este cu putință şi iepelor fâtate să li se ofere ocasiunea 
de a'şi căuta vara singure hrana lor la păşune — care 

să fie hrana lor principală. 

O bună păşune se pâte considera pentru toți caii 

ca un nutreţ normal, şi raportul ei nutritiv intre sub- 
stanţele azotose şi neazotâse este ca 1:4 până la 1:5. 

In aceste raporturi favorabile, precum şi în impreju- 

rarea că ierburi'e din păşune sunt lragede şi uşor de 

mistuit, consistă motivul pentru care de obiceiă cailor 

le merge bine la iarbă şi se desvoltă mai bine decât 

cei cari sunt ţinuţi in grajd şi nutriţi în mod raţional, 

Mai departe, noi trebue să avem in vedere, că nu
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numai ace) nutreţ bun şi gustos este care face ca ei 

să prospere, ci şi aerul curat, mişcarea potrivită, eser- 

ciţiul muşchilor şi întărirea corpului contra influențelor 

climaterice etc., sunt de mare val6re şi folos pentru 

animale. 

Primăvara când iarba de pe pajişte este mică de 

tot, sâă chiar puţină de tot, le priesce mai bine cailor 

decât ori-când altă dată, căci până când iarba este 

fragedâ—şi raportul ei nutritiv e forte favorabil, în cât 

nu pâte fi compensat prin nimic alt-ceva pe deplin. 

«Iarba cea tinără care se pâte smulge şi rupe până 

n'ai ce prinde încă cu câsa, este un nutreţ forte bogat 

în albuminate şi uşor de digerat, şi prin ruperea ei 

repeţită, se sporesce producţiunea de proteină. Pe 

când la iarba tinără şi fragedă raportul materiilor nu- 

tritive se comportă la materiile digerate ale nutreţului 

ca 1: 2,4—1: 2,6 el se lărgesce consecntiv la 1:5, 

la o iarbă bătrână şi câptă de tot, a cărei părţi lem- 

n6se se digeră r&ă, până ce în fine ajunge la 1: 6. 

(G. Schwarzenecker). | 

Ori-cât e de practică şi folositore darea la iarbă pri- 

măvara şi la începutul verei pentru iepele f&tătbre şi 

mânzi, tot nu ne putem decide de a recomanda acesta 

şi pentru caii de muncă; eăci este peste putinţă ca 

aceşti cai să'şi pâtă repara puterile cu un nutreţ con- 

statator esclusiv din iarbă în timpul repaosului şi al 

nopţii, ci ei trebue să capete şi ceva grăunţe. Am ob- 

servat iarăşi şi in România că pe timpul secetelor mari 

din toiul verei şi tâmna caii sufereai forte mult la 

păşune, şi adesea am fi dorit să li se sporâscă alimen- 

taţiunea cu câte-va kilograme de ovez sâii orz pe di.
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Când însă caii sunt chiar şi iarna reduși de a se 
nutri esclusiv numai cu iarba cea uscată şi fără valâre 
din păşuni şi câmpii, — noi numim acâsta o barbarie 
neiertată,—în asemenea casuri nu trebve să ne mirăm 

dacă pier atâţia dintr'enşii, s6i că primăvara ei sunt 
înt”o stire atât de miserabilă, în cât nu sunt bun! de 
nimic la lucru. Cât "i-ar merge de răi ţăranului român 
când ar trebui să'şi lucreze câmpurile numai cu căişorii 
aceştia, pe jumătate morţi de f6me, şi nu ar mai avea 
pentru munca câmpului boii şi bivolii cari sunt ceva 

mai bine hrăniţi?! 

N'am avut ocasiune să vedem caii ţăranilor primăvara, 
dar am audit dela pers6ne demne de credinţă că ei se 
află de multe ori într'o stare demnă de plâns; nutrirea 
lor de “arnă, mai cu s&mă când iernele sunt gerse şi 
„cade multă zăpadă, trebue să fie ceva înspăimântător 
în cât şi în privința acesta ar trebui luate măsuri grabnice 
de îndreptare. 

Ceea-ce se pretinde dela păşunele de cai, nu este pre- 
tutindenea aceiaşi ; noi numim o păşune pentru cai bună, 
când este destul de uscată, pe un teren ceva cam ridicat, 
dar ferită de vânturi şi curenţii aerieni asprii, şi să fie 
bine învă:cută cu ierburi şi plante herbacee (trifoiuri) 
dulci şi nutritive şi să nu se afle pe dânsa plante tocsice 
“seu văt&mătâre. 

Din nici o păşune să nu lipsâscă apa prâspătă şi bună 
de băut, în cât tot-d'auna să'şi pâtă astâmpăra setea 
lor în ori ce timp. Caii trebue să mai găsâscă adăpost, 
sub arbori mari, s6ă şoprâne, cânăâ arşiţa s6relui este 
prea mare, precum şi contra ploii şi a viscolului. 

Deşi sunt unii ippologi cari pretind că păşunele de
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munte ar fi tot-d'auna de mare val6re şi pentru cai, 

căci tocmai acolo pe terenul pietros şi stâncos li se 

face copita tOrte solidă şi dură, iar tendânele şi muşchii 

li se desvoltă mai bine de cât ori unde, totuşi noi suntem: 

de altă părere, şi credem că cele mai bune suhaturi (locuri 

de păşune) se găsesc cu deosebire la pâlele muntelui 

şi în regiunea colinelor, eventual se pot instala şi tace 

acolo. La munte însă iarba devine curând rară,-şi atunci 

desvultarea corporală a mânzilor rămâne inapoi. Tot 

atât de puţin potrivite pentru cai sunt şi suhaturile 

dela câmpie, cu un sub-sol mocirlos, cu un arr vecinic 
umed şi cu o iarbă prea lucsuriantă pentru crescerea 

calului, şi din causa acâsta in atari localităţi numai 

iOrte rar vom găsi o varietate de cai cu copite bune 

şi solide. Pe păşunele cele mai umede ce e drept, de 
ordinar vitele găsesc mai multă iarbă, iar nici-de-cum 
una mai bună şi mai sănătâsă de cât cea din suhatu- 
rile mai inalte. Acolo caii devin uşor molateci, spon- 
gioşi, îşi atrag adesea bâle de picidre, şi eshalaţiunile: 

şi miasmele palustre le causâză de multe ori bole pe-- 

ricul6se, de es. dalacul, etc. 

De aceia suntem de părere că pentru România loca- 

lităţile dela pâlele munţilor in marea lor generalitate: 
sunt mai potrivite pentru crescerea cailor, de cât luncile 

din jurul riurilor, şi de cât ostrâvele Dunărei, cari sunt 
de multe ori espuse inundaţiunilor, şi silesc adesea pe 
cai să ducă o viaţă de semi-amfibii. Acolo ai animalele 
să sutere mult şi din partea insectelor, cari sunt cu: 
mult mai puţin numerâse în regiunile mai înalte. 

Cercetând mai de-aprâpe diferitele regiuni ale rega- 
tului cari se ocupă mai mult ori mai puţin cu cultura.
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cailor, am găsit că stabilimentele cele mai bune nu 

sunt la şes, ci în regiunea colinelor şi ia pâlele mun- 

ților, mai cu semă in Moldova, aşa de es. judeţele 

Dorohoiii şi Botoşani produc încă din timpurile cele 

mai vechi cai fârte buni, cari de obiceiui se plâtesc 

mai cu preţ de cât din alte judeţe de câmp. Tot asemenea 

şi în judeţele mai muntâst ale Munteniei, de es. in partea 

de Nord a judeţului Dâmboviţa şi Muscel se găsesc cai 

mai buni şi mai tari de cât in părţile de lângă Dunăre. 

Mulţi din ippologii români consideră judeţul Ialomiţa, 

stepa Bărăganului, ca cel mai favorabil pentru crescerea 

cailor şi sunt de părere să se înfiinţeze acolo o her- 

ghelie a Statului. 

Alţii iarăşi cred că cea mai bună localitate pentru cul- 

tura calului ar fi stepele din Dobrogea, şi ar voi să vadă 

acolo înființate hergheliile principale ale lor. Acâstă 

cestiune importantă nu e câtuşi de puţin uşră de des- 

legat, căci raporturile trebuesc studiate temeinic din 

t6te punctele de vedere; şi mai 'nainte de a se decide 

mutarea hergheliei Statului de la Nucet, judeţul Dâm- 

boviţa, ar trebui ca nisce 6meni experţi în acâstă ma- 

terie să fie însărcinaţi să facă cercetări minuţi6se in 

t6te localităţile propuse, căci în adevăr nu mai este 

timp de perdut, dacă vor să progreseze repede şi pe 

terenul culturei calului, şi să'şi acopere necesităţile de 

cai pentru diferitele trebuinţe şi serviciuri, prin pro- 

ducţiunea proprie indigenă. Mai mulţi mari proprietari 

din Moldova şi Muntenia crese de mai multă vreme 

deja nisce cai de lux, ceva mai mari şi mai bine con- 

formaţi, pentru cari găsesc un bun debuşei în Bucu- 

resci şi în alte oraşe mai mari din regat. Aceşti domni
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dai de ordinar iepile lor de rasă indigenă, ceva mai 

mari, la armăsari arabi, câte-odată şi la armăsari en- 

gleji ca să le bată; pe cei d'ântâii îi cumpără din 

Turcia şi numai arare-ori direct din Arabia s6i din 

vre-una din hergheliile renumite ale Rusiei de Sud, 

iar pe cei-lalţi ii cumpără mai tot-d'a-una din Ungaria 

şi Transilvania, şi numai în casuri isolate din Anglia 

ori Francia Unii din aceşti mari cultivatori dovedesc 

pentru acestă ramură de cultură de vite un interes 

măricel, şi de multe ori şi cunoscințele cerute ; resul- 

tatele obținute de ei nu sunt câtuşi de puţin de des- 

considerat, şi ar fi de dorit ca numărul marilor pro- 

prietari cari se indeletnicesc cu cultura cailor, să devină 

din an in an mai mare. In bâlciurile de la Roman, 

Giurgiu, şi Călăraşi am avut de repeţite ori ocasiunea 

să vedem aşa numiții cai de herghelie, care în parte 

nu erai de loc răă conformaţi, şi cari dacă ar fi bine 

dresați la călărie şi ham ar putea să aducă servicii în- 

semnate. 

Intre cultivatorii de cai de o reputaţiune necontes. 

tată, care se ocupă cu multă îngrijire de cultura lor 

vom cita pe d-nii. Stănică Blebea în plasa Dudesci, 

Sandu Popa in plasa Borduşani, judeţul Ialomiţa şi 

Fânică Moldoveanu în Cegui, şi alăturat dăm câte-va 

portrete a cailor crescuţi de dânşii. | 

Una din hergheliile cele mai frumâse ale României 

se află pe moşia Păşcani, jud. Ilfov, proprietate a ră- 

posatului colonel Blaramberg. Aci se cresc nu numai 

cai de călărie şi de trăsură, nobili din rasa indigenă, 

dar şi cai de pur-sânge engles. Un ecuyer—ingrijitor de 

grajduri — german, fost husar prusian, supraveghiază”
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tâtă cultura cailor: conducerea, nutrirea şi ingrijirea 

ior, precum şi dresarea şi inv&ţarea cârlanilor la bam 

şi călărie. Acest domn ne-a dat următorea descripţiune 

a hergheliei: 

«Moşia Păşcani a lost proprietatea tostului Domn al 

Munteniei Alexandru Ghica, care a domnit la 1834 —1842 

şi prin moscenire trecu la 1855 in st&pânirea nepotului 

s&ă, colonelul Blaramberg. Acesta infiinţă herghelia in 

anul 1870, fiind mult ajutat de fratele săi, des amintitul 

căpitan Blaramberg. Cel d'ântâiă material de reproduc- 

țiune ce s'a intrebuinţat în Păşcani au fost iepele en- 

glezesci, cumpărate, de oficerul de cavaleria de gardă 

prusiană, baronul de Falkenhayn, pentru M. $. Regele 

României, care însă nu găsiră aprobarea M. Sale. 

Pentru batera acestor iepe se intrebuinţară următorii 

reproducători : mai ântâiă, armăsarul arab alb «Derviș» 

un dar al Sultanului Abdul Aziz, făcut M. S. Regelui Carol, 

2) armăsarul arab murg «Ciaphken» cumpărat în Egipt 

de căpitanul Lupu din cavâlerie, şi care era destinat 

in principii pentru a ameliora rasa românescă de ţâră, 

3) armăsarul arab roib «Kalif» pe care îl cumpărase 

răposatul colonel Blaramberg, chiar de la înfiinţarea 

hergheliei. 

«Din incrucişarea acâsta de sânge arab şi engles 

eşiră mai mulţi cai de servicii escelenţi, dintre cari 

trebue menţionată mai cu semă iapa murgă Mip (din 

Derviş şi Vanity) care a trecut fârte bine cele mai grele 

incercări, sub raportul serviciilor sale ca cal de călărie, 

şi s'a distins mult dintre cei-balţi cai şi în campania 

răsboiului din 1877 prin serviciile sale minunate. Ea 

deveni mai târdiă cal de trăsură la proprietarul ei, şi
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in fine, întrebuințată pentru reproducţiune încă dete 

mai mulţi mânji minunaţi. 

«Armăsarul roib «Mandarin» din Kalit şi Bulotta, 

şi iapa r6ibă «Mademoisel Lange» din Kalif şi Clai- 

rette, a găsit multă aprobare din partea A. S. N. 

Principelui moştenitor al Suediei, când a visilat her- 

ghelia acâsta în 1879, în cât Alteța Sa se decise a 

cumpăra pe dată aceşti doui cai şi a'i lua cu dânsul la 

Stockholm. 

Dela epoca acâsta începu herghelia delu Paşcani să 

facă mari progrese prin introducere de armăsari şi 

iepe de pur sânge engles într'ensa; materialul mai 

vechii şi mai puţin nobil fu depărtat încetul cu în- 

cetul de tot prin reproducție, şi nu se mai întrebuinţă 

de cât sângele engles pentru producţiunea de cai de 

cursă.» 

In anul 1875 mai mulţi domni se intruniră pentru 

formarea unui Jockey-Club român; M. S. Regele avu 

graţiositatea de a primi presidenţia, şi în fis-care an 

se ţineau curse mari la Iaşi şi la Bucuresci, în cari s'au 

distins la început caii prințului Sutzu prin mari probe 

de putere. Acest Prinţ, precum şi domnii Balş-Dum- 

brăveanu, Mavrocordat, Arghiropol şi prinţul Moruzi- 

Zvorişteanu produceau la început cei mai frumoşi cai 

arabi, dar mai lârdiu iarăşi sânge-pur engles, cari se 

trăgeaii din faimoşii armăsari: Monarque, Royal, Quand- 

Meme şi Emperor. | 

Invitat de mai mulţi Sportsmeni, în anul 1876, se decise 

şi colonelul Blaramberg să inscrie pe unul din productele 

sale din herghelia dela Paşcani pentru cursele cele mari 

din Bucuresci, curse esclusiv numai pentru cai născuți 

25
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şi crescuţi în România. Cara, din Octav şi Alicel câştigă 

cursa cu mare uşurinţă, şi fu salutată de public cu mare 

entusiasm ; ea era atunci de 2 ani şi avea să alerge pe 

o distanţă de 2000 metri sub o greutate prescrisă pentru 

caii de 3 ani. 

Acâstă victorie determină pe proprietarul hergheliei 

dela Paşcani a continua şi mai departe cu întrebuinţarea 

sângelui engles la reproducţiune. 

Cu concursul esperimentatului director al hergheliei, 

Eduard Reimer, care a fost un timp 6re-care ecuver 

al grajdurilor M. S. Regelui Carol I, şi înainte de ser- 

viciul din armată făcut la husarii de gardă prusieni, 

fusese în serviciile renumitului Sportsmen d-nu — de 

Willamowitz—Mâllendori in Gadow, unde 'şi-a câştigat 

bune cunoscinţe in ramura acesta, colonelul Blaramberg 

reuşi, întrun timp relativ scurt, de a face mari pro- 

grese şi în crescerea calului de sânge pur. 

In scurt timp Paşcanii aii câştigat atâtea victorii mari 

cu caii sei pe ippodromurile dela Iaşi şi Bucuresci, 

în cât cei-l'alți proprietari de cai de cursă ai inceput 

a se retrage încetul cu încetul, şi chiar şi cele mai re- 

numite grajduri de curse din Transilvania şi Galiţia, 

ca a baronului B. Vesselenvi, a contelui Teleki şi a că- 

pitanului Ochotzky din cavalerie, incepură a se depăria 

cu totul din ippodromul dela Bucuresci, de 6re-ce nu 

mai puteai repurta nici o victorie. 

Prin necontenite introduceri de sânge nobil şi prin 

ingrijirea escelentă, etc., în grajdurile din Paşcani, pro- 

prietarul 'şi ajunse la ţinta propusă fără prea mari di- 

ficultăţi. 

Intrun interval relativ scurt de 7 ani, colonelul a
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câştigat cu caii sei pe ippodromul din Bucuresci 

aprâpe 100,000 franci, ceea-ce e cu atât mai remarcabil 

şi de admirat, cu cât premiile afectate nu întrec aci 

nici odată suma de 7000 franci, iar în termen mediti 

una cu alta nu sunt decât de 1500 frapci. Blaramberg 

a fost cel d'ântâii român care sciu să obţină cu culorile 

sale mari succese şi pe ippodromurile englezesci ; caii 

săi ai eşit şi acolo victorioşi din lupte seri6se (1885). 

Căpitanul Blaramberg ne spune de următorul cas de 

incercare de încrucişare făcut în Paşcani. 

«O iapă mică românsscă (8rănâscă fu cumpărată din 

valea Oltului pentru aiministraţiunea moşiei, în scop 

de a servi pentru cărat de apă cu sacana,; însă trasul 

ei minunat şi conformaţiunea destul de frumuşică a 

iepşârei decise pe proprietar a o întrebuința de mai 

multe ori şi pentru reproducţiune. Mai ântâiă fu bătută 

doui ani de-a rendul cu armăsarul arab. Kalif, menţio- 

nat mai sus, apoi de 2 oii cu armăsarul de sânge pur 

engles Octav, şi în fine încă de armăsăruşul pony Co- 

libri. In fie-care an a f&tat câte un mânz sănătos; toți 

sai desvoltat forte bine, şi fie-care a făcut în felul săi 

servicii bune. 

Lucrul cel mai important în aceste încercări de 

încrucişare a fost împrejurarea că cei doui mânzi 

-din armăsarul cel mare englezesc ai rămas mai mici 

şi mai delicaţi de cât cei produşi din arab. Din acest 

fapt căpitanul conchide că sângele cailor de ţâră ro- 

-mânesci se împreună mai bine cu cel arab, decât cu 

cel englezesc, si că pâte şi raporturile climaterice 

ale lirei sunt mai favorabile încrucişărilor româno-
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arabe decât celor anglo-române, şi de aceia el dă pie- 

ferință celor d'ântâiă. 

Pe moşiile mari din jurul Iaşilor se întrebuinţeză 

pentru baterea iepelor des armăsarii rusesci din rasa 

troterilor, cu iepe de ţeră moldovenesci, şi se speră că 

cu chipul acesta vor reuşi a produce o varietate mai 

mare şi tare de cai de trăsură în scurtă vreme, care 

se caută tot-d'auaa în oraşe, şi relativ se plătesc destul 

de bine. Atelage de iroteri rusesci străbat în t6te di- 

recţiunile stradele Bucurescilor, Iaşilor, Galaţilor şi 

Brăilei, etc., şi din causa apariţiunei lor elegante sunt 

f6rte iubiţi de boierii cei bogaţi. Si în grajdurile 

M. S. Regelui se află câte-va esemplare frumâse de: 

troteri din gubernamentul Worones şi Tambov; fără: 

îndoială că ei sunt nisce animale Î6rte preţiose şi 

folositâre pentru ham, dar pentru călărie nu prea sunt 

buni. 

Caii de călărie pentru grajdurile M. 5. Regelui se 

cumpără mai mult din Austro-Ungaria şi Germania, câte 

odată şi din Anglia, şi sunt toți de sânge pur engle- 

zesc. M. $. Regina se plimbă la Sinaia cu o deliciosă 

părechie de 4 cai galbeni, norvegiani de Gudbranddalen, 

pe cari "i-a primit cadoi dela unchiul său M. S. Regele 

Oscar al Svediei şi Norvegiei. 

Birjarui din Bucuresci posedă cai mari, lucioşi, şi 

bine hrăniţi cu cari sbâră de-a lungul calei Victoriei 

pav'că ar fi țintuit pe capră, supuindu-se la cel mai 

mic semn al muşteriului. Şi acesta e şi forte necesar, 

căci in Bucuresci este obiceiul ca să te arunci în tră- 

sură, şi să conduci însuţi pe vizitiă la locul de desti- 

naţiune. "I faci semn cu bastonul s6u umbrela pe brațul
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drept când e să se întârcă la drâpta, ise trage o lo- 

vitură voi6să în costa stângă, când e să se întârcă la 

stânga, şi ise pune palma amical pe spinare, s6i se 

trage cu degetul o linie de sus şi până jos, ca şi când 

ar vroi cine-va să-i taie haina şi spinarea în două, indată 

„ce trăsura a ajuns la distinaţiune. 

Birjarii erau mai "nainte toţi din secta Scopiţilor s6u 

Lipovenilor — sunt şi astă-di in mare parte—a căror 

“particularitate principală consistă încă şi astădi la ţinerea 

tenace la un singur copil. Şi după nascerea mosceni- 

torului se castreză. 

Lipovenii Eunuci, din care causă au în general figu- 

vele buchave, alungaţi din Rusia, aceştii sectari se 

stabiliră în România pentru a 'şi putea, nesuperaţi de 

nimini să 'şi eserseze bizarele lor obiceiuri, în nisce 

+empluri neaccesibile străinilor; şi pentru a esercita 

meseria. de visitii-birjari, în care sunt neintrecuţi 

de alţii. 

Fiind-că tot aspectul Lipovenilor este tot atât de plăcut 

-cât şi de curat, să nu fim câtuşi de puţin surprinşi de 

predilecţiunea boierilor pentru dânşii. Birjarii-Unguri şi 

Românii-transilvăneni, cari se ocupa cu acestă meserie, 

să negligâră cu totul, şi se v&dură nevoiţi a îmbrăca şi 

«dânşii costumul pitoresc al Ruşilor, căci numai în modul 

acesta puteaii pune mâna pe câte un boier. Ambele aste 

grupuri de birjari sunt destul de despărțiți unii de alţii, 

.amb:le grupuri aă format intre dânsele societăţi de asi- 

:gurare, din casele cărora să cumpără aceluia un cal, că- 

ruia "i m6re vre-unul pe neaşteptate, şi care prin acest 

fapt ar risca să r&mâie fără esistenţă. (BR. Bergner).
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Herghelia de la Nucet. 

1. — Istoricul hergheliei. 

Herghelia română a Statului de la Nucet cu o in-— 

tindere de 64 hectare, să află în judeţul Dâmboviţa, 

pe drumul de la Titu la Tirgovisce, into localitate 

nu prea Îrumâsă, cu vederea spre Bucegii, munte 

de 2650 m. înălţime din Carpaţii Transilvani. Terenul 

şi raporturile climaterice nu sunt tocmai favorabile. 

După părerea n6stră, ele abia sunt bune pentru cul- 

tura unor cai de alia de mijloc, şi dacă în dilele din 

urmă s'a emis propunerea de către ippologiştii români 

a, se desfiinţa herghelia de la Nucet, şi a se institui alta 

intro localitate dintre Pitesci şi Câmpu-Lung sai Cur-: 

tea de Argeş, după părerea nostră, acestă propunere, în 

ceea-ce s'atinge de calitatea terenului mult mai favora- 

bilă pentru cultura calului, ni se pare justificată. De 

sigur, că în aceste localităţi s'ar putea cresce un mate- 

rial de cai forte folositor, dacă s'ar lua in consideraţiune 

şi cele-lalte condițiuni necesare la o instituţiune raţio- 

nală pentru cultura calului. 

Acâstă herghelie (Nucet) s'a creat în anul 1874 din or- 

dinul espres al Domnitorului, care de la inceput a argtat 

mare interes rentru ridicarea culturei calului şi chiar 

îndată după suirea s'a pe tron (1866) 'şi-ar fi esprimat do-: 

rinţa către nai mulţi proprietari: mari, că caii românesci 

să câştige iarăşi în scurt timp buna reputaţiune pe care 

o aveaii până pe la inceputul secolului acesta, şi pe care,. 

din netericire, ai perduto mai în urmă. 

România, pe timpul când s'a creat herghelia, nu po-
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seda un minister al agriculturei, de aceea sa lăsat în 

s6ma ministrului de r&sboii de pe atunci, General Flo- 

rescu, sarcina de a crea şi instala herghelia de la Nu- 

cet, iar administraţiunea şi direcţiunea se dete unui că- 

pitan de cavalerie. 

Nu voim să ne ocupăm mai de aprâpe, dacă a fost a- 

vantagios pentru cultura calului, să se lase până în diua 

* de adi hergelia dependintede ministeriul de resbel, sai 

dacă nu ar fi fost mai bine să se subordone ministerului 

agriculturii, creat din nou. 

In privinţa istoricului hergheliei, iată ce ni s'a comu- 

nicat în Bucuresci: 

Fiind-că pe la anul 1874 nu se găsia în totă ţara nici 

un armăsar de 6re-care val6re, care să se fi putut în- 

trebuința ca reproductor în Nucet, autoritatea superidră 

s'a decis a cumpăra din streinătate asemenea reproduc: 

tori, şi trămise în acest scop o comisiune compusă din 

patru persâne competinte în'Egypet. S'aă cumpărat a- 

tunci patru armăsari arabi de sânge nobil, se .aduseră 

bine peste Mare în |ară, şi se şi transportară îndată la - 

Nucet. 

Aci aceşti armăsari au servit vre-o 10—12 ani ca re- 

productori principali, şi incontestabil că ai contribuit în- 

tru cât-va la înobilarea varietăţii de cai ai țărei. După 

raporturile de pe atunci despre succesele obţinute în cres- 

cere, trebuie să recun6scem că in anii d'ântâiu după crea- 

rea hergheliei, sa născut într'ânsa mai mulţi cârlani 

destul de frumoşi, cari să crescură raţional, şi cari mai 

târdiii se trămiseră ca reproductori în diferitele judeţe, 

alipiţi la escadrânele de călăraşi ; se dice că în unele lo- 

calităţi ar fi adus fol6se. Pentru încrucirea cu iepele cele
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mici ale varietăţii de ţară, nobilul armăsar arab e incon- 

testabil cel mai de preferat şi ar trebui să nu se maiin- 

târdie mult cu cumpărarea unor reproductori prâspeţi 

din acâstă rasă. O improspătare de sânge e imperios ce- 

rută în Nucet, căci e cam prea de mult timp de când 

se produce cu consanguinitate şi chiar cu incestuositate. 

De la început chiar, administraţiunea hergheliei a 

fost însărcinată a avea de normă în alegerea repro- 

ductorilor, să examineze mai ales calităţile lor pentru 

reproducţiune de cai de călărie militară, de 6re-ce 

trebue să se crescă aci nisce cal iuți, ageri şi cu spi- 

narea tare, şi trebuia să se crescă numai acei mâuzi 

cari din cea mai fragedă copilărie promiteau, când vor 

cresce mari, să devie nisce buni remonţi de cavalerie. 

Caii de ham şi de car, grei, nu trebuiau cu nici un chip 

produşi in Nucet. Ceea-ce ar fi dorit mai mult adminis- 

traţia resbelului, ar fi fost producţiunea unei varietăţi 

de talie de mijloc, bună de călărie, care, în taliă, forme 

şi calităţi, să se apropie, cât să va putea mai mult 

de tipul de călărie al cailor unguresci şi transilvăneni 

şi dacă directorul hergheliei s'ar pricepe a cresce pe 

fie-care an, un număr însemnat de asemenea individe, 

omul acesta "i-ar conveni fârte mult şi ar fi bine re- 

compensat. 

Dacă administraţia hergheliei a intempinat mari greu- 

tăți cu alegerea şi achisiţiunea reproductorilor, lip- 

sind de multe ori şi fondurile necesare pentru cumpă- 

rarea de armăsari nobili, apoi şi achisiţiunea unor iepe 

reproductore bune nu era lucru uşor; de aceia nici nu 

trebue să ne mirăm că s'a produs un număr atât de 

ne-insemnat de cai valoroşi până adi în Nucet. Admi-
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nistrația resbelului e constrânsă, ca şi în trecut, a'şi 

procura remonţii pentru armată din Ungaria, Transilvania 

şi Rusia, 

Afară de câţi-va cai 6re-cum bine conformaţi, cari 

s'a crescut mai anii trecuţi în Nucet, şi cari sau îm- 

părţit în ţară la depositele de reproductori, adică în graj- 

durile diferitelor escadrâne de călăraşi, dar de care nu 

se servesc de cât, în general, numai proprietarii mari 

pentru bătaia iepelor lor, herghelia Statului n'a contribuit 

până acum întru nimic la ridicarea crescerei calului, 

şi nu trebue să ne mirăm, dacă se bucură în tot regatul, 

de o reputaţiune puţin favorabilă, în ceea-ce se atinge 

de resultatele obținute. Când în anul 1885, am voita 

visita herghelia de la Nucet, ministrul de resbel de pe 

atunci, Generalul Anghelescu, ne-a spus cam descurajat, 

în gară, că nu merită a face drumul până aco!o, căci 

nu ar fi trebă mare de v&dut acolo. 

Majoritatea tuturor caiior produşi acolo în anii din 

urmă nu aii putut obţine aprobarea nâstră şi nu ne 

aii plăcut de cât armăsari şi iepele acelea, care mai 

posedaii sânge din armăsarii importaţi la 1874 din 

Orient. Armăsurul oriental Derviș, cu talia de 149, 

era prea frumos conformat, nu aşa de ingust în par- 

tea d'inapoi, ca mulţi alţi cai din rasa acesta. Asemenea 

se mai aflaii in herghelie câţi-va fii şi fiice ale acestui 

armăsar, cari erai bine conformaţi şi aveau şi nisce 

umblete prea frumâse. Cei d'ânteiă, când vor fi trămişi 

la depositele de reproductori, de sigur că vor contribui la 

înobilarea varietăţei cailor din ţară. Printre fii lui Derviș, 

ne-a părut mai remarcabil, un armăsar mur, de tei 

ani atunci, care intrecuse pe tatăl săi în talie cu 10
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deja, şi era şi mai plin decât dânsul; probabil că astădi 
va fi unul din reproductorii cei buni ai ţări. Afară de 
acestea am mai veâdut în Nucet câte-va cârlane de trei 

ani, cari aveaă un aspect irumos, o talie destul de în- 

semnată şi erai destul da largi, cu pieptul profund, cu 

spata oblică şi frumâsă, şi cu tote umbletele mulţu- 

mitore. Pe lângă acestea să mai aflati încă în herghelie 

câte-va iepe de semi-sânge englezesci, cari erau destul 

de bine conformate, dar ale căror producte erau tote 

mai inferidre în taliă de cât productele arabe-române 

de aceiaşi etate, umbletele lor erai insă tot atât de 

bune ca şi ale acestor din urmă. 

Următrele comunicaţiuni despre starea actuală a 

hergheliei le-am cules in localitate în timpul din urmă 

(călătoria din 1891, August). 

II.— Despre starea hergheliei în anul 1891. 

Herghelia posedă adi ca armăsari de pepinieră şi 

veproductori de pur sânge englezesci (Chaluwmeaii, 

Bataclan, Valet-de-Coeur, Indien III), cumpăraţi în 

Franța;—apoi pe armăsarul Iussuf, arab de pur sânge, 

care a servit mulţi ani ca reproductor în herghelia 

Statului Babolna din Ungaria şi un turcoman Massond, 

cumpărat în Damasc. 

Starea de adi de iepe reproducătâre e de 50 de ca- 

pete, dintre cari: 

3 de pur sânge englezesc, 

3 de pur sânge arab, 

92 de descendență arabă, 

17 de descendență engleză
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Cârlanii ce posedă herghelia: 

2i de capete de câte trei ani, 

18 capete de câte ? ani, 

13 capete de câte 1 an, | 

1 capete inţărcaţi de estimp, 

Cârlane, posedă: 

10 capete de câte 4 ani. 

19 capete de câte 3 ani. 

19 capete de câte 2 ani. 

14 capete de 1 an. 

9 capete f&tate de estimp. 

Prin urmare numărul total de cârlani şi cârlane e 

de 130. 

Mai trebuesc menţionaţi şi caii de servicii (10 ca- 

pete) pe cari 'şi-i procură herghelia parte de la regi- 

mentele de cavalerie, parte din propriii săi cai. 

III. — Căutarea, îngrijirea şi modul de natriment, 

In ceea-ce se atinge de căutarea, îngrijirea şi modul 

de nutrire al materialului, de la mutarea în herghe- 

lie a locotenentului Costin, ele ai luat mare schim-: 

bare in favârea prosperării materialului, pe cât am 

aflat. | 

Acest oficer, care a funcţionat mai mulţi ani în C. R.. 

herghelia statului de la Rădăufț (Bucovina) ca coman-: 

dant de secţie, şi unde a câştigat cunoscințele nece- 

sare pentru dirigerea unei herghelii "şi-a propus a in- 

troduce şi în Nucet programul de la Rădăuţ în pri-
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ce 'şi luase, care nu era tocmai uşâră, aii şi începuta 

“se cunbsce. Am avut mai de multe ori ocasiune a ex- 

prima acestui Domn aprobarea n6stră despre minu- 

natul aspect al materialului de iepe, precum şi de câr- 

lanii din diferiţi ani. In herghelie esistă un program 

de vară şi un program de iarnă. Cel dâ'ntâiii ţine de la 

1 Maiui până la 1 Octombre, şi cel din urmă, de la1 

-Octombre până la 1 Maii. 

Astădi se ţine mult în herghelie, ca pe lângă un bun 

nutreţ, caii să facă cât se pote de multă mişcare la aer. 

Nutrimentul se compune esclusiv numai din ovăz şi 

fen. Rațiunea pentru un armăsar se compune din 6 

klg. ovăz şi 6 kig. fân pe fie-care di; pentru o iapă re- 

productâre se compune pe di din 5 klg. ovăz şi 10 klg. 

fen; pentru un cârlan de 4, 3, 2 şi i an, din 6 klg. ovăz 

şi 6 klg. fen; pentru un mânz înţârcat din 6 kig. ovăz 

şi 6 kig. fân; mânzii se înţarcă la 6 luni; pentru un 

mânz de 1 sai 2 luni, din 1 klg. ovăz, pentru unul de 

'2—3 luni din. 2 kig. ovăz, pentru unul de 3—6 luni, 

din 3 klg. ovăz şi 3 klg. fen. Păcat numai că atât 

-ovă&zul cât şi fenul nu sunt de cea mai bună calitate. 

In România nu se găsesce de cât un ovăz cu ghicea 

„grâsă şi uşor, și rare-ori un fen cu multă fl6re. 

IV.—Producţiunea anuală de mânzi, 

+ Din următârea tabelă se pâte vedea producţiunea anuală 

de mânzi de la 1876 şi până la 1891. Numărul iepelor 

xeproductâre varia intre 50 şi 60 de capete.
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TABELA 
de mânzii produşi de la 1$76—1591 

Mânzi | 

ANUL TOTAL 
A rmă- epe || 

sari 

1870... 2 7 

1877... 2] 8 10 

1878... 58| 10 18 

1879... 9 7 16 

1880... 3| 6 9 

1891. o... 9| 5 14 
1882... 8 7 15 

1883. .,....... 15| ti 26 

BG, e... 3 7 15 

1885... 5 8 13 

1886... 7 8 15 

1887... 11| 10 2 

1888... 23 | 19 49 

1889. . 23| 21 44 

1890... 14| 17 3l 

1891... 10 9 19           
  

De unde -resultă că cea mai mare produclțiune de 

mânzi cade asupra anilor 1898 şi 1889; din acest an 

numărul lor începe iar a scădea. De se va lua in con- 

sideraţiune că până aci era obiceiul a se schimba co- 

mandanţii la fie-care 2 ani; diferenţa acesta de produc-. 

ţiune în fie-ce an, nu trebuie să ne surprindă câtuşi 

de puţin.



398 

Y. — Grajdurile. 

La instalarea hergheliei esistai numai nisce şo- 

prâne de lemn pentru diferitele secţiuni, afară de 

grajdul ocupat de armăsarii pepinieri; acest grajd era 

de zid, şi singurul care era mai confortabil. Astădi 

tâte grajdurile sunt de zid, le lipsesce însă ori-ce dis- 

posiţie sistematică. Aşa de exemplu, ne-ai surprins des- 

părţiturile din grajdul pentru iepele fătătâre. Acestea 
-sunt un fel de amestec de box şi despărţitâre simplă. 

Despărjirea e de 2 m. de lungă şi de 2 m. de largă, şi 

-e despărțită de despărţitorea seu sala de al&turea prin 

un părete de scânduri cam de 1m. 90 de înalt; in partea 

despre coridor sai linia grajdului, se agaţă simplu o 

traversă s6ă drug la o înălțime de 60 cm. In felul 

acesta de cutii, iapa se ţine nelegată. Pe cât ea e sin- 

gură, mai merge cum mai merge; îndată insă ce trebue 

să'şi împarţă culcuşul cu mânzul ce "l-a f&tat, cu tâtă 

afecţia, dar locul tot le lipsesce. 

Pardosela e făcută peste tot din pământ galben, pe 

„care să ţine aşternutul in permanență. Acest aşternut 

se schimbă vara la două săptămâni, iar iarna odată 

pe lună. 

Până la mutarea locotenentului Costin nu era obiceiii 

în herghelie a se ţine mânzii din diferiţi ani liberi prin 

grajduri, astădi am găsit toţi mânzii, impărţiţi pe ani, 

umblând liberi, în nisce grajduri libere, improvisate, 

cari insă, din nenorocire, nu sunt destul de spaţi6se, 

ceea-ce neapărat că e de mare folos atât pentru des- 

voltarea mânzilor, cât şi pentru familiarisarea lor. Un 

bun sistem de ventilaţiune lipsesce absolut în grajduri,
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şi numa! graţie continuei supravegheri a personalului 

ofițeresc, se datoresce că esistă în ele un aer sănttos 

şi curat. 

VI.—Starea hergheliei în personal oficerese și trapă, 

Statul de astădi al personalului hergheliei să com- 

pune din: 

1 Director (Maior) 

1 Comandant (Căpitan) 

4 Locotenent | 

1 Medic militar 

1 Ofiţer de administraţie 

4 Veterinar, şi 

410 Omeni de trupă. | 
Omenii să recruteză direct pentru herghelie, adică 

fără a li se fi dat mai ântâiii o instrucţiune prealabilă 

la vre-un regiment de cavalerie. Gradele să formeză 

sei din propriul contingent, s6i sunt mutaţi în her- 

ghelie din regimente de cavalerie. Serviciul este de 3 

ani, şi gradele folositre pot fi reangagiate pe alţi 2 

s6ii 3 ani. 

Comandanții şi oficerii să iai şi să mută în her- 

ghelie din diferite regimente de cavalerie, şi pot fi 

mutaţi iarăşi ori şi când la trupă. O adevărată ramură 

particulară pentru herghelie nu esistă. 

Precum sunt lipsite grajdurile de ori-ce confort, tot 

asemenea şi instalaţiunea pentru oficeri şi trupă e în 

starea cea mai prâstă. Am v&dut aci nisce căsciore mici 

şi miserabile, în cari cu grei se va putea petrece o 

iarnă de acelea rigurdse, cum se văd des în România.
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VII, — Relaţiuui climaterice. 

După informaţiunile culese, timpul în acea localitate 

este extraordinar de variabil. Trecerea din iarnă la 

vară e fOrte bruscă, aşa că o adevărată primăvară mai 

că nu esistă. In Nucet sunt forte puţine dile fără vent. 

Vara e teribil de căldur6să; răcârea nopţilor e însă în- 

semnată. Iarna e fârte rigursă, cu mari transiţiuni 

primăvara şi tomna. 

VIII. — Modul și direcţiunea crescerii. 

Din registrele de producţiune putem constata că de 

la începutul culturei s'a produs esclusiv in herghelie 

cu sânge engiesesc şi oriental. 
Armăsarii englesesci de pur sânge sai cumpărat 

parte în Austria, parte în Franţa, şi având în vedere 

preţul minim care s'a plătit, ei nu pot să fi fost din 

o clasă prea inaltă ;—armăsarii orientali să cumpărară 

parte în Costantinopole, parte in Damasc. Intru cât 

privesce materialul de iepe, cari s'aii dat la acei armă- 

sari, am găsit cam vre o 16 capete, cari veneau din her- 

ghelia Statului dela Rădăuţ, apoi nisce producte de în- 

cruciri între armăsarii englesesci şi aceste iepe. Aceste 

producte să dădea într'un an la armăsarii orientali, şi 

anul următor la armăsarii englesesci, de unde ne putem 

convinge, că nu sa pornit de la un princip de direc- 

țiune 6re-care, precis. Abia in anul încetat (şi după 

un ordin espres al fostului Ministru de Resbel, General 

Vlădescu) s'a ordonat administraţiei hergheliei a nu 

mai face nici un fel de încrucire, ci a împerechia tot 

ce mai era în herghelie de sânge oriental cu armăsarii
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orientali, şi de sânge englezesc cu armăsari englezesci, 
şi a urma şi de aci inainte acâstă direcţiune, 

Herghelia posedă astădi: 
a) 22 de capete de pur sânge englezesc (armăsari, 

iepe şi cărlani). 

b) Cai de descendență englezescă ; 
€) Cai de semi-sânge englezesc; 

d) Crucituri din axmăsari de pur-sânge englez cu iepe 
de sânge oriental ; 

e) Arabi de semi-sânge ; 
f) Crucituri in armăsari orientali cu iepe de simi- . 

sânge englezesc ; 

h) Producte din armăsari orientali şi iepe de des- 
cendinţă necunoscută. 

Cam în felul acesta se pste împărţi tot materialul 
existent. Mai menţionăm aci, că, în privinţa purtării 
sarcinelor celor mai lungi şi celor mai scurte, ni s'a 
comuaicat cele următâre : (1891) Iapa Hyena (de descen- 
Gință orientală), a purtat mânzul săă 377 de dile (o 
mânză) — acesta a fost sarcina cea mai lungă. 

lapa Luţa, (de descendinţă oricntală) a purtat mânzul 
săii numai 320 de gile ;—aceasta este esemplul de sarcina 
cea mai scurtă în herghelie. 

IX. — B6lele predominante, 

Mai de mult, buba mânzului să ivea la cârlani cam 
violent şi cu complicaţiuni grave. In anii. din urmă, 
nu s'aă vădut în herghelie de cât câte-va casuri isolate 
de buba—mânzului ; — după părerea nâstră, aceasta se 
datoresce sistemului actual de întărire, desei mişcări 

26
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a cailor în aer liber, şi scâterei lor în parcuri iarna pe 

ori şi ce timp. 

La ordinea dilei sunt accesele de colici, care provin 

parte din r&câlă, parte din causa calităţii cele proste 

de fen, după cum am spus mai sus. 

S'ar mai putea menţiona aci de casuri isolate de of- 

talmie periodică şi inevitabilele răniri prin lovituri, etc. 

In primăvara trecută ai perit g mânzi de paralisia 

mânzului. 

X, — Feral hergheliei (marea). 

In urma unui ordin al Ministrului Vlădescu toţi caii 

hergheliei, (afară de cei importaţă) trebuesc infieraţi în 

modul următor : 

Pe partea stângă a locului şelei, inițiala tatălui, s. e.: 

Iussuf inițiala I; pe partea dreptă a locului şelei, 

numărul matricul al mânzului ; pe pulpa stingă, Nucet 

cu coronă = N. 

XI. — Budgetul hergheliei. 

Budgetul hergheliei se urcă anual la cifra de 130,000 

lei, în cari se coprinde: 

a) Soldele oficerilor; 

b) Soldele şi hrana trupei; 

c) Imbrăcămintea şi echipamentul lor ; 

d) Cheltuelile de încăldit şi luminat; 
  

Nota autorului.— Mare parte din comunicaţiunile acestea asupra herghe- 

liei de la Nucet le datorim amabilităţii locotenentului Costin, pe care 

am avut fericirea a'l cundsca mai de aprâpa la cea din urmă visită ce am 

făcut acelei Localităţi. |
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e) Furagele, (t6te furagele se cumpără) ; 

f) Intreţinerea localurilor. 

După t6te acestea venim la întrebare: Ce s'ar putea 

şi ce ar trebui să se facă pentru ridicarea şi pentru 

prosperarea culturii calului aci? 

Cultura calului în România, ca în cele mai multe 

ţări ale Europei, ar putea contribui mult la prosperi- 

tatea şi la tăria naţiunii, şi s'ar datora mare recunos- 

cinţă tutor acelor bărbaţi, cari ar seci să instituiască 

raţional cultura calului românesc, şi să'i dea o direc- 

țiune regulată şi justă. S'au şi făcut mai multe propu- 

neri de ippologişti competenţi şi din râte propunerile, 

cea mai demnă de luat în consideraţiune este, după 

părerea nostră, acea a căpitanului Blaramberg. El cere 

ca producţiunea sălbatică din sate şi de pe păşunile 

comunelor să înceteze odată; pe cât timp ori şi ce 

armăsar pote servi ca reproductor, şi uri-ce schil6dă 

de iapă pâte fi întrebuințată ca reproducibre, nici nu 

p6te fi vorba de o ameliorare şi o ridicare a culturei 

calului. Pentru alegerea armăsarilor reproductori în co- 

mune, să se instituiască o comisiune, care se depărteze 

cu cea mai mare severitate din reproducţiune, ori-ce 

armăsar răi conformat, şi să nu admită de cât pe aceia 

întradev&r fără defecte şi bine conformaţi. 

Dacă nu "şi-ar putea procura cine-va numărul tre- 

buincios de asemenea armăsari în ţară, atunci ar trebui 

cumpăraţi în strein&tate în comptul comunelor. Ţările 

vecine, Ungaria, Transilvania, Bucovina (Rădăuţ) şi Rusia, 

sunt încă de mulţi ani în posiunea unor preţioşi repro- 

ductori, şi preţul lor nu e de loc prea mare, în cât 

să nu pâtă fi plătiţi de comunele române. Mai înainte



a 

404 

de tâte ar trebui însă, ca proprietarii cei mari să dea 

bunul esemplu în achisiţiunea unor buni reproductori ; 

ei ar putea cu o îndemnisare proporțioţională —un preţ 

mic pentru bătaiă —să dea în arondismente armăsarii 

lor pentru a bate epele cele mai bune ale locuitorilor. 

Armăsarii din herghelia Statului de la depositele de 

reproductori, ar trebui să bată iepele-ce li se aduc, 

gratuit, şi acâsta numai în casul când acestea ar fi 

bine conformate şi bine nutrite. Se iaţelege de sine, 

că tâte diformităţile ar trebui sever depărtate din re- 

producţiune. | 

Apoi ar trebui să se facă în diverse localităţi ale 

ţării n6stre esposiţiuni de iepe reproducătâre şi mânzi 

din cari esemplarele cele mai bune ar trebui să fie 

premiate. La inceput nu ar trebui să fie cine-va prea 

sever cu alegerea animalelor de premiat, şi pentru în- 

curagiarea începătorilor în acâstă cultură, să se dea pre- 

miuri chiar unor esemplare mai mediocre, dacă ar fi 

ale unor ţărani. Statul să ofere pe fie-care an pentru 

premiarea materialului de reproducțiune o sumă pro- 

porţională de bani, pecum şi medalii şi diplome de o- 

n6re, etc. In juriii să nu să al6gă de cât nisce bărbaţi 
„care ai câşligat un 6re-care renume ca cultivatori în 

arondismentul lor. 
Căpitanul Blaramberg s'a esprimat forte nefavorabil 

asupra stărei culturei calului din patria sa, într'un ra- 

port cătră fostul ministru al agriculturii, Stolojanu, şi 

cere în linia ântâii să se promulge o lege, prin care 

să se indatoreze fie-care comună a'şi procura, nu- 

mai buni armăsari reproductori, şi tauri folositori şi 

ageri.
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2. Pentru ca reproducțiunea în comune să nu se facă 
cu o prea mare consanguinitate sati chiar incestă, ele 
ar trebui, după un servicii de patru ani, să cedeze ar- 
măsaril lor reproductori la alte comune ; în felul acesta 
S'ar putea efectna o schimbare fârte cu folos. 

3. Pentru reproductorii comunelor ar trebui să se 
construiască alături de şe6la comunală, sai de şcâlele 
agricole ce sunta se înfiinţa, nisce iesle (adică grajduri) 
şi nutrirea şi ingrijirea animalelor să fie pusă sub su- 
pravegherea primarilor 4). 

4. Dacă comunele ar (i prea sărace, grajdurile ar trebui 
construite în comptul Statului. | 

5. Toţi cârlanil prea slabi sâii r&i conformaţi să fie 
escluşi din producţiune (liberă de pe câmp) şi să se 
jugănsscă în etate de 1:/,—2 ani. 

„6. Toţicaii-să nu se pue la serviciii (la ham sait pentru 

purtat sarcine), de cât după ce vor fi implinit 3 ani. 

7. Greutatea sarcinelor să fie proporţionată cu pu- 
terile lor. 

8. Să se mărâscă numărul depositelor de reproductori 
şi să fie supuse la o supraveghere severă. 

9. Pe fie-care an să se facă în ţară esposiţiuni şi 

inspecţiuni de iepe şi de mânzi. 

10. Să se dea acelor cultivatori, cari ar espune pe 

1) Grajduri nu am vâdut la ţărani prin comune, de cât iei şi colea 

câte unul isolaţ, şi chiar pa moşielo cele mal mari,“ele sâmină mal 

mult a nisce remise defectudae, de cât a grajduri; pe dinăuntru ele sunt 

de multe ori spăimântâse ; în general podina lipsesce cu totul; ieslele și 

grătarele, de ordinar, sunt într'o atare deplorabilă ; așternutul e prost; 

şi în van ar căuta cine-va prin grajdurile de la ţâră, ţesăli sai alte ins- 

trumente de îngrijit cair.
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fie-care an numărul cel mai mare de cai buni, nisce 

premii proporţionale. 

11. Tot asemenea,. să se premieze toți acei armăsari, 

cari ar putea proba că au produs, cel puţin 20 de mânzi 

într'un an. 

19. Remonţii pentru cavalerie să se cumpere din ţară, 

şi numai în casul când în România nu s'ar găsi pentru 

armată nisce cai în condiţiunile cerute, să se importe 

din streinătate. 

13. Cultivatorilor, cari ar espune nisce armăsari frumos 

conformaţi să li să distribue nisce premii relativ mari, 

şi dacă ei ar mai putea că armăsarii lor transmit constant 

formele şi calităţile lor, aceste animalesă se cumpere 

de Stat pentru depositele de reproductori. 

44. Ţăranii îndemânatici, făcând parte din cultivatori 

şi cari pe timpul serviciului lor militar, vor fi probat 

că sunt călăreţi buni şi că îngrijesc bine de cai, să fie 

îndemnați şi stimulaţi a se ocupa cu crescerea calului, 

şi in scopul acesta, să li se dea de Stat,—de va fi nevoie 

—un adjutor, pentru a 'şi putea construi grajduri şi a 

'şi nutri caii după cuviinţă. 

In modul acesta, armata română 'şi-ar merita,—după 

părerea lui Blaramberg—titlul ce i-se dă atât de des 

de «școla mare a poporului» şi nu i s'ar mai putea 

imputa — ca până aci —că nu ar fi în stare de cât să 

formeze nisce călăreţi ageri şi alt nimic. 

15. Armăsarii privaţi, cari în reproducţiune se disting 

prin transmisiunea calităţilor, să li se aplice un fer 

(marcă), pentru ca fie-care țăran, care se ocupă cu re- 

producliunea, să pâtă cunâsce îndată, că un asemenea
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individ e recomandat ca reproductor de nisce Gmeni 

competenţi, şi că merită a i se da atenţiune. 

46. In herghelia Statului să se creeze o secţiune de 

încercare în care să se procâdă la încrucişări diverse 

cu rase streine, pentru a se stabili care dintr'nsele 

merită preferinţă pentru regat. 

Blaramberg crede că acesta ar fi modul cel mai sigur, 

pentru a se determina mai repede, dacă şi România 

p6te proauce o rasă a sa proprie, cam cum a format 

mai de mult Rusia, trotorii, Franţa, percheronii, şi Anglia 

caii săi de cursă. 

17. Inv&ţătorii rurali să fie îndatoriţi în tâtă ţara a 

ţine şcolarilor lor un curs practic de zootechnie, etc. etc. 

„In fine, căpitanul Blaramberg, ajunge la chestiunea 

atinsă deja de noi pe scurt: dacă ar fi acum timpul 
oportuna se lua herghelia Statului şi tâte d«positele de 

reproductori de sub autoritatea Ministerului de R&sboiu, 

şi a se pune sub aceia a Ministerului Agriculturei ? El 

recomandă în raportul săi a nu face acestă schimbare, 

esprimă însă, şi cu drept cuvânt, dorinţa ca directorul 

hergheliei, după ce va fi dat probe de capacitate in 

materie de reproducţiune, să fie numit pe viaţă şi să 

fie bine retribuit. 

Cititorii noştrii se pot convinge din t6te aceste pro- 

puneri şi cereriale căpitanului Blaramberg pe ce treptă 

basă e încă adi cultura şi crescerea calului în Ro- 

mânia, şi ne vor da credământ, când vom dice aci pentru 

a termina, că în România e încă mult, fârte mult de 

făcut, pentru ridicarea culturei calului, dacă va fi să 

'Şi câştige iară reputaţiunea şi renumele ce'lavea în trecut.
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Artiodactilele României. 

Marea ordine a artiodactilelor, ce este împrăsciată 

peste tot globul pământului, coprinde în sine două sub- 

ordine importante: 

1) Artiodactilele nerumegătâre (Artiodactyla non ru- 

minanţia), şi 

9) Artiodactilele rumegătâre (Artiodactyla ruminanţia). 

Ambele sub-ordine sunt binişor representate in regat, 

şi coprind animale domestice importante pentru ţară. 

Dintre cele d'ânteiui trăiesc mai multe în stare sălbatică 

ca mistrețul s6i porcul sălbatic (Sus scrofa ferus) din 

familia setigerelor să a suinilor. Porcii domestici cari 

se găsesc acolo aparţin mai mult porcului creț (Sus 

scrofa crispus) pe cari îi vom supune unei cercetări 

mai de apr6pe ceva mai. târdii. Subordinea arliodac- 

tilelor rumegătore, fără inoială coprinde in sine specii 

şi varietăţi de vite domestice din cele mai importante 

pentru România, şi anume din familia animalelor cu 

cârnele găun6se (Cavicornia) şi o specie din familia ti- 

lopodelor sii a Camelidelor şi anume cămila cu 2 

cocâşe (Camelus bactrianus). 

Semnele zoologice ale animalelor domestice din 

sub-ordinea Artiodactilelor rumegătâre 

cari se găsesc în România. 

Artiodactilele rumegătâre se ţin tâte de acelea dintre 

artiodactile cari tâte calcă pe verfurile unei părechi de 

degete, pe când cele-l'alte degete sunt rudimentare seti 

cu totul să numai în parte. Din dentura lor lipsesce
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la cele mai multe din ele dinţii incisivi superiori, de 

multe ori şi caninii superiori sâit colții superiori. Su- 

pralaţa măselelor este prevădută cu cute de smalţ. Ma- 

melele sunt sub pântece sâii în regiunea inguinală. 

Desvoltarea lor se face fără decidua să cu o placentă 

difusă sâu în formă de cotiledoni. 

La tâte artiodactilele rumegătre 6sele mrtacarpului 

şi metatarsului dela ambele părechi de degete sunt legate 

una de alta. De multe ori ele aii o păreche de cârne, 

cari sunt de o mărime şi formă forte variată. Vite fără 

cârne nu se găsesc în România. Corput artiodactilelor 

este tot-d'auna acoperit cu păr, aci cu un per scurt şi 

gros, aci cu o lână mai lungă şi fină. Intre colții in- 

feriori şi măselele dinainte — premolari — se află un 

mare gol — diastema. Stomacul lor se compune din & 

şi numai rar din 3 compartimente. Hrana ajunge mai 

intâiu în primul compartiment — cel mai voluminos şi 

mai mare între tâte — numit rumen, şi de acolo în al 

douilea, care este ma! mic şi prevădut cu cute în formă 

de reţea, de unde şi numirea lui de reticul. Din reticul 

alimentele se reîntore prin esofag—iarăşi în gură pentru 

a fi dumicate şi rumegate din noă, şi apoi de aci se 

întorc iarăşi pe esofag şi ajung în al 3 compartiment 

al stomacului, care din causa cutelor în formă de foi 

pe partea interi6ră a lui, se numesce psalterium omosum 

seu cărţile, şi, in fine, de aci trece în compartimentul 

din urmă al stomacului care posede multe glande de 

socuri gastrice şi se numesce abomasus. La familia 

cămilelor s6ii a camelidelor lipsesce compartimentul 

al 3-lea al stomacului sei psalterul. (H. Ludwig). Noi 

vom descrie mai ânteii animalele domestice din familia
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cavicârnelor, cari sunt mai importante pentru economia 

domestică, şi apoi vom trece la descrierea tilopodelor 

s6i a cămilelor. 

Familia cavicârnelor se distinge prin posesiune de 

cârne permanente, formate din celule corndse ale epi- 

dermei şi cu cavitatea lor interi6ră înconjură un cep 

osos al occipitalului. De obiceiii ambe sexurile pârtă 
c6rne; câte odată însă şi masculii, iar femeile de mai 

multe ori sunt fără cârne să ciute. Dentura lor se 

compune de ordinar din 32 dinţi, aşezaţi in ordinea 

următâre; 
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Incisivii lipsesc mai tot-d'auna dela maxila superidră. 

iar premolarii se găsesc numai în mod escepţional. 

Unghişorele sunt de obicei, şi lipsesc fârte rar. Pla- 

centa este în tormă de cotiledâne. 

De familia acesta se ţin cele 2 specii mari—a boului— 

bovina, şi a oilor—ovina. Animalele aparţinătâre speciei 

bovine aii un corp mai mult si mai puţin mare, în- 

desat, care stă pe nisce picidre scurte şi trunchiose. 

Cârnele lor sunt în tâtă lungimea rotunde s6i mai 

mult ori mai puţin turtite şi numai la vârf ascuţite şi 

netede. Afară de aceste, ele mai sunt de obiceii şi în- 

covoiate în afară şi de o lungime și grosime f6rte di- 

ferită. Nasul lor este lat, şi se termină întrun bot fără 

per, iar buza superidră nu este brăsdată. Glandula 

lacrimală şi glandulele inguinale lipsesc la t6te animalele 

bovine, şi la partea superidră a gâtului au o bărbie lu ngă 

ce atârnă tate în jos dela gât şi inaintea pieptului. 

Specia boul (bos) are c6dă lungă şi la vârf stufâsă
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ca un pămătuf, şi vârful nasului forte lat şi pleşuv , este 

representată prin 2 sub-specii: boă şi bivol—bos et bu- 

balus. La ambele sub-specii cârnele sunt aşedate în 

unghiurile laterale d'inapoi ale craniului. La vitele albe— 

bos,—fruntea este tot-d'auna mai lungă de cât lată, 

mai tot-d'auna netedă s6i adâncată, şi părul este abun- 

dent; la bivol—bubalus—din contră, fruntea este relativ 

scurtă şi bombată, şi părul pâte fi numit tare rar. 

Zoologii numesc vitele n6stre albe—boul—hbos tavrus, 

şi majoritatea lor ai ajuns la conclusiunea că tâte ra- 

sele de vite cornute din Europa derivă dela trei specii 

sălbatice, cari astă-di sunt stinse cu totul, şi anume: 

dela Bos longifrons. Ow, Bos brachyceros Ow, şi Bos 

frontosus Nilss; dar chestiunea acesta a originei dife- 

ritelor rase de vite cornute este incă deschisă, şi nu 

suntem de părere că ele derivă de la mai multe varietâţi 

de vite sălbatice preistorice. 

Sub-familia animalelor ovine sâi a oilor,are un corp maj 

mic de cât vacile, şi cornele sunt întârse înapoi şi com- 

primate d'inainte înapoi sii de pe laturi de la rădăcină 

chiar, şi mai tot-d'auna cu cute piezişe. Botul lor este 

tot-4'auna acoperit cu păr, şi falca de jos cu s6i fără 

barbă ; de asemenea animalele aă s&ă nu glande lacri- 

mare şi inguinale. De ordinar ele aii numai câte două 

mamele la uger, patru mamele se găsesc forte rar la 

animalele ovine. 

Sub-familia acâsta este representată în România prin 

cele 2 specii 6ie (ovis) şi capră (capra) cu o mulţime 

de specii şi varietăţi interesante. 

1) Specia 6ia (oviş) nu are barbă la maxila infendră, 

din contră însă posede glandule lacrimare şi glande in-
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guinale, şi acestea lipsesc numal la Nasur şi 6ia cu comă- 

africană. Cornele sunt dela rădăcină comprimate d'ina- 

inte înapoi şi de multe ori se văd a fi în 3 dungi şi 

cu cute piezişe. Timpul cât pârtă 6ia sarcina este de 

144—155 dile, şi de ordinar fată câte un singur miel— 

unipare ; — la unele rase se întâmplă des să fete câte 

2 şi chiar 3 miel. 

2) Specia capră (capra) are mai tot-d'auna o barbă, 

cornele ei sunt comprimate dela rădăcină—cu 2 tăişe— 

în cât diametrul longitudinal este mai lung de cât cel 

transversal, sunt prevă&dute cu vergi transversale, şi sunt 

încovoiate tare inapoi în formă de semi-lună. C6da o 

pârtă mai tot-d'auna ridicată în sus. Durata sarcinei 

este la capră aproximativ 5 luni de dile, şi la capră se 

intemplă mai des de cât la 6ie ca să fete câte doui iegi. 

Genul capra coprinde în sine atât spacia căpriorului 

(Ibex), cât şi caprele proprii dise (Hircus). La cel d'ântâiă 

cârnele sunt lără cep, dar cu nisce vă&rgi piezişe şi 

grose, pe când la cele din urmă cornele sunt fixate pe 

un cep, inainte. Alte deosebiri importante nu există 

între ele. A. Brehm numesce căpriori, cuprele ce stau 

mai sus între tote, şi cu drept cuvânt, şi dice că va- 

rielăţile de căpriori ce se găsesc în diferite ţări se 

as6m&nă f6rte mult între ei după conformaţiune, co- 

loraţiune, etc., şi se deosibesc de cele-l'alte numai prin 

aud şi barba dela maxilă. «Căpriorul se mârlesce fără 

dificultăți deosebite cu capra domestică şi produce bas- 

tarai, cari iarăşi sunt fertili». Bastardii produşi prin 

împerechierea căpriorului cu capra domestică lură îm- 

perechiaţi cu căpridre s&lbatice şi aii produs feţi 3/4 

sânge, cari aveai o mai mare asemânare cu căpridrele
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sălbatice, decât cu caprele, şi după imperechierea din 

noi a acestora cu căpridre sălbatice se produseră nisce 

animale cari nu mai puteati fi de loc deosebite din cele 

sălbatice, crescute în starea lor primitivă. Căpriorii — 

Ibex — nu se găsesc în Carpaţi şi Alpii Transilvaniei; 

Obedenaru însă spune în cartea sa des amintită că pe 

vârfurile şi catenele munţilor celor mai înalţi se găsesc 

capre negre sălbatice, cari sunt urmărite de vânătorii 

iscusiţi şi des impuşcate. Câte odată iarna se pot vedea 

unele esemplare de capre negre vendându- se pe picţa 

Bucurescilor. 

Despre esistența caprei negre — Rupicapra — am a- 

mintit deja mai sus, şi aci vom adăoga nunmiai că specia 

acâsta, care cu 10 ani în urmă se găsea destul de des 

in Carpaţii României, în timpul din urmă s'a împuţinat 

f6rte tare în urma inpuşcărilor dese. 

Vitele cornute (bou) 

România posedă, după recensemântul din urmă din 

1884, un contingent de 92,376,066 capete de vite cornute 

(bo!, vaci, juncani şi bivoli). Pagubă însă că la facerea 

recensemântului nu s'aiă separat cele două specii, dar 

nouă ni sa spus că în ţară ar fi cam la 100,000 capete 

bivoli, cari se găsesc mai mult în partea meridională 

a ţărei, în judeţele de lângă Dunăre. 

După datele d-lui Aurelian la recensemântul din 1860 

nu s'a găsit acolo mai mult de 91,079 capete bivoli; 

Gar prin anecsarea Dobrogei unde se ţin încă propor- 

ţional multe vite de specia acesta, numărul lor va fi 

sporit în mod considerabil.
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Vitele repartisate la numărul locuitorilor României, 

la câte 1000 locuitori vin câte 454 capete de vite cor- 

nute, care, în raport cu alte state din Europa centrală 

şi meridională, pâte fi numi! un contingent măricel. 

După Brachelli vin la câte 1000 locuitori : 

în Austria » 387 capete vite 

» Ungaria p 337 » » 

» Germania » 384 » » 

» Francia » 317 » » 

» Italia » 170 » » 

» Spania! » 142» p 

» Portugalia » :160 »  :» 

» Grecia » 484 pp » 

In Serbia şi 'Bosnia numărul vitelor este iar destul 

de considerabil, căci în Serbia vin la 1000 locuitori 

câte 513 vite, în Bosnia chiar câte 644 capete de vite 

cornute. 

Boii şi bivolii ca vite de jug aă fără îndoială o fârte 

mare importanţă pentru tote ţările dela Dunărea de jos, 

şi ţăranilor de acolo de sigur că le-ar merge fârte rău 

dacă nu ar avea aceste vite de jug la lucrarea pămân- 

tului şi transportul productelor ţărei, şi ar fi avisaţi 

numai la căluşeii lor cei mici şi drăgălaşi. In Munte- 

nia tot-d'auna vedi inaintea plugului prinşi s6u boi su 

bivoli, iar în Moldova, unde bivolul este mai puţin sti- 

mat ca vită de muncă, din causa mersului sei încet 

(şi de aceea se şi ţine în număr mai restrâns) boul 

trebue să tragă atât plugul cât şi carul de povară. După 

ce boul a servit câţi-va ani ca bou de muncăil mână 

vara şi tâmna la păşiune, şi iarna în economiile de 

velniţe îl hrănesce cu borhot de porumb, de se în-
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graşă binişor. O parte din boii şi vacile ingrăşate, 

dar nu tot-d'auna destul de grase, se vinde la negustorii 

streini, cari le espediază pe vapbre în Turcia, Italia ori 

Francia. 

Ca vaci de lapte, vacile române nu ai o valore mare, 

şi dacă în cartea «Notice sur la Roumanie» (Paris 1865) 

se dice, că între vitele de ţară de acolo se găsesc vaci 

cari dai câte 10 litri de lapte pe di, autorul ei a co- 

mis o mare esageraţiune. 

Şi nouă ni s'a spus din partea 6menilor demni de 

credinţă că în mod escepţional se găsesc câte odată 

vaci cari dai pe di câte 7—8 litri de lapte, dar şi acestea 

numai atunci când sunt an de an bine ţinute şi hrănite 

cu abundență. 

Vom avea mai târdiii ocasiunea de a comunica resul- 

tatul unei mulsori de probă făcută pe moşia şedlei cen- 

trale de agricultură dela Her&străii, şi trecem acum la 

descrierea raselor de vite cornute cari sunt indigene 

în România. 

Abstracţiune făcend de bivoli şi de cele câte-va sute 

de vite cornute, cari ai fost importate din ţările streine 

şi aclimatisate in România, acolo se găsesc numai 2 

rase s6ă tipuri de vite cornute, cari ambele se ţiu de 

marele grup al vitelor de stepe din Europa orientală, 

şi care e posibil ca să se tragă din boul primitiv (Bos 

primigenius). Nu se pâte spune încă cu precisiune, dacă 

vitele albe românesci s6ă vitele de aceiaşi colâre ale 

Podoliei, Ungariei, etc. etc., aii să considere boul pri- 

mitiv de strămoşul lor s6ă ba, căci de nicăiri, nici chiar 

din partea lui Riitimeyer, nu s'a adus dovedi ner&stur- 

nabile că boul primitiv ar fi fost domesticit vre-odată,
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şi că el ar fi strămoşul vitelor de stepă din qilele n6stre. 

Nici întrun cas însă nu putem împărtăşi opinia acelora: 

dintre zootechnişti cari pun în acelaşi grup vitele albe 

de stepe ale Europei orientale, sud-estice şi meridionale, 

la olaltă cu vitele nâstre de câmpie din ţările din jurul 

mărei Baltice şi a Nordului, şi susţin că ambele ai 

avut unu! şi acelaşi străbun. Diferinţa în contormaţiu- 

nea membrelor, a părului, culdrea şi ființa acestor 

animale, este atât de mare, încât e peste putinţă ca noi 

să putem admite că ele ar fi fost inrudite s6i că chiar 

in timpurile istorice ar fi avut aceiaşi proto-părinţi. O 

singură privire aruncată asupra conformaţiunei corpu- 

lui vitelor de stepă din Europa orientală este de ajuns 

ca să tacă pe omul cunoscător de materie să se desiste 

dela acea opinie mai 'nairte atât de des pronunţată. 

Dacă vitele de stepă se înrudesc cu vre-o rasă de vite 

din Marea-Britanie, atunci ele se pot inrudi numai cu 

vitele albe sălbatice (Wild white Cottle) cari sunt ţinute 

incă în stare semi-s8lbatică în câte-va parcuri mari ale 

proprietarilor bogaţi de acolo. 

Noi suntem dimpreună cu Victor Hehn de părere, că 

poprele nomade sâii semi-nomade cari ai şedut alter- 

nativ în câmpiile Panoniei şi Daciei, şi apoi succesiv 

Sati alungat d'aci unele pe altele, ati adus cu sine rase 

noui de vite, cari probabil că erai mai de folos decât 

cele pe care le avuse anticitatea şi le obținuse prin 

transmitere del poporele primitive. 

F6rte nimerit gice V. Hehn in privinţa acâsta, «Aşa 

numitul boii de Ucrania, Podolia s6i Ungaria, mare, alb 

cenuşiu, înalt in pici6re, cu cârnele lungi şi bogat în 

sei şi carne, care ca vită de jug duce carul de povară
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Şi de transporturi sute de verste prin stepă, işi găsesce 
rudeniile sale în rasa de vite cornute mare şi albă cu 
cornele lungi şi îndepărtate dela o-laltă, care se află in 
Italia centrală la Sud de Po, şi de aci a trecut apoi şi 
in Spania şi în Alger. In aceiaşi rasă mai putem pune 
şi vitele românesci, sârbesci şi bulgăresci, dar nu este 
imposibil ca vacile cele galbene, roșii şi mici ce se 
găsesc în Carpaţi şi in Balcani să provină dela ciredile de 
vite ale vechilor Sciţi, despre cari amintesce şi Varron 
Şi cari după descripţia lui se deosebesc în unele privinţe 
de vitele mari şi albe de stepă ale câmpiei 

După părerea lui Fitzinger, şesuri din Asia centrală şi 
Europa de Sud-Est sunt patria primitivă a vitelor de stepe 
(Bos desertorum); de acolo ele s'aii întins tot mai departe 
spre West, şi actualmente rasa aceia se găsesce din 
Mongolia şi Tartaria pănă în Rusia meridională, apoi prin 
Basarabia, România, Bulgaria, Transilvania, Bucovina, 

Galiţia, Ungaria, Serbia, Bosnia şi Itaiia meridională. 

După câte am avut noi înşine ocasiunea de a călător 
prin (grile amintite mai jos, şi a cunsce ciredile lor 
de vite fârte numerâse, putem să confirmăm pe deplin 

acele afirmaţiuni; căci majoritatea covârşitâre a vitelor 
ce se găsesc acolo aparţin grupului vitelor de stepă; 

dar trebue să intindem graniţile acele mult mai departe, 

şi să observăm că şi vitele ce se găsesc in Spania şi 

in Francia de Sud, d. es. in Camargue, mare parte din 

ele trebuesc puse în acest grup. 

D-r Shinkitzi Nagai din Tokio dice în scrierea su despre 

agricultura Japoniei, că vitele cornute din acel imperiă aă 

lipul unei rase de câmpie, sunt de o statură destul de 

mare. 

27
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«Ele se as&mănă mai mult cu rasa cea mai respândită 

a Europei, şi anume cu vitele de stepă din Europa orien- 

tală. Dar nu se pâte spune în mod hotărit dacă vitele 

n6stre formză'o rasă specială născută în țară, sau dacă 

ea a fost importată în timpurile antice cu introducerea 

civilisaţiunei chinese de acolo. Ipotesa cea din urmă 

este probabilă fiind-că vitele cenuşii din Europa orientală 

sunt încă din timpurile antice răspândite în China». ŞI 

din parea altor călători care ai visitat China şi au cu- 

noscut vitele de acolo ni s'a spus, că rasa în cestiune 

este răspândită în imperiul ceresc, aşa că putem dice 

că vitele cele de stepă aii fost cele mai răspândite în 

anticitate, 

In privința conformaţiunei corpului şi a colârei părului, 

tâte rasele şi tipurile de vite ce se ţin aci au o mare 

analogie între ele, dar nu şi în privinţa mărimei şi a gro- 

simei picidrelor. 

In unele localităţi din Ucrania, Podolia, şi din Un- 

garia ici colea, am vădut esemplare colosale de vite cari 

eraă mai mari decât de 2 metri, şi dealtă parte iarăşi 

în satele sărace din munţii Carpaţi şi Balcani, am vădut 

vaci c'ri eraii de câte 5 ani şi pe deplin desvoltate, şi 

nu erai mai mari de un metru. Animalele cele mai mici 

de soiul acesta le am găsit.in Muntenegru, cari nu aveai 

nici mărimea de un metru, şi abia aveaii o greutate de 

450 klgr. 

De ordinar vitele de stepă ai un cap lung şi îngust 

care către gură se subţiază mai mult s6u mai puţin. 

Fruntea lor este lungă şi îngustă ; ochii căprui par adesea 

a fi ceva mai mici decât ai altor rase din Europa occi- 

dentală, şi urechile lor încă sunt ceva mai mici decât
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ale acestora. La multe din animalele acestea şi mai cu 

semă la boi şi tauri, nasul este mai mult s6ă mai puţin 

încovoiat în sus. Cârnele sunt de o lungime şi gro- 

sime inegală, şi apoi la diferite tipuri sunt şi încovoiate 

în chip diferit; sunt unele tipuri de vite de stepă cu 
cârnele scurte şi grâse, care sunt ridicate cu vârfurile 

drept in sus, şi iarăşi găsesci animale, cari ai câine de 

o lungime şi grosime mijlocie cari chiar dela rădăcină 

sunt încovoiate in sus și înainte, şi apoi în fine, mai 

observi iarăşi unele individe de vite albe cari au cârne 

lungi, gr6se şi puternice, cu vârfurile fine şi ascuţite, 

intârse in afară, cari sunt de multe or! mal lungi de 

un metru chiar. In România nu se găsesc vite de acestea 

“cu cornele forte lungi decât numai în casuri isolate, 

Botul vitelor de stepă este aprope fără escepţiune de 

-col6re închisă ca ardesia, s6ă negrici6să. In total gâtul 

lor pâte fi numit petrivit de lung şi uscat; totuşi noi 

am v&dut în ţările dela Dunărea de jos şi vite cari aveai 

un gât scurt şi gros. La aceste din urmă bărbia sei salba 

începe îndată dela barbă şi se trage pe sub grumadi 

până către piept. Vitele dela Cuban ar avea cea mai mare 

salbă ; dar noi am vă&dut şi în România în casuri isolate 

unii tauri a căror bărbie ori salbă era forte desvoltată 

-sub gât şi 'naintea pieptului. La vitele cele mici de munte 

'Dărbia este mai scurtă şi frumos desvoltată. 

Corpul animalelor este mai tot-d'auna lung şi strimt, 

„câte odată însă şi 'scurt şi îndesat. La individele cu 

trupul lung trupul este în partea dinapoi” mai ridicat, 

-şi atunci pântecele apare mult mai mic decât pieptul. 

La majoritatea tuturor vitelor de stepe, grebenul este 

binişor lung, ridicat şi ascuţit, dar spinarea, merge
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in linie dreptă până către sapă. Sapa dă multe ori este: 

strimtă şi teşită. Am vădut însă şi unele individe cari 

„aveati o sapă dreptă, şi la care c6da era destul de sus: 

pusă. La animalele b&trâne linia spinărei se coboră îndată 

după umeri mai mult sâit mai puţin pronunţat. Peptul 

vitelor cornute este destul de larg, atât în lungime cât 

şi în lăţime, şi la cele mai multe animale partea ante- 

ridră a corpului pare mult mai robustă şi mai grosă 

de cât partea d'inupoi. Câpsele stai ceva cam jos, iar 

gitul osului iliac ese de multe ori tare afară, şoldurile 

sunt ceva debile, iar antebraţul este în urma acestora 

subțire ; şi acest defect e în evidență mai cu s6emă la 

animalele înalte in picidre. Am putea afirma şi cu drept 

cuvânt, că la multe din vitele de stepă partea d'inapoi: 

a corpului este mult mai j6să de cât partea anteridră, 

şi de multe ori cultivatorii întelligent;: s'aii încercat să: 

amelioreze şi partea d'inapoi a corpului vitelor lor, dar 

până acum nu sa putut constata vre-un resultat re-- 

“marcabil în punctul acesta. Membrele inferidre sunt 
mai tot-d'auna robuste şi vigurose, şi aci sunt înalte, 

aci jose s6ă scurte, şi nu putem de loc dice, ca mulţi 

alţi zootecnişti, că majoritatea, tuturor vitelor de stepă: 

este inaltă în pici6re; din contră, de forte multe ori 

am v&dut animale, cari aveau piciore surprindător de: 

mici, şi totuşi puse la jug aduceau servicii destul 

de satislăcătâre. Lngimea cogii este variată, şi dacă. 

Fitzinger şi alţii au susținut mai "nainte că ceda vitelor: 

de stepă ar avea cu 3 vertebre mai puţin decât a multo: . 

altor rase europene, apoi noi, după scheletele câte le-. 

am v&dut de la rasa acesta, putem să le respundem, atât. 

numai ca eiau audit cele ce spun, dela alţii. Numărul
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vertebrelor variează între 17 şi 19 bucăţi, şiin Rusia 

meridională şi de Est se găsesc chiar vite de rasa acesta, 

cari apar cu code lungi de tot, şi probabil că posed mai 

mult de 19 vertebre. 

Ugerul vacilor este de multe ori f6rte păros şi tot-d'a- 

una mic şi puţin voluminos, şi chiar şi la vacile de cu- 

rend [State am observat ugere mici şi delicate. Şi ţițele 

sait mamelele ugerului sunt scurte şi arare-ori sunt mai 

mult de 4 la număr. La vacile raselor de câmpie din Eu- 

ropa occidentală, şi une-ori şi la vitele din Alpi, se mai 

observă dinapoi pe partea inferi6ră a ugerului încă 2 

mamele mici care însă nu dau tot-d'auna lapte. Semnele 

lactaţiunei aşa numită oglinda laptelui şi vinele de lapte 

denotă o sărăcie de lapte in genere, şi numai escepţio- 

nal se găsesc între ele vaci care să fie în realitate lăp- 

tâse, saii bune de lapte. | 

Pielea animalelor e dură şi de ordinar destul de so- 

lidă pe suportul ei. Copitele lordeo mărime mediocră 

sunt alcătuite dintro cornâsă solidă şi mai nu ai lipsă 

de poteovire. Cu t6te că vitele acestea se numesc de 

către români şi alte popore din Sudul şi Sud-Estul Eu- 

ropei «vite albe», şi în realitate sunt şi multe tipuri ale 

rasei acesteia cari sunt de culore albă, totuşi se găsesc 

intra ele şi individe de culdre cenuşie, galbenă, cenuşie.- 

inchisă şi negre, iar in unele localităţi, mai cu s6mă 

munt6se, se ivesc chiar galbene-roşiatice. Ni s'a spus 

că de multe ori vițeii dela vacile albe vin pe lume cu 

un p&r galben-roşu, pe care însă îl perd în curind; 

deja după câto-va săptămâni părul acesta roşiatic este 

înlocuit prin un păr alb seu cenuşiu. Capul şi estremi- 

tăţile inferi6re sunt de multe ori acoperite cu un păr
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sur-negru, care culâve se înlinde une-ori până peste 

gât şi pe pântece, 

Vite tărcate sei bălţate nu se găsesc intre vitele ro- 

mâne de rasa indigenă curată, şi dacă se ivesce câte 

odată ici şi colea una de acestea, probabil că ea trebue 

considerată ca un product al incrucişărei. 

De multe oriam observat la vitele albe şi cenuşii un: 

ciucure de păr negru şi lung la partea inferidră a coqii, 

ast-fel de vite aveaii şi marginea esteri6ră a urechii aco- 

perită cu păr negru. Unele vite cenuşii şi p&tate cu alb, 

ce am v&dut in Dobrogea lângă Ostrov fiind la păşune, 

ne-ai fost presentate ca nisce producte al încrucişărei: 

cu o rasă 6re-care streină. La acestea părul din petele 

c=le albe era mult maj mare şi mai gros decât părul ce- 

nuşiii de al&turea de.pe corp. O observaţiune anal6gă 

am mai făcut şi altă dată, mai de mult, la vitele băl- 

ţate cu alb, şi presupunem că atari diferinţe în lun- 

gimea şi grosimea părului se ivesce des la rasele vitelor 

de stepă. 

P&rul vitelor române vara este scurt, fin şi lucitor, 

dar iarna se lungesce considerabil, se îngrâşe şi de 

multe ori înclină spre încrețire. Şi la capul vitelor se: 

vede de multe ori păr creţ, de o grosime mai mare; şi 

apoi pe dunga grumazului şi pe greben părul se face: 

forte lung şi lânos câte odată. La vârful codii de obiceii: 

se află păr forte lung şi gros, care în câmţiele dela: 

Dunăre este de mare folos pentru animale, căci ele se 

servesc de c6âdă ca şi de un apărător de muşte. La vi- 

tele r&ă ţinute şi hrănite defectuos, am observat chiar: 

şi în toiul verei—pe la finele lui August—un păr fârte: 

lung, şi ni s'a spus că iarna părul lor devine de multe: 
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ori de un ţol-policar—de lung. Ia bărbie sâii salbă şi 

jos la gât iarăşi am observat de multe ori un mănun- 

chiă de peri lungi s6ă un moţ şi ni s'a spus că acesta 

este un semn sigur al rasei primitive şi ne-ameliorate 

de stepe, (vedi figura vacii «Moldova»). 

In genere, animalele acestea aii membre de o consli- 

țiune fârte vigurâsă cari le fac apte pentru mişcări iuți în 

tte felurile de umblete ; ele nu merg voios numai la pas, 

ci şi în trap şi galop, mult mai bine şi mai cu spor decât 

vitele n6stre de rase occidentale europene. In jug, ele 

sunt forte îindemânatice, şi trebue să observăm aci în 

deosebi că, după esperienţele nâstre, toţi acei călători 

ai comis o mare nedreptate faţă de vitele de stepă cari 

le-ai numit încete, leneşe şi gredie. Aceste învinovăţiri 

şi acusaţiuni s'ar putea aduce bivolului, dar nici-de-cum 

boului de stepă. Cu deosebire de lăudat este sobrietatea 

cea mare la vitele acestea ; chiar şi cu o hrană insufi- 

cientă ele trag liniştite poverile lor de dimineţă de tim- 

puriii şi până sera târdiu, chiar şi pe drumurile rele, şi 

de obiceiii merg mult mai repede decât bivolul. Dacă 

Max Wirth în cartea sa despre «Tesaurile pământului 

Ungariei» putu dice că vitele albe de rasa ungară sunt 

«un adevărat tesaur pentru ţara aceia», apoi cu acelaşi 

drept putem şi noi susţine că boul românesc este pentru 

intregul regat al României o vită de jug ne-inireculă. 

Umerii cei lungi şi puşi pieziş, picidrele cele osose 

şi puternice dinpreună cu musculatura cea solidă, pun 

pe boii în stare dea aduce mari servicii la jug; chiar 

şi vacile mai mici trag poveri măricele în pas vivace şi 

spornic, şi dacă jugul lor ar (i ceva mai bun, prestaţiu- 

nile lor ar fi de sigur mult mai mari. Pentru prinsul
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vitelor la jug se întrebuinţeză mai fără escepţiune jugul 
dublu, şi ast-fel se face economie de lănţuşuri sc viţe. 

Prin o metodă raţională de crescere: prin selecţiunea 
şi întrebuinţarea de tauri mari şi pe deplin desvoltaţi 
pentru reproducție, şi de vaci f&tătore bine conformate, 
s'ar putea aduce ameliorări multe în țară ; căci este forte 
de compătimita vedea cum în România se întrebuinţeză 
adesea nisce văcuţe miserabile, strimte şi ne-însemnate 
ca esterior, la reproducție, şi sunt gonite de nisce tău- 
venci mici, abia de 1 an, şi la adică se întrebuinţăză fie- 
care vită, fie ea mare, fie mică, pentru reproducțiune. 
De o alegere s€ă aşa numita selecţiune nu p6te [i acolo 
vorba în cele mai multe localităţi, şi numai la câţi-va 
mari proprietari şi arendaşi se dă în timpul din urmă o 
atenţiune ceva rai mare la alegerea vitelor de repro- 
ducţiune. 

In unele districte din Moldova, de pildă in jurul Bo- 
toşanilor şi Dorohoiului, dar şi în districtul Ialomiţa 
lângă Dunăre, se găsesc vite cornute mai îrumbse şi 
mal imposante, cari sunt tot-d'auna mai mari Şi mai 
tari, şi au şi un torace mult mai bine desvoltat decât 
majoritatea vitelor din alte judeţe. Ore nu arfi nimerit 
şi recomandabil să se cumpere d'aci de către Stat taurii 
necesari pentru reproducţiune pentru tâte acele judeţe 
ale ţărei, unde, după cum se pote proba, vitele ai de. 
generat şi ai devenit mai puţin apte de servicii ? Marii 
proprietari să se ajute singuri Şi să nu aştepte după aju- 
tre dela Stat, numai ţăranii cei săraci să fie ajutorați de 
guvern la cumpărătore de tauri comunali. Domnii cej 
mari sciă f6rle bine că o rasă ori familie degenărată 

„POt : fi ameliorată numai prin aplicarea unor animale 

m
ă
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vigur6se pentru reproducţiune, şi deci n'ar mai trebui 

să intârqie mult pentru procurarea unor atari ani- 
male. Alese vitele cu ingrijire câţi-va ani şi nutrite vara 

şi iarna suficient, de sigur că resultatele bune nu vor 

întârdia să sosâscă, şi vitele românesci nu vor fi mai pe 

jos de alte tipuri ale acestei rase, d. es. ca cea de Un- 

garia din regiunea dela Mez6hegyes. Aslădi ele sunt 

insă cu mult infcriore acestor vite, şi nici că se pot 

compara cu ele. 

Am observat de repeţite ori in România, că viţeii în 

prima elate a vieţei merg cu vacile împreună la păşune 

şi pot să sugă după voință—se desvoltă escelent, şi mai 

tot-d'auna ai o înfăţişare frumâsă. Am întilnit viței cari 

la etatea de Gluni de dile erai aşa de mari ca şi mumele 

lor, şi noi deducem din acâsta, că facultatea de desvol- 

tare a vitelor de rasa aceia, în genere, nupâte fi numită 

rea ; dar să ce ingrijescă numai de un material bun de re- 

producţie şi o hrănire corespundătâre. Ţinerea lor trebue 

să devină mai bună în cele mai multe locuri; căci e im- 

posibil ca vitele să p6tă sta sub cerul liber afară pe timp 

urit, şi cu deosebire iarna, s6âi chiar şi în grajduri de- 

fectuose, ori sub şoprâne, şi să prospereze mai cu s6mă 

când cap&tă o hrană insuficientă. | 

Din partea ministerului ungar de agricultură s'aă luat 

în timyul din urmă măsuri bine chibzuite pentru ino- 

bilitarea rasei indigene de vite, care merită tâtă aten- 

țiunca în gradul suprem, şi cari ar trebui să fie cunos- 

cute şi guvernului român şi cultivatorilor de vite de 

acolo. Dacă sar procede şi in România in acelaşi mod 

la cultura vitelor ca în Ungaria, atunci de sigur că re- 

sultatul dorit n'a» întârdia să sosescă: vitele ar deveni
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mai mari, mai tari, şi, în genere, mai bune de muncă, şi 

un boii după câţi-va ani de muncă grea, dacă ar fi pus 

în grajdul de îngrăşat, ar ajunge cu totul la altă greu- 

tate de măcelărie decât o aii vitele de astădi de lu pă- 

şunea adese-ori numai precară. 

Cultivatorilor şi agricultorilor din România li s'a re- 

comandat de repeţite ori să-şi încrucişeze vitele indigene 

cu rase streine de câmpie din Europa occidentală, sei 

cu vite de munte din Alpii Elveţiei, şi mulţi din proprie- 

tari s'au lăsat a fi ademeniţi, dar după cum am înțeles 

nici unul nu a obţinut vre-un folos remarcabil. P-odusele 

bastarde nu dedeaii lapte mai mult decât vacile de rasa 

pură indigenă de stepă ; iar la lucru, boii prinşi inaintea 

plugului servesc mult mai puţin decât cei-P'alţi, iar la 

ingrăşatul boilor nu s'a obţinut vre-un resultat mai mare 

decât cu boii de stepă. După aceste esperienţe nu mai 

indrăsnim a mai recomanda cultivatorilor de acolo să 

mai facă atari încrucişări, şi mai bine le-am recomanda 

alt-ceva. Pe moşiile mari din jurul oraşelor mari unde 

tot-d'auna e asigurat un bun debuşei pentru lapte, dacă 

proprietarii vor să înființeze lăptării, atunci mai bine să 

introducă vaci bune de lapte din una din rasele Furopei 

occidentale, pe acestea apoi să le aclimatiseze şi propage 

în rasă pură, dar tot-odată să nu uite de o bună îngri- 

jire şi de o alimentaţiune corespundătâre. 

Crnele cele subţiri in raport cu lungimea, şi la rădă- 

cină albe, dela vitele de Moldova, sunt indiciele sigure 

ele unei bune proveniențe. T6te vitele cu cârnele gr6se 

şi grele aparţin de obiceiii raselor comune, şi deci ele 

n'ar trebui nici-odată intrebuinţate la reproducţiune. 

Ministerul de agricultură din Bucuresci 'şi-ar putea
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câştiga mari merite pentru cultura vitelor din Muntenia,. 

dacă ar trimite câţi-va 6meni esperţi în acele localităţi 

din Moldova, unde esteo cultură intensivă de vite, mai 

cu sâmă în judeţele Dorohoii şi Botoşani, cu misiunea: 

de a alege şi cumpăra tauri frumoşi pentru reproduc- 

țiune, şi pe aceştia "i-ar da apoi în satele din Muntenia 

ca tauri comunali pentru gonivea vacilor de acolo. Pro- 

babil că şi primăriile comunale s'ar declara voi6se de a 

plăti o tacsă corespundătâre pentru gonire, şi in scurtă 

vreme ai avea bucuria dea vedea cum din acele tipuri 

de vite mici şi păcătâse se ridică nisce vite mari și mai 

tari. Desvoltarea corpului la vitele de stepă se face 

târdiu şi incet; dacă viţeii se desvoltă binişor la în- 

ceput, până ce mai capătă lapte dela mumele lor, apoi 

desvoltarea mai departe înceteză îndată ce ei sunt avi- 

saţi la nutreţul puţin substanţios de iarnă. O iarnă răb- 

dată în primulan al vieţei, le face mare stricăciune pentru 

intrega durată a vieței; prin acesta se esplică şi faptul, 

cum s&rmanele ființe abia în al 5-lea sei al 6-lea anal 

vieţei ajung la desvoltarea complectă. La acesta aroi se 

mai adaogă, că de multe ori bietele vite de ambele sec- 

suri sunt prinse la jug in frageta etate, şi se înirebuin- 

țeză tat-odată şi la reproducţiune. Animalele tinere şi 

ne-desvoltate pe deplin nici in România, nici în ori şi 

care alte localităţi din lume, nu pot produce o proge- 

nitură bună şi de folos, şi agricnltorii d'acolo n'er trebui 

de loc să se mire că, îață de procedeurile usitate aprâpe 

pretutindinea în ţară, vitele lor degenereză pe an ce 

merge, şi că sunt puţin considerate în streinătate. 

In privinţa facultăţii de îngrăşare a vitelor române, pă- 

rerile sunt până acum divergente: sunt unii 6meni cari
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“susţin ca boii tuturor tipurilor mai bune dai un mate- 

rial escelent pentru grajdurile de îngrăşare a velniţilor 

mari de spirt, unde ei obţin nu arare-ori o sporire în 

greutate de 0,60—0,75 klgr. pe di şi de cap de vită; iar 

de altă parte, iarăşi ni s'a spus că aptituiinea lor de 

îngrăşare, ca şi aptitudinea lor de desvoltare în genere, 

este puţin satisfăcătâre, sâă p6te fi numilă chiar rea ; uti- 

lisarea nutreţului lasă mult de dorit şi despre îngrăşare 

complectă în sensul nostru, acolo nici că pste fi vorba. 

După observaţiunile n6stre proprii şi după inlormaţiu- 

nile culese din uliferite părţi şi localităţi am venit la 

convicţiunea că între tipurile şi varietățile de vite cor 

nute de acolo se găsesc mai multe cari lao ţinere po- 

trivită dau bune vite de ingrăşare şi boii lor ai un adaos 

de 0,60 şi pie până la 0,80 kigr. greutate pe di, atâta 

numai că ţinerea şi hrănirea lor ar trebui făcută în mod 

raţional şi regulat. | 

De sigur insă că se găsesc încă şi astăgi fârte multe 
tipuri şi familii seu ciredi, cari daă o marfă numai me: 

diocră s6ii chiar rea de îngrăşat, cari tot-a'auna se în: 

graşă nuimai cu anevoe şi rău de iot, şi arare-ori dai o 
carne în adevăr bună. | 

Cu deosebire, în unele judeţe ale Munteniei se găsesc 

animale cu totul improprii şi neapte pentru ingrăşare, şi 

pe cari nici măcelarii indigeni şi nici cei streini nu la 

cumpără bucuros. Do fârte multe ori se întemplă că boii 
se pun la îngrăşat intr'o etate prea înaintată, şi că nu 

toţi îngrăşătorii de vite îşi pricep bine meseria lor, ca 

şi din vitele bătrâne să producă o carne bunişâră pentru 

„scaunul de tăiere. Proprietarul Br6dermann din Kne- 

gendofi în Meklenburg dice că după esperienţele sale
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nu este esclusă posibilitatea ca şi din vitele mai b&'râne- 

să produci o bună calitate ae carne, deşi nu dincea mai 

fină. Dacă vroesce cine-va să producă calitatea de carne 

din urmă, atunci pentru acesta" trebue mult timp şi în- 

grijive la îngrăşare, şi de obiceiii şi întrebuințare de 

spese mai mari decât se rentză după încercările n6stre: 

de până acuma. Dacă voim să producem o carne fină, 

nu este nimic mai pervers decât a pune un boi în grajd 

spre a'l ingrăşa indată. La procederea acâsta aprope de 

regulă se va obţine fibrele cele grosiere şi tenace de 

muschi ce s'aii produs la munca obositâre, şi nici unui: 

nutreţ nu "i va succede de a produce o carne fină străbă- 

tută de grăsime. Hrănirea abundentă se va face evident. 

prin o depunere de seit în timpul cel mai scurt, şi mai 

cu s6âmă la vitele de stepă din Europa orientală, şi in 

casul cel nai favorabil o marfă grasă de mijloc este re- 

sultatul străduinţei n6stre. Tot aşa este casul şi cu va-: 

cile b&'rene puse la îngrăşare. Cu totul alt resultat însă 

vom obţine cu asemenea vite dacă le mânăm primăvara 

mai ântâini la o păşune bună, unde dacă şi nu pâte fi vorba 

de o îngrășare, totuşi se dreg binişor, şi apoi când le 

vom pune la îngrăşat în iarna următbre, vom obține re- 

sultate destul de satisfăcătâre. Este fârte de mirat, qice 

Br6dermann — ce fibre musculare tari produce iarba 

cea tinsră; probabil că ea prin escedentul ei de azot dis- 

truge mai ântâiă albumina vechie din corp, şi în vieţuire: 

comodă şi trândavă, în oposiţiune cu multa muncă dina-: 

inte, o substitue prin o carne fragedă şi mâle. In velni- 

ţele cele mari din Ungaria, în cari se îngraşă pe an câte: 

3 — 4000 boi, se dă mai ântâii la boi, după îniorma- 

țiunile baronului de Berg, borhotul încăldit şi anume:
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până la 100 litri pe di, şi deosebit de el şi câte-va klgr. 
„de fân, pentru a lărgi corpul animalului. După cât-va 
timp la nutreţul acesta se mai adaogă câte 2—4, şi către 
fine chiar 6 klgr. nutreţ întăritor, constând din uruială 
de porumb, şi atunci dacă boula mâncat bine după 6—8 
luni de dile pote fi numit destul de gras şi dat la mă- 

celar. 

După cum am înțeles, tot asemenea se procede şi in 

velniţele din Moldova la ingrăşatul boilor, pâte cu sin- 

gura deosebire că aci nu se dai cantităţi atât ae con- 

siderabile de alimente intăritore. D-nu Topali din Chiţoc, 

lângă Vasluiii, ne comunică despre nutrirea de îngrăşare 

a boilor de acolo, următorele: «In fabrica mea se prelu- 

creză pe fie-care di câte 11,000 klgr. de bucate (porumb, 
orz şi secară) şi borhotul produs din aceste cam 520 hl. 
se dă cam la 840 boi şi 100 rimători. Fie-care boi ca- 
pătă pe di câte 60 litri de borhot, la carei se mai dă can- 
titatea necesară de nutreţ aspru (un amestec de plevă, 

ceva f&n şi cu paie de grâă s6ii de orz făcute tocătură), 
“care se prepară în aşa chip, că borhotul ce ese ferbinte 

din cazane se tornă peste tocătură şi se amestecă în ca- 

“zane deosebite, şi după ce acestă amestecătură s'a răcit 

la 350 R, numai atunci se dă la boi. La boi se dă de2ori 
pe di de mâncare: diminsţa la orele 4, şi după prând la 

aceiaşi oră. La inceput în prima săptămână, şi apoi către 

finele îngrăşărei, se mai dăla boi şi fen de livede în canti- 
tate potrivită pe fie-care qi. In annl viitor se va intro- 
duce hrănirea boilor şi cu fân de lucernă. Aci se pune 
mare val6re pe uruiala de bucate şi în special de porumb, 
şi mai rar de orz; cantitatea de uruială ce se dă la boi 
“variază după durata îngrăşatului şi după starea în care
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se găsiau boii când ai fost duşi la îngrăşare. Dacă boii 

au fost ceva graşi de mai 'nainte dela păşune, atunci 

in 3—4luni de dile ei pot fi ingrăşaţi complect, şi în sco- 

pul acesta ei primesc pe qi un adaos de câte 2 kgr. uru- 

ială, iar mai târdiu câte 3 klgr. şi numai escepţional câte 

4 kigr. pe qi. Dacă însă este chestiunea de îngrăşarea 

unor boi slabi de tot cari au tras tâmna la plug, ei r&mân 

câte 4, 5 şi 6 luni de dile in grajd şi numai în a 2-a lună 

capătă câte 1 klgr. uruială pe di, iar în luna a 3-a şi a 4-a 

* câte 92 kigr. şi în timpul din urmă câte 3 klgr. Dacă se dă 

uruială de orz, atunci de ordinar li se dă la boi o canti- 

tate ceva mai mare. Eu am dato parte din grajduri în. 

arendă, şi capăt dela arendaş pentru fie-care boă câte 

441/,.—15 franci pe lună, pentru care sumă îi pun la dis- 

posiţiune borhot, fenul şi paiele necesati, precum şi 6- 

menii de servicii necesari pentru îngrijirea boilor. Adao- 

sul de uruială însă privesce pe arendaş. Ingrăşarea ri- 

mătorilor dureză de ordinar câte 12—13 săptămâni, şi ei 

capătă câte 1 klgr. de uruială de porumb pe fie-care di. 

In anul trecut am vendut porcii mei îngrăşaţi, pentru 

Malta.» 

Ingrăşătorii români ar trebui să aibă in prima linie în 

vedere că la tâte îngrăşările lor, nutreţul dat la vite să 

se transforme cât mai curând în sânge, carne şi gră- 

sime, şi să tindă într'acolo ca vitele să nu producă 

prea multă grăsime (sei) în detrimentul producţiunei de 

carne, căci seul este pretutindinea—chiar şi în oraşele 

din România—mai puţin căutat, şi mai ieftin tot-d'auna 

decât carnea. Calitățile mai bune de carne—muşchi, se 

plătesc şi în Bucuresci cu 15—20%/, mai scump decât ca- 

lităţile inferidre de carne, şi după aceste esperienţe ar fi
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p6te mai multă carne de calitate mai bună şi superidră. 

In Bucuresci kilogramul de carne de vacă se vinde cu 

710—175 bani, în oraşele provinciale de multe ori numai 

20 bani, dar de mai multe ori câte 40—45 bani; în Cra- 

iova carnea de vită se vinde cu.925 bani. Tot aşa de ief- 

lină este şi carnea de porc. Forte ieftine însă sunt gali- 

tele; o gâscă binişor grasă o poţi căpăta pentru 1 franc, 

iar o rață chiar şi numai pentru 50—60 bani (R. Berg- 

ner). 

La vitele aşa dise indesate, diferenţa intre greutatea 

vitală şi greutatea mârtă este mult mai mică decât—la 

esemplarele r&ă îngrăşate ; la cele d'ântâiiă ea pâte [i eva- 

luată la 30%, pe când la cele din urmă de multe ori ea 

se urcă la 40, ba chiar şi 500/, din greutatea totală. După 

calitatea şi felul productului de îngrăşare, la noi se deo- 

sibesce: îngrăşare de carne şi îngrășare de grăsime, 

îngrăşare indesată, şi îngrăşare înfoiată sei mâle. La în- 

grăşarea de carre obţinem o carne abundentă în fibre 

musculare şi bine împănată cu grăsime. După părerea 

lui Lul. Kiihn carnea din urmă se pâte obține numai dela 

animalele tinere cari sunt încă în desvoltare; el presu- 

pune că la animalele adulte şi pe deplin desvoltate, spo- 

rirea fibrelor musculare la îngrăşare nu mai este cu 

putinţă, decât numai o împănare a muşchilor cu suc de 

carne, pe lângă producţiunea prepoderantă de grăsime, 

şi de aceia ori şi ce ingrăşare a vitelor bătrene este tot- 

dauna numai o îngrăşare de grăsime. 

In privinţa calităţii cărnei dela tâte tipurile de vite 

ceva mai bune din Moldova, am audit atât in Bucuresci 

cât şi în Iaşi, numai o singură părere: adică, ni s'a spus
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că dacă boii aii fost la etatea potrivită bine îngrăşaţi, 
carnea lor este binişor fragedă și strălucitâre ; afară de 
aceste, ea mai este atunci împănată cu grăsime şi la tăie- 
tura transversală apare marmorată. Grăsimea lor este 
de cul6re galbenă-albă, iar mirosul ei nu este ne-plăcut. 
O particularitare deosebită a boilor românesci (ca şi a 
tuturor vitelor de stepă), este că depun o mare cantitate 
de seii să de grăsime în cavitatea abdominală ; şi la 
vitele aceste se depune tot-d'auna mai puţină grăsime 
sub piele şi printre carne, decât la rasele de câmpie din 
Europa occidentală. 

De aceia se pâte dice şi cu 6re-care dreptate, că la 
vitele de stepă producţiunea da grăsime nu se pâte 
cunosce tot-d'auna uşor pe din afară ; aşa numita apu- 
cătură de măcelar a pielei şi a părţilor moi a corpului 
la vitele de stepă nu ne dă un indice atât de uşor 
şi signr despre starea de îngrăşare a lor, ca la vitele 
nostre îngrăşate din Germania. 

Aceste apucături de măcelar, deosebite în apucături 
de sus, şi apucături de jos, servesc în Germania, Francia 
şi Anglia, pentru constatarea stărei de grăsime si de 
iogrăşare la tote animalele. La apucăturile de sus, nu- 
m&răm pe cele făcute la marginea din afară a osului 
ischiu, la şolduri, la boltitura celor d'ântâiii câste falşe, 
la umăr, la grebăn, pe spinare; la apucăturile de jos 
numerăm pe cele dela spată, la flămândări, la scrot, 
iar la vacă la partea anteri6ră a ugerului. Dacă tâte 
aceste părţi ale corpului sunt prevădute cu un strat 
abundent de grăsime putem deduce cu siguranţă la o 
ingrăşare satisfăcătâre a animalului. La boii românesci 
ingrăşaţi, de o calitate mai bună, greutatea de măcelărie 

28
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vari6ză între 58—600/, iar la esemplarele mai rele nu- 

mai 45—50/,. Sub greutate de măcelărie inţelegeni greu- 

tatea unui animal tăiat, după ce "i-am luat pielea, in- 

testinele, capul, pici6rele dela genunche în jos, şi după 

ce s'a scurs şi sângele. 

In România am putut observa derepețite ori, că carnea 

de vițel lasă mult de dorit în privinţa calităţii, şi acesta 

se esplică cu deosebire prin aceia că acolo nu scie 

nimeni, şi nici nu vrea să scie ceva de o îngrăşare re- 

gulată şi sistematică a vițeilor. Nu neindoim însă câtuşi 

de puţin că viţeii dela unele tipuri a vitelor nâstre de 

câmpie din Germania de Nord s6i Olanda, şi carnea 

dela viţeii îngrăşaţi, ar găsi tol aşa de bine muşterii şi 

cumpărători în Bucuresci şi în ale oraşe din provincie, 

ca şi aci la noi. Facă-se odată incercare să se pună 

numai viței bine ingrăşaţi pe piaţă. Toţi viţeii ceva mat 

bine îngrăşaţi 'au o carne roşie-cenuşie cu fibrele fra- 

gede, care nu este aşa de tare imp&nată cu grăsime 

Observaţiune.—Ingrăşarea de viței se practică pa o scară destul de ia- 

tinsă d'ja de multă vreme în apropierea diferitelor orașe din Germania 

d» Nord şi Olanda, şi mal tot-dauna cu bune folose. In Qetombre 1882 

s'a vândut la Berlin un vițel care nu era încă de 4luul şi avea o greu- 

tate vitală de 266 klgr. Animalul acela frumos, era originar de pe do- 

meniul Pliimenhagen în Pomerania, şi a foat vîndut pe unu bun preţ la mă- 

celarul curţii Rings. Măcelaril curţii din Bucuresci pote că niel nu vor 

fi mal văqut în viața lor asemeneca viței, şi de sigur că va mai curge 

încă multă apă pe Dunăre către Marea Nâgră până ca și în România 

se vor oferi spre cumpsrare pe pieţele din oraşe şi în bâleiuri, viţe! bine 

îngrășați *. 

* Astă-qi putom spune cu plăcore d-lui Dr. Preytag că viţeii prăsiți și 
crescuţi în fermele model, ale statului, Laza şi Studina, la vârsta de & luni 
ai ajuns la o greutate pe cap de 309 şi chiar 320 chilograme. (S.P.R.)
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-ca carnea grasă de vacă. Dacă vițeii sunt ingrăşaţi numai 

cu lapte, carnea lor la inceput este de col6re deschisă- 

albă, dar espusă la aer se inroşesce indată mai mult 

sei mai puţin. Cu etatea crescândă a lor, nici carnea 

nu le ma! bate in roşu, dar fibrele cărnei sunt fragede 

şi guastose. In capsula rinichilor şi în alte deposite de 

grăsime, se ivesce la viţeii bine îngrăşaţi, adesea canti- 

tăţi considerabile de grăsime. Dacă viţeii se iugraşe 

timp msi îndelungat 5—6 s&ptămâni, atunci carnea lor 

capătă nisce fibre mal grâse şi de o natură mai seca- 
țivă, mai uscată; de asemenea ea perde col6rea cenuşie 
de până acum, şi trece in cul6rea roşie deschisă a carnei 
de vită. 

In privinţa regimului şi a ţinerei vitelor in România 

mai este de amintit, că acestea lasă încă mult de dorit 

în cele mai multe localităţi din ţară. Indată ce sârele 
„de primăvară a ademenit primele odrasle şi foi ale gra- 

mineelor şi plantelor herbacee din păşuni se şi scot 

vitele din sălaşele lor in formă de şoprâne, şi se mână 

la iarba din pajiştele mai de aprâpe ca să se hrănescă 

bine s6ii r&ă şi să'şi reculegă întru cât-va puterile perdute. 

Dar se întâmolă de multe ori, că vitele ies atât de slabe 
şi intr'o stare aşa de miserabilă încât abia pot urma 
după păstori, şi trebuesc asmuţite cu câinii. Pe pajişti 
la inceput, iarba este fârte mică şi puţină, încât bietele 
vite trebue să se mulţumâscă în primele săptămâni 

„cu fârte puţină hrană, şi de multe ori mănâncă pă- 

ment şi tot felul de rădăcini numai să'şi pâtă astempăra 

“întru cât-va f6mea lor cea mare. Dacă însă în Aprilie tim- 

pul este favorabil, sorele lucesce cald, şi îngheţurile de 

„n6pte lipsesc, atunci se schimbă în curend imaginea
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din păşuni; iarba răsare şi cresce în curând, plantele 

herbacee işi desvoltă cu abundență foile lor, şi atunci 

începe o viaţă mai bună şi pentru vite,—căci în timpul 

acesta ele găsesc mai pretutindenea o hrană mai bună; 

vitele leşinate de f6me se reculeg în scurtă vreme, 

şi de obicei după câte-va săptămâni — până călre mi)-- 

locul lunei lui Maiii ele se găsesc deja într'o bună 

stare. Vacile cari au fătat la sfârşitul iernii sei la ince- 

putul primăverei dai viţeilor lapte de ajuns, şi un lapte 

de calitatea cea mai superi6ră, căci dosa lui de unt este 

câte odată ae 5—51/,%/,. Atunci observi deja la prima 

privire că viţeii se simt bine şi le priesce bine, şi de: 

sigur că ei în anul d'ântâiii ar ajunge deja la o greutate 

respectabilă, dacă n'ar trebui mai târgiii să suporte iar&şi 

timpuri de crize şi dile mai rele. In toiul verei, pe timpul 

secetelor teribile cari ţin mai multe săptămâni, iarba. 

iarăşi se înpuţineză în păşuni, câte odată se ivesce şi 

mare lipsă de apă în mod înspăimântător, şi s&rmanele 

vite trebuesc mânate fârte departe la o fentină seu. 

la un riă.pentru a'şi astâmpăra setea. Deo cultură 

artificială a nutreţurilor, precum s'a amintit deja mai. 

sus, în cele mai multe locuri nu pâte fi vorba, şi deci. 

nu li se pâte da la vite nici o mână de nutreţ; ci săr- 

manele dobitâce trebue să se mulţumâscă cu iarba. 

uscată din păşuni, şi atunci de multe ori slăbesc în. 

mod înspăimântător. Când în luna lui Iunie şi Iulie: 

s6rele stă în Zenith şi'şi trimite radele sale ardătâre in 

jos pe stepa aridă, atunci s&rmanele vite dela păşune: 

stai 6re întregi cu capetele plecate, seu că prind un- 

firicel de iarbă uscată spre a'şi stâmpăra f6mea. 

Numai acei păstori cari pe timpul acesta s'aii retras cu:
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ciredile şi turmele lor de vite în regiunile muntâseale 

Carpaţilor sunt mai fericiri căci ei găsesc acolo tot-d'auna 

o păşune frumâsă şi nutritâre pentru vitele lor, şi ve- 

nitul mânzărilor (vacilor cu lapte) este tot-d'auna incom: 

parabil mult mai mare decât la vacile din câmpie. Numai 

în acele câte-va locuri unde proprietarii şi arendaşii 

intelizenţi au introdus pe moşiile lor în timpul din 

urmă cultura nutreţurilor pe intinderi mai mari sunt ra- 

porturile ceva mai bune, căci pe timp de secetă ei ţin 

vitele în grajd şi le hrănesc din mână şi le daă şi apă 

bună şi suficientă. Acolo şi vitele ai un aspect mai 

frumos şi mai vivace, şi vacile dai de multe ori lapte 

mai mult chiar decât vacile din păşunile de munte. 

De câte ori n'am esprimat regretele nâstre faţă de 

cei ce ne însoțeau că starea de nutriţiune a vitelor era 

atât de miserabilă în luna lui August şi Septembrie, şi 

de câte ori n'am recomandat agricultorilor de acolo să 

introducă cultura sistematică a plantelor de nutreţ, pentru 

ca cel puţin în acest ano-timp să pâtă lua vitele dela 

păşune şi să le pună în grajd, nutrindu-le acolo suficient. 
De frte multe ori însă am primit r&spunsul că pe seceta 

cea mare nici plantele iuragere semnate nu se fac, şi 
prin acesta nici raporturile nu se schimbă întru nimic. 
Precum însă grădinarii bulgari au făcut în multe localităţi 
ale câmpiei României instalaţiuni pentru irrigaţiunea 

culturilor de zarzavaturi, pe cari le udă sistematic, tot 

-aşa de bine ar pute face pe multe locuri şi cultivatorii 

de vite români, instalațiuni pentru irrigarea sistematică 

a livedilor şi culturilor de trifoiă ca să le pâtă uda tot- 

d'auna la timp opportun. Veniturile tamaslicurilor şi 

„ciredilor de vite de sigur că atunci ar fi cu totul altele
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şi cu mult mai mari, şi ar plăti în scurtă vreme chel-— 

tuelile instalațiunilor de irrigaţiune. 

Numai tâmna, după ce sa ivit timpul ploios, se în-: 

verdesc din nou păşunile din stepă, şi numai atunci 

vitele găsesc iar hrană în de-ajuns până tâmna târdiu 

seu până la incepitul iernii 

Iarna cu ingheţunile şi viscolele ei este iarăşi un limp 

f6te urit pentru s&rmanele vite; cocenii de porumb: 

lormeză nutrimentul lor principal şi numai escepţional 

mai capătă câte puţin fen sâui paie de cereale. De multe 

ori umblă şi iarna vitele la păşune şi atunci trebue să'şi 

caute hrana lor pe sub zăpadă. 

Ore ce ar dice agricultorii români, când şi acolo s'ar 

lua din partea autorităţilor aspre măsuri, ca la noi în 

Germania, contra scâterei vitelor cornute la păşune pe 

timp de iarnă ? 

Observaţiune : Nu de multam citit în unul din jurnalele nâstre de aci 

urmâtârea notiță : Un agricultor din Lieer—ecomitatul Aarich, priacipatul 

Frisia răsăritână, a provocat o indignare publică prin faptul că pe un ger 

rigid ţinea giua şi nâptea vitele afară la pășune. Disposiţinnei poliţienesei 

de a-şi băga vitele în grajd el se supuse fără măsuri coercitive, nu însă 

unei pedepse judecătoresci care '] amendă cu 20 mărci. Venind apelul lal. 

la curtea cu juraţi în qiua de 26 Maiu a. e., pedepsa “i-a fost urcată la 100; 

mărei *, 

* D-l Preytag are mare. dreptate. In ţara nstră animalele domestica. 
sunt şi r&i prăsite și râu tratate. 

De aci degen:rarea rasei. O lege specială de protecțiune ni se im- 
pune cum este legea Grammont din Francia (2 Iulie 1852), care pedep- 
sesee relele tratamente exercitate de stăpâni în contra animalelor do-- 
mestice. 

Pedepsele edictate de lege sunt amenda 5—15 lei şi în cas de recidivă. 
înehisâre de la 1--5 zile. (S. P. R.)
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După a n6stră părere nici în România nu ar mai trebui 

tolerat ca vitele să ierneze sub cerul liber fără de adăpost 

— fără grajd—şi nici intrun cas n'ar mai trebui permis 

ca vitele să ce scâtă iarna la păşune ca să'şi caute sin- 

gure hrana pe imaşurile cele îngheţate şi acoperite de 

zăpadă. | 

In tâte locurile unde agricultorii diligenţi ai introdus 

cultura furagelor pe proprietăţile lor sâii pe moşiele 

ținute cu arendă, şi vitele lor le ţineaă cel pulin iarna 

în grajd, am v&dut că vitele aveaii o bună înfăţişare ; în 

cele-/alte locuri însă unde vitele au iernat alară şi au 

îndurat mare lipsă, aceste erai in genere de puţină valore 

incât abia "ţi venia să credi că unele şi altele ar aparţine 

unei şi aceiaşi rase. 

M. S. Regele posedă o mare moşie de munte în Carpaţii 

Moldovei, la Broşteni, cu nisce vite în parte f6rte frumâse. 

In vara anului 1855 am avut ocasiunea dea visita acea 

moşie şi de a vedea ciredile de vite ce păşunaii acolo, 

animalele avea un aspect f6rte bun şi erau mult mai 

bine |inute decât multe altele din ţară. Starea lor de nu- 

triţiune era satisfăc&târe şi ca consecinţă şi producţiunea 

de lapte a vacilor era destui de bună : ele dedeaii relativ 

destul lapte de calitatea cea mai bună, care se între- 

buinţeză în mare parte la fabricaţiune de brânză grasă 

după metoda elveţiană. După ia:ormaţiunile d-lvi Rud. 

Bergner se fabrică acolo 3000 klgr. brânză şi unt pe 

fie-care an. '0 rare parte din aceste producte se trimit 

la curtea regală din Bucurescşti sâii Sinaia, iar restul se 

vinde în prăvăliile de delicatese din oraşele mari, şi tot- 

d'auna cu bune preţuri. AOministratorul moşiei este d-nu 

Bolomei, un elveţian de origină care 'şi indeplinesce mi-.
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siunea lui de silvicultor şi agricultor cu cea mai mare 
consciinţiositate. Maestrul lăptar, iarăşi un elveţian, 
conduce cu diligenţă tâte afacerile lăptăriei de pe moşie, 
şi îogrijesce tot-odată şi pentru alimentaţiunea potrivită 
şi îngrijrea raţională a animalelor. Acestea nu numai 
iarna sunt ţinute în grajd, dar chiar şi vara când timpul 
este nefavorabil, şi de ordinar sunt nutrite cu bun nutreţ. 

Dupe dorinţa prea Inaltăa M. Sale, acolo se împere- 
chiază vacile de stepă cu tauri cenuşii de Elveţia; dar 
nou6 ni s'a spus că resultatele de până acum ale acestei 
incrucişări nu prea sunt satisfăcătore; şi producțiunea de 
lapte a bastardelor nu este întru nimic superi6ră pro- 
ducțiunii vacilor mici de munte de rasă veche indigenă 

Pe moşia d-lui Cozadini — Climeşti — pe drumul dela 
Piatra la Roman, am găsit un grajd solid construit cu 
vaci de rasa Simenthal şi Olandesă curate, care eraii 
bine ţinute, şi satisfăceau pe proprietarul lor în tâte 
privințele. Animalele dedeaiă la o nutrire corespundătâre 
în grajd, cantităţi de lapte destul de bunicele, iar din 
laptele produs se făcea în lăptărie un unt fârte guslos, 
care in cea mai mare parte se vindea în Bucuresci ŞI 
se plătea tot-d'auna bine. 

Tot aşa am găsit o bună trupină de vite de Sviţera 
pe moşia Păşcani, judeţul Iifov, proprietatea colonelului 
Blaramberg, reposat de curend, care eraă in parte în- 
crucişate cu vite albe, şi se distingea prin o mare abun- 
denţă de lapte. Untul produs în lăptăria acesta se vinde 
la domni bogaţi, şi la cofetăria cea mare Capşa, din Bu- 
curesci, şi tot-d'auna se obţin preţuri mari pe el. 

Fârte important şi demn de remarcat ni s'a părut faptul 
că la cele mai multe corcituri dintre vitele de Sviţera 

p
l
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şi cele românesci de stepă, spinarea şi partea inferi6ră 

a animalelor eraă albe, pe când ambele laturi ale to- 

racelui erai negre. Şi mai târdiă am ohservat de mai 

muite ori prin alte locuri acelaşi fenomen, după impe- 

recherea vitelor albe de stepă cu tauri de rasa de Sviţera 

s6u de Olanda, că adică în privinţa coloraţiunei părului, 

pe spinare şi pe [6le sunt albe, iar laturile negre, şi 

presupunem că şi mauite dintre tipurile n6stre de munte 

din Germania de Sud, cari ai: spinarea şi f6lele de 

multe ori albe—ai resultat din incrucişarea vitelor 

sure şi unicolore, (de Sviţera s6i de Allgau) cu vite 

bălțate s6ă pătate de Berna. 

Din t6te câte am audit şi vă&dut în călătoriile nostre 

prin Rusia, România, Bulgaria şi Ungaria cu privire la 

serviciile şi fol6sele ce aduc vitele de stepă, am ajuns 

la convicţiunea, că ele sunt în ţările acele la locul 

potrivit, şi că acolo nu pot fi înlocuite prin nici o altă 

rasă. Dacă totuşi va fi vorba să se amelioreze s6i să 

se inobilizeze una s6i alta dintre divevsele tipuri — 

mai cu s6emă vitele cele mici de munte-—atunci acesta 

pu trebuesce făcută prin calea incrucişărei cu rase din 

Europa occidentală, ci numai prin cultura în rasă pură, 

făcută cu multă ingrijire, adică alegând tot-d'auna taurii 

cei mai frumoşi şi mai robuşti din tipurile şi varietățile 

cele mai renumite ale rasei de stepe—cum ar fi bu- 

nidră tipul ungaro-podolic— şi impărechindu'i cu vaci 

ceva mai mari şi mai bune; urmând apoi pe calea 

acesta, o inobilitare ar fi asigurată. 

Deja de multă vreme un proprietar din Galiţia, ba- 

ronul Iacob Romaşcan din Horodenka, a reuşit să 

amelioreze mult vitele ungaro-podolice, în privinţa con-
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formaţiunei corpului şi a aptitudinilor lor de muncă, 

prin o ţinere şi îngrijire mai bună, şi prin întrebuin- 

țare pentru reproducție a taurilor celor mai bine con- 

formaţi şi mai de folos. Profesorul M. YVilkens a avut 
ocasiunea de a cundsce mai multe vite din cir&da dela. 

Horodenka, la esposiţia universală dela Viena, din anul 
1873 — şi dice despre ele textual, următârele: «Tulpina 
acesta de vite escită atunci admiraţiunea generală şi 
justă, şi ea a adus proprietarului ei medalia de progres. 
Animalele aveai o conformaţiune fârte frumâsă, plină 
şi proporţionată, picidre mici şi o piele deşi gr6să, dar 
uşor de mişcat; calităţile micei ciredi espuse atunci 

in Viena, se apropiaii mult de ale unei ciredi de vite 
bine ingrăşate, şi facultatea unei nutriţiuni us6re a vi- 

telor espuse nu era de desconsiderat.» 

Noi inşine am avut în anul 1886 ocasiune să vedem 

pe domeniul dela Mă&zăhegyes din comitatul Cenadului 
o pepinieră (ung. Gulya) de vite de stepă, care prin o 

selecţiune severă, şi în parte şi prin incest, in decurs 
de mai mulţi ani a ajuns la o mare perfecţiune. De acolo 
se daii pe fie-care an câte 50—60 tauri, 30—40 vaci, şi 
15—90 capete de junice de câte 2 ani, în diferite loca- 
lităţi, pentru amelioraţiunea culturei de vite a ţărei. 

Boii dela Mez5hegyes când se pun la îngrăşare ai o 
greutate vitală de câte 550-570 klgr. şi după 6 luni de 

_Îngrăşare ei arată un. spor de 140—160 kigr. de cap, 
ceea-ce dă un adaos la greutate de 0,75—0,90 kigr. pe 
di şi cap de vită. Cu greă se vor fi obţinut unde-va 
resultate mai favorabile la vitele de rasa des menţionată, 
şi ungurii sunt pe deplina mulţumiţi cu ele. 

Dacă sai obţinut resultate aşa de favorabile de cres-
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cere şi îngrăşare cu vitele de rasa podolică, în Ungaria, 

Galiţia şi Transilvania, apoi şi agricultorii din regatul 

vecinal al României ar trebui să'şi dea t6tă silinţa ca 

prin o crescere îngrijită, prin ţinerea şi îngrăşarea po- 

trivită a vitelor lor, să obţină şi ei asemenea resultate 

favorabile. In bâlciul cel mare de vite dela Călăraşi, 

judeţul lalomița—lângă Dunăre—am vădut câte-va ciredi 

ae vite de Moldova, cari se distingea de altele prin 

nisce conformaţiuni în adevăr frumâse, prin o mărime 

şi O musculatură impunătâre, şi noi credem că putem 

admite că dacă sar întrebuința taurii mal buni din 

aceste ciredi pentru reproducţiune în Muntenia, şi mal - 

cu semă în localităţile şi regiunile unde vitele sunt cu 

totul degenerate, de sigur că s'ar putea face mult şi 

acolo în scurtă vreme. 

Păşunile dela munte vor fi p6te suficiente pentru 

văcuţele mici, pentru oi şi capre, dar nu sunt sufi-: 

ciente pentru alimenlaţiunea vacilor celor mari de El- 

veţia. Probabil că ar fi mai nimerit să se renunie cu 

totul la acele încrucişări, şi în locul lor să se ia numai. 

vacile cele mai abundente în lapte din rasa indigenă, 

şi aceste să fie dale pe păşunile dela Broşteni. Din re- 

sultatel» unei mu:sori de probă făcută in presenţa 

_n6stră pe moşia şedlei centrale de agricultură dela He- 

răstrău reese că producţiunea de lapte la vacile române, 

dacă sunt numai ceva bine ţinute şi hrănite, este mult 

mai mare decât a fost admisă până acum de cătră mulţi 

zootechnişti. Aşa d. es. Martin Wilkens în cartea sa des 

citată (Die Rinder-Rassen Mittel Europas, rasele de vile 

cornute din Europa centrală) dice următorele: «Pro- 

ducţiunea de lapte la vacile de stepă este in genere
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f6rte mică. De multe ori vacile abia daă atâta lapte 
-cât le trebue ca să alăpteze în de ajuns viţeii lor. Pro- 
-ducţiunea de lapte a unei vaci de stepă se pote evalua 
în termen mediă anual la 600—800 litri.» Tot ast-fel se 
esprimă şi alți autori în privinţa lor, iar noi am r&mas 
cu totul uimiţi la acea mulsâre de încercare, prin can- 
titatea de lapte ce dădeaii unele vaci, care în nici un 
“cas nu era mică. Aşa bună-6ră vaca numită Bălana, a 
cărei figură o reproducem aci, şi care fătase la 27 Iulie 
1886, dete la 25 Septembre acelaşi an la o mulsâre 
-de 3 ori pe qi după ce la fie-care mulsâre se săturase 

„mai ântâii bine viţelul—încă 5,9 litri lapte. Vaca Lunaşa, 
-care lătase la 12 Martie, după ce'şi hrănise în de-ajuns 
viţelul ei cel mare, mai dete în diua ac-ia incă 4 litr 
lapte. Vaca acesta nutrise mai mult timp câte 2 viței. 
Luşea, care lătase la 31 Martie, după ce 'şi-a alăptat 
mai ânteiu viţelul in de-ajuns înainte de acâstă muls6re 
de probă, dete încă 4,2 litri de lapte, şi în fine vom 
mai aminti ca vaca cea f6rte arăgălaşă Căpridra, fătată 
dela 21 Februarie, după ce 'şi-a hrănit mai ântâiă viţelui, 
-mai dete incă 2,5 litri de lapte 

Dacă vom mai adăoga la acâstă mulsâre de probă, că 
vitele au fost diua la păşune, unde nu ai găsit multă 
iarbă nutritivă, şi nâptea aă căpătat în grajd numai 
ceva porumb verde şi paie de mei, apoi producțiunea 
lor de lapte se pâ'e numi destul de satisfăcătâre. Cu 
ori şi câtă insistenţă am cerut la acea mulsâre de probă 
-ca să nu se lase mai ântâii viţeii la vaci ca să sugă, nu 
ni s'a satisfăcut dorinţa. Servitârea dicea că numai 
-atuaci pote să mulgă vacile după ce au supt mai ântâiă
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viţeii şi au inmuiat ugerile mumelor lor, iar în alt cas- 

vaca nu lasă laptele. 

Naturalistul nostru Emil du Bois Reymond dicea 

odată: «Animalele nu se eserciteză şi perfecţionză- 

singure, ci numai atunci când le ia omul în şcâla sa; 

de aceia animalele sale pot fi cu atât mai puţin culti- 

vabile, cu atât a rămas el însuşi pe un grad de cultură. 

mai inferior.» 

Fără de nici un scrupul noi cutezăm a recomanda. 

agricultorilor români aceste cuvinte ale marelui nostru 

naturalist, a căror veritate nu o pâte pune nimeni la 

îndoială, şi a le aplica cu deosebire la considerarea mul-- 

sului şi producţiunei de lapte a vacilor românesci, "i-am 

îndemna ca tot-d'auna să observe ca glandulele de lapte: 

ale vacilor să se amelioreze şi perfecţioneze succesiv 

prin O mulgere diligentă. Aci la noi este o esperienţă 

veche, că prin esercițiul mamelelor, adică prin o mul-- 

gere regulată şi îngrijită, se pâte spori secreţiunea lap- 

teiui. Deşi ne este bine cunoscut, că la vitele de stepă, 

în genere, abundența in lapte este, în urma climei celei. 

aride şi secetose, mult mai mică, decât la vacile n6stro: 

de câmpie din jurul riărei Baltice şi a Nordului, totuşi 

nu ne îndoim câtuşi de puţin că prin o mulgere în-- 

grijită se p6te obţine o amelioraţiune a secreţiunei. 

laptelui. Deşi acea sporire a producţiunei de lapte nu se 

p6te constata în anul prim, ea se va manifesta mai: 
târdiu, şi din generaţiune în generaţiune va eşi mai: 

bine la ivâlă. In fine în privinţa producţiunei de lapte 

a vacilor de stepă trebue să mai amintim aci că laptele. 

lor de ordinar este fârte bogat în unt, şi între tâte-
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felurile de lapte dela vitele cornute din Europa — cu 
escepţiune a celui de bivoliţă — este cel mai gras. 

Acolo se evalusză că din 100 kigr. de lapte se pâte 
'scâte 3,40 —3,50 klgr. unt; dar noi nn punem prea mare 
greutate pe aceste date. La lâptăria d-iui Votsch, care 
este la Şoscua Kiseleff, vis-â-vis de şe6la centrală de 
agricultură, ni s'a spus că în termen medii se pâte 
scâte 1 klgr. de unt din 20 litri de lapte; dar şi aceste 
date trebuesc luate cu 6re-care precauţiune şi ar trebui 
făente analise seri6se cât de mare este dosa de unta 
vitelor românesci de stepă, lao ţinere şi nutrire rațio- 
nală şi sistematică. 

Chestiunea lăptăriilor este în România încă negligeată 
«cu totul până acum, şi ar trebui făcuţi paşii necesari 
pentru ameliorarea acestei industrii. Abstracţiune făcenă 
de câte-va moşii mari, cari prin angajarea unui elvețian 
sei olandez ai venit de mai mulţi ani deja în posibi- 
litatea de a fabrica un unt destul de gustos din laptele 
de vacă, şi a face cu el bune afaceri, despre marea ma- 
joritate a agricultorilor români trebue să o spunem 
că ei nu consideră de necesar de a face o pivniţă co- 
respundătore pentru lăptărie, sei câte-va camere pentru 
lăptărie. Când pe o moşie mare ca Her&ştii, proprie- 
tatea fostului ministru A. Stolojan, se ţin până la 1000 
capete de vite cornute şi acestea nu produc nici untul 
„de masă pentru menagiul proprii, apoi atari raporturi 

nu putem decât să le compătimim din inimă. Dacă 
„găsesci unt pe masa Gmenilor de o posiţie mai bună, 
şi în hotele, poţi deduce cu siguranţă că acesta vine din 
„streinătate, din Austria, Francia s6ă Danemarca, şi pe
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fie-care an se importă în România cantităţi însemnate 

de unt şi brânzeturi. 

Acestă stare de lucruri ar trebui schimbată cu totul. 

In scopul acesta ar trebui câţi-va tineri silitori tri- 

miŞI în str&inătate ca să înveţe în locurile potrivite tâte 
atacerile lăptăriei; şi p6te că la una din şcâlele esis- 
tente s'ar putea înfiinţa un curs teoretic şi practic de 

lăptărie, pentru ca elevii să se iniţieze în labricaţiunea 

untului şi a brânzeturilor. «Kilogramul de unt costă 

în Craiova 3 lei, în Bucuresci în ork-ce cas 8 lei. Acest 

comestibil trebue importat din străinătate (în parte din 

Transilvania) fiind-că ţ&ranca română nu se pricepe 

în de-ajuns la fabricaţiunea lui. Fabricaţiuni primitive 
esistă cu deosebire în Oltenia în jurul oraşului Tirgu- 
Jiu». (R. Bergner). 

Infiinţare de lăptării se potrivesce mai cu deosebire 

pentru comunele rurale din jurul oraşelor mari, unde 

lsptele se vinde binişor de scump şi se găsesc tot-d'auna 

muşterii pentru el. Ceva mai departe de oraşele mari, 

unde nu se mai pâte desface direct laptele prâspăt, va 

fi mai avantagios de a face din el unt şi brânzeturi. 
In lăptărie trebuesc puse vase anume pentru adunarea 

şi smentânirea laptelui. Dacă şi nu ar vroi cine-va să 
trecă îndată la una din metâdele mai noui de smântânire, 
d. es. sistema lui Swartz — dar să aplice cel puţin metoda 
de Holstein, în care laptele se duce din grajd seu dela 
păşune direct în camera s6i pivniţa de lapte, şi aci se 
deşertă în nisce vase întinse în grosime de 3,5—8 cm. 
şi apoi se lasă să stea liniştit 30—40 ore pentru a se 

ridica şi alege smântânu. Vara când temperatura at- 
mosferei este prea urcată este forte nemerit de a trece
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laptele înainte de a'l pune în vasele de smântânire prin 
un recitor anume, fiind-că s'a constatat că în chipul 
acesta se scote cu 3—4%, unt mai mault*). Dacă tem- 
peratura pivniţei de lapte se urcă vara până la 16 şi 

18 C, atunci trebue să luăm smentâna deja după 24--30 
“ore, şi să terminăm operaţiunea acâsta inainte de a 

se ivi inăcrirea, căci unt bun şi care să se pâtă ţinea 

*). Obsertațiune. Alăturat dăm fotografia unul rtcitor inventat şi per- 

fecționat de [. Iasmin în Frankfurt pe Main — „Râcitor cilindrie cu irri- 
gațiune“ (după sistema contra curentului) care este de o construeţiuue 

cât se pote de simplă și de practică, El este făcut din tablă de cupru 
escelentă şi suflată cu cositorul cel mai curat; se compune în esenţă din 
următârele 3 părți: 

A) Basenul de distribuţiune; 

B) Cilindrul de irrigaţiune ; 

C) Basenul de recepţiune. 

Laptele ce este a se râci se deșârtă su conduce în basonul de distri- 
buire A, şi de acolo trece pe nisce mici găurele ce se află pe fundul lu, 
în strat subțire peste suprafaţa de răcire B, formată din nisce tuburi 
puse în spirală şi strîns lipite pe cilindru; după ce a trecut peste aceste 
tuburi spiralate ajunge în basenul de recepțiune C, de unde prin o vrană 

D se deşârtă în vasele de transport. Apa de răcire întră la E în aparat 
circulâză ureânduse în sus în tubul spiralat din jurul cilindrului, de unde 

apoi se scurge prin partea interidră a ejlindrului, Unde esistă conducte 

da apă scii pompe se pste conduce da acolo de a dreptul în r&eitor, alt 

cum apa ar trebui condusă mai ântâiii înw”un reservor miccare stă mat 

suş dacât răcitorul, şi apoi de acolo si ajungă în aparat, Consumul de 

apă este aproximativ 14, litru la 1 litru de lapte. 

Laptele imediat după mnlgere sa pune în aparat și la părăsirea lut 

este răcit la temperatura apei. 

Avantagele principale cari le ofere aparatul sunt: 

1) Răcirea repede şi sigură ; 

2) Laptele remâne dulce; 

3) Aerisirea laptelui (prin r&cirea deschisă şi în contact direct eu aerul
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vreme indelungată, putem tot-d'auna să facem numai 
din smentână dulce. Luarea smântânei se pâte face 
sei cu o lingură, sâă în vase mai mari d. es. la cele 
de Gusander prin deşerturea laptelui prin nisce găuri 
făcute pe fundul vasului. 

Smântâna luată se păstrâză până la baterea untului 
in nisce vase înalte de lemn la o temperatură de 12—15 C. 
După cercetările nostre făcute la şcâla dela Herăstrăă, 
dela 100 litri de lapte prâspăt se scot acolo 15—16 litri 
de smântână. Sistema mai nouă a lui Swartz are ce e 
drept multe avantagii asupra celei vechi, să de Hol- 
stein, dar este mult mai migăl6să, şi înființarea pivni- 
ţelor necesare mult mai costisitâre decât acesta din urmă. 

Alegerea smântânei din iaplele prospă&t prin forţa 

se perde mirosul d» grajd, care este de forte mare importanţă pentru 

conservarea lui. 

4) Economia de apă, timp şi brațe; 

5) Curăţenia lesniciosă ; 

6) Preţul cal mal ieftin ; 

ji,Montarea și punorea în stare de a funoţiona a aparatului sunt forte 

simple şi nu ofar nici o dificultate. După cum se pote vedea din figura 

alăturată nu trebuese pentru montarea lui decât numai o mesuţă mică, ca 

doniţele de transport să potă încăpea sub el. 

Aparatele sunt construite solid şi curate și se vînd cu garanţie pe 2 

ani cu următorele preţuri; 

Preţurile și dimensiunile r&citorelor de lapte 
  

  
  

  

  

Inălţimea Diametrul Capacitatea Preţul 

aparatului complect || cilindrului de r&cire || de răcire pe oră 

No. 1 0,62 m. 031 m. 250 litri mărei 60 

„200, 040 , 400 , „90 
„308, 0,50 , 600 » „120 
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centrifugală care s'a introdus pretutindinea în timpul 

din urmă, merită t6lă atenţiunea pentru România, mai 

cu s6mă după ce acum sai construit la ea aparatele 

necesare pentru o lucrare continuă. «Prin ea s'a scurtat 

forte mult pocesul de smântânire şi smântâna se pote 

alege din laptele dulce indată după mulgere, şi ambele— 

smentâna şi laptele acru se obţin în cantitatea cea 

mai mare, şi sporesce producţiunea de unt, de 0re-ce 

prin forţa centrifugală putem scâte untul până la 0,2/ 

din lapte, pe când după metâdele vechi se putea estrage 

untul cel mult numai până la 0,60%/, din lapte. Deosebit 

de acestea smântâna şi laptele rămân ambele dulci şi ne- 

alterate. După metuda centrilugală 28 klgr. lapte dau 

1 kigr. de unt, pe când după sistemele vechi dea lua 

smentâna din lapte numai 31 klgr. de lapte pot să dea 

14 Klgr. de unt. Spaţiul clădirilor se diminuiază fiind-că 

pentru prelucrarea lapțelui dela 60—950 vaci este su- 

ficient un spaţiă pentru centritugă de 12x?, pe câna 

pentru alegerea smentânei după vechea metodă — hol- 

steiniană trebuesc 102, iar după metoda lui Swartz câte 

0,2m2 de vacă» (G. Kraft). 

Pentru baterea untului din smântână se mai între- 

buinţeză în România încă şi acum mai pretutindinea 

putineele cele vechi, de o construcţie de tot primitivă, 

şi numai pe câte-va moşii mari vedi în us putinee sis- 

tematice — verticale s6u rotătore. Dela un putineii bine 

construit cerem ca aerul să pâtă pătrunde uşor în in- 

teriorul lui şi după fie-care întrebuințare, ca el să potă 

fi lesne curăţit, iar alegerea untului să se facă cu uşu- 

rinţă. Ca putinee mai bine construite am recomanda 

„următorele: Putineiul lui Lefeldt din Brunswick, putineiul
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de mână al lui Eastwood din Anglia, putineiul vertical 

de Ilolstein, şi putineiul vertical a lui Lentsch şi Ahl- 

born din Hildesheim. Dacă nu ne inşelăm, putineiul 

lui Lavoisier incă s'a introdus din Francia în România. 

Untul ales pentru a fi preparat, gata şi bun de dat 

in comerciă, mai reclamă unele operaţiuni îngrijite, cari 

acolo nu prea sunt cunoscute, sâi negligiate cu in- 

tenţiune, şi aci mai trebue amintit din noi, că acolo 

trebue să se facă încă fârte mult, până ce va putea fi 

vorba de o chestiune sistematică a lăptăriilor. 

Fabricaţiunea brânzeturilor din laptele de.vacă este 

negligiată cu totul, pote mai negligiată chiur decât fa- 

brieaţiunea untului, şi numai în casuri de tot isolate, 

d. es. pe moşia M. S. a Regelui dela Brosceni, se face 

o brânză gustâsă după metoda elveţiană. Dar faţă de 

marea predilecţiune ce o ai românii pentru diversele 

specii de brânzeturi de ie, este de temut că pentru 

fabricaţiunea brânzeturilor de vacă se va face şi mai 

puţin decât pentru fabricarea untului, şi multă vreme 

lucrurile vor remâne ceea-ce sunt astădi. 

In anul 1884 s'aii importat în România pentru suma 

de 383.787 lei unt, şi pentru 598.620 lei brânză, pe când 

în acelaşi an esportul de unt! a fost de 61.361 lei, iar a 

brânzeturilor de 1.479;487 lei. Cea mai mare parte a 

brânzeturilor esportate provenea din căşeriile şi stânile 

de oi ale mocanilor transilvani, şi numai o mică can- 

titate din ea pâte fi numită brânză de vacă veritabilă. 

In capitala Bucuresci s'a importat în acel an din strei- 

nătate unt pentru 33.350 lei, şi brânzeturi pentru 95.964 lei. 

Galaţii şi Brăila aduc mult unt şi brânzeturi streine — 

cu deosebire de Elveţia. Oraşul prim a importat unt
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pentru 25.730 lei, şi brânzeturi pentru 97.259 lei; iar 

Brăila, care este ceva mai mică, a primit unt pentru 

6.763 lei, iar brânzeturi din streinătate pentru 47.072, 

lei. Încărcarea brânzei ce se esporteză în streinătate 

se face cu deosebire la Brăila şi Constanţa la Mares 

Negră, şi numai o mică cantitate din acest product 

trece lrontiera pe la Predeal şi Turnu-Severin în Tran- 

silvania, Ungaria şi Austria. In anul 1884a primit Turcia. 

brânză de România pentru 1.100.391 lei, iar Austro- 

“Ungaria pentru 950.834 lei ; dintre cele-Valte ţări ale Eu- 

ropei importa de obicei Grecia cea mai multă brânză. 

d. es. în anul 1884— pentru 63.993 lei. 

Germania până acum n'a importat nici-odată atari 

producte din România, dar a esportat în anul 1883 brân- 

zeturi pentru 38.060 lei, şi unt pentru 4.482 lei, . 

Bivolul. 

Bivolul este pe lângă boi unul din animalele cele 

mai importante pentru tote ţările dela Dunărea de jos 

şi din jurul Mărei Negre, şi prin urmare şi pentru re- 

gatul României, şi locuitorii ţărilor acestora pot să fie 

încă şi astădi recunoscători acelor popâre nomade cari 

ai adus stremoşilor lor acestă specie de animale de 

mai bine de o mie de ani. 

Victor Hehn, şi cu el mulţi alţi naturalişti, admite. 

că familia vitelor bovine din Europa s'a sporit cu bi- 

'volul adus din Asia de Sud de către popârele nomade, 

numai în urma migraţiunei ginţilor. «Pe când progresul 

constant al culturei a nimicit până la un mic rest lo- 

cuitorii majestoşi, capriţioşi şi feroci ai pădurilor Eu--
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ropei, boul primigen şi zimbrul, invălmăşala popâre- 

lor aduse pe acest strein între noi, dela marginile In- 

diei orientale până pe litoralul Italiei meridionale. Colo 

departe în Arachosia în Relucistanul de astădi, cu- 

n6sce Aristotele un sălbatic, care după descrierea ma- 

iestrului n'a fost nimeni altul decât bivolul nostru de 

astădi. De acolo trebue să se fi r&spânditel în secolii 

următori mai departe prin Asia. In Italia bivolii au 

apărut pentru prima cră pe la anul 600 d. Ch. sub 

domnia regelui Longobardilor Agilulf». 

Bourul sâă boul primitiv (Bos primigenius) s'a stins 

deja de mult cu totul; dar el mai trăia încă pe timpul 

lui luliu Cesar în multe localităţi ale Germaniei şi Angliei 

în mare număr, şi pote că a esistat încă şi mai târdiu 

prin evul mediil în codrii noştrii germani şi cei din 

România, căci se dice în istoricii timpurilor trecute: 

«că boierii şi libertinii se luptau cu bărbăţie contra bou- 

lui şi bisontelui». 

Zimbrul, bisontele sei visentul (Bos bison sii PBo- 

nasus Wagner) a fost considerat inainte vreme ca bou- 

rul european, care numire însă în timpul din urmă a 

fost părăsită din ce în ce mai mult, pentru a evita schim- 

parea lui cu bourul celor vechi. Bisontele seă zimbrul 

vieţuesce şi acum în stare sălbatică în munţii Caucas, 

fiind bine protegiat în pădurea dela 'Bialowicza din Li- 

tuania rusescă. Numai când şi când la vânătorii mari 

împărătesci făcute în acea provincie se împuşcă câţi- 

va buhai şi vaci mai bătrâne. In anul 1863 s'a numă- 

rat acolo 864 capete din acâstă specie de cel mai mare 

mamiler al Europei. Bisontele acesta nici-de-cum nu
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trebue confundat cu bivolul domestic, ceea-ce însă se 

întâmplă forte des. 

In România cei mai mulţi bivoli se găsesc în jude- 

ţele limitrofe cu Dunărea: Dolj, Romanați, Vlaşca, II- 

fov, Teleorman şi Ialomiţa, iar in t6te cele-l'alte judeţe 

ale Munteniei numărul lor este mult mai mic ; dar destul 

de considerabil este numărul lor în Dobrogea, pe când . 

în Moldova se ţin fără asemănare mult mai puţine ani- 

male de acestă specie, find-că pe multe locuri nu sunt 

de loc iubiţi. In Moldova întrâgă abia vor fi peste 2000 

capete din acestă specie. Despre daia introducerei lui 

în tările dela Dunărea de jos, pagubă că ne lipsesc 

datele positive, voim totuşi să admitem că el a venit 

acolo deja pe timpul invasiunei popbrelor, şi faţă de 

clima cea favorabilă s'a aclimatisat în curend şi putu 

să facă de timpurii o concurenţă însemnată boului alb, 

ca vită de jug, de lapte şi de carne. 

Bivolul nostru comun (Bos bubalus sei bubalis vul- 

garis) nu se deosibesce de loc de bivolul care este 

animal domestic in India orientală, in privința contor- 

maţiunei, mărimei, colârei şi a părului, încât nu mai 

încape nici o îndoială că amhii ai avut aceiaşi proto: 

părinţi. Bivolul uriaş seă Arni, care trăesce în stare 

sălbatică în India d'inapoi, este mult mai mare şi mai 

robust decât ei, şi are nisce cârne mult mai lungi şi 

mai gr6se aşezate fiind mai lao parte, şi se consideră 

ca o varietate a celui d'ântâiă. 

Bivolul care se găsesce fârte numeros pe insulele 

Sunda — şi mai cu s6mă în insula lava, Bubalus son- 

daicus, se mai :numesce şi Kerabon sei Karban şi se 

consideră ca o varietate dela Bubalis vulgaris; el se
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deosibesce de acesta numai prin nisce cârne mai sub- 

țiri, drepte şi încovoiate ceva înapoi, şi de obicei este 

de o col6re mai deschisă decât al nostru. După rapâr- 

tele lui Iluskarl şi Rosenberg, specia acâsta de vite 
este pentru locuitorii Archipelagului Indic tot aşa de 

importantă, dacă nu mai importantă decât a n6stră din 

Europa. În timpul ploilor tropicale Karbanul este acolo 

indispensabil, căci prin el aă 6menii unica posibilitate 

de a se transporta în cât-va cu siguranţă pe drumurile 

cele fără fund. Cu el se transportă tot felul de poveri, 

de ordinar punându-le pe o sanie care alunecă uşor pe 

pământul cel mâle şi clisos, iar cărăuşul şâde pe gru- 

mazii animalului şi conduce după voinţă. Boul ghe- 

bos s6i Zebu care trăesce incă în India domesticit 

pote să iragă in jugul grei fără indoială mult mai pu- 

țină povară de cât bivolul. | 

- Intocmai ceea-ce spune Haskari despre carbanul in- 

dian, pâte dice şi țăranul din ţările dela Dunărea inle- 

ridră despre bivolul s6ă ; când după nisce ploi inde- 

lungate sai desfundar la câmpie drumurile aprope cu 

totul, ortacul negru al lui cu forța cea mare şi perse- 

veranţa lui, înjngat inaintea carului celui grei de povară, 

ii aduce servicii mult mai mari decât boul alb cel mai 

mare şi mai bun, şi noi înțelegem pe deplin alipirea 

cea mare a românului de bivolul s&ă. Inainte insă de 

a intra în o cercetare mai minuţi6să a serviciilor di- 

verse ce el ne aduce, să dăm mai ântâiii o mică deserip- 

țiune a acestei specii de animale domestice atât de in- 

teresante. ” 
Naturalistul engles Hamilton Smith şi învățatul nos- 

vu german A. Wagner, şi zoologul I. Victor Cams erai
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de părere că bivolul ocupă un loc deosebit, că e o sub. 
specie deosebită intre sub-familia animalelor bovine şi 
specia boului, pe care ei o numiră bubalus, şi în deo- 
sebi pe cel care ne interesâză aci direct Bubalus buf- 
felus. Sub-specia in cestiune bubalus — se deosibesce 
de sub-specia bos, prin aceea că are o frunte scurtă 
convexă care se boltesce în l6te părţile de o potrivă 
şi apoi trece succesiv în occiput. La vitele albe frun- 
tea este mai mult lungă şi de ordinar destul de drâptă. 
Cornele bivolului sunt aşezate pe dunga fronto-parie.- 
tală, dedesubt sunt drepte, se intore ceva înapoi cu 
vârlurile indreptate inainte. Basa lor se lărgesce câte 
odată, la b&trâneţe forte mult, şi sunt prevădate cu 
nisce dungi (increţituri) mari, dar vârful este tot-d'auna 
neted. La vitele albe din contră cârnele sunt la basă 
numai ceva ma: grose decât la mijloc, şi r&sar indată 
înainte de vertul capului, care cade apoi îndată înapoi. 
Câte odată observăm că cârnele bivolilor mai bătrâni 
ai tendinţa da a se încrucişa sâi a se atinge cu ver- 
furile. In secţiune transversală .cârnele ne apar atunci 
în 3 muchi, şi la basă ai o circonferință de 40 cm. 
şi mai bine. Lungimea lor variază şi ea fârte mult. Câr- 
nele taurilor sunt tot-d'auna mai gr6se dar mai scurte 
decât ale bivoliţelor ; cele d'ântâiă sunt câte odată de 
80 şi chiar şi 90 cm de lungi, iar cele din urmă ai o 
lungime medie de 55 cm. Col6rea cârnelor ca şi a co- 
pitelor este la bivol de ordinar negră sâi cenuşie tare 
închisă. | 

Partea facială este la bivol lungărâţă, osul nasal în- 
gust şi câte odată incovoiat în sus. Partea inferidră a 
capului este lată şi buza superidră tot-dauna bine
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desvoltată. Urechile bivolului sunt considerabil de lungi 

şi late, şi de obiceiii aşezate ceva cam jos, şi la vâri as- 

cuțite in mod particular. Forte curi6se sunt urechile 

la vițeii de bivol, lungi şi ceva aplecate în jos, ceea- 

ce în genere nu le dă un aspect prea plăcut; în ori- 

ce cas viţeii dela vacile n6sire ai un aspect mult mai 

plăcut decât al celor de bivol. Urechile bivoluiu: sunt 

acoperite cu un păr lung şi gros. Dacă se dice ca bi- 

volul are în genere în ochii săi cei mici o căutătură 

sălbatică şi îndărătnică, acesta e o exagerațiune ; părere, 

va fi potrivită pâte pentru varietățile de bivoli sălbatici, 

dar pentru cei domesticiţi cari trăesc în Europa n6stră 

meridională nu este: nemerită. Fi ne fac mai mult o 

impresiune de idioţi, se uită in jurul lor tot-Vauna in- 

diferenţi şi numai rar dovedesc un caracter sălbatic şi 

feroce. Numai in stare de iritaţiune aii ochii bivolilor 
noştri o căutătură sălbatică şi feroce. 

Mai toli bivolii bine ţinuţi au un gât îndesar, gros şi 

nu prea lung. care câte odată are cute, dar nici odată 

nu posedă salbă; şi numai în partea de jos a gâtului şi 

inaintea pieptului ai o mică salbă. Corpul lor este po- 

trivit de lung, plin şi rotunjit; la greben se ridică în 

formă de ghib, dar de-a lungul spinărei este iarăşi 

drept sei ceva încovoiat-cocoşat, iar spata cea înaltă 

este teşită. 

Partea d'inapoi a corpului este mai mult scurtă de 

cât lungă, şi face asupra spectatorului o impresiune 

urici6să. In regiunea sternului specia acâsta de ani- 

male pare a fi ceva cam strimtă, iar flamenderile sunt 

trase în lăuntru. C6da este aşedată cam jos, are un 

-ciucure puternic, dar în genere este ceva mai scurtă 
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decât la vitele albe. Corpul cel mare şi greoiu se portă 

pe nisce picidre relativ mici, late şi puternice; cele 

d'inapoi sunt capabile de o mare estensiune încât par 

a fi făcute anume pentru a purta cu siguranţă pe ani- 

male pe terenul cel mlăştinos. Unghiile tot-d'auna sunt 

hinişor desvoltate la bivol. Scrotul testiculelor este 

la taurii de bivol tot-d'uuna mai mic decât al celor 

de vacă, şi apoi şi pielea lor este mai grOsă. Ugerul 

cel cenuşii inchis este tot-d'auna frumuşel şi delicat; 

numai rare ori am vădut la bivoliţe ugere ceva mai 

mari; ele ai 4 mamele mici puse in curmeziş şi în ori- 

ce cas alt-fel distribuite decât la vacile n6stre albe. 

Pielea cea gr6să a bivolului este de ordinar de cu- 

l6re n&gră-cenuşie sâi une-ori şi brună închisă şi numai 

vare ori albă, s6i nâgră şi cu pete albe. Pielea anima- 

lelor adulte cântăresce câte odată până la 50 klgr, iar 

în termen mediă greutatea ei se urcă la 40 kigr. Botul 

bivolului este cenuşiă sei de coldrea ardesiei, şi tot: 

dWauna prevădut cu peri mari şi tari. Aprâpe fără es- 

cepţiune bivolul este puţin ucoperit ca păr, şi numai 

rar se găsesc esemplare cari să aibă la etatea adultă 

un p&r mai des. Numai viţeii ai un păr ceva mai des 

şi coldrea pielei lor este ceva mai deschisă decâta a- 

nimalelor bătrâne, cu cât animalele îmbătrânesc mai 

mult cu atât se r&resce şi părul lor şi mai cu s6mă 

pe partea dinapoi a corpului, iar la animalele de tot 

bătrâne abia se mai găsesc câte-va fire de păr pe cap. 

Schimbarea părului lor se face primăvara de timpu- 

riă şi se săvirşesce destul de iute. Perii cei lungi de la 

cap, gât, greben şi dela c6dă, probabil că nu sunt su- 

puşi schimbărei. Unii insă afirmă ca părul bivolilor ar .
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fi iarna ceva mai des decât vara. Părul de la cap în- 

clină de multe ori spre încrețire. 

Toţi perii sunt aspri şi tari aprope ca părul porcului 

Şi ati o grosime de 174—175 micra, iar părul dela vi- 

țeii este ceva mai subţire, 135—150 micra de gros. Cu 

totul particulară este formațiunea rădâcinei părului de 

bivol ; ei ai tendinţa de la capătul de jos al glandulei 

părului de a se îndoi, ceea-ce n'am observat nici odată 

până acum la cercetările asupra părului de vacă. Acâstă 

particularitate a părului de bivol se p6te constata atât 

la părul animalelor mai bătrâne cât şi la al viţeilor, şi 

tocmai la cel din urmă se presintă intro formă cu totul 

curi6să. Coldrea părului este de ordinar brun-negru şi 

este formată mai toL-d'auna de un pigment granulos 

care residă in celulele câjei cornâse. | 

Pigment disolvat n'am putut găsi nici odată la p&rul 

de bivol. Canalul m&dular ocupă un mare spațiu la perii 

aceştia, şi tot-d'auna pare a fi mai inchis decât sub- 

stanţa cornosă şi este plin cu aer. Bivoli albi de tot la 

păr se găsesc numai rar in România; noi am vEdut un 

malac alb în apropiere ce Gârliţa în Dobrogea, iar în 

colo, în tâtă călătoria nâstră prin ţară, n'am vădut ni- 

nicăiri vre-un alt exemplar alb. Îndividt tărcaţi se 

găsesc câte odată, iar bivoli negri cu o pată albă 

pe frunte am întâlnit f6rte des în ţară, dar nici ani- 

malele cu pată albă e picidre şi la vârlul codei nu 

sunt ceva rar. Remarcabil ni se pare faptul că mai 

tot-W'auna individele cu pată a!'bă pe lrunte ai ochii 

albi —sticloşi —-cari dai animalelor un aspect cu totul 

curios. Viţeii albi nu sunt tot-d'auna produşi din pă- 

rinţi de aceiaşi coldre, ci de mai mult= ori din individi
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negri-cenuşii sat bălţaţi; aşa d. es. viţelul alb de bivol 

dela Gârliţa, avea tata şi muma negri, şi numai muma 

avea un mic semn alb pe frunte; chiar şi străbunii ani- 

malului se qice că ar fi fost negri s6ă cenuşii. Bivolul 

alb posedă de obiceiă ochii roşietici şi atunci se nu- 

mesc Albinos. Rosenberg dice că Karbanii albi se găsesc 

fârte des pe insulele Sunda, dar insulanii nu mănâncă 

nici carnea şi nici laptele lor, fiind-că le consideră 

ca ne-sănăi6se, şi nu vor nici să audă de ele. Noi n'am 

putut afla dacă şi românii sun! de aceiaşi părere cu in- 

sulanii aceia din Archipelagul Indic şi Javanesii, dar noi 

ne îndoim de acesta 

In ceea-ce priv. sce scheletul şi constituhunea inte- 

rioră a bivolului, vom spune că col6na vertebrală are 

acelaşi număr de vertebre ca şi la vitele cornute albe, 

numai că vertebrele sunt de o formă ceva mai deosebită 

şi mult mai grâse şi mai tari decât la acelea. Canalul 

intestinal, şi în special cecul lor este mult mai scurt 

de cât al acelora. In Psalteră se găsesc 40 de loi mari, 

şi tot atâtea mijlocii şi mici. Plămânul drept este" bisect 

jar cel stâng este numai simplu, iar rinichiul drept este 

mult mai mare de cât cel stâng. 

Mărimea bivolului românesc variază între 1,30—1,40 

m. (inălţimea umerului) şi numai escepţional se găsesc 

acolo animale mai mari. Exemplarele cele mai mari 

„din specia acesta le-am găsit in anul 1884 în Bulgaria 

pe o păşune în apropiere de Şiştov lângă Dunăre; un 

bivol avea o înălţime a umărului de 1,56 m. lao lă- 

ţime de 0,50 metri. Lungimea totală a acestui animal 

dimpreună cu c6da cea de 0,50 m. lungă, era de 2,60 metri. 

Dar în Bulgaria se dice că s'ar găsi şi mai mari şi mai
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lungi decât acesta, dar noi nici acolo şi nici in România 

nu am vedut unde-va animale atât de mari cum era 

bivolul acela. Dr. Ofner în cartea sa spune despre impor- 

tanța economică a bivolului comun (Untersuchungen 

uber die wirhtschaltliche Bedeutung des gemeinen 

Bulflels Halle a/S 1887) ice că el a găsit la o junincă de 

bivol din Transilvania de 2 ani şi 11 luni o lungime 

totală de 1,93 m. şi o inălțime a grebenulvi de 1,57 metri. 

Animalul! acela avea o circomferință a pieptului de 2 

metri şi cântărea 505 kigr. Un taur de 2 ani şi 10 luni 

era de 1,73 m. lung, şi 1,37 m. înalt, şi avea o circom- 

ferinţă a pieptului de 1,85 m. la o greutate vitală de 450 

KIgr. Fiind-că bivolul este numai la 5 ani pe deplin des- 

voltat, trebue să admitem că acele animale au mai crescut 

incă mult în mărime, circomferinţă şi greutate. 

M&surătorile făcute de noi la animalele adulte ai dat 

ca resultat, că în homânia bivolii nu sunt în termen 

medii mai mari de 1,45 m. şi la o nutrire suficientă— 

dar nu îngrăşare—ajung la o greutate vitală de 300 klgr. 

In bâlciul dela Giurgii am v&dut nisce exemplare im- 

posante care eraii cu 5—10 cm. mai mari şi cari de 

sigur că vor fi avut o greutate vitală de 600 klgr. In 

grajdul de ingrăşare, bivolii cei mai mari din acea re- 

giune ajung la o greutate de 800 klgr—şi escepţional 

chiar de 900 klgr. 

Greutatea medie a bivolițelor românesci este de 450 

kigr. iar a taurilor de bivol 550 klgr. Dar am întâlnit 

in România şi individe care ne-ai făcut impresia că ar fi 

degenerate; erai fârte mici, slabe de ciolane, şi abia cân- 

tăriati 300 klgr. 

Dr. Oîner ar fi fâcut observaţiunea că saşii din Tran-
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silvania posed nisce animale în genere mai bine con: 

formate şi mai grele de cât românii de acolo; şi noi am 

vădut la ţăranii saşi din Christian lângă Braşov nisce 

bivoliţe cari puteai trece ca animale de elită a speciei lor, 

dar nu îndrăsnim a afirma dacă bivolii din pămentul 

săsesc ar fi tot-d'auna mai buni şi mai mari decât cei 

din ţinuturile locuite exlusiv de românii de acolo. 

Fără îndoială la Dunărea de jos şi mai cu semă în 

Dobrogea poţi vedea mulţi bivoli mari şi frumoşi cari 

în raport cu cei din Transilvania sunt destul de bine 

ţinuţi. Raporturile climaterice dela Dunăre şi Marea 

Negră nu sunt câtuşi de puţin mai favorabile decât 

cele din Transilvania pentru soiul acesta de vite, şi dacă 

românii şi bulgarii sciu să cultive bivoli în genere mai 

pine sâi mai r&i decât saşii din Transilvania, nu ne 

putem pronunța, căci şederea n6stră a fost prea scurtă 

în regiunile cu o cultură întinsă de bivoli. 

Diferenţa de greutate nu este mare între animalele 

de secs masculin şi cele de secsul femenin, dar nu 

putem susţine, cum lace Ofner, că animalele mascule— 

taurii — ar fi tot-Wauna. mult mai mici şi mai uşori 

decât bivoliţele, din contră am observat de mai multe 

ori că taurii erai cu 3—6 cm. mai înalţi şi cu 50—100 

kgr. mai grei decât bivoliţele. 

După cele ce ni s'aă comunicat nouă la Herăstrău, 

greutatea viţelului este în diua f&tării cam 5 procente 

din greutatea mumei sale. Viţelul de bivol se desvoltă 

la început anevoie, şi apoi de pe la mij'ocul anului al 

    

Observaţiune.—P. Kanitz în cartea sa despre Bulgaria dunărână și Bal- 

eanul, istorisssee că el ar fi întâlnit pe drumul dela Iantra nu departe de 

Dolni-Monaatirei riisee bivoli cu deosebire mar! şi frumoşi,
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douilea se desvoltă mai iute, şi în al 3-lea an, dacă ai 

fost bine hrăniţi şi ţinuli, ajung la o mărime respec- 

tabilă. De călre unii Omeni insă ni sa spuscă bivolu: 

numai în al G-lea an al vieţei ajunge la desvoltarea 

complectă, şi că el în realitate cresce mult mai anevoe 
decât vitele albe. 

La o tinere bună bivolul pâte să ajungă la ov etate 

de 20—30 ani, şi până la adânci bătrâneţe el 'şi înde- 

plinesce serviciile sale la car şi plug, dar de obiceiil 

nu sunt lăsați să imbătrân6sză atât de tare fiind-că se 

ştie că vitele bătrâne au tot-d'auna o carne tare şi 

uscată, iar de altă parte vitele bătrâne devin lesne in- 

dărătnice şi furi6se. 

«Durata purtărei sarcinei variază la bivoliţă între 320 

şi 350 dile, şi numai forte rar pârtă bivoliţa timp mai 

îndelungat, şi, în termin medii, bivoliţa iată după 11'/, 

luni şi fără mari dificultăţi. Câte doui viței, bivoliţa fată 

numai lârte rar, ba după spusele unor 6meni acesta 

nu se intâmplă nici odată.» Iubirea de mamă o posedă 

bivolul în gradul suprem. Dacă o bivoliță fată la pă- 

şune în câmp şi departe de sat, nu se mişcă nici un 

pas de lângă viţelul ei şi'l apără de câinii vagabunădi, 

pasă&ri răpitore, şi cel mult lasă numai pe stăpânul său 

ori pe păstori ca să se apropie de el şi să'l ridice. 

Şi bivoliţa cea mai s&lbatică urmeză pe purtătorul 

vițelului ei, ca un miel de biândă, îl linge mereti şi dă 

unele sonuri cari esprimă destul de desluşit — ingrijirea 

ei.» (Murtz). , 

Curăţenia lipsesce forte des la cultura bivolului, şi 

apoi nu trebue să ne mirăm prea mult, dacă ici şi colea 

laptele are un miros neplăcut — a mosc.
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Instinctul secsual se ivesce la bivoliţă după al 3-lea 

an împlinit, şi numai în casuri rari de tot la esemplare 

hrănite cu abundență se manitestă ceva mai de tim- 

puri. Copulaţiunea se face din partea taurului ceva 

mai incet decât la vitele albe, de acea cei d'ântâiă sunt 

şi mai apți timp mai îndelungat, şi pe fie-care an pot 

să gone&scă un număr mai mare de bivoliţe decât taurii 

dela sub-specia Bos. Conducerea taurilor la bivolițele 

ce sunt a se goni reclamă 6re-care îngrijire, de 6re-ce 

la actul acesta, ei de multe ori devin feroci şi atacă chiar 

pre proprii lor ingrijitori şi păstori. Principele Alexandru 

al Bulgariei ne. spuse că din causa acâsta se ţin acolo 

puțini tauri de prăsilă, şi numai nisce 6meni f6rte în- 

demânatici şi curagioşi sciă: cum să umble cu ei. Când 

taurol umblă în ciredă dimpreună cu bivoliţele este 

tot-d'auna bine să te dai inlături din calea lor fiind-că 

alt fel poţi fi atacat de taur. 

Bivolii merg în România la o-laltă cu vacile in aceiaşi 

cir6dă la păşune şi se împacă destul de bine unii cu 

alţii, dar am vădut că bivolii se aleg mai bucuros de 

o parte şi nu se prea amestecă printre vitele albe. 

Copulaţiunea între bivol şi vaca albă se intemplă câte 

odată dar numai forte rar, tot-d'auna însă fără de efect; 

deci tâte acele sciri comunicate de către Pallas, Wagner, 

Kick şi alţii, despre producerea de bastardi între aceste 

specii, nu merită nici un credămint şi aparţin dome.- 

niului fabulei, E. Murtz, care a servit ani indelungaţi 

ca veterinar in orăşelul Feldidra (Marienburg), 'şi-a dat 

din tinereţe mare atenţiune culturei bivolului, dice intre 

altele următorele: «Curios este faptul că taurii de vaci 

albe-— de rasa de stepă, până sunt tineri şi neesperi-
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mentaţi, sar f6rte bucuros pe bivoliţe ; în cazul acesta 

însă ei trebuesc escluşi cu totul dela reproducţiune, 

fiind-că mai târdiu nu se mai intereseză de loc de vacile 

albe. Dar de o fecundaţiune veritabilă intre taurul alb 

şi bivoliţă după scirea n6stră n'am avul şi v&dut până 

acum nici un singur esemplu». 

Mai departe acelaşi autor dice in Tomul ÎI al «Re- 

vistei de Zootechnie şi Veterinărie» (Viena 1879), că acolo 

se ivesc des şi bivoli albi, şi că ei sunt tot aşa de con- 

forinaţi ca şi bivolii negri, ceea-ce nici că se putea 

alt-fel. Murtz susține că ar fi 2 feluri de bivoli: unul 

tip comun, şi altul mai nobil. 

Cei d'ântâii at un păr mai abundent şi mai lung, cu 

deosebire pe îrunte şi gât — aci o barbă lungă şi stu- 

f6să şi pe genunchii dinainte. Ei ai ciolane forte gro- 

siere şi dure; capul şi picidrele forte grose, grebenul 

inalt şi acoperit cu peri deşi şi lungi. Tipul acesta este 

sărac în lapte şi mai tot-d'auna feroce. Cel-lalt tip 

mai nobil are părul mai rar şi nisce 6se mult mai subţiri 

şi mai fine, un cap mai strimt, mai mic şi fără barbă, 

nisce pici6re mai scurte şi mai fine, un corp mai pro- 

fund şi mai lung, cârne lungi şi subţiri şi un caracter 

mai puţin feroce. Bivoliţele din tipul acesta sunt mai 

bogate in lapte, mai fertile, şi tote animalele se ingraşă 

mai bine decât cele de tipul anterior. 

Pagubă că n'am putut afla dacă şi in România se 

deosibesc două rase s6ă tipuri de bivoli, dar ne în- 

doim despre acâsta, şi nici nu dăm acestei separaţiună 

vre-o importanţă. 

În privinţa fertilităţii la bivol ni se comunică că în 

total este satisfăcătâre ; din o sută de bivoliţe gonite 

30
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putem calcula, în termen mediii, 95 de malaci, şi numai 

în regiunile mai sărace sâă în micele economii ţără- 

nesci, unde sunt r&i ţinuţi şi hrăniţi, fertilitatea lor 

nu este atât de mare; şi aci se întemplă des ca să-şi 

lepede—avorteze. Muriz dice că posiţia falşă a fătului 

şi rămânerea inapoi a placentei se observă la bivoliţe 

tot aşa de des ca şi la vacile albe de rasa de stepă. 

Despre b6lele şi epidemiile ce se ivesc la acâstă specie 

de animale, se amintesc puţine şi pe cari informatorul 

nostru le descrie fârte pe scurt. «In tinereţe până în 

al 5 sâi 6-lea an al 'etăţii, bivolul capătă f6rte des— 

mai cu semă cei bine hrăniţi — vara in lunile cele calde: 

antraxul. El se manifestă in forma unei umflături mari 

şi inferbintate în regiunea laringelui, împreunată cu 

febră violentă. Membrana mucâsă din gură este la în- 

ceput uscată şi forte inferbintată iar mai târdiii face 

spumă. Lipsa de respiraţie cresce. Colăcăitul se aude 

la o distanţă de 100 paşi și mai bine, animalul este 

tempit în grad suprem şi după 12 — 48 ore more. 

In prima nostră călătorie prin Transilvania şi Ro- 

mânia (1874) înşine am fost odată martori oculari 

când a perit o bivoliță de b6la acesta la păşune, in 

apropierea Braşovului ; proprietarul ei, un țăran sas, 

ne spuse că b6la acâsta se ivesce de multe ori vara. 

De pesta-bovină bivolul nu este aşa de uşor atins 

ca vitele albe ae stepă, şi se scapă de ea mai des decât 

aceste. Bole de rinichi, scurgerea urinei şi alte maladii 

se ivesc şi la bivol ca şi la vitele cornute, dar elle 

suportă mai uşor, şi nici nu slăbesce aşa de tare ca 

vitele n6stre din Europa occidentală. 

Bivolul are de obicei o constituţiune solidă, dură,
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şi resistentă, dar trebue să observăm că în unele pri- 

vinţe el face mai mari pretenţiuni cu privire la ţinere 

decât vitele albe de stepă: aşa bună-6ră el nici pe de- 

parte nu pote suporta atât de bine gerul de iarnă ca 

vitele albe, căci bivolul trebue ţinut iarna în grajduri 

mai calde, şi la muncă acoperit cu ț6le seu pături pentru 

a fi ferit de ger. Ba nouă ni sa spus că pe un ger 

mare trebue să i se lege chiar gura şi urechile ca să 

rămână sânăt6se. 

Ţiganii, cari Ce ordinar sunt mari amici ai culturei 

bivolilor, şi cresc adesea câte un esemplar în adevăr 

frumos, iaii animalele aceste în boraeie semi-subterane 

pentru a le feri pe cât se pâte contra gerului şi curen- 

tului. 

Bivolul este cunoscut că e un mare amic al apei; 

în aluvi6ne mlăştin6se şi abundente în apă se simte 

el mai bine decât ori şi unde, şi o scăldare dâsă, fie 

acâsta şi numai in noroiu, este un mare beneficii 

pentru el pe timpul verei, ba chiar se afirmă despre 

el că nici n'ar putea trăi fără ast-fel de băi. Am vă&dut 

de repeţite ori cum cărăuşii îşi duc bivolii lor de jug 

cât mai des la apă şi îi lasă să intre în ea cât se pote 

de adâne ca pe de o parte să se răcorescă, iar de alta 

să se apere de insecte pentru Gre-care timp. Căruşul 

cu grije tot-d'a-una are la sine un vas mic in căletorie 

cu care să pâtă adăpa în dilele calde de vară cât de 

des bivolii săi. Am vă&dut de mai multe ori punându-se 

pe spinarea bivolilor un strat de lut sâu argilă udă, 

de un deget de grâsă, ca în chipul acesta pe de o 

parte să'i r&corâscă, ia de alta să'i apere de înpunsă- 

turile insectelor.
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La Dunăre am vădut ciredi intregi de bivoli alergând 

în fuga mare ca să intre mai curând în apă şi apoi 

înotând veseli încâce şi încolo; de multe ori le veqi 

numai botul scos afară din. apă, şi ast-fel staii acolo 

ore întregi până ce f6mea si păzitorii lor îi scot afară. 

In regiuni aride şi sărace de apă, specia acesta de animale 

nu prosperă bine, şi pâte prin acesta se !esplică faptul 

că în regiunile stepei veritabile dela Sud, ea se găsesce 

numai în mod escepţional. 

In apa r&corâsă şi în baia de nămol, bivolul stă tot- 

dauna a lene şi liniştit, el nu'şi deschide gura şi numai 

rar poţi audi vocea lui, care ocupă un loc intermediar 

între mugitul boului şi groholitul porcului, 

In stare de iritaţiune sei când muma 'şi-a perdu! 

malacul li se aude vocea, şi în casurile acestea este re- 

comandabil să te fereşti din calea bivolului. La pă- 

şune umblă -pacinici, iar la muncă urmeză supus stri- 

gătelor conducătorului, şi tote naraţiunile merită puţină 

încredere după cari bivolul ar face mari dificultăți la 

dresarea la muncă, 

Am vă&dut de mai multe ori băieţi mici şi chiar şi 

„copile mânându-i la jug fără împotrivire. Când aceştia 

însă vin cu animalele la un rii şi vor să trâcă în si- 

guranță pe cel-lalt țărm, atunci se pun pe spinarea 

bivolilor celor mai tari şi se lasă a fi trecuţi de aceştia 

dincolo. Toţi bivolii sunt înnotători escelenţi, şi chiar 

şi prin vâltori şi curenţi repedi ei trec binişor. 

Unii 6meni numesc animalele acestea capriţiose, şi 

susţin că bivoliţele nu se lasă a fi mulse decât de per- 

s6ne lor cunoscute, iar faţă de străini sunt mai tot- 

d'auna reutăci6se şi cu nărav. Dar din altă parte iarăşi
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ni s'a spus că ele se dădaii în curând cu noul stăpân, 
păzitor şi ingrijitor, şi "] urm&ză supuse în scurtă vreme. 
Contra atacurilor cânilor străini şi a lupilor sciă să 
se apere bine, şi numai frte rar s'ar întâmpla ca aceştia 

să le | 6tă face stricăciune; numai atunci când lupii 
se ivesc în haite mai mari sucombă bivolul în luptă 
cu ei. Se dice că lupul nu ar iabi carnea de bivol, şi 
numai la mare nevoie după o f6me de mai multe dile 
atacă şi pe bivol. 

Mersul bivolului în genere este grecii, şi la pas el 

nu înainteză aşa de iute ca boul, dar noi "i-am (ace o 

mare nedreptate dacă am vroi să dicem că se mişcă 

tot-d'auna cu anevoie. : 

Am vădut multe juguri de bivoli prinşi inaintea unor 

cară mari gredie, încărcate cu poveri mari, trăgând carul 
pe nisce drumuri rele, şi mersul lor deşi era ceva 
incet tot nu "la-m putea numi răi, câtuşi de puţin. In 
ori-ce cas la muncă bivolul tot-d'auna desvoltă o forţă 
şi o perseverență mai mare decât boul, şi când pe 

drumurile cele noroi6se boul nu mai pâte mişea carul 

din loc, bivolul îl pune destul de uşor iarăşi în mişcare. 

Prestaţiunile cele mai mari la jug ale bivolilor le-am 

vâdut pe drumurile cele rele de munte, atât în Balcani 

cât şi în Alpii transilvani ; acolo serviciile lor sunt chiar 

neintrecute şi transportul de mărturi dela Dunăre peste 

Balcani la Sofia, Tirnova şi alte oraşe ale Bulgariei me- 

ridionale, sar putea face de sigur mult mai anevoios 
dacă căr&uşii ar fi avisaţi numai la boii şi caii lor. 

Bivolul pâte fugi în tropot mult mai bine şi mai multă 
vreme decât ar crede cine-va la primul aspect al ani- 
malului ; am v&dut bivol fugind timp mai îndelungat
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nu numai în trap, ci chiar şi în galop, şi am rămas 

forte surprinşi de aceste prestaţiuni a lui. De sine se 

înţelege că săriturile sale în galop nu sunt tocmai abile 

şi frumâse, totuşi ele îl mişcă destul de repede din 

loc. Murtz dice: «Bivolul pâte Îngi ca un cal de cet 

buni, şi încă cu o perseverenţă admirabilă». 

Cu deosebire demn de laudă, este la bivol imarea lui 

moderaţiune în ceea=ce privesce hrana; în privinţa 

acâsta el nu este întrecut nici de măgar şi nici chiar 

de cămilă, dar dacă am vroi să gicem precum au dis-o 

alţi, că ei despreţuesce plantele herbacee succulente, 

şi mănâncă mai bucuros rogoz, plante de mlaștină, 

trestie, etc., am comite intenţionat o esageraţiune. 

Şi noi am vădut de mai multe ori cum bivolul mânca 

cu ticnă invederată nisce nutreţuri şi alimente pe cari 

vacile n6stre din Europa occidentală probabil că le-ar 

mânca numai în lipsa cea mai mare. Ţiganul şi (&ranul 

român însă sciii fârte bine că rumegătorele lui negre 

numai atunci pot să aducă servicii satisfăcătâre şi 

cu durată, când sunt hrănite cum se. cade. 

De o producţiune de lapte suficientă numai atunci 

pâte fi vorba la bivoliţe, când ele sunt în adevăr bine 

ținute şi hrănite, şi de aceia şi vedem in cele mai 

multe locuri unde bivoliţele se ţin pentru producţiunea 

de lapte, că vara caută să li se dea o păşune sulicientă, 

şi iarna se hrănesc nu numai cu coceni de porumb şi 

paie, dar şi cu fân şi cu grăunţe. Un adaos de sare 

pare a face bine nu numai la bivol ci şi la vitele cornute. 

După esperienţele pe cari le-am făcut noi în multe 

locuri din România în privinţa ţinerei vitelor, nu ne 

mai putem îndvi despre faptul că bivolul este ţinut
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câte odată ceva prea economicos, şi marea moderaţiune 
şi nepretenţiositate a vitelor este bine venită proprie- 
tarilor lor celor negligenţi. Dacă bivolului nu i se pune 
inainte hrana. necesară în curte, atunci îşi caută el 

singur cel d'ânteiu aliment ce'i ese înainte, şi noi inşine 
am vedut cu ochii cum un dobitoz de specia acesta, 
flămend fiind, rodea la un coş vechiii de papură. Toţi 

cultivatorii de bivoli din România sunt de ferma părere 

că nici un alt animal, ne esceptând nici pe rimător, 

nu dispune de un aparat digestiv atât de escelent ca 
acestă specie de animale. Murtz se esprimă cu multă 
laudă în privinţa acesta: aNici un alt animal domestic 
din Europa nu pâte să utiliseze aşa de bine paiele de 
grâă și secară cele atât de greii de digerat şi sărace 
în substanţe nutritive, ca bivolul, care şi din acestea 
mai depune încă grăsime. In regiunile n6stre, bivoliă 
adulţi, iarna intrâgă nu capătă alt-ceva de mâncare decât 
paiele amintite mai sus, şi cu tâte acestea ei nu slăbese 
câtuşi de puţin şi daii pe fie-care di câte 48 litri de 
lapte, iar la o ţinere mai bună daii cu mult mai mult». 
O hrănire corespundătâre li-se dă bivolilor pe domeniul 
Statului dela Făgăraş şi pe alte câte-va domenii şi eco- 
nomii mari din Transilvania, şi multora dintre cultiva- 
torii de bivoli din România le-ar fi de recomandat să'şi 
țină şi să'şi ingrijescă bivolii lor în chipul cum se 

face acolo. | 

In privinţa ţinerei şi nutrirei bivolilor dela Făgăraş 
Dr. Ofner raporteză următârele: «Bivoliţele capătă în 
decursul lunilor de iarnă cam 8 kigr. fen, 2 klgr. coceni 
de porumb sâă paie, 24 klgr. sfecle de nutreţ şi 30 gr. 
sare de fie-care cap de vită şi pe di până ce incepe
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timpul păşunatului, care depinde de umbletul timpului 

şi se incepe la începutul s6ă la mijiocul lunei Maii. 

Pe lângă iarba dela păşune, care cu totă clima cea 

favorabilă şi a solului fertil, totuşi nu este destul de 

bună şi nu oferă hrană in de ajuns, fiind lipsită de ori 

şi ce ingrijire, de aceia li se mai dă un adaos de nutreţ 

verde în grajd, mai cu s6mă triloiii, lucernă, mâze- 

riche şi porumb verde, şi acestea li se dă de obiceiu 

pe timpul când se mulg. In luna Noembre şi până în 

Decembre iarăşi se pun in grajd pe nutreţ de iarnă, 

care |. se dă de câte 2 ori pe di. Cocenii de porumb, 

pe care vitele îi mănâncă cu mare poltă, lise pun 

s6ra în esle netăiați. «Taurii sunt hrăniti în acelaşi 

chip, cu singura deosebire numai că ei mai primesc 

şi câte 1 klgr. de ovăz pe div. 

«Malacii în etate de 1—2 ani capătă iarna de cap câte 

6 kigr. fân, 2 kigr. paie, 2 kigr. coceni de porumb, 

6 klgr. sfecl» şi 90 gr. sare. Pe timpul cât stai! jumă- 

tatea din di la păşune, ei mai căpătă ceva nutreţ 

verde (8—16 kigr.) şi în grajd, şi la epoca de transiţie 

Ji se retrage corespundător primăvara raţiunea de fân, 

paie şi sfecle. Malacii până la etatea de 1 an capătă pe 

qi iarna: 0,3 kigr. ovăz, 3 kigr. fân, 6 kigr. sfecle, şi 

15 gr. sare. Vara în loc de sfecle şi fân uscat li se dă 

nutreţ verde— câte 4—8 kler. pe di. Nutret întăritor: 

t&rițe şi turtă de uleiii, nu se dă la bivoliţe decât numai 

în acele locuri unde pot să utilizeze bine laptele lor, dar 

şi atunci numai în cantităţi mici. In alte locuri li se dă 

tocătură de paie şi pl&vă opărite cu zemă de in, cu 

t&ăriţe—cu lături -ori borhot». 

Despre nutriţiunea bivolilor în România pe timpul 
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iernii n'am putut obţine date positive, ri ni sa spus 

numai atât că ea în genere lasă multe de dorit. Vara 

bivolii se scot la păşune ca şi vitele albe şi oile, şi 

de ordinar se dice, că specia acâsta de vite în grajd 

nu se simte bine chiar când i se qă nutreţul cel mai 

bun, şi devine r&utăci6să şi cu nărav. 

De o ținere şi hrănire & vitelor în grajd pe timp de 

vară cu trifoii şi lucernă verde etc. nu pote fi vorba; 

tot aşa nici tâmna şi iarna nu li se dă sfecle şi tuber- 

cule. Cocenii de porumb jâcă rolul principal iar de ali- 

mente de întărire nimeni nu vroesce să scie ceva. 

Din diferite părți se-atirmă că bivoliţele de Transil- 

vania sunt fără escepţiuna mai bune de lapte de cât 

vacile de rasa albă sâă sură de stepă ce se găsesce 

acolo ; şi în România ni s'a spus acelaşi lucru în mai 

multe locuri. Pretutindinea însă ni s'a spus că bivolul 

este tot atât de preţios ca vită de lapte, ca şi vită: de 

jug, şi dacă ici şi colea se intemplă că o bivoliţă să 

dea lapte ceva mai puţin de cât vaca albă de stepă, 

apoi trebue să mai avem în vedere că laptele ei este 

mult mai gras şi mai bogat in unt de cât laptele de la 

vaca albă. 

Pe moşia d-iui de Szab6 producţinnea de lapte a bi- 

voliţelor era în anul 1876 de 1100 litri de cap ; din contră 

9 vaci de Pinzgau deteră câte 1200 litri de lapte, şi 9 

vaci de rasele tirolesâ, elveţiană, precum şi corcituri 

cu rasa Ayrshire câte 1100 litri pe an de fie-care; 8 pro- 

ducte ale incrucişărei între rasa transilvană indigenă 

(vite de stepă) cu tauri de rase streine, deteră în termin 

medii anual câte 900 litri; pe când vacile albe indi- 

gene dădură în termen mediă câte 800 litri de lapte.
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Tote animalele ai tost bine hrănite, şi anume tote de 
o potrivă. 

După comunicările primite din România, producţiunea 
de lapte a bivoliţelor de acolo: nu se evaluză a fi aşa 
de mare ca la cele din Transilvania, şi acolo în termen 
medii 6menii sunt pe deplin mulţumiţi dacă capătă de 
la ele în termen medii anual câte 1100 litri de lapte, 
adică dimpreună cu cei 300 litri de lapte ce trebuese 
lăsaţi pentru nutriţiunea vițelului. Dacă viţelul merge 
cu mama lui la păşune— de primăvară şi până târdiu 
vara sei tomna—cam 5 luni de dile, apoi 300 litri de 
lapte abia vor fi de ajuns; şi noi nu credem a greşi 
dacă vom pune pentru acesta 400 — 300 litri de lapte. 
Numai rar de tot, numai în casuri escepţionale se gă- 

Sesc la Dunărea de jos bivoliţe cari lao hrănire bună, 

vara ca şi iarna, să dea 1200 —1300 litri de lapte; iar 
de cantităţi mai mari de lapte, de la o singură vită, 

acolo nu scie nimeni să spună ceva, şi în termen medii 
anual, abia vom putea calcula mai mult de 800 litri de 
lapte, de la o bivoliţă, afară de cel care se lasă vițelului 
ca să sugă. 

„Aci trebue să mai observăm că bivoliţele se lasă de 
obiceiii mai r&iă de a fi mulse de câL vacile albe , şi la 
finele periodei de iactaţiune, mulsul lor causâză de multe 
ori mai dificultăţi, căci animalele ţin lapiele iare în 
uger şi nu vor de loc să'l lase de cât nuniai la vițel; 
şi'l slobod numai după ce viţelul a început mai ântâiă 
să sugă. Pe unele locuri este obiceiul dea pune pături 
(cergi) ude şi grele pe spinarea bivoliţelor ce sunt a se 
mulge, prin mijlocul acesta ele se mai liniştesc in cât- 
va de pot fi mulse. 

 



475 

Laptele de bivoliţă a fost analisat în timpul din urmă 

de repeţite ori, şi noi datorim colegului nostru de aci, 

Prot. Dr. Kirehner, analisele a 2 probe diferite de lapte 

de bivol, pe care le-a primit dela doctorul Ofner din 

Transilvania. 

Lapte derdimintţă Lapte de acră 

Materia sâcă (uscată) . 17,303 9, 18,41 9 
Unt sc... .. 7,970» 7,500 » 

Proteină (albuminate). 4,435 » 4,905 » 

Lactosă (zachăr) . . . 4,169 » 5,188 » 

Cenuză ....... 0,799 » 0,788 » 

Greutatea specifică . . 103,365 » 10,335 » 

Din analise făcute mai nainte resultă că dosa de gră- 

sime (unt) a laptelui de bivoliţă varieză între 7 — 8%, 

iar dosa de apă a lui între 83—84/,. 

Profesorul Dr. Fleischmann ne dă în cartea sa despre 

lăptării (Brunswick, 1875) următârele resultate compa- 

rative de analisele făcute laptelui de la diferite animale 

domestice: 

Bivoliţă Vacă Capră Gie „Ibpă 

Apă. . 8251607, 87,250] 85,50], 83,00], 92306 
Unt. . 7,452» 3,50 » 48» 5,3 » 0,6 » 

Proteină 4,899 » 3,90 n 5,0» 6,3» 1,9» 

Lactosă . 4,419» 4,60 » 4,0 » 4,6 » 48» 

Cenuşă . 0.714» 0,75 » 0,7 » 0,8» 0,4 » 

100,000 100.00 100,0 100,0 100,0 

  

  

Laptele de bivoliţă este gustos şi forte nutritiv, şi el 

pote înlocui adesea în menagii smântâna laptelui de 

vacă; dar pentru Gmenii cu stomacul debil nu esie de
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recomandat, şi pentru copii mici trebue mai ântâii di- 

luat cu apă. Specia acesta de lapte face uşor spumă 

şi chiar şi la transportul de la păşune acasă sâi la 

curte se formeză de-asupra lui un strat gros de spumă. 

EI este forte potrivit şi pentru prepararea de cremă 

(smentână bătută), cofetarii îl întrebuinţeză bucuros 
pentru prăjiturile lor, căci el dă de ordinar prăjituri 
lrumâse şi albe. Noi presupunem însă că nu atât lap- 

tele de bivoliță, cât mai mult calitatea excelentă a grâu- 

lui românesc, jâcă rolul principal la prăjiturile şi co- 

zonacii în adevăr forte frumoşi de acolo. Laptele de 

bivoliţă se întrebuinteză în România fârte bucuros 
pentru fer; mâncarea de predilecţiune—mămâliga—ro- 

mânului se iornă pe de-asupra cu lapte, şi apoi se 
mănâncă cu mare predilecţiune de cătră tâte clasele 
populaţiunei. Am avut ocasiune să vedem că şi M. $. 
Regina Elisabeta dete ordin să i se servâscă lu masă 

acest soiu de bucate, şi care nu'i displăcea câluşi de 

puţin. 

In oraşe, laptele de bivoliţă tot d'auna se plătesce 

mai scump de cât cel de vacă, şi servesce multor 6meni 

drept smentână ; şi smentâna de vacă se găsesce mult 

mai rar în piaţă de vingare de cât la noi în Germania. 
Defectele laptelui nu s'ai observat în România la lap- 

tele de bivoliță, seă de loc, s6i numai fârte rar. Doc- 
torul Ofner a audit despre defectul aşa numit «lapte 

amar», a cărui origină se reduce probabil mai mult 

numai la o tratare defectudsă a productului, când ani- 

malele sunt de alt-cum să&nătose. | 

Curăţenia lipsesce încă de f6rte multe ori la ţinerea 

bivolilor şi aroi nici nu trebue să ne prindă mirarea
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dacă câte odată şi laptele lor cupătă câte un gust ne- 

plăcut şi mirâse a mosc. Escrementele tuturor bivo- 

lilor mirvsă tare a mosc, şi dacă şi laptele lor stă mai 

mult timp intrun grajd plin cu băligar sei vine în 

contact cu un uger murdar şi nespălat—apoi faţă de 

sensibilitatea cunoscută a laptelui nu trebue de loc să 

ne mirăm dacă capătă şi el un miros a mosc, 

Când bivoliţele vin murdare dela păşune, unde pâte 

S'au tăvălit în noroiit, ugerul lor trebuesce spălat bine 

înainte de mulgere pentru ca laptele să se scurgă curat 

in vasul proprietarului. Dacă voim să vindem laptele 

indată, sâi să'l transportăm în oraşul mai de aprâpe 

se recomandă folosirea r&cit6relor descrise mai sus, fiind - 

că s'a constatat prin esperienţă că laptele răcit bine su- 

porlă mai bine un transport îndepărtat decât unul ne- 

răcit. După informaţiunea doctorului Ofner laptele de bi- 

voliţă posedă o facultate de transport escelentă, care 

pentru comercii nu este câtuşi de puțin de desconsiderat. 

Cea mai mare parte din laptele de bivoliţă produs în 

România se intrebuinţeză pentru fabricaţiunea de unt şi 

brânzeturi, şi pe unele locuri face o concurenţă însem- 

nată produselor făcute din laptele de vacă. Untul făcut 

din laptele de bivoliţă nu are aprobaţiunea n6stră chiar 

Şi atunci când preparărei lui i s'a dat o îngrijire mai 

mare ca de obiceiii ; culorea lui albă ne-a fost tot-d'auna 

ceva respingător, la care se mai adaogă că el este mai 

tot-d'auna m6le, spumos şi lipicios; numai rare ori se 

întăresce, şi aceia ce distinge tot-d'auna untul nostru de 

vacă, când el este bine preparat — adică aroma fină 

—aceia lipsesce la untul de bivoliţă cu desăvârşire. El 

din. potrivă are un gust cu totul particular care se pote
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descrie f6rte cu greii. Țăranul român este în genere pu- 
țin pretenţios; pentru el untul de bivoliţă este totaşa de 
bun ca şi untul făcut din laptele de vacă, şi dacă duce în 

piaţă untul de bivoliţă, el işi găsesce regulat acolo şi muş- 
terii tot aşa de bucuroşi cari să il cumpere şi de multe 

ori să il plătâscă chiar mai bine decât untul de vacă. 

In untul de bivoliţă dosa de acidi graşi insolubili este, 
după analisele lui Ofner, ceva mai mare decât în untul 

de vacă; aci în termen medii de 870/,, colo de 90,04410%/ 

dar nu acâsta face diferința specifică intre ele fiina-că 
este şi unt de vacă care să aibă 90%/, acidi graşi inso- 
lubili. 

Smântâna laptelui de bivoliță este ceva mai concen- 
trată decât smântâna dela laptele de vacă—ambele mă&- 
surate in aceleaşi circumstanţe ; ea este de o col6re fârte 
albă şi nici laptele acru de bivoliţă nu are o batere al- 
bastră atât de intensivă ca laptele acru de vacă; şi în 
Cremometrul lui Chevalier sunt cu greii de deosebit unul 
de altul. Ofner numai după 36 de 6re la o temperatură 
de 15% C putu să stabilescă limita între smântână şi lap- 
tele acru, şi în mai multe casuri găsi 16%, smântână. 

Prof. Dr. Fleischmann din Knigsberg făcu analisa 
unui unt de bivoliţă ce "i-a fost trimis din Feldi6ra (Tran- 
silvania) şi găsi că el conţine: 

  

Apă e... 15,504 
Unt (grăsime) ..... e e 82,313 
Proteină, lactosă şi acid lactic . . 2,010 
Cenuşă ... cc... . 0.173 

100,000 

Greutatea specifiică a grăsimei curate preparate din 

unt era la temperatura unde ferbe apa, de 0.8650.
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Acelaşi autor, care este una din celebrităţile de prima 

ordine în t6te atacerile lăptăriei, comunică doctorului 

Ofner părerea s'a asupra untului de bivoliţă, şi serie în- 

tre altele următbrele: «El posedă o consistenţă escel- 

lentă, un gust nu displăcut şi o aptitudine de conservare 

îndelungată » Acestă apreciere nu este in adevăr câtuşi 

de puţin defavorabilă, şi noi trebue să admitem că proba 

de unt trimisă din Feldidra a fost preparată cu o îngri- 

jire deosebită, şi n'am audit secui citit nici o dată alt un- 

de-va o părere atât de măgulitore. Gurmandul român nu 

voesce să ştie absolut nimic de untul acesta, şi”! declară 

că nu e de gustat. Noi nu ne îindoim că la facerea untului 

de bivoliţă se mai comit încă în România mari greşeli, 
şi presupunem că acel laptagiii s6ă lăptăresă care a pre- 

pavat untul dela Feldi6ra a întrebuințat unele mijlâce 

care sunt cu totul necuroscute fabricanţilor de unt din 

România. De aceia pote ar fi recomandabil să fie trimes 

cineva acolo ca să afle metoda raţională a acestui product. 

Prin intrebuințarea separatârelor care la fabricaţiunea 

untului de vacă se introduc din ce în ce mai mult, 

probabil că s'ar putea aduce mari fol6se şi în lăptăriile 

de bivoliţă şi o incercare cu aceste separatbre ar fi de 

recomandat şi pentru România. 

Despre cantitatea de unt ce se scâte din laptele de 

bivoliţă, părerile sunt diferite în ţările dela Dunărea de 

jos; în unele locuri am audit că din 11—12 litri de lapte 
ese un klgr. de unt; în alte locuri iarăşi se dice că în 
termen medii trebuesc 14 litri de lapte pentru a obţine 

un klgr. de unt, iar recent ni s'a scris din Turnu-Severin 

că de obiceii numai din 15 litri de lapte se scâte 1 klIgr. 

de unt. Dar precum şi la fabricaţiunea untului de vacă
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cantitatea produsului depinde de seson, etatea vacilor, 

timpul lor de laptaţiune, etc., tot aşa va fi şi la untul 

de bivoliţă, şi nu va fi indiferent dacă laptele ce este 

a se scâte unt din el provine dela o bivoliţă de curând 

fătată, sâi dela una mândată, şi dacă tomna şi iarna 

bivolița se hrănesce numai cu paie şi cu coceni de 

porumb. sii primăvara şi iarna la păşune cu iarbă 

verde, de aceia noi nu punem mare greutate pe datele 

generale despre untul scos din laptele de bivoliţă 

Brânză de bivoliţă se face pe alocurea, dar de obi- 

ceiii nu prea e stimată, căci brânza de die este mult 

mai plăcută Omenilor, şi un concurent inverşunat a tu- 

turor brânzeturilor de vacă şi de bivoliţă. Dacă la fa- 

bricarea brânzeturilor de vacă nu sa pus o prea mare 

ingrijire în diferitele gospodării țărănesci, apoi fabricarea 

brânzei de bivoliţă se face şi cu mai puţină ingrijire, 

şi numai arare-ori se pune în comerţ un product de 

soiul acesta şi în adevăr bine preparat şi gustos. 

Numai o singură dată am avut ocasiunea dea gusta 

dintro brânză de bivoiiţă, dar gustul ei ni se păru atât 

de respingător încât am perdut plăcerea de a mai lua 

şi o a doua probă; de ordinar soiul acesta de brânză 

are un gust amar. In Bucuresci ni sa spus că în di- 

verse sate de pe malul Dunărei se face de către ţigani 

un fel de brânză mai bună, care în diverse tirguri se 

desface tot-d'auna bine. Câte odată se amestecă laptele 

de bivoliţă cu cel de vacă şi se face din ele unt şi brân- 

zeturi, cari nu ar avea un gust răi. Un spiţer din Fă - 

găraş a încercat să facă din laptele de bivoliţă un fel de 

brânzeturi streine în formă de cărămiqi (Backsteinform) 

cari după informaţiunile doctorului Ofner aveu un gust
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plăcut. In Italia meridională se pun în comercii brân- 
zeturi de bivoliţă sub numirea de Provole şi Mazzarelle 
cari găsesc muşterii în multe localităţi, şi se plătesc 
tot aşa de scump ca şi brânzeturile de vacă şi de die. 
Am amintit deja mai sus că bivolul pus la jug — la 

poveri grele şi pe drumurile rele — aduce servicii cari 
sunt fârte mult de prețuit şi aci voim numai să adăo- 
găm că, după cercetările făcute in România, un bivol 
pe deplin desvoltat şi bine hrănit trage o povară cu 
30/, mai mare decât un boi alb de aceiaşi greutate 
şi de rasa indigenă de stepă, şi de aceia se dice şi cu 
drept cuvint că 2 bivoli trag ia jug atâta cât 3 boi albi 
de acea rasă. Dacă am fi avut ocasiunea să măsurăm 
Şi să comparăm forţa de tracţiune a bivolului cu a boilor 
noştri de jug din ţările occidentale din tipurile cele 
mai bune de muncă, resultatul probabil ar fi fost pe 
partea celui d'ântâiii, căci nu ne îndoim câtuşi de puţiu 
că intre vitele de rasă de stepă în total se găsesc mult 
mai multe şi mai bune vite de muncă şi de jug, decât 
între rasele de vite cornute ale Europei occidentale. 

Este adevărat, că pasul bivolului e de regulă mai 
incet dar pe lângă acâsta cu totul sigur şi mult -mai 
eficace decât ar presupune cine.va la prima privire a 
animalelor acestora. Un avantagii deosebit al lor mai 
consistă in aceia că dacă ele nu pot să urnâscă din 
loc poverile grele şi pe drumurile cele miserabile atunci 
bivolul se pune în jug în aşa chip încât el înpinge îna- 
inte cu partea anteri6ră a corpului să cel robust, 
precum cel mai bun boii de jug nu o pâte face. Trebue 
să fi v&dut cu ochii proprii prestaţiunile bivolului la 
jug —d. es. la căratul de cărămidă şi de piatră pentru 

34
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a putea crede tote acele ce ai audit şi citit despre el. 

Bivolul are la jug o perseverenţă curat — fabulosă, care 
o perde numai atunci când căldura devine insuportabilă 

Şi căr&uşul nu are la disposiţie apă ca să”! stropâscă 

cu ea și să'l r&corâscă, sâi să'l ducă la apă ca să se 
bage cu totul întrensa. În dilele fârte calde se întem- 
plă câte odată că el să se trântâscă înaintea carului 

s6u a plugului, şi apoi nu este uşor de sculat; vorbele 

bune nu folosesc şi căr&uşul este silit să facă us de 
băţul s&ă cel ascuţit la virf. Biciul căr&uşilor noştri 

nu se pote intrebuinţa tot-d'auna cu folos la bivolul 

cel cu pielea gr6să (pachyderm). 

Când însă este chestiunea ca să terminăm repede 

lucrul câmpului, sâă să facem o lucrare in mers iute 

d. es. grăparea pe terenurile grele, atunci pentru acestea 

bivolul nu mai este la locul săi, ci mai bine decât el 

se potrivesce boul alb de stepă sei căluşelul cel mic 
a acelor ţări meridionale. La treeratul bucatelor prin 

călcare cu vitele, românul întrebuinteză numai escep- 

țional bivolii săi ; ci mai bucuros intrebuinţeză căluşeil 

săi, dar ici şi colea şi .boii albi. Frugalitatea cea mare 
a bivolului este de mare tolos pentru cărăuşi şi în că- 
Istorii mai mari, căci el trage voios carul cel împovărat 
şi atunci când nutreţul s'a impuţinat, iar calitatea lui 
trebuesce numită prâstă: lui numai apa nu trebue să'i 
lipsescă, şi el in lipsă de nutreţ s'ar despăgubi prin 

0 consumaţiune mai mare de apă. 

In privinţa consumului lui de apă nu am putut avea 

date posilive, dar presupunem că cantitatea de apă ce 

o bea el este incomparabil mult mai mare decât cea 
care este de lipsă pentru boul nostru alb.
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In fine pâte ar fi de amintit aci, că pe terenurile 

mlăştin6se la căratul de rogoz şi stuf, bivolul cu co- 
pila sa cea lată şi tăiată este mai potrivit decât vitele 
albe, căci el nu se îngl6dă aşa de uşor ca ele, ci merge 

in pas liniştit înainte până ce simte iarăşi teren solid 

de desubt. 

Ca vită de ingrăşare şi măcelărie fără îndoială că bi- 

volul are mai puţină val6re decât vitele albe; dar noi 

"i-am face o mare nedreptate dacă am voi să dicem 

despre el că nu se potrivesce de loc s6i că se ingraşe 

mult mai greii decât acestea. 

In diferite localităţi din Transilvania şi Ungaria, d, ex. 

in velniţa cea mare a fraţilor Neumann din Arad, 

am vă&dut nisce bivoli în grajdurile de îngrăşare cari 

se ingrăşaseră admirabil, şi după spusele acelor domni 

bivolii sporesc în greutate tot aşa de iute ca şi boii de 

rasa de stepă. Utilisarea nutreţului la ei nu este nici 

mai rea dar nici mai bună de cât la aceştia, adică atunci 

când se pun la îngrăşat in etatea tinereţei. La tăiat insă 

bivoiul dă tot-lYauna rămăşiţe mai multe şi o carne de 

calitate mai inferidră. La bivolii bine ingrăşaţi şi nu 

prea bstrâni putem calcula 52—55%/, carne, pe când la 

boii de stepă de aceiaşi etate şi nutriţi in acelaş chip 

carnea se evalu&ză la 58 -— 600%/, iar pielea şi m&runţi- 

şurile la 40%. Dar bivolul nu suportă o comparaţiune 

în privinţa aptitudinei sale de ingrăşare cu rasele n6stre 

de vite din ţările occidentale, căci el eşte cu mult in- 

ferior acestora ; lui îi trebuesce până a fi gras in de 

ajuns un timp mult mai îndelungat de cât acestora, şi 

dacă d. ex. un bivol de t00 kgr. greutate vitală spo- 

resce în grajdul de îngrăşare cu câte 1 klgr. pe di în
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greutate, atunci acela este un esemplar de elită al spe- 

ciei sale. In România se calculeză la ingrâşatul boilor 

de bivol în termen medii numai o sporire de 20 kgr. 

în greutate pe lună; şi dacă el a avut la începutul în- 

grăşarei o greutate vitală de 600 klg. la inceputul lui Oc- 

tombre—apoi la sfârşitul ei—pe :a începutul lui Maii— 

are o greutate vitală de 750 kgr., atunci îngrăşătorul 

lui este destul de mulţumit. In Ungaria şi Transilvania 

unde îngrăşatul vitelor se face întrun mod mai siste- 

matic şi mai raţional de cât în România, nu este ceva 

rar, ca bivolii nn prea bătrâni să ajungă la finea se- 

sonului de ingrăşare la o sporire de 200 — 250 klgr. 

greutate. Românii învaţă încă mult şi în privinţa acesta 

de la vecinii lor de la Nord şi Vest, 

La îngrăşatul cu borhot, bivolul depune în inte- 

riorul s&ă forte multă grăsime (sei) şi numai în mod 

escepţional se ivesce casul ca el să producă o carne 

împănată cu grăsime, şi cerința care la noi în Germania 

este acum generală : de a produce cât mai multă carne 
și reducţiunea seului nici că ar fi posibil de realisat 

la ingrăşatul bivolului din acele ţări de Sud-Est. Cali- 

tatea cărnei de bivol este tot-d'auna inferidră celei de 

vacă ; fibrele muşchilor sunt tot-d'auna mai grosiere şi 

arare-ori impănaţi cu grăsime. Prin acâsta se şi esplică 

faptul, că carnea de bivol este tot-d'auna mai ieftină 

cu câte 3—5 centime de cât carnea de boi bine ingră- 

şată de rasa de stepă, şi numai la carnea de vițel (malac) 

diferinţa de preţ este mai puţin bătătore la ochi. Am 
avut de repeţite ori ocasiune de a aprecia calitatea de 

carne de vițel de bivol, dar putem dice că abia am putut
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observa vre-o diferenţă intre ea şi cea de vițel de boi, 
Şi tot-d'auna ne-a plăcut în destul de bine. 

Mirosul de mosc la carnea de bivol nu este aşa de 

mare precum se spune din diferite părţi; acest miros 

se pote constata, dar arare-ori este aşa de tare în cât 

să'l poţi numi respingător. Se crede că in clima ceva 

mai rece a Transilvaniei şi cu îngrijirea “mai bună ce 
se dă bivolulvi acolo, mirosul cărnii a mosc, cu timpul 

s'a diminuat, şi actualmente este puţin pronunţat. Este 
insă sigur că atât în India cât şi in Egipt este mai tare 
inherent la 'carnea de bivol prin care consumaţiunea 
ei devine greţâsă pentru european. A. Brehm, dice în 
cartea sa «Despre viţa animalelor» că în ţările acele 

de Sud carnea de bivol nu se mănâncă de loc de cătră 
Europeni, din causa tenacităţii ei şi a mirosului de 
mosc ce conţine, numai carnea de vițel şi grăsimea 
este bună, şi in frăgedime şi gust este aprope egală cu 

cea de rimători. H. W. de Pabst observă în tratatul săă 

despre crescerea vitelor cornute: «Bivolii se îngraşă uşor, 

dar carnea este mai puţin plăcută la gust; ea are un 

gust ca şi laptele lor care aduce în cât-va cu bisamul. 

La consumaţiunea dilnică insă nu se mai observă acest 

miros şi gust». La gustarea laptelui de bivol noi insă 

nici o singură dată nu am putut observa acest miros 

sau gust de hisam. 

Pielea bivolului este mult stimată în tâte localităţile 

României, dar nu se 'plătesce atât de scump ca pieile 

de vacă, fără indoială pielea cea mai gr6să dintre pieile 

de la t6te animalele n6stre domestice, şi probabil că ar 

fi evaluată mai scump de cât tâte dacă faţă de grosimea 

ei ar avea şi aceiaşi tărie şi densitate; dar ea are de
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obiceiii o structură spongi6să, şi talpa preparată din 

ea se asemănă mult cu talpa de tauri de la vitele n6stre 

din ţările occidentale. Am făcut diferite cercetări şi 
secţiuni la pielea de bivol, şi tot-d'auna am observat că 

țesăturile ei erai mai destrămate şi mai lără putere de 

cât cele de la boii noştrii albi. Apoi pielea bivolului 

nu este uici pretutindinea de-o potrivă de grâsă pe 

tâte părţile corpului; la corp şi pe spinare este mai 

gr6să, pe f6le şi pe partea interiră a membrelor este 

mai subţire. Pe unele locuri ale corpului formeză cute, 

duplicaturi, iar înaintea pieptului o bărbie puternică, 

şi aci ea este forte grâsă şi grosieră. 

Deja. numai la o mică mărime cu ajutorul micros- 

copului, la secţiuni făcute vertical prin pielea bivolului, 

putem deosebi două straturi histologice bine distincte: 

unul superior al epitheliului, suprafaţa pielei, sâi epi- 

derma, şi apoi de desubt un alt strat de ţesături pe 

cari "] numim cutis. Ambele straturi stai în raport de 

reciprocitate anatomică, în raport mutual de apărare 

şi nutriţiune. Pielea de talpă — cutis— se compune la 

bivol ca şi la cele-l'alte animale rumegătore din nisce 

ţesături elastice şi sărace în celule, şi din nisce fibre 

musculare netede. Ţesăturile formeză partea cea mai 

mare a pielei; ele se aşdă în mănunchi şi fascicule 

cari se țes în chip tare diferit între ele şi formeză 6re- 

cum o pâslă densă de fibre ţesute între o-laltă. Fibrele 

musculare netede, parte form&ză o plasă—reţea—pusă 

orizontal, parte că traverseză cutea (cutis) ca fascicule 

musculare, cari aci—la bivol—se îngrâşă forte mult. 

Pe unele părţi ale corpului, d. es. pielea cărnâsă a scro- 

—
—
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tului, fibrele netede ale maşchilor, se grămădesc întrun 
strat considerabil de gros (Kâlliker). 

La toţi bivolii negri pielea este impănată cu un pig- 

ment negru, şi numai la cei albi—la aşa numiţi Albinos— 

este fără pigment. Ia fie-care cercetare a pielei de bivol 

am lăcut observaţiunea că pe locurile albe ale pielei 

d. ex. pe lrunte şi lu pici6re—stratul superior al pielei 
Şi câte odată şi cel inferior al cutei — cutis—pare a fi 
pigmentat. Grosimea epidermei la bivol pe spinare ajunge 
de multe ori la mai mulţi milimetri, şi aci poţi observa 
destul de desluşit, cele două straturi al6 ei bine mar- 

cate : stratul cornei şi stratul mucos sâi a lui Malpighi. 

Stratul cel mai de jos al epidermei se compune după 

cercetările ]ui Boumert din nisce celule spinose şi de 
aceia se şi numesce stratul celulelor spin6se, sâă fiina-că 
ele prin înmaulţio»ea celulelor lor daii materialul necesar 

pentru formarea tutulor celulelor se mai numesce şi 
stratul germinativ al ejpidermei. 

Stratul sub-cutanei după desvoltarea sa nu formâză 

o parte integrantă propriă disă a pielei, ci este numai 

un strat ceva modificat al cutei sti dermei; care la ar- 

găsire (tăbăcit) după ce s'a înlăturat prin diverse ma- 

nipulaţiuni technice, epiderma şi stratu' sub-cutanei, 

ne dă talpa. 

«Stratul sub-cutanei mijlocesce legătura între dermă 

şi corp, şi ese de pe partea interi6ră a culei fără deo . 

limită pronunţată, şi ast-fel, că fasciculele se deslac 

in fibre singuratice, cari apoi mijlocesc ficsarea pielei 

de părţile corpului aflătâre sub ea—și anume de fasc». 

(Bonnet). 

Elasticitatea, lungimea şi grosimea acestor fascicule
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fibrâse stă in raport direct cu facultatea ei de a forma 
cute şi a se mişca din locurile acelea. Extensibilitatea 
pielei este [6rte restrânsă ; ea mai nici odată nu lor- 

meză indoituri ci tot-d'auna stă întinsă pe corp ; chiar 
şi la animalele îngrăşate de specia acâsta, elasticitatea 

pielei este f6rte restrânsă. 

Pielea de bivol se întrebuinţâză mai tot-d'auna la fa- 

bricaţiune de talpă, care nu dă insă o marfă atât de 
durabilă ca pielea de „oii de stepă de acolo. Pielea 

de bivol se mai întrebuinţâză des în locul celei de vacă 
ca piele de şerpare (chionire) de curele pentru militari 

şi pentru vase, şi ca curele de maşini. In Germania nici 

odată pielea de bivol nu este aşa de scump plătită ca 
pielea de bou dela rasele nâstre de vite, şi de obiceiti 

stă in preţ pe acelaşi nivel cu pielea de taur dela vi- 
tele n6stre. 

Pielea de vițel de bivol se mai intrebuinţâză câte odată 

şi pentru fabricarea de căpută,Ydar nici aceia au este 

aşa, de bună şi scumpă ca pielea dela viţeii de vacă. 

Talpa de vițel de bivoi—malac—se întrebuinţăză în parte 
de şelari, curelari, şi pentru făcut ghiozdane, şi pare 

a fi destui de bună pentru confecţionarea multor articli. 
Exigenţele pielarilor români adi nu sunt in genere mari, 

„dar noi aci pretindem dela pielea de vițel ca ea să fie 
nu numai mole de-o potrivă, dar şi îndesată, curată şi 

„Cu structura măruntă. Aceste condițiuni, pielea de vițel 
de bivol le intrunesce numai in mică măsură, şi cu 
deosebire ei îi lipsesce tenacitatea şi moliciunea. 

Cornele bivolului sunt proporţional mai scumpe decât 
pielea lor, căci ele aii o structură forte densă şi bine 
lucrata se fac din ele nisce articole de strungărie şi 
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piepteni forte durabili, şi iau şi o politură frumâsă, din 
care causă se plătesc tot-d'auna fârte scump. 

Noi am făcut mai multe preparate pentru microscop 
din c6rnele de bivol, pe cari le-am comparat cu cele 
din c6rnele de boi şi am găsit că aşa numitele tuburi 
ale cornului se întâlnesc nemijlocit la o-laltă şi nici-odată 
nu sunt separate prin un corn intermedii ce conţine 
aer. După cercetările lui Siedamgrotzki măduva c6r- 
nelor este analogă cu cea din copită, dar câte odată 
este întreruptă prin unele celule corn6se intercalate. 

Pigmentul cârnelor şi al copitei la bivol este inter şi 
intra-celular, dar tot-d'auna nucleul lor este liber. Noi 
am găsit că pigmentarea lor este anal6gă cu a pielei. 
Numai că corpurile de pigment ai un colorit mult mai 
intunecat decât al pielei şi sunt şi în număr mai mare 
—adică sunt mai deşi. | 

Perii la bivol sunt rari, precum s'a amintit deja mai 

sus, şi nu a vre-un rol mare; ei sunt groşi şi aspri 

aprope ca ai porcului, şi puţin elastici ; şi numai es- 
cepţional se pot întrebuința la fabricaţiunea de perine. 

Ori şi cât de mare ar fi folosul bivolului în genere 

pentru România şi ţările megieşe ale ei, totuşi nu este 
de desconsiderat că animalul acesta greoiii şi leneş, care 

merge încet, n'a avut tot-d'auna o influenţă bine-lăc&- 
tore asupra populaţiunei rurale. In genere se plânge 
lumea că ţinerea bivolului a adus cu sine înclinaţiunea 

-notorie a ţăranului român de a merge încet şi visător, 

şi indiferența lui, şi rămânerea lui în raporturile vechi 

patriarchale. 

De aceia ar fi odată .timpul de a înşgheba pe terenul 

intregei agriculturi un progres mai repede, şi nu numai
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marii proprietari ar trebui să mergă înaintea progresului, 
dar şi (&ranii ar trebui să cunâscă avantagele unei es- 
ploataţiuni mai bune, şi să o introducă pe acesta. 

Omenii insă dic că bivolul nu se împacă de loc cu 
progresul repede al culturei, şi de aceia el trebue în- 
lătarat, căci el aparţine «timpurilor bătrânesci» şi îm- 
pedică progresele necesari ule timpului noi. 

Ori şi cât de mult ne-ai bucurat aceste cuvinte ale 
unui agricultor român, totuşi de altă parte no. nu credem 
că dorinţele aceste ale lui, de a se inlătura tinerea bi- 
volului cu totul, se va putea realisa vre-odată şi iatro- 
ducerea, curândă a unui progres mai repede in cultura 
ț&rănescă. Bivolul probabil se va mai intrebuinţa incă 
multă vreme la Dunărea de jos, ca vită de lapte şi de 
muncă, şi pus lajug va face o concurenţă considerabilă 
boului, care nu va fi de despreţuit. 

Oile 

Crescerea acestei specii de animale domestice pare 
a se fi practicat, după mărturisirile diferiților istoriografi, 
şi în timpurile antice în tâte țările dela Dunărea de 
jos şi Marea Negră cu aceiaşi ingrijire şi predilecţiune, 
şi pe o scară forte întinsă ; se dice că deja cu mai mult 
de 1000 ani păstorii de oi de acolo 'şi-au îndeplinit mi- 
siunea lor la păzitul şi mulsul oilor cu aceiaşi credință 
Şi conscienţiositate ca şi urmaşii lor de adi, mocanii 
şi ciobanii din România, Bulgaria, Serbia şi Transilvania. 
De mai multe ori locuitorii acestor țări at,fost numiţi 
popbre de păstori veritabile, şi li “a imputat că ei nici 
că posed vre-un interes pentru agricultură şi nici că 
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aii iscusința necesară, dar ca păstori de oi ar fi nein- 

trecuţi. Ba mai mulți geografi din timpul mai noi aut 

afirmat că românii şi serbii sunt de firea lor păstori; 

viaţa de păstor cea liberă şi tără de griji le place mai 

bine de cât ori-care alta, şi pentru nici o altă afacere 

ei nu au atâta predilecţiune ca pentru acâsta. 
Deşi nu punem mare preţ pe espectoraţiuni de felul 

acestora şi le considerăm ca exagerate şi astăgi fără 

de val6re, totuşi nu putem ascunde faptul că în călă- 

toriile n6stre prin ţările acele am avut de repoţite ori 

ocasiunea să vedem că ciobanii și păcurarii de acolo 

par a se simţi forte bine şi fericiţi şi privesc cu 6re-care 

compătimire la sârta altor muritori. 

Şi în prima linie acssta se pâte qice despre proprie- 

tarii de turme—mocanii—din Transilvania, dintre cari 

adesea unul singur are mai multe mii de capete deoi 

ca avut al săi propriă, şi de fapt duc o viaţă atât de 

liberă şi fără restricţiuni ca nici o altă clasă de popor 

din peninsula balcanică. In fie-care an ei se trag tomna 

cu turmele lor in România, Bulgaria şi Dobrogea, şi 

caută pretutindenea aicea locurile cele mai bune de 

păşune : Raporturile acestor turme de oi sunt cu totul 

particulare şi amintesc în unele privinţe raporturile tur- 

melor cal&târe (Ganados lanar trashumantes) ale Spaniei 

pe cari le-am vădut în anul 1875 cu ocasiunea escur- 

siunei n6stre sciințifice prin ţara aceia, în provincia 

Cordova. 

Prin acele turme de oi se utiliseză destulde bine şi 

mai bine decât prin vitele cornute şi bivoli, o mare 

parte din păşunile întinse din şesul Dunărei, atât în 

timpul iernii cât şi primăvara.
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Tote turmele mocanilor, cari sunt proprietarii s6ă 
arendaşii lor, se mână din loc în loc la păşune în mod 
nomadic, şi sunt păscute mult mai bine decât ar crede 
streinul care le vede pentru prima dată. 

Am cunoscut între ciobanii români, cari ar putea să 
trâcă de învățătorii păcurarilor noştri germani, şi cari 
in privinţa serviciilor Jor merită tâtă lauda. Daca mai 
nainte s'a afirmat de către diferiţii autori că mocanii 
formeză o trupină a parte a poporului român, noi putem 
susține din contră că deşi aceşti 6meni ai unele par- 
ticularităţi în obiceiurile şi datinele lor, dar în nici întrun 
cas ei nu formeză un grup deosebit în lăuntrul naţiunei 
române. Ei cu toţii fără deosebire se numesc pe sine 
români, şi aparţin acestui popor care numără 9— 10 
mili6ne de suflete şi se întinde departe peste fronta- 
riele regatului celui noi — prin Transilvania, Ungaria, 
Basarabia, Bulgaria, Serbia şi Turcia europenă. Intre 
mocani găsesci şi Gmeni cu 6re-care cultură, cari sciii 
une-ori şi ceva nemţesce, şi cari ai urmat şc6lele din 
Braşov şi din alte oraşe ale Transilvaniei. In privinţa 
cunoscinţelor zootechnice şi de medicină veterinară, ei 
sunt cu mult superiori față de alţi ţărani români, şi 
de aceia şi sunt des consultaţi de către țărani, câna 
este vorba de a vindeca o vită bolnavă sât de a aplica 
o nou metâdă de reproducţiune, de a introduce rase 
noui de vite, etc. Pretenţiunile lor faţă de viaţă sunt 
modeste. 

De ordinar puţin pretenţicşi în cele ce privesce lo. 
cuinţa, îmbrăcămintea şi hrana, ei nu vor să scie nimic 
de exigenţele cele mari ce se fac în timpul din urmă 
în Bucuresci şi alte oraşe mari ale ţerei. Mocanul şede 
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intr'o colibă mică, mănâucă mâncări f6rte simple, şi 
de obiceiii nu umblă nici mai bine îmbrăcați decât țăranii. 
Vara se îmbracă in haine de pânză «de grâsă» (de cânepă) 
şi iarna se apără de ger şi frig imbrăcându-se în zeghi 
de pâslă şi sarici. Pantalonii lor albi făcuţi de obiceii 
din pănură grosă, ei îi numesc iţari, şi numai în mod 
escepţional pârtă haine mai bune, de postav. Mămăliga 
formâză la ei hrana de tâte dilele, şi numai raro-ori 
vin alte bucate pe masa lor. 

Drepturile lor de peregrinaţiune se întemeiază pe lrac- 
tate vechi, şi în special pe un tractat din 1773 prin care 
li s'a acordat permisiunea de a putea căl&tori cu tur- 
mele şi ciredile lor pe fie-care an câte 2 provincii deo- 
sebite dela Dunărea de jos, dela Nord la Sud şi vice-versa, 
obligaţi fiind de a plăti tot-â'auna o taxă anumită către 
Stat sâu prorrietarul pe a cărui moşie trec. In schimb 

insă ei avei dreptul de a căuta cu oile lor pretutindenea 
păşunile cele mai bune şi a rămânea acolo atâta vreme 
cât le plăcea. 

Timpul modern a adus 6re-cari schimbări şi restric- 
țiuni şi acestei deprinderi vechi semi-nomade a româ- 
nilor. Ținerea de turme numerâse şi fără de nici o grijă 

s'a. ingreunat; mocanii aii perdut dreptul la păşune pe 

domeniile Statului şi al monastirilor, pe car! il aveaii 

înainte vreme pentru o taxă fârte redusă. Prin întin- 

derea progresândă a culturei de cereaie, numărul mare 

al turmei lor din moşiile luate cu arendă a trebuit să 

fie reduse. In Transilvania dela desființarea iobăgiei 

încâce şi cu introducerea contribuţiunilor celor mari, 

câmp şi pădure ai crescut în val6re; şi la unul ca şi 

la cea-l'altă se dă astădi mai multă atenţiune decât
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înainte, şi nu se mai tolerâză escesele ciobanilor. Prin 
acestea insă şi vile şi produsele lor aii crescut în val6re 
şi preţ. 

De obiceiit mocanii trec în România în primele dile 
a lui Septembre, după ce ei ai vărit pe plaiurile cele 
mari ale Alpilor Transilvaniei, şi apoi după câte-va săp= 
tămâni trec in Dobrogea. şi, in fine, tâmna târdii seu 
pe la ivirea iernii, ocupă păşunile în parte fârte fru- 
m6se din Bulgaria. Aci ca şi acolo ei petrec iarna cu 
turmele lor, tot-d'auna silindu-se a afla păşunile cele 
mai bune pentru turmele lor. Multe din turmele acestea 
ierneză pe malul Mărei Negre între Varna și Mangalia 
unde r&mân diua şi n6ptea sub cerul liber şi bietele 
animale ai să sufere de multe ori forte mult de viscole. 
In timpul din urmă câţi-va mocani din România, cari 
işi mână ciredile şi turmele lor la baltă şi în ostrâvele 
cele cu trestie ale Dunărei, a inceput să facă vitelor lor 
un mic adăpost: şoprâne mici şi jâse sâii grajduri după 
metoda cea mai primitivă, în cari adăpostesc animalele 
pe limp de viscole cumplite, şi la cas de necesitate se 
pot nutri acolo cu fen uscat şi cu coceni de porumb. 

In diverse părţi ale ţărei am vădut instalaţiuni de 
aperare originale, cari se fac cu deosebire în acele lo- 
calităţi unde lipsesc cu desăvârşire ori şi ce şopr6ne 
Şi grajduri, şi unde din causa păşunei celei bune, tar- 
mele trebue să r&mână timp mai îndelungat. Acestea 
consistă în nisce păreţi mobili de trestie ori paie în 
forma de —" fără de nici un acoperiş, şi sunt 
numite saivane. Daca vintul bate dela răsărit, atunci 
se pun vitele pe partea deschisă spre apus (West), şi 
se procede invers când vintul sâi viscolul vine dela 
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West. In Carpaţi am v&dut in mei multe locuri apărători 

de stuf, iarăşi fără de acoperiş, puse sub un unghii 

de 30% pentru ca vitele să se pâtă adăposti sub ele pe 

timp de viscol. Grajduri (poiete) pentru oi, în sensul 

nostru nu se găsesc până acum in România, seii că 

se găsesc numai câte-va pe moşiile mai mari ale 6me- 

nilor bogaţi. Pe aceste, românii le consideră ca nisce 

articole de lucs ale agriculturei, şi probabil că numai 

atunci vor începe să le construiască proprietarii, când 

se vor convinge că oile nobile, d. es. merinâsele nu pot 

fi ţinute fără de ele. 

Primă-vara îndată ce s6rele de Martie cu radele lui 

calde ademeneşte cele d'ântâiii odrasle ale ierburilor şi 

buruenilor ca să r&sară, ciobanul caută pentru turma 

sa nisce locuri ceva mai multe de păşune în apropierea 

oraşelor şi satelor mai mari, pentru a aştepta aci liniscit 

fstarea oilor, pe de o parte şi pentru a putea vinde miei 

Şi pieile cu ceva preţ mai bun. O f6rte mare parte din 

miei se taie îndată după fătare. Către sfârşitul lui Maiă 

s6ii pe la începutul lui; lunie cele mai multe turme de 

oi se trag iarăşi cătră Nordul României, s6i se întorc 

iarăşi înapoi în Transilvania, unde r&mân vara întregă. 

Prin poienile şi pondrele din Alpii transilvani, turmele 

găsesc pretutindinea o păşune sulicientă şi plantele cari 

le plac lor mai mult, şi la prima vedere observi că ani- 

malele se simt bine şi că le merge mult mai bine de 

cât la câmpie. 

In marea grupă de oi ţurcane (Ovis strepsiceros) s'a 

deosebit până acum două tipuri: ţurcane de câmpie şi 

țurcane de munte; insă noi trebue să observăm deja



496 

  

aci, că împărţirea acâsta nu este nemerită şi nu este 
suficientă. 

Ca ţurcane de câmpie se numiaii tâte acele tipuri şi 
varietăţi de oi, cari an de an r&mâneaii la şes, iar ţur- 
cane de munte acele cari sunt ținute în regiunile mun- 
tose. Dar fiini-că in călătoriile nâstre prin România şi 
Bulgaria am aflat că aşa numitele ţurcane de munte 
mare parte din ele numai vara o petrec la munte Şi şi 
caută acolo hrana lor, iar miei lor aprope lără escep- 
țiune sunt fătaţi la şes, de aceia „noi considerăm im- 
părţirea de mai sus ca neesactă, incomplectă, şi bine 
sai răi trebue să căutăm o altă numire. Precum am 
dis deja mai sus, în Spania turmele peregrine se nu- 
mesc Ganados lanar trashumantes, iar cele-lalte cari 
rămân tot d'auna în aceiaşi localitate sei regiune se 
numesc «Estantes» şi pâte ar fi bine să se dea şi aces- 
tora atari numiri, bine înţeles numiri românesci, nu- 
mai că atunci am avea să ne temem că s'a produce 
confusiuni în sciinţa raselor, pe cari am voi să le 
evităm din capul locului. 

Este cunoscut că după cercetările lui Blackewell 
în Spania numirile de Merinos şi Trashumantes sunt si- 
nonime, şi deci şi noi putem întrebuința numirea de 
Trashumantes numai pentru acea rasa nobilă de oi de 
Spania. «Intr'un mod fârte natural şi nemerit numiait 
spaniolii oile lor cari se bucuraii de avantagiul pere- 
grinaţiunei—cu negligerea substantivului de Gie—Ovejas 
numai pur şi simplu «Merinos» adică călătore, care 
numire a fost păstrată şi de cumpărătorii streini pe 
timpul când începură a le introduce în diferite ţări, 
şi luat drept numire de rasă (Bohm). Sufisul «as» a
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fost schimbat la noi în «os» probabil pentru că în 
Spania se audia mai tot-d'auna vorbindu-se numai de 
«Ganados merinos». (Turme călătâre). 
Suntem pe deplin de acord cu mulţi dintre românii 

de acolo, cari susţin că oile călătâre de la ei cari în 
păşunile de munte trebue să'şi caute hrana lor luni în- 
iregi se desvoltă mult mai bine şi. mai robust de cât. 
cele cari an de an rămâne la şes, şi aci de multe ori 
pe timpul verei celei secetâse duc mare lipsă de hrană 
suficientă ; de multe ori ele sunt silite să rabde 
mare !l6me să să mănânce buruieni insalubre, rog6ze 
acide, etc., dacă nu vor să piară de (6me, Mortalitatea 
este tot. trauna mult mai mare între oile de la câmpie 
de cât la cele călătâre care petrec regulat fie-care vară 
la munte, unde găsesc o hrană sănătâsă şi nu sunt ne- 

liniscite aşa de. des de praf şi insecte. Mocanii declară 
aprâpe fără escepţiune că producţiunea de lapte la oile 
călătore când sunt la munte este cu mult mai mare şi 

mai bună de cât la oile de la câmpie, şi calitatea lap- 

telui încă pare a fi mai bună la cele d'ântâii de cât la 

cele din urmă. De obiceii turmele de oi r&mân câte3 

luni de dile la munte şi numai în casuri escepţionale 

când cade zăpada de timpurii şi se ivesce un timp 

aspru, ele 'şi părăsesc mai de vreme stânile lor şi se 

coboră de vale, ceva mai de timpurii. Dacă timpul este 

numa) ceva favorabil şi păşunea este destul de bună, 

atunci oile fătate—mânzările— dată pe di cantităţi de lapte 
de câte 2—3 litri şi mai tot-d'auna de calitatea cea mai 

bună. Laptele de die se întrebuinţâză cu deosebire 

pentru fabricaţiunea de brânză şi caşcaval, cari în ge- 

nere sunt atât de plăcute în ţară şi numai o mică parte 
32
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din el se consumă în stare prâspătă—dulce—de către 

ciobani, s6ii că se vinde la locuitorii satelor din apro- 

piere. De şi nu mai încape nici o îndoială, ba chiar 

este dovedit deja de mult, că prin mulgerea oilor se 

deterioreză lâna şi'şi perde din val6rea ei, totuşi după 

esperienţele n6stre n'ar fi o încercare zadarnică de 

a recomanda mocanilor să abandoneze mulsut oilor. 

Probabil că ei vor ride de propunerea n6stră şi ne vor 

considera de smintiţi, fiind-că ei cu toţii fără escep- 

ţiune susţin, că întrega lor ovicultură şi gospodărie de 

oi devine rentabilă şi este basată unic pe fabricaţiunea 

de brânză; lâna şi carnea ai un pret scădut; cea 

d'ânttiii este prea puţin apreciată în steeinătate şi se plă- 

tesce şi prea rău, în cât nu sar renta ca să ţii oi numai 

pentru producţiunea de lână. Preţurile cari se plăteau 

in anul 1875 pentru lânurile grosiere românesci, erai 

în adevăr mizerabile, şi nici de-cum de natură de a 

încuragia pe cultivatorii de oi de acolo, dea mări pro- 

ducţiunea de lână. 

De urcarea preţurilor lânei din timpurile din urmă 

probabil că mocanii din România nici nu 'vor fi audit 

nimic, acestă urcare nu va fi esercitat o mare influenţă 

asupra produselor grosiere de la oile ţureane. Intru cât 

ovicultura română se ocupă numai cu producţiunea de 

lână grâsă şi aspră a oilor ţurcane şi stogoşe, neapărat 

că producţiunea de lână nu pâte ținea balanţa cu fa- 

bricaţiunea brânzei, şi de aceia noi considerăm lucrul 

destul de esplicabil şi scusabil tot-odată dacă proprie- 

tarii acelor rase de oi nu vor să introducă de odatâ o 

schimbare în crescerea vitelor lor. De altă parie insă 

posesorii oilor ţigăi cu lâna mult mai fină, ar trebui
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să se decidă mai curând să reducă în cât-va mulsul ani- 

malelor, căci nici chiar labricanţii de brânză de die cei 

mai jncarnaţi nu se pot îndoi că prin mulgerea oilor 

se împiedică producţiunea de lână fină şi nobilă. De 

la introducerea oilor de rasă spaniolă în Germania, 

Austria, şi Francia încâce a încetat din ce în ce mai 

mult mulsul oilor, şi el s'a menţinut în vigore numai 

la rasele de oi cu lână grosieră, la oile de lunci, şi oile 

țurcane. aia ţigae, care în timpul din urmă a fost re- 

comandată de profesorul A. Szentkiralyi de la Cluj ca 

die escelentă pentru carne, după a n6stră părere ea 

numai atunci va ajunge la adevărata ei valore, când va 

înceta mulsul oilor f&tate. Experienţa a dovedit că vi- 

tele bune de lapte de ordinar dau vite rele pentru în- 

grăşat, şi din causa acesta Englezii au abandonat deja 

de mult mulgerea oilor lor de carne, şi nu vor să mai 

scie nimic despre ea. 

Acum putem trece lu descrierea diferitelor rase de 

oi aflătore în ţeră. 

Oile ţurcane cari se găsesc adi în ţară numite ţur- 

cane, bârsane, şi stogoşe sunt, după cercetările lui 

Fitzinger, nisce corcituri resultate din încrucişarea ra- 

selor de oi vechi indigene românezci cu ţurcanele, ele 

pot fi considerate după părerea lui ca nisce simple 

corcituri din o încrucişare pură, şi după conforma- 

ţiunea corpului lor, ele se apropie mai mult de oile 

macedonene. Animalele acele se deosibesc de acestea. 

cu deosebire prin forma diferită a cârnelor cari dove- 

desc desluşit originea lor din țurcanele veritabile. După 

mărimea corpului ei Gia românescă actuală ar ocupa
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un loc intermediar între ambii săi protopărinţi, fiină 

tot-d'auna ceva mai mică de cât 6ia macedonână, dar 

mai mare de cât Gia ţurcană românescă de tipul bătrân. 
Până acum n'am avut încă ocasiunea să vedem şi să 

cun6scem oile macedonene din propria n6stră espe- 

rienţă, şi n'am v&dut nici figuri bine făcute ale acestora, 
şi deci nici nu cutezăm a decide dacă părerea savan- 

tului protesor este nemerită s6i ba; dar vroim să ad- 
mitem şi noi numirea corcituri (bastardi) pentru oile 
românesci, fiind-că în timpurile mai vechi ciobanii ro- 

mâni au mers cu oile lor până prin Macedonia unde 

a fost posibi: să se întemple o amestecare a ambelor 

rase de oi, din care să resulte oile moderne ca nisce 

bastardi ai lor. Mai departe, Fitzinger adaugă că capul 
oii românesci este întocmai aşa conformat ca şi al celei 
de Macedonia, precum şi în forma şi direcţiunea ure- 

chilor nu se observă nici o deosebire între ele. Mai 
tot-d'auna berbecii pârtă cârne, pe când animalele fe- 

menine numai arare ori sunt provădute cu cârne. Cor- 
nele berbecilor stai fârte aprâpe de o-laltă sunt tot- 
dauna considerabil de lungi şi binişor de grâse; dar 
ele se îngusteză deja în prima treime a lungimei lor 

succesive până la un vârf obtus. De la basa lor câr- 
nele berbecilor se iîndr&ptă mai ânteiă în linie orizon- 
tală şi apoi de laturea capului se întore îndată în nisce 

spirale forte lungi şi întinse dar nu prea largi, învâr- 
tindu se în jos, înainte, şi in sus. La oi din contră, 
cârnele sunt mult mai scurte şi mai subţiri îndreptate 
în lături şi înapoi, formând numai un cerc în formă 

de semilună, în jos şi înainte. 

In escursiunile nâstre prin diferite districte ale țărei
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mai pretulindinea am avut ocasiunea să vedem berbuci 
Şi oi l&tălâre din rasa aceia, dar numai la câte-va in- 
divide isolate—berbeci şi oi fătătâre—am vădut ca câr- 
nele să aibă aceiaşi formă şi spirală descrisă mai sus, 
în cât, presupunem că Fitzinger a avut inaintea sa sâă 
nisce descrieri inesacte, sâă figuri falşe, căci alt cum 
scrutătorul acesta atât de demn de credinţă ar fi dat 
o descriere mai nemerită a cârnelor turcanei. Cârnele 
de la berbecii țureani ai aceiaşi posiţie şi fac aceleaşi 
intorsături (spirale) ca şi cele de la merinoşii de Spania ; 
ele se deocibesc de acestea numai prin o lungime ceva 
mai -mare, şi o înclinaţiune mai tare dea ajunge cu 
verturile înainte şi în lături. In genere cârnele berbe- 
cilor țurcani formâză o spirală întinsă, cari însă de 
multe ori îşi face prima ei întorsătură imediat lângă cap. 
Ele nu sunt nici mai grâse şi ni-i cu mai multe dungi 
de cât cârnele berbecilor merinoşi, iar oile fătătre mai 
tot-d'auna sunt fără cârne —adică ciute. Dacă se găsesc 
când şi când şi la acestea cârne, atunci ele apar tot- 
d'auna subţiri, scurte şi delicate şi fac numai o mică 
întorsătură inapoi. Conformaţiunea gâtului, a corpului 
a picidrelor şi a codei—după Fitzinger nu ar fi de loc 
diferită la oile românesci de a celor din Macedonia, şi 
numai piciorele apar ceva mai lungi din causa acoșe- 
rirei părului cu lână relativ scurtă, Şi lâna este aceiaşi 
numai cât e ceva mai scurtă, mai grosă şi aspră, şi 

nu ajunge la acestea atât de adânc şi în jos de corp ca 

la cele din urmă, şi din causa acesta picidrele es afară 
din lâna cea abundentă, de la arşici şi chişiţe în jos. 

Coloraţiunea lânei şi a părului este uniformă, albă găl- 
buie, murdară numai la faţă şi picidre, este câte odată
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mai deschisă saii mai inchisă, din contră mai rar negră. 

Colrea cârnelor, copitelor şi a irisului este aceiaşi 

ca şi la ţurcanele de Macedonia. 

Dacă informatorul nostru dice espres la descrierea 

oilor macedonene, că gâtul lor este scurt, pieptul lat 

şi fără o bărbie pronunţată, şi că aceste forme ale cor- 

pului se găsesc şi la ţurcanele românesci, apoi trebue 

să aamitem că el n'a vădut animale de sânge pur din 

rasa acâsta, căci noi am găsit la oile cari ne-ai fost 

presentate ca ţurcane ca şi la cele numile stogoşe tot- 

dauna un gât lung şi o bărbie mare, şi de ordinar un 

piept potrivit de mare. De un gât scurt nici că pote 

fi vorba la animalele acestea. Rărbia s6ii salba incepe 

sus la gâturile mai mult ca mediocre de lungi — şi a- 

desea este fârte desvoltată, şi din causa părului celui 

lung pare a fi mult mai grâsă şi mai mare decât la 

alte rase din grupul oilor ţurcane. Fitzinger consideră 

dia moldovană ca o formă hibridă care a resultat din 

împerechierea 6ei române cu ţurcana de Turcia; ea 

însă pote fi considerată ca bastard simplu resultat din 

incrucişări mixte; ea are mare asemănare cu dia de 

România şi coincide cu ea în t6te semnele ei esteridre. 

Diferinţele f6rte mici cari esistă între ambele tipuri 

consistă numai în statura ceva mai mare a corpului, 

in direcțiunea divergentă a cârnelor, cari nu es aşa de 

orizontal şi la o parte, ci suut mai mult îndreptate 

drept în sus, şi în fine şi lâna lor ar fi în cât-va mai 

fină, 

Ne pare răi că iarăşi suntem constrinşi a corige unele 

neadevăruri în descrierea rasei acesteia : posiţia şi r&- 

sucirea cârnelor este la berbecii de Moldova intocmai 
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ca şi la cei de Muntenia, şi în genere după cercetările 

mai noui nu esistă nici o deosebire intre aceste rase 

de oi din c2le duu€& provincii ale regatului României: 

animalele ambelor ţări ai aceleaşi conformaţiuni ale 

corpului şi daii acelaşi product de lânâ. De câte ori 

am comparat cârnele oilor de Moldova cu ale celor din 

Muntenia n'am putut nici odată să observăm vre-o di- 

ferință între ele. Oile fătătâre sunt aci ca şi acolo fără 

cOrne de obicei, iar când escepţional se găsesc la ele 

c6rne, aceste sunt tot-d'auna mici şi delicate. 

Stogoșe numesc românii oile cari aii o lână ceva mai 

bună, mai fină, şi sunt şi ceva mai drăguţe decât ţui- 

canele. Nouă ni sa spus că rasa acesta a resultat din 

incrucişarea deja de mult a rasei ţurcane cu cea ţigaie, 

şi este tot-d 'auna, constantă în ereditate. Domnul 

George Maior consideră neadmisibil de întrebuințat 

cuvântul de «rasă» la grupul acesta de animale căci 

ele se găsesc numai isolate în cârdurile de oi igăi. 

Acestă afirmațiune nu coincide nici cu observațiunile 

nostre proprii şi nici cu spusele cultivatorilor de oi 

români demnă de credinţă. Noi am v&dut multe oi cu 

numele acesta în multe localităţi ale ţărei şi cu deo- 

sebire multe în călătoria nostră din urmă (1886) la 

Dunărea de jos, şi anume mai multe turme mari. La 

întrebările n6stre ele au fost numite de proprietarii şi 

păcurarii lor tot-d'auna stogoşe. Mai departe am adăoga 

că la iniţiativa fostului Ministru al Domeniilor, d-l Sto- 

lojan, ni s'a trimis dela Herăstrău fotografla unui berbec 

care a fost numit espres stogoş, şi de aceia trebue să 

admitem că profesorul de zootechnie dela acea şeâlă 

nu ar fi pus să fotografieze tocmai un berbec stogoş,
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şi să ni'l trimită dacă animalele de rasa aceia nu s'ar 

găsi des acolo. 

Autorul catalogului secţiunei române dela esposiţia 
internaţională din Viena din 1873, d-nul Emanuel Cre- 
tulescu, dice la pag. 37, din cuvint în cuvint urmă- 
torele: «La noi se disting următârele rase după care 
se numesc şi lânile: Merino, Tzigaja, Stogosch, Tzur- 
kan, Tonca, ete». Nu avem nici un motiv de a ne indoi 
de veritatea acestor comnnicaţiuni, dar se pote discuta 
în privinţa chestiunei: «Când se p6te intrebuința de 
către cultivatorii de vite domestice numirea de rasă, 
pentru un grup sei categorie de animale domestice? 
«Cuvintul de rasă» nu este de loc o noţiune bine dis- 
tinctă, care însă se întrebuințeză de cătră cel cunoscui 
cu sistematica zoologică ca un eduivalent zootechnie 
al varietăţii zoologice (subspecie). Hermann de Nathu- 
sius scria deja în 1872 pe scurt următârele: «Variaţiunea 
speciei este aceia ce numesc zoologii varietate, şi va- 
rietate este aceia ce numesc cultivatorii de vite, rasă», 
Dela vederi aşa de simple pleca şi marele scrutător al 
daturei Lin6e şi după mulţi alţii, şi în special marele 
nostru dascăl de agricultură Albrecht Thaer. 

Noi înţelegem sub rasă un grup de animale cari s'a 
dedat unor influențe egale ge climă, de eserciţiu şi de 
hrană. Martin Wilkens din Viena a numit iarăşi de 
curend ca rasă un grup de animale domestice uniforme 
s6ii analoge formate prin adoptarea lor la condițiuni 

„egali de viaţă: clima, eserciţiti, hrană. 
Când ăugim că în România aii fost deja de multă 

vreme oi stogoşe resultate din împărecherea oilor ţigăi 
Şi țurcane şi aii fost împărechiate între ele mai departe,
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şi ele s'au adaptat cu clima şi hrana ţărei, atunci de 
sigur că cultivatorii români, şi noi cu ei, suntem în- 
dreptăţiți de a vorbi despre o rasă stogoşe. 

Dacă bună-6ră cultivatorii de oi germani și englezi 
vorbesc în genere de o rasă de oi Oxfordshire, dar ei 
sciu forte bine, că acea rasă s'a format abia de 60 ani 
din încrucişarea de oi de rasa Sussex-Southdown cu 
berbeci de rasa Cotswold, atunci cu acelaşi drept vor 
putea numi şi cultivatorii români de oi produsele acelei 
incrucişări de oi ţigăi cu turcane, “care probabil că 
este şi mult mai vechiă — ca rasă stogoşe. 
Bârsane numesc ciobanii români oile acele cari de- 

rivă din Ţâra Bârsei, Transilvania, şi cari nu se deo- 
sibese în nici o privinţă de cele ţureane. Turmele de 
oi țurcane din Moldova cari păşunsză cu deosebire pe 
păşuni bogate în isrbă în regiunile muntâse şi de col- 

nice ale ţărei se deosibesc de cele din Muntenia prin 

aceia că animalele lor ai o figură mai mare şi mai 

robustă, şi de ordinar şi o lână mai dâsă, mai bogată 

în fir, şi în total aă şi un aspect mai frumos şi mai 

plăcut. Nu este neverosimil că cultivatorii de oi din 

Moldova 'şi-aii dat deja de timpurii silinţa de a produce 

nisce animale abundente în lână, şi la alegerea berbe- 
cilor de prăsilă ai preferat pe individii cu lâna dâsă. 
Dacă Fitzinger dice că lâna moldovenâscă este mai fină 

decât cea de Muntenia, atunci trebue să admitem că 

acelaşi autor n'a avut înaintea sa lână ţurcană, şi lână 

dela oile ţigăi, şi că el a comparat acel product cu 

lână ţurcană din Muntenia să cu lâna stogoşe. Lâna 

oilor țurcane din Moldova este tot aşa de grâsă şi de 

aspră ca şi a animalelor din Muntenia. Tot aşa, nici
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în privinţa calităţii cărnii nu se pâte constata nici o 

diferenţă între ele. Carnea de die este în ambele pro- 

vincii egal de bună şi gustâsă, şi noi nu putem admite 

că aceşti autori să aibă dreptate când susţin că carnea 

de ţurcană este mult mai grosieră în fibre şi mai puţin 

gust6să decât carnea de berbec dela rasele n6stre din 

Europa centrală şi occidentală. Berbecii bătrâni şi oile 

mume stârse cu mulgerea și lăptatul mieilor vor avea 

şi în România ca şi la noi în Germania o carne fra- 

gedă şi gust6să, iar dacă animalele tinere, d. es. câr- 

lanii în etate de 8—10 luni, din rasa aceia s'ar îngrăşa 

aşa precum se ingraşă forte des aci oile englezesci de 

carne, atunci probabil că şi carnea ar fi cu totul alta, 

şi nici gurmanzii cei mai experimentală n'ar [i in stare 

să decidă, dacă acea friptură provine dela un miel de 

țureană ori de Southdown. 

Noi esprimăm părerea fără de nici o hesitaţiune că 

oile atât din Moldova cât şi cele de Muntenia dai o 

carne tot atât de fragedă şi de gustâsă, ca rasele de 

carne cele mai bune ale Angliei, adică tot-d'auna pre- 

supunând că animalele nu sunt prea bătrâne şi că li-sa 

dat o nutriţiune şi ingrăşare corespundătâre. Oile de 

Moldova ai fost în timpurile mai vechi fârte căutate 

la Constantinopole pentru carnea lor cea fragedă; pe 

la începutul secolului trecut se cumpărau de cătră ne- 

gustorii greci pe fie-care an câte 160.000 oi din Moldova 

pentru Sultan, şi se spune că Padişahul tot-d'auna ar 

fi preferit carnea berbecilor bătuţi din Moldova. 

In porturile dela Dunărea de jos am audit că şi 

acum pe fie-care an se încarcă multe oi grase de Mol- 

dova pentru Turcia, şi cari să plătesc acolo mai bine 
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decât oile din alte ţări ale peninsulei balcanice. Datele 

lui Fitzinger în privinţa ţinerei şi a folosinţei oilor ţur- 

cane mai sunt încă şi astădi valabile: «Pe ele le gă- 

sesci atât în regiunile muntâse din Carpaţi cât şi la 

şes şi câmpia dela Dunăre; aci însă ele par a se des- 

volta mai puţin bine decât acolo. Qile dela câmp tot- 

d'auna sunt ceva mai mari decât oile dela munte ; cele 

din urmă însă sunt mai fecunde şi de ordinar daii şi 

un lapte mai gras decât acelea». Aceste date coincid 

cu observaţiunile n6stre proprii pe cari le-am comunicat 

deja mai "nainte. 

In privinţa conformaţiunei corpului, a mărimei lui 

şi a lânei dela oile ţurcane mai avem încă ceva de 

adăogat: In total şi în special oile ţurcane şi stogoşe 

fac o impresiune destul de plăcută; ele ai nice forme 

mai tot-dW'auna plăcute, picidre solide, unghii bune şi 

aprâpe fâră escepţiune ele ai o constituţiune durabilă. 

Am cântărit mai multe oi ţurcane dela şeâla de agri- 

cultură dela Herăstrăi şi greutatea unui berbec adult 

era de 551], klgr. O die albă de 4 ani—arătată ca sto: 

goşe — trase 35,5 kKlgr, şi o altă oie țurcană fgtată a 

tras 37 klgr. la cântar. La o nutriţiune forte bună oile 

feminine de rasa acesta par a ajunge la o greutate vi- 

tală de 40— 45 kigr. 

Oile fătătâre adulte ajung la o înălţime de 0n,55 

până la 0n,63; berbecii se fac cu 5—8 cm. mai mari 

şi ei presintă un aspect cu deosebire robust şi curagios; 

ei par a fi apți de a lupta în anumite imprejurări 

chiar şi cu lupul, şi se dice că berbecul cu cârnele 

lui cele frumâse ar putea alunga şi pune pe îugă pe 

acest tilhar.
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Ţurcanele ai un cap Îramos, puternic, şi lat la frunte, 
cu nasul frumos încovoiat şi o gură potrivit de lată 
şi obtusă. Forma cârnelor a fost descrisă mai sus, şi 
n'avem de cât să mai adăogăm că ici şi colea se ivesc 
şi berbeci cu 4 şi 6 c6rne, şi mai cu s6mă în judeţele 
Ilfov, Vlaşca şi Teleorman, care câte odată ajung la 
o lungime de 90 cm. La animalele cu câte 4 cârne, 
cârnele dinainte se îndreptă de ordinar in sus ră&su- 
cindu-se in formă de spirală, pe când cele-alte Qouă 
se indrepteză îndată după urechi mai mult sau mai 
puţin în jos. Gâtul la turcană este ceva mai mult ca 
mediocru de lung, şi câte odată aședat ceva prea jos, 
şi !a animalele bine hrănite pute să devină fârte mus- 
culos. Fiind-că şi gâtul este iarna acoperit cu o lână 
lungă în fire el apare şi mai gros de cât este în rea- 
litate. Grehenul este binişor de înalt, une-ori apare 
ascuţii şi atunci corpul este de obiceiti îngust in coste. 
Dar nouă ni s'a ivit destule animale cari aveau un 
torace bine arcat şi cari în privinţa acesta nu steteai 
in urma nici unei rase occidentale din cele mai bune. 
Crupa este ceva uşor teșită, şi mai tot-d'auna destul 
de lată. Câda lor mediocru de lungă este de ordinar 
acoperită cu un păr des. Partea anteridră şi posteridră a 
corpului sunt muscul6se, şi cea din urmă pare mai bine 
desvoltaiă la animalele acele cari călătoresc luni de 
dile de cât la oile ce rămân în câmpie. Şi mai trebue 
să amintim că oile acele au nisce unghii forte dure şi 
solide şi picidre vigurâse, cari le pun în posibilitatea 
de a suporta marşuri îndelungate în condiiunile cele 
mai bune. Pe munţii cei stâncoşi din patria lor ele se 
urcă cu aceiaşi abilitate ca şi caprele şi sar din stâncă 
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în stâncă, şi nouă ni s'a spus că ele caută de multe 
ori culmile cele mai prăpăstidse pentru a culege ier- 
burile şi buruenile cele delicate ce cresc acolo. Trebuve 
să fi v&dut aceste oi in Alpii Transilvaniei pentru a 
pricepe cât de mândri sunt românii de ele şi le nu- 
mesc animalele lor naţionale. Dr. 0. Herzog re:o- 
mandă în scrierea sa despre ovicultura ungară mai 
ânteii amelioiarea ţurcanei de munte, şi anume pentru 
a spori producţiunea şi de lapte, saii prin 0 lucrare 
consecuentă in direcţiunea acesta pe cale de incest, 
Saii prin incrucişarea lor cu rase .de oi francese de 
Brie, Larzac şi Lauragnaise, cari se disting prin o 
mare abundență de lapte. EL crede că in modul acesta 
S'ar crea un isvor de venit pentru locuitorii s&rmani 
de la munte, prin care sar introduce o bună stare 
intre ei sau cel puţin s'ar mai alina în cât-va lipsa. 
Dar fiind-că nici proprietarii ț&raui pe de-o parte prin 
lipsa de pricepere iar de alta fiind-că ei se tem dea 
risca spesele unei atari incercări, şi nici nu se pot 
ințelege între ei şi decide de-a cumpăra în comun bunii 
berbeci de reproducție, ar trebui să intervină reuniu- 
nile agricole, cu subvenţiuni de la stat, pentru a des- 
volta o activitate priinci6să în privinţa acesta: pe de 
o parte in privința amelioraţiunei oilor de la munte 
iar pe de alta pentru a aduna date positive despre re- 
sultatele obţinute, cari să servescă publicului din acele 
tinuturi spre orientare. Noi nu îndrăsnim astă-di să 
dăm povaţă de a procura berbeci din Francia pentru 
ameliorarea oilor de lapte de acole, dar ne mulțumim 
de-o cam dată a recomanda mocanilor Şi ciobanilor de 
acolo să procâdă cu mai multă ingrijire la alegerea
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berbecilor de reproducție de cât se întâmplă până acum, 

animalele trebue să derive de la oile cele mai frumose, 

mai puternice şi de la oile f&tătâre din cele mai lăptâze 

şi cele bine contormate. 

Nu ori şi care berbec pâte să fie bun pentru prăsilă 

ci numai acele exemplare cari sunt bine formate, fru- 

m6se şi bogate în lână, cari pot să transmită tote cali- 

tăţile dorite asupra succesorilor. Indată ce după prima 

încercare. a lor reese că ei nu sunt în stare să producă 

nisce oi abundente în lapte, atunci ei trebuesc odată 

pentru tot-d'auna escluşi de la reproducţiune, şi daţi 

la măcelar. 

Deşi lâna tuturor ţurcanelor este cu mult inferidră 

lânei de la ţigăil, totuşi ea posede o calitate care o 

face tare preţi6să pentru animale : cojocul cel des compus 

din fire lungi —păr— şi fire subţiri — știm — ambele 

amestecate binişor de-o potrivă, care le apără pe ele 

de accidentele timpului; apa de plâie și zăpada se 

scurge uşor pe laţele ei în jos şi numai atunci pătrunde 

până la piele când 6ia este tunsă de curend şi n'a fost 

vreme încă săi crâscă lână mare — păr şi știm, sunt 

numai fârte rari şi mici. 

Oile ţurcane supârtă fârte bine schimbarea bruscă 

de temperatură (viscole, ploie, grindină) a patriei lor 

şi numai arare ori sunt atacate de bâle, ba chiar se 

afirmă ca rasa acâsta supârtă o climă aspră mai bine 

de cât ori care altă rasă de oi din Europa de Sud-list.. 

Dacă vom cerceta lâna ţurcanei mai de aprâpe vom 

găsi că perii subțiri, fini, şi scurţi se desvoltă numai 

către tâmnă saii vara târdiit, ies mai des din piele de 

cât vara şi dă nascere la shaterea — îndesarea — lânei.
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Posedăm diferite preparate microscopice din pielea 

acestei rase de oi cari t6te arată o grupare cu totul 

originală a firelor de păr şi de ştim a ei, şi anume 

cele d'ântâiă de ordinar răsar în formă de cerc în jurul 

celor din urmă. şi câte 2, 3—4 fire ies din acelaşi ori- 

ficiii al pielei. Numai rare ori se găsesc firele de păr 

stând isolate în piele, şi măsurarea secţiunei transver- 

sale a lor a dovedit că ele sunt tot-d'auna cele mai 

gr6se şi mai aspre din lâna intregă. Firele de ştim pe 

cât sunt mai subţiri şi mai fine pe atât răsar şi ele 

mai numerâse din piele şi presupunem că prin o ţinere 

îngrijită a animalelor, continuată timp indelungat prin 

mai multe generaţiuni sar putea cu timpul obţine o 

reducere a firelor grose şi aspre de păr, şi sporirea 

firelor de ştim. Dar la ţinerea obicinuită acum acolo, 

amestecul de-o potrivă de fire de păr cu cele de ştim 

este l6rte avantagi6să pentru animale. 

Până ce s&rmanele creaturi sunt silite an de an să 

petrâcă diua şi n6ptea, vara şi iarna sub cerul liber 

espuse la t6te intempestăţile lâna lor cea flocâsă şi 

pletâsă pare a fi cea mai potrivită, şi de aceia nici că 

vroim a recomanda proprietarilor lor de a urmări o 

ameliorare a calităţii lânei prin încrucişare cu 6re-cari 

rase streine. 

In privinţa coldrei lânei de la acestă rasă avem de 

spus că în ea se găsesc oi albe de tot, negre şi seine. 

După irformaţiunile d-lui G. Maior, oi roşii-brune- 

fumurii nu se ivesc nici odafă in rasa acâsta. Părul 

scurt şi lucitor de la cap şi piciore câte odată este 

negru sai sur la oile albe chiar, şi nu arare ori vedem 

pe capul şi picidrele albe pete brune mai mari sau
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maj mici. La mieii de rasa acâsta şi de alte rase ţur- 

cane observăm după fătare de multe ori multe pete 

mici brune de păr peste tot capul, cari însă dispar 

mai îf6rdiu, mai tot-d'auna — după tunderea miţului— 

şi cedâză locul la fire de păr alb. Mieii negri curat sunt 

bine v&quţi pentru că pieile lor sunt de ordinar ceva 

mai scumpe de cât cele albe. Nouă ni s'a spus că mieii 

de la ţurcane vin pe lume tot-d'auna cu nisce fire 

lungi de păr, cari la început se incârligă şi formâză 

mici cârlionţi, iar mai târdiă se îndreptă sau formeză 

plete. La -oile seine coldrea se formâză prin aceia că 

răsar din piele fire albe şi negre amestecate unele prin 

altele ; câte odată predomină firele albe, iar altă dată 

cele negre, şi prin acesta se formeză diferitele nuan- 

ţări de la sur deschis până la cenuşiii închis. Pieile 

negre de miei formâză un articol important de co- 

mercii pentru cojocarii şi blănarii din România şi 

Transilvania, cari fac din ele căciulele cel fromâse şi 

Jucitâre ce nu se pârtă numai de ţăranii din ţâră, ci 

şi de armata teritorială, de aşa numiții dorobanţi. Pre- 

țul unei asemenea căciuli de miel variază de la !/, şi 

până la 1 franc. Din pieile oilor bătrâne se fac diferite 
feluri de haine pentru populaţiunea rurală, şi nou€ ni 

s'a spus că 6menii caută să se apere iarna de ger a- 

prâpe fără excepţiune cu peptare şi cojâce de die, ci6- 

veci şi sumane de pănură grosă. Tăhăcarii noştri ger- 

mani cumpără bucuros pieile de miel din România fiind- 

că ei sciii că din ele se pote face o piele atât durabilă 

pe cât şi de mâle, care este tote potrivită pentru fa- 

bricaţiunea de mânuşi. 

Oile ţurcane dau la o păşune mai bună şi câte 2,5 
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kigr. lână pe an, şi numai excepţional lâna lor ajunge 

la 3 klgr. Lânele mari de berbec trag în termen mediii 

câte 3!/, klgr. la cântar. O mare parte din lâna ţurcană 

rămâne în țară de se tace din ea pănură grâsă, sa- 

rici, straie s6u ţâle, etc.; dar şi multe cântare metrice 

din ea merge în streinătate, şi de curend ni s'a spus 

că în Apolda şi în alte oraşe industriale din Saxa şi 

Thuringia se prelucreză pe fie-care an cantităţi insem- 

nate din lânuri de acelea, făcându-se din ele ciorapi şi 

alte obiecte de felul acesta. 

Lungimea lânei țurcane variază intre 15 şi 20 cen- 

timetri; ştimul ei însă este de 4—5 c.m. mai scurt de 

cât părul; acesta este tot-d'auna prevădut cu un canal 

cu măduvă şi adesea de 60—75 micra de gros, pe când 

firele din ştim nu ai o grosime mai mare de 95 micra. 

Am găsit şi unele fire de ştira cari nu au de cât nu- 

mai 15 micra, şi prin urmare au aceiaşi fineţă ca şi 

firele merinosului celui mai fin. Ambele soiuri de fire 

la ţurcană sunt uşor ondulate, firele de păr sunt către 

vâri tare r&sucite mai multe la o-laltă formând laţe— 

şuvițe—ma: mari s6ă mai mici, cari aternă pe corpul 

Giei in jos. Prin ivirea desă a ştimului se sbate şi in- 

desă lâna animalelor ţinendu-se t6tă la o-laltă, împre- 

jurare prin care lâna 'şi pierde mult din valdrea ei. 

Din causa acâsta animalele din rasa acâsta sunt des 

numite şi oi cu lâna sbătută sâii incâlcită — îilzwol- 

lige-schate. 

Lâna ţurcană este mai tot-d'auna tare, aspră şi fra- 

gilă şi puţin elastică ; luciul ei este neinsemnat iar su- 

cul gras din ea este uşor lichid, de aceia el pote fi uşor 

inlăturat chiar şi numai la spălarea cu apă rece. Dom- 

33
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nul George Maior a analisat mai multe de aceste lânuri 

asupra sucului şi dosei de necurăţenie a lor, ast-fel că 

le-a spălat mai ântâii cu apă ordinară din conduct la o 

temperatură de 17 C., apoi cu o soluţiune caldă de 

sodă de 50/, concentraţiune la o temperatură de 50% C., 

şi în fine a mai estras grăsimea r&masă în ele şi cu 

eter, după care a constatat următorele pierderi in 

procente : 

1) Stogoşe (țigaie-ţurcană) spălată din comerț 

soluţiune caldă de sodă, eter. . . . . . 13,8% 

2) Țurcană n6gră din Constanţa, spălată în 

apă rece. . .. .. . . .. . n. . ce 94,90la 

3) Ţurcană negră din Constanţa, spălată în 

apă rece. . .. .. . . . n . . . . . e 89,7%0 

4) Bârsană (seină) spălată în apă rece. . . 23,9%/ 

5) Ţurcană albă de la un berbec de 3 ani spă- 

lată în apă rece . . . . , . . . . . e e 11,2% 

Firele de ştim ai la tte oile ţurcane asemânarea 

cea mai mare cu firele veritabile de lână dela merinos 

şi aparțin ambele unuia şi aceluiaşi soiă de păr şi în 

privinţa histologică nu se pot deosebi de o-laltă ; aceste 

ca şi acelea tot-d'auna sunt fără măduvă, iar substanţa 

corticală a lor se compune din nisce celule inguste şi 

în formă de fuse cari sunt pe tote părțile incongiurate 

de nisce soldi netedi puşi în curmezişul lor, şi formâză 

peliţa superidră—epiderma—a întregului fir de păr. O cer- 

cetare la microscop a lânei țurcane ne-a arătat că solzii 

epidermei se acoper unii pe alţii cu marginile lor su- 

peri6re şi laterale în acelaşi chip ca şi la firele de lână 

de la merinos, şi cari le dă un aspect solzos particular. 

Substanţa corticală a firelor de păr ni se presintă ca
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forte compactă şi omogenă. In structura ei n'am găsit 

nici o diferenţă esenţială între ea şi alte lânuri grosiere. 
Substanţa corticală consistă iarăşi din nisce celule în 
formă de fus cari se subţiază la ambele carete şi cari 
tot d'auna se pot uşor cun6sce îndată ce turnăm pe ele 
„câte-va picături de acid sulfuric concentrat. 

Substanţa măduvei sei canalul m&dular la firele de 

păr ajunge de obiceiii la o grosime considerabilă şi 

sub microscop ni se presintă ca o făşie întunecâsă în 
mijlocul firului. De obiceiă canalul mădular are o struc- 
tură celulară. 

La unele fire de păr observăm că canalul mă&dular 

nu trece prin t6tă lungimea părului ci pe alocurea este 

întrerupt şi la vârf lipsesce total. Pentru a putea cu- 

n6sce celulele sbâreite ale canalului mădular dela perii 

mai b&trâni, se recomandă intrebuințarea leşiei diluată 

de sodă care face ca celulele contrase să se desfacă 

binişor dela o-laltă. Comparând lâna ţurcană cu cea 

stogoşe, am observat că la lâna stogoşe canalul m&- 

dular nu este aşa de larg şi de gros ca la lâna ţur- 

cană. 

Ia lumina polarisată substanţa măduvei părului este 

tot-d'auna destul de visibilă, şi nu voim să pierdem 

-ocasiunea de a arăta aci fol6sele mari ale întrebuin- 

țărei aparatului de polarisare la t6te cercetările micros- 

copice ale părului; acesta e de mare importanţă mai 

cu semă când avem a face cu peri albi sati incolori. 

La toţi perii bruni de ţurcană, coloraţiunea resultă 

din granulele de pigment din firul de păr, cari apar 

mai mult s6i mai puţin brune, şi noi suntem de pă- 

xere că aceste granule de pigment îşi aii resistenţa lor
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în epiderma părului ; dar nu este esclusă posibilitatea 

să fie în întreg firul de păr şi o materie colorantă li- 

chidă şi difusă, care să dea părului col6rea sa brună, 

galbenă sâii nâgră. La firele de păr alb am găsit unde 

şi unde bule de aer între celulele epidermei şi tot o- 

dată am observat că aceste fire puse in apă se umilă 

mai mult decât perii colorați. 

Firele de lână colsrate ni se presintă la microscop 

aci galbene aci brune deschise, dar câte odată şi brune 

închise sâii negre, şi bănuim că aceste gradaţiuni di- 

ferite ale coloraţiunei provin de acolo că granulele de 

pigment cele bune aci sunt în număr mai mic, aci în 

număr mai mare, iar la perii negrii in număr forte 

mare. La părul castaniu deschis, am găsit mici locuri 

unde granulele de pigment lips6ă cu totul, şi pote şi 

prin acâsta se pâte explica de multe ori aspectul bălțat 

— tărest — a lânei seine de la rasa aceia de oi. 

Firele de păr stai tot-d'auna mai afund în piele de 

cât firele da ştim şi ele ajung adesea până in apro- 

piere nemijlocită a stratului subcutaneii, ceea-ce face pe 

d-nu Wilhelm de Nathusius-Kânigsborn să dică că toţi 

perii grosieri cu măduvă nu se ţin de epidermă ci de 

stratul subcutaneă. După părerea lui Kâllicher insă, 

canalul mădular al firelor grâse de păr plâcă din cavi- 

tatea comună care se găsesce in interiorul părului şi 

papila nu ar fi decât numai un anecs al firului de 

păr, bine distinctă faţă de acela, şi care şi faţă de cele- 

Palte ţesături ale dermai se presintă cu 6re-care înce- 

pendenţă. Noi aderăm în privinţa acesta la părerea lui 

Kăllicher, şi putem proba cu mai multe preparate mi- 

croscopice făcute secţiuni din pielea ţurcanei că pa-
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pila părului formeză la tâte firele de peri aspri un a- 
necs al părului şi nici odată nu stai în comunicaţiune 

cu canalul mădular. La tâte firele de ştim papila este 
prea mică pentru a se putea cunâsce chiar şi la o mă- 
rime pronunţată. Papila fără îndoială că este o parte 
f6rte importantă a r&ăcinei părului, care probabil mi- 

jlocesce nutriţiunea şi crescearea firului de păr. 

Numim bulb s6i foliculă partea cea mai de jos a firului 
de păr care este mult mai gr6să şi mai mare decât 

cea-l'altă parte a lui şi ai o formă de câpă sâi de bulb. 
Bulbul se resfringe peste papila ce se ridică în formă 

de pălărie din păretele interior al policulei părului, şi o 

acopere pe aceia cu totul pânătin partea cea mai de 

jos a ei. Am observat adesea papilele la firele de păr, 

şi mai tot-d'auna am găsitcă ele sunt ascuţite şi numai 

rare-ori sunt obtuse, — rotunjite. — Acidul acetic con: 

centrat ne face tot-d'auna bune servici la atari prepa- 

rate; el desface ţesăturile pielei de o-laltă, şi apoi le 

putem separa fără multă dificultate şi putem separa 

şi bulbul de papilă. 

Sub numirea de Cerna-Cervena se pune în comereiit 

un fel de lână care după informaţiunile date de fraţii 
Ellmann în Tulcea este forte căutată din causa carac- 
terului ei mâle, şi este bucuros cumpărată de către 

comercianții streini. Monstrele de lână ce le-am avut 

înainte se compun mare parte dintr'un ştim mediocru, 

amestecat cu peri asprii şi groşi. Grosimea acelor fire 

de ştim variază intre 96,6 şi 39,6 micra, iar lungimea 

lor este dela 8—9,5 cm. Firele de păr sunt tot-d'auna 

cu câţi va centimetri mai lungi şi în termen medii de 

60 micra de grose: Ba un fir de păr cu deosebire gros



518 

din lâna acâsta avea o grosime de 89 micra. Deşi lâna 

cerna-cervena este mâle şi mlădi6să îi lipsesce una 

din calităţile de căpetenie ale lânurilor fine şi nobile— 

adică tăria s6ă nervul— şi de aceia ea nici odată nu 

va putea da un postav bun şi trainic, deşi de alt:cum 

s'ar potrivi destul de bine pentru acâsta. Omenii în 
România şi Transilvania fac din ea pănură gr6să pentru 

imbrăcăminte de mânăstiri, şi în parte şi pentru militari, 

apoi straie si ţ6le şi alte articole de pâslă. Colorea 

acestui product variază dela un brun mai deschis până 

la cel mai închis, şi numai rar pote fi numit negru. 

Regretăm că n'am avut ocasiunea să cun6scem pro- 

ducătorii de lâna cerna-cervena, dar presupunem că ei 

“aparţin grupului oilor ţurcane şi pâte sunt de consi- 

derat ca corcituri ale acestora. 

Fraţii Ellmann din Tulcea ne-ai mai trimis şi alte 

specii de lânuri pe cari ei le numesc Grisa. Grisa Bianca 

şi Grisa Negra — cari presiată şi ele Ore-care particu- 

laritate. Categoria din urmă sunt şi mai fine ca păr 

decât cea dinainte şi se compune dintr'un amestec 

mai mult s6& mai puţin omogen de fire de ştim alb 

şi brun, pe lângă un mic procent de fire de păr aspru 

şi nu prea gros. In probele de lână trimisă nous, firele 

de păr nu ai canale cu măduvă, dar din altă parte ni 

s'a spus că în ea se găsesc fire de păr destul de grose 

şi cari sunt cu m&duvă. Grosimea firelor albe şi brune 

de ştim vari6ză între 13,2 şi 37,2 micra;; perii cei mai 

groşi avâu un diametru chiar de 40 micra, încât abia 

mai pot fi consideraţi de ştim. Lâna grisa este de or- 

dinar netedă, are un caracter a bumbac şi pare a avea 

mare predisposiţiune pentru a forma laţe, lungimea ei 
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vari6ză între 6—7 cm. şi escepţional pare că ar creşte 

şi mai mare în decursul unui an. Are multă aplecare 

spre a se sbate—încălcia — pe corp, iar probele trimise 

nou€ erai în mai multe locuri tare încălcite. Ţinerea 

prostă a oilor este în parte causa acestui defect. Stofe 

mai bune nu se pot face nici din lâna grisă, şi ea se 

întrebuinţeză numai pentru fabricaţiunea de pâslă şi 

cioraperie ordinară. 

Am examinat la microscop atât perii albi cât şi cei 

suri din lâna grisă şi am găsit că nu esistă o diferinţă 

in grosimea lor, dar că se găsesc atât între perii albi 

cât şi suri nisce fire de ştim fâr'e subţiri între alte 

fire de păr l6rte grâse. Forte importantă ni se păru im- 

„Prejurarea că col6rea perilor galbeni şi bruni provine 

tot-d'auna din granulele de pigment şi nici odată din 

o materie colorantă difusă. La unele fize de păr numai 

o parte a părului era pigmentată, iar la altele firul în- 

treg dela basă şi până la vâri era plin de granule brune. 

La soiul acesta de lână se găsesc câte o-dală unele 

fire de păr cari la prima vedere par a fi albe; puse 

insă sub microscop ele arată o coloraţiune uşoră, căci 

granulele cu pigment sunt fOrte rari in stratul cortical. 

Din contră în celulele cuticulei părului nici odată n'am 

putut găsi granale cu pigment. In lumina polarisătâre 

perii albi au cu totul altă înfăţişare decât perii galbeni 

s6u bruni şi presupunem că unele din celulele unei 

forme ale stratului fibros ai o structură mai puţin densă 

decât este cea dela firele de păr alb. Lâna grisă pro- 

babi! că derivă dela animale cari au resultat din in- 

crucişarea 6iei ţurcane cu ţigaie. 

După acestea trecem la descrierea iei ţigaie care
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este mult mai importantă pentru România, Transilvania, 

Basarabia şi Bulgaria şi aci vroim să esprimăm mirarea 

n6stră cum de rasa acâsta atât de importantă şi fru- 

m6să a putut fi pusă în cele mai mulie tratate de zoo- 

techniă în grupul oilor ţurcane cu lâna grosieră, deşi 

ea aparţine raselor de oi cari ai o lână netedă sei 

puţin ondulată. !) Dr. I. Bohm în cartea sa despre «Ovi- 

cultură din punct de vedere raţional şi modern» —o 

claseză între oile de munte din Europa meridională, 

şi după descrierea ei dată de May —el presupune forte 

nimerit că ea nu face parte dintre oile cu lâna micstă: 

May—prof. în Weihenstephan în ori-ce cas n'a văduto, 

căci alt-cum ar fi dat o descriere mai nimerilă a ei; 

el dice între altele despre ţigaiă că ea are o lână scurtă 

şi cr6ţă care se as&mănă cu lâna dela Southdown, şi 

un animal dă pe an câte 2—21|, kigr. de lână. Des- 

crierea lui Fitzinger asupra oilor muntenesci şi moldo- 

venesci nu se potrivesce la ţigaiă câtuşi de puţin, şi 

recun6ştem un mare merit profesorului A. Szentkiralyi 

dela Cluj — Transilvania, care pentru prima dată ne dete 

în «Puletinul Ministerului reg. ungar de agricultură, in- 

dustrie şi comercii», fase. II şi III Budapesta 1886 — 

o descriere esactă a acelei rase, şi a arătat iînsemnă- 

tatea acelia pentru ţâra sa. In timpul din urmă profe- 

sorul G. Maior dela şcola dela Herăstrău, în diserta- 

țiunea de inaugurare pentru obţinerea titlului in sciin- 

țele agronomice, la universitatea din Halle a/S, a 

presentat o lucrare forte meritosă asupra rasei tigaie, 

  

1). Observaţiune. Noi am puso în tabela oilor europene — prelucrată 

de noi, în grupul raselor cu lână ceva mal grosieră și drâptă, 
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a calităţilor şi folosințelor economice ale ei, care merită 

deplină recunoscinţă. 

Românii scii târte bine de multă vreme, că ţigaia 

este Gia cea mai bună pentru patria lor, şi incă în se- 

colul trecut D. Cantemir în cartea sa «Descrierea Mol- 

dovei» a atras atențiunea publică asupra val6rei celei 

mari şi a însemnătăţii acelei rase. Mai târdiu o amin- 

tesce şi L. I. Marienburg în Geografia marelui principat 

al Transilvaniei numindu-o bercă s6i ţigae şi dice despre 

rasa acesta că este mai tinără în ţară şi are lână mai 

scurtă, crâţă şi subţire. Dintre scriitorii români din 

timpul mai noi, învățatul Ministru Aurelian, în cartea 

sa des citată. «Ţara nâstră, afirmă şi cu deplină drep- 

tate că rasa aceia este cea mai bună în ţară. El a pro- 

fitat de diferite ocasiuni pentru a recomanda compatrio- 

ților sei şi în deosebi proprietarilor de turme să facă 

cultura ţigăii cu mai multă îngrijire şi să sporâscă 

numărul lor. 

Poeţii români ai cântat în versurile lor, cari aii fos 

traduse în parte de M. S. Regina Elisabetha în limba 

germană, oile ca animalele de predileecţiune ale româ- 

nului, şi ei ati avut in vedere cu deosebire Gia ţigaie. 

Noi înţelegem pe deplin cuvintele D-lui George Maior 

când dice in disertaţiunea sa următârele: «Fie ori şi 

care originea şi proveniența țigăii, schimbe-se ori şi 

cum necesităţi.e timpului, înainteze cultura ori şi cât 

de tare, ruperea păşunilor înlăture Gia ţurcană cu totul, 

dar tot-d'auna va rămânea Gia ţigaie un animal tare 

preţios, care se pote accomoda să satisfacă pe deplin 
tuturor raporturilor economice, ori şi cât de variate 

ar fi ele, căci din ea se pote face tot aşa 6iă escelentă
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pentru lână ca şi pentru carne şi pentru lapte». Dacă 

s'ar implini cuvintele tînărului agronom şi dacă facultatea 

de aduptaţiune a acestei rase ar fi în realitate aşa de 

mare, ca să pâtă satisface pe deplin unui sei altui 

mod de folosinţă al românului! 

Când am venit la 1874 pentru prima oră în România 

am fost tot aşa de surprinşi şi veseli găsind între ţur- 

canele cu lâna grâsă pe acest purtător de lână mai 

bună, şi eram atunci de părerea, că el face parte din 

grupul oilor merin6se din Orient, şi pote fi considerată 

ca o sub-rasă a acelora, Am revenit insă asupra acelei 

păreri şi astădi o punem în categoria oilor rustice cu 

lâna dreptă. 

Ne-am dat ttă silinţa să aflăm când sat introdus 

oile țigăi pentru prima dată in ţările dela Dunărea de 

jos, dar tâte cercetările u6stre au fost până acum zu- 

darnice, căci în nici un singur autor vechiu nu s'a găsit 

date positive despre ea, încât şi acum suntem siliţi a 

lăsa chestiunea neresolvată. 

Este probabil ca ţigăiele să fie originare din vechiul 

Colehis, actuala Mingrelie şi Abchasie, unde încă în 

timpurile cele mai vechi aii fost cultivate oi cu lână 

fină. M. de Neitschiitz, în studiul s&ă despre desvol- 

tarea. oisi, zice că Milesii importaui mari cantităţi de 

jânuri frumâse din ţera Koraxilor—adică din Kolchis, 

care era numai ceva mai inferidră decât a lor; tot aşa ei 

cumpăraii şi ț&sături de lână cari sub numele de 

Shawl eraii în lung şi în lat cunoscute şi f6rte plăcute. 

Lâna de Korax se numesce adesea «f6rte fină» de 

către autorii vechi şi după «memoriile de căl&torie a 

lui I. Klapproth —incă şi astădi locuesce pe frontiera 
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de sud-est a Circasiei, la isvârele Cubanului vechiului 
Hyparis, pe versantul de Nord al muntelui Elborus, pe 

când pe versantul de Sud al aceluiaşi munte se afla 

vechiul Kolchis — un popor cam de vr'o 250 familii, 
despre care se dice că este lucrător, că se ocupă cu 

agricultura, şi din lâna oilor sale face nisce ţesături 

fine, pe cari le vinde sub numirea de Shawl şi se bu- 

cură de o mare reputaţiune în Caucasul intreg. «Ast-fe! 

Koraxii s'au menţinut până în qiua de astăgi în câte-va 

familii şi lâna şi ţesăturile lor sunt stimate. 

Faţă de comerciul fârte intins şi vioiu între diferite 
țări din jurul Mărei Negre, ce era în timpurile vechi, 

pote că acele oi cu lâna fină ai fost duse din Kolchis 

până în România şi Basarabia de astăgi. Profesorul 

G. Maior prin o scris6re datată din laşi în 16 Noembre 

1887 ne comunică că, după nisce sculpturi găsite la 

Adam Klisi în Dobrogea, nu mai incape indoială că 
ţigaia ar fi esistat deja pe timpurile Romanilor în țărite 

de acolo, și el ne promite că se va ocupa mai de aprâpe 

cu cercetarea lor. 

Mocanii din Ardeal ne spuneai că părinţii şi strămoşii 
lor au cultivat animalele de rasa acâsta şi anume atât 

în ţările dela Dunărea de jos cât şi în Rusia meridională 
(Basarabia). I. Wilson dice în cartea sa despre Agri- 

cultura şi Economia rurală din Rusia, testual urmă&- 
t6rele : «Les brebis de Tsigai, dont /'exterieur ressemble 

beaucoup aux merinos, ont la laine plus longue, mais 

pas aussi molle et moins vrill6e que celles de ces der- 

niers ; cette race est repandue dans la Bessarabie et 

dans quelques parties de la Tauride et du guvernemeut 

de Kherson». Dar nouă ni s'a spus din altă parte din |



524 

Rusia, că rasa ţigae este deja din limpurile vechi cu- 

noscută şi iubită în mai multe gubernii ale Rusiei. 

Unul din colegii noştri de studii, directorul Admin. 

Kotschedoff ne scrie de curând că proprietarul N. De- 

râgin a importat din regiunea Dunărenă un cârd de 

80 oi ligăi pe cari le-a introdus în gubernia de Tula 

şi a Moscovei, şi că este pe deplin mulţumit atât cu 

cantitatea cât şi cu calitatea lânei dela ele. Animalele 

ai dat 32/, kgr. lână nespălată care la spălatul d- fa- 

brică a perdu! numai 550%, suc şi murdărie din greutate. 

Dăm aci mai ânteiă rapârtele ruşilor, pentru ca stimaţii 

cititori ai cărţei nâstre să vadă cum în întinsa Husie 

unde sa introdus şi se culţivă deja de multă vreme 

merinosul pur, acea rasă românâscă 'şi-a putut găsi ado- 

ratori, şi noi suntem pe părere, că ruşii nu ar fi recurs 

la importul f6rte costisitor şi impreunat cu multe difi- 

cultăţi al ţigăii, dacă n'ar fi fost convinşi că oile acele 

dau o lână preţi6să, şi deci că ele merită t6tă consi- 

deraţiunea. | 

In regiunile munt6se aie Carpaţilor din Ungaria su- 

peridră, şi Transilvania merită, după O. Herzog, să se 

dea ţigăii mai multă importanţă decât ţurcanei de la 

câmpie, fiind-că ea se împacă bine cu caracterul aspru 

al naturei, şi dă fol6se mult mai mari decât rasa ţur- 

cană». Desconsideraţiunea cu care a fost tratată dia 

țigaie, în acele regiuni nu pare de loc justificată acelui 

autor, şi el recomandă cu insistenţă că din rasa aceia 

să se formeze o rasă eminamentă de carne, pentru care 

după părerea lui şi a lui A. Szentkiralyi, ea este tare 

potrivită — adică în acele localităţi unde sunt păşuni 

abundente.
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Profesorul A. Szentkiralyi este precum s'a spus un 

mare cunoscător şi admirator al acestei rase, şi agri- 

cultorii din jurul Clujului îi datoreză mare recunoscinţă 

fiind-că prin incercârile sale făcute la Cluj-mânăstire, 

el le-a arătat că rasa ţigaie se potrivesce forte bine 

pentru reproducție şi cultură în ţările dela Sudul Car- 

paţilor, dar şi pentru catena lor centrală din Tran- 

silvania. 

Cu ocasia esposiţiei ungare din Budapesta în 1885, 

s'a esprimat din diferite părţi opiniunea că dia ţiguie 

ce se cullivă cu deosebire de către români şi derivă 

din câmpia Transilvaniei, ar merita mai multă atenţiune 

decât i s'a dat până acum, atât în privinţa producţiunei 

de lapte, cât mai cu s6emă pentru carnea ei cea gustâsă. 

Dar după raportul profesorului A. Szentkiralyi oile ţigăi 

trimise atunci la esposiţia ungară din Pesta nu erau 

originare din comitatul Clujului, ci din România, şi dice 

in privința lor următârele: «In anul 1883 se întâmplă 

că din causa închiderei graniţelor oile călătâre din Tran- 

silvania nu putură trece la iernatic în România, ci 

trebuiră să rămână la noi în ţeră, şi inundară şi aşa 

numita Câmpie. Informatorul nostru profită de ocasiune 

şi studiă o turmă de vr'o 2000 capete, şi cumpără câte va 

din ele pentru şc6la superidră de agricultură dela Cluj- 

mânăstire. 

Noi vom mai reveni asupra lor şi vom arăta incer- 

cările de nutriţiune făcute cu ele ; acum trecem la des- 

crierea rasei in cestiune in propria ei ţară—în România. 

Profesorul Aurelian, care a fost multă vreme direc- 

torul şcâlei centrale de agricultură dela Her&străi şi a 

avut destulă ocasiune să cunâscă diferitele rase deoi,
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dice în cartea sa des citată, următârele despre Gia ţigaie : 

«Dacă rasele n6stre de cai aii degenerat ; dacă vitele 

albe sau pipernicit în unele localităţi, cel puţin oile 

"şi-au păstrat t6te calităţile, cărora datoresc vechia lor 

reputaţiune, nu numai în ţările învecinate, ci în t6tă 

Europa. OQia ţigaie, rasă adoptată de ruşi pentru crea- 

țiunea merinosului este, intre rasele de rând, cea d'ântâii 

în Europa. Lâna sa este căutată pentru fineţa firului 

şi elasticitatea lui ; carnea sa era odinidră singură pre- 

ferită de către Sultanii din Constantinopole ; iar ca pro- 

ductore de lupte, nu are păreche. Inlăturând ori-ce amor 

proprii pentru ale nostre, recunâscem că ne putem 

făli cu acestă preţiosă rasă». 

Aşa putu să scrie în anul 1880 un român savant şi 

inteligent despre oi, rasă de oi a patriei sale, care a 

r&mas necunoscută până acum de curând zootechniştilor 

din Europa centrală şi occidentală. 

După acea laudă şi după esperienţele fericite făcute 

de multă vreme de către mocanii şi ciobanii ardeleni, 

nu trebue să ne prindă mirarea dacă cele mai multe 

dintre oile românesci aparţin rasei acesteia, şi numărul 

celor-Palte rase se reduce din ce în ce mai tare. Dom- 

nul G. Maior crede a nu greşi când pune numărul 

oilor ţigăi la 2/, din totalitatea oilor din România, şi 

mai departe dice că oile mocanilor sunt aprâpe numai 

ţigăi curate sei corcituri între țigaie şi merinâse. Acesta 

pote să fie adevărat şi noi nu avem nici un motiv de 

a ne îndoi despre acâsia ; dar când tinărul autor susţine 

că şi oile indigene din Dobrogea iarăşi sunt tâte ţigăi 

merge ceva prea departe şi am audit din altă parte de 

la 6meni demni de credinţă, că pe lângă rasa ţigaie se
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mai cultivă în multe locuri şi oi ţurcane nu în număr 

Mic, şi când am fost în Dobrogea am vădut şi acolo 

țurcane multicele pe multe locuri. 

Dăm deplin cred&ment cuvintelor d-lui Aurelian şi 
respectăm esperienţele d-sale, în general, cari le-a făcut 

pe terenul zootechniei din patria sa ; dar când.ma: de 
curând, în anul 1886, a pus afirmaţiunea că ţigăile sunt 

aşa de bune şi fraomâse, încât nu aă lipsă de nici o 
ameliorare ori inobilitare, trebue să q. clarăm categoric 

că tocmai acâstă rasă are necesitate urgentă deo ame- 
lioraţiune şi este demnă de ea, trebuesce îndreptate 

incă multe părţi la ea şi cu deosebire cultivatorii ei trebue 
să se convingă că este indispensabil să "i amelioreze 
produsul de lână. Von: reveni mai târdii, la sfârşitul 
acestui capitol, asupra acestei chestiuni atât de impor- 

tante pentru România ; acum trecem la descrierea cor- 
pului animalelor. 

Gia ţigaie are un cap mediocru ca mărime, fruntea 

potrivit de lată, un nas uşor incovoiat — berbecat — şi 

un bot binişor ascutit. 

La ie, linia nasului este de multe ori.dreptă. Ochii 
ei sunt relativ mari, şi denotă un temperament vivace 
şi curagios. Urechile sunt de cele mai multe-ori puse 
ceva cam jos, nu prea mari şi de ordinar ascuţite. 
Ci6rnele berbecului se deosibesc puţin de ale ţurcanilor; 
se asemănă mult cu cârnele merinosului de Spania 
numai cât curba spiralei este ceva mai largă, şi sunt 
adesea şi ceva mai lungi şi mai grâse decât ale acestuia. 
Lungimea cârnelor ajunge une-ori până la 0 m. 70. Cârnele 
măsurate de noi la diferiţi individi, aveai o lungime 
de 0.55—0.65 m. Cârnele berbecului sunt de malte ori
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la basă forte grâse şi cu 3 muchi ascuţite, şi apoi! aco- 

perite cu dungi adânci şi piezişe. Berbecii fără cârne 

sunt rari, dar oi fără cârne — ciute — sunt mai dese. 

Oile când ai cârne, cârnele le sunt tot-d'auna scurte 

şi delicate. Domnul G. Maior v&du odată un berbec 

de rasa acesta cu & cârne, care era ţinut într'o curte 

din Bucuresci ca curiositate. 

Prin amabilitatea d-lui N. N. Andronescu ni s'a trimis 

din Bucuresci o căpăţână de berbec de ţigaie în etate 

ca de 6 ani, a cărui figură oalăturăm aci, şi vroim să 

maj adăogăm că el trebue să fi aparţinut unui animal 

forte mare şi puternic, căvă în comparaţiune cu alte 

căpăţâni de rase inrudite este de o coastituţiune fârte 

puternică : are o lungime basilară de 999 mm., şi o 

lărgime mare între ochii de 90mm. Lăţimea craniului 

după marginele pesteridre ale cavităţii oculare ajunge 

chiar la o dimensiune de 126 mm. 

Gâtul ţigăii este de obiceii de o lungime potrivită, 

in tâte părţile musculos şi bine situat. Câte odată unii 

perbeci ati o mică bărbie cu lână ceva mai lungă (vedi 

figura unui berbec negru dela şcâla dela Her&strâu). 

Grebenul este ceva înalt, şi după umeri se scoboră 

repede, şi de aceia animalele par în cât-va strimte. Bol- 

titura toracelui lasă qe multe ori de dorit, şi tocmai 

acâstă parte a corpului ar trebui ameliorată, când rasa 

acesta ar fi menită să dea oi de carne în adevăr de 

val6re. Corpul ei are o lungime potrivită, spinarea este 

drâptă, dar ar putea să fie şi ea ceva mai dreptă şi spata 

mai puţin teşită. La uneie animale am vă&dut partea pos- 

teri6ră a corpului mai bine formată şi presupunem că 

oile pe cari le-a procurat prof. A. Szentkiralyi pentru
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şe6la de agronomie dela Cluj-mânăstire ai aparţinut 
unei familii mai bune din rasa aceia, căci alt-fel ele 
nu ar fi posedatun corp atât de frumos în partea dinapoi. 
Am avut în tâmna anului 1886 ocasiunea de a vedea 
mai multe din aceste oi, şi trebue să admitem că in- 
lormatorul era pe deplin îndreptăţit de ale descrie în 
modul următor: «Trupul este !ung, grebenul ceva ri- 
dicat, spinarea lungă şi drâptă, incheetura şoldurilor 
fOrte bună, spata lungă şi la multe animale drâ&ptă». 
Adâncimea pieptului ţigăii ar putea să fie ceva mai 

buuă în genere, la oile fâtătâre adulte ea abia ajunge 
la 26 cm., iar la berbeci arare-ori peste 35 em. La cei 
din urmă periferia corpului—mășurat după umeri—este 
de 88—90 cm., iar lungimea corpului vari€ză intre 0.65 
şi 0.75 m., iar la oile f&tătâre între 0.58 şi 068 m. 

Inălţimea berbecilor celor mai mari trece adesea şi 
peste 0,72 m., iar în termen mediii este de 0,65 m. 
Oile f&tătâre rămân cu 6—8 cm. mai mici dă cât ber- 
becii, dar S'ait găsit odată oi de 6 ani care erai de 

0,65 m. inalte. Greutatea berbecilor pe deplin desvol- 

taţi şi bine hrăniţi varieză intre 45 şi 62 klgr. iara 

oilor între 32 şi 44 klg. Cu ocasiunea şederei nâstre 
la Herăstrău s'a cântărit un berbec negru de 4 ani, care 

bine hrănit avea greutatea considerabilă de 67!/, klgr. 

Un berbec alb de aceiaşi rasă cântări 59 klgr., o 6ie 

fătătâre n6gră 47 klgr., o die albă 42 klgr., un cârlan 

de 7 luni 32 klgr. Din altă parte—din Moldova—ni s'a 

dat greutăţi de berbeci şi oi şi mai mari de cât aceste 

pe cari însă noi, din anumite consideraţiuni ce nu le 

putem spune aci nu vroim să le punem la tipar. 

După cântăririle profesorului A. Szentkiralyi, oile ţi- 

34
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găi de la Cluj-Mănăstire nu aveai o greutate aşa de 

mare ca animalele de la Her&străă. Dintre 35 de oi bă- 

trene cântări cea mai mare 43 klgr. iar cea mai mică 

30 klgr.; dintre 4 berbeci bătrâni cel mai grei trase la 

cântar 45 kigr. iar cel mai mic 43 klgr. Mieii de curând 

fătaţi aveaii în diua fătărei în termen mediii o greu- 

tate de 3,95 kKlgr. iar oile—femenine—de câte 2 ani câte 

28—36 klgr. iar berbecii de 2 ani câte 27—38 klgr. După 

datele lui Szentkiralyi, greutatea vitală a mieilor este 

cam 1007, din greutatea vitală a oii mume. 

Țigăile au o piele potrivit de grosă care este atât la 

inividele tinere cât şi la cele bătrâne tot-dauna ne- 

tedă şi întinsă pe corp, oi cu cute, cu pielea indoită, 

n'am observat nici odată la rasa acesta. Intormatorul 

nostru din Transilvania ne spune că o singură dată a 

vădut un miel cu pielea făcută cute, dar mai declară 

categoric că pielea ţigăii este: mult mai grosă şi mai 

tare de cât a merin6selor cu părul scurt; dar de altă 

parte că este mai subţire (slabă) de cât pielea de la 

țureave. De aceia căputa făcută din pielea de ţigaie nu 

este destul de tare şi durabilă. 

Pe pielea mieilor tot-d'auna observăm un acoperemâni 

uşor de miţe incârligate între cari se află câţi-va peri 

lungi şi isolaţi. De acea domnul Maior deduce că ţi- 

gaia este o rasă cu totul independentă, de şi nu este o 

sub-rasă s6i varietate degenerată a merinosului. Este 

cunoscut că aceste din urmă aii fără escepţiune ia 

etatea fragedă nisce peri lungi şi aspri deseminaţi 

printre laţele de lână, cari cad de sine după câte-va 

săptămâni de dile şi fac loc lânei veritabile (lanugo). 

Noi înşine n'am avut ocasiunea să vedem miei ţigăi,
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fiind-că tot-d'auna am putut călători numai vara târdiă 
şi tomna, prin România şi Transilvania, şi la timpul 
acesta mieii erau deja bătreni, de câte 5—6 luni de dile, 
cârlani (n6teni). | 

Firele de lână fină răsar la mieii de ţigae din piele 
in formă de mici fascicule şi formsză nisce bucle fru- 
muşele pe care se pune relativ mare preţ şi de care 

depinde val6rea lor. Cu deosebire frumâse sunt peile 

„de la mieii încă nel&taţi din care se face cojâca cea 
mai scumpă pentru căciuli cunoscută în comerciă sub 
numirea de Schelik ; şi tot-d'auna este mai scumpă de 
cât altele. Inainte vreme eraii tare căutate peile ce- 
nuşii, dar acum se dă preferinţă peilor negre ca corbul. 

Comerciul cu piei estg de mare importanţă pentru Ro- 
mânia ; aşa bună-6ră în anul 1884 s'aii esportat din ţară 
pentru 403,724 lei piei brute şi pentru 242,160 lei piei 
tăbăcite pentru fabricăţiunea de mănuşi corduan şi ma- 
rochin. 

Caracterul lânei țigae este cu totul altul de câta tu- 
turor țurcanelor şi are mai mult s6ă mai puţin mare 
asemănare cu merinosul de piepteni al nostru. În fineţă 

ea se pâte compara de multe ori pe deplin cu lânurile 

mediocre de soiul acesta, căci este tot aşa de mâle ca 
şi aceste, şi de sigur că ar avea o val6re şi mai mare 

dacă ea ar fi ceva mai tare, mai cu nerv. Ţinerea mai 
tot-d'auna prâstă pe timpul de iarnă a animalelor este 

„causa că lâna ţigaie stă în val6re în urma altor lânuri 

similare. 

Am luat multe probe de lânuri de acolo cu noi la 
Halle a|/$ pe cari le-am studiat in cabinetul de lânuri 

-de aci şi am găsit că grosimea firelor de lână țigaie va-
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ri6ză între 20—35 micra. Ba am găsit că unele fire erai 

şi numai de 19 micra de grâse, iar cele mai grâse erai 

de 36,2 micra. Unde şi unde, şi cu deosebire la gâtul 

acestor animale se mai găsesc şi unele fire de peri groşi 

cari ai grosime de 39 — 42 micra, şi cari de ordinar 

aveaii un canal de măduvă. Firele de lână veritabilă 

ale ei însă nici odată nu ai m&duva intocmai ca şi 

firele de lână merin6să. 

Lâna ţigaie are mai tot-(Vauna o ondulaţie s6i în- 

creţire regulată şi frumuşică şi în termen mediă pe lun- 

gimea de 1 cm. se găsesc 5 arcuri de ondulaţie, după 

care noi am clasifica-o de Terţia. După fineţea ei insă 

este ceva mai superidră şi face parte din clasa «Se- 

cunda». Pe animalele din rasa „acesta am găsit de multe 

ori lânuri, care aveaii o conformaţiune normală, lânuri 

cu arcări înalte n'am observat, dar am vădut lânuri 

cari puteau fi numite puţin arcute s6ui drepte. Numai 

in casuri isolate se găsesc producte de soiul acesta pe 

cari după caracterul lor le-am putea numi «fidel ondu- 

late», cele mai multe insă sunt contrarul. 

Fără îndoială că la majoritatea lânilor ţigăi le lip- 

sesce uniformitatea necesară atât în privința ondula- 

țiunei sei a încreţirei cât şi a fineţei firelor. Insă este 

un vechii principiu al cultivatorilor noştri de oi din 

Germania care dice că cu cât o lână este mai uniformă, 

adică cu cât firele ei în t6tă lungimea lor sunt mai 

uniforme în ceea-ce privesce fineţa, mlădioşia şi elas- 

ticitatea, cu atât sunt mai egale între ele şi ondula- 

ţiunile ei în şuviţe în t6tă lungimea lor şi acest raport 

„la noi în Germania se numesce fidelitatea ondulaţiunii 

lânei. Fidelitatea ondulaţiunei este o însuşire care se
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consideră ca decisivă pentru fineţa şi calitatea unei 
lâni, atât din partea cultivatorului de oi cat şi din partea 
fabricantului. 

In t6te localităţile unde țigaia este ţinută ceva mai 
bine, lâna ei are un luciii frumos, care 'Şi reamintesce 
luciul nobil a lânilor nâstre merin6se celor mai bune: 
Dar când ţinerea lor este prostă, atunci de sine se in- 
țelege că se perde acest luciiă particular. 
Cul6rea lânei este frte variată; noi am vădut fârte 

multe oi albe din rasa aceia, dar şi unele animale roşii. 
negre şi câte odată se ivesc şi unele individe bălţate, 
După cul6rea lor deosebim următârele varietăţi : 

Ţigăi albe 

» negre 

» fumurii”) 
»  seine 

Firele de păr cele cu m&duvă dela cap şi picidre la 
oile albe nu sunt tot-d'auna albe curat ci de multe ori 
colorate brun închis, câte odată şi bălţate s6i tărcate; 

  

*) Observaţiune. D-nu Maior presupune că varietatea fumurie care se 
găsesce mai des în Dobrogea ar fi în cât-va favorisată da natură fiind-că 
planta numită Hypericum crispum și o alta ce cresce acolo pune o ba- 
rieră întinderei ţigăei albe, pe câna pentru cele brune şi negre ea este 
inofensivă, şi dee! le favorisâză pe aceste. Un esemplu eelatant de selec- 
ţiune naturală voesce a fi observat de la anul 1880 înedee, că cele albe 
aii perit mai tâte de Cârciag, pe când cele fumurii negre și seine ati fost 
mai puţin hântuite de acea bolă. Dar şi în turmele famurii se ivese de 
multe ori şi individe negre, seine ori albe. [n privinţa oilor seine însă 
Smenii previn mai tot-d'auna natura, căci le esclud şi taie ca mieii deja, 
Noi nu împărtășim de loc părerea domnului Maior, și credem că ţigăile 
alba ai esistat acolo pe lângă cele fumurii din timpurile cele mai veehi şi 
anume în locurile acele unde esistă Hypericum ca și acolo unde el lip- 
sesce cu totul din flora ţărer, 

.
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şi nu arare ori se întâmplă că mieii când se nasc sunt 

cu totul bălţaţi şi apoi numai după câte-va luni de dile 

devin cu totul albi. In anul 1886 am primit din țară o 

ast-lel de piele tărcată care era acoperită cu multe pete 

brune şi mici, şi ni s'a comunicat de acolo, că se ivesc 

multe asemenea piei la mieii ţigăi. 

Sucul lânei ţigaie este uşor lichid şi oleios şi el se 

pote aşor înlătura la spălare fără mari dificultăţi ceea- 

ce este de mare importanţă pentru oieriile de acolo. 

D-nu G. Maiora făcut încercări de spălare cu diferite 

probe de lână tratându-le mai ânttiii cu apă ordinară de 

conduct, la o temperatură de 170C, apoi cu o soluţiune 

caldă de sodă de 5], concentraţiune la o temperatură 

de 50C, şi, în fine, a estras şi grăsimea din ea cu eter 

pentru a constata scăderea ei în procente, şi a obţinut 

următorele resultate: 

Perderi în procente 

spălatăîn apă rece. . . . . 953,51 

P
E
 

1 Ţigae fumurie . »  » soluţie desodă caldă 38,3» 

» cu eter ..... 59,6 » 

» v»apă rece .. . . 443» 

O)Ţigaiealbădepe ș ,  , soluţiedesodă caldă49,0» 
un berbec 

» cu eter ..... 50,2 » 

» apă rece . . . . 46,6» 

» soluţie desodă caldă 30,1 » 

cu eter... .., 51,5» 

» vapă rece .. . . 30,8» 

»  » soluţiedesodăcaldă 40,4» 

» cu eter ..... MA» 

3) Merino-igaia 
(Polspanca) albă 

4) Tigaie seină . 
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Perderi în procente 

5) Ţigaia albă de la spălatăinapărece . . . . 417,9» 

uegustorul Petrov ! »  » soluţiedesodăcaldă51,2» 
din Tulcea » cu eter .. . . . 592,0» 

6) Ţigaia albă din | „  » sodă caldă ... 150» 
Tulcea, spălată 
din comerciu » cu eter... ., 415.4» 

» vapă rece .. .,. 4992» 

» »sodă caldă ,.. 95,5» 

» cu eter .. . . . 56,5» 

7) Ţigaia albă din 
Constanţa 

Profesorul A. Szentkiralyi pune scăderea lânei ţigaie 

in greutate la spălarea cu eter de la 16,47 — 46,300 

seu în termen mediii de 25%/,. Mocanii din Transilvania 

ne-au spus că la Săcele, lângă Braşov, la spălarea ei 

în apă rece putem calcula în termen mediii un scădă- 

ment de 50%/,. 

Luciul părului provine la ţigaie ca şi la cele mai multe 

animale din sucul care le separă glandulele sebacee, 

din partea esteri6ră a pielei. După cercetările micros- 

copice făcute aci în Halle, numărul şi mărimea acestor 

glandule este mai mare de cât la ţurcane şi alte rase 

de oi cu lâna grâsă, şi pâte este bine şi util dea a- 

minti şi aci ceva în general despre glandulele sebacee 

şi sudoripare de la unimalele n6stre. Cele d'ântâiu sunt 

nisce conformaţiuni mici ce aparţin formaţiunei glan- 

dulelor şi cari staă tot-d'auna în dermă şi nici odată 

in stratul subeutanei al pielei. Aci ele se ivesc în număr 

mic ca aşa numitele glandule sudoripare la cari căpă- 

teiul este sâi în locurile cele mai adenci ale derme! seu 

in stratul subcutanei.
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Glandele sebacee de obiceiă sunt legate de presenţa 
fivelor de lână în a căror pieliţă ele se revarsă simplu, 
dublu, sâii de mai multe ori. Noi am observat că la 
perii de ţigaie se găsesc adesea mai multe orificii a 
glandelor sebacee în pieliţa p&cului, cari însă sunt mai 
tot-d'auna f6rte delicate şi pot fi observate numai între- 
buinţându-se măriri frte tari. La tâte firele de lână 
mai subţiri insă nu arare-ori distribuţiunea lor este 
ast-fel că pielea părului e un anex al organului glan- 
dulos. Structura glandelor sebacee este fârte diferită, 
mai tot.d'auna formâză nisce mici săculeţe cari par a 
fi des împ&nate cu mici vesicule giandulare. La altele 
iarăşi se observă nisce mici escavaţiuni în partea de 
jos cari aci ai forma de flacâne lungărețe, aci iarăşi 
o formă rotundă. Vase sanguine nici odată nu am | 
putut constata în aceste corpuri glandul6se. Intensi- | 
iatea secreţiunei de grăsime pare a fi mică şi func- 
țiunea lor consistă numai în o mică ungere a părului 
şi a pielei. 

Desvoltarea glandelor sebacee se face în stratul es- 
tern al celulelor pielei, tot aşa ca şi la glandulele su- 
doripare şi lactifere pe când ea este tot-d'auna impreu- 
nată la prima disposiţie —- formare — a părului şi pote 
fi observată numai din a 4-a sâi a 5-a lună din pe- 
ri6da foetală. 

Prof. Wilkens a emis de curend părerea că luciul 
părului şi abundența în lapte a animalelor stai intr”o 
Strinsă legătură una faţă de alta. «Părul *(lâna) devine 
luciă printr'un mic strat de grăsime pe care îl secre- 
teză glandele sebacee ale epidermei. Aceste glande ai 
o structură în formă de strugure şi seul îl produc din 

va
z 
S
Â
R
B
I
 
a
c
 

mo 
iaâ

le 
ni 

 



537 

vasele sanguine cari inconjură aceste glandule. Lap- 
tele se produce de o glandulă în formă de strugure, 
care îşi are sediul în epidermă. 

«Fiind-că glândele sebacee şi lactifere coincid în pri- 
vinţa posiţiei, formei şi prestaţiunei lor, de aceia din 
acțiunea cunoscută a glandelor sebacee (strălucirea pă. 
rului) se pâte conchide acţiunea necunoscută a mame= 
lelor. Şi din punctul acesta de vedere luciul părului 

este un semn al lactaţiunei.» 
Noi nu împărtăşim peste tot acâstă opiniune a stima- 

tului autor, şi mai cu s6mă pe simplul motiv că toc- 
mai în Orient se găsesc multe animale, mai cu semă 
vaci cari ai un păr f6rte strălucitor şi totuşi sunt rele 
producătre de lapte, şi din contră in călătoriile nâstre 
am v&dut multe individe cu părul înțepoiat şi fără de 
nici ui: lustru şi din potrivă relativ dădeai lapte destul. 

Din formațiunile glandul6se cari dai pielei însemnă.- 
tatea unui organ de secreţiune, afară de glandulele seba- 
cee mai sunt şi glandulele sudoripare. La acestea partea 
inițială în formă de ghem este pusă să în partea 
cea mai de jos a dermei, sâii de regulă in stratul sub- 
cutaneii, prin urmare mai adânc decât pungile părului 
şi înconjurate de celulele grase ale paniculului adipos 
(Paniculus adiposus). Noi am observat de repelite ori 
la ţigăi, că canalele de scurgere a glandelor sebacee 
sunt mai lungi ori mai scurte după grosimea pielei; 
căci ele străbat derma şi din acesta trec în epidermă 
pe lângă papilele invecinate cu ea. In drumul lor ele 

fac unele învârtituri în formă de tirbuşon cari sunt 
mari cu deosebire în epiderma pielei. Orificiile acestor 
canale apar pe suprafaţa pielei în cea mai mare fineță
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în cât abia pot fi zărite. Când părul este prea des atunci 

glandele sudoripare se varsă in pielea de la rădăcina 

părului şi se amestecă cn grăsimea glandelor sebacee. 

Funcțiunea glandelor sudoripare este fârte importantă 

pentru corpul animalelor n6stre, căci ele fac posibilă 

respiraliunea corpului, adică servă pentru eliminarea 

din corp a substanţelor deja usate, şi de aceia este 

de lipsă că activitatea acesta a lor să nu fie nici odată 

distrusă. Sud6rea emisă pare a servi tot-odată dre-cum 

ca o uns6re a pielei. 

Lungimea lânei ţigaie variâză între 7 şi 8 centimetri 

şi numai în casuri escepţionalmente ajunge cu 1 —2 cm. 

mai lungă. Elasticitatea ei însă lasă în cât-va de dorii, 

adică tensiunea ei este slabă. Tensiunea unei lâni nu- 

mai atunci o putem numi bună, când este mare şi 

elasticitatea aduce repede firul în mărimea lui de mai 

inainte. Candidatul de profesură Fr. Ferentz a făcut 

experienţe in laboratorul de agronomie din Cluj-Mânăs- 

tire de sub direcţiunea d-lui A. Szentkiralyi despre 

forța de tracţiune la lâna țigaie cu aparatul Bohm Ha- 

gershofi, şi a găsit ca aceia variază între 4,35 şi 13,5 

grame. Tensiunea este în termin mediu de 93:/,0%0. 

După spusele fabricanţilor din Ardeal! elasticitatea lânei 

țigaie ar fi de multe ori satisfăcătore pe deplin; ea se 

încâlcesce bine şi dă mai tot-d'auna postavuri forte du- 

rabile. In industria de casă românâscă se prelucreză pe 

fie-care an mari cantităţi de lână ţigaie, şi găsesci acolo 

aprâpe în fie-care casă ţărănescă câte un resboii pentru 

țesutul de pănură şi de straie. Femeile torc firele cele 

mai fine şi anume nu pe r6tă ci numai cu fusul simplu 

de mână, pe care ele sciii să'l învârtâscă forte bine. 
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De multe ori torsul se boiesce în casă şi apoi se pune 

pe răsboiul de ordinar încă forte primitiv. Pive pentru 

bătutul pănurei şi a postavurilor sunt în (6tă ţara peste 

400, şi procederea la baterea lor în pivă este mult mai 

bună de cât 'şi-ar putea-o cine-va inchipui la industria 

de casă de acolo. 

Domnul Maior dice că cu industria de casă pote 
concura victorios industria de lână din mânăstiri. Se 

fac atât în mânăstirile şi schiturile de maice cât şi de 

călugări tâte stofele şi țesăturile necesare pentru nece- 

sitatea proprie. 

«Şi cu deosebire călugărițele desvoltă din timpurile 

străvechi multă silinţă şi îngrijire la fabricaţiunea de 

stofe fine din lână albă, brună şi văpsită, s6i din lână 

amestecată cu mătase. Călugăriţele aii fost acele cari 

au procurat industriei de casă şi ţerănesci intrarea şi 

consideraţiunea la locuitorii oraşelor. Deşi ţărancele 

n6stre "şi-au atras admiraţiunea şi recunoscinţa streină- 

tăţii pentru fabricaţiunea de stofe fine ae mătase crudă 

(borangic) totuşi în fabricaţiunea de postavuri ele ai 

rămas ceva înapoi, nu insă şi în fabricarea de straie 

şi covbre colorate. Industria săsescă-ardelenâscă, care 

a devenit celebră şi atât de importantă şi pentru Ro- 

mânia, 'şi-a însuşit tocmai acestă industrie românescă 

de casă». 

«Ţes&toria de lână, fabricaţiunea de postav şi flanele 

din Braşov şi Sibiii işi trag originea din industria ro- 

mânescă de casă; qice raportul camerei de comercii 

şi industrie din Braşov. Ea sa menţinut până în dilele 

nostre mai mult prin esclusivismul ei de corporaţiune 

şi prin privilegiile breslei, decât prin technica şi pres-
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taţiunea ei. De la construirea căilor ferate ruse şi de 
la deschiderea concurenţei streinătăţei ea a apus aprâpe 

cu totul, pe când industria de casă românescă prosperâză 

mai departe şi a lăcut progrese esenţiale. 

«Un concurent mai înverşunat al industriei n6stre 

de postav şi flanelele de la oraşe este industria de 

casă românescă din Râşnov şi mai cu semă din Săcele 

în apropierea n6stră nemijlocită. Pe lângă fabricaţiunea 

de postav s'au mai desvoltat alte industrii accesorii de 

croitori români, găitănari, etc., cari fac din Qimie albă 

cioreci, spenţere, mantale pentru ţăranul român ca şi 

pentru sas şi secuiii din Transilvania, ca şi pentru cel 

din România, pe cari le vind pe la bâlciuri. De ase- 

menea ei mai fac şi mantale şi surtuce cu găitane 

dintrun postav brun şi trainic pe cari îl fabrică pe 

lânga dimia albă, şi le desfac în abundență între 

români». 

Diversele produse ale industriei de casă românesci 

se pun în comercii sub următorele numiri: 1) Şaiacul 

este fără indoială stofa din piepteni cea mai bună şi 

mai căutată care se face din lâna ţigaie brună sau 

n6gră ne-văpsită, şi este purtată cu predilecţiune de 

clasele mai bune, chiar şi de proprietarii bogaţi, şi se 

distinge prin o mare durabilitate. 2) Aba sai dimie 

este un postav mediocru ca fineţe de culdre negră, 

brună, cenuşie saii albă, care se întrebuinţeză cu deo- 

sebire pentru confecţionarea hainelor pentru bărbaţi. 

3) Muhaer sai flanele de calitate uşoră şi grea servesce 

cu deosebire pentru îmbrăcămintea femeilor, dar și 

pentru bărbaţi. 4) Camilafcă, adică văluriie negre de 

mare fineță ce se fabrică de obiceiii în mânăstiri.
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Numirea de chrame, cergă Şi şubă o ai nişte stofe 
făcute din lână de Gie, dar despre care nu nutem da 
amănunte mai de aprâpe fiind-că nu am avut ocasiune 
să vedem atari produse. 

Pentru fabricaţiunea de bete şi brâne cari se pOrtă f6rte 
des la ţară atât de bărbaţi cât şi de femei se între- 
buinţeză lâna de ţigae, pe cână pentru fabricarea de 
panură de grosă se intrebuinţeză mai mult numai lâna 
țarcană şi stogoşe. Pentru fabricaţiunea de găitane şi 
pestelce se intrebuinţeză lâna ţigaie din cea mai fină, 
Şi numai escepţional lâna stogoşe. 

Dacă înainte vreme s'a afirmat de către unii călători 
că straiele cele gr6se (săricile) se fac din lâna țigaie, 
trebue să admitem că acei domni nu ai vădut 'nici 
sărici şi nici lâna ţigaie, căci acestea se fac tot-d'auna 
numai din lână gr6să țurcană şi sunt cu mult inferidre 
în val6re straielor (cadrile) şi covorelor făcute din 
lână ţigaie. 

Cât de mult stimeză încă şi astădi saşii din 'Transil- 
vania lâna ţigaie o pâte vedea onor. cititor dintrun 
raport pe care il reproducem după jurnalul «Kronstădter 
Zeitung» din Braşuv: 

«S'a pus de mai multe ori chestiunea şi din partea 
ofici6să : dacă fabricile de postav din Braşov, Sibiu, 
Cisnădie şi Sighişâră sunt avisate saă nu la lâna nu- 
mită țigaie—fie cu privire la instalaţiunile lor. fe cu 
privire la calitatea produselor lor. 

«R&spunsul la intrebarea acâsta a devenit mai urgent 
s6ii chiar f6rte urgent cu deosebire de la închiderea 
graniţelor române încâce, fiind-că lâna acesta țigaie se 
pote importa direct numai din România, care import
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insă a devenit o imposibilitate prin impunerea de taxe 

de intrare f6rte urcate, sai indirect şi din Rusia adică 

Basarabia, Bulgaria de Nord şi în cât-va şi din Serbia, 

dar importul lânei din aceste ţări numai atunci ar fi 

posibil pentru fabricant, când tarifele de transport pe 

câile ferate indigene, şi a societăţii ces. reg. de vap6re 

dunărenă, ar fi aşa de scădute în cât spesele de travs- 

port pe Dunăre până lu Orşova saii Baziaş şi apoi de 

acolo pe calea ferată către Transilvania până la unul 

din orasele numite, să nu fie nici-de-cum mai mari 

de cât la importul direct cin România. 

«R&spunsul la întrebarea pusă este următorul: 

«Lâna ţigaie care este o lână lungă la fir şi ocupă 

un loc intermediar între lânile fine proprii dise şi 

lânile grâse ; este indispensabilă pentru fabricaţiunea 

postavurilor şi flanelelor niai grâse cari aii fost făcute 

până acum pentru exigenţele populaţiunei din România, 

dar în pavte şi pentru a celei indigene. Marfa aceia 

pâte fi făcută în calitatea cerută numai din lâna ţigaie 

ceva mai gr6să şi mai ieftină. Lânurile merinose din 

Ungaria cari sunt mai fine nu ar face alt-ceva de cât 

să scumpescă productul trecând peste gradul de fineţă 

cerut, pe când lânurile gr6se—ardelene şi ungare —ţur- 

cane ar da un produs prea grosier şi dur. | 

«Din particularităţile lânei ţigaie cu firul ei lung elastic 

şi creţ urmeză de sine că instalaţiunile tuturor fabri- 

cilor n6stre de ţesătorie s'au alipit în mod just de ca- 

litălile lânei ţigaie. | 
«Câte-va fabrici mai mari de la noi, este adevărat, 

ducreză şi lânuri mai fine de Ungaria (merin6se) şi a- 

nume în cantităţi considerabile dar majoritatea postă- 
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varilor şi flanelarilor noştri sunt avisaţi la lâna ţigaie. 

Şi acâsta actualmente cu atât mai mult cu cât ele sunt 

acum silite să'şi creeze un noi debuşeii pentru pro- 

dusele lor in Bulgaria şi Serbia, unde postavurile ce- 

rute nu difer in calitate de cele ce se caută în România. 
«O altă întrebare este, dacă specia acâsta particulară 

de lână nu s'ar putea produce în interior cu acelaşi 

preţ şi in acviaşi calitate? S6i că postăvarii şi flane- 

larii de aci sunt numai decât avisaţi de lâna ţigaie, 

după ce ea nu mai p6te fi adusă din România, nu s'ar 

putea aduce ea din Basarabia, Bulgaria şi Serbia? 

«Lâna ţigaie care se găsesce mare parte în coldrea 

albă, seină şi roşie (fumurie) şi este preferită de in- 

dustriaşii noştrii de lână tocmai pentru ondulaţiunea 

ei cea regulată, îrumâsă şi marcată, ca şi pentru firele 

ei cele lungi şi elastice şi pentru preţul ei cel ieftin, 

se produce în calitatea cea mai bună şi în cantitate 

suficientă în Dobrogea şi Basarabia. 

«In Bulgaria încă se găsesc oi ţigăi, dar lâna ţigaie 

nu se produce acolo în cantitate suficientă. Iar în Ser- 

bia cu atât mai puţin. 

«În părţile transilvane ale ţărei se găsesce numai 

Gia ţurcană care produce lâna grâsă ţureană, pe când 

Gia ţigaie se găsesce numai rar in economiile din pa- 

irie. Mocaitii transilvani îşi ţin oile lor, cari sunt mai 

tâte oi ţigăi, în câmpia de la Dunăre şi le tund mare 

parte acolo; de aceia lâna ţigaie se găsesce forte rar 

între lânile produse în inieriorul Transilvaniei. 

«Mocanii noştri, cariişi ţin oile lor in România şi anume 

acum mai numai în Dobrogea, pot şi acum să'şi aducă 

lâna lor acâsă în Transilvania scutită de vamă pe basa
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unor drepturi vechi, cari au fost recunoscute şi de 

către guvernul ungar. Insă pentru acâsia ei trebue să 

'Şi aibă biletele lor de vite in regulă, adică biletele des- 
pre vitele mânate la păşune pe teritor strein după re- 
gistrele ţinute în evidenţă la biurovrile vamale, după 
care apoi li se permite să aducă acasă scutiţi de vamă 
câte 2 oca de lână de fle-care cap de die. 

«Biletele aceste însă lipsesc actualmente la cel mai 
mulţi mocani fiind-că de vre-o 3—10 ani incâce ei le-ati 
neglijeat cu totul s6ă că le-aă părăsit cu totul, fiind 
şi aşa ori şi ce import de lână scutit de vamă, şi re- 

gularea lor din noi asupra vitelor de la păşune în stre- 
inătate ar fi atras după sine plătirea coniribuţiunei cu 
care sunt în restanță. Unii dintre mocani cari sunt în 

regulă cu biletele lor de vite, în românesce numite 
«regie» 'şi-aii adus şi în anul acesta 1886, lâna lor fără 
a plăti vamă pentru ea. Dar cantitatea de lână ţigaie 

care a fost adusă în chipul acesta in Transilvania şi 
pote se va mai aduce încă câte-va rămăşiţe, ahia:lor- 

meză a.9-a parte din cantitatea necesară fabricilor nOs- 

tre de postav, flanele şi cerg:. Dacă cantitatea de lână 

țigaie necesară fabricilor mari şi mici şi industriei de 
casă o vom evalua pe an 10,000 de quinitale, şi lâna 

adusă de mocani ca scutită de vamă o vom evalua la 

2000 quintale, totuşi mai remân de acoperit cam 8000 

de quintale din consumaţiunea ordinară. 

«Deci, precum vedem, camera de comercii şi indus- 

trie din Braşov a prevădut de timpuriii măsurile po- 

trivite şi începând din luna lui Maii a. c.,a intervenit 

de repeţite ori pe lângă Ministerul ungar de comerciiă 

pentru permisiunea importului de lânuri rusesci, bul- 
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gare şi sârbesci, şi cerând ca permisiunea acesta să 

se acorde în genere şi să nu mai fie necesar de a face 

petiție la ministerul de comerciă pentru fie-care trans- 

port în parte, şi apoi deosebit de acestea, camera inter- 

vine şi pe lângă societatea ces. reg. de navigaţiune 
dunărenă şi pe lângă direcţiunile căilor ferate respec- 
tive pentru reducerea tarifelor de transportul lânei. 
Acăstă reducere de taxe s'a acordat, numai pagubă că 
atât de târdiă — prin luna lui Septembre, — unde lâna 
din ţ6rile menţionate era deja vindută şi esportată în 
Francia, Germania, etc. | 

aAst-lel cei mai mulţi dintre postăvarii şi flanelari! 
noştri din Braşov, Sibiu, Cisnădie şi Sighiş6ră au r&- 
mas fără materialul obicinuit pentru timpul lor de lu- 
cru—de iarnă. 

Şi apoi cum le va merge de aci incolo lor, carisunt 
representanţii uneia din industriile n6stre cele mai im- 
portante, dacă cel puţin postăvarii nu'şi vor modifica 
şi întocmi atelierele pentru prelucrarea de lânuri mai 
fine merin6se din Ungaria ?» 

Deşi in cele ce s'au dis păn acum noi am audit multe 
lucruri demne de laudă în privinţa crescerei părului 
şi a calităţei lânei ţigaie, totuşi de altă parte nu trebue 
să nu spunem că sunt încă unele lucruri de ameliorat 
şi îndreptat ia ea, şi rasa acesta încă tot nu păte fi 
presentată ca o rasă veritabilă de cultură. 

Inainte de tâte este necesară o ameliorare esenţială 
în starea lânei acestei oi, cum stă lâna pe piele, căci 

ea nu este destul de dâsă (densă) ba de multe ori a 

trebuit să o numim chiar rară, şuvițele ei sunt de 

multe ori ascuţite, şi împărţirea ei în suviţe nu este 

35
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uniformă, şi lâna întregă apare destrămată şi uşâră. In 

urma acestor defecte nici greutatea lânei tunse de pe 

aceste animale nu este aşa de mare precât ne-am aş» 

tepta la prima vedere. Pe un spaţiii de un milimetru 

pătrat arare-ori am găsit mai mult de 30 fire de lână 

dar de multe ori şi numai jumătate atât, iar în termen 

mediu ca 95 fire. Dar după cercetările lui leppe vin pe 

un milimetru pătrat la vile merinâse câte 64—88 fire 

de lână, iar la oile Southdown Merino aproceimativ câte 

40 fire de lână. 

Greutatea lânei ţigaie de la oile fătătâre varieză între 

41/4—11[, klg., iar de la berbec între 2—2!/ kig., fiind 

spălată. Numai în casuri escepţionale dai berbecii cei 

mari şi robuşti o lână ceva mai mare; noi însă sun- 

tem de fermă convingere că la o crescere raţională— 

selecţiunea îngrijită a animalelor—berbeci şi oi—de 

reproducere, s'ar putea lace şi îndrepta forte mult în 

privinţa acesta, dacă sar alege pentru prăsilă numai 

animale dintre cele cu lâna mai densă. Tot aşa s'ar 

putea face muit prin o împărechere a oilor ţigăi cu 

berbecii merinoşi de piepteni aduşi din Francia sait 

Germania, cari au o lână cu mult mai d6să, şi apoi şi 

progenitura lor ar avea o lână destul de densă şi sa- 

tisfăcătâre şi n'ar mai sta în urma altor rase de cultură. 

Pe timpul esposiţiunei internaţionale dela Viena din 

1873 am avut pentru prima dată ocasiunea să vedem 

diverse soiuri de lânuri românesci precum şi diverse ţe- 

sătari din ţară, şi atunci cu deosebire lănile ţigăi au 

fost acele care ne-ai atras mai mult atenţiunea. 

Atunci ai fost espuse în grupul Il, a secţiunei ro- 

mâne, diverse soiuri de lână, vre-o 20 la nvmăr, atât spă-
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late cât şi nespălate, pe lângă mostre de păr de cal 
Şi de porc. 

Dintre diversele mostre de lânuri, lânile ţigăi ai gă- 
sit multă atenţiune din partea 6menilor competinţi, şi 
Sai acordat esposanţilor mai multe medalii şi di- 
plome de recunoscinţă. Atunci intre altele a fost cu deo- 
sebire lăudat un product al oieriei d-lui Pascuţă din 
Mălini, care se destingea prin fineţea firelor ei de păr. 
D-nu P. P. Carp-Ţibănesci şi A. Negruzzi-Bosesci, ati 
espus lânuri merin6se destul de frumuşele, şi culti- 
vatorului prim i s'a acordat o medalie pentru merite. 

Lână de piepteni, fârte frumâsă şi bună fusese tri- 
misă la Viena de d-nu N. Stoica din Măgurele, carea. 
fost şi ea lăudată şi esposantului i s'a acordat diploma 

de recunosciinţă. 
In zadar am căutat atunci pe representanţii raselor 

de oi române, cari de sigur că ar fi găsit acolo o a- 
tenţiune tot aşa de mare ca şi oile ţurceane din Tran- 
silvania şi Ungaria. La esposiţia internaţională cea mai 
apropiată n'ar trebui să mai lipsescă acele rase. 

Trecem acum la chestiunea nu fără de importanţă, 
ce val6re şi însemnătate are 6ia ţigaie, ca dia de car- 
ne? De sigur că cultivatorii de oi din România vor fi 
indată gata cu răspunsul că ei sunt pe deplin mulţu- 
miţi atât cu calitatea cărnei cât şi cu aptitudinea de 
îngrăşare a acestei rase, şi că în privinţa acestor cali- 
tăţi ale ei abia va fi ceva de ameliorat. Cel puţin în 
chipul acesta sai esprimat mocanii ardeleni- faţă „de 
noi când în escursiunea n6stră am visitat Săcelele de 
lângă Braşov. Domnul Maior qice, că oile ţigăi nu sunt 
inferidre oilor de carne din alte ţări, în ceea ce prives-
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ce mărimea şi lungimea corpului, şi că tote acele părţi 

ale corpului sunt bine desvoltate, care ai o insemnă- 

tate dsosebită pentru depunere de carne, şi apoi deo- 

sebit Qe acâsta carnea lor este subţire la fibre şi tra- 

gedă, aşa că în direcţiunea acâsta nu sunt de loc 

desconsiderate, din contră însă ele se desvoltă anevoie 

şi depun mult săi care lao consumaţiune de carne 

bine desvoltată nu prea este bine vădută. De aceia la 

ingrăşare ele utilis6ză nutreţul mai puţin bine de cât 

rasele de carne englese—d. es. Southdown, Stropshi- 

redown şi Cotswold. 

Ne bucurăm că tânărul agronom în disertaţiunea sa 

a arătat în mod onest nu numai părţile bune dar şi 

pe cele rele şi defectele rasei de ci din patria sa. Voim 

să adăogăm numai că întrun singur punct, anume în 

ce privesce esistenţa acelor părţi cari ai o însemnă- 

tate deosebită pentru producţiunea de carne, densul 

a făcut o laudă ceva prea mare, căci ele nu pot con- 

cura încă cu rasele de oi de carne din ţările nâstre 

din Europa occidentală. Intregă partea posteridră şi 

mai cu semă conformaţiunea şoldului întreg lasă încă 

mult de dorit. Dela aşa numitele oi de carne, noi cerem 

înainte de tâte precocitate şi utilisarea bună a nutre- 

treţului consumat care se manifestă deja în etatea a- 

dolescentă în corpul pe deplin desvoltat, corpul lung 

întins şi în forma de butoi, cu pieptul larg şi spina- 

rea lată, tote 4 şoldurile de-o potrivă desvoltate şi tâtă 

carnea să fie inpănată cu grăsime. Găsim 6re acum 

aceste condițiuni întrunite la 6ia ţigaie? R&spunsul la 

acestă întrebare trebue să fie de-o-cam-dată negativ dacă 

vrea cineva să fie onest. Fără îndoială că rasa acesta
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are multe calităţi laudabile, dar îi lipsesce incă multi- 

plul pentru a putea fi presentată ca rasă eminamente 

de carne. După părerea n6stră Gia ţigaie este capabilă 

şi tot odată şi demnă de perfecţionare; numai culti- 

vatorii ei trebue să procedă cu silinţă şi iscusinţă dacă . 

vor să'şi ajungă in scurtă vreme țelul propus. 

Nouă ne este in de-ajuns cunoscut că la început şi 

rasele de carne engleze erai pe deplin desvoltate şi 

bune de măcelărie abia în al patrulea an, întocmai ca 

şi țigăile. «Ele ajungeaii abia in acestă etate o stare de 

plenitudine de carne şi grăsime pe care măcelaru! en- 

glez o consideră de desiderabilă, şi care aducea apoi 

Şi vindătorului un preţ convenabil. Căci, după cum este 

cunoscut, numai animalul adult s6ă pe deplin desvoltat 

este predispus pentru depunerea de grăsime, şi se pote 

uşor îngrăşa. Insă acâstă predisposiţiune naturală a 

vitelor, cultivatorii de vite englezi o putură modifica, 

şi inainte de toţi Backewell, la oile Leicester cu capul 

negru şi lâna lungă, şi lohn Ellmann la Southdown cea 

cu capul negru, obţinend ca animalele deja la finea pri- 

mului an de vicţă să fie pe deplin desvoltate şi apte 

de lăiere. Şi acestă aptitudine a lor noi e numim pre- 

cocitate. «(N. îi. Witt. Rasele de oi de carne engleze», 

Die enghischen Fleischschafrapsen). 

Dr. Oscar Herzog şi profesorul Szentkiralvi sunt de- 

plini convinşi că in Gia tigaie posedem un material care 

este chiemat să joce un mare rol pe tărâmul produc-. 

țiunei moderne de carne, în timpul cel mai apropiat, 

bine înţeles ea va găsi consideraţiune şi sprijinul me- 

ritoriu. Deja în anul 1873 s'ar fi esprimat fârte laudabi 

asupra ţigăei ca rasă de carne, cu ocasia esposiţie
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universale din Viena, d-nu Tormay, actualul director 

al şcâlei veterinare din Pesta ; el se esprima atunci im 

acelaşi sens ca şi acum d-nii O. Herzog şi Szentkiralyi, 

şi totuşi în intervalul de 20 ani din urmă nu s'a ajuns: 

mai departe cu acea rasă. Salutăm cu o bucurie sin- 

ceră stăruinţele şi lucrările mai noui ale profesorului 

Szentkiralyi şi sperăm că nu numai în Transilvania ci 

şi in România se vor găsi 6meni, cari să îmbrăţişeze 

chestia amelioraţiunei oiei ţigaie, şi că vor face tot po- 
sibilul pentru perfecţionarea ei. Informatorul nostru 

Clujan pentru motivarea părerii sale despre aptitudinea 
de îngrăşare a ţigăii publică esperienţele sale făcute: 
cu ea la şcola sup. de agricultură din Cluj-Mânăstire, 
cari ni se par şi nouă atât de interesante, în cât le re- 

producem aci: 

«Oile fătătâre ţigăi ai fost ţinute în primăvara d'ân- 
tâii în comun cu turma de oi ţurcane, şi aă f&tat în 

acelaşi timp cu acestea. Mieii ai fost ţinuţi până acum 
cu nutreţul cel mai simplu şi de multe ori săptămâni 

intregi au fost mânate la o păşune fârte restrinsă. La 
etatea da 23 luni mieii cântăriau în termen medii câte: 

392,3 kilograme. 

«n primăvara anului trecut (1885) am separat oile 

fătătâre şi le-am ţinut o lună de dile înainte şi o lună. 
după f&tare cu sfecle şi tărâţe, mai departe şi cu fen 
de livade, hrăaindu-le tot-d'auna bine. In urma păşunei 
abundente oile avură lapte mai mult şi putură să'şi 

lăpteze mieii bine, aprâpe 10 săptămâni, şi aceştia se 
desvoltară frumos. După înţărcare mieii ai fost mânaţi 
la păşune şi deosebit de acesta li se mai dete şi ceva 
ovăz. La început ei nu puteaii mânca t6tă porţia m&-
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surată de 0,3 1. de cap, iar mai târdiii mâncară ceva 

mai mult, dar nici astădi nu pot consuma la o mân- 

care 0,5 |. In toiul verei păşunea fu rea, ceea-ce o re- 

simţiră şi mieii; adaosul de ovăz nu putu fi forţat, 

mieii nu câştigară îr. greutate după cum mă aşteptam 

ei, şi pe timpul iernii ei sporiră puţin în greutate. După 

cum se pâte vedea din alăturata tabelă mirele abia 

ati câştigat în greutate 0,20 kgr. din Noembre şi până 

în Ianuarie. 

Cântăririle făcute în acest interval au dat resultatele 

următore : 

  

Greutatea Greutatea Greutatea 

Berbeci (mici de secs 
masculin). . ..... 40 klgr. 92,3 kigr. 3,9 Klgr. 

Mire ....... 35 » 9 » 21 » 

(Greutatea vitală îndată după fătare 1885 Martie 1—94) 

Greutatea vitală a lor în 14 Iulie 1885. 

"Greutatea Greutatea Greutatea 

  

maximă __ minimă medie 

Miei ........ 985 » 900 » 243klgr. 

Mire ....... 9250 » 170 » 206 » 

Greutatea vitală la 14 August 1885 

Greutatea Greutatea Greutatea 
maximă minimă medie 

Mie ......... 308 » 24,6 » 95,Tkigr. 
Mire ....... 27% » 185 » 913 » 

Greutatea vitală la 14 Septembre 1885 

Greutatea Greutatea Greutatea 
maximă minimă medie 

Mii... 325 » 96,0 » 995 kigr. 
Mire ....... 275 » 195 >» %5» 
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Greutatea vitală la 14 Noembre 1885 

  

  

Greutatea Greutatea Greutatea 

Miei ..... + 85,0 v 927,0 » 9296 » 

Mire ....... 300 » 930 » 93 » 

Greutatea vitală la (14 Ianuarie 1886 

Greutatea Greutatea Greutatea 
maximă minimă medie 

Mii... 39,0 » 30,0 » 324 » 
Mire ....... 20,5 » 9240 » 965 » 

Prin urmare întrun interval de 11 luni de dile mieii 
au sporit în greutăţi în termen medii cu 28,9 klgr., iar 
midrele cu 23,76 klgr. şi acum ai miei şi midrele la 
o-laltă o greutate medie de 29,45 kigr.. Acâsta în raport 

cu greutatea raselor de carne este puţin, dar luată în 

sine este totuşi un resultat care promite mult, mai cu 
semă dacă ţinem in s6mă că mieii din anul 1885 la 
etatea de 11 luni în urma nutriţinnei numai ceva mai 

“bună a mumelor şi mieilor — față de mieii din anul 
1884—cari erai atunci în etatea de 23 luni, eraă numai 
cu câte 2,55 klgr. mai uşori în greutăţi. 

Efectele favorabile a adaosului acela de nutreţ, ce abia 
se pote spune, va resulta mai bine din următârea com- 
paraţiune: 

Macsimă Minimă Medie 
  

1) Greutatea vitală a miei: 

lor de 1 an în 188 era . 33 kgr. 17 kgr. 96,25 kgr. 
2) Greutatea vitală a miei- . 

lor de 1 an în 1885 era . 39 » 94 » 2945»
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Diferenţa în greutatea vitală este de 3,20 kigr. în ter- 

men medii. Ţin necesar să reproduc aci şi greutatea 

vitală la mieii ţurcani de aceiaşi etate, ţinuţi şi aci 

după modul usitat în ţara intregă: 

Macsimă Minimă Medie 

Greutatea berbecilor . 35 kgr. 93 kgr. 97,5 kgr. 

» midrelor . 985 » 16 » 92,8 » 

  

Berbeci şi mire la o-laltă aii o greutate medie de 

25,5 klgr. prin urmare ai dat o greutate mai mică cu 

4,30 klgr. 

Repet că esperienţele aceste făcute pe o scară aşa de 

restrânsă nu pot fi decidătâre pentru aprecierea rasei 

țigaie ; dar dacă totuşi recomand cultivarea şi amelio- 

rarea ei, apoi acâsta o fac pe basa convingerei ce'mi-am 

format in decursul facerei acestor esperienţe». 

Ca o ilustraţiune mai mult despre aptitudinea de în- 

grăşare a oiei ţigaie pâte servi esperienţele făcute de 

d-nu Paul Balintffy din Dealu, cu animale de aceiaşi 

rasă, şi comunicate informatorului nostru. Greutatea 

vitală a celor 305 berbeci ţigăi, puşi la îngrăşare, cân- 

tăriţi dimpreună cu lâna a fost de 76 kigr. de păreche. 

In decursul lunei Decembre ei ai păşunat pe holdele 

de secară şi deosebit de acesta ai mai căpătat şi câte 

1[, litru porumb, de cap. In decursul lunei Ianuarie 

hrana lor consta din câte 1 klgr. fân, 1/, porumb, 4 

klgr. sfecle şi circa :/, klgr. paie pe care le rodeaii din 

paiele de aşternut al lor. Dela 1 Februarie până la 25 

a acelei luni, pe lângă nutreţul uscat şi de rădăcin6se, 

“porumbul li sa urcat treptat până la 1 litru de cap şi 

pe di. Acest supliment li s'a dat şi mai departe până la
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15 Martie, când după ce ai flămândit 12 ore ai fost 

cântăriţi şi au tras,câte 97 klgr. de perechie. «Fiind-că 

animalele nu erai obicinuite să şâdă în grajd, la nu- 
treţul cel producător de căldură în curend se ivi lipsa 

de poftă de mâncare, şi pentru înlăturarea aceleia, ber- 

becii au fost tunşi pe la începutul lui Februarie şi de 

atunci s'a repetat tot-d'auna acea măsură potrivită». 

«Părechea de berbeci de aceştia a fost cumpărată cu 

câte 27 fl. v. a». 

Aci dăm devisul de cheltueli şi beneficii al d-lui Ba- 

lintfty : 

305 capete de berbeci ........ 2,491 fl. 60 er. 

Cheltuelile de transport .. .... 934 » 33 » 

Leafa ciobanului ......... 60» —» 

Porumb 132 hl.ă 4 f1....... 598 » — » 

Stecle. 200 q. »50cr....... 100 » — » 

Fân. . 95 q.» 92 fl.50cr.. . . 562» — » 

Sare şi medicamente ....... 29 » 40 » 

Suma. . . 4,005 » 33 » 

Faţă de aceste spese, veniturile sunt: 

301 capete oi 0%, decese) ...... 3,982 fl. 33 cr. 

695 klgr. lână 4 62f........ 387 » 46 » 

Suma. . . 4,369 » 69 » 

Prin urmare afară de gunoiă mai rămâne un bene- 

ficiă net de 364 fl. 36 cr. 

Până ce preţurile cărnii au fost mai urcate am ob- 

ţinut şi eu beneficii mai mari. Până acum se plătea 

câte 28—30 cr. pe kilogramul de carne, dar astădi pre- 

țul macsimal al cărnii este de 93 er. In privinţa folo-
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sinței cărnei Dl. Maior dice următârele, cari se potrivesce 

însă tot aşa de bine la ia ţigaie ca şi la tâte rasele de 

oi lin România: In privinţa cărnii vine mielul în prima 

linie în consideraţiune. Mieii d'ântâiu şi cei mai frumoşi 

se țin pentru compensaţiunea golurilor ivite prin decese 

în decursul unui an sâi pentru sporirea numărului: 

turmei, iar cei-l'alţi f&taţi mai târdiă cari nu pot su- 

porta marşurile obositâre şi îndelungate la munte ss 

la locurile de văratec, sâi că nu'şi pot găsi singuri 

hrana lor la păşune, aceia se vind toți pe drum la o- 

raşul cel mai de aprâpe, unde de obiceiiu fiind oterta 

prea mare şi cererea mică, preţurile de ordinar sunt 

destul de scădute. O hrănire intensivă şi o îngrăşare a 

lor nu se usiteză încă până acum, pentru tăiere, şi pâte 

că sub raporturile actuale de desfacere nici că ar fi 

rentabilă. Preţul unui miel se compune din val6rea 

cărnii şi a pielei sale; şi de multe ori pielea lui obţine 

preţul cel mai mare. Cu cât mielul se taie mai detim- 

puri cu atât pielea sâă coj6ca lui este mai frumâsă 

şi mai preţi6să, dar tot-odată cu atât are carne mai 

puţină şi mai prâstă; şi iarăşi cu cât mielul s'a făcut 

mai mare şi mai tare, adică a produs mai -multă carne, 

pe atât şi filele lui s'ai făcut mai mari şi cojoca lui 

a perdut.din valre. La tăiere mielul, după ce i s'a tras 

pielea de pe trup şi i sai scos intestinele, se vinde ca 

miel intreg, de jumătate sâui sfert (ciosvirtă) de miel. De 

cântărit s6u ca mielul să se vindă după greutate, aceia 

nu se usitâză. Preţul unui miel depinde de cerere şi 

ofertă, şi în Bucuresci se vinde cu 5 — 7 lei din care 

cam jumătate se vine pe cojocă. Consumul de carne 

de miel dureză de la începutul lui Februarie până către
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mijiocul lui Maii. După «Ţâra n6stră» a d-lui Aurelian, 

se consumă în România pe fie-care an câte 576,803 

miei şi iedi în valbre de 2,563,568 lei. Pe la mijlocul 

seu finele lui Maiu, când mieii s'au făcut deja mari — 

mielul a devenit 6ie—şi carnea lui este mai puţin fra- 

gedă, atunci încetâză şi consumaţiunea de carne de 

miel, Atunci începe tăierea berbecilor reformaţi şi bă- 

tuți, cari nu mai sunt luaţi cu turma la stână, şi cari 

în urma ierbii abundente de primăvară s'au îngrăşat 

deja binişor. Consumaţiunea cărnii de berbece dureză 

t6tă vara. Dar contigentul cel mai mare de oi se taie 

tâmna în Zalhanale, nu numai berbecii graşi s6ii re- 

formaţi, şi pagubă că şi oile mânzări cari aii fost mulse 

vara intregă. Carnea lor se curăţă de săi, se sară şi 

usucă făcându-se pastramă, iar săul lor se topesce şi 

varsă în burduşe de piele de die sai de capră. Fabri- 

caţiunea de pastramă este fârte vechie în ţările nostre, 

şi înainte vreme ea era unicul mijloc posibil de a uti- 

lisa carnea de ie, fiind ori-ce esport de animale o- 

prit din partea Sublimei Porţi, afară de cel în Turcia. 

Astădi încă prepararea de pastramă scade pe an ce 

merge, aşa în cât in scurtă vreme ea nu va mai fi cu- 

noscută de cât după nume. Pastrama se consumă parte 

în ţară, mai cu semă de clasele sărace ale populaţiunei 

şi parte se esporteză în ţările din peninsula balcanică. 

Esportul oilor vii a devenit cu mult mai rentabil. Şi 

consumul de carne a sporit mult în ţară în timpul din 

urmă. D-nu Aurelian în cartea sa evalu6ză consuma- 

ţiunea cărnii de die pe an la 303,808 capete, cari re- 

presintă o val6re de 4,500,859 lei, dar valdrea lor a
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scădut iarăşi în anii din urmă din causa inchiderei 

graniţelor». 

După cât am putut cunssce raporturile de acolo in 

escursiunile astre prin ţară, cu privire la intrebuin- 

ţarea oilor ca animale pentru producţiunea de carne, 

putem spune, că ea nu pâte fi numită acum alt-fel decât 

forte miserabilă şi demnă de compătimit. Preţurile cele 

de tot mici pentru carnea de berbeci vor fi causa, nu 

în mică măsură, de mocanii şi cullivatorii de oi nu pun 

mare pret pe producţiunea de carne a vitelor lor, iar 

de o ingrăşare sistematică a oilor până acum nu p6te 

fi încă vorba, şi nici că va putea fi în curend, căci 

pentru acesta înainte de t6te sunt necesare pe lângă 

alte condițiuni şi grajduri solide, şi de clădirea lor nu 

vor nici să audă până acum nici chiar proprietarii de 

moşii şi de turme cei mai bogaţi. Şi cu tâte acestea 

carnea de die este destul de bună şi nutritivă, căci 

după cercetările lui Petersen carnea de 6ie dela pulpa 

d'inapoi conţine 76,63%, apă, 20,12%/, substanţe azotose 

şi 2,5700 grăsime. | 

In vol. III (1880) a «Revistei de zootechnie şi medicină 

veterinară» se află nisce comunicări importante ale unui 

român transilvănean despre Ovicultura şi Lăptăria ro- 

mână, care merită Gre-care atenţiune şi de aceia o vom 

reproduce aci în resumat: 

«Cu luna lui Maiă incepe să'şi scâtă ciobanul turma 

sa, ea se suie dela câmpie în regiunea pădurilor şi 

apoi peste poieni şi piscuri din trâptă în treptă până 

la finea regiunei lemnâse. Dacă în timpul acesta mai 

cade câte o zăpadă s6ă că nu se găsesce păşune în 

de-ajuns pentru hrana animalelor, atunci se doboră
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ramuri şi crăci de stejar, fag şi arţari din pădure, a 
căror frunde se dă turmelor ca un surogat al ierbii. 
Prin acesta se fac mari devastaţiuni, cari degenerâză 
intrun vandalism curat prin pârjolurile cele dese de 
primăvară, ce se dati mai cu semă la feţile piscurilor. 

De multe-ori vedi pădurea devastată in chipul acesta 
pe milliare întregi, şi în locul ei ivindu-se locuri ple- 
şuve şi sterile. Fârte des incepe ciobanul în primăvara 
urmăldre pârjolirea şi devastaţiunea pădurei din noă. 
Când sorele se ridică mai sus pe la mijlocul lunei lui 
Iunie turma a ajuns pe păşunea sa din munţi şi atunci 
se face acolo stina din lemn şi nuiele din pădurea cea 
de aprâpe, s6i se repară din noi pe cât se pâte mai 
bine stina din anul trecut. 

Oile sunt împărţite în diferite cârduri s6ă turme :a 
mieilor, a cârlanilor şi a mânzărilor cari se mulg. Ber- 
becii se păgesc deosebit». «Fie-care cârd păşuneză deo- 
sebit. Mieilor li se dă tot-d'auna păşunile cele mai 
bune şi mai apropiate. T6te cârdurile rămân diua şi 
nOptea afară sub cerul liber. | 

Cârdul oilor mânzări se bagă pentru mulsâre în o 
strungă de gard. Fie-care strungă are 3—4 eşiri, ina- 
intea cărora şed ciobanii cu găleţile şi iaă in primire 
pentru a le mulge oile ce sunt mânate de un băiat 
dinapoi şi în timp de 2 ore mulg cam 500 oi. Peste 
n6pte turmele rămân la păşune in apropierea stânei şi 
în dimin€ţa următâre ele sunt prinse în acelaşi chip 
şi mulse; 

«Laptele se păstrâză în stână în găleți de lemn până 
în diua următâre sii până a treia di şi apoi se smen- 
tânesce, şi stâna servă deosebit de conservarea lapte: 
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lui şi ca uscătore pentru uscarea pieilor dela mieii şi 

oile morte s6u înjunghiate. In trunchi groşi de frasin 

scobiţi pe din-lăuntru cari servă drept putinee, se pro- 

duce un fel de unt de colre galbenă verduie, şi nea- 

petitor, care în urma manipulaţiunei greşite conţine 

încă multă caseină. Apoi untul topit se varsă în nisce 

burduşe făcute din piele de die pe cari şi le tăbăcesc 

însăşi ciobanii în modul cel mai primitiv. 

Laptele smântănit f6rte incomplect se pune în nisce 

căldări mari cari ait forma unui con retezat şi apoi se 

încăldesce ceva şi inchâgă cu cheg preparat din rânza 

de miel şi apoi se face din el o brânză informă. După 

ce brânza a fost sărată în de-ajuns, apoi se pune în 

burdufuri de piele şi se indesă cu mânile sâi cunisce 

beţigaşe de lemn. De a umplea bine un burduf de brânză 

şi în fine de a'l c6se potrivit, aceia încă este o artă 

între ciobani care trebuesce invăţată. Dacă un burduf 

nu este umplut cum se cade, apoi în curend se încui- 

bâză in spaţurile g6le vermi, cari mănâncă brânza şi 

o depreciează f6rte tare în val6re. | 

«In chipul acesta se lucreză în munţii cei înalţi din 

Carpaţi până pe la mijlocul lui August, când apoi nu- 

merdsele turme de oi se cobor încet de vale pretutin- 

denea căutând şi rupând ierburile şi plantele herbacee 

cele gustse şi suculente de pe culmile cele înalte din 

Alpii transilvani, dela cari Piatra Alba—Grossglochnerul 

român—privesce cu capul pleşuv semeț în jos în vale». 

Raportorul dice apoi mai departe: 

«În acelaşi chip cum se urcă turmele la munte, tot 

aşa se mână şi în jos de vale prin văi şi alte trecători, 

ajungând la câmpie, şi întrun interval de 4 săptămâni
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ele ajung la Dunăre, si trec şi peste acesta în Bul- 

garia, ori Dobrogea. 

Dela p6lele munţilor limitrofi, ţara întregă este plană 

până la Dunăre şi mai pretutindinea ea oferă o bună pă- 

şune, la care se mai adaogă lanurile intinse şi imense 

de grâi şi porumb, cari sunt pline de buruiană, cari 

dai şi ele o bună hrană pentru oi. | 
Acâsta este un păşunat în mirişti care, cu observarea 

unor anumite reguli în succesiunea vitelor — căci parti- 

cipă la el şi vitele mari boi, cai, etc,—se practică pre- 

tutindinea în întreg regatul. Dacă în acest pelerinagiu al 

lor câte odată turmele sunt surprinse de o zăpadă mare 

care rămâne mai mult timp, atunci turmele se mână la 

clăile de fen din livedi, pe car! ciobanii le au cumpărat 

dela proprietarii moşiilor. Fenul li se tinde pe stratul de 

zăpadă şi ast-fel se mănâncă. Dacă vin viscole violente 

cari acolo sunt de multe ori împreunate cu zăpadă, a- 

tunci adesea pier fârte multe oi. 

Primăvara îndată ce se topesce zăpada, ciobanul îşi 

încarcă calabalicul săi pe măgarul diform şi mare, de 

care el are 2—3 pe lângă câţi-va cai de munte, la fie-care 

turmă, şi cari apoi tare încărcaţi merg flegmatic în mij- 

locul turmei de oi—şi caravana într6gă se. pune în 

mişcare spre Nord către munţii cei înalți ai Carpa- 

ţilor. 

«Timpul fătatului oilor este întocmit de ciobanul român 

pe sesonul de primăvară unde a at iarba; dacă a tre- 

cut fătatul, începe pelerinagiul către munte. Toţi mieii 

cari sunt prea crudi şi nu pot merge sau cei cari trec 

peste numărul hotărit se vind la oraşe pentru a fi tăiaţi. 

Pe timpul acela se găsesce o mare abundență de carne
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de miel, şi atunci este şi forte ieftină. Conservarea căr- 
nii de miel lasă încă mult de dorit. De multe ori vedi 
mai mult de 100 sferturi (ciosvârţi) de miel atârnând la 
o grindă, în s6re, până ce muscele le fac negre cu totul. 

«Pieile de miel se întrebuinţăză în ţară la facerea a tot 
felul de imbrăcăminte pentru populaţiunea rurală. Ro: 
mânul şi mai cu sâmă cel dela munte este învăluit in 
haine făcute aprâpe numai din coj6ca cu păr a oii. O 
parte din pieile de miel se esportăză în streinătate Şi se 
intrebuinţ&ză acolo cu deosebire la fabricaţiunea de mă- 
nuşi de piele. 

«Un miel tinăr costă in România 1/,—t:/, franc; iar 
o 6ie adultă se vinde tâmna cu câte 4—6 franci, bine 
inţeles cu piele şi lână cu tot. Oi alese şi berbeci st în- 

graşă pentru necesităţile proprii sai pentru măcelar, şi 

in Transilvania ele dai o carne plăcută nu numai la ro- 

mâni, ci şi la germani şi unguri.» 

Pagubă că raportorul nu amintesce nici un cuvint 

despre îngrăşatul berbecilor usitat în România. 

In fine, autorul acelui articol ne mai dă şi următrea 

descriere miracul6să a unui mare abatoriii din Iomâ- 

nia — numită Zalhana. «Zalhana şi Zahana.» Zahanale se 

nimesce locul unde tâmna se taie oile cu miile şi se to- 

pesce sul lor. O atare Zahana se găsesce in apropierea 

satului Clocociov, pe malul! stâng al Oltului. 

Pe o pajiste verde şi frumâsă este un loc mare îm- 

prejmuit cu gard, pe a cărui margini sunt nisce grajduri 

de lemn pe jumătate cădute, precum şi nisce colibi cu 

cazane mari şi cu putini mari, «500 oi cari eraii atinse 

de gălib&ză stăt6u gata de tăiere. Ş6se 6meni erai ocu- 

paţi cu înjunghiatul oilor pe care il practicai cu multă 

36
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iscusinţă. In curând spaţiul acela mare era acoperit cu 

oi omorite. Fie-care animal fu pe dată spintecat şi apoi 

pielea trasă de la cap, pici6re şi de pe f6le. Un al douilea 

om separa capul şi picidrele dela genunchi in jos, şi lua 

Gia intrâgă pe spinare şi o ducea în coliba învecinată de 

impărţire unde 3 6meni earii ocupați să elibereze Gia cu 

totul de piele, să'i scâtă intestinele şi maţele să le as- 

vârle peste gard unde o haită de câini se băteu pentru 

ele, iar stomacul să'] pună grămadă, ambii rinichi şi 

aşa numitul muşchii pe o altă grămadă, şi, în fine, restul 

pe a 3 a grămadă. Tâtă ac6stă manipulaţiune abia cerea 

un interval de 10 minute de vită. Stomacul se întrebu- 

_inţeză pentru a fi umplut cu seij topit, pentru care scop 

e] se învârtesce simplu şi apoi se varsă în el seul topit 

şi cald — în greutate de 12—15 oca şi apoi burduful sc 

l&gă la gură. Un ast-fel de burduf după ce s'a r&cit for- 

mâză o masă de seii compactă, şi care ast-fel se pune 

în comerciă. Rinichii şi părţile mici ale muschiului se 

vind pe la cârciumele din satele din apropiere. Totă cea- 

Paltă parte cu escepţiunea celor 2 picidre dinapoi, se 

pune în căldarea cea mare şi se fierbe acolo aşa de mult 

până ce carnea se desface de pe 6se. Seul care se adună 

la supafaţă se ia cu lingura ca «sei de calitatea primă,» 

şi apoi tâte celie-alte părţi, carne, 6se, cap, pici6re se de- 

şârtă din căldare în nisce putini mari cu apă rece unde 

se amestecă bine până ce iese t6tă grăsimea din ele la 

suprafaţă, de unde apoi se ia iarăşi cu lingura. 

Dacă nu mai este nici un sei în cirul acela, atunci se 

deschide o uşiță a putinei, şi cirul întreg de carne cu 6se 

cu tot se lasă să curgă de vale, fără a'l mai intrebuinţa 

la ceva. Seul se intrebuinţeză mare parte la fapricaţiunea
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de săpun şi de lumânări, iar o mică parte din el se pune 

în comerciii pentru fabricaţiunea a tot felul de unsoni. 

«In tâte localităţile însă unde se pâte conta pe o bună 

deslacere a cărnii, pici6rele dinapoi ae sară în nisce bu- 

tie mari, şi apoi sub numirea de «Pastramă» s6 pun 

în comerciii în formă de carne sărată şi uscată la aer, 

pentru consumaţiunea indigenă. Rud. Bergner numesce 

pastrama un product specific oriental, şi dă despre ea 

următbrea descriere puţin atrăgătâre: 

«Pastrama se compune din nisce bucăţi de carne 

subţiri, negre şi în formă de curea, care la privire mai 

de aprâpe şi la mirosire se manifestă ca o carne de 

„die uscată la s6re şi acoperită cu sare şi cu muşte 

sdrobite. Acâstă specie de carne este un aliment de 

predilecţiune pentru populaţiunea săracă». 

Piei.e s6u cojâcele de ie se vind la cojocarii indi- 

'geni s6u şi la negustorii streini. O parte din piei se 

duc in Săcelele Braşovului unde se lucreză de către. 

tăbacii de acolo în diferite articole de piele şi de acolo 

-ca fabricate diverse ale industriei transilvane se în- 

torc iarăşi în România. 

Din lâna de pe oile române merge o bună parte in 

Transilvania pentru ca să fie spălată în spălătoriile dela 

Braşov, şi apoi: aceste o pun în comerciu ca Kammgarn, 

„pe care o cumpără postăvarii de acolo. In fie-care an 

«merg cară mari încărcate cu manufacturi de Braşov, 

seu aşa numite de Braşovenie — între cari şi articole 

«de lână de soiuri fârte diverse —în România unde ele 

sunt relativ bine plătite. | 

Oile române, în parte mari şi bine hrănite, se plă-
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tesc în termin mediă cu câte 4 lei bucata, deşi numai 

pielea cu lâna face atâta. 

In modul arătat mai sus se uţiiiseză pe fie-care an 

millions de oi. Remăşiţele de carne din aceste abatorii 

nu ai nici o altă întrebuințare, nici sângele, nici 6sele, 

nică cârnele nu se întrebuinţeză la ceva ; numai maţele 

se întrebuinţăză pe unele locuri, făcându-se din ele 

cOrde pentru vi6re, pentru acest scop sărate şi împa- 

chetate în butâie se trimit de către negustorii braşo- 

veni lu Viena». 

Informatorul nostru vădu la un proprietar care avea 

o ast-fel de zalhana o grămadă de 6se 'de 20 m. lun- 

gime şi 6 m. înălţime, şi proprietarul îi declară că 

acea grămadă nu are nici o valdre, şi că el ar fi tare 

mulțumit când ar veni cine-va ca să i-le ducă de acolo. 

Ose pentru prepararea de spodiii se capătă acolo în 

mare cantitate şi gratuit. Noi înşine n'am avut până acum 

ocasiunea să vedem atari raporturi şi intocmirile zal- 

hanalelor dela ţară, dar am visitat ambeie abatorii mari 

din Bucuresci, şi am găsit că utilisarea cărnei şi a 

săului, precum şi a 6selor şi r&măşiţelor diverse este 

mult mai bună decât te-ai putea aştepta după descripţia 

de mai sus; numai curăţenia lasă ceva de dorit prin 

curte şi prin halele de tăiat; acolo vedi pretutindinea 

că lipsesce cantitatea necesară de apă pentru clătit. 

Acum este proectată înființarea de case de ghiaţă şi 

pivnițe bune pentru păstrarea cărnii. 

După intormaţiunea d-lui Maior, rămăşiţele dela oi 

ca c6rne, copite, maţe, se esporteză acum în stre- 

inătate. «Osele până acum câţi-va ani rămâneaiă la fa- 
bricaţiunea de pastramă neluate în semă, dar în timpul
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recent sunt adunate de către fabricile de ingrăşeminte 
din streinătate şi sc6se din ţară în detrimentul agri- 
culturei proprii. 

Informatorul nostru îşi esprimă cu deplină dreptate 
părerea sa de răă asupra acestor raporturi: «Deşi în 
urma culturei de despoiere ne-intreruptă pămenturile 
nOstre au s&răcit mult în unele principii alimentare 
ale plantelor, in diverse regiuni ale țărei, şi pentru 
unele judeţe ale ţărei, necesitatea de o îngrăşare a pă- 
mentului dacă nu şi cu substanţe azot6se, dar totuşi 
cu substanţe minerale a devenit nu numai sensibilă 
dar chiar şi frte urgentă. Şi dacă pentru îngrăşarea 
pământului nu ne putem procura de-o-cam-dată în- 
grăşemintele americane şi streine, în urma transportului 
celui prea scump, cel puţin să căutăm să conservăm 
agriculturei proprii îngrăşemintele şi substanţele ferti- 
lisante produse în ţară. Fâră mare ostenslă şi cheltueli 
deosebite, 6sele s'a putea uşor folosi de proprietari 
pentru prepararea de compost şi supra-fosfate prin 
cari nu numai că ar produce cereale mai multe şi ma 
bune dar ar şi preveni sleirea totală a moşiilor,. care 

este inevitabilă după cultura rapace de astădi». Dar 
Gre găsi-vor ascultare cuvintele bine cugetate ale d-lui 

Maior? După esperienţele ce am făcut acolo, noi trebue 

să ne îndoim ca să vor găsi proprietari şi cultivatori, 

cari să le urmeze, ci din contră ne temem că domnii 

proprietari şi ţăranii din România vor lăsa să mai trecă 

încă mulţi ani, până ce vor începe şi dânşii la o cu- 

legere cu îngrijire a tuturor materiilor fertilisante ; şi 

la întrebuinţarea potrivită a lor. 

Folosele oii ţigăi ca die de lapte ssii de muls sunt
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forte stimate de către români, transilvăneni şi bulgari, 

şi ar fi o încercare zadarnică de a căuta să'i înduplici 

'ca ei să renunţe la aceia, şi să le inşiri tâte defectele 

ce urmeză din ea în privinţa producţiunei de lână şi 

de carne. Românul crede că trebue să profiţi de tâte 

folosele cari ni-le oferă 6ia, dacă voesci să ţii cu bun 

folos oi. 

După cercetările cari le-a făcut Tayon în laboratorul 

de zootechnie al şedlei de agricultură din Montpellier 

pare a fi imposibil ca o 6iă destinată pentru produc- 

țiunea de lapte să utiliseze şi lâna în mod normal, şi 

noi trebue să ne mulţumim sâu cu unul sei cu cel- 

alt product al oii. După observaţiunile lui Tayon făcute 

la turme intregi de mânzări esistă o conăsiune intimă 

între producţiunea de lână şi de lapte, ceea-ce de alt 

cum se înţelege de sine, când ne gândim că lâna şi 

caseina se compun din una şi aceiaşi materie elemen- 

tară —Qin albuminate, şi că organismul corpului nu 

pote satisface de odată în justă măsură producțiunei 

de lapte şi de lână. 

Animalele cari sunt mai bogate în lapte aă câte 4 

şi 6 mamele, ori şi cărei rase ar aparţine, ce apar 

mal tot-d'auna aprâpe golaşe cu totul, şi lâna acopere 

numai o forte mică parte a corpului. Ea dispare cu 

totul la cap, pe sub grumaji, pe piept şi de pe f6le ; 

tot aşa şi laturile şi pici6rele dinainte până la articu- 

laţiune şi cele dinapoi până la cot sunt fără lână, fără 

însă de a fi nude în înţelesul strict al cuvintulni, căci 

tâte părţile numite aci sunt acoperite cu nisce păr fin 

şi mărunt. 

Tayon a observat mai departe că mamelele ca şi lo-
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curile învecinate cari după mărime sunt f6rte variate 

la oile ce se mulg sunt acoperite cu păr care este în- 

dreptat de jos in sus, tocmai în acelaşi chip cum a 

fost dovedit acesta deja de mai mulţi ani la vacile f&- 

tătâre de cătră Guenon. Cercetările lui Tayon cari na 

sunt încă terminate ne dai indicii forte preţi6se pentru 

fisiologia lânei şi a formaţiunei laptelui — şi ele sunt 

continuate cu multă stăruinţă. 

In privinţa producţiunei de lapte este o intrebare 

incă ne -resoivată, cari dintre ambele rase țurcană s6u 

țigaie, oferă ca 6ie de lapte folâsele cele mai mari; 

sunt mulţi între mocani cari afirmă că ţurcanele Gaii 

lapte mai mult şi mai bun, şi sunt alţii cari pun ţigaia 

mai presus decât ţurcana chiar în privinţa producţiunei 

de lapte, După cercetările profesorului Szentkirălyi 

laptele dela dia ţigaie are la +15C o greutate speci- 

fică de 1,0363—1,0405 iar cel dela ia ţurcană o greu: 

tate specifică de 1,0373 — 1,0414. După ce a stat 48 

ore la o temperatură de --15"C cantitatea de smântână 

a fost la laptele de ţigaie de 19—2989/,,- iar la cel de 

țurcană de 15.—93%0/,. 

După aceste resultate ar urma că laptele dela cea 

dântâii este mai bun şi mai de val6re decât laptele dela 

turcană, dar, după cum s'a dis mai sus, sunt între 

mocani: din Transilvania 6meni atenţi şi bine calculatori 

cari evalugză laptele dela ţurcană tot aşa de bun dacă 

nu şi mai bun decât laptele dela oile ţigăi. Pentru a 

putea răspunde cu precisiune la întrebarea acesta vor 

trebui făcute incă multe cercetări minuţi6se în diferite 

localităţi ale ţărei. Şi nimeni nu se mai pâte îndoi că 

felul nutrițiunei, calitatea păşunei, situaţia ei, raporturile
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climaterice şi încă multe alte împrejurări esercită o 

mare influenţă asupra cantităţii şi calităţii laptelui se: 

cretat. Toţi ciobanii declară unanim că laptele la munte 

este aprâpe fără escepţiune tot-d'auna mai gras decât 

atunci când oile trebue să'şi caute hrana lor la şes. 

In stepa cea mare a Bărăganului din Ialomiţa de or- 

dinar oile daă lapte puţin şi mai puţin gras decât în 

alte localităţi dela câmpie. Căci acolo lipsesce fârte 

des apa de băut, cea mai indispensabilă între tote, şi 

pe secetiie cele indelungate iarba din păşuni se im- 

puţineză de tot, şi puţină ce mai remâne este fără 

vlagă şi puţin nutritivă. In termin medii se calculeză 

de 6ie 32 litri de tapte întrun seson, dar se întâmplă 

şi casuri unde unele oi când sunt la păşune abundentă 
şi gustu6să de munte să dea şi câte 36—385 litri de 

lapte pe vară. 

In Cluj-Mănăstire se calculeză, după informaţiunile 

d-lui Szentkereszti, de lie-care 6ie fă&tată câte 30 litri 

de lapte pe seson, din care se scâte câte 5 kilgr. de 

brâuză. Însă în Săcele din comitatul Braşov dă ciobanu: 

de fie-care die câte 6,7 klgr. brânză şi î kigr. de urdă 

stăpânului s&uă. In comitatul Barş (Ungaria) se calculeză 

de fie-care 6ie ţigaie câte 14 klgr. urdă. 

In călătoria n6stră din urmă prin districtele de Sud. 

Vest ule ţărei (1886) ni sa spus, în apropiere de Ca 

lafat, că dela o die bine hrănită se pâte calcula cam 

95 litri de lapte pe seson, din care se scâte cam 4 

„klgr. brânză. 

Numai o mică parte din laptele de die se consumă 

în stare dulce, cea mai mare parte insă se intrebuin- 

ț&ză pentru făcut brânză şi numai cătră finele sesonului
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se mai întrebuinţeză şi pentru făcut unt şi lapte gros 
(condensat şi acru). După câte scim NOI, .nu esistă 
nici o deosebire în prelucrarea laptelui de ţigaie şi cel 
de ţurcană pentru brânzeturi. Din laptele dela amen- 
două rasele se face brânză, caşcaval, şi urdă în stân; 
şi căşerii, cari se găsesc pretutindeni la munte ca şi 
la câmpie, dar cari în regiunea colinelor şi muntsă 
sunt mai bine arangiate decât la şes. După observa- 
țiunile n6stre, atât stânile cât şi căşăriile lasă încă 
multe de dorit şi dacă cultivatorii de oi din România 
vor să ţină cu ori-ce preţ la mulgerea oilor şi la ren- 
tapilitatea fabricaţiunei de brânzeturi, atunci ei trebue 
să se decidă şi la introducerea unei esploataţiuni mai 
ingrijite şi la fabricaţiunea raţională a brânzeturilor 
de diverse specii. 

In cele mai multe stâni se dice căar fi o murdărie 
forte mare şi de multe ori ar fi mai bine să nu intri 
in ele dacă nu vroesci săi strici apetitul de a mai 
gusta brânzeturile indigene. D-nu Maior dă în monografia 
sa o bună descripţie a fabricaţiunei de brânzeturi şi 
unt din România, şi dacă 'şi laudă el pe una ca şi 
cea-altă numindu-le corespundătore şi potrivite, dar 
nu pote omite de a condamna şi ar&ta espres greşelile 
şi defectele comise la fabricaţiunea lor şi între altele 
dice textual următârele: «Dacă şi nu avem nimic de 
obiectat în privinţa chiagului, a inchiegărei laptelui, a 
pachetărei şi conservărei productelor gata, totuşi tra- 
tamentul pastei (caşului) in căldare şi în timpul tes- 
cuitului este de condamnat, căci este cu totul irațional 
şi împreunat cu mari perderi, fiind-că se perd din el 
atunci tocmai substanţele cele mai scumpe — untul.
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Anume laptele închiegat (coagulat) la tratamentul din 

căldare până ce pasta este încă caldă şi mâle, nici nu 

se taie şi nici nu se pune încetişor in mişcare şi apoi 

numai snecesiv tot mai iute pentru a se fărima pasta 

de o-potrivă de mărunt, stringându-se caşul mai tare la 

o-laltă şi eşind zărul din el, ci din contră, hbaciul îşi 

implântă de odată mânile în el şil apasă de păreţii 

căldării s6ă îl stringe între degete prin care procedare 

pe de o parte îl fărimă inegal, iar de alta, ese din glo- 

buiele de caş cea mai mare parte din unt, şi trece 

in zăr, remănend cu acesta înapoi în câldare. Tot aşa 

şi la tescuit iese cu zărul o parte din ant fiind-că pasta 

este prea mâle — şi spongisă —şi cu tâte aceste ei 

il apasă de odată cu tâtă greutatea disponibilă, pe cari 

mai târdii ei nu o mai pot mări fiind că nu mai au 

alte greutăți la disposiţie. Untul ce a eşit din caş se 

perde mai tot-d'auna, fiind-că dacă cantitatea de lapte 

ma fost prea mare ineât zărul rămas nu este suficient 

şi nici ca să renteză o prelucrare mai departe a lui— 

de a se scâte urda din el— atunci zărul se varsă, se 

dă la câini şi la porcii dela stână. Dacă însă zărul a 

rămas în cantitate mai mare, şi ciobanul flăcăi nu 

este prea comod, atunci untul eşit din caş se precipită, 

este adevărat, cu al douilea product numit urdă, dar şi 

in urdă el se vinde pe un preţ relativ forte scădut, 

căci pe de oparte urda este şi ceva mai ieftină iar de 

alta nici că se pâte conserva aşa de indelungat ca primul 

product — brânza. Ce perderi şi risic enorm este in 

joc se pâte vedea îndată din analisele alăturate, că 

dosa de unt în primul product — brânza de burduf este 

de 32,60], pe când în al douilea product—urdă—57,3%]0
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şi sunt diferite specii de unturi streine cari după in- 

formațiunile d-lui Kirchner nu conţin decât numai 

76,950, grăsime. 

Cantitatea neobicinuit de mare de unt în urdă ne 

face să bănuim că la inchegare nu s'a precipitat tot 

untul ci a mai remas o parte mare din el în ză. A 

doua, afară de risicul prin perderea untului se mai 

pote ivi un alt defect în fermentaţiunea brânzei care 

să aibă o influenţă defavorabilă asupra calităţii produc- 

tului. Şi anume la fărimarea inegală a pastei—caşului— 

in cazan, în b6bele mai mari de caş remăne o canlti- 

tate mai mare s6u inegală de z&r închis în caş care mai 

târdiă la tescuire nu pote fi scosă s6u că se scote nu- 

mai în mod incomplet. Fie apoi presiunea în tâsc ori 

şi cât de mare, totuşi efectele ei vor fi diferite: la 

margine caşul pâte să fie scurs cu desăverşire şi liber 

de z&r şi uscat, pe când la mijloc conţine încă multă 

umiditate, şi prin urmare pe margine el va forma vu 

c6jă uscată, iar inlăuntru diferite inele concentrice. 

Cantitatea diferită de zăr însă atrage după sine şi ler- 

mentaţiunea diferită și inegală a produsului, şi o îa- 

cultate diferită de conservare. De aceia trebue să avem 

tot-d'auna acâsta înaintea ochilor la săratul caşului şi 

masa să o amestecăm şi să o irământăm bine, dacă 

voim ca brânza să se ţină timp mai îndelungat, un 

an şi mai bine. In ori-ce cas greşala se pote îndrepta 

şi înlătura mult mai uşor acum decât mai târdiă. Şi 

apoi nu am avea nici perderile acele de grăsime—unt. 

Este adevărat ca cantitatea de urdă obţinută este în 

raport cu cantitatea de brânză mult mai mică—numai
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circa 1/;4—!lșs—din brânză, dar totuşi risipa de unt în 

decursul unei singure veri este destul de mare. 

Cu deplină dreptate combate Domnul Maior instala- 

ţiunea defectubsă şi primitivă a stânei în care mai tot-. 

GWauna nu seaflă de cât o singură încăpere pentru tote 

operaţiunile, şi aerul din ea este forte stricat şi de multe 

ori domină în ea necurăţenia şi murdăria cea mai mare. 

Fermentaţiunea—dospirea—caşului nu se pote săvârşi 

în mod normal, şi pentru păstrarea lui in ori-ce cas 

ar trebui făcută o încăpere deosebită. 

Cel-V'alt soiii de brânză, care se pune în vindare sub 

numirea de caşcaval şi de obiceiii este şi ceva mai 

bine plătit decât brânza, are mare asemănare cu brânza 

de Lialia numită Cacciocavallo, brânză de cal, care 

se face în Italia şi de obiceiii numai din lapte de vacă. 

Modul de fabricaţiune a ambelor brânzeturi pare a fi 

unul şi acelaşi cu t6te că caşcavalul românesc se face 

numai din lapte de 6ie, dar aci ca şi acolo laptele 

se ferhe şi apoi productului gata i se dă o formă de 

pâne. De obiceiii caşcavalul se sară de 3 ori pe s&p- 

tămână şi la intervale potrivite 3 săptămâni de a rin- 

dul. Scrierea d-lui Maior despre rasa ţigaie cuprinde 

intre altele o descriere amănunţită a iabricaţiunei caş- 

cavalului. 

Untul care se face în toiul verei din laptele de die, 

se topesce îndată şi se târnă în putini mari. El nu pote 

iace nici o pretenţiune la un gust deosebit. In stânile 

cele calde până t6mna stă mai tot-d'auna într'o stare 

lichidă, are un miros şi gust a 6ie şi de aceia polei 

întrebuințat numai ca unt de fert s6ă numai în condi- 

țiuni f6rte modeste şi ca unt de masă. Domnul Maior 
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speră că fabricaţiunea untului din laptele de die va 
înceta nu peste multă vreme, dar noi suntem de pă- 
rere că mocanii cu grei vor renunţa la acâsta. 

«Laptele gros (condensat) se face din laptele smen- 
tănit. După ce i s'a luat smântâna, laptele în care tot 
mai este destulă grăsime, r&mâne ca să se prindă şi să 
se facă acru, până ce caseina e în de-ajuns şi fără de 
a'i pune chiag, incât zărul pâte fi uşor înlăturat din el, 
Apoi se scurge zărul din el, şi laptele gros formând 
o masă gr6să semicondensată, de un miros Şi gust a- 
cru, se deşârtă în putinee de lemn, apoi acestea se 
inchid bine şi se pun ast-fel in comerciiă. 

Laptele ast-fel condesat se pote ţine ani întregi fără 
aşi perde ceva din val6rea lui nutritivă sâi din gus- 
tul lui; numai fiind-că se desvoltă prea multă acidi- 
tate in decursul timpului, de aceia la întrebuințare el 
trebuesce diluat cu apă. Un litru de ast-fel de lapte 
conservat se plătesce in Bucuresci cu 50 bani şi se 
mănâncă cu pâne să mămăligă (Maior). 

Afară de oile ţurcane şi ţigăi amintite deja mai sus 
se mai află în România ici şi colea turme mici de oi 
merin6se de Spania. Aurelian dice în cartea sa inti- 
tulată «Ţera n6stră» că in anul 1873 se aflau în ţara 
intregă 34,119 oi merin6se. Străbunele lor aă fost intro- 
duse în ţară pe la anii 1835 şi s'ati răspândit cu deo- 
sebire în districtele nordice din Moldova de sus —dis- 
trictul Dorohoii—şi ai fost cultivate acolo parte in 
rasă pură, parte ai fost întrebuințate la încrucişarea 
cu rasele rustice indigene. Este probabil că purtătârele 
acele de lână, ce în comerciu se numesce Polspangca 
s6u Pollspanca-semispanic, să fie nisce bastardle sei
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coreituri de merin6se cu ţigăi. Un ţuţuian a spus d-lui 

Maior, la Tulcea, următârele în privinţa originei oilor 

polspance: «După terminarea r&sboiului Crimeii, când 

noi mocanii şi ţuţuieni din Ardel am mers cu turmele 

n6stre de oi ţigăi în Basarabia şi am vădut acolo la 

marii proprietari ruşi, berbecii merinoşi cei frumoşi, 

am vindut iute toţi berbecii noştri şi în locul ior am 

cumpărat berbeci merinoşi de la ruşi, pe cari apoi "-am 

impărechiat cu oile nâstre ţigăi, şi prin acesta la 

generaţiunile următâre am obţinut o lână cea mai Îru- 

mosă şi mai fină. Ast-fel a introdus unul mai mult 

sânge strein în turmele sale, altul mai puţin. Atunci 

şi prețurile lânei erai măricele şi noi aveam frumâse 

câştiguri. Intr'acea însă a scăzut preţurile lânei, şi mor- 

talitatea în oi a devenit din an în an mai mare. Dar 

de când am eşit din Basarabia şi am venit aci în Do- 

brogea unde numai avem de unde cumpăra ast-fel de 

berbeci frumoşi, !âna oilor nostre s'a deteriorat din ce 

în ce mai mult şi abia mai căpătâm pentru ea un preţ 

mai mare, ca pentru lână ţigaie pură. Apoi cârciagul, 

bâla teribilă pe care noi inainte vreme n'am cunoscut'o 

de loc, ne-a causat pagube enorme în vitele acestea şi 

multe turme de mii de capete ai remas numai tot a- 

tâtea, sute. | 

Oile române resistă binişor la bâlele cari în alte ţări 

se ivesc în formă de epidemie la specia Ovis, şi unii 

veterinari susțin că Gia ţigaeeste mai imună contra di- 

verselor b6le şi maladii de Gia ţurcană. Gălbsza şi căpierea 

se ivesc şi la ele, dar arare-ori face pagubă însemnată. 

Numai o singură bâlă originală numită Cârciag a de- 

venit fârte pericul6să în Dobrogea pentru oile albe, pe
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când la oile roşcate seă fumurii ea s'a observat mai 
var, sei că nu le-a bântuit de loc. Pagubă că nu am 
putut afla nimica positiv în privinţa etiologiei maladiei 
acesteia, fiind-că ea a fost până acum în Muntenia şi 
Moldova cu totul necunoscută.— Despre oile polspance 
ne lipsesc alte sciri mai detaliate şi noi înşine n'am 
avut nici odată ocasiunea de a le vedea. Comercianţii 
de lână Fraţii Ellman din Tulcea ne-ai trimis cu câţi-va 
ani în urmă câte-va mostre de lână polspancă pe care 
le-am analisat în cabinetul de lână a institutului agro- 
nomic de aci, şi adi nu ne mai indoim de loc că pur- 
tătârele lor aii în vine sânge de rasa merin6să. Fineţea 
firelor era așa de mare încât noi le-am putut clasifica 
ca Electa Î, iar grosimea lor varia dela 16,5—185 mi- 
cra, firul cel wai subţire de lână era numai de 13,5 
micra, iar cel mai gros de 20,1 micra. Aprâpe tâte fi- 
rele din monstra acea de lână aveai dela vârf până la 
basa unde ai fost tăiate o grosime aprâpe uniformă, 
o calitate pe care noi o numim fidelitate a părului (hy- 
ruwtraiin), 

După increţirea (crispaţiunea) seă ondulaţiunea fire- 
lor, lâna polspancă se ţine de calitatea «Prima înal- 
tăp;—căci unele din şuviţele ei au pe un spaţiă de 1 
cm. 1—8 ondulaţiuni, iar lungimea lor variază intre 
3,1 şi 3,9 cm. Probele de lână polspancă ce ne aă 
stat lu disposiţie au destulă tărie si nerv, fiind tot- 
odată destul de mâle şi de o elasticitate suficientă. 

Lâna acesta se potrivesce f6rte bine pentru labrica- 
țiunea postavurilor, şi după cum spun fraţii Ellman din 
Tulcea, fabricanţii de postav din Francia de Norâ-Est
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o cumpără lâna acesta polspancă cu predilecţiune, fiind- 

că ei pot face din ea un postav bun şi durabil. 

Sub numirea de «Tonca» se vinde în comercii în 

România, şi mai cu deosebire în Dobrogea, un soi 

de lână care probabil că provine de bastardii dintre 

merinos şi ţigaie. Tonca este un cuvint rusesc şi co- 

respunde cu cuvintele nostre germane «fein» şi «dun» 

adică fin, subţire. D-nu Maior crede că lâna tonca pro- 

vine dela unele turme cari se găsesc sub nişte rapor- 

turi cu totul favorabile sâă că ele se bucură de o în- 

grijire deosebită. Noi înşine n'am avut ocasiunea să 

vedem pe purtătorele acestui produs şi de aceia nici 

nu putem spune unde se cultivă şi ţin ele, în ce lo. 

calităţi şi în care regiuni. In ori-ce cas insă este re- 

marcabil că autorul catalogului secţiunei române dela 

esposiţia internaţională din Viena din 1873, qice clar: 

«La noi se deosibesc următârele rase de oi după cari 

se numesc şi lânile lor: Merino, Ţigaie, Stogoşă, Tur- 

cană, Tonca şi Fumurie. 

După măsurătorile şi cercetările ce am făcut noi aici, 

lâna toncă stă forte aprâpe de lâna țigaie atât in privința 

fineţei cât şi extensibilităţii şi a tăriei nervului ei. Gro- 

simea ei varisză între 19,8—49,9 micra şi în termen 

meaiă dela 10 măsurători a avut un diametru de 30,7 

micra. Ea ar putea fi deci clasificată ca calitate «Secunda». 

După 'crispaţiunea s6u ondulaţiunea şuviţelor ei insă, 

ea are numai caracterul lânilor de calitatea «Terţia». 

Pe un spaţii de un 1 cm. vin 6—7 ondulaţiuni. Lun- 

gimea naturală a ei varieză între 5,2—5,6 cm, şi prin 

urmare ea pâte prea bine să fie lucrată în postavuri 

Kammgarn. In moliciune ea este ceva inferiră lânu-
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rilor n6stre merin6se de piepteni, ceva mai bune, şi 
ea nici nu este aşa de elastică ca acestea. Formaţiunea 
lânei în intregia ei incă lasă de dorit, căci ea înclină 
forte des spre incâlcire şi dacă oile sunt r&ă ţinute, 
cade de sine tare uşor. Col6rea şi luciul nu sunt rele 
la lâna toncă, şi sucul este bun, uşor, solubil. Tâte 
firele de lână din probele ce ne-ati stat la aisposiţie 
sunt fără mă&duvă; dar noi nu ne iîndoim ca şi purtă- 
târele lânei acesteia au pe unele părţi ale corpului fire 
mai grâse de lână cu canal mă&dular. 

După studierea şi descrierea diferitelor rase de oi 
Şi ale produselor de lână din România, venim la între- 
barea importantă : Ce ar trebui făcut în România pentru 
ridicarea şi ameliorarea culturei de oi? După a nostră 
părere cu greu ne vom putea aştepta că proprietarii 
turmelor de oi jurcane să se înduplece a introduce o 
schimbare esenţială în modul de ţinere ŞI crescere a 
animalelor lor, căci ei vor continua şi mai departe cu 
modul şi economia de nomadi semi-s&lbatică eredită 
dela părinţii şi strămoşii lor. Singura tendinţă a lor 
pare a fi de a evita după putinţă ori şi ce chieltueli, 
şi de aceia ei nici că vor să scie de construirea de 
grajduri sistematice de oi pentru timpul de iarnă Şi 
tot aşa şi de o hrânire a s&rmanelor animale pe timp 
de iarnă; ei dic că cojoca lor cea cu lâna mare le a- 
pără in da ajuns de asprimele vremei, Şi a nobilisare 
a lor nu numai că ar fi imposibilă dar tot odată şi cu 
totul nepotrivită. Dacă şi noi vom aâmite că la forma- 
țiunea corpului acelor oi ţurcane nu este mult ce s'ar 
putea ameliora prin întrebuinţarea de berbeci repro- 
ductori importaţi din streinătate: d. es. cu berbeci de 

37
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Scoţia cu fața nâgră (Black faced Heath Preed) care 

nu numai că ar fi posibilă, ci chiar şi f6rte nimerită. 

Să se facă odată numai încercare cu animale de rasa 

acesta şi îndată se va dovedi că ei sunt f6rte potriviți 

pentru încrucișare cu oile ţurcane, şi pentru a realisa 

o amelioraţiune a lânei ţurcane, fără însă a diminua 

cantitatea de lapte la oile fătate. 

Rasa Cheviot (Cheviot Breed) care în timpul din urmă 

a fost mult lăudată de un product de lână tare cău- 
tală care se plătesce cu mult mai bine decât lâna ţur- 

cană cea grosieră din România; şi rasa ac6sta ar putea 

fi introdusă pentru a se face încercări cu ea. Pote că oile 

Cotswold din Anglia ar fi şi mai potrivite decât cele 

anteridre pentru ameliorarea oilor ţurcane. In anii din 

urmă oile Cotswold se pun mai presus de ori-care 

alte oi cu lâna lungă, pentru constituţiunea lor robustă 

pentru cantitatea de carne şi pentru lâna lor cea abun- 

dentă. Lâna lor cea de 20 cm. lungă cântăresce 3!1/,— 4 

kigr. şi este numai ceva mai grosieră decâ! lâna Lei- 

cester. Oile !&tătâre sunt fertile şi 'şi hrănesc bine 

mieii. Patria lor este in districtele muntâse ale comi- 

tatului Gloucester, care formeză o catenă de munţi 

înalţi şi linia de separaţiune a apelor intre Tamisa şi 

Ayon. Pasa acâsta după cum scim din esperienţă se 

aclimatiseză uşor în ori şi care climă chiar şi în ţările 

Europei meridionale, şi Storve ne spune în cronica sa 

că regele Eduard al Angliei a încheiat un contract cu 

regii Henric al Castiliei şi I6n al Aragoniei in care era 

stipulată condiţiunea de a permite esportul a câţi-va 

berbeci de Cotswo!d, cari apoi duşi în Spania s'aă făcut 

forte mari şi s'au înmulţit forte tare. Probabil că ei au 
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“fost imperechiaţi cu ţurcanele indigene de Spania în 
“Churras şi ai contribuit în mod esenţial la ameliora- 
“țiunea acelei rase. Dacă Cotswoldul s'a aclimatisat bine 
în Spania probabil că el sar aclimatisa uşor şi în Roe 
mânia dacă s'ar face incercarea cu el. Dacă însă mo- 
canii nu vor să scie nimic de aceşti streini, şi vor să 
ţină cu ori-ce preţ la ţurcanele şi stogoşele lor, atunci 
cel puţin să îngrijâscă mai bine de ele la alegerea 
berbecilor de reproducție, şi să nu lase pe ori-ce ber- 
pec ce le vine inainte ca să intre în turma de oi f&tă- 
t6re cum s'a făcut până acum. Fără indoială, că datoria 
principală a [ie-cărui cultivator de vite trebue să fie 
tot-d'auna şi pretutindenea ca să facă o selecţiune co- 
respundătore cu deosebire în acele forme care să co- 
respundă pe deplin menirei scopului şi prestaţiunilor ce 
ne aşteptăm de la ele. Justa apreciere a diferitelor forme 

-a' corpului la ori şi care animal de reproducție este o 
artă, care trebuesce să fie inv&ţată şi de Români dacă 
vor să facă progrese pe terenul într: gei culturi şi eco- 
nomii de vite, şi să producă cu adevărat ceva im por- 
tant şi remarcabil. P6te că şi pe calea culturei în rasă 
pură sar putea obţine o amelioraţiune a producţiunei 

-de lână la oile ţurcane de acolo. Vara pot găsi oile în 
păşunile de munte o bună hrană şi suficientă, dar iarna 
ele perd tot ce ati câştigat vara, trebuind să stea afară 
“sub cerul liber şi pe timpi răă şi de multe ori când 
„e lipsă de nutreţ să îndure mare fâme. In privința 
acestora trebuesce făcută o schimbare cât mai în grabă. 
Este de notorietate publică că porubmbul de acolo 
-dă tot-d'auna recolte abundente, şi este destul de ieftin ; 
-de aceia oilor n'ar trebui dat iarna numai coceni de po-
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rumb, ci şi porumb b6be (uruială de porumb) dim- 

preună cu fân, paie de cereale, teci de rapiţă şi altele, Şi 

aceste în poiete s6ă grajduri svântate, iar în locurile 

unde esistă velinţe s'ar putea. f6rte bine ingrăşa oile 

cu lăturile (borhotul) de porumb, şi bine ingrăşate sar 

plăti cu mult mai bine decât oile cele cari de tot slabe: 

se daii astădi la măcelărie. Si cultivarea a tot felul: 

de plante furagere am recomanda-o cu insistenţă agri- 

cultorilor români. Dacă ei s'ar decide să introducă pe: 

întinderi mai mari cultura plantelor păstăi6se, a trito- 

iurilor şi sfeclelor, plantele acestea pretutindenea ar 

da un nutreţ escelent pentru vite pe timpul iernii şi 

economia «cea cu răbdări prăjite» de acum sar sferşi.. 

Atunci fie-care ar avea bucuria de s'și vedea vitele pri- 

măvara într'o stare de nutriţiune destul de bună eşind 

la păşunea cea prâspătă, şi oile la tunsore ar da lână 

mult mai mare decât la nutriţiunea de iarnă mai tot 

dauna fârte precară, cum se Iintâmplă acum. 

Nouă ni s'a spus nu odată ci de mai multe ori că în 

iernile grele oile ies atât de slabe în primăvară încât 

abia mai sunt în stare să urmeze pe cioban la păşunea 

cea îndepărtată. Apoi atari raporturi nu sunt demne de 

compătimire în gradul suprem ? Şi după a nstră părere: 

ele n'ar mai trebui tolerate la finea secolului al 19-lea 

întrun Stat civilisat al Europei şi cu deosebire nu în- 

tr'o ţară care în deceniile din urmăa făcut progrese atât 

de însemnate pe terenul economiei naţionale. 

Domnul Maior, care cunâsce bine patria sa, dice între: 

altele: «Raporturile de desfacere ale României fac ca 

producţiunea de lână să fie mai lucrativă şi mai sigură 

decât producţiunea de carne». Dacă ac6sta este cu ade-    
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verat aşa, şi noi nu avem câtuşi de puţin motiv dea ne 
indoi despre acâsta, apoi in prima linie ar trebui înce- 
pută ameliorarea rasei ţigaie ; căci ea şi merită în adevăr 
ca să fie ameliorată, şi nici că ar fi prea greu dea o ame- 
liora în scurt timp prin incrucire, cu purtători de lână mai 
fină—merin6se de piepteni—Kam mvoll— Merino—impor- 
taţi din streinătate, prin cari s'ar obţine in scurtă vreme 
o perlecţionare esenţială a lânei lor. După cum marii 
proprietari ruşi deja de multă vreme ai putut ameliora 
turmele lor de oi prin introducerea sângelui de merinos, 
în cele mai multe din guberniile Rusiei meridionale, tot 
aşa ar putea-o face şi proprietarii români cei bogaţi, dacă 
sar îndeletnici cu ovicultura şi ar aduce ore-cari sacri- 
ficii pentru perfecţionarea rasei țigaie. In scopul acesta 
ar trebui importaţi berbeci buni din streinătate — din 
Ungaria, Moravia, Boemia, Sacsonia, Silesia sau Franţa, 
Şi pe aceştia să'i împărecheze apoi cu oile țigăi. Acei 
domni bogaţi dispun de destule mijloce ca să p6tă cons- 
trui grajduri şi pentru oi, şi să cultive plantele faragere 
in cantitate suficientă pentru iarnă, şi ca să pâtă face 
tot, ce este de lipsă pentru o cultură raţională a oilor. 
Dacă şi țăranii români şi mocânii vor continua încă mulți 
ani sistema lor nomadă de a avisa oile lor vara şi iarna 
numai la hrana de la păşune, dea le espune lără nici 
o grije tuturor viscolelor, omătului Şi gerului, cel puţin 
marii proprietari să nu o facă şi să nu mai cultive oile 
după met6da acea negligentă de până acum, ci cu deplină 
seriositate să se pună, în fine, pe muncă pentru a aduce 

-o ameliorare. 

Mulţi proprietari ai pe moşiile lor tarlale mari esterne 
cari sunt prea îndepărtate de gospodăria lor ca să potă



582 

fi cultivate, şi acestea se pot utilisa forte bine prin of” 

— mai bine chiar decât prin ori şi care alt. mijloc; dar: 

animalul acesta domestic nu pâte fi un purtător de lână 

comună, ci trebuesce să fie o die cu adevărat nobilă. Apoi 

pentru lâna acestor oi tot-d'auna şi pretutindinea se vor” 

găsi muşterii, şi când se vor înfiinţa şi în România des-: 

tule fabrici de postav în diversele regiuni ale țărei, cari 

să facă un postav mai bun şi mai frumos, atunci pro- 

dusul proprii al ţărei va înlătura succesiv fabricatele- 

streine de pe pieţele ţărei. 

Probabil că, pentru România va rămânea încă pentru: 

multă vreme ovicultura ramura cea mai lucrativă din în- 

trega economie de vite şi de aceia ea ar trebui făcută in. 

mod raţional şi cu îngrijirea necesară. Marii proprie-: 

tari cari îşi arendeză moşiile în total sau numai o parle: 

din ele, ar trebui să se decidă ca se accorde arendaşilor 

o durată mai lungă a arendei, pe lângă plata promptă 

a câştiurilor. Căci nu se pote cere dela arendaşi la un: 

termin de arendă scurtă de 5—6 ani ca ei să facă sacri-: 

ficii însemnate pentru diversele 'obiecte ale economiei. 

— aci pentru oierie — şi să facă schimbări esenţiale în. 

cultura şi ţinerea vitelor. Arendaşul, care probabil că 

după 4—5 ani trebue să părăs6scă iareşi moşia nu va fi 
câtuşi de puţin dispus de a comanda berbeci scumpi din: 

streinătate pentru ca progenitura lor, care pâte în scurtă 

vreme a devenit de mare valdre — să o lase noului aren-- 

daş saii să o vindă la streini pe un preţ scădut. Dacă toţi 

proprietarii s'ar decide să dea moşiile lor pe un termin 

mai lung, pe 12—18 ani, atunci ei ar putea pune fără 

sfială în contract condiţiunea ca fie-care arendaş să fie: 

dator, de a cultiva un areal anumit cu plante furagere,.
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potrivit cu intinderea moşiei. Prin acâsta sar obtine po- 
sibilitatea de a hrăni diversele animale domestice în 
mod suficient nu numai în decursul lunilor de vară dar 
şi in decursul iernii intregi, şi la un cas dat când nu Sar 
face bucatele, atunci vitele cele bine hrănite şi de valdre 
ar compensa deficitul din cultura cerealelor ; oile ar da 
mai multă lână, iar vacile mai mult lapte ca inainte şi 
arendaşul ar fi in stare să indeplinsscă angajamentele 
sale faţă d& proprietar — adică să plătâscă câştiurile la 
timp. 

Noi scim din istoria agriculturei că mulţi din aren- 
daşii noştri germani prin introducerea oilor merin6se 
au ajuns mai uşor in posiţie de a plăti punctual câş- 
tiurile lor la termenu! de Sf. [6n—94 lunie — decât 
inainte de a introduce oile nobile de Spania. Dacă sar 
oferi şi arendaşilor români posibilitatea de a face ceva 
pentru inobilitarea oilor lor (fiind termenele de arendă 
mai lungi) atunci de sigur că şi ei 'şi-ar da silinţa de 
a'şi câştiga cunoscinţe mai esacte despre lână ; studiul 
cunosciuţei lânei s'ar face cu mai multă străduinţă la 
şc6lele de agricultură de acolo, şi pretutindenea 6menii 
şi-ar da silinţa de a satisface pe deplin chemărei -unui 
cultivator de oi raţional. După câtam vădut noila Ile- 
restreu, studiul lânei este acolo negligiat cu totul şi 
intre proprietarii de oierii şi negustorii de lână din ţară, 

abia am găsit pe câţi-va cari sciai să aprecieze just 

diferitele soiuri de lânuri indigene. 

Dacă impărăt6sa Maria Teresa de Austria putu urma 

esemplul electorelui de Sacsonia, şi importă 300 de oi 

merin6se directe din Spania, pentru Austria şi Ungaria, 

şi cu aceste putu înfiinţa oieria ces. reg. din Mar-
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coțail (Ungaria), şi cu ea impreună totodată şi o 

şc6lă de păcurari, apoi tot aşa de bine sar putea cu- 

geta şi acum după 120 ani la înfiinţarea de atari ins- 

tituţiuni şi in România : a unei oierii model împreunată 

cu un curs practic pentru păcurari sâă ciobani, căci 

fâră de instrucţie nu se pote cugeta acolo la crescerea 

Şi ţinerea de oi de rase nobile. Dacă însă se va da ins- 

trucţia din partea unor Gmeni apți, străduitori şi cari 

îşi cunosc bine meseria lor, nu mai încape îndoială, 

că în scurtă vreme se vor găsi mulţi 6meni şi în ţara 

aceia cari vor fi nu numai nisce maeştrii buni de oierii, 

ci şi directori de oierii, clasificatori de lânuri, etc., şi 

toți vor aduce servicii importante dacă nu escelente. 

După acestea iată un tabloii despre distribuţiunea 

oilor în diferitele judeţe ale ţărei, regretăm numai că 

nu sunt indicate şi rasele, câte dintre ele sunt ţigăi, 

câte ţurcane s6u stogoşe. Domnul Maior crede a nu greşi 

dacă pune numărul oilor ţigăi 2/3 din contingentul iîn- 

treg al oilor românesci. 

TABLOU 

despre distribuţiunea oilor în diferitele județe ale României, 

Raportul între numărul oilor 

  

Judeţul Numărul oilor şi numărul populațiunei 

4) Dolj . . . . . „559.683 208.72 la 100 loc. 
2) Constanţa. . . .499.191 560.29» » » 

3) Teleorman . . . 962.718 144.59 » » » 

4) Ialomiţa . . . .957.737 138.81» » » 

5) Romanați. . . .917.507 135.59 » » » 

6) Vlaşca . . . . . 904.908 150.83 » » » 

7) Tulcea . . . . .993.411 2182» » » 

8) Ilfov. . . . . .192.579 94.413» o» »



535 

Raportul între numtrul oilor 
Judeţul Numirul oilor şi numărul populaţiunei 

9 Brăila ...... 162.917 141.12 la 10C loc, 

10) Buzăi ..... 152.994 8311» » » 

41) Prahova . . . . 145.209 58.99» » » 

19) Argeş. ..... 144.117 80.19» » » 

13) Mehedinţi. . . . 135.798 63.02 » » » 

1%) Gorj... ... 134.945 81.25» » » 

15) Olt... 195.399 105.08» » » 

16) laşi. ...... 119.591 50.03» » » 

17) Vâlcea ..... 110.000 65.33» » » 

48) B.-Sărat . . . 101.183 951» » » 
19) Dâmboviţa . . . 89.496 5246» » » 

20) Muscel. ... . 88.538 91.15» » » 

21) Botoşani . . . . 88.086 49.179» » » 

29) Dorohoiu. . . . 85.201 5295» » » 

93) Nemţu. .. . . 84.333 4949» » » 

24) Suceva. .... 06,451 4563» » » 

95) Putna ..... "63.907 40.00» » » 

96) Bacău ..... 56.384 926.84» » » 

27) Covurluiă. . . . 56.088 50.03 » o» » 

928) Tecuciă. .... 53.006 40.55» » » 

29) Fâlcii ..... 54.048 4961» >» » 

30) Vasluii. ..... 54.394 40.93 » » » 

3l). Tutova. ..... 20.719 4089» » » 

32) Roman. .... 43.605 33.32» » » 

La numărătârea din urmă avitelor din anul 4884 re- 

gatul român poseda în total 244.925 capre, cari eva- 

luate în termen medii cu câte 5lei de cap represintă 

o val6re totală ae 1.224.625 lai. In anul 1873 era insă
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numărul cayrelor în ţara întregă numai de 194.188 ca- 

pete şi prin urmare întw'un interval de Îl ani resultă 

un spor de 50.737 capete; iar la 1.000 suflete vin apro- 

ximativ 42 capre. 

Faţă de cele-V'alte state, România ocupă locul al 14 

în privința num&rului capreior, căci la câte 1.000 lo- 

cuitori vin: 

i) ln Grecia . . . . cc... 1.211 capre 

2) » Bosnia şi Herţegovina. . .. . 441 » 

3) » Serbia . . . cc... 349 _» 

4) » Spania. .. . 930» 

5) » Portugalia .......... 9) » 

0) » Eweţia. . ... 146» 

7) » Norvegia. .... PR 178» 
8) » Luxemburg ........ . Tă » 

9) » Germania. .......... 57» 

10) » Austria. . . cc... 41» 

11) » România. .. .... 42» 

19), » Belgia... . n. . 4l » 

13) » Olanda, .. .. 37» 

1%) » Rosia. . . cc... 23 > 

15) » Svedia. .. ......... . 94» 

16) » Finlanda. .. ........ 94  » 

17) » Ungaria ....... 21 » 

18) » Danemarea. ......... 5» 

Dacă vom compara contingentul de capre al României 

cu al țărilor ei vecine, în special al Ungariei, pare cu- 

rios că acolo vin numai pe jumătate atâtea capre la 
1000 locuitori cât in România. In Ungaria numărul ca- 
prelor a fost în anul 1870 de 572.951 capete, cari în 
anul 1880 a scădut la 333,233 capete, şi Max Wirth dice   
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fârte nemerit că acestă scădere el nu o pote numi câtuşi: 

de puţin un simpton economic, de cât numai dacă ea 

ar fi împreunată cu o sporire corespundătâre a vitelor: 

cornute, căci fără indoială capra este l6rte dăun6să 

pădurilor. Dar presupunerea acâsta a lui nu se potrivesce: 

pentru Ungaria. 

Sporirea contingentului de vite cornute este f6rte mică 

Și trebue să o considerăm ca o consecinţă naturală a 

crisei comerciale şi a epidemiilor de vite care se ivesc: 

acolo destul de des. Transilvania învecinată este relativ 

mult mai bogală în capre, căci acolo sai numărat: 

191.415 capete cari se impart de-o potrivă asupra ţărei 

întregi. Pentru ţara muntâsă a Ardslului capra este un: 

animal domestic ye atit de important pe cât şi de fo-: 

lositor, ca şi pentru locuitorii din regiunile muntâse 

ale României, vumai forestierii nu vor să scie nimic 

de ele aici ca şi acolo, şi pretutindenea se plâng şi cu: 

drept cuvint — că ele fac mari daune în masivul pă- 

durilor, şi anume nu numai prin aceia că rod mugurii 

şi tinerile mlădițe ale arborilor, cu o predilecţiune deo- 

sebită, ci.şi prin obiceiul invechit al stăpânilor iar de- 

a ţinea şi hrăni caprele şi pe timp de iarnă cu frunze 

de arbori. Fiind-că capra este fârte stricăci6să cu deo- 

sebire pădurilor tinere, in regiunile cu esploataţiune- 

sistematică şi cu legi silvice rigurâse, d. es. în apro- 

piere de Sinaia, nici că le mai lasă la păşunat in pădure,. 

şi e vai de ciobanul care va fi găsit cu caprele în pă: 

durile regale. 

In România cele mai multe capre se găsesc în dis- 

trictele Mehedinţi, Gorj, Argeş şi Dolj, dar şi în alte: 

districte situate mai spre Nord ; numărul lor mai curând:
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-a sporit în loc să fi scăgut. Folosele ce le avem dela 
„acestă specie de animale sunt pretutindenea analoge 

„cu cele ce le avem dela oi, pâte numai cu singura deo. 
sebire, că laplele prospăt de capră se consumă mult 
mai des decât cel de ie. 

Despre rasele de capre ce se găsescin România pa- 
gubă că putem spune puţin lucru, căci ne lipsesc încă 

Şi astă-di datele necesare. M. G. Obedenaru dice în cartea 
sa «la Roumanie economiqne» că caprele ce se găsesc in 
districtele amintite mai sus sunt de rasa comună—mari 
la trup şi pă&r6se. In qistrictele Argeş şi Ialomiţa s'a 
introdus deja de mai multă vreme capra de Angora care 
s'a aclimalisat acolo în curând şi bine, şi ar fi de re- 
-comandat de a spori numărul lor. 

După formele caprelor care le-am întâlnit în călă- 
toriile n6stre prin. ţară, putem să admitem că acolo 
“sunt cei puţin două grupuri si rase deosebite : 1) capre 

„de munte, 2) capre de câmpie sâi de steţă. 

Despre originea unui grup ca şi a celui-lalt ne lipsesc 

„ori şi ce indicii. Se dice numai că deja in anticitatea 

întunec6să capra esista ca animal domestic la locuitorii 

-din ţările dela Dunărea inferiâră şi din jurul Mărei 

Negre, era stimată şi se ivea pretutindenea ca însoţi- 
“tOrea omului. Dela care specie de capre sălbatice derivă 
capra domestică din România, după cât scim noi, nu 

s'a putut constata încă nicăeri şi pote pentru tot-d'auna 
ea va zemânea o chestiune neresolvată. | 

«Originea caprei domestice, locul şi timpul domes- 

ticirei ei, sunt tot aşa de puţin cunoscute şi grei de de: 
"monstrat istoricesce ca şi la 6ia domestică» (M. WVilkens) 
“Markhur să Markhor (Capra Falconeri) a Afganistanilor
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şi Tibetanilor şi Pasang s6i capra Bezoar (Capra ac-- 

gagrus) în Asia centrală şi occidentală par a avea cele: 

mai multe drepturi de a fi considerate de străbunele 

caprei domestice din Europa, dar noi nu suntem în 

stare să determinăm epoca când una să alta din ele 
a fost domesticită şi luată în căsnicia omului, ori că 

pote s'au făcut încrucişări în!re ambele specii, precum 

S'ai desvoltat unele particularităţi ale diferitelor rase, 

ce se pot Cocumenta că se conservă de mii de ani. 

Nu mai încape nici o îndoială ca pe tiinpul migrațiunei 
celei mar: a ginţilor, diferitele seminţii şi triburi de 

porOre cari au venit dela Est, ati adus cu ele afară de 

alte vite domestice şi capra pe care o ai împerechiat 

cu alte individe ce esistaui deja acolo. 

Esploatorul E. de Oertzen a găsit în timpul din urmă 

un nou gen de capre sălbatice pe mica insulă Ioura, 

cea mai nordică din grupul insulelor Strophade, nu de-- 

parte de Euboia, care până acum era zoologilor cu totul 

necunoscută. Profesorul Reichenow "i dete numele cașra 

dorcas, şi în cercurile specialiştilorse presupune că 

ac6sta este străbuna dela care se trage capra nâstră do- 

mestică, iar nu capra bezâră, după cum s6 admisese până: 

aci de către mulţi. 

Un esemplar din noua speciă de capre a dăruit E. d. 

Oertzen grădinei zoologice din Berlin; este un ţap de? 

ani şi are un vestmint de vară de o cul6re galbenă ro-- 

şietică peste care sunt puse nisce vărgi negre şi cu deo- 

sebire o vargă negră şi lată la gâtiîl orneză f6rte mult, 

Deja în anii 50 a secolului acestuia pare să fi ajuns un: 

esemplar tin&r din specia acesta în proprietatea consu- 

lului austriac din Creta ; el a fost descris atunci cu dea-
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-mâ&nuntul, dar în mod destul de straniii el a fost iden- 

tificat cu capra bezră. 

Voiajorul v. d. Miăbhle, cu tote ostenelile şi silinţele 

-cele mai mari ce "şi-a dat, nu a reuşit de loc să capete 

un esemplar din aceste capre sălbatice; ba nici chiar un 

„corn dela ele, fiind că animalele aceste sunt peste mă- 

sură sălbatice, şi precum se spune ele ar arunca pe v&- 

nătorul neprecaut pe stânci în jos. Dar acestă specie de 

capre s&'batice atât de curi6să este aprâpe de stingere, 

căci ciobanii cari ai petrecut verile în timpul din urmă 

„cu turmele lor de oi pe insula Ioura aă făcut mari stri- 

căciuni în ele. (F. v. F). Este posibil că şi capra domes- 

“tică din România să provină dela acea capră sălbatică 

din Iouva. | 

Dacă comparăm mai de apr6pe capra bz6ră cu capra 

de munte românescă şi de altă parte cu capra cu cârnele 

“spiralate, atunci inclinăm a considera pe cea d'ântâiii de 

străbuna caprei domestice. Numai cât aceia este cu multi 

mai mare decât tâte caprele domestice; ţapii adulţi ai 

o lungime de 1,5 m. iar lungimea codii singură este de 

20 cm. şi o înălțime la greb&n de 95 cm. iar la crupă 

-este cu 2cm. şi mai inaltă. Femeele însă sint la specia 

acesta cu mult mai mici decât ţapii. Corpul lor este:bi- 

nişor întins, spinarea ascuţită, gâtul de lungime potrivită 

capul mai mult scurt decât lung, cu fruntea lată şi botul 

-cârn ; spinarea nasului pâte fi numită aprope dreptă, ochii 

sunt relativ mari, iar urechile grose. Corpul caprei be- 

z6re stă pe nisce pici6re înalte şi puternice, copitele sunt 

-obtuse ascuţite şi coda cea scurtă este acoperită cu peri 

lungi şi deşi. Deja la esemplare mediocre cârnele ajung 

ia o lungime de 40 cm. iar la ţapii bătrâni ele suni de 2 
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ori aşa de mari, şi incepend dela rădăcină ele formeză 
un arc mare şi simplu de-o potrivă de încovoiat înapoi, 
care la ţapii bătrâni formeză aprâpe un semicerc. La basă 
ele sunt aprope unul de altul — dar se indepărtâză dela 
o-laltă succesiv în jos până către mijloc, şi se intorc apoi 
cu vârful înainte şi în lăuntru aşa că la vârf ele sunt cu 
12—15 cm. mai apropiate intre sine decât la mijloc, unde 
distanța între ele este de 30—40 cm. Cornul drept este 
cu vertul sucit uşor spre drâpta, iar cel slâng răsucit 
spre stânga. Dungile curmedise ale cârnelor la anima- 
lele bătrâne se urcă până la 12 şi 15 la număr. 

Ambele secse prtă o barbă mare şi stuf6să; cel alt 
per se compune numai din nisce păr binişor luvg, în- 
tins şi luciu care se potrivesce bine pe corp, şi sub el 
nisce fire de lână eai fulgi subţiri şi medioeri de fini. 

Coloraţiunea p&rului este cenuşie roşiatică deschisă 

sait galben ruginie care pe laturile gâtului şi pe f6le se 

face şi mai deschisă din causa perilor celor mulii cu ver- 

furile albe. Pieptul şi partea de jos a gâtului sunt negre 

sait brun închise, [6lele şi partea din lăuntru şi din afară 
a piciorelor sunt albe. O dungă mare învergată negru 

tmece pe şira spinărei dinainte înapoi ingustându-se suc- 

cesiv până la c6da unicoloră. Dinapoia picidrelor ante 

ri6re începe o altă dungă nâgră închisă, care separă ia- 

răşi bine partea de jos de cea de sus a corpului. Picid- 

rele dinainte sunt pe partea anteridră şi laterală negre saă 
brune închise dar pe talpă şi partea posteriră vărgată 

„cu alb. Capuleste pe laturi cenuşiă roşietic, fruntea nâgră 

brună inaintea ochilor, baza osului nasal, fălcile şi barba 

„negre saii cafenii închise şi buzele a'be. (A. Brehm) 

Dacă caprele cari se găsesc în Carpaţii românesci le
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vom compara cu animalele cele imposante de sus ale subs- 

pecii Ilircus, apoi găsim în realitate 6re-care asemănări 

intre ele şi noi suntem de părere că ambele sunt binişor 

apropiate şi inrudite între cele. 

Prof. H. Ludivig din Giessen dice la ediţia III-a dela 

«Sinopsis de Zoologie» a lui Leunis: Capra n6stră dumes- 

tică derivă dela ambele specii; capra cu cârnele spira- 

late şi Pasang, şi cu deosebire dela cea din urmă. 

Caverna lacrimală şi glandulele unghiilor lipsesc atât 

la capra domestică românsscă cât şi la capra aegagrus 

Şi la cele-aite specii de capre cunoscute. Capul caprei 

de munte este ceva mai mare, şi mai latin frunte şi 

botul mai puţin ascuţit decât la caprele dela câmpie; 

ochii lor para fi mai tot d'auna ceva mai mari și ei de- 

n6tă o fiinţă vivace şi curagi6să. Urechile lor sunt de lun- 

gime şi grosime mediocră, linia nasului la ţapi este ceva 

încovoiată în sus, care însă la ţarul de câmp se întemplă 

numai torte rar. De obiceiit ambe-secsele portă cârne ; 

cornele țapilor sunt de multe ori considerabil de lungi, 

50 em., şi grose la basă de 'câte 7—8 cm ; pe muchia an- 

teriGră ele aii nisce dungi sai bobâlci mari, se intore 

apoi cu verful in afară şi aă inclinaţiune de a lua nisce 

întorsături în formă de spirale. La aceste ca şi la alte 

capre domestice la cele mai multe chiar, c6rnele ai nisce 

dungi saii muchi tare ascuţite. Cornele femelelor sunt 

tot-d'auna mai scurte, mai delicate, încovoiate în formă 

de semilună şi îndesate de amendouă laturile şi ascuţite. 

Gâtul cel mediocru de lung al acestei rase este mai mult 

gros decât subţire; pieptul binişor adânc şi puternic, 

grebenul potrivit de înalt, spinarea dreptă şi nu prea as- 

cuţilă ; şi partea dinapoi încă este destul de bine des-
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voltată, şi de ordinar numai puţin teşită. Corpul stă pe 
nisce picire înalte şi puternice cari sunt prevăzute cu 
nisce copite solide şi bune. Dacă înainte vreme s'a afir. 
mat de către diferiţi voiagiori cari at călătorit prin ţările 
acele, că caprele de munte de acolo sunt de ordinar scurte 
în pici6re mai mici şi mai delicate decât caprele de la 
câmp, apoi noi trebue să ne opunem cu t6tă tăria şi să 
spunem că caprele acele ati făcut tot-d'auna o bună im- 
presiune asupra n6stră ; şi că măsurătorile n6stre ne-ai 
dat convingerea că acele capre în genere nu sunt câ- 
tuşi de puţin mai mici, ci din contră cu ceva mai mari 
decât caprele dela câmp. Ţapi sunt de 70—75 em, 
une-ori chiar şi peste 80 em. înalţi şi au o greutate de 
50—55 klgr. 

Lungimea toracelui lor varieză între 74 şi 78 cm., la 
o circonferinţă a corpului de 80—82 cm. Şi lăţimea 
intre şolduri (spete) este destul de satisfăcătâre, căci 
nu arare-ori ea este de 15 cm. Caprele femele sunt 
tot-d'auna ceva mai mici şi mai delicate, dar şi ele 
sunt animale destul de importante, cari în privința con- 

formaţiunei corpului lor nu sunt intru nimic inferidre 
caprelor celor mai bune din Elveţia. Col6rea caprelor 
de munte românesci vari6ză între cafeniii-cenuşii, ce- 
nuşiu negru şi negru. Noi am întâlnit fârte des ani- 

male cu părul negru, şi animale cu ast-fel de păr sunt 

adesea bine v&dute pe multe locuri. Capre pătate—ce- 
nuşiii cu negru — sâii caleniă, încă se găsesc nu arare 

ori, pe când caprele albe sunt mai puţin plăcute şi se 

Şi găsesc mai rar. Părul acestei rase se face conside- 

rabil de lung iar firele lui sunt de ordinar f6rte grâse 

şi aspre, ştimul de sub el însă este tot-d'auna mai 

38



594 

subțire şi mâle. In decursul unui an, părul ajunge la 

o lungime de 20 cm., iar ştimul abia 15 cm., şi acest 

din urmă pe timpuliernii se ivesce în mare abundență. 

La cap şi piciore părul rămâne scurt şi ţâpăn şi perii 

aceştia ai capăt cu măduvă ca şi firele cele lungi de 

păr». In fine ar mai fi de adăogat că ţapii dela rasele 

de munte sunt împodobiţi cu un barbişon stufos, şi 

c6da lor este ae ordinar bine învăscută cu peri lungi. 

Laptele dela caprele de munte pare a fi tot-d'auna mai 

bun decât laptele dela rasele de câmp, şi Japtele lor 

este şi mai gras încât se pote face din elo brânză 

forte gustosă. Se laudă cu deosebire lapte!e dela ca- 

prele roşii, care ar fi forte potrivit pentru Omenii cu 

stomacul debil. Caprele ceva mai bune de lapte dai 

de multe ori câte 2 litri lapte pe di. 

Caprele dela câmnie ale României aii în unele pri- 

vinţe mare asemănare cu rasele de munte, numai cât 

sunt mai grele în ciolane, şi nu aii nici cerne aşa mari 

şi de multe ori ambele secse sunt fără cârne —ciute. 

Animalele acestea aii un gât ceva mai lung şi partea 

dinapoi a corpului este mai teşită. Unii ciobani afirmă, 

că caprele obicinuite în păşunile de munte dacă le 

mâni la păşune la şes s6i chiar ţinute la grajd işi 

perd în scurtă vreme jumătate din laptele lor. 

Şi nici că se pâte nega că caprele n6stre pe cari 

le ţinem la grajd faţă de animalele acele din Alpii 

transilvani fac o impresiune destul de deplorabilă; şi 

de multe ori se văd miserabile, pipernicite, pe când 

cele de acolo sunt robuste, vide şi curagi6se. Ţapii 

mai bătrâni au tot-d'auna ceva serios şi grav în înfă- 

țişarea lor, dar sunt câte odată şi sireți şi când vor
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-să guste şi să aibă ceva 'şi daii pe faţă totă uşurimea 
dor jucându-se săi impingânqu-se intre ei, Oile din 
contră numai la tinereţe ai un temperament mai vioii, 
pe când caprele t6tă viţa lor până la adânci bătrâneţe 
sunt vesele şi gata de luptă. Dacă sunt bine hrănite 
“caprele ajung la o etate de 10—12 ani, dar de obiceiă 
-omul le taie mai de timpuriă, fiind-că animalele bătrâne 
dau o carne care are un miros penetrant şi neplăcut. - 
„La etatea înaintată scade şi cantitatea de lapte şi lap- 
tele nu mal este bun, are un gust respingător. Capul 
caprelor de câmp nu este aşa de lat şi botul este 
“ceva mai ascuţit decât la cele de munte. In privinta 
coldrei părului nu esistă vre-o mare aiferenţă între 
ele, atât numai că caprele negre se văd aci mai 
“rar, pe când cele bălţate sunt mai dese. Nici în lun- 
gimea şi grosimea părului lor ru esistă vre-o diferenţă, 
pote că cojâca lor de iarnă să nu fie atât de dâsă ca 
„la cele de munte. 

Ținerea şi hrănirea caprelor este fârte simplă; vara 
şi iarna ele sunt avisate ca şi oile la iarba dela păşune, 
şi numai când zăpada este prea mare li se dă ceva 
'irunze de arbori, etc. In păduri ele atacă şi rod pe 
timp de iarnă câja copacilor căutându-şi singure hrana 
„Mecesară. Sare li se dă şi lor destulă fiind-că ciobanii 
scii că ea le place forte tare. 

Grajduri nu se usiteză nicăieri pentru acest soiii de 
„animale; în regiunile muntâse 'şi caută singure adă- 
„post de vânturi şi viscole pe sub stâncile proeminente 
Şi în peşteri. Bordeele ce se fac pe unele locuri ale 
României pentru capre, în pământ, românii le numesc
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«Ohim» şi păcurării denotă mare abilitate în facerea 

de alari adăposturi. 

Carnea de capră se mănâncă sâii prâspătă s6u se: 

sară şi usucă făcându-se pastramă şi ca atare se pune. 

apoi in comerciă. ” 

Dacă piăşunea este bună atunci caprele se îngraşă: 

forte bine, depun mult săi, care ar fi mai scump de 

multe ori decât s&ul de vacă şi de die. 

In România se întrebuinţeză o cantitate însemnată 

de săi de capră la fabricaţiunea de luminări. Părul: 
de. capră îşi găsesce pretutindinea o folosire potrivilă ; 

el se întrebuinţeză la facere de stofe diferite cari sub 

nunirea de preşuri şi azare-ori se întrebuinţâză ca covâre 

atât la ţară cât şi în oraşe. Tesăturile cele aspre de: 

păr de capră sunt fârte dense şi aprâpe impeaetrabile ; 

din ele se fac straie de câte 70—90 cm. de late, cari 

se întrebuinţâză pentru aşternui pe podini, s6i ca co- 

vâltire pentru acoperitul căruţelor. Pe unele locuri se 

mai face din părul de capră şi saci pentru cereale şi 

lână, precum şi țâle, cergi pentru cai, boi şi bivoli, 

cari de obiceiii se desfac uşor. In districtele Romanați, 

Dâmboviţa şi Gorj se ocupă iarna multe femei cu fa- 
*cerea de ţesături din păr de capră, de colbre negră, 

cenuşie, albă şi roşie si in diverse culori. R&sbâie 

pentru țesutul de preşuri poţi vedea în diferite oraşe 

ale României şi mai toţi negustorii cari se: ocupă cu 

vândarea lor fac bune afaceri. Preţul unni: preş vari6ză 

intre 92,95—3 lei metru dar se vinde mai: Scump ori 

mai ieftin după calitate, lăţime şi desemn: 

O parte din părul şi peile de capră se vinde streinălăţei 

şi Ţieile de ied sunt un articlu comercial cu deosebire-
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“căutat. Pe fie-care an se esportâză câte 170,000—180,000 
piei de capră, însă esportul de p&r de capră este ne- 
însemnat şi vari6ză numai între 4 — 6.000 klgr. Pieile 
de ied se întrebuințâză câte odată Şi de cojocari şi că- 
ciulari. Tăbăcite şi prelucrate ca piele ati o val6re ceva 
mai mare decât pieile de miel, totuşi diferenţa în preţ 
nu este aşa de mare. 

In anii anteriori se esporiaii Şi capre multe în strei- 
nătate d. es. în unul 1868, 11,593 capre; acest esport 
insă. în anii din urmă a încetat cu totul. 

Deşi din descrierea de mai sus sa putut vedea că 
caprele din România nu sunt cele mai rele din specia 
lor din Europa, totuşi s'ar putea face încă mult pentru 
perfecţionarea lor, căci ținerea lor lasă încă mult de 
dorit, hrănirea lor pe timp de iarnă este forte defec- 
tu6să, şi un mare numer dintre ele pier iarna din causa 
fomei şi a gerului seă că ajung într'o stare cu totul 
deplorabilă. Poiete pentru capre nu se găsesc decât 
numai forte rar, iar la şes caprele trebue să se mul- 
țţumescă cu adăpostul unul mic părete de trestie sei 
coceni, şi numai la munte li se face lor bordee în 
pământ. Asemenea oile şi caprele sunt constrinse să'şi 
-caute singure hrana lor la păşune, eventual de multe 
ori să o scolă de sub zăpadă, şi numai când cade 
ometul prea mare capătă ceva hrană dela păstorii lor 
“ca coceni de porumb, fân, şi frunze uscate de stejar, 

Caprele pe cari le ţin 6menii săraci prin curţi stai 
ceva mai bine decât animalele âin turmă, fiind-că aceste 
„pe timp de viscole sunt ţinute sub şoprone şi hrănite 
-cu r&măşiţele menagiului casei. 

La alegerea ţapilor de reproducție nu se procede
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tot-d'auna cu destulă îngrijire, câte odată se lasă numai 

nisce animale mediocre ca ţapi reproductori, şi la 

ameliorarea lor arare-ori se gândesce cine-va. 

Crescerea caprei de Angora merită pentru România 

să i se dea o mai mare atenţiune decâti sa dat până 

acum. Aclimatisarea ei nu oferă nici o dificultate şi 

foldsele ei sunt fără indoială mult mai mari decât ale: 

caprei comune indigene. ” 
Capra de Angora trece cu drept cuvint de cea mai 

bună şi mai de val6re între tâte soiurile de capre: 

până aci cunoscute, şi cu drept cuvint noi am putea-o: 

numi cea mai nobilă între tote. Este un animal mare, 

frumos, cu un trup îndesat, pici6re robuste, gâtul scurt, 

c6rnele răsucite în mod particular şi cu un păr admi- 

rabil. 

Probabil că specia acesta derivă dela capra cu c6r-: 

nele spiralate din Afganistan, deşi posiţia cârnelor ei 

şi învârtirea lor este ceva diferită. Mai tot-d'auna sunt 

ambe-secsele cu cârne, numai cât cârnele femelei sunt 

cu mult mai scurte şi mai subțiri şi mai delicate decât. 

la ţap. Partea inferi6ră a capului şi picidrele sunt aco- 

perite cu păr scurt şi ţepăn, iar cele-lalte pârţi ale 
corpului portă nisce păr ca lâna, fin luciu şi moleca 

mătasea, care pe alocurea este uşor increţit şi numai 

unde şi unde amestecat cu nisce fire grose de păr și 

aspre. Coldrea părului este tot-d'auna un alb frumos, 

cum el nu se vede la nici o altă rasă de capre. Dacă 

este bine ţinută ea dă la o tunsore 1:/,—2 klgr. de 

păr şi chiar şi în acele localităţi unde ea nu este prea: 

bine hrănită tot pote să dea până la 1 klgr. de lână 

pe an. Val6rea acestui product însă este mult mai mare
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decât a părului gros şi aspru dela caprele comune, şi 

venitul curat a caprelor de Angora cultivate în Francia 

pare a se urca pe an la 23—94 franci de cap; însă 

mai trebue să ţinem cont şi de împrejurarea câ în 

Francia se întrebuințeză stabulaţiunea, pe când în Ro- 

-mânia crescerea şi ţinerea lor ar deveni mult ma! ieftină. 

Capra de Ungaria suportă tot aşa de bine căldura ca şi 

frigul şi faţă de ţinerea în graji nu este mai preten- 

ţiosă decât cele-l'alte rase; numai imediat după tun- 

scre sunt ceva mai plăpânde şi atunci trebuesc adă- 

postite de plâie şi vânturi. 

In grădina zootechnică a institutului agronomic a 

universităţii din Halle se cresc deja de mai mulţi ani 

capre de Angora cari daii o cantitate de lână satisfă- 

c&târe şi fată de obicei câte 92 ieqi pe fie-care an. Am 

măsurat de mai multe ori firele lor de păr şi am găsit 

că părul are o lungime de 25 cm. la o grosime de 

30—35 miera. 
In diferite State ale Europei, unde a fost introduse 

capre de Angora, se laudă mult specia acâsta ; în Francia 

Sa constatat deja de mult, că cultura ei este mult mai 

profitabilă decât cultura oilor. 

Din alte părți se recomandă de a ţinea bastardii 
dintre capra de Angora cu capra de Caşmir, cari ar 

da şi mai multă lână şi lapte mai mult decât capra de 

Angora curată. Dar noi nu voim să ascundem aci la 

finea capitolului acestuia împrejurarea că atât aci în 

Halle cât şi in alte localităţi s'a dovedit că capra de 

Angora nu este una dintre cele mai bune de lapte din 

specia «i. 
In România caprele sunt espuse la diferite bsle şi
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epidemii, dar in total şi special, ele ai să sufere acolo 

mai puţin de ele decât în Europa occidentală. Acolo 

sunt cunoscute la capre: riea, umflarea, căpierea, în- 

tărirea ugerului, colica, bâla de unghii, tuberculosa şi 

pojarul ; indigestiunea şi inflamaţiunile de ochi sunt 

fârte rari. Este curios că specia acesta de animale pâte 

să mănânce în cantitate mare şi fără de nici un pericol 

pentru ea' diverse plante venin6se, ca măsălariţa, brăn- 

duşa, cucuta, etc. Dacă mănâncă însă ghindă capătă 

cârcei, şi atunci une-ori avorteză. 

Caprele de munte dacă aii o hrană nutritivă s& des- 

volteză f6rte repede şi de ordinar în etutea de 7-8 luni 

de dile ele sunt apte de reproductţiune, când se şi lasă 

la ţapi. Timpul de mirlire cade în lunile Septembre şi 

Octombre, şi apoi 21 —92 săptămâni în urmă ele fată 

câte un ied, doui, trei şi mai rar câte 5 iedi de odată, 

care pot să mergă după muma lor şi sug la ea câte 

4—35 luni de gile. Dacă în timpul mirlitului nu le dai 
la ţap, caprele se îmbolnăvesc uşor. Ţapul probabil că 

pote mirli în tite anotimpurile în etatea cea mai bună, 

Şi dacă este bine nutrit pâte să mirlâscă până la 100 

capre f&tătore. Folosirea caprelor pentru muls dureză 
ceva mai mult decât a oilor, căci ele şi la etatea de 
9—10 ani dau incă relativ destul lapte, care însă 
atunci nu este aşa de bun şi gustos ca înainte, şi la 

animalele tinere. Gustul şi mirosul neplăcut al laptelui 

de capră provine de obiceii din negligenţă in tratarea 

Şi îngrijirea ei, câte odată însă acest gust particular 

pare a fi un defect ereditar al animalelor. Calitatea 

laptelui de capră este aproximativ tot aşa de bună ca
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a laptelui de die: La mânatul lor în păşunile de munte 
el conţine: 

Une e e 345 — 493%] 
Caseină ......,... 389— 6,03 » 
Lactosă .....,....,... 440— 4,09 » 
Săruri şi substanțe estractive 0,76 — 1,00 » 
Apă cc... . 87,50 — 84,10 » 

Meymont Tidy a găsit laptele de capră din mai multe 
probe aprâpe egale. In termen medii el avea: 
Une e 8,3499 
Caseină ............. 6587» 
Lactosă .... 4,996» 
Săruri aaa e 0,560 
Apă eee G4 531» 

Greutatea specifică a laptelui de capră vari6ză între 
1,0319 şi 1,033. Prin mulsâre de&să şi nutriţiune bună 
cantitatea de lapte ar spori însemnat. 

Steinmuller nareză că a găsit adesea capre cu câte 
4 mamele veritabiie dintre cari cele posteridre erai 
tot-d'auna mai mari şi mai abundente în lapte decât 
cele anteridre, o observaţiune tare interesantă şi care 
merită să fie studiată mai de aprâpe. Mamele falşe se 
găsesc după cercetările lui Tsudi mai rar la capre decât 
la vacile de Sviţera; dar el cunoscea şi un esemplu 
unde ugerul unei capre altmintrelea destul de bine 
desvoltat, nu avea decât o singură mamelă. | 

Cămilele. 

Ordinea rumegălrelor nu este reprezentată în Ro- 
mânia numai prin speciile şi genurile descrise mai sus
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din familia cavicârnelor, ci şi prin o altă specie din 

familia tylopodelor, cel puţin in Dobrogea, şi anume 

prin cămilă cu? cocâşe numită bactriană (Camelus bac- 

trianus). 

A. Brehm era în dubiti dacă animalul acesta formeză 

o specie deosebită a acelei familii, s€ă dacă el trebue 

considerat ca identic cu cămila cu o cocâşă seu cu 

dromedarul (Camelus dromedarius) şi formând ambele 

una şi aceiaşi specie: Dar ori şi cât de neînsemnate 

ar (i diferinţele în mărime, păr, col6re la aceste ani- 

male, totuşi până acum cei mai mulţi zoologi s'au vădut 

îndemnați să separe aceste 2 forme. 

Sigur este însă ca dromedarul se împerecheză şi fruc- 

tifică cu cămila bactriană şi mestiţii lor posed 2 cocâşe 

strins lipite una ds alta, sâi şi numai cât o singură 

cocoşă. Iibridii lor sunt iarăşi fructiferi atât între ei 

cât şi cu genitorii lor. Dacă nu [i se dă hrană suficientă, 

— ori şi care ar fi formele lor dar mai cu s6mă la 

mestiţi — cocâşele se moleşesc cu totul şi aternă de 

ambe laturile corpului în jos încât aspectul acestor 

animale care şi aşa nu este prea impunător devine şi 

mai greţos şi neinsemnat, Până acum ne lipsesc date 

precise despre introducerea cămilelor în ţările dela Du- 

nărea, de jos, dar ni s'a spus că ele aii fost introduse 

în Dobrogea deja de multă vreme de către tătarii cari 

ati venit şi s'au stabilit acolo din Rusia de Sud. Tâtarii 

şi calmucii consideră specia acesta ca animalul cel mai 

de valore, căci ea le face posibilă viţa lor de nomadi 

ducând şi purtând pe spinarea ei întrega familie cu 

tote lucrurile ei prin stepele imense ; tot ea le portă 

lemnul şi stuful, le dă laptele şi părul ei, iar după morte:  
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pielea şi carnea. Omenii aceia intrebninţăză cămila pentru: 
tvasul carelor lor celor gredie şi a instrumentelor de 
arat ca şi pentru purtatul a tot felul de sarcini pe spi- 

narea ei. Laptele ei se consumă în diferite chipuri, 

dar nici odată nu este aşa de iubit ca laptele de laalte: 

vite: vacă, iapă, oi, capre, căci este aşa de gros şi 

mucos încât dacă pui un deger iînti'nsul se întinde: 

după el ca un fir de aţă. Laptele de cămilă a fost ana- 

lizat inainte de către Chatin şi Dragendori, iar mai de 

curend de către Marchetti şi după analisele lor s'a con- 

Statat că el are următdrea composiţiune: 

Caseină. .. , . . . . . + + 8,95960/5 

Unt. „e e e + 9,9998» 

Albumină. ., . . . . . . . 082» 

Lactosă. ... .. . . . . . D,Oll» 

Cenuşă . ... a... . . 09ll4&» 

materia s6că determinată direct 13,7965, greutatea spe- 

cifică este de 1,04042. Carnea de cămilă nu prea este 

de laudă, căci se dice că ea ar fi uscată şi grosieră la: 

fibre. Pielea ei este gr6să dar nu dă o taipă deosebită, 

Părul de cămilă să nu se confunde însă cn părul de 

capră de AÂngora dă o materie tecstilă, care nu este de: 

desconsiderat şi de ordinar se lucreză numai de către: 

femeile tătarilor şi arare-ori se pune in comercii. Pri- 

măvara se tunde ț&rul cămilei de pe spinare, grumaji 

şi f6le, se spală şi văpsesce aşa de bine pe cât este 

posibil. Părul de pe spinare est: cel mai subţire şi mai 

fin, iar cel de pe gât este cel mai reă. La gât între: 

firele subţiri de ştim se găsesc şi multe fire grâse de 

păr şi aspre care depreciază mult valdrea intrinsecă a: 

lui. Părul de cămilă mai fin dă nisce Camelolite bunicele-
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„dar tot-d'auna fără nici un luciă, iar părul mai grosier 
se intrebuinţeză pentru fabricaţiune de stofe ae pâslă, 
cergi, etc. Colorea părului variază între cafenii închis, 
cenuşii, roşu şi alb; ştimul este mai tot-d'auna alb 
cenuşiu s6i şi alb curat. Am analisat la Microscop o 
probă de păr de cămilă şi am găsit că firele de ştim 
din el ai o grosi.ne de 13,2—16,5 micra, iar firele de 
per cari ai canal mă&dular ave 0 grosime de 60—66,5 
micra. P&rul stă pe cămila bactriană tot-d'auna lipit de 
corp şi tot-d'auna este mai lung şi mai fin decât părul 
dela dromedar. Cojâca cea bună apără animalele aceste 
escelent de gerul iernii, care în Dobrogea este fâite 
mare şi silesce pe tătari să ingrijescă de grajduri calde 
pentru cămilele lor. Cu tâtă cojsca cea bună a lor ani- 
malele ar peri de ger dacă s'ar ține totă iarna afară 
sub cerul liber, de-o potrivă cu cele-Palte vite domestice. 

„ Numărul diferitelor rase de cămile este in Orient mult 
mai mare de cât se scia pănă acum; orientaiii disting 
mai mult de 20 rase. Rasa care se află în provincia 
Chalkas pare a da animalele cele mai mari ori mai bune. 
Regretăm că nu suntem puşi în posiție de a putea spuue 
-de care rasă se țin cămilele ce se găsesc în Dobrogea 
şi pote că ar fi:0 misiune frumâsă pentru zoologii şi 
zootecniştii români de a stabili ocasional de care rasă 
se ţin cămilele din Dobrogea. Ele Ss» găsesc în diferite 
localităţi d. es. pe arumul de la Constanţa la Babadag, 
în jur de Caramurat, unde tătarii ce locuesc acolo le 
întrebuinţeză atât la tras cât şi ca vite de povară. 

Cămila cu 2 cocâşe este de obiceiti mai tare şi mai 
vobustă de constituţiune de cât dromedarul, şi are şi 
Piciorele mai scurte, mai vigurâse, şi de aceia nu este  
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aşa bună pentru călărie cât e Tentru purtat povară: 
sei pentru tras la car şi plug. Puținele pretenţiuni ce 
face animalul ucesta la hrană şi îngrijire sunt fârte 
bine venite pentru tătarul leneş; el le pune înainte 
nutreţurile cele mai de puţină valore, şi chiar şi nutreţul 
cel mai r&ă pe care nu'l mănâncă nici bivolul, pentru 
cămilă este bun destul. Moderaţiunea ei întrece şi pe: 
a măgarului. Pretutindenea unde pământul este puțin. 
fertil şi lipsă de aţă, cămila este forte folositore, și: 
de acea—duţă cum ni se spunea nouă—tătarii o pre- 
țuiesc mai mult de cât pe bot şi 6ie. 

„ Dar colonistul german din Dobrogea nu vrea să scie 
nimic de ţinerea cămilelor şi de alte de felul acestora ; 
pentru el animalele acelea sunt prea gredie şi urile; 
el lucreză mai bine cu boi saă bivoli, şi tot aşa nici 
bulgarii cari locuese acolo nu sunţ prietenii lor şi dic 
ca şi nemţii că nu ar fi nici o perdere pentru țară 
dacă ar disrare cămilele din ea. Se presupune că cu 
emigrarea ce se aştâptă a multora dintre mohamedani: 
şi tătarii din Dobrogea vor dispare şi vor părăsi şi 
cămilele Dobrogea. Ele sunt animalele Orientului şi nu; 
se împacă cu progresul culturei apusene ce se intinde 
tot mai mult în ţările de la Dunărea de jos. 

Veterinarii români ne-ait declarat că de şi cămilele: 
aii o blană fGrte grâsă totuşi ele sufer l6rte tare de 
ger, se bolnăvesc adesea şi pier. Indată ce cămilele nu- 
mai ceva încep a fi bolnave, nu mai sunt de loc ate 
de muncă, şi pâte şi acesta este causa de coloniştii 
români, bulgari şi germani ai Dobrogei nu vor să scie: 
şi nici să audă de ele. 

A. Brehm, care în călătoriile. sale ce ținâi cu azik
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întregi, a avut în de ajuns ocasiunea să cun6scă cămilele 

„de aprope, dice, între altele, că animalele aceste atât 

de frugaie şi puţin pretenţidse, se măresc forte uşor 

Şi apoi devin în anumite privinţe cu totul nepractice. 

“Cămilele din Sudanul oriental şi din deşerturile Saharei, 

„care din tinereţe au fost obicinuite să fie adăpate numai 

la 4—6 dile odată şi aii fost hrănite cu ierburi sără- 
căci6se din patria lor, sunt pentru voiagiurile în deşert 

mult mai potrivite de cât cele cari trăesc mai la Nord 

şi anume în ţara cu!tivată şi cărora nu le lipsesce nici 

odată hrana şi băutura, 

Cămila pârtă sarcina — fâtul — în timp de 8 luni şi 

fată de ordinar numai un puiii, pe care muma ingrijată 

îl alăpteză şi apără cu cea mai mare gingaşie. Şi nu 

-este fără pericul ca un orm strein să se apropie de cămila 

„care 'şi alăpteză puiul ei la păşune. Câte doui pui 

„cămila fată rar, şi nici nu prea sunt bine v&duţi, fiind-că 

muma este prea slăbită cu alăptarea lor. Locuitorii 

„creştini ai Dobrogei despreţuiesc ori şi cât de mult că- 

anila, numescă-o fiinţă prostă, îndărătnică, gredie etc., 

s6i cum vor vroi, totuşi cămila pentru multe localităţi 

din Orient are o mare valdre ce animal de povară, şi 

„de aceia rioi înţelegem fârte bine de ce tătarii din jurul 

Mărei Negre stimeză cămilele lor bactriane şi le numesc 

animale domestice forte folositore. Ei s'aii deprins cu 

.ele din tinerețe, sciui cum să se pârte cu ele şi au 

priceput să subjuge aceste animale gredie în jugul 

„omului şi a le face ca să cunâscă în deplină măsură 

puterea şi dominaţiunea lui asupra lor. După informa- 

ţiunile lui Obedenaru acum câţi-va ani mai mulţi mari 

„proprietari din Dorohoiii, Ialomiţa şi Buzeii ai adus
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animale de aceste din Orient pentru lucrarea pămân- 

tuli şi le-ai intrebuintat pe moşiile lor, dar fără vre- 

un succes deosebil. Cămilele femele fătară aprâpe tote 

dar puii lor făcea mari dificultăţi 6menilor cu crescerea. 

Deosebit de acestea animalele vor să aibă iarna grajduri 

calde şi Ore-care îngrijire, ceea-ce stăpânii români nu 

le putură saii nu vroiră să ie dea. Cultura cămilelor 

a tost deja de multă vreme abandonată în districtele 

acelea şi astă-di nimeni nu se mai gândesce ca să le 
introducă din noi. 

Rimătorii 

De sub ordinea artiodactylelor rumegătăre (artiodaclyla 
non ruminanţa) se mai ţin şi cele două familii Obesa 
şi Suina, dintre cari cea din urmă formâză pentru Ro- 
mânia una din speciile de animale domestice cele mai 
insemnate. | 

La aceste sub-ordine ies tote 3 felurile de dinţi în 

ambele maxilare. Caninii sai colții sunt desvoltaţi câte 
odată până la o mărime considerabilă, în cât animalul 
se pote servi de ei spre apărare. 

Osele metatarsului şi metacarpului nu sunt îmbinate; 
stomacul este complecs, dar nu este întocmit pentru 
a rumega. Corpul lor are în genere o lormă grosolană, 
şi este acoperit mai tot-d'auna cu peri aspri. Pielea lor 
este grâsă şi la o nutriţiune abundentă se formăâzi în 
stratul subcutaneii un deposit puternic de grăsime— 

slănină. Placenta este difusă. Inainte vreme şi în parte 
încă şi acum artiodactilele ne-rumegătâre se numiaă 
pachiderme, şi printre cle se număraă Lamnungile,
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proboscidele, nasicornele, tapirinele ca şi eqnidii, o 

grupare care după studiile mai noui nu mai este de 

admis, 

Familia setigerelor s6u a rimătorilor (Suina) cuprinde 

în sine 5 specii: Sus, Potamuchoerus, Porcus, Phoco- 

choerus şi Dicotyles; dintre acestea pe noi ne intere- 

seză aci nu mai cei d'ânteiă, cari in România sunt re- 

presentaţi prin 2 genuri—porcul s&lbatic (Sus scrofa 

ferus), şi porcul domestic sei de casă (Sus domesticus). 

Animalele setigere ai un cap mai mult sai mai 

puţin ascuțit şi lungăreţ, mai tote aii urechi mari dar 

ochi mici, botul lor este în formă de trombă, obtus, 

şi pe partea golaşă de dinainte are narinele. Picirele 

lor sunt adesea svelte ba câte odată pot îi numite chiar 

subţiri in raport cu corpul lor adesea fârte grei. Coda 

lor este răsucită în formă de spirală dar câte odată se 

pârtă aternată drept în jos la partea posteridră a cor- 

pului. Corpul animalelor este acoperit cu păr des şi 

aspru, care adesea şi mai cu s6mă coma de pe spinare 

gât şi codă formeză un fel de pămătuf care trece dela 

cap de-a lungul şirei spinărei şi până la vâriul codii. 

La picidrele dinainte şi dinapoi are câte 4 unghii, dintre 

cari însă numai cele din mijloc ating pământul şi for- 

m6ză aşa numitele unghii principale ; din contră unghia 

din lăuntru şi din afară nu ating de loc pământul şi 

de aceia ele de obiceii se numesc unghii improprii 

sâi falşe. In gură ei au 44 de dinţi dintre cari colții 

sunt: la masculi tot d'auna mult mai tare desvoltaţi 

decât la animalele femele. 

Tâte animalele setigere ai glande salivare tare des- 

voltate, un stomac rotund, cu un cec (maţ infundat)
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mare şi un tub digestiv de 10 ori mai lung de cât „corpul lor. 

Regiunile calde şi temperate din lumea vechie Şi noa& Sunt patria lor. 
| 

Specia pore (Sus) are o dentiţiune puternică, for- mula ei este: 

3.4 1.3. 3.143. 
3, 4.1.3. 3.143 

Colţii seă caninii sunt cu 3 muchi ascuţite Şi intorş în sus şi în afară, atât cei din macsila de jos, cât şi a celei de sus, şi ei formeză o armă pericul6să a acestei specii de animale, Colţii inferiori sunt indreptaţi înainte Şi formâză un fel de lopată ; măselele cresc în mărime dinainte inapoi; premolarul ântâiu de jos este separat de cei-alţi printrun Spaţii gol şi fOrte tare apropiat de ca- ninul inferior. La uger se găsesc mai tot-d'auna 5—6 
părechi de mamele, şi arare-ori numai câte 4. 

«Porcii sunt animale omnivore în sensul cel mai 
strîns al cuvintului. Tot ce este de mâncare este bun 
pentru ei; numai puțini dintre ei se hrănesc esclusiv 
cu plante: rădăcini, buruieni, productele câmpului şi 
ale pomilor, cepă, ciuperci, etc., toţi cei-l'alţi consumă 
pe lângă aceste şi insecte şi omidile lor, melci, vermi, 
năpârci, ş6reci ba chiar şi pesci şi cu o mare poftă 
Şi mortăciuni, stârvuri». (A. Brehm ) 

Porcii din România sunt frugali şi Roditzky dice. 
despre ei şi cu Gre-care dreptate: «In Valahia porcul 
postesce cu hrană de pesce şi cu măciulii de papură», 

Apa este indispensabilă pentru rimători; şi de aceia 
la ţinerea lor trebue tot-d'auna să îngrijim ca ei să 

39
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potă ajunge la apă nu numai să bea, ci când şi când 

să se pâtă şi scălda într'ensa. | 

De şi în România, mai cu semă în regiunile mun- 

tâse ale ei, am întâlnit adesea porci pe cari la prima 

vedere îi ţineam de porci sălbateci, şi de fapt ei aveiu 

o mare asemănare cu aceia, totuşi la o privire mai de 

aprope puturăm constata că nu sunt. decât porci do- 

“mestici s&lbăticiţi. 

Şi porci selbatici se găsesc destul de des în Carpaţi 

şi Alpii transilvanii ca şi în locurile mlăştin6se dela 

Dunăre; ei sunt mai tot-d'auna de o colâre cafenie 

negră ; totuşi amestecul de peri mari galbeni şi perii 

m&runţi cafenii cenuşi le dă câte odată o coloraţiune 

generală brună cenuşie. De aceia numirea care li se 

da aci la noi de obicei (de Schwarzwild) s&lbăticiune 

negră, este admisibilă peniru porcii sălbatici. 

Capul lor este lungăreţ țuguiat în oposiţiune cu al 

aiferitelor rase de po: ci domestici, profilul liniei faciale 

aprâpe ârept, botul binişor lat, şi urechile cari staii 

tot-launa ridicate în sus, sunt de o lungime potrivită: 

“fot-d'auna însă osul lacrimal la porcul sălbatic este 

“lung, şi tot-d'auna este ceva mai lung decât înalt. Rin- 

durile măselelor staii tot-d'auna paralel între ele; iar 

colții mistreţului sunt tot-d'auna mult mai tari decât 

ai femelelor—scrâfelor. Lungimea unui porc sălbatic 

adult. varisză între 1,7—1,8 m., rar lungimea codii este 

de 24—95 cm. Inălţimea umerilor este de 90—95 cm. 

şi numai excepţional ajung mistreţii betrâni la înălţimea 

un metru şi mai bine. Asemenea exemplare au atunci o 

greutate de 250—300 kgr.—dar greutatea lor mijlocie este 

aproximativ de câte 150 kgr. Toţi porcii sălbatici iubesc
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locurile mlăştinâse şi rovingse din păduri şi acolo se găsesc apoi în ciopore saii cârduri e câte 10—15 ca- pete. Imperechierea lor se face în lunile de t6mnă şi 16—18 s&ptemâni în urmă scr6fa fată câte 4—6 purcei Şi numai rar mai mulţi. Purceii sunţ până la etatea de 2—6 luni de colâre galbenă şi cu dungi brune negre în lung, iar maj târdii îşi schimbă culârea Şi la etatea de 10 luni ai aceiaşi colsre ca părinţi lor. Aci vroim să mai observăm că aceste vărgi nu se găsesc în Ro- Mânia numai la purceii dela mistreți, ci şi la porcii do- mestici, ceea-ce ne dă un indice sigur că acele animale n'aii fost de loc ameliorate cu alte rase de porci mai buni din Streinătate, scă Şi dacă ai fost incrucişaţi acâsta s'a întâmplat fârte rar. 
Mistreţii bătrâni viețuiesc de ordinar solitari pe când femelele trăiesc bucuros in cârduri; ele umblă cu pur- ceii lor prin pădure şi câmpie şi fac adesea mari stri= căciuni în culturi. Indată ce porumbul a făcut ştuleţi, sai cele-l'alte bucate aă inpiscat, porcii sălbatici caută cu predilecţiune locurile cultivate Şi dacă s'aii învăţat 

odată este f6rte greu de a'i mai alunga de acolo. Fe- 
meile îşi apără cu un curagiu sălbatic purceii contra 
agresorilor. La etatea de 18—90 luni purceii sunt apți 
de reproducţiune. Porcii selbatici ajung de multe ori 
la 0 etate de 20—95 ani. 

Venătorii români sciă prea bine că aceste s&lbăti- 
cimi sunt animale cavaleresci şi că în anumite împre- 
jurări venatul lor pote deveni tare periculos ; cu tâte 
acestea ei le urmăresc i;:econtenit şi probabil că nu- 
mărul lor se va împuţina în scurtă vreme, 

Câte odată se întemplă .că şi serofele domestice când
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umblă după vier să fie vierite în păduri de către mis- 

treţi ; atunci purceii ai mai mare asemănare cu porcii 

sălbatici de cât cu porcii domestici. 

Creşterea diferitelor specii de animale domestice, r&s- 

pândirea lor succesivă şi formarea numerâselor rase 

este strâns unită cu desvoltarea genului omenesc, în 

cât o cercetare pe cale naturaiă a chestiunei aceştia 

forte interesantă nu este de ajuns, şi trebue luată în 

ajutor şi istoria, Cvescerea şi cultura majorităţii ani- 

malelor nâstre domestice se întinde înapoi până în 

adânca anticitate, şi numai câte-va animale aii fost do- 

mesticite de om în timpul mai recent, dar şi aci cu- 

noscința nostră este fârte defectudsă şi incomplectă în 

ceea-ce privesce originea şi domesticirea lor. 

Forte des s'aii făcut cercetări în timpurile vechi şi 

noui de la care anumită formă de porci s&lbatici se 

trag diferitele rase de porci domestici din Europa, şi 

cu tâte acestea chestiunea nici până astă-di nu este 

Jămurită. Majoritatea naturaliştilor admit că porcul 

nostru sălbatic este forma primitivă a unui mate nu- 

“măr de varietăţi sâii rase domestice, şi ast-fel pote că 

este probabil, că şi porcii domestici din România ai să 

considere porcul sălbatic (sus scrofa) ca străbunul şi 

protopărintele lor. In care timp s'a făcut domesticirea 

lor, nu putem sci; acesta va rămânea incă multă vreme 

o chestiune neresolvată. 

Toţi porcii domestici, cari rămân de capul lor r&tă- 

cind prin păduri şi bălți timp mai îndelungat, se să&l- 

păticesc fârte uşor şi după câte-va generajiuni ei abia 

mai pot fi deosebiți de porcii curat sălbatici. 

Urechile porcilor domestici din' România sunt tot-
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“launa ceva mai grâ:e şi mai mari de cât a celor săl- 
batici ; de aceea ele sati că atârnă moleşite în jos, sai 
că- sunt aplecate inainte. Părul lor inferior este fârte 
rar la porcii domestici de la câmpie pe timp de vară, 
dar pe timp de iarnă este tot-d'auna mai abundent şi 
mai mare. La toţi porcii domestici, şi aşa şi la cei 
vomânesci, craniul este tot-d'auna mai scurt şi mai 
inalt de cât la porcii sălbatici. Şi cu deosebire remar- 
cabil este că la majoritatea porcilor domestici din Ro- 
mânia osul lacrimal este scurt, şi cerul gurei fârte 
lat între. premolari, prin care ei se disting de către 
porcii sălbatici de acolo ; şi de aceia trebue să presu- 
punem că mai de timpurii sai mai terdiă tot s'a efec- 
tuat şi în ţara aceia o amestecare de Sânge (cu sânge 
-de India). 

Abstracţiune făcând de câţi-va rimători englezi, cari 
au fost introduşi de unii mari proprietari pe moşiile | 
lor in limpul din urmă, în România se disting actual: 
mente următorele 4 rase sa tipuri deosebite de rimă- 
tori: 1) Porcul mic comun de țară, cu o comă mare 
-de păr gros şi aspru pe spinare şi grumadi. Animalele 
acestea au o mare asemănare cu porcii s&lbatici, şi 
probabil, că ei sai conservat până în diua de astă-di 
intacți fără vre-un amestec de sânge strein. 

2) Porcul precoce, numit mongol s6i mangoliţa, cu 
un corp potrivit de lung şi în formă cilindrică şi pi- 
ci6re ceva cam scurte. El este de ordinar de o colore | 
roşiatică s6ii brună roşie şi cu părul des. 

3) Porcul sârbesc, să porcul Miloş, cu urechile 
erectie, părul creţ, conformaţiunea corpulvi cilindrică 
Şi iarăşi scurt în picidre. Rasa acesta se consideră ca
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cea mai nobilă şi mai bună între tote şi se cultivă 

mai mult în judeţele de Sud-West ale ţărei. 

4) Porcul de baltă, sati băltăreţ, care iarăşi are 

mare asemănare cu porcul comun de ţeră şi cu cel 

sălbatic şi se ține cu deosebire în ostrâvele şi insulele 

Dunărei, se găsesce de obiceiui in număr considerabil. 

Dimitrie Cantemir dice în cartea sa «Descrierea Mol- 

dovei» (1710) că in Moldova în ţinutul Orheiului la 

satul Tohatu se găsesc porci cu o singură unghie, iar: 

porcii aduşi din streinătate dacă r&mân acolo 3 ani 

de dile, fetă iar numai purcei cu câte o unghie. Noi 

însă n'am putut afla dacă şi astă-di se găsesc acolo: 

porci solunguli, dar ne îndoim despre acesta, fiind-că 

unul sai altul dintre marii proprietari din Moldova 

ne-ar fi spus ceva despre acâsta. Şi numai în anul 

1891 am augit la Bragadiru lângă Bucuresci de la func-. 

” ţionarii de acolo că câte odată se găsesc în ţară porci 
cu câte o singură unghie. 

I. Wilson aminteşte şi el in cartea sa «Agriculture 

et: economie rurale en Russie 1878» că în Rusia se gă- 

sesc rimători cu câte o unghie şi cu câte 3 unghii în 

regiunea fluviului Duna, şi dice despre ei textual ur- 

mâ&t6rele: Le cochon tridactyle se destingue des races 

prâcădentes par ses pieds, dont les deux doigts du mi- 

lieu sont adherents lun â lautre, de manitre a ne 

former qm'un seul sabot, ce qui, avec les deux doigt 

externes, portâs en arrigre en sabots suppl&mentaires. 

n'enfait en 1ous que trois. Outre cela il a le train de 

derriere plus devoloppe et les incisives plus courtes 

que les autres races. Ces geux derniăres particularites 

donnent ung valeur spâciale ă cet animal, valeur qui  
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s'accroit encore par sa prâcocite a l'engraissage, bien 

superieure â celle des cochons rusticues. 

«Les pores tridactyles sont moins repandus que les 

deux races prâcâdentes (le cochon courtes-oreilles et le co- 

chon aux orsilles pendantes) et sont principalement €le- 

ves dans les localises riveraines de la Duna occidentale. 

In şesurile riurilor rimătorii cresc, după observaţiu- 

nile n6stre, mai bine decât ori şi unde, deci şi în 

România la Dunăre; însă cu cât rimătorul se ridică 

mai sus de la câmpie către munte, cu atât ia mai 

mult caracterul, formele, obiceiurile şi părul porcului 

sălbatic. La munte porcii sunt mai mici şi mai scurţi 

pâte şi ceva mai îndesaţi la corp — partea dinapoi a 

corpului pare mai bine rotunjilă şi ceva mai teşită 

de cât la porcii de la câmnie. Observaţiunea acesta am 

făcut'o în România, Bulgaria, Serbia şi Ungaria. Rimă- 

torul de la şes este ceva mai fecund decât scrâfa de 

la munte ;,la o fătare, ea fată de raulte ori câte 10—19 

şi mai mulți purcei, pe când acâsta fată numai câte 

6—8 purcei cel mult, şi nici nu prea este dispusă să 

lase pe vier de 2 ori pe an. Porcii de munte dau 

de ordinar o carne mai fragedă, mai fină, dar nu se 

îngraşe aşa de bine ca cei d'ântâii, şi chiar cu o bună 

ingrijire nu ajung la greutatea de măcelărie a celor 

d'ântâiu. Este cunoscut că raporturile climatice aii o 

mare influenţă asupra resultatelor obţinute prin cres- 

cere, şi nouă ni s'a părut că în regiunile muntâse ale 

României clima a influenţat mult asupra rimătorilor 

de acolo, dimpreună cu modulde ţinere cu totul orinal 

de acolo. P&rul lor este mai aspru, mai gros, mai lung 

şi stă mai des pe corp decâtla rimătorii de la câmp.
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Roditzky afirmă că toţi porcii care se găsesc în Un- 
garia se pot clasa în două grupuri mari, şi anume în 
porci de carne şi porci de grăsime. Intre cei d'ântâiă 
pune porci din Carpaţi şi din ultimile ramificațiuni ale 
Alpilor, şi noi numărăm intre aceştia şi rimătorii din 
regiunile munt6se ale Alpilor transilvani şi românesci. 
Deşi voim şi noi să admitem că porcii numiţi de 
carne siai în urma porcilor creţi şi graşi din acele 
țări în unele privințe, totuşi nu putem omite de a 
arta aci cu deosebire părţile lor cele bune. Şi anume 
animalele sun! fragede în gradul suprem şi se potri- 
vesc țentru ori şi ce raporturi sărăcăci6se ; ele utili- 
seză diferitele remăşiţe ale menagiuiui şi gospodăriei 
și sunt mai puţin espuse diverselor maladii decât 
porcii de grăsime. Porcii de carne se caută acum în - 
Europa occidentală cu deosebire. De aceia toţi culti- 
vatorii lor ar trebui să'şi dea tolă silinţa ca să'i ame- 
lioreze prin încrucişare mai cu s&mă cu - acele rase 

care se bucură deja de un bun renume d. es. cu cea 

de Szalonta din comitatul Bihorului *). 

Pote că am putea şi noi dice cu Rohde-Funke, că 
tipul de Salonta formeză tranziţia la porcul cu urechile 
mari, cu care se aseamănă mai mult în privinţa cra- 

niului. Trupul acestor animale este birişor lung şi bine 
rotunjit, spinarea este încovoiată ceva în sus; urechile 
sunt late şi mai tot-d'auna erecte, părul des şi de co- 
lore roşiatică seu galbenă, iar pici6rele înalte şi ro- 

buste. In genere carnea de la rasa acâsta este tare 
lăudată din causa gustului ei, dar ar putea să fie şi 
ceva mai subţire în fibre; slănina este îndesată şi 

*) Rasa Salontană a fost adusă de d. D. Simulescu la Drăgăşani (S.P.R.) 

a
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şuncele ei f6rte plăcute. Din multe părţi se susţine că 

porcul de Salonta dacă este bine îngrăşat devine mai 

grei şi decât porcii mangoliţă cei atât de mult lăudaţi. 

Şi Roditzky laudă rasa aceia şi dice despre ea: ca 

porc de carne de calitate escelentă este porcul de Sa- 

lonta (Ghica), care insă a fost absorbit în parte prin 

încruciri cu porcul de grăsime. 

Ca porc de grăsime dintre toţi porcii cari se găsesc 

acum în România și in parte ai fost introduşi acolo, 

merilă fără îndoială aşa numita rasă Miloş sei Suma- 

dia cea mai mare atenţiune, şi unde ea n'a fost intro- 

dusă până acum la câmpie, sâă pentru incrucire cu 

vechiul tip indigen şi neperlecţionat, acolo să se facă 

aceasta cât Inai curând. Ea îşi datoresce inobilitarea ei 

fostului principe Miloş al Serbiei care a dovedit multă 

pricepere în cultura ei şi cu comerciul cu rimători 

pare a fi făcut mare avere. Ambii Obrenovici s'aii ocu- 

pat mult cu cultura rimătorilor din Serbia, şi poate şi 

din România. Principele Miloş tăcu singur un mare 
comerciti cu rimătorii, şi anume ca monopol, fiind-că 

el ținu pe s&ma sa exportul de rimători şi pria impu- 

pere de mari taxe de export făcu imposibilă ori-ce 

concurenţă din partea ţărei sale, şi apot cu. rimătorii 

cumpăraţi ieltin putu să domineze tâte pieţele streine. 

El exporta atât rasele cele mai bune de la şes, cât şi 

tipurile de la munte care se îngraşă cu anevoe şi agenţii 

s8i se puteai găsi pe tâte pieţele. (Roditzky). 

Serbii sunt născuţi cultivatori de porci, pe când ro- 

mânii sunt mai buni cultivatori de oi, şi deja cu multă 

vreme inainte de urcarea Obrenovicilor pe tronul Ser- 

iei, cultura rimătorilor ocupa la ei un loc principal
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intre animalele domestice şi cu deosebire cei de la 
Sumadia din valea Moravei erati intre cei d'ântâii a 
căror crescere este până în diua de adi una din ra- 
murile de venit din cele rmai lucrative ale regatului 
nou. Noi punem porcii de Sumadia în categoria por- 
cilor creţi (sus scrâfa crispa) şi in total ei se deosi- 
besc prin nisce forme frumuşele şi o mare facultate de 
îngrăşare. Capul lor nu este prea mare şi lung, dar 
binişor lat, urechile staă ridicate în sus s6u une-ori şi 
ceva aplecate inainte. Gâtul le este de o lungime po- 
trivită, spinarea numai puţin încovoiată in sus iar partea 
dinapoi a corpului nu este câtuşi de puţin aşa tare 
teşită ca la multe din rasele de specia aceia. Piciorele 
lor mediocru de lungi sunt vigurose, ceea-ce pune pe 
animale în stare nu numai dea merge bine la păşune 
ci şi de a face Grumuri indelungate până la locurile de 
desfacere. Coldrea cenuşie a pielei şi părului este pre- 
dominantă dar câte odată se ivesc între ei Şi esemplare 
roşii, cafenii s6ii vărgaţi. In privinţa fertilităţii scr6- 
telor de Sumadia, ele lasă arare-ori ceva de dorit, nu 
însă şi în privinţa abundenței de lapte—precum în mod 
falş s'a susținut mai 'nainte—purceii lor se desvoltă des- 
tul de iute, şi“la etatea de 9—12 luni de dile sunt deja 
f6rte buni de îngrăşat. In pădurile de stejar şi fag din pa- 
tria lor porcii găsesc tol-d'auna hrană abundentă, darin- 
grăşarea lor se face cu porumb în ştuleţi prin care însă 
Slănina lor devine ceva moleşită şi olei6să, şi pentru gur- 
manzi ea nu prea face parale. E. de Roditzky qice în stu- 
diul s&i «Despre rimător» că rimătorii de munte din ță- 
rile de la Dunărea de jos duc o vi6ţă destul de miserabilă. 

«Tipurile de munte cu un cap mare greoiii, cu rit.
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lung şi drept, şi mai tot-d'auna cu estremităţile lungi 

sunt, este adevărat, forte fertill, dar se desvoltă anevoe 
ca tâte tipurile cele ce se asâmănă cu porcul sălbatec, 

şi ati puţină importanță agricolă». Intre porcii de carne 

care se desvollă f6rte anevue se nvmără şi porcul ro-. 

mânesc numit «f&pos» care se mai cultivă acum numai 

în Muntenia şi anume în acele regiuni unde lipsesc 

ori-ce mijl6ce de comunicaţiune. Cu ajutorul consti- 

tuțianei sale celei robuste cu ciolane grose şi a natu-- 

ralului săi tare, el este [6rte potrivit pentru transportul 

pe jos şi pâte'fi mânat dinapoi 50—60 mile fără de nici 
o scădere, şi în timpurile anteridre erait mulţi impor= 

taţi la noi peste Transilvania şi Orşova. Până la anul 

1860 comerciul cu ei era f6rte intensiv şi pe fie-care an se 

aducea în sălaşele din Steinbruch până la 50 - 60,000 

capete, dar în anii din urmă abia sai mai adus câte: 

12—15,000 capete. Si acesta este uşor de înţeles când 

o rasă se pote îngrăşa în timp de 5-0 luni de dileca 

abia să ajungă la o greutate de 150 klgr. de păreche, 

aceia nu se potrivesce pentru raporturi economice in-- 

tensive şi deci ea trebue să cedeze locul fatal altei 

rase de o mai mare importanţă economică. Max Wirth 

in cartea sa «Ungaria şi comorile solului ei» dice că 

porcul țăpos român este un tip lare resistent şi dur, 

care pote să fie îngrăşat 7—8 luni de dile şi abia ajunge. 

'a o greutate de 150—175 klgr. de păreche. Dar Ro-- 

mânia ca şi Serbia are raporturi de producţiune mai 

favorabile de cât Ungaria căci ambele acele țări produc 

mai iute şi mai ieftin de cât Ungaria cu sistema eg 

gredie de ingrăşare complectă, care vine arare ori în 

posiţiunea de a putea utilisa pe deplin o conjunctură.
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favorabilă, o bună recoltă de ghindă sâi de porumb -din ţările acestea îndată se face sensibilă prin trimiteri de mari transporturi de rimători, cari fac să scadă 
prețul la produsul unguresc mai bun până sub preţul producţiunei. 

Calitățile acestea sunt comune tuturor raselor de porci 
românesci şi le-am găsit la cei mai mulţi porci de 
munte ; descrierea capului lor dată de Roditzky este pe deplin nemerită, nu insă şi alirmațiunea lui, că acele 
tipuri sunt fârie fertile, ci din contră noi am v&dut şi 
audit că aceste tipuri staă în privința acâsta mult în 
urma tipurilor de câmpie din țările acelea. 

Deja Rohde, în cartea sa «Despre cultura rimătorilor 
din punctal de vedere raţional» amintea despre puţine 
fecunditate a scrâfelor din țările dela Dunărea de jos, 
Şi dicea, că ele fâtă de obiceiă numaj câte 4—6 purcei, 
cari insă ai de ordinar o bună desvoltare. Acelaşi autor 
presupunea că porcii aceia se îngraşă răi la grajd din 
“causa marei mobilități a lor, şi a temperamentului lor 
„celui neliniștit, dar daă tot-d'auna o carne fină şi o 
slănină indesată, cea din urmă mai cu semă în partea 
dinainte a corpului. Fără indoială porcii de țară TO- 
inânesci aşa numiții porci țepoşi sâi porci de carne, 
ai nisce ţesături celulare forte intinse, o musculatură 
-grosă şi tare care "i pune în posițiunea de a putea su- 
“porta bine regimul acela original usitat acolo şi asupra 
-căruia vom mai reveni ceva mai târdiă. Dacă animalele 
ai hrană suficientă grăsimea se depune cu deosebire 
sub piele în ţesăturile celulare ca slănină Şi în jurul 
intestinelor ca untură sâă osânză. La porcii de grăsime 
:s6u de unsâre, din contră, întrega țesătură celulară
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este puţin densă; celulele de grăsime, cari se compun 

din o picătură de grăsime şi o membrană ce o incon- 

joră, în care mai există şi un nucleii şi un strat sub-: 

lire de protoplasmă lipite de ea, sunt în mare număr. 

La animalele acestea, t6te celulele "cărn6se depuse în 

stratul sub-cutaneă în formă de fascicule fibrose, pe 

anumite părţi ale corpulni se transformă cu predilec-: 

ţiune în celule cu grăsime, cari grămădindu-se mai. 

multe la o-laliă în formă de strugure s6ă o grămadă 

mai mare, formeză apoi o perină de grăsime, care la 

desvoltarea mai departe a lor, sâi la îngrăşare, se iîn-- 

tinde până sub muschii pielti, ba chiar ajnng acolo la 

desvoltarea principală a lor. (Ellenberger). 

“elulele cu grăsime şi carne formeză deci materialul 

de umplut a ospăţului dintre diferite alte ţ&sături şi 

diferitele organe ale corpului. Ele dai corpului rotun- 

jime şi plenitate, şi ca. răi conducător de căldură sub 

piele ele împedică radiaţiunea căldurei din corp. 

Este cunoscut că toţi porcii de soiul din urmă se 

îngraşe f6rte uşor, şi in scurtă vreme ei sunt graşi, dair 

multă slănină şi multă uns6re, dar carnea lor de multe 

ori este prea grasă. Porcii numiți de carhe din contră 

ai trebuinţă de mai mult timp pentru îngrăşare, şi nu 

utiliză hrana aşa de bine ca aceia, dar dai o carne 

mult mai gustudsă şi câte odată la animalele mai bă-- 

trâne şi nisce laturi considerabile de slănină precum şi 

o cantitate suficientă de uns6re. Diferenţa între greu- 

tatea vitală şi greutatea de măcelărie de ordinar este- 

mult mai mare la porcii de carne decât la porcii de: 

grăsime, aşa de exemplu ni s'a spus că Ja cel dântâiui 

intestinele fac adesea 18—20%, din greutatea totală a
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“corpului. La porcii de grăsime mai buni — de rasa 
mongoliță — raportul este mult mai favorabil, Roaitzky 
ne spune că un pore de soiul acesta, care a fost în- 
“grăşat în Pankota timp de 3 luni ae dile şi apoi-a fost 
ucis, a avut o greutate de 135 klgr, din cari: 

Slănină. - 461|, klgr. = 34,50, 
Untură (osânză). ....... Îl» = 85» 
Carne. . 53 » = 395» 
Perdere din greutatea vitală. . .94 » =175» 
De asemenea un porc de pe domeniul Boroş-Şeheş 

în greutate de 100 klgr. la o durată egală de îngrăşare 
a dat: 

Siănină - 58/2 klgr. =40 o, 
Untură . 140 » = 75» 
Carne... 891 » =—36 » 
Perdere din greutatea vitală. . .94 » =16p5» 
In traficul comercial ordinar. se admile in România 

-că un rimător de 100—150 klgr. greutate pierde la tăiere -20—925 klgr. şi totuşi măcelarii ies forte bine Ia soco- 
ielă fiind-că ei sciii să găsescă Uşor greutatea netă. 

Câte odată se aduc Şi din Sirmii porci pentru re- 
producţiune “în România, şi pe unele locuri se între- 
buințeză pentru amelioraţiunea tipului vechiă indigen, 
mai cu s6mă în Muntenia mare dincâce de Olt. Porcii 
de Sirmiă se țin de specia porcilor creţi. Fitzinger 
“credea că ei aii resultat din încrucirea porcului 4o- 
mestic unguresc, cu porcul zomun cu urechile mari, 
Şi prin urmare este un semi-bastard din incrucire mixtă. Noi am avut în călătoriile n6stre prin Sirmiă, 1884, 
adese-ori ocasiune să vedem animale de rasa acâsta Şi presupunem că ea este de aprâpe înrudită cu rasa 
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Miloş sârbâscă. Porcii de rasa acesta mai tot-d'auna 

sunt ceva mai mari, înalţi- în picidre şi urechile lor 

cele tari păr6se sunt puţin mai lungi decât la rasa 

ungurâscă. La multe individe am vădut o comă mare 

de peri asprii pe grumadi şi partea anterioră a spinărei, 

care nu sar mai găsi la tipurile mai bune ale porcului 

domestic din Ungaria. ” 

Porcii de Sirmii sunt fârte frugali, se mulţumesc cu 

ori şi care hrană, şi dacă ai o hrană bună se îngraşă 

fârte curend şi dati nisce mari lature de slănină. Ani- 

male de câte 200 klgr. greutate se găsesc forie des la 

rasa acesta. Pe pielele germane se ivesc des sub nu- 

mirea de rimători de Bakonia scu precum îi numesc 

măcelarii noştri «Bakaner» Băcani, şi aci se laudă mault 

slănina lor, dar mai puţin carnea lor cea tare. 

Nu ne îndoim că rimătorii de Sirmiă sar putea în- 

trebuința în România cu bun succes pentru încruci- 

şare cu cei indigeni; în unele privinţe aceştia sunt mal 

buni decât porcul domestic de acolo de rasa de munte. 

Dintre toţi porcii de grăsime dela Dunărea de jos, 

este fără indoială porcul de rasa mongoliţă cei mai im- 

portant, şi după părerea lui Fitzinger o modificare a 

porcului creţ domestic, basată pe condiţiunile de sol 

ale ţărilor de acolo. El a găsit acolo o mare întindere 

şi a pătruns deja de multă vreme până în Asia occi- 

dentală, seă pâte că de acolo ar fi venit la noi în Eu- 

ropa*) Noi am văqut deja în anul 1874 animale de felul 

acesta nu departe de oraşul Brusso la p6lele muntelui 

    

*) Observaţiune. Mongoliţa însomnăâză cilindric, forma de valţuri, şi nu 

4xebnesca dedusă dela Mongoli, ca şi cum aceştia ar fi adus-o la invasiu- 

nea lor în Europa. (Roditzky).
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Olimp, precum Şi în drumul ce duce dela Dardanelle 
la Hissarlik, vechiul “oraş Troja. 

Porcii de rasa mongoliţă nu stai prea departe de 
porcii sălbatici şi în ori-ce cas ei se apropie f6rte mult 
de porcii noştrii cu urechile mari (Sus scrofa macro- 
tis) din Europa occidentală, dar ei sunt de obicei ceva. 
ma! mari şi mai lungi decât cei s&lbatici. Capul lor 
apare de f6rie multe ori scurt şi îngust, ritul subţire. 
La cele mai multe animale din rasa acesta stai ure- 
chile cele mediocre de lungi s6ă chiar scurte ridicate 
în sus, sunt potrivit de ascuţite şi de regulă tare p&- 
râse. Rimătorii aceştia fac adesea o impresiune vigu- 
rosă, se par voioşi de natura lor, merg escellent şi sunt 
forte potriviţi pentru a fi mânaţi la păşuni îndepărtate. 
P&rul acestei rase este fârte abundent şi pe sub perii 
cei lungi şi aspri, cresce Şi păr mai subţire si ştim 
şi cre. Coldrea lor diferă intre cenuşii şi brun. Co- 
l6rea cenuşie—sură—prevaleză, dar în unele localităţe 
sunt nu prea rari şi porcii mongoliţi cu părul negru. 
Porcii de tipul cenuşii ai la etatea fragedă nişce vărgi 
negre longitudinale pe spinare şi pe coste şi atunci ei 
ne amintesc pe cei sălbatici. La o nutriţiune cores- 
pundătâre rasa acesta ajunge în etatea de 11/,—9 ani 
la o greutate de 150—200 klgr. dar şi greutăți mai mari 
incă se ivesc la ea nu prea rar. Carnea lor este gus- 
tosă, dar grăsimea—slănina—este ceva cam m6le. Fe- 
cunditatea la serâfele de mongoliţe ar putea fi ceva mat 
bună, căci ele fată de odată numai câte 4-5 purcei, 
şi nouă ni s'a spus că nu este consult ale dade2 ori 
la vier în decurs de 1 an. 

După Roditzky se disting în Ungaria 3 varietăţi de
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porci creţi de grăsime şi anume: Porcul mare alb, por- 

cul mic şi alb şi, în fine, porcul negru şi cu burta strimptă 

s6u aşa numita Mongoliţă ungară. Pe cât ne aducem 

noi aminte varietatea acesta din urmă să găsesce nu- 

mai rar de tot in România, în casuri isolate, pe când 

porcul creţ mare şi all se găsesce acum mult mai 

des. Animalele acelea ai un cap nu prea lung, un rit 

potrivit de fin, şi o lrunte aprâpe piezişe de o lăţime 

respectabilă. 

Urechile lui cele binişor de mari atârnă mai tol-d'a- 

una jos şi inainte, corpul lor este frumos şi cilindric 

iar pici6rele lor cele robuste sunt mai tot-d'auna bine 

puse. Partea dinapoi a corpului este ceva teşită şi nu- 

mai la o selecțiune îngrijită devine crupa dreptă la 

progenitură. Dacă se dice despre porcii de rasa mon- 

goliţă din Urgaria că, coma de păr dupe spinare şi 

grumaji abia este indicată, apoi noi trebue să qicem 

despre cei din România de acelaşi soiii, că, din contră, 

cOma lor este uimitor de desvoltată. Părul lor este mai 

tot-d'auna cenuşiii sâii gălbui (blond) dar la mulţi porci 

se vede şi un amestec de peri albi şi negvii, prin care 

din depărtare ei se văd cenuşii ca ardesia. P&rul lor 

ca şi a celor-alte specii dela Sus scrofa crispa se com- 

pune din 2 feluri de fire, unele lungi grose şi aspre cu 

alte five mai subțiri şi mai scurte şi crețe pe sub ele 

dintre cari cele mai grâse chiar aii un diametru de 

95—30 de centimilimetre. Grosimea firelor celor mai 

subțiri de ştim (puf) varieză între 41 şi 7,2 centimi- 

limetre. Originară însă este la tote firele aceste fine 

de ştim spuzirea în lăţimea epidermei. Substanţă de 

meduvă se găsesce la ele numai în casuri tare isolate, 

40
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dar şi canalul ei este des întrerupt atât în firele de păr 

cât şi în cele de ştim. Cele mai multe fire de păr 

se crapă la vârf; acesta pâte că provine din causa ca- 

nalului de mă&duvă care la secţiunea transversală ni se 

presintă în formă de stea (stellată). Perii cei forte tari 

sunt de ordinar fără m&duvă ; şi noi am găsit canalul 

cu m&duvă mult mai des la firele cele subţiri şi fine 

de ştim decât la firele cele grâse de păr. 

Dintre t6te rasele şi varietățile de porci creţi, este 

pepinera de rimători a archiducelui Iosit din Chişinei, 

comitatul Aradului, cea mai bună şi mai nobilă, resul- 

tată din vechia rasă Miloş, care sar potrivi mult mai 

bine decât ori care alta pentru amelioraţiunea râmăto- 

rilor din România. Animalele acele din Chişineii ai un 

corp îalins, lung şi adânc, cu picidrele puse ceva mai 

sus, de cât se observă de obiceiit la porcii de grăsime 

şi creţi. Părul lor cel creţ este mai tot-d'auna alb, 

câte-odată câma bătând în roşu, urechilz sunt mari şi 

plecate (blegi) inainte. Roditzky "i numesce forte capa- 

bili de iogrăşare şi un mascul bine îngrăşat ajunge la 

o greutate de 300 klgr. şi mai bine. 

Fitzinger admite că toţi porcii creli nu sunt decât 

2 modificaţiuni basate pe condițiuni de sol şi anume: 

porcul domestic de Turcia (Sus scrofa crispa turcica), 

şi porcul creţ de Anatolia (Sus sc. crispa anatolica) 

şi că t6te cele-l'alte rase ce se mai ţin de aceste 2 mo- 

dificaţiuni nu sunt basate decât pe curcirea acestora. 

Acelaşi autor pote că are dreptate căci deşi cele mai 

multe tratate mai noui de Zootecnie specială a rimă- 

torilor enumără un număr mai mic s6ă mai mare de 

rase şi varietăţi de porci creţi, totuşi la o cercetare
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mai de aprâpe a lor te întorci iarăşi în curend la opi- 
niunea lui Filzinger, fiind-că diferenţele ce există între 
ele nu sunt atât de mari, aşa d. es. diferenţa între porcul 
de Moldova şi cel de Muntenia este atât de neînsem- 
nată încât noi nu putem admite separarea lor în două 
rase. Atât în Moldova cât şi în Muntenia esistă familii 
mici şi mari a porcului domestic, şi dacă Rohde-Funke 
susţine că porcii de Moldova se ţin de tipurile mici 
ale porcului creţ şi ajung mai tot-d'auna numai până 
la o greutate de 100—195 kigr.., apoi tot cu acelaşi drept 
-am putea afirma şi noi că tipurile cele. mici se pot 
găsi tot aşa de des în Moldova ca şi in Moldova. 

In ceea-ce privesce conformaţiunea corpului varietă- 
ilor comune din amendouă ţările nu esistă nici o deo- 
'sebire intre ele, după cum am observat NOI ; aci ca 
şi acolo vedi animale care se asemănă cu cele sălba- 
tice, şi a căror purcei sunt în primele s&ptămâni ale 
vieţei cărăraţi longitudinal în acelaşi chip ca şi purceii 
f&taţi de scrotele sălbatice. Şi în privința fecundității, 

-a aptitudinei de îngrăşare şi a calităței cărnei sunt por- 
-cii de tipul vechii rustic egali intre ei în ambele pro- 
vincii; deosebită nu este nici una din calităţile lor, ci 
in tote privinţele ai necesitate de amelioraţiune. Des- 
pre porcii din Moldova se susţine că de ordinar sunt 
bogaţi în păr frumos, şi este cunoscut că din Moldova 
se pune mult păr de porc în comerciă. In anul 1884 
-din regat sai esportat pentru 197,900 lei păr necu- 
răţit şi pentru 188,838 lei păr de porc curăţit. Im- 

portul de păr fu în acel an tare restrins şi se reduse 
numai la 1800 Klgr. de păr necurăţit, 

«Părul cel mai lung, mai elastic şi mai bun, se ob-
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ține dela rasele rustice, pe când rasele de cultură ai 

păr puţin şi de calitate prostă. Peri copţi se numesc 

acei pe care "i lepădă porcul însuși sau i se smulg 

vara prin Iunie, iar perii necopţi, acei cari i se smulg 

la tăiere. Perii aleşi se pun în comerciii ca ântâia şi a 

doua calitate. Rusia a esportat în interval de 5 ani 

1849—1847 păr pentru 10,811,785 ruble argint, în anul 

1868 pentru 3,131,000, în 1869 pentru 9,919,000 ruble. 

Moldova şi Ungaria fac un comerciii întins cu per. 

Câte-odată îl înălbesc cu vapori de sulf—puci6să. An- 

glia a importat în anul 1869 p&r pentru 2,004,900 lire, 

iar în 1879 chiar pentru 9,497,000 lire». 

Bâlele la cari sunt supuşi porcii mai des sunt: an- 

traxul, tuberculosa, bâla benigna de unghii, mazărea 

(fini) disenteria şi râia. Trichinele nu sai ivit până 

acum la rimătorii din România. Mai mult este de te- 

mut ivirea mazerei-—-cisticere—fiind-că porcii atinşi de 

ea le merge tot-d'auna răi, nu se ingraşă şi sunt im- 

“proprii pentru consumaţiunea umană. Toţi porcii atinşi 

de citiscerc sunt fără nici o valre pentru comerciul 

cu Austro-Ungaria, adică pentru târgul de râmători dela. 

Steinbruch, fiind-că acolo esistă o instalaţie de caran- 

tină deja de ani de dile în care sunt supuşi unei ob- 

servațiuni rigurâse toţi rimătorii, aduşi acolo, şi cei 

constataţi ca atinşi de cisticere se taie indată şi se dait 

la fabricaţiune de săpun. 

In urma esecutării severe a ordonanțelor sanitare a 

guvernului Ungar s'a obţinut resultatul că rimătorii 

unguresci sunt pe deplin liberi de trichine şi cisticerc, 

dar porcii Românesci şi Sârbesci cari vin la vindare 

pe picţa dela Steinbruch se găsesc forte mulţi între
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-ei atinşi de aceste bâle. Visitarea medicului veterinar 
în carantinele dela Steinbruch a dat pentru intervalul 
de 1 Februare 1880 şi până la 31 Decembrie 1881 ur- 
tâvele resultate : 

De la 1 Februarie până la 31 Decembrie 1880 ai 
“sosit în Steinbruch 29,574 capete de porci sârbesci din- 
tre care s'au găsit 602 atacați de cisticere şi 25,772 porci 
xomânesci dintre care s'a găsit 747 bolnavi de cisti- 
cerc. In decursul transporiului ai perit din aiferite 
„cause 200 capete. «De la 1 Ianuarie 1881 şi până la 31 
Decembrie 1881 ai sosit în Steinbruch 113,072 rimă- 
tori de Serbia dintre cari ai fost găsiţi 1242 capete a- 
tinşi de cisticerc, şi mai departe 102,038 capete râmă- 
tori de România între cari ai fost găsiţi cu mazere 
1,016 capete. Dacă vom mai avea în vedere, că de când 

-esistă şi funcţionăză institutul de carantină din Stein- 
bruch, rimătorii trebuesc visitaţi acasă prealabil ina- 

inte de încărcare unde se mai găsesc 6—80|, atinşi 

Observaţiune. Dacă poreul la rimatul prin fecaliile umane mănâncă părţi 

de ale panglice! (Taenia solium) atunci outle lor coprinse în emhrionii aceia 

- şi microscopice de mici, perforâză stomacul şi întestinele şi tree între muschi 

şi crese acolo ca niște vermi străvegii ca apa şi cu capul mare şi alb 

-gi aceştia sant fini sau cisticere. (Cysticereus cellulosae), Prin aceatia 

porcul nu apare bolnav patent, cistarza lui se constată numai după tăiere, 

Dacă omul mănâncă carne cu cisticere, atunci capul cisticereulul se des- 

voltă în canalul digestiv al omului în panglică. Consumaţinnea de carne 

însă este fără pericul după omorârea prealabilă a cisticereului prin fer- 

bere suficientă, sărare şi afumare, O tratare a cisticereului este de prisos 

şi fără de nici un resultat, Pola însă pote fi prevenită şi evitată prin 

-0 mai bună ţinare şi îngrijire a animalelor, ținare la grajd, ete., căci ea 

82 ivesce mal des la poreii cari umblă liberi, rătăcind înedee și încolo, 

«(Roditzky in G. Eraft Landu Lexicon).
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de cisticere, cari se esclud dela transport, resultatul 

acesta privit din punct de vedere curat igienic, este: 

de sigur destul de remarcabil (Max Wirth). 

După publicarea acestor resultate ar trebui ca şi în: 

România să se ia tâte măsurile posibile pentru ca să 

se stârpească cu totul acea bâlă periculosă. Ar trebui 

cu totul oprită consumaţiunea de carne crudă dela ani-- 

malele bolnave de cisticerc, fiinâ-că este deja de multă 

vreme constatat că bâla acâsta uricidsă se întinde 

prin acesta din ce în ce mai mult. Esportul de rimă- 

tori este de cea mai mare importanţă pentru România: 

şi nu trebuesce nimica neglijeat pentru ca el să ia di-- 

mensiuni cât se pote de mari. Ă 

In interesul comerciului de export cu rimători, gu-: 

vernul din Budapesta a oprit în a doua jumătate a lui: 

Iulie a. tr. cu totul importul de porci din România, 

din causă că a lost permis importul de rimători din: 

Galiţia, Bucovina şi Rusia, în România. Acâstă prohi- 

biţiune a fost iarăşi ridicată însă în prima jumătate a 

lunei lui August, după ce guvernul român oprise deja: 

de asemenea importul de rimători din Bucovina, Galiţia: 

şi Rusia. (M. Wirth). 

Comerciul de rimători a României cu Austro-Ungaria 

totuşi nu a sporit în anii din urmă, ci din contră a: 

scădut, spre marea pagubă a crescerei de acolo a 

acestui animal domestic atât de important. Abatoriul 

cei mare deschis în anul 1885 in Turnul-Severin, dacă: 

va fi bine instalat şi bine condus, va folosi probabil” 

foarte mult culturei de vite de acolo şi în special cul- 

turei rimătorilor şi ar fi de dorit ţărei că comerciul' 

cu porci graşi, care de 2 ani de dile este decădut cu. 
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totul, să se reactiveze şi să se deschidă din noă ve- 

chile sorginţi de venituri pentru agricultorii regatului. 
Nutrirea şi ținerea porcilor este mai pretutindenea în 

țara aceia, simplă şi adesea forte defectussă. In gospo- 
Jăriile ţărănesci unde de obiceiii se țin puţine animale 

de specia acesta, sunt tot-d'auna lăsate de capul lor; 

alergă libere prin sat şi pe pajiştile din jurul satului 

anul întreg, căutându-şi ei singuri hrana cum pot 

mai bine, şi aceştia apoi sunt omnivori în adevăratul 

sens al cuvintului. Totul ce le ese înainte este bun 

pentru ei, numai să'şi pâtă domoli f6mea, şi de aceia 

ei apucă ori şi ce lucru ce le vine înainte şi le pote 

servi ca nutriment; diversele resturi ale menagiului 

când sunt aruncate de femeie înaintea uşei indată gă- 

sesc un cârd de porci cari să le strângă şi să mănânce 

cu mare poltă, şi cari se aperă pe cât pot şi de câini, 

cari vin şi ei acolo. Nu vroim să inşirăm aci tâte obiectele 

şi lucrurile cari le mănâncă porcii aceştia, cari fac prin 

sate Gre-cum şi pe niăturătorii de strade, pentru a 

nu strica apetitul GOmenilor pentru carnea de porc. 

Un timp relativ mai bun vine pentru animalele aceste 

atunci când porumbul începe a se câce şi 6menii dar- 

nici le aruncă câţi-va ştuleţi de porumb. Obiceiul unor 

îngrăşători de a da porumbul la rimători în stuleţi, 

Roditzky îl consideră de forte nimerit fiind-că pe de o 

parte se face economie în spesele de sfărâmat, iar pe 

de alta ca ei să sdrobâscă şi mărunțâscă bine b6bele 

şi să nu le inghită întregi. 

T6mna şi iarna porumbul este hrana lor de căpe- 

tenie şi numai arare-ori li se desface acesta s6ă dă ca 

uruială ; de cele mai multe ori li se dă cu ştuleţi cu
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tot. Afară de porumb mai este şi zâna dela diferite 

cereale o hrană nimerită pentru riîmători, dar nici 

aceia nu li se rişnesce şi face uruială ci li se pune 

inainte aşa cum se găsesce cu nisip şi praf. Plante 

tubercul6se şi rădă&cinâse de tot soiul şi bostani sunt 

de asemenea bune nutrimente pentru rimători ; cartofii 

fiind-că se cultivă puţini sunt aprâpe necunoscuţi por- 

cilor, de şi ei sunt un nutriment frte potrivit pentru 

rimători. Fiind-că acolo există actualmente o mare 

lipsă de lăptării sistematice, de sine se înțelege că nu 

pâte fi vorba până acum ca să li se dee r&măşiţele din 

lăptărie, care sunt un nutriment escelent pentru purcei 

şi porcii puşi la îngrăşare. Cât de bine le-ar prinde la 

porcii românesci dacă acolo ar fi lăptării mari şi r&mă- 

şițele acelora li s'ar da lor. Insă ce li se dă acum de 

b&ut? Apa din balta cea mai de aprâpe sit din gârla 

ce trece prin sat şi numai în casul estrem 'şi dă ţă- 

ranul osten6lă ca să scâtă din fântână câte-va găleți 

de apă prâspătă şi să o dea la porcii săi fripţi de sete. 

De o ţinere a porcilor în grajd şi îngrijirea sistema- 

tică a lor nici că pote fi vorba până acum în gos- 

podăriile ţă&rânesci, căci aci se găsesc cocini numai 

forte rari şi în casuri isolate de tot, şi ei rămân anul 

întreg în libertate sub cerul liber şi pe timp de plâie, 

viscol şi zăpadă se adăpostesc sub pătulul de porumb, 

care este pus pe stâlpi sâi pari de lemn. Dacă nu 'i-ar 

mai apăra părul des şi pielea cea grosă a lor, de sigur 

că mulţi din ei ar pieri pe fie-care an, deşi sunt ro- 

buşti în adevăratul înţeles al cuvintului, şi în privința 

ac6sta ei întrec cu mult pe cei de rasele nostre occi- 

dentale cu pielea subțire şi păr puţin, cari nici nu s'ar      
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potrivi pentru acel mod de ţinere câtuşi de puţin. 

Numai în câte-va gospodării ale unor mari proprietari 

găsesci cocine s6i şoprone pentru râmători şi apoi 

acolo li se şi dă 6re-care ingrijire. 

In regiunile însă unde porcii se cultivă în mare nu- 

măr în cârduri intregi şi se păzesc de către un păstor 

anume,—porcar—acolo s6rta lor este tot-d'auna ceva 

mai bună, deşi de o ţinerea lor la grajd pe timp de 

iarnă numai f6rte rar pâte fi vorba. In părţile occiden- 

tale ale Munteniei unde a început să se facă crescerea 

rimătorilor cu mai mullă ingrijire, mai vedi ici şi colo 

câte un grajd, d. es. în apropiere de Craiova am găsit 

nisce grajduri cari erait bunicele şi binişor intocmite 

în cari porcii erau binişor îngrijiţi şi hrăniti. 

larba de pajişte şi buruieni de tot soiul formedă 

hrana de căpetenie pentru cardurile cele mari de porci; 

pretutindenea unde se găsesc păduri mari de stejar şi 

fag in apropiere, aceste sunt cercetate, şi tâmna când 

s'a copt jirul şi ghinda găsesc porcii acolo o hrană 

plăcută ce nu este de desconsiderat. Fructele aceste daii 

aşa numita ingraşare prealabilă, şi apoi iarna se dă 

porcilor porumb ca hrană de căpetenie, câte odată însă 

şi orz, care iarăşi este cunoscut că este un nutriment 

escelent pentru animalele de îngrăşare. In Ungaria se 

ştie deja de multă vreme că un amestec de uruială 

de porumb cu orz dă un nutriment pentru porcii de 

ingrăşare mult mai bun, de cât porumbul în bâbe pur, 

şi de aceia ar îi bine ca şi proprietarii de cârduri de 

vimători să nu mai îngraşe rimătorii lor esclusiv nu- 

mai cu porumb cum s'a făcut până acuma, fiind-că 

prin aceste sulere în cât-va gustul cărnii şi al slăninei.
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Şi apoi înainte de tâte grăunţele să se dea la porci 

mai muit în stare de uruială ori fâină, prin care se 

p6te obţine o utilisare mai bună a lor. 

In instalaţiunile cele mari de îngrăşare de la Stein- 

bruch se dedea înainte vreme porcilor porumbul parte 

uscat, parte înmuiat în apă alternându-se aceste una 

cu alta, iar acum în timpul din urmă s'a introdus hră- 

nivea lor cu grăunţe numai în stare de uruială, care 

sistemă s'a introdus şi in alte locuri spre marele folos 

al îngrăşătorilor. Prin faptul că se dă grăunțele in 

formă de uruială li se face animalelor economia de a. 

le mai strivi şi r6de singure, ceea-ce inainte vreme, 

când erai tare lămânde nici că o făcea, ci le înghiţiait 

mai mult întreg: şi în parte eşiaii tot întregi şi în es- 

crementele lor, iar mai departe, prin dare de uruială 

se inlesnesce digestiunea în mod esenţial şi devine 

posibilă ingrăşarea forțată (M. Wirth), 

i. In regiunile muntâse şi cu păduri ale regatului, porcik 

r&mân aprâpe anul întreg în libertate. Ghinda şi jirul 

formeză acolo nutrimentul lor principal. Mânarea lor 

în pădurile de stejar incepe tâmna îndată ce incepe a 

cădea ghinda, şi duredă, unde nu există alte restric- 

țiuni şi ghinda este destulă, până în primăvara urmă- 

tore când începe ghinda să încolţescă (Aprilie). Mânarea 

porcilor la păduri nu este folositâre numai prin stir- 

pirea insectelor şi a tot felul de parasiţi, ci şi prin 

rimarea şi scormonirea pământului din care causă ek 

se mâra bucuros în locurile intunecâse înainte de anut 

de semănare (Roditzky). Afară de hrana vegetală, ri- 

mătorii mai profită şi de hrană din regnul animalic, 

deşi noi îi ferim pe cât se pâte de hrana aceia, dar 
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nu se pâte nega că diferite insecte, vermi, melci, etc., le 

dai o hrană plăcută şi care nu este de desconsiderat. 

Melcul de câmp—cenuşiii—(Limax agrestis) este vr- 

mărit de ei cu nesaţ, iar Cărăbuşul s6iu gândacul de: 

Maiu, (Melolontha vulgaris) nu arave-ori se numesce 

un bun nutriment de ingrăşare pentru ei. Deşi la nu- 

trirea porcilor cu rădăcini de trestie şi pesci, cu care: 

se hrănesc în parte şi astă-qi unii rimători din Mun- 

tenia, carnea lor devine negustâsă şi respingătore iar 

grăsimea olei6să, precum amintesce despre acesta şi: 

Iloraţiii în satirele sale după espunerile de arta culi- 

nară a lui Catius, lotuşi pentru atari localități cultura. 

porcilor este 'unica folosire posibilă a lor (Roditzky). 

Afiimaţiunea multora dintre agricultorii şi cultiva- 

torii de porci că prin consumaliunea desă de substanțe 

animalice scrâfele cele tinere se învaţă cu nărav de 'şi 

mănâncă purceii când îi fată, nu este demonstrată în: 

de ajuns.. 

Plinius dete ca motiv al acestei acţiuni contrare cu: 

natura, lipsa de hrană; Oken însă crede că pote bâla. 

purceilor s6it ţipetele lor continue dă ocasiune la; 

acesta ; alții iarăşi susţin că mâncarea obielvi dă acestă 

impalsiune, şi iară-şi altii dic, că din aceea muma 

vroesce să înlăture mai ântâiii un purcel mort pe care 

Pa omorât (strivit) ea punându-se pe el, iar după aceia 

dela cel mort capătă gust de atacă şi pe cei vii; că 

se desvoltă la ea un instinct vii după carne, din care 

causă pe unele locuri din Ungaria nu se perde oca- 

siunea de a'i da după f&tare o bucată de slănină, Ro-: 

ditzky consideră însă mai probabil faptul că unii 

purcei, a căror dinţi ascuţiţi sunt une-ori crescuţi în: |
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lăuntru, vroind să sugă ei muşcă şi rănesc mamelele 
mumei lor şi acâsta în durere, vroind să 'şi muşce pe 
chinuitorii ei are ast-fel ocasiune să'i rupă şi să'i mă- 
nânce cu totul. 

Din partea fiarelor răpitâre nu ai să sufere mult câr- 

durile de porci; vierii şi serâfele cele bătrâne nu se 

tem câtuşi de puţin de lupii cari se aflaii încă destui 
în România; căci ele se apără de ei destul de bine şi 
numai unii porci cari umblă singuri cad une-ori vic- 
timă acelor ciurucuri răpitâre. 

Pentru ameliorarea şi ridicarea culturei rimătorilor 
trebuesce încă forte mult făcut în România, mai ânteii 
pentru cultura în rasa pură a lor, care însă nu tre- 

bue nici odată să degenereze în cultura de incest, 

trebuesc aleşi vierii şi scrâfele cele mai bine contor- 

mate şi mai fertile, şi acestora să li se dea tot-d'auna 

preferinţă pentru reproducţiune. Dacă scopul de ame: 

liorare propus nu se p6te ajunge prin crescerea lor in 

rasă pură cu materialul esistent în rasele şi varietățile 

esistente în ţară, atunci trebue să se încerce prin în- 

crucirea lor cu alte rase bune recunoscute ca atare în 

alte (ări; şi noi am propune pe cele de Salonta şi Chi- 

şinău din comitetele Bihor şi Arad (Ungaria). Tot aşa 

„ar fi de bun folos încercarea de încrucire a lor cu rasa 

serbescă Miloş sai de Sumadia. 

Nutriţiunea lor trebue făcută în unele locuri mai po- 

trivită ca să polă concura cu succes cu porcii graşi 

din alte ţări vecine pe piețele mari din străinătate, şi, 

în fine, toţi agricultorii şi cultivatorii de porci cari sunt 

„ceva mai bine situaţi şi vor să crescă şi îngraşe porci 

“trebue să se decidă să le facă şi grajduri (cocine) în



care să li să potă da o îngrijire sistematică de către. 
un om inteligent. Porcarul român este în unele privinţe 

departe în urma ciobanului român şi de multe ori un: 
om (6rte brutal şi ignorant. 

Cultura pasărilor 

Cultura pas&rilor in sensul mai restrâns al cuvintului 

cuprinde în sine crescerea şi cultura găinilor, a porum- 

beilor, rațelor, gâscelor şi curcilor. In România se 

găsesc tot felul de pasări de curte şi în parte ele sunt 

lorte bine representate. Românii pot dice cu drept cu- 

vint că în cultura pasărilor în unele privințe România 

este mai sus pusă de cât alte țări din Sud-Estul Eu-: 

ropei. Deşi in privinţa crescerei de claponi, România nu 

pote produce atâţia ca Francia sâi ca alte ţări ale Eu- 

ropei occidentale, totuşi de altă parte ţara întregă pro- 

duce mulţi curcani frumoşi cari după opiniunile cu- 

noscătorilor de delicatese sunt mai buni şi mai gustoşi 

de cât cei de Francia şi Italia. Abia se va găsi în Ro- 

mânia 0 economie ceva mai mare, în care să nu fie ţi- 

nute unu s6i mai multe soiuri de paseri, şi noi am 

v&dut chiar şi în curţile şi gospodăriile cele mai mici 

ale țăranilor adesea un mare număr de găini frumose, 

rațe, gâsce, bibilici şi cu deosebire curci trumâse, cari 

Gre-cum este pasărea de predilecliune a românului. 

Curcanul (Meleagris gallopavo L.) a fost la început sin- 

gurul representant al familiei gallinaceelor în America 

de Nord, trăiesce încă şi astă-di în stare s6lbatică în 

tâte ţările începând din Mexico şi până în Canada şi 

se cultivă acolo ca şi în Europa meridională unde din
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causa ouălor şi a carnei sale celei gustâse trece de cea 

“mai bună între paserile de curte. 

Dacă la noi în Germania se numesce cultura lui puţin 

rentabilă şi în ori-ce cas nesigură, în România audim 

spunându-se tocmai contrariul, căci climă, sol şi mod 

ds nutriţiune "i priesc acolo bine cureanului, şi pote 

din acestă causă se şi explică faptul că acolo vedi de 

multe ori adevărate esemplare magnifice din acea specie. 

“Curea începe de timpuriu să ouă, deja prin luna lui 

Februarie şi Martie, şi dacă a ouat 20—30 ouă se pune 

să le clocescă. Dacă curea este impedicată de la clocit, 

atunci pe la finea lui Iulie s6i prin August 'şi face un 

al douilea cuib mai mic; ea este idealul unei closce în 

ceea-ce privesce şedere, zel şi stăruinţă. Timpul d2 clo- 

-cire dureză în termen mediu câte 28—30 dile, şi se 

pun sub ea adesea numai 18--90 ou şi anume nu 

numai de cele de specia ei, ci şi ou& de găină s6i de 

rață. Crescerea puilor de curcă cere ce este drept ceva 

mai multă muncă şi ingrijire de cât a altor pasări de 

curte, dar in România ea nu este nici de cât atât de 

dificilă şi migăl6să ca la noi în Germania. Puii se obi- 

-cinuesc în curând cu mâncarea şi afirmarea diferiților 

naturalişti cari dic că puii de curcă domesticiţi ar fi 

perdut în Europa instinctul ciupitului primei hrane, cu 

totul nu este adevărată pentru România peste tot, căci 

„ei învaţă acolo a mânca singuri fără introducere şi fără 

a fi indopaţi. La început li se dă ouă ferte tari şi du- 

micate mărunt, mai târdiii fărâmături de pâine, făină 

de orz, etc., şi de multe ori şi bâbe de porumb sdrobite. 

Porumbul jâcă un mare rol, în genere, la alimentaţiunea 

.pas&rilor de curte din România. Pentru îngrăşatul cur- 
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canilor se intrebuinţeză des şi nuci, şi în mănăstirea 

Sinaia ni s'a spus că ţ&rancele cari se ocupă cu îngră- 

gatul curcanilor forte des le bagă câte 30—40 nuci în 
cioc la o mâncare. Voracitatea cea mare a acestui gen 

de pasări face de prisos indoparea lui, căci mănâncă 

tot ce'! ese înainte, numai în casul acesta carneaei nu 

este atât de gust6să ca atunci când ea este hrănită 

numai cu grăunţe. Faţă de cultura destul de întinsă a 

carcilor este uşor de esplicat dacă tâmna puii de curcă 

şi curcile nu ai un preţ prea mare, şi tomna se pot 

-cumpăra esemplare fârte frumâse cu câte 11/,—2 lei, 

ha chiar şi curcanii cei mai mari şi îngrăşaţi "1 capeţi 

iarna în Bucuresci (in timpul sindrofiilor) pe un preţ 

abia mai mare de 4—5 lei. 

Despre exportul de pasări de curte şi de ovă regretăm 

că nu avem date positive; probabil că el nu este în- 

“semnat, ceea-ce este de regretat pentru interesul cul- 

tivatorilor. 

Majoritatea găinilor cari se găsesc în România ar 

aparţine la aşa numita rasă mediterană care în carac- 

terele ei principale coincid cu tipul rasei negre de Spania. 

Probabil că coloniştii romani ai dus cu ei găinele aceste 

“şi în ţările dela Dunărea-de-jos, şi tot acelea sau acli- 

matisat iute şi în țările din jurul Mărei Mediterane. 

“Găinele acele cu penele negre lucii, au o ţinută mândră, 

o figură sveltă şi sunt considerabil de mari; cocoşii 

ajung la o greutate de 21/,—3 klgr. şi mai bine, iar 

găinele produc nisce ou albe curate şi mari. Găinele 

cele bune produc în termen mediiă la 260 ouă pe an şi 

mai multe, dar ele nu prea sunt bune clocitore şi de 

„aceia pe unele locui nu prea sunt stimate. In Moldova
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şi cu deosebire în judeţele limitrofe cu Transilvania s'a 

introdus şi cultivă în timpul din urmă cu deosebire 

găinele numite de Transilvania cari se disting de cele- 

Valte printr'o mărime respectabilă şi un gât roşu golaş, 

absolut liber de pene. Penele găinilor acestora aci sunt 

albe, aci negre si cafenii ici şi colea şi amestecate. 

Se laudă mult carnea cea fragedă a lor, care chiar şi 

la cele bătrâne rămâne mâle şi în aromă se apropie de 

carnea de curcan. La cocoş, de ordinar nu numai gâtul, 

ci şi o [arte a pieptului este golaş şi fără pene de loc. 

Găinzle clocesc de câte 3—4 Gri pe an, şi între ele se 
găsesc multe cari sunt forte bune de ouă. Puii cresc 

iute şi deja după câte-va luni de dile, ei sunt mari şi 

daii o bună friptură. Ar [i de recomandat ca rasa acesta 

de găini să se propage tot mai mult în ţară. Cu câţi-va 

ani în urmă sa fost introdus pe diferite moşii mari 

şi găina de Cochinchina, a cărei crescere s'a părăsit în 

cureud, fiind că s'a făcut observarea, că cloşca nu'şi 

pârtă puii nai mult de 4—5 săptămâni, şi găina nu ouă 

de loc mai mult de cât găina indigenă de rasa rustică. 

Comerciul de pene este în unele localităţi cu totul 

in mâinile jidanilor. Penele de cocoş formeză o pod6bă 

importantă pentru căciulile de piele ale dorobanţilor. 

In unele oraşe, şi cu deosebire in apropierea lor, se 

cresc acum mulţi claponi, cu a căror crescere şi îngră- 

şare se ocupă in special ovreicele. Ici şi colea vedi pe 

la ţiganii stabili nisce claponi tare Îrumoşi, şi alte păsări, 

cari însă n'aă ajuns tot-d'auna in mod onest in mânile lor. 

La sate şi prin mahalalele oraşelor se face crescerea 

păsărilor cu deosebire de către ţărance, în special pentru 

producţiune de ouă. Tărancele se pricep fârte bine în 
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alegerea găinilor celor mai bune de ouă şi apoi în hră- 
nivea nemerită a lor. Vingarea de ouă în oraşele din 
apropiere le aduce sume frumuşele de bani, pe cari ele 
ii întrebuintăză apoi pentru acoperirea speselor mena- 
giului. Consumul de ouă este fârte mare în ţara întrâgă; 
sunt judeţe, unde fie-care ț&ran mănâncă mai multe ouă 
pe fie-care di. Cu deosebire, mare este consumaţiunea 
de ouă pe timpul Pascilor, dar şi la cele-alte sărbători 
mari Şi posturi se intrebuinţeză multe ou& la pre- 
pararea de bucate. Prin acesta se esplică, că esportul 
de ouă nu este fârte însemnat, şi în total el se urcă 
abia la câte-va mii de şocuri = (60) de ouz. 

Fiind-că comerciul cu ou5 şi consumul de ouă s'a 
urcat enorm in timpul din urmă in tâte țările Europei, 
[6te ar fi de datoria marilor proprietari de acolo dea 
se interesa ceva mai mult şi de cultura păsărilor, căci 
denşii dispun de destule mijlOce ca să'şi procure rase 
renumite, şi să al6gă cu deosebire dintre acele cari sunt 
bune de ouă, şi apoi întrega afacere a crescerei, nu- 
triţiunei şi îngrijirei-să o facă cu precauţiunile necesare. 

Dintre cele-P'alte păsări cari se găsesc prin satele de 
lângă pâraie, riuri şi bălți, sunt rațele care ocupă un 
rol important; tot acolo se cresc şi multe gâsce, deşi 
ni sa spus că celor din urmă nu li se dă aşa mare 
importanţă (intocmai ca şi in Rusia) ca la noi în ţările. 
occidentale ale Europei. 

Intre gâsce sunt remarcabile acele cari ati pene crețe. 
Rața domestică (Anas boschas L) este representată acolo 
prin mai multe rase, între cari a fost introdusă şi rața 
de Aylesbury cea albă ca zăpada, pe mai multe moşii 
Inari, şi care se plătesce la oraşe fârte bine din causa 

4.
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cărnei ei celei gustâse. După informaţiunile d-lor H. 

Fowler şi Mrs Seamons superioritatea raţei de Avlesburv 

consistă în rusticitatea, mărimea şi mai pre sus de t6te 

în desvoltarea ei timpurie. Afară de acestea ea se acli- 

matiză mai uşor de cât ori şi care alta, şi ea trăesce şi 

în acele locuri unde alte rase streine pier. 

Rațele mici crescute de ţărani prin sate se asemănă 

cu rața nostră domestică din Germania, numai acelea 

par a fi ceva şi mai mici de cât ale nâstre, şi nu aşa 

de productive ca ale nostre. Rațele comune s6ă ţără- 

nesci încep să ouă mai tot-d'auna prin Martie şi apoi 

continuă cu ouatul mai departe dacă Je luăm ouăle, 

afară de unul, până ajung la numărul de 90—100 ouă, 

parte în fie-care di, şi parle alternativ la câte 2 dile un 

ot, Durata elocirei este de 28—32 dile. După ce ai 

eşit puii din gă6ce prima di se lasă în cuib, iar mai 

târdii li se dă aceiaşi hrană ca şi la puii de găină. 

După 10—12 dile ei se pot hrăni în tâte apele unde 'şi 

găsesc hrana lor din substanțe variate: plante aquatice 

de tot soiul, pescişori mici, prâsce, ouă de brâscă, etc. 

Dacă sunt bine îngrăşate rațele românesci de tipul co- 

mun ajung la o greutate de 3,5—6,9 klgr. 

In genere insă în România nu se dă destulă aten- 

țiune crescerei rațelor ca şi pastrilor de curte în ge- 

nere, şi ar fi de dorit ca şi în privința acesta să se 

facă în curând o indreptare. 

Crescerei de porumbei de carne, pagubă că iarăşi li 

se dă puţină atenţiune, ceea-ce este de regretat, căci 

tocmai şi acestă ramură de cultura pasărilor este me- 

nită ca pe lângă puţină ostenâlă să aducă țăranilor un 

venit accesorii. Câţi-va amatori de porumbei aii in-
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trodus în timpul din urmă mai multe rase streine, 

intre cari porumbelul ridător s6i porumbelul păun, 

s'a dovedit ca mai bun între toţi. Bibilică şi păuni se 

văd lârte rar în România. 

Apicultura 

Nu putem neglija ocasiunea de a nu aminti la locul 
acesta şi de apicultura română, deşi trebue sâ regre- 

tăm că ea nu mai are acum însemnătatea pe careo 

avea în timpurile vechi. Inainte vreme s'a exporlat pe 

fie-care an cantităţi însemnate de miere şi ceră în strei- 

nătate, dar acum exportul acestor articoli este cu totul 

neînsemnat, d. ex.: in 1885 a lost exportată c&ră nu- 

mai pentru 12,065 lei, iar miere pentru 46,588 lei. 

Mai în t6te statele din Europa se face cultura albi- 

nelor cu multă ingrijire de un număr de ani încâce. 

De la inventarea fagurilor mobili de cătră Dr. Dzierzon, 

se lace deosebire intre cultivatorul de albine vechii şi 

noi, şi pe cultivatorul.în coşniţe de paie il numim.ţi- 

nă&tor de albine, iar pe cel care le cultivă rațional 

avend coşniţe sâi case ă la Dzierzon, îl numim culti- 

vator de albine— s6i apicultor. Şi fiind-că majoritatea 

proprietarilor de stupi din România ţin încă şi acum 

pe aceştia în coşniţe de paie seu în tulpini de arbori, 

şi nu sciii aprâpe nimic de cutiile lui Dzierzon, s6i că 

numai câţi-va 'şi aă procurat de acestea în timpul mai 

noi, de aceia mai că nici nu putem vorbi despre o 

apicultură şi apicultori de acolo. Țăranul român 'şi 

procură puţina miere şi câră de care are el lipsă omo- 

rând pur şi simplu albinele, fără ca să scie că acele 

cutii şi locuinţe de albine a lui Dzierzon sunt cu beţi-
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şOre mobile pentru faguri, şi cele de Berlepsch cu cer- 

cevele pentru faguri pe cari se fix6ză fagurii goli, și 

aceste ca şi acele locuinţe de albine pot fi manuate cu 

multă înlesnire, şi cu deosebire la luarea mierei şi 

hrănirea albinelor ele sunt nepreţuite. Cât de uşor îşi 

pâte ajuta apicultorul care dispune de cutiile lui Dzier- 

zon în casul când a perit matca s6i regina, şi afară 

de aceia tot-d'auna sporii roii? Insă ne ar duce prea 

departe dacă am vroi eă enumă&răm t6te avantagele care 

le oferă apicultura modernă, şi de aceia vom trimite pe 

“apicultorii de albine români la bogata literatură de 

specialitate *). 

*). Observaţiune. Din literatura specială de apicultură germană vom 

indica : A, Schmidt & GQ. Kleine: Leitfaden fiir die Theoria einer natio- 

nellen Bienenzucht Nordlingen 1865. G. Kleine. Die Bionen îhre Zusht 

2 Auf. Nienburg 1864. 0. 1. H. Gravenhorst Der practisehe Imker III 

Auf. Braunschweig 1883. A. Baron v. Berlepseh u. W. Vogel. Die Bie- 

nenzucht, Berlin 1875. Die neue, niitzliehste Bienenzucht oder dar Dzier- 

zonstock von Ludwig Haber Lahr 1860 *). 

*), Prin legea publicată în „Monitorul Oficial: No. 103 din 1893, Mi- 

nisterul agriculturei a fost autorisat să concodeze, fără plată de arendă 

d-lui Gr. Hermes o cătime de pământ de 228 hectare din moşia Statului 

Pănceşti-Dragomniresci (Roman) spre a instala aci o apieultură sistematică, 

Prin ae6sta Ministerul nostru a voit erescerea albinelor în voderea pro- 
ducerei rentabile a mierei şi a cerei; a vrut să introducă în ţară insta- 
laţiunile metodice de apieultură, de crescare sistematică a albinelor în 
scopul producerei pentru comereiă 3 mierel şi a cerei. 

Conform expusei legi în 11 August 1893, s'a încheiat contractul cu d-l 

Gr. Hermes despre condițiunile acestei concesiuni pe 10 ani, cu începere 
de la 8 August 1893, până la 8 August 1903. 

Convrenţiunea încheiată cu d-l Hermes s'a considerat şi s'a taxai ea aren- 
dare. Venitul moşiei Păneești-Dragomiresei (228 ha,), afectată apiculturei 
sistematice, s'a socotit pe 10 ani 90.000 lei, câte 9000 lei pe an. Ca preţ 
al acestei arende s'a conţat sumele ce concesionaral avea să cheltuiască cu 
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Ce ar dice ţinătorii de albine români. când le vom 
spune că după experiențele nâstre un stup aduce 7-8 
mărci venit curat, şi că aci s'aii ivit casurile “unde de 
la o stupiniţă de 4 stubee a 20 Klgr. sa obţinut 80 
klgr. de miere intrun an? *). * 

Preţul la miere nu este nici în România aşa de scă- 
dut, şi mai cu s6mă la mierea bună Şi curată, ca 6menii 
să aibă motiv de a neglige cultura albinelor ; din con- 
iră, se plătesc acolo pentru ea nisce preţuri cari sunt 
tot aşa de mari aprâpe ca cele din Europa occidentală. 
Pe lângă acâsta să se mai gândescă că produsele dela 
albinele din România sunt tot-d'auna tare căutate în 
streinătate din causa aromei lor celei plăcute, şi deci 
ei ar găsi tot-d'auna muşterii in streinătate pentru o 
marfă bună a lor. 
Acum insă exjortul este aprope ne-insemnat: pe an 

  

clădirile ce era obligat prin contract a face, și cu întroținerea celor 10 elevi apicultori, adică : , 
24.493 lei Valdrea clădirilor de locuinţă şi de sconomia pe care conse- 

sionarul trebuia să le termine la doui an! de la semnarea 
contractului ; 

10.000 „ Valârea altor clădiri pentru lucrători ; 
55507 „ Intreţinerea de către concesionar a 10 elevi apicultori timp 

de 10 ani, socotit 555 lei, 7 bani de elev pe an. 
Acâstă șeslă de apicultură fancţionsză îu presinte. Cursurile durâză 

3 luni (Maia, funie, şi Iulie). Acei stupii se ţin vara în aer liber. Pentru 
hrana albinelor se recurge la flora naturală a livedilor şi la culturi de 
plante melifere, ca lucernă, sparcetă, lupin. şi bhrișcă, cari dat o miere 
extra-albă. Alegerea stupului şi metoda apicolă urmată sunt cele mai ra- 
ționale. Uleiul orizontal eu cadre mobile, care se construesce în localitate, 
se Întrebuinţâză de d-l Hermes. Mierea Şi e6ra din aciste ulee se recoltâză, cu multă înlesnire. ($. P.R.). 

n 

*) Ședla de agricultură Striharetz obţine câte 35 kilogr. miere dă fie-care 
stup p3 an.
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se produc în ţeră ca la 50,000 ocale de miere şi 10,000 

ocale de câră, din cari cea mai mare parte rămâne în 

țară. Cera se întrebuinţeză la fabricaţiunea lumi: 

nărilor de câră, a cărei consum este destul de in- 

semnat *). 

In districtul Vasluiii apicultura se face pe o scară [6rte 

întinsă; mierea produsă acolo este tare căulată şi se 

vinde mare parte pentru Orient. Clima şi vegctaţiunea 

de acolo favorisează apicultura în gradul suprem şi ar 

fi bine ca şi marii propietari de acolo să se ocupe cu 

ea. In călătoriile n6stre am găsit puțini proprietari cari 

să se interes+ze de cultura albinelor mai de aprâpe şi 

<ă posedă cutil după sistema Dzierzon, ne spuneaii că 

găsesc multă simpatie pentru aceste cutii, dar că 

construirea lor e prea scumpă. Majoritatea proprietarilor 

însă nu se interesează câtuşi de puţin de cultura albi- 

nelor, deşi ei ar trebui să gândescă că ea nu numai 

că aduce fol6se, ci oferă şi multă plăcere şi o dislracţie 

instructivă. Este în de-obşte cunoscut că albina, simbolul 

cel mai irumos al dilingenţei şi al ordinei şi curăţeniei, 

pâte servi pretutindinea de model cetăţenilor cugetători 

şi iubitori de muncă. 

*). In România, după datele oficiului nostru central da statistică, în anul 

1892, se găseati în t6tă țara: 

16.062 apicultori. 

248.850 stupi (ulee) din cari: 

168.180 stupi vechi, şi 

72.679 „  noui, formaţi în 1892. 

Din suma totală a stupilor s bătut 54.680, vâmânâna 186.179 stupy 

pentru priseci. 

Producţia mierei din stupii bătuţi a fost de 235.897 kgr., iar producția 

cerei de 48.576 kgr. (5. P.8).   

  

  ?
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Sericicultura 

Huda. Bergner este de părere că decăderea apiculturei 

române e însoţită de decăderea sericiculturei, care cu 

câţi-va ani în urmă era atât de prosperă. «Inainte vreme 

se cumpăra de Francia şi Italia sămânţa de vermi de 

mă!ase până la suma de 4 mili6ne lei din România ; acest 

comerciă acum a incetat cu totul pe motivul că după 

raportul consulului belgian din Bucuresci, «negustorii 

intermediari jidani falşificară s&minţa de vermi de mă- 

tase amestecând'o cu s&minţă de rapiţă, şi ast-fel dis- 

creditară marfa». Din altă parte ni se spune că guvernul 

işi dă acum iarăşi totă silinţa să activeze din nou seri- 

cicultura cea atât de importantă pentru România, după 

ce în unelejudeţe şi mai cu sâmă în districtele Teleorman, 

Iifov, Rimnicul-Sărat şi Buzăă se produce o mătase care 

nu lasă decât puţin de dorit. Probabil că cultura mă- 

tăsei a dat înapoi din causa epidemiilor între larve, dar 

prin importanța şi introducerea s&minţei de Japonia Şi 

Italia s'ar putea produce in scurtă vreme o ameliora- 

ţiune. Aco!o esistă peste 100,090 dudi cari toţi prosperă 

bine şi ar putea da pe fie-care an o hrană abundentă 

pentu gândacii de mătase”). 

DS OCOODOD OLS 

*). De câţi-va ani Ministerul Agriculturel, prinir'un specialist, d-l Kiriac 
Dratzu, se ocupă cu producerea și distribuirea în ţară a seminţei de gân- 
daci. 14 — 16 kgr. semânță s'a produs în Mănăstirea Văratee în fie-care 
an și se distribua de 3—4 ani în c6ce. Sâminţa pe care o împarte minis- 
terul gratuit se examiusză spre a fi liberă de ori-ce bâlă care se moşte- 
nesce de la o săminţă le alta, saii care s'ar ivi în decursul crescerei vier- 
milor ; ast-fel că prin crescerea unei ast-fel de semințe examinate,. și 
viermii fiind bine îngrijiţi. ori-ciue pâte fi sigur de o recoltă îrumâsă de gogoşi 

O pepinieră de dudi s'a creat la Tecuci eu poeţi obținuți din semînţă, 
O parte din pueţii de dud produși aci s'aii altoit cu dudul inobilat de 
Treviso ale căruia alt6e sai adus din Sudul Austriei, ($. P. R).
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EXPLICAȚIA TABELELON ILUSTRATE 

1. Viţel gonitor, rasă rominească, varietate „Buc- 

şeană“, etateu 2 ani, 

2. Vacă ronuinească, răsă moldavă, cetatea 8 ani. 

3. Armăsdr de 4 ani din Tulcea. 

4. Armăsar din judeţul ialomiţa, de sânge oriental. 

5. Cal tătăresc din Dobrogea. 
U. Cul romdnese de munte. 

7. Cal din județul Ialomiţa. 
$. Cal din judeţul Ialomiţa. 
9. Iapă de 6 ani din comuna Argeşel, județaul Muscel. 

10. Iapă din județul Ialomita. 

11. Berbec voniuinesc, rusă Stogoş, etutea 4 ară. 
12. Berbec ronuinese, rasă ţiquie neagră, etatea 3 ami. 
13. Porc de rasă comună romdnească. 
14. Doi bivoli, rasă romănă. 
15. Rariţă trasă de boi la lucrul cânipultă. 
16. Car cu boi, rasă română, din județul Ialoiniţa. 
17. O turmă de vite,
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50 se dice: „Dunărea înconjoră România întrun arc mare 

a cărui cârdă ar fi de 900 metrii“. Traductorul nu a ob. 

servat acest lapsus linguae al autorului. Calcuiând pe harta 

țărei găsim corda arcului aprope 500 kilometrii. 

146, în notă se va ceti: comme Vâlive des bestiaux, în loc de: 

gue lâlcve etc. 

150 se va ceti: pe tevenul agriculturei, în loc de: ţărmul 

agr culturei. 

211 se va citi: pe când mălura secărei, în loc de mătura se- 

cărei etc. 

973 se va ceti: Mylabris Tusslini, în loc de NL. Tueslini etc. 
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