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»Agricultura este mama şi izvorul celorlalte arte. artele Înfloresc. 
peste tot unde ea este În putere şi peste tot sunt periclitate, unde ea 
este primejduită sau nesocotită« spunea Xenofon. 

Importanta mare pe care o are agricultura, stă nu numai în fap~ 
tul că produsele ei corespund unor primordiale necesităti fiziologice 
ale organismului 'Omenesc " ea este generatoarea energiei. care stă la 
baza actiunilor omeneşti de ori ce fel. În mod direct sau indirect. 

Dacă la început produsele spontane ale naturii au ajuns pentru 
a Îndestula putinele nevoi ale populatiunii restrânse, a unei anumite 
regiuni, cu vremea Însă, populatia crescând şi trebuintele sporind, 
omul sub impresiunea nevoilor, prin experienta şi observatlunile că~ 

pătate şi cu ajutorul inteligentei lui, a trebuit să intervie tot mai mult 
în fenomenul natural al producerii bunurilor. In acest fel agricultura 
a devenit tot mai mult indeletnicirea omului pe pământ, a căpătat 

locul hotărâtor la baza vÎetii pe pămant şi a devenit un factor de ci~ 

vilizatie şi de progres. 
Natura însă-şi dela început l-a pus pe omul agricultor, in fata 

fortelor ei, pe cari el a trebuit sâ le cunoască, să le influenteze sau 
să le mărginească actiunea dăunătoare. 

In regiunile favorizate de natură, 1esvoltarea agriculturii ,a ser~ 

vit de model agriculturii din timpurile noastre şi civilizatia mile
nară la care a dat naştere, formează obiectul de studiu şi de admi~ 
raţie continuă, pentru epoca modernă. 

Pentru desvoltarea poporului şi civilizatiei romane se poate spune 
că tăria şi trăinicia vastului imperiU a constituit~o agricultura. Tăria 
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armatelor romane era in soldatii ei tărani, proprietari de pământ şi 

victoriile ca şi granitele noul ale imperiului trase de armată pe câm
pul de luptă, erau apoi consolidate de agricultură. 

Pentru a vedea importanta şi cinstea de care se bucura agricul
tura la poporul roman în timpurile lui de glorie, este destul să amin
tim cuvintele lui Pliniu cel bătrân care spunea: "Pământ.1 era fer
meca' .,ăzânda-a:e ara' cu an plag încorona' cu 'apr' şi condus 
de mâini triumfă'oare. Aces'; războinici 'ucraa pământal cu 
aceiaş exac'Ua'e cu cote aranjau an câmp de bă'ae, semănau 
ca aceia, grijă ca care aşezau o armafă în lap'ă". 

- Ce am putea spune noi cei de azi? 
Productiunea principală in tara noastră - cu toată încercarea fă

cută de unii oameni, de a transforma tara în tară industrială, - ră
mâne productiunea agricolă. 

Din 37.703.000.000,lei exportatiune totale} În 1927, România a 
eportat pentru 24.315.000.000 lei produse agricole, adică 64.5% din ex
portul total. Restul exportului a constat din petrOl pentru 71/2 mi
liarde şi produse forestiere pentru 4.371.000.000 lei. 

In anul 1930, spre exemplu constatăm, că valoarea produselor 
vegetale afară de cele animale au «tins suma de 47.678.000.000 lei 
din cari cereale În valoare de 31.386.000.000 lei, plante alimentare 
7.694.000.000 lei, plante industriale în !valoare de 2.384.000.000 lei şi fâ· 
nete cultivate şi naturale În valoare de 6.204.000.000 lei. 

In primul loc dar trebue să ne ocupăm de productiunea agricolă. 
Institutul Social Banat Crişana, Despărlământul Arad, sectia Eco

nomică având în v~dere, că iudetul Arad, prin climatul, natura solului 
şi relief, este un iudeI în care cea mai însemnată ramură de activitate 
este agricultura cu anexele ei, a consacrat numărul de fată a »Hotarul,,
ui problemelor agricole a iudetu/ui Arad, inchinându-l dlui Prof. Gh. 
Ionescu Siseşti, ministrul agriculturii şi domeniilor in mâinile căruia 

încrederea M. S. Regele Carol al fI-lea a depus destinele agriculturii 
româneşti. Aducem astfel un modest omagiu nu numai profesorului 
erudit, ci şi omului caz-e a dovedit În numeroase ocaziuni trainice le
gături sufleteşti cu judetul nostru. 

Ins'i'u'u' Social Băna' Crişona 

• 
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o scurtă dare de seamă 
asupra agriculturii din judeţul Arad 

Judeţul Arad. prin climatul. natura solului şi relief, este un judeţ 

in care cea mai insemnată ramură de activitate este agricultura cu ane~ 
xele ei, industria fiind mai mult desvoItată în centrele mai populate şi 

În special in capitala judeţului. 
Având o suprafaţă de 624.800 Ha. este unul dintre judeţele mari 

ale ţării. Această suprafaţă se repartizează pe categorii de terenuri 
in felul urmc\tor: 

Teren de culturti, ara tor 294.062 Ha. 47,2% 
Fânaţe naturale 16.089 ' 2,4 9/ 0 

Livezi de pomi . 2.975 
" 0,5 % 

Vii 6,529 1,1 0/, 
Pclşuni 68.741 

" 11,0% 
Stufarii şi balti . 1.242 .. 0,2% 
Paduri 141.402 

" 
22,6% 

Teren neproductiv (drum, cladiri 93,700 15,0% 

Total 62-!.800 Ha. 100 % 

Majoritatea terenului de cultură, in urma lucrarilor de reformă 
agrar~l, a fost transformat în mici proprieUtţi, care se repartizează pe 
jude t astfel: 

Propr. dela 0- 5 Ha. 117.920 Ha. cu 60.531 proprietari .. " 5- 10 .. 64.121 
" 9.354 

" .. " 
10- 20 

" 
47.538 

" .. 3.488 
" 

" " 
20- 50 

" 
28.705 .. " 

999 .. 
" .. 50-100 

" 
10.967 

" " 
149 

" 
" .. 100-200 .. 9.722 .. .. 65 .. .. .. 200-500 

" 
24.287 

" .. 74 .. 
ti peste 500 

" 
81.642 

" " 62 
" Propr. ale comunelor Statului şi 

Composesoratelor . 239.898 .. 
Total 624.800 Ha. cu 74.721 proprietari 
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Terenurile proprietăţilor cu până Ia 100 Ha. aproape in intregime 
sunt ară toare, pe câtă vreme terenurile proprieta ţilor mai mari, precum 
şi cele ale Statului, comunelor şi composesoratelor, le constitue padurile, 
păşunile şi terenurile neproductive (cladiri, drumuri, etc.). 

Făcând O privire asupra configuraţiei judeţului Arad, găsim spre 
Vest câmp ia care se întinde pe aproape mai bine decât jumatatea lui, 
după care urmează colinele cu vii şi apoi dealurile cu păduri şi păşuni. 

Din punct de vedere al solului, judeţul Arad se poate împ~irţi în 4 
categorii mari de terenuri şi anume: 

1. Terenurile de aluviune din lunea Mureşului, care la eşirea ace
stuia din ţară au o lăţime destul de mare, dar care pe masură ce ne 
ducem pe valea lui in sus, se ingustează, ajungând ca la limita de judf'ţ 
inspre Hunedoara, să nu mai prezinte decât o mică făşie deoparte şi de 
alta a albiei. Aceste terenuri, cu mici excepţiuni acolo unde au inter
venit vânturile şi au schimbat în parte natura solului, sau revărsarile 

cari au adus nisip prea grosier şi l-au depozitat peste aluviunea veche, 
sunt cele mai bogate, mai uşor de lucrat şi care prin consistenţa lor 
dau cele mai bogate recolte de porumb, orz şi grâu. 

2. Câmpia din Nord-Vestul judeţului, cuprinzând plasa Chişineu-Criş 
şi parte din plasele Şiria şi Ineu, cu o consistenţă mult mai argiioasă 

decât cele din lunca Mureşului, cu multe puncte de sărături, ceeace 
denotă că s'a format într'o depresiune, are terenul mai greu de lucrat 
şi mai sensibil la secete, când pământul creapii până la adancimi mari. 
Terenurile acestea dau recolte bogate şi de cea mai bună calitate de 
grâu, reuşind foarte bine insă şi porumbul, mai ales in anii bogaţi În 

precipitaţiuni. 

3. Colinele cu vii, care se intind la poalele dealurilor situate între 
albiile Mureşului şi a Crişului Alb, sunt terenuri foarte variate prin 
natura şI consistenţa lor, degradate mai mult sau mai puţin, după incli
narea ce o are terenul, dar care în aproape toată podgoria Aradului, 
prin compoziţia lor imprimă o caracteristică vinurilor. Producţia acestor 
terenuri este mijlocie in raport cu aHe podgorii din ţară, dar vinurile 
produse sunt de calitate, 

4. Dealurile cu păşuni şi păduri şi cu puţine terenuri de cultură, 

care în majoritatea lor sunt degradate, din cauza spăIărilor provocate 
de ape, nu dau nici un profit agricultorilor, aceştia din producţie abia 
îşi pot recupera cheltuelile făcute cu obţinerea ei. 

Aceste dealuri care cuprind aproape toată jumătatea de Est a jude; 
ţului, prin faptul că in trecut erau aproape in intregime impădurite şi 

exploatarea acestor păduri necesitau braţe de muncă, au populaţia cea 
mai densă. iar proprietatea este cel mai mult fărâmiţată. 

• 



-
HOTARUL 277 

In ceeace priveşte climatul judeţului, acesta de ŞI In ultimele două 
decenii este foarte capricios, din cauza despăduririlor făcute în mase 
mari, este favorabil agriculturii. 

Precipitaţiunile atmosferice sunt repartizate destul de uniform şi 

ajung la 4-500 mm. anual in câmpie şi 5-600 mm. ploaie anuală la 
dealuri, cu centre ce primesc însă ploaie în cantităţi anuale mult mai mari. 

Faţă de aceste imprejurări naturale, in mod normal, suprafaţa 

arabiJă a judeţului de 294.062 Ha. a primit următoarea repartitie: 

Grâu de toamnă . 
Grâu de primăvară 
Ovas . 
Orz de toamnă 
Orz de primavară 
Secară 

Porumb . 

Tolal cereale 

Bob 
Linte 
Mazăre 

Fasole 
Năut 

Soia 

Total leguminoase 

Lucernă. 
Trifoi . 
Sfeclă furajeră. 
Dovleci 
Alte plante furajere . 

Total plante furajere 

Mături 

Cânepă 

In • 
Rapiţă 

Sfeclă de zahăr 
Tutun. 
Floarea soarelui 
Diverse . 

Total plante indust.. 

140.000 Ha. cu o prod. de cea 22.000 vag. anul 1938 

2.000" "" " .. '1 300" " " 
1 1. 000" "" " "" 800" " " 
4.000" "" " "" 600." " " 
4.000" "" " "" 400" " " 
2.000" "" " ".. 250" .. " 

104.000.. ',,,.. 21.000 " " 
267.000 Ha. 90.8% 

58 Ha. cu o prod. de cea 7,5 anul 1938 
607 

" " " " " " 
60.- .. " 

105 
" " " " " " 

12,5 
" " 

372 
" " " " " " 50.- " " 

20 
" " " " " " 4,5 " " 

12 ,. .. " 
,. .. 2.-

" " 
1.174 Ha. 0,4% 

4.029 Ha. cu o prod. de cca 120 vag. fân 1938 
5.912 

" " " " 
150 

" " " 1.306 
" " " " " " 

2.500 
" " " 133 

" " " " " " 80 
" " " 4.494 

" .. " " " " 700 
" " " 

15.874 Ha. 5,3% 

338 Ha. cu o prod. de cea 66 vag. pae 1938 
1.382 

" " " " " " 
98 

" " " 
82 

" " " " " 
7 .. " " 

146 
" " " " " " 

7 
" " " 

1.616 
" " " " " " 

2.000 
" " " 

605 
" " " " " " 

60 
" " " 

158 
" .. .. " " " 

15 " " .. 
278 

" " " " " " 
4.605 Ha. 1,6% 

,. , 
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Ceapă 

Cartofi 
Varză. 

Pepeni verzi 
Diverse . . 

Total legume-zarz. 

589 Ha. cu o prod. de cca 

2.336" .... .. .. " 
617" H" ,. t7 " 

770 H "u tt " " 

1.218 " "" " " tt 

5.727 Ha. 1,9% 

TOTAL GEN. CULT. 294.062 Ha. 100,0 8,1" 

240 vag. anul 1938 

1 .200" " " 
400" " " 
600" " " 

Pentru exploatarea acestei sprafeţe de teren arabil precum şi pentru 
valorificarea produselor, a fâneţelor şi păşunilor, exploatarile din judeţ 

dispun de următorul număr de animale. 

54.261 capete cabaline 
83.612 

" 
bovine 

114.692 
" 

ovine 
132.753 

" 
porrine 

2.7J6 
" 

bivoli 
16.335 

" capre 

număr ce in raport cu suprafaţa judeţului şi printr'o raţionalizare a agri
culturii, ar putea fi mărit considerabil, mai ales în -regiunea de deal, 
unde fâneţele şi păşunile sunt mai Întinse ca suprafaţă, dar foarte 
prost întreţinute. 

Dacă se face o privire asupra cifrelor de mai sus, se constată in 
primul rând o disproportie oarecare intre numărul vitelor şi terenurile 
rezervate pentru alimentaţia lor. Aşa se poate constata că producţia de 
ovăs este deficitară şi că intreţinerea numai a stoc ului de cabaJine ce 
avem, necesită cantităţi mult mari de ovăs. Acelaş lucru se petrece cu 
orzul, Gare se foloseşte intr'o prea mică măsură in alimentaţia porci ne
lor şi prin a căruia intrebuinţare in combinaţie cu porumbul, s'ar putea 
ajunge la beneficii mult mai mari decât cele de azi. Deasemenea tere
nurile însemânţate cu plante furagere. precum şi fâneţe şi capacitatea 
actuală a păşunilor. sunt insuficiente pentru producerea furajelor nece
sare stocului de animale din judeţ. 

Alte disproporţii le Întâlnim apoi in faptul că deşi aproape jumă

tate din suprafaţa judeţului, este teren de dealuri, care permite o cul
tură foarte bună a pomilor fructiferi, aceştia abia dacă ocupă o supra
faţă de 0,5'/0 din suprafaţa totală. Aceste dealuri, in loc de a fi culti
vate cu pomi fructiferi şi cu plante furajere, micul proprietar de aci tinde 
să le cultive cât mai mult cu grâu şi porumb, necesare hranei lui, dând 
o prea mică importanţă celorlalte ramuri de exploatare, care ar putea 
să-i aducă beneficii mult mai mari in gospodărie. 
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La fel se petrec lucrurile cu plantele leguminoase, care se cultivă 

pe o scară cu totul restrânsă, de abia 0,4 % ceeace nu satisface nici 
consumul intern al judeţului şi În şpecial sunt cultivate prea puţine legu~ 
minoase pentru hrana tineretului animal din toate speciile. 

Faţă de cele de mai sus, pentru o raţională distribuire a suprafe~ 

ţelor de teren pentru culturi şi pentru o cât mai complectă valorificare 
a produselor ce se obţin, credem că Îndruma riie ce trebue să le facă 

personalul tehnic agricol, să fie indreptate în următoarele direcţii: 
1. Insămânţarea de suprafete cât mai întinse cu plante furajere, în 

special in plasele Şebiş, Halmagiu şi Radna, pentru a putea îndepărta 
pe micul proprietar de aci dela cultura cerealistă, nerentabilă pentru el, 
la o creştere mai intensivă a vitelor şi în special a bovinelor şi intr'o 
oarecare măsură şi parţial şi a ovinelor. 

2. Să se facă plantaţiuni de pomi fructiferi cât mai întinse, prin 
creerea a cât mai multe pepiniere in plasele Şebiş, Halmagiu şi Radna, 
precum şi in regiunea de podgorie, cu scopul de a forma centre impor~ 
tante de producerea anumitor fructe - repartizate pe centre, pentruca 
desfacerea lor să fie cât mai uşoară posibil. 

3. Insemânţarea in câmpie şi chiar şi în terenurile de deal şi coline, 
mai ales în cele provenite prin desfişurarea pădurilor de suprafeţe cel 
puţin de două ori aşa de mari, ca în prezent, cu ovăs, pentru a putea fi 
folosit pe o scară cât mai Întinsă la hrana vitelor şi în special a caba~ 

!inelor şi a tineretului din toate speciile. 
4. Insemânţarea unei suprafeţe cel puţin de două ori aşa de mare, 

ca cea actuală, cu orz de toamnă şi de primăvară, care să atragă după 
sine o mai mare desvoltare a creşterii porcului şi prin aceasta o valo
rificare mai bună a produselor. 

5. Insemânţări intinse cu soia, mazăre şi alte leguminoase care să 
fie folosite pentru hrăna tineretului eabalin, bovin şi porcin, ducând prin 
întrebuinţarea lor la o desvoltare mai viguroasă a tineretului, fapt care 
ar aduce după sine beneficii mult mai mari, decât valorificarea produ
selor brute pe pieţele Ioeale. 

Arad, 25 Augu~t 1938. 

Infl agr. 1. Sa". 
directorul serviciului agricol Arad 

I 
1, 
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CULTURA GRÂULUI 

Cultura grâului adeseori a format obiectul discuţiunilor pentru 
agricul tari. 

Din câte cunosc, majoritatea agricultorilor din jud. Arad fac agri
cultură aşa cum faceau cu 15-20 ani în urmă, când pământul era mai 
bogat şi nici nu erau insecte şi boli. 

Sistemul de cultură alternativ, de grâu şi porumb, se menţine cu 
mici excepţii la marii agricultori cari au introdus pe alocuri şi cultura 
plantelor leguminoase. 

Cât priveşte cultura varietăţilor de grâu, agricultorii au facut ceva 
progres. Cunosc câteva varietttţi ca: B. Z. 7, Bankut 1201, Cenad 117, 
Odvoş 241. Secaci, American etc. Ca să producă grâu mult şi de cali
tate superioară, agricultorul trebue să respecte anumite norme, pe care 
le-a fixat Institutul de Cercetări Agronomice şi agricultorii mai pricepuţi, 
norme cari se pot aplica cu multa uşurinţă de toţi Plugarii: aeestea sunt: 

1. "'ntroducer,.a de asolamen'u 
Adică în cultura obişnuită de azi de grâu şi de porumb, să se mai 

cultive şi a treia plantă care poate fi: trifoiu, mazarea, fasolea, borceag, 
naut etc., plante care in urma recoltărei lor, lasă pamântul bogat în 
materii nutritive şi in special în Azot. Deasemenea se poate cultiva 
grâu cu succes şi dupa cultura de rapiţă, care schimbă structura fizică 

a pământului. 

Plantele leguminoase, lasă piimântul af<lnat şi de timpuriu liber, 
aşa că agricuItorii au destul timp să facă ogor din. vară. Ogorul făcut 

de vară, dă posibilitate pământului să absoarba apa cazuta din ploi Ia 
maximum, să af,1neze terenul, să distrugă boalele criptogamice, prin 
acţiunea soarelui din timpul verei, să distrugă seminţele de burueni prin 
încolţire şi să transforme prin nitrificare materiile din pământ pentru a 
le face asimilate de plante. 

O recoltă bună de grâu, poate lua din pământ circa 90 kgr. Azot 
şi 40 kgr. fosfor. 

Deci, condiţia primă, pentru a avea o recoltă bună de grâu, este 

) 

c 
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să se facă insemânţarea in ogor făcut din vară, cel putin două arături 

şi numai dupa plante leguminoase. 
Grâul, dupa indicaţiile institutului de Cercetari Agronomice, trebue 

să se insemânţeze în Reg. Arad, in ultima 'jumatate a' lunei Octomvrie 
căci cel insăm<tnţat mai de timpuriu poate fi atăcat de musca »Hessa«, 
care poate compromite intreaga recoltă. 

Ar<ltura a doua, in care se seam~tnă grâu), să fie facută la supra
faţă pentru a se evita uscarea pamântulu, căci de multe ori toamna, 
avem secetă. 

Ogorul mai aduce agricultorilor un folos, prin acea că in el se 
poate face foarte uşor illsemânţarea de toamnă in timp de secetă, pe 
când în celelalte terenuri prin scoaterea bolovani lor, nu se poate face 
semancHura de grâu. 

2. "A.legerea varie'ăfei de grâu". 
Ar fi de dorit ca agricultorii să respecte dispoziţiunile Institutului 

de Cercet.lri Agronomice. Pentru regiunea noastră s'a fixat Cenad 117, 
Odvoş 241, Bankut 1201. 

Această fixare a varietăţilor, nu s'a facut arbitrar, ci s'a făcut 

de Institut in urma unor experienţe aplicate timp indelungat, ţinând 

seama de teren, climă şi alţi factori. 
Cred, că agricultorii s'au convins că, varietaţile de grâu, cu coace

rea târzie, semanate in jud. Arad, sunt atacate de rugină tocmai în 
perioada de pârgă şi deci se compromite aproape intreaga recoltă. 

Varietaţile cu coacere mai timpurie" cu circa 5-10 zile inainte, 
cum este cazul varietaţilor de mai sus, sunt ferite de atacul ruginei, 
căci prin coacere ele evită atacul. 

De altfel, in regiunea noastră a dat rezultate destul de bune şi 

varietatea Marguis, insă din cauza productiei prea mici, a fost inlaturata 
din cultură. 

Altă varietate care a dat rezultate bune, este B. Z. 7, Însa şi ace-
sta din lipsă de gluten, a fost inlaturată din cultură. 

Grâul de calitate superioară este sticlos in spărturi, şi dă fttina multă. 
Cu cât un grâu este mai bogat in gluten, cu atât este mai bun. 
Glutenul este de culoare galbent\, o substanţă cleioasă şi elastică. 
Aluatul făcut din grâu bogat in gluten, este tare, elastic şi nu se 

rupe la . frământat. 
Sunt ţări, care au nevoe de grâu superior ca: Franţa, Germania, 

lt3.lia, Grecia etc., - terenurile lor nu produc asemenea grâne şi au 
nevoe de amestec pentru panificare. 

Terenurile cele mai bune pentru cultura grâului, de calitate supe-
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rioară sunt cele din Nordul Moldovei şi Basarabia, cele din jud. Arad 
sunt inferioare, dar totuşi sunt bune. 

3. "AI.a condi,ie a grâu'ui de semăna'" este; 
Grâul trebue sa fie de o singură varietate; căci amestecurile se coc 

la epoci diferiite şi se scutura. 
Grâul ales pentru semanat, trebue să îndeplinească anumite con· 

diţii, să se prezinte uniform, să aibe putere de germinaţie 94-98 % să 
fie curat şi fără mucegai. 

Numai grâul dat la selector ori trior şi tratat cu porzol, arzolă sau 
soluţie de sulfat de cupru să fie semănat. 

Trebue de ştiut, că ceeace semeni. aceea culegi. 
De multe ori, am văzut la agricultori, grâu cu 30-40 \Ilo corpuri 

streine şi de aceea, şi li se oferă preţul scăzut aproape pe jumatate. 
Grâul după ce se dă la trior sau selector, este bine să se porzo

leze cu potzo\. 
Se pune 200 grame la un sac de 5 ddl. (una majă) adică atât cât 

se seamănă la un jugăr. 

Semănatul să se facă cu maşini de semănat la 4-6 cm. adâncime 
şi la 12 cm. între rânduri. 

Cantitatile variaza după teren şi timp. Cu cât este mai argilos tere
nul, cu atât se dă mai mult începând dela 160 kgr. la hectar şi cu cât 
este mai negru se dă mai puţin începând dela 140 kgr. la hectar. 

Cu cât se seamănă mai târziu, în cursul lunei Noemvrie, cu atât se 
seam,)nă cantitaţi mai mari, din cauză că timpul nu permite înfratirea. 

După semănat, este bine să se grăpeze cu grapa de lemn sau grapa 
de fier întoarsă. 

Este de dorit, ca primăvara, semănăturile de grâu să se grăpeze, 

căci prin această operaţi, se sfarmă scoarţa pământului, care a fost bătut 
din cauza zăpezei şi a ploiJor, se aeriseşte terenul şi planta se des
voită mai bine. 

Grapatul se face cu grapa de fier cu dinţii întorşi, iar agricuItorii 
uitându~se in urma grapei, să nu regrete când se smulge o parte din 
grâu, căci aceasta se acoperă prin desvoltarea mai viguroasă a celor
lalte fire de grâu. 

Grâul, nu poate suferi de ger, decât în urma unui îngheţ, ce s'ar 
produce înainte de a se aşeza un strat de zăpadă, terenul fiind imbibat prea 
mult cu apă, însă, numai dacă temperatura atinge minus 200 grade frig, 

Dacă Canada şi-a fixat cultura grâului la varietatea "Manitoba«, ca 
fiind cea mai bună şi superioară in gluten, şi cu neputinţă de a fi con
curată pe pieţi streine, noi trebue să cultivăm numai o varietate, care 
ne este resomandată de Institutul de Cercetări Agronomice Bucureşti. 

-
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România a fost şi va ramâne. o ţara exportatoare de gnll1, însa in 
niCI un caz nu putem transporta pe pieţe streine grâul aşa cum este 
produs de judeţul Arad, cu greutatea hectolitrică 74-75 kgr., neuniformă 
şi cu 10-20 % corpuri străine. 

Cu toată criza, grâul este o cultură rentabila, d\ci se vinde şi azi -
cu 38.000-41.000 Iei vagonul la greutatea hl. de 78-79 kgr. cu 2% 
corpuri streine. 

.iI 

Inginer Agronom 1. Sa.,a 
Directorul Servo Agricol Arad 
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Cauzele şi remedierea 
din podgoria Aradului 

HOTARUL 

. . . 
cnZlel 

Judeţul Arad prin situatia sa geografică, natura terenului şi climă se 
numără printre primeţe judeţe agricole ale ţării. Repartizarea atât de fericită 

a factorilor naturali, asigură dezvoltarea diferitelor ramuri de productie nece
sare unei bune organizaţi uni economice. Sătenii, care reprezintă 82 % din 
populaţia judeţului, în aceasta repartizare găsesc o adevărată diviziune a 
muncii, de unde nu lipseşte nici nobila ramură a viticullurii. 

Primele plantaţii de viţă aci datează din anul 1179. Epoca de inten
sitate incepe deabia în anul 1749, dezvoltându-se dealungul colinelor pe o 
distanţă de cea. 50 km., începând depe Valea Mureşului, Radna şi până la 
Pâncota, Măderat, MocTea, Şilindia de unde prin Întrerupere ajunge tocmai 
la Şebiş. 

Astăzi podgoria Aradului cuprinde o suprafaţă de cea. 12.000 jugăre 

cad, plantate aproape numai cu viţă nobilă ce f:xează coastele puse În 
valoare cu atâta trudă şi pricepere de cei ce iubesc butucul viţei de vie. 
In cursul dezvoltării sale aceste vii au fost supuse grelelor încercări de ordin 
patologic, technic şi economic. O adevărată catastrofă se inregistrează În 
anul 1880, când flagelul filoxeric a distrus compleet plantatiunile de vii, 
dealtfel ca şi in toată Europa. 

In anul 1881 ia fiintă Şcoala de viticultură din MiJltiş, care a jucat 
un rol hotărâtor la replantarea întregii podgorii. 

Odată cu importul materialului săditor din alte ţări şi chiar continente, 
s'au introdus numeroase boale până atunci necunoscute podgorenilor noştrii. 
Apariţia Plasmoparei viticola, Oidiumului, B1acrotului şi a diferitelor insecte, 
alarmează din nou podgorenii ce deabia îşi reconstituise viile cu sacrificii 
atât de mari. Nouile imprejurări impun cunoştinţe technice speciale, a căror 
însuşire Intârzie progresul podgoriei şi creiază greşeli pe care viitorul este 
chema t a le corecta cu mare chibzuintă. 

Fiind preocupaţi mai mult de lupta contra boalelor repetate, problema 
varietăţi lor şi adaptarea lor la condiţiunile locale este aproape omisă, ceeace, 
-e resimte indeosebi in prezent. Din nefericire a'mestecul cel mai mare de 

• 
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varietăţi să răspândeşte in special În partea de Sud a podgoriei, une natura 
şi situaţia terenului fnlrunesc condiţiunile cele mai favorabile culturii viţei 

de vie. Aci predomină varietăţi le Cadarca, Riesling Italian şi Rujiţa proGu
când renumitul vin roşu din regIUnea J\\inişului şi Schiller (vin de culoare 
roşu deschis) rezultat din amestecul diferitelor varietăţi de struguri albi şi 

roşii. In restul podgoriei cu centrul ~Iăderat se cultivă în special Mustoasa 
din ea re se obţine un vin alb mai puţin alcoolic şi destul de plăcut. 

Inainte de războiul mondial produsele acestei podgorii să desfăceau 

cu succes in Austria şi actuala Cehoslovacie, unde suprafaţa viilor era cu 
totul redusă faţă de cerinţele pieţii. Cererea fiind mare se punea numai pro
blema producţiei, iar nici decum a desfacerii ca in prezent. Vinurile se cău
tau atâ de mult, încât cumparătorii arvoneau recolta inainte de cules. 

Criza viticolă ce se declară după războiul mondial, nu scuteşte nici 
podgoria Aradului. Cauzele crizei sunt de ordin general şi local, reztlmându-se 
la următoarele: 

1. Intinderea suprafeţelor plantate cu vii În Întreaga tară şi În special 
la şes, Podgoria Aradului fiind În deosebi periclitată de extinderea enormă 

a plantaţii lor din şesul b3natului. 
2. Reducerea puterii de consumaţie din ţările industriale importatoare 

din cauza şomajului. 

3. Antarhia care aproape stavileşte exportul acestui produs. 
4. Lipsa sortimenlelor şi a standardizării în raport cu noile cerinţe. 
5. Vinificaţia defectuoasă. 

6. Lipsa de organizare. 
7. Intinderea supraftţelor cu vite hibrizi producători, direşţi din ţară, 

compromite definitiv desfacerea vinului Românesc pe pieţele .străine. 

Aceste mari neajunsuri care se resfrâng deopotrivă asupra viticulturii 
din intreaga tară, au dat naştere la o serie de măsuri generale şi legi cu 
rezultate puţin satisfăcătoare, deoarece ele n'au fost inţelese de podgorfnii 
obişnuiţi în trecut a desface plOdusele viticole în condiţiuni avantajoase. 
Totul se atribue condu.:ătorilor, iar unii îşi formau chiar carieră politică. 

speculând nedumerirea podgorenilor. 
Cele 12000 iug. cad. produc anual cea. 250000 hl. vin. Marele dt po

zite şi comercianţi de vinuri din Arad şi judeţ au fost nevoiţI a lichida acest 
comerţ. majoritatea chiar pe cale falimentară din cauza crizei neprevăzute, 

iar exportul aproape nici nu mai este cunoscut. Astfel toată producţia apasă 

aproape numai asupra populaţiei din judet şi În special toţi gravitează spre 
Arad. Ţinând seamă de faptul că o consideraailă cantitate din recolta viilor 
din Banat (Teremia-Mare, Tomnatic, Nereu şi aliele sate) îşi găseşte debu
şeu pe piaţa Aradului printr'o concurenţă dusă la extrem, ne putem uşor da 
seama de consecinţele nefaste ce se resfrâng asupra Podgoriei Aradului. Fă· 

~ 
~. 
~1 : 
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când calculul rentabilităţii după toate regulele estimaţiei ce cuprinde capita
lul angajat În groducţie, amortizarea instalaţiilor, etc., rezultă că valoarea 
unui litru de vin loco pivnită se ridică la 8-10 lei Dacă mai adăugăm la 
aceasta adesele ravagii provocate de diferite boli, insecte şi accidentele de 
grindină, rezultă că munca podgorenilor din ultimii ani se Închee cu mari 
deficite, ceiace a determinat neglijarea lucrărilor din vii, iar unele să fie 
chiar părăsite. 

Faţă de această situaţie precară, specialiştii şcoalei de viticultură din 
Miniş, paralel cu Îndrumarea tehnică, au căutat să realizeze organizarea eco
nomică a podgorenilor, singura În măsură a avea efecte imediate asupra 
crizei din ce În ce mai accentuată. Când podgorenii dezolaţi şi fără nici un 
sprîjin îşi pierduseră complect echilibrul şi orientarea, intervenţia hotărâtă 

a şcoalei de viticultură din Miniş şi a specialiştilor dela Ministerul Agricul
turii determină în anul 1929 înfiinţarea cooperativei vi/icole .. Dealul Curţii" 
din Miniş cu sediul În pivniţa Şcoalei de Viticultură. Deşi Ministerul acor~ 

dase în acest scop un împrumut de un milion lei fără nici o dobândă pu
nându-se la dispoziţie În mod gratuit pivniţa şcoalei in capacitate de 130 
vagoane cu lot inventarul necesar înfiinţarea acestei cooperative a întâmpi
nat mari greutati datorită atmosferei de plină neincredere creată atunci de 
câteva cooperative de alt gen, care adusese le ruină, din cauza unei con
duceri nefaste, un număr însemnat de membri. Cu toată energia depusă de 
iniţiatori, padgorenii au răspuns la început într'un număr relativ restrâns. 
la apelul de unirea forţelor pentru apărarea intereselor profesionale. Insă 

spre marea satisfacţie rezultatul acestei noui organizaţii nu intârzie să-şi 

arate efectele de salvare acelora ce au privit· o cu incredere, ceiace deter
mină in scurt timp inscrierea a peste 200 membri. 

Raza de activitate a cooperativei Iărginclu-se din ce În ce mai mult, se 
mai face un împrumut de 200 mii lei la Banca Centrală Cooperativă, care 
sumă precum şi intregul milion primit dela Minister s'au restituit. 

Acţiunea binefăcătoare a cooperativei se resimte În deosebi În anii 
1932 şi 1933 când criza viticolă cui minează, Preţul vi nului din întreaga pod
gorie esle susţinut de această instituţie. Nu se face nici o transacţie impor~ 
tantă în timpul culesului până când cooperativa nu se pronunţa asupra 
avansului ce se acordă membrilor săi. Astfel pretul mustului şi vinului din 
podgorie se ridică dela dela 3- 4 lei litru I la 7-8 şi chiar 10 lei, iar spe. 
cialităţile la 15 -18 lei litrul. 

Ca o continuare a operei de organizare, mai târziu din iniţiativa unui 
număr de podgoreni luminati, ia fiinţă încă o cooperativă de acest gen 
"Promontoriul ~ cu sediul În Arad. Aceste două institutii economice prezintă 
un scut serios cu perspective de a contribui intr'o largă măsură la desface
rea produselor viticole. 

-
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In alte ţări intre cari se numără şi Bulgaria, criza a fost remed!ală 

printr'o metodică organizare a desfacerii strugurilor de masă pe piaţa in
ternă. dar mai cu seamă prin export. 

Podgoria Aradului cu tot renumele său, produce foarte puţini struguri 
de masă. Piaţa Aradului intotdeauna resimte lipsa acestui preţios fruct, flind 
nevoită a se aproviziona cu struguri de masă din alte podgorii, câte odată 

tocmai din Basarabia. 
In timpul din urmă În toate ţările se face mare propagandă pentru 

consumarea fructelor, strugurii fiind recomandaţi ca cei mai binefăcători or~ 

ganismului. Desfacerea îngr jilă a strugurilor În chioşcuri special amenajate 
precum şi staţiunile pentru cura de struguri, înlesnesc distribuirea acestui 
fruct dătător de viaţă şi sănătate unui număr cât mai mare de consumatori. 

Fiind În preajma noilor replantări. întrucât viile plantate in urma de
zastrului filoxeric au ajuns la limita de vârstă, trebue să se acorde o deo
sebită atenţie unei replantări raţionale cu cele mai alese şi adopta bile varie
tăţi de struguri de vin şi masă în raport cu noaua orientaTe de desfacere. 

In toamna acestui an pe lângă şcoala de viticultură Miniş, va lua 
fiinţă statiunea Viticolă pentru experimentarea adaptării a celor mai potri
vite soiuri de port-altoi şi varietăţi de struguri necesare noilor replantări. 

Cu acest prilej se va stărui asupra stavJlirii şi dacă s'ar putea chiar asupra 
desfiinţării plantaţiilor celor cea. 500 jug. de vite hibrizi producători direcţi, 
a căror răspândire ameninţă renumele podgoriei. 

Intreaga podgorie fiind legală cu centrele de desfacere prin cele două 
reţele: C. F. R şi linia tramvaiului electric, asigură valorificare avantajoasă 
a fructelor la distanţele cele mai indepărtate. Posibilitatea de transport şi 

conditiuni1e naturale cu totul favorabile ne Îndritue la indemnul a cultiva 
cele mai alese specii şi varietăţi de fructe, aducătoare de venit producăto

rului şi sănătate consumatorului. 
In vederea reglementării comerţului de fructe in funcţie de ofertă şi 

cerere, se impune edificarea unei hale de fructe în Arad, unde să se poată 

conserva eventualul surplusul de fructe până la decongestionarea pieţii. Hala 
mai poate servi şi ea o bază solidă pentru organ:zarea expor ului de fructe. 

Spre a se ajunge la o complectă înlăturare a crizei, se impune pe 
lângă replantările 'sistematice, încadrarea întregii podgorii în organizaţiunea 

cooperatistă de aprovizionare şi de desfacere. Astfel de cooperative ditl 
Franţa, ItaHa şi alte ţări viticole, numai din valorificarea subproduselor 
cum ar fi uleiul extras din seminţele boabelor de struguri şi altele, îşi 

acopăr cheltuelile de administraţie. 

Numai prin ci>operative se pot procura maşinele şi aparatele cele mai 
perfecţionate necesare unei vinificatii raţionale şi a valorificării produselor 
viticole sub forma de must pasteurizat. dovedit prin vitaminele ce le contine 
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ca cea mai higienică băutură. Aceasta industrie a mustului a luat un avânt 
mare in Germania, tocm ti pentru utilitătea higienică şi chiar terapeutică. 

Proprietatea viticolă din podgoria Aradului este cu toiul fărâmiţată. cca 80 tI. 
din podgoreni posedă numai câte 0,5-2 jug. de vie. In aceasta situaţie nu 
se poate concepe o desfacere serioasă şi rentabilă a produselor viticole sub 
orice formă ar fi. Atât pieţele interne. dar mai ales cele externe, cer pro
duse standartizate, de calitate şi În cantităţi mari, ctiace nu pot da miile 
de parcele cu amalganul lor de varierăţi lipsite de o conducere unitară. 

Technica avansată şi concurenţa exagerată măreşte din ce În ce gustul şi 
pretenţiunile consumatorilor, care după cum e şi firesc preferă marfa cea 
mai bună. 

Solul de aluviune din lunca Mureşului precum şi clima extrem de 
prielnic, a dat naştere la un număr însemnat de pepiniere de vite ameri
cane şi altoite, care constitue un Însemnat izvor de bogăţie. Multe milioane 
de lei se Încasează anual pentru aceste vite ce să răspândesc i.n podgoriile 
din întreaga ţară. Din nefericire in ultimul timp şi această ramură de pro
ducţie trece printr'o mare criză economică, tot din aceiaş cauză a lipsei de 
organizare impusă de nouile cerinţe. Şi aci se impune unirea fortelor, care 
realizează cO:1diţiunile cerute de cea mai rentabilă vaiorificare. 

In vederea sporirei rentabilităţii, şcoala de viticuliură din Miniş a 
acordat o deosebită atenţie problemei reducerii cheltuelilor de producţie. 

Principiul cu minimul de cheltueli să se obţină maximum de productie şi 

calitate, constitue baza esenţială a rentabilităţii. Astfel În anul ]935 s'a 
infiintat la şcoala de viticultură din Miniş staţiunea de avertizare contra 
manei vitei de vie (Plasmopara viticolă) şi a insectelor ce adesea pericli
tează rodut viilor. Acnasta staţiune indică podgorenilor momentul oportun 
de combaterea eficace a boalelor şi duşmanilor amintiţi, evitându-se În 
modul acesta stropirile inutile şi risipa de capital. 

Un duşman mult mai greu de combătut este grindina, care În fiecare 
an produce pagube Însemnate. Contra acestor accidente nu ne putem lupta 
decât prin diferite asigurări, cea mai recomandabilă fiind asociaţia muluală 

de asigurarea contra grindinei! Cred că oricare podgorean ar contribui bu
curos cu o cotizaţie anuală de ca 100 lei per 1 jugăr cad, ca să fie liniştit 

atunci când norii negri amenintă munca nu numai dintr'un an, ci loveşte 

cr,âncen chiar in existenta lui. Prin această cotizaţie după cele 12 mii jug. 
s'ar aduna anual 1.200.000 lei pentru deşpăgubirea celor loviţi de dezastrul 
grindinei. 

Terenurile accidentate ale podgoriei Aradului sunt puse în valoare de 
bratele vânjoase ale unei popula ţii româneşti, care s'a înrădăcinat pe aceste 
meleaguri ca planta ce le asigură existenta. Pe lângă faptul că viile pun În 
valoare terenurile accidentate improprii altor" culturi, ele alimentează anual cu 

.. 
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zeci de milioane bugetul statului, în afară de impozitul pe teren, prin taxele 
vărsate În urma desfacerii băuturilor provenite din recolta viilor. Aceste vii 
mai contribuie intr'o largă măsură la rezolvarea problemei muncii rurale spre 
deosebire de agricultura propriu zisă, cultura viîei de vie necesită un număr 
mare de braţe in tot cursul anului, unde Îşi găsesc plasament remunerabil 
micii agricultori a căror muncă nu este atât de uniform repartizati. 

Din această scurtă privire rezultă că pitorescul colt pe podgorie, măr~ 

gini! la o suprafaţă relativ restrânsă faţă de intinderea celol 294062 ha te
ren arabil a judeţului Arad, cântăreşte destul ~ greu în balanţa socială şi 
economică a judeţului. 

Iată de ce podgoria merită atenţia cuvenită a celor ce conduc desti
nele judeţului Arad. 

Klosterneuburg, 10 Iunie 
In,. Ae'. V. Junca 

Directorul Şcoalei de Viiticultură 

Miniş-Arad. 
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Judeţul Arad Pădurile statultli din 
sub era maghiară 
statului român 

şi sub administraţia 

Intre bogatiile de seamă ale judetului Arad se numără şi pădurile. 

Ele sunt chemate a satisface cerinţe de ordin material care solicita 
lemnul, - şi însuşi prin existenţa lor constituie un bun de care nu ne 
putem lipsi şi care nu poate fi inlocuit cu altul. 

Ca o dovada ce justiiica importanţa pădurilor. inti\lneşti destul de 
des pe cei ce se intereseaza de unde sa~şi procure lemne pentru iarna. 

Deosebit de acestea, prezenţa padurilor ne ocroteşte de furia ape~ 

lor, ne domoleşte v<'mturiJe, ne aduce ploaie. 

Padurea e pUlm,inul atmosferei în care noi gasim aerul curat plin 
de oxigen şi azot. 

Dacă dis de dimineaţa, intre ora 5-6 la gara C.F.R. Arad sau la 
gara tramvaielor electrice din Arad - Arad-Podgoria - gaseşti pasa
geri turişti cu sacul În spate imbracati la bocanci şi haine de sport, ce
rând bilete cu destinaţii pentru Şiria, Miniş, Paulis, Valea Cladovei, Hadna, 
Milova, B.Îrzava, Savarşin, etc. pentru excursii in padurile "Şiria« (ceta
tea Şiria), Miniş (cercetând şcoala de viticultura) padurile Valea Clado
vei şi Milovei la CClsoaia, padurea COllopului la casa funcţionarilor C.F.R. 
dela obcîrşia Vaii Calarilor şi alte multe ţinuturi paduroasf', unde cerce
tatorii îşi gasesc mulplIuirea şi se desfateaza în larg in zile de repaus. 

* * * 
E momentul sa ne oprim puţin şi sil cercetam trecutul padurilor 

din judeţul Arad, sub era maghiara. 
Sub acel regim padurile erau amenajate spre a sati'iface trebuinţe 

de ordin economic şi financiar şi anume: 
Padurile de pe Valea Mureşului şi Crişului Alb situate la coline 

aprovizionau cu lemn piaţa Aradului şi parte din populaţia dela câmpie. 
Pădurile dela câmpia din lunea Mureşului consolidau malurile apei, 

-
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ferind comunele riverane de inundaţii - satisfăceau pe localnici cu lemne 
şi erau amenajate şi pentru vânătoare. 

Cu 601ni in urma pădurile ocupau în câmp ia Aradului o suprafaţă 
cu mult mai mare decât azi. Bătrânii Îşi amintesc că intre Chişineu~Criş 
şi Ineu era un trup de padure neintrerupt. Mergând cu trenul spre Ora~ 
dea, pornind din Arad, te conving remizele. mezuinele de arbori şi ar~ 

bori izolaţi că pădurile au fost suprimate pentru a face loc vetrelor de 
sate şi terenurilor agricole. 

Desvoltarea şi compactitatea satelor româneşti în câmpia Mureşu~ 

lui au atras atenţia vechiului regim unguresc, care nu vedea cu ochi 
buni aceasta situaţie. 

Pentru a intrerupe masivitatea elementului românesc a inceput să 
colonizeze pe ambele ţărmuri ale Mureşului colonii şvăbeşti. 

Cu scopul acesta s'a infiintat comunele şvăbeşti: Engelsbrun, ScM"
dori, Traunau, Guttenbrunn, Neudorf, Zadarlac, Sântana. Panatul nou, 
Sânleani. 

Vechii proprietari de pâduri, contele Wenckheim la Socodor şi ar
hiducele Iosif de Habsburg la Adea - Holumburi - aveau padurile 
amenajate şi pentru v,lnatoare. 

Pentru lucrari in padure, agricole şi pentru recrutarea servitorilor, 
au adus colonişti unguri, azi sate ungureşti: Ţipari contra satelor româ
neşti Sintea Mare, Chişincu-Criş, Chereluş; Satul nou, contra satelor ro
mâneşti Vânatori Şepreuş. 

Colonizarea ungurilor s'a făcut in acelas şcop de a slabi satele ro
meîneşti şi dintre unguri sa~şi poată recruta armata de servitori şi bir~ 

jari, de care se servea in administrarea averii ce o aveau. 
Azi padurea Socodor şi Adea, trecute prin exproprieri la Stat, for~ 

meaza Ocolul Regal de Vana.toare Chişineu-Criş. 
E tipică defrişarea ce s'a facut de unguri in padurea Mândruloc 

pe stânga Mureşullli pentru vatra satului Schondorf, defrişare executată 

dar din cauza illundaţiei după 1860, care a spălat terenul defrişat, s'a 
zadarnicit flx<,lrea Zadarlacului în lunea. Glogovaţul şi Schondorful. ca şi 
celelalte sate şvabeşti pânâ la Lipova a avut îns~rcinarea de a paraliza 
acţiunea satelor româneşji de pe dreapta Mureşului; Mândruloc, Cicir, 
Stlmb~lteni, Pauliş şi Radna. 

Pădurile Statului după unire 
Odată cu reintregirea Statului românesc s'a căutat să se vindece 

rănile trecutului. 
Românii până aci trataţi cu vitregie de asupritorii dominaţiei stre

ine, administraţia românească le~a dat posibilitatea de a se desvolta -
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implinindu-Ie pe cât a fost posibil - nevoile in pădure şi păşuni comu
nale. 

Astfel s'a expropriat din patrimoniul Statului 15.660 ha din care 
13.700 ha pentru padure comunală şi 1360 ha pentru izlaz comunal. 

Pădurea caşi islazul comunal au rostul de a indestula nevoile in 
lemn şi păşune ale populaţiei. 

Rezultatele au fost atinse in masura in care comunele au avut ex
ponenti care să gospodarească averea ce i s'a dat de către Stat. 
, Azi Statul mai are in judeţul Arad 56.472 ha de pădure pe care le 
administrează Direcţia Silvică Arad, prin cele 6 ocoale din judeţul Arad: 
Bârzava (11.618 ha), Iuliu Moldovan in Ciala (2.694 ha), Pedca (3987 ha), 
Radna (11.979 ha), Sebiş Moneasa (17.278 ha), şi. Vârădia de Mureş 

8.916 ha). 
Direcţia silvică de Arad prin organele sale de conducere, control 

şi pază, gospodareşte această avere pentru ca să vină in ajutorul arma
tei, autorităţilor şi populaţiei judeţului, cu lemnul necesar construcţiilor 

şi focului. 
In lucrările de pădure la exploatare, plantaţie şi pepiniere îşi gă

seşte lucru majoritatea locuitorilor vecini cu pădurea. 
Pădurile din judeţul Arad «au anual spre tăere o suprafaţă de circa 

490 ha cu pădure intre 90-100 ani şi se răresc păduri mai tinere pe o 
suprafaţă efectivă de circa 1000 ha rezultând in mediu o valoare de vân
zare loco pădure, considerand materialele fasonate in regie pentru cele 
dintâiu produse principale la 40.000 lei ha şi pentru cele secundare din 
rărituri la 30.000 lei ha. 

Suprafeţele exploatate sunt impadurite imediat dupa tăere spre a 
nu se imburueni şi a nu da prilej ploilor să ducă pământul bun de pă
dure ce s'a format sub padurea batrână. 

Astfel în ultimii cinci ani - 1934/1938 - s'a împădurit prin plan
taţii şi sămănături in cele 6 ocoale de mai sus, 3700 ha. 

Suprafeţe exploatate şi neimpădurite nu sunt. 
Amenajamentele in vigoare şi în curs de intocmire, care regle

mentează exploatarea pădurilor Statului, ţine o evidentă strictă a tăeri· 

lor şi impăduririlor, condiţionând tăeri care să nu depaşească posibilita
tea normală - şi obligând ocoalele la reîmpădurirea imediată a supra
feţelor - care nu se regenerează pe cale naturală. 

• • • 
Starea pădurilor s'ar imbunătăţi simţitor dacă populaţia ar da con-

cursul necesar autorităţilor şi organelor silvice, respectând bunul public 
- pentru reprimarea delictelor la lemne şi păşune - dar mai cu seamă 
evitarea incendiilor in paduri. 

-
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Decretullf'ge No. 197711938 publicat in Monitorul Oficial No. 122 
~in 30. V. 1938, privitor la controlul circulaţiei materialului lemnos umple 
un gol în legislaţia noastra silvica, decret l'ge menit sa rânduiască cir
culaţia lemnului dela tulpina copacului p<1na la consumator. 

Dispoziţiile actuale care opresc paş.unatul in padu e nu trebuesc 
privite ca ostile crescatorilor de vite deoarece ele decurg din aplicarea 
stricta a legii - Codul Silvic. 

Populaţia trebue sa-şi gospodărească şi să pună în valoare izlazu
riie actuale, transformtllldu-Ie unde se poate in trifoişti şi lucernării, iar 
in rest să le imbunatateasca. 

In felul acesta padurea îşi câştiga liniştea de care are absolută 

nevoe şi numai este bătătorită de vite, cari în realitate obosesc numai 
şi nu găsesc mai nimica de păşunat. 

Intrăm în mersul normal al vremii, cu respectarea celor de mai sus, 
când fiecare bun in cazul de faţă - pădurea - îşi va păstra caracterul 
şi destinaţia ei firească de fabrică naturală producătoare de material 
lemaos şi da tătoare de alte bunuri accesorii ce decurg însuşi prin exis
tenţa ei spre folosul tuturora. 

Iubind pădurea ocrotind-o mărim procentul ei in judeţul Arad şi 

in acelaş timp dovadă de mai multa civi1îzaţie. 

Ine- 1. Diaconescu 
şeful Culturii padurilor Olrecţiunea Arad. 
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eUL TURA TUTUNULUI 
Putem spune cu drept cuvânt, că nu este o plantă mai cunoscută 

pe glob, şi căreia omul să-i fi dat atâta importanţă ca tutunul. Din dis 
cuţiilc pro şi contra întrebuinţării tutunului s'a născut o întreagă litera
tură, aproape in tqate statele. 

Tutunul este o pasiune, care in mâsură cumpătata, oferă organ iz
mului o dispozitie plăcută. 

El a fost descoperit de expediţia lui Columb in America în anul 
1492, pe insula Goan-Hani (San-Salvator). 

In Europa a fost introdus întâi în Spania, sub forma de foi, de Fer
nand Cortez in anul 1519, iar seminţele de tutun au fost aduse de Her
nandez de Oviedo in 1525. 

Cel care s'a interesat insă mai ,deaproape de aceasta plantă a fost 
Jean Nicot pe la 1559. El a oferit tutun Episcopului din Lisabona, care 
găsindu-1 minunat, i-a dat numele »d'Herbe du Grand Prieur«. Nicot in
torcându-se în Franţa -in 1561 oferă tutun' R~ginei Catherina de Medicis, 
care îl introduce apoi la curtea sa, de unde incetul cu incetul se răspân
deşte in intreaga Franta, şi apoi in celelalte state. 

In anul 1690 botanistul Tournefort, în onoarea introducătorului ii dă 
numirea de »nicotiana« de unde vine şi numele ştiinţific de »nicotiana 
tabacum«. ' 

In România tutunul a fost introdus in a doua decadă al secolului 
XVII de către Turci, de unde ne-a rămas până azi anumite denumiri ca: 
tutun, ciubuc, etc. . 

In judeţul Arad el a fost introdus de către coloniştii germani, care 
venind din provinciile Rhenane, unde aceasta plantă se cultiva foarte 
mult, au adus cu ei, obiceiu I fumatului. 

Treptat, treptat obiceiul fumatului raspândindu-se tot mai mult, a 
sugerat conducătorilor, să profite de aceasta, punând diferite taxe, care 
a duceau un venit sigur statului. Astfel diplomatul englez Tomas Tho
ronton prin 1775 vizitând ţara noastră a publicat in urmă la Paris o lu
crare »L'Etat actuel dela Turquie, de la Moldavie et de la Valachie« in 

-
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care arata că veniturile visteriei Moldovei in anul 1775 din tutun erau 
de 50.000 lei. 

Azi venitul ceJI aduce cultura tutunului prin monopolul exercitat de 
stat este de circa 4 miliarde lei anual. 

In anul 1937 s'au cultivat în toată ţara 14.485 Ha cu tutun, de că
tre un numar de 39.909 cultivatori, iar în judeţul Arad suprafaţa de 517 
Ha 75 arii, o suprafaţă destul de apreciabilă. 

Varietttţile de tutun ce se cultivă in judeţul nostru sunt: Banat, o 
varietate de producţie mare, ce se intrebuinţează la confecţionatul ţigaJ 

retelor, şi varietatea Satmarean, varietate tot de producţie mare, care 
se intrebuinţează la confecţionatul tigarilor de foi. 

Varietatea Banat numită şi Gartenblatter sau Rethati, a cărui ori
ginil a fost comuna Rethat azi Wiesenhaidt din judeţul nostru, se cul
tiva pe 2/3 din suprafaţa intrebuintata la cultura tutunului, iar pe re3tul 
de 1/3 se cultiva varietatea Satmarean. 

Comunele de cultura tutunului din judeţul Arad sunt urm~ltoarele: 
Andrei Şaglilla, Caporal Alexa, Cruccni, Comlauş, Dorobanţi, Engf'lsbrunn, 
Ol,lri, Şagul, SI. PmIl, Şicllln, Şimalldul de sus şi de jos, Şilindia, Tipari, 
Turau, Wiesenhaidt, Zimandul-Cuz, Zimandul-Nou şi Zadarlac. Cultura 
tutunului cere multa pricepere şi'n deosebi multa r~\bdare. Din punct de 
vedere al repartiţiei muncii pe intreg anul tutunul e plan!a, care se pre
tează În cel mai înalt grad la aceasta, intruc<Ît munca inceputa În primăJ 
vară nu se termina dec<Ît catre primavara anului urmator, odata cu vân
zarea tutunului C. A. M.-ului. 

Operaţiile culturale sunt În rezumat acestea: 
Terenul. Tutunului îi place În deosebi terenuri nisipo-argiloase cu 

puţin calcar (terenuri proprii pt. cultura viilor). Terenul afectat culturii 
tutunului trebuie bine prepatit prin arat uri şi grapări repetate, in ge
nere trei, din care una pentru întoarcerea miriştelor, alta toamnă pro
fundă şi alta primavara, c<Înd terenul e burienos. Aceasta ultima arăJ 

tura se poate inlocui şi cu întrebuinţarea cuitivatorullli, când terenul e 
curat. 

Semănatul. Pe la 20-25 Martie începe semănatul in răsadniţe calde, 
intrebuinţându-se 1/2 gram de sămânţă la m2. Pentru cultura unui Ha de 
Banat avem nevoie de 35 m2 de r<lsadniţe, iar pentru a unui Ha de Săt~ 
mărean 25 m 2• Rasadul se· desvoltă treptat, treptat până la 10 Mai, când 
incepe transplantatul, adică plantatul definitiv pe teren. Răsadul in acest 
timp se uda zilnic, se aeriseşte, se pliveşte, se stropeşte cu sulfat de 
cupru preventiv contra boalelor, se face terotaj (adică se presară de
asupra mraniţa) etc. 

Transplantatul. Odată rasadul ajuns la patru foi, când are şi radăJ 
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cîni bine desvoltate, se ia din rasadniţe şi se plantează pe câmp. Se re
comandă ca transplantatul să se facă cât mai timpuriu, pentruca plan
tele să aibă timp să se desvolte până incepe perioada caldurilor. In ge
neral el Începe la 10 Mai şi trebue terminat la 1 Iunie. La un Ha de 
tutun cultivat cu varietatea Banat intră 40.000 fire la distanţa de 6040 
cm., iar la un Ha cultivat cu Sătmărean la distanta de 9070 rm., întră 

ca. 16.000 de fire. In timpul creşterei plantelor şi până la recoltat, se 
fac următoarele operaţiuni de intretinerea piantaţiunilor: trei praşile la 
diferite epoci şi un muşuroit, politul (care are de scop indepărtarea foi
lor de poală, ce n'au nici o valoare industriala), cârnitul, (ruperea floa
rei, pentru a putea obţine tutunuri mai tari la fumat), copilitul, (rupe
rea copile lor), etc. 

Culesul. Se execută în momentul când foile au ajuns la maturitatea 
industrială, moment care se poate preciza, prin cunoaşterea unor carac
tere bine determinate. El se face treptat, fiind nevoe de a trece cu cu
lesul de ca 5-6 ori prin plantaţii. Foile aduse acasă se înşiră pe sfoară 
după mărimi, iar şirele rezultate se usucă afară, pe corleţi la SO:lre, la 
varietatea Banat, şi in magazii bine aerisite la varietatea Satmărean. 

Producţia la Ha variază dela an la an, deoarece depinde in mare mă

sură de condiţiile atmosferice, astfel in anul 1935 am avut o producţie 

medie pe Ha 856; in anul 1936 am avut o producţie medie pe Ha 1086 
în anul 1837 am avut o producţie medie pe Ha 1133 Kgr. 

Această producţie crescândă se datoreşte şi îmbunătăţirei progre
sive a operaţiunilor culturale. 

Păpuşitul. După ce tutunul s'a uscat, el se păpuşeşte de către eul. 
tivatori după mărime, culoare şi calităţi. 

Receptia, adică vânzarea tutunului de catre cultivatori se efectl1iază 
in cursul lunilor Decemvrie şi Ianuarie. 

EI se aduce in baluri, se cântăreşte, i se apreciază calitatea şi 
după ce se închee contul fiecărui cultivator i se achită preţul. 

Peţul mediu a variat in ultimii trei ani astfel: 

In anul 1935 preţul mediu al unui kgr. de tutun a fost de 18.71 lei 

" " 1936" " " " " " " .. " " 17.16 lei 
0' " 1937" " " " " " " " " " 17.69 lei 
iar venitul brut a fost: 

In anul 1935 

" " ] 936 
" " 1937 

lei 15.415 la Ha 

" 18.635" " 
" 20.042" " 

Cantitatea totală recoItată şi suma achitată a fost următoarea; 

.. 
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In 1935 s'au recoltat 485.171 kgr. pentru care s'a platit lei 9.071.569 
11.249.490 
10.367.348 

" 1936" .. 657.661" " ...." 
" 1937" " 586.057" " " II " " 

Centralizând toate aceste date obţinem urmatorul tablou: 

ftnii 

1935 

1936 

1937 

Suprafaţa 
cultivată 

Ha 
ar 

566.31 II 
60538 li 

il 
517.75 

II 

Producţia 
medie pe 

ri(1 
Kgr 

856 

1086 

1133 

Preţul 
mediu pe I 

I\gr. 
Lei 

Venitul 
brut pe 

Ha 
Lei 

" " 

Cantitatea 
totala 
Kgr. 

Suma to
tală plă

tită 
Lei 

i--===,--e=",~-==:--,,~' .. ~.. ,--",--==-=.oc_.::--r-~··~ 

18.71 15.415 485.171', 9.017.569 

17.16 18.635 657.661 11.249.348 

17,69 20.042 I 586.057 10.367.348 

Socotind că munca necesitată de cultura unui Ha de tutun ar fi de 
12.000 lei, urmează că venitul net este de 8.000 lei la Ha. Dacă din cal
cule reese, că venitul net nu este tocmai mare, aceasta se datoreşte 

faptului, că s'au trecut cu plată absolut toate zilele de muncă efectuate 
de membrii unei familii de cultivator, chiar şi cele efectuate in cursul 
iemei, la alesul şi p~lpuşitul tutunului, timp care nu ar fi putut fi Între
buinţat la alte munci. Pe lângă acest cc1ştig, tutunul îngraşă pamântui, 
il lasă curat şi este o admirabila plantă premergatoare grâului, care dă o 
recoltă de cca 200-300 kgr. la Ha in plus după tutun. E regretabil că 

cultivator ii de tutun nu pot profita de aceasta, intrucât în majoritate ei 
fiind săraci, arendează locurile pe care fac culturi plătindu-le cu toate 
acestea cu 3000-4.000 lei hectarul. 

C. A. M. ajută pe cultivatorii de tutun dându-le o primă de 1000 
lei la Ha; deasemenea li se dau avansuri de 3000 lei la Ha primăvară, 

când este ştiut, că plugarii sunt lipsiţi de bani. Le distribue rafie, pen
tru legat păpuşile de tutun, şi sulfat de cupru, pentru stropit contra boa
le lor, in mod gratuit. Le procură fonduri pentru construirea de magazii 
pentru uscat şi păstrat tutunul, din care o parte cu dobândă mică pe 5 
sau 10 ani, iar alta in mod gratuit, ca ajutor. O altă binefacere a C. A. 
M.-ului este că asigură recolta contra grindinei, plătind cultivatorilor 
despăgubiri pentru daune cantitative şi calitative suferite de plantaţiu
nile de tutun; deasnmenea se plătesc despăgubiri pentru pierderile su
ferite prin inundaţii, etc. 

In rezumat cultura tutunului prezintă următoarele caractere: 
1. Faţă de venitul net sigur şi faţă de avantajele ce le ofera C. A. 
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M. cultivatorilor de tutun, cultura tutunului este o cultură sigură şi ren
tabila. 

2. E o plantă, care pe unitate de suprafaţă dă cel mai mare venit 
brut. 

3. E o cultură, care remediază şomajul rural, absorbind toată munca 
cultivatorilor pe intreg anul. 

4. E o plantă anuală ce ocupă un loc de frun1e in asolament, fiind 
in deosebi o admirabilă planta premergatoare grâului. 

5. E in fine o cultura, care aprovizioneaza in mod continuu şi sigur 
bugetul statului, cu sume destul de considerabile. 

N. ANAGNASTOPOL 
Inginer agronom inspector 

-
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Activitatea 
Camerei de Agricultură 
începând din 1 fV\artie 1938 până în ziua de azi. 

1. Agricultura 
Activitatea Camerei de Agricultură, a fost îndreptată in două di

recţii: indrumarea tehnică a agriculturii şi ajutorarea prin maşini, se
minţe, pomi, produse chimice etc. 

a) Cunoscând că in special micul proprietar pentru a-şi insămânţa 

in ogorul sau o sămânţă bună şi din varietati alese, sau îi este peste 
puteri de a veni in contact cu producătorul; pentru a-i inlesni procura
rea, Camera de Agricultură a luat măsuri şi a distribuit pentru sezonul 
insamânţărilor de primavara, următoarele seminţe. pe un preţ mult re
dus faţa de cel din comerţ. 

1000 kgr. cânepă 
10000 

" 
orz 

1700 
" 

lucernă 

8400 
" 

ovăs 

4651 
" 

trifoi 
3500 

" 
porumb 

4210 
" 

sfecle de nutreţ 
510 

" 
soia 

12 
" 

zarzavaturi 
1000 

" 
bumbac 

S'a realizat două favoruri de importanţă prin acţiunea de sus şi 
anume: s'a înlesnit plugarilor procurarea de seminţe eftine şi s'a fiicut 
posibil ca să-şi procure seminte de varietăţi alese, pentru gospodăriile 

lor. Metoda aceasta de a distribui seminţe sătenilor pe cât de veche, pe 
atât s'a dovedit a fi de bună, fiindcă fiecare plugar este sigur că sa
mănă in holda sa bob de bob ales şi nu burueni, neghină, etc. 

b) Indrumarea tehnică a producţiei agricole: 
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In această direcţie s'au urmărit următoarele: 
Pregătirea terenului in vederea. insâmânţarildt, ogoare, grăpări, etc. 
Facerea insămânţariior la timp, pentru care s'au dat îndrumări, etc. 
Ingrijirea culturilor până la maturitatea lor, prăşile la timp, etc. 
Timpul de recoltare şi inmagazinare a produselor obţinute. 

Pentru a se aduce toate acestea la cunoştinţa săteanului, Camera 
a făcut publicaţiuni, iar de către personalul tehnic dela centru precum 
şi al Circumscripţiilor agricole, s'au ţinut o serie intreagă de cursuri şi 
conferinţe la sate şi toţi cei ce au fost dornici de a-şi face o raţionali
zare a productiei în gospodaria lor, au primit îndrumări deja personalul 
tehnic agricol. 

Afară de seminţele de varietaţi alese, Camera a inlesni! şi procu
rarea de maşini agricole: pluguri, grape, maşini de sămănat, etc., care 
au fost date pe preţ foarte eftin faţă de comerţ. 

Am distribuit astfel: 
20 sămânători pentru grâu 

3 " It trifoi 
5 tocători de sfeclă 

298 pluguri cu o brazdă 
22 " ,,2 brazde 
16 prăşitori 

Ministerul ne-a trimis 4 tractoare, cari le punem in folosinţa plu
gărimei, arându-i pământul abea pentru 250 lei jugh. cad. 

In sezonul anului crt. s'au arat astfel peste 300 jugh. cu aceste 
tractoare. 

II. Pomicultura 
Pentru continuarea programului ei pornico], Camera a dat anul acesta 

din pepinierele ei următorii pomi fructiferi: 

2745 meri 
993 peri 

5317 pruni 
1299 nuci 
977 cireşi 

307 vişini 

3509 caişi 
5963 pierseci 

148 castani 
14990 salcârni 

Distribuirea pomilor s'a făcut tot pe preţ redus de 10-5 sau 3 lei 

-
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bucata, sau chiar şi in mod gratuit in regiunile pomicole şi mai sărace 

ale judeţului. 
Pentru combaterea bolilor şi insectelor in pomicuItură s'au distri

buit diferite preparate insecticide, Neodendrin. Sulfat de cupru, Arni
nette, Libex şi leşie de tutun. 

Atât in decursul iernii cat şi a primaverii şi în decurşul lunilor de 
vară pomicultorii au primit permanent sfaturile necesare in ale comba
terei duşmanilor vegetali. ba ceva şi 'mai mult, Camera a trimis din regiune 
in regiune echipele ei volante provazute cu toate cele necesare, cari au 
cutreerat satele, au examinat grădinele şi livezile dp. pomi şi au stropit 
'acolo unde credeau că este necesar, in faţa publicului, adunat de dorul 
de a-se deprinde cu măsurile eficace necesare de luat, in vederea com
baterei duşmanilor feluriţi ce se ivesc şi pericli tează recolta. 

Pentru distribuirea de anul viitor in pepinierele Camerei, s'au al
toit cea 40 mii pomi de toate spetele, cari au reuşit foarte bine. S'au 
făcut şi aici stropirile necesare. 

Silvicultura 
In vederea plantării râpelor, torenţilor de prin pădurile comunale. 

Camera a infiinţat pe lângă cele alp. Regimului Silvic o mare pepinieră' de 
de arbori silvici la Ceala, subvenţionând-o cu suma de lei 100.000 numai' 
In anul crt. Din această pepinieră urmează sa se alimenteze regiunile 
unde crede că va fi nevoe. 

Viticultura 
Avem in judeţ peste 14.000 jug. cu vie. In ultimul timp aceste vii 

au devenit intr'atât nerentabile, încât proprietarii lor le lasă pârloagă 

in mare parte, deoarece preţul vinului este foarte redus faţa de cel al 
uneltelor şi fabricatelor necesare la munca şi buna întreţinere a viei. 

Pătrunsă de dorul de. a le sta şi podgorenilor întru ajutor, Camera 
a procurat 5 vagoane sulfat, pe care l-a distribuit viticultorilor cu 4-5 
lei la kgr. mai eftin decât in comerţ. 

A mai distribuit Camera şi alte preparate necesare combaterei ca 
arsinette, etc. 

Afară de aceste acţiuni viticole, Camera prin organele ei a activat 
şi in Comisia de delimitarea zonelor viticole din judeţul Arad, in aş-e 

fel că pe sfârşitul lunei Mai s'au terminat toate lucrările acestei Comisii 
care a lucrat timp de 2 ani. 

A rămas să obţinem dela Minister aprobarea cuvenită, ca astfel 
aceste zone să fie stabilite definitiv intre graniţele văzute la faţa locu
lui, pentru fiecare comună în parte. 

: .; 
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Prin cele 13 statiuni de avertizare, ce avem, de comun acord cu 
Şcoala de Viticultură Miniş, s'a căutat ca podgorenii să fie întotdeauna 
şi Ia timp avertizaţi de perirolui manei, ori alte necazuri cari mereu 
trebuesc combătu te in vederea reuşitei recoltei. 

Zoofehnie 
In interesul raţionalizi:irii creşterii vitelor, ca in alţi ani şi anul crt. 

Camera a organizat târgurile 'de reproducatori obişnuite, prin care a în
lesni! comunelor să-şi procure exemplarele corespunzatoare de repro
ducatori. 

La aceste cumpiirări a acordat şi ajutoare care natural variaza deja 
comună la comuna, dupâ puterea financiară. Am avut in total 7 târguri 
de felul acesta şi anume: in Buteni, Ineu, Pi\ncota Arad, Peciea, Chişi

neu-Criş şi Bârzava. 
S'au cumpărat de comune la aceste 7 târguri: 7 armăsari, 75 tauri 

28 vieri şi 10 berbeci. Ajutorul dat de Camera comunelor şi Asociaţiilor 
de p,lşunat pentru cumpararea de reproducatori se ridică în prezent la 
suma de lei 177.000. 

Acele comune cari nu şi-au aflat reproducatorii corespunzatori in 
judeţ au fost conduse de organele Camerei pe la târgurile din Transil
vania. Mediaş, Sibiu, Tg. Mureş, etc., unde au putut afla ce le lipseşte. 

Cu aceste ocaziuni, Camera a invitat şi a c,iI<luzit şi crescători par
ticulari, din judeţ, cari au voit să-şi procure vite de soi pentru prasila. 
S'au cumparat cu aceste excursii: 18 tauri, 10 vaci şi 32 juninci de rasa 
Simental şi Pinzgau. 

Deasemenea Camera a cumpărat din strtlinătate pentru nevoile din 
judeţ, un taur de rasa Podolica pentru care a dat suma de lei 100.000, 

Comunale au primit din partea Camerei ajutor şi transportul gra
tuit iar particularii jumatate din spesele de deplasare şi transportul vi
telor pclnă la destinaţie. 

In scopul programului zootehnic mai sus amintit, Camera a contri
buit cu un real sprijin la susţinerea staţiunilor de monta, intrucât a su
portat din fondurile ei 50010 din spesele de transport dela depozit la sta
tiune şi retom. 

Afară de aceasta, Camera are în judeţ 3 staţiuni proprii cu arma
sarii Statului, care le alimentează din bugetul ei propriu. 

Pentru crearea de loturi de creştere a distribuit un numar insemnat 
de păsări la mai mulţi crescatori şi anume; 

18. 
36. 

cocoşi 

găini 

Rhode Island şi 

. . . Plymouth 
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16. raţe. 

10. gâşte 

7. curcani 
380. ouă de 
130. 
100. 

.. 
" 

" 
" 

găină 

raată 

gâscă 

Pescing 
Emden 
Bronzati 

30.3 

Din aGeste loturi se vor raşpândi soiurile şi se va împrospăta sân~ 
gele de rasa In curţile ţnruneşti dela ţara, unde sunt introduse. 

Pentru combaterea bolilor, a dat ajutoare la procurarea serurilor 
şi vaccinului, achitând astfel o contribuţie de 58.000 lei, iar pentru oi 
2000 capsule de OaIbinol. La fel s-a activat cu succes in unele comune, 
unde s'au luat masuri pentru combaterea pestei porcine. 

S'au dat ajutoare stupariJor la procurarea uneltelor de stuparie şi 

fagurilor artificiali. 
Societatea Apicolă Artldana, care funcţionează pe lângă Cameră şi 

are peste 780 membri. a luat de comun acord cu Camera, toate m~)su

riie de protejarea apiculturei, cari in timpurile grele de azi şi fără 

recoltă, au nevoe de multă bunavointa dela conducatori. 

Propaganda' 
Camera a sros Buletinul ei cu mici întreruperi, aproape in fiecare 

lună. Prin acest Buletin se ţine contactul intre satean şi Camera, prin 
el se propaga toate acţiunile şi prin coloanele sale se difuzeaza sfaturile 
necesare publicului din provincie, in orice materie de agricultura, zoo
tehnie, legi ordine etc. 

Afara de Buletin, cllnoştiriţele practice agricole plugareşti au fost 
propagate şi prin cursurile şi conferinţele organizate la sate, la care 
delegatii Camerei au dat desluşirile necesare, sfaturi şi îlH~rumări in 
materie de bresla. 

Pentru o mai bună reuşitj in domeniul propagandei agricole la sate, 
Camera a platit din fondurile ei 600 abonamente la revista .. Drumul Nouc 
a Uniunei Camerelor Agricole care a raspândit-o gratuit intre tot ateÎţia 
cetateni agricultori din acest judeţ. 

Au fost organizate in anul crt. in total 65 cursuri şi 142 confe
rinţe la sate. 

Au fost distribuite afara de Buletin şi Drumul Nou, cu scop de 
propaganda 19.300 broşuri, carţi de popularizare etc. Cu aceste broşuri 

şi carţi de popularizare au fost înfiinţate peste 163 biblioteci populare 
la sate. 

Arad, 25 August 1938. 
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SITUAŢIA POMICOLĂ 
A JUDEŢULUI ARAD 

După ultimele situaţii statistice, judeţul Arad dispune de 2975 Ha. 
plantatii de pruni şi 1497 Ha. plantaţii cu alţi pomi fructiferi, suprafeţe ce 
in raport cu solul, expozitia. terenului şi climat, care sunt cât se poate de 
prielnice pJmiculturii, sunt mult prea mici faţă de suprafaţa totală a jude
tului, reprezentând abia 0,75 % din aceasta, adică un total de 4.472 Ha. 

Pe suprafaţa de mai sus sunt plantati un număr de cca. 1.600.000 
pJmi, din care marea majoritate o constitue prunii cari sunt în număr de 
cca 1200.000. Celelalte spe;:ii pomicole sunt reprezentate mult mai slab, 
venind in primul rând mărul, apoi caisul, cireşul şi vişinuJ, părul. piersecul 
şi migdalul şi un urmă gutuiul, cari toate laolaltă abia dacă ajung la un 
număr de 400-450.000. 

Repartiţia acestor pomi In judeţ, În afară de pruni cari sunt peste tot, 
este făcută după configuratia terenului şi împrejurările climatice. In regiunea 
de deal şi coline din plasele Hălmagiu şi Şebiş, predomină mărul şi părul, 

În special varietăţile de iarnă. Tot aci mai găsim şi un număr insemnat de 
cireşi. in majoritate Însă sălbateci. Urmează apoi regiunea de podgorie unde 
gă5im clisul, persecul ,cireşul, vişinul şi migdalul şi destul de răspândit 

găsim aci şi părul, dar mai mult varietăţi de vară. In fine este regiunea din 
lunea Mureşului (plasele Aradul-Nou şi Radna), cu prunlşti întinse şi foarte 
puţine alte specii de pomi. 

De amintit este apoi nucul în toate regiunile judetului. dar care până 
la punctele in aplicare a legii de protecţia nucului, a fost tăiat fără cruţare, 

in special În regiunile de deal, fiind căutat de diferite intreprinderi expor
tatoare. Din aceste motive, în prezent numărul lor este foarte redus şi la o 
imbunătăţire a situaţiei în aceasă privinţă. nu se poate ajunge decât printr'o 
conştiincioasă aplicare a legii susamintJte. 

Situatia jitosanitară a plantatii/or pomicole. 
Incepând dela graniţa de Vest, din hotarul cu Ungaria, toate speciile 

pomicole, in afară de prun, gutui şi cais, prezintă atacuri foarte puternice 

• 
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de Aspidiotus pel niciosus (Păduchele ţestos din San-Jose), atac ce cu câ t 
ne apropiem de coline şi dealuri, devine mai puţin pronunţat, până ce dis

'pare in plasa Hălmag1u. Tot în regiunea de câmpie şi podgorie întâlnim 
aproape în fiecare an atacuri foarte puternice de albiniţă (Aporia cratatgi) 
şi atacuri de Schizoneura lanigera (păduchele lânos al mărului), precum şi 

de gărgăriţa florilor de măr şi păr (Antomus pomonella şi A. piri), ca să nu 
mai amintim de multe alte insecte ce se găses.: intr'o măsură mai mică. De 
amintit este apoi păduchele verde de frunze al piersecului (Aphis persicae) 
care pricinueşte pagube foarte mari în regiunea de câmpie şi podgorie. 

Regiunea de deal stă mult mai bine În această -privinţă deoarece nu
mărul paraziţilor anuali este mult mai redus aci. Dintre aceştia cei mai de 
temut şi care din cauza prea puţinei atenţiuni ce s'a dat plantaţiunilor, s'au 
răspândit în proporţie foarte mare, sunt toate speciile de păduchi testoşi, În 
afară de cel Sanjose. care ajung în multe pla~tatiuni se acoperă tulpina Şi 

ramurile mai groase ale pomilor, În Întregime, ducâi1d astfel la pieirea lor. 
Dintre boalele cnpt()gamice, la câmpie şi la podgorie în ultimii ani 

s'au prezentat atacuri foarte puternice de Monilia laxa şi cinereia, la caişi, 

vişini, cireşi şi pierseci, hoală ce au cauzat pierderi mari În plantaţi uni, prin 
USCHea complectă a pomilor. Deasemenea crăpatul merelor şi perelor (Fu si
cladium) pe zi ce trece se răspândeşte tot mai mult în judeţ şi rar găsim 

plantaţiuni neatacate de această boală. 

Alţi duşmani de temut, mai ales pentru pruniştele noastre sunt muş
chinii şi lichen ii, care în regiunea de deal sunt într'o aşa' mare măsură, că 

prunii din cauza,lor produc cât se poate de neregulat, abia la 4-5 ani odată. 
Ofensiva fitosanifară intreprinsă de Camera de Agricultură în ultimIi 

ani, nu şi.a ajuns nici pe departe scopul urmăriI. cu toate că s'au intrebuin
ţat cantităţi apreciabile de produse insecticide ŞI fungicide, dar stropirile 
s'au făcut fără ca in prealabil să se fi procedat la o curăţire radicală a pOe 
milor, aşa că efectul lor nu a fost cel aşteptat, iar populaţia neobservând 
nici un rezultat depe urma lor, şi-a pierdut toată increderea în acele prepa
rate, care de altfel sunt şi mult prea scumpe pentru populatia săracă a judeţulUi. 

Producţia şi valonficarea ei 

Din cele de mat sus se poate deduce că nu dIspunem de producţii po
micole prea abundente, dar mai ales din cauza putinelor îngrijiri ce s'au 
dat plantatiunilor, nu dispunem de producţiuni regulate. 

In privinţa productiei. În primul rând vin pruniştele din luncaMure
şului, care din cauza varietăţii (prună roşie de ţuică) nu pot fi folosite de 
cât la fabricarea rachiu lui, care prin calitatea sa, a izbutit să câştige multe 
pieţe din ţară. Tot o productie Însemnată de prune, dar foarte neregulată, 
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găsim şi in plasele Hălmagiu şi Şebiş, unde pe lângă pruna mică neagră 

ce nu poate fi folosită decât la fabricarea rachiului, mai găsim in propoqie 
destul de mare prunele de Bistriţa şi Tuleu gras, care incă de mult timp au 
reuşit să desvolte in regiune o industrie a magiunului de prune, căutat mult 
pe pieţe, atât pentru consumul intern, cât şi pentru exportul În Ungaria şi 

Germania mai ales. 
Tot în regiunea de deal găsim productia apreciabilă de mere (jonathan, 

Batul, Poinic, Şiculan şi diferite varietăţi de Ranete, precum ~i o mulţime 

de varietăţi locale, cu o valoare comercială redusă) şi de nuci, cari işi gă

sesc totdeaana plasament pe piata Aradului, în special la târguI de fructe 
ce se tine în fiecare an la începutul lunii Noemvrie, şi la care totdeauna 
pe lângă reprezentanţii diferitelor intreprinderi comerciale din ţară, se gă

sesc şi multi reprezentanţi din tările vecine. Târgui aresta oferă aproape în· 
totdeauna o posibilitate foarte avantajoasă de desfacere a produselor pomi-• cole, În special a magiunului de prune şi a fructelor (nuci, mere şi rr.ai 
puţin pere şi gutui). 

Producţii însemnate avem - cu mici exceptiuni când recoltele sunt 
distruse de gerurile târzii de primăvară - la cais, persec, cires şi vişin, În 
regiunea de podgorie şi câmpie. Toate aceste fructe, care În majoritate se 
desfac pe piata Aradului, găsind aci şi reprezentanţii diferitelor intreprinderi 
comerciale din capitală, precum şi din oraşele mai mari din Ţară şi străi

nătate. sunt prea puţine pentru a satisface cerinţele pieţii. 

Perspective pentru viitor 

Din cauza parazitilor vegetali şi animali, precum şi din cauza puţint". 

lor îngrijiri, in special a puţinelor tăieri ce se aplică plantaţiuniJor de pomi 
fructiferi, cu toate că numărul pomilor ce se plantează. creşte dela an la an, 
productia lor pare a inregista o scădere destul de apreciabilă, "eşa că orga
nele tehnice agricole au datoria de a împiedeca acest rău şi de a căuta ca 
printr'o organizare a desfacerii produselor pomicole, ce nu se poate obţine 

decât printr'o normalizare a productiei la care se poate ajunge prin tăierÎ 

regulate şi la timp făcute; şi să insufle încredere micului agricultor În plan
taţii le de pomi, În special in regiunile de deal, unde toate celelalte culturi 
agricole sunt deficitare, dar cu toate acestea ele se mentin, necedându.şi 

locul plantatiunilor de pomi, cari ar putea să le asigure venituri foarte 
frumoase. 

O indreptare· În acest sens nu poate făcută însă atâta timp cât nu vom 
avea în judet un centru viti-horticol in regiunea de podgorie şi un centru 
pomi col in regiunea de deal (în plasa Hălmagiu sau Şebiş), eate pe lângă 

un inventar cât se poate mai compleet, vor trebui lnzestrate cu câte o livadă 
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demonstrativă, unde să se poată ţine cursuri tn tot timpul anului, când sunt 
lucrări cari În prezent nu se execută de pomicultorii noştrii. In aceste livezi 
demonstrative, micul pomicultor se va putea familiariza cu toate lucrările 

pomicole, fără de care nu mai putem spera a ne mentine productia de fructe. 
Ce se impune insă mult mai urgent, este deparazitarea tuturor planta

ţiunilor, la care trebue să se lucreze fără nici o cruţare. In special e nevoe 
ca toale pepinierele pomicole, să fie controlate foarte riguros şi toate acelea 
ce sunt contaminate de boale sau insecte ce se pot răspândi prin materia
lul săditor, să fie urmărite până la desfiinţarea lor, iar pepinieriştilor ce ne
glijează acest lucru, să nu li se mai acorde in viitor autorizaţii de a-şi tn
fiinţa pepiniere de pomi. 

Din cele de mai sus se poate vedea că in prezent perspectivele de 
viitor ale pomi culturii judeţului nostru nu sunt prea multumitoare, fapt ce 
trebue să ne determine la o acţiune imediată şi cât m,ai energică, in special 
În privinta deparazitării plantatiilor, atAt in câmpie cât şi În toate celelalte 
regiuni pomicole. 

O actiune, care necesită un timp mai indelungat, ar fi acea de a ajunge 
la o majorare a producţiei de caise şi mai ales de piersece. In prezent ju
detul Arad dispune de un număr însemnat de pierseci, dar râul este că 

,aproape 90°/. din ei sunt nealto!ţi, sau dacă şunt altoi ti, sunt varietăţi fără 
valoare comercială, fapt ce contribue intr'e măsură foarte mare la deprecie
rea preţurilor la varietătile valoroase, la a căror sporire trebue să tindem. 
Deasemenea e necesar ca să ajungem a nu avea un număr prea mare de 
varietăţi, ci din varietăţile ce sunt mai mult căutate pe piaţă, să dispunem 
de suficiente fructe pentru a asigura o desfacere normală şi continuativA pe 
piată, lucru ce trebue urmărit la toate speciile pomicole. 

Ing. Agr. I~ eri ,an - Şiria 
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Bovinele din Judeţul Arad 
şi mijloacele de înbunătăţirea lor 

Trebuie să recunoaştem că în judeţul Arad, creşterea vitelor este 
in plin progres. Agricultura fără creşterea vitelor, nu poate aduce un 
venit mare şi sigur. 

Produsele agricole întrebuinţate la hrana. vitelor ne dau: muncti, 
carne, lapte, balegar, etc., care au o valoare mai mare decât atunci 

. când se vând sub forma bruta (porumb, orz, ovăs, mazăre, fân, etc.) 

Agricultorul pelânga că îşi valorifică mai bine produsele, dar cu 
bălegarul obţinut îngraşă pamântul, restituindu-i astfel ceia ce a fost 
luat de plante. 

Boii ne dau munca şi balegarul, iar vacile ne dau laptele, viţeii, 

munca şi bălegarul. 

Atât boii cât şi vacile prin taiere dau carne, pielea şi oasele, care 
aduc crescător ului beneficii destul de mari. 

Bovinele în judeţul Arad după rase se impart in: rasa Simenthal, 
rasa Podolică şi rasa Pinzgau. 

Cu creşterea rasei Simental, se ocupă mai mult locuitorii dela şes 

dia plasa Pedca, Arad, Şiria, Sântana şi mai puţin cei din plaşile Ineu, 
Chişineu-Criş, Sebeş şi Radna. . 

Cu creşterea tăuraşilor din rasa Simmenthal, se ocupă mai mult 
locuitori din comunele Peregul mare şi mic, Pecica, Rovine şi Buteni, 
iar dintre proprietari mari, DI. Birtolon în comuna Conop şi Arad şi DI. 
Purgli în comuna Şofronea; în restul comunelor se ocupă agricultorii 
mici şi mijlocii. 

Reproducători din rasa Simmenthal necesari comunelor şi Asocia
tiilor de paşunat din anul 1926 şi până în prezent s'au cumpărat prin 
majoritatea lor prin Camera de Agricultură Arad, din judeţele cele mai 
avansate în creşterea vitelor cum este Târnava Micrt (Mediaş), judeţul 

Mureş (Târgu Mureş), judetul Timiş Torontal (comunele Grabaţ şi Com~ 

lăuş). In repetate rânduri Camera de Agricultură Arad şi comunele din 
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judeţ, au importat tauri de rasa Simmenthal din Elveţia şi Austria. 

Numărul vitelor bovine de rasa Simmenthal în judeţul Arad, in 1938, 
este de 56.848. 

Numărul taurilor comunaii este 448 bllCăţi, tauri particulari 73 şi 

tauri sub 2 ani 521. 

Trebuie să recunoaştem că nu toate aceste vite trecute ca rasă 

Simenthal sunt curate, ci in majoritatea lor sunt corei te cu rasa Podolică 
sau Pinzgau. 

Rasa Simenthal îşi are originea în cantonul Berna din Elveţia pe 
valea apei Simme. Această rasă a fost seletionata in direcţia m,irirei 

producţiei de lapte şi a carnei. Vacile dau lapte in cantitate medie de 
cea. 3500 litri anual. Greutatea lor este de 600-650 kgr. Laptele este 
ceva mai sarac în unt decH cel dela rasa Podoliea. Rasa Simenthal este 
mai precoce aecilt cea Podolica, se îngraşe mai repede şi se poate 
ajunge cu uşurinta p;în~\ Ia 1000-1200 kgr. bucata. 

B~ii pentru munca sunt ceva mai greoi şi nu suportă caldurile mari. 
Carnea este mai gustoasă decât a rasei Podolice. Culoarea Simen

thalulttÎ variaza dela animal Ia animal şi dela regiunea în care trăieşte, 

incep<înd dela culoarea pala a bobului de grâu şi merge spre inchis până 
la roşu caramizi. 

De preferat este culoarea pală a bobului de grâu, cu pete mari in
tinse pe tot corpul, capul r,1I11i1n,lnd alb, botul este raz iar coarnele bat 
in culoare galbuie. Talia este mare, fruntea larga, uşor cancavă, botul 
scurt, ochi mici şi urechile mari. Corpul larg şi bine desvoItat, spinarea 
dreaptă şi larga, membrete scurte, aplomburi bine, iar urechile de cu
loare galbena. 

Acestei rase urmează a i se da o atenţiune deosebită, deoarece se 
potriveşte climatului nostru. 

Rasa PodoIică serveşte mai mult in plasa Chişineu Criş şi Ineu, iar 
ca rasă pură se gaseşte mai mult in comunele Mişca, Apateu Cermei şi 

Şicula. Pentru comuna Mişca, Camera de Agricultură Arad a cumpărat 
un taur pentru care a dat 100.000 Lei. Aceasta a facut-o cu scopul de 
a imbunatati rasa PodoIică din această regiune prin ridicarea taliei la 
cea existentă şi prin mărirea cantităţii de lapte. Produşii obţinuţi dela 
vacile montate cu acest taur, vor fi selecţionati şi crescuţi În bune con_ 
diţiuni, pentru a fi distri buiţi in viitor comunelor ce se ocupă cu creşte~ 
rea acestei rase. 

Rasa Podolică este neintrecută pentru muncă. insă dă o cantitate 
de lapte cu mult mai mică decât celelalte rase (rasa Simmenthal şi Pinz~ 
gau), dar mai bogată in unt. Carnea este mai puţin gustoasă şi ingră~ 

şarea se face mai cu greu. 
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Rasa Podolică este de culare cenuşie închisă şi deschisă. Animalele 
sunt de talie mare, inalte in picioare, svelte, capul potrivit insă coar
nele mari ajungând uneori până la 1.30 m. şi corpul bine legat; sunt 
foarte puţin pretenţioase la hrană, suportă cu uşurinţă schimbări de tem
peratură şi sunt mai rezistente la boli. 

Vitele de rasa Podolică in judeţul Arad, sunt in număr de 14.135 
bucăţi. Tauri comunali sunt în număr de 82, iar tauri sub 2 ani in nu
măr de 83. 

Rasa Pinzgau se creşte mai mult in plasa Hălmagiu şi foarte puţin 
pe valea Mureşului. Vitele sunt intrucâtva asemănătoare celor de rasa 
Simmenthal de culoare roşie, numai că Pinzgaul este de o culoare roşie 
inchisă, bălţată, iar dela greabăn porneşte o dungă aibă ce continuă pe 
spinare, pe şale, mărindu-se pe crupă şi se lasă apoi pe fes, pe pilntece 
până la capul pieptului. Pe laturile corpului culoarea este. roşie, picioa
rele de culoare roşie având câte-o brăţară albă, iar capul şi gâtui tot 
de culoare roşie. Talia este mai mică ca a Simmenthalului, are C(lP lun
guieţ, coarne mai lungi şi de culoare gălbuie. Gâtui este mai ingust şi 

spinarea mai puţin dreaptă. Vacile dau in medie anual 2500 litri lapte. 
Este mai puţin precoce decât rasa Simmenthal. 

Rasa Pinzgau numără in judeţul Arad 9.688 budiţi. Taurii comunali 
sunt în număr de 34 iar sub 2 ani in număr de 20 bucăţi. Din cele ară
tate mai sus, se poate observa că vitele bovine din judeţul Arad, se îm
part in 3 rase mai mult sau mai puţin curate. Pentru imbunătăţirea lor, 
urmează a se delimita regiunile in care să crească fiecare rasă. Să se 
asigure de Camera Agricolă sau Eforia Judeţeană de păşuni, re producă
torii necesari cu origină bine cunoscută, cumpăraţi din Sindicate cari ţin 
registre genealogice. Să se oblige fiecare comună sau Asociaţie de pă

şunat, ca să aibă adăposturi bune şi higenice. Să se asigure grăunţele 

şi furajul necesar întreţinerii reproducătoriJor prin cultivarea suprafeţelor 
cu fâneţe cât mai întinse. Să se ţină evidenţa taurilor la Camera de 
Agricultură cu provenienţa şi localitatea unde se intrebuinţează, cu sco
pul ca taurii să nu-şi monteze propriile fiice şi să se evite tăierea tau
rilor buni prea tineri, cari se mai pot intrebuinţa până la 7-8 ani prin 
schimbarea cu alte comune. Să se înfiinţeze sindicat pentru creşterea 

vitelor împreună cu cooperative de valorificarea produselor, în special a 
laptelui, smântânei şi untului. Să se ţină conferinţe agricultorilor din ju
deţ despre importanţa creşterii vitelor in agricultură, despre modul de 
ingrijire a lor, cât şi despre importanţa gunoiului în imbunătăţirea pă

mântului. 
Este bine constatat că unele produse ce se consumă de vite tran

sformate in bălegar, au o valoare nutritivă pentru pământ decât paele 
întrebuinţate direct la îngrăşarea pământului. 

• 
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Pentru viitor credem că s'ar putea infiinţa în comunele Peregul, 
Pedca, GuUembrun, Şiria şi Buteni, câte un sindicat al rasei Simenthai 
pentru care să se aducă tauri exportaţi din Elveţia, cu scopul ca pro
duşii lor să fie crescuţi şi să asigure stocui necesar de re producători din 
judet. Pentru rasa Podolică să se înfiinţeze un sindicat in comuna Mişca 
cu taurul importat din strainătate. Pentru rasa Pinzgau urmează ca, Ca
mera de Agricultură să infiinţeze o creştere de tăuraşi la pepiniera Gu
rahonţ, comunele din plasa Hălmagiu fiind sărace, n'au posibilitatea de 
a-şi procura singure reproducătorii. 

Inginer Agr. 
1. Sa" .. 
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În Regiunea 
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valorificarea animalelor 
de Vest a T ării 

Regiunea de vest a Ţarii, cu terenurile de cultllra agricola foarte 
tertile este rezervorul cel mai insemnat de bogatie flllilllal(l CI Ta!'ii. 

In fosta Austro-U ngarie Re giu 1lf'.t1 noast r~i avC'a o prod u (' (it' de' ani
male foarte desvoltata in aşa fel, ca Viena oraş cu 3 milioane loctiitori 
era in mare parte aprovizionat cu carne şi alte produse animale din 
regiunea noastra. 

In urma r~lsboiului mondial Viena Îuflamânzita şi lipsita de Hinter
land ~ra o piaţa şi mai vasta pentru noi, dar guvernanţii nostrU n'au 
avut inţelegere pentru aceasta şi aII stavilit aproape în întregime acest 
export prin taxe de export de 2500 lei de porc şi 10000 lei de bou. 

Prin aceasta masura nechibzuWI s'a dat o grea lovitura desvoltarii 
producţiei animale a Ardealului şi a Banatului. 

Gospodarii organizate pentru producţie şi îtJgra~are de animale s'au 
retransformat In gospodarii pentru producţii de cereale, adica nu regresat 
pierdwd investiţiunile serioase ce le aveau factlte. Multe gospoclarii mici 
şi mari, s,au transformat din cultura agricola intensiva in Ulla extensiva, 
adică mai primitiva din cauza lipsei de cereri a produselor animalice. 

Pe aceasta cale am platit Ardealul şi Banatul In taxe de export 
câteva miliarde şi am pierdut debuşeurile din vest. 

Concurenţii nostrii Iugoslavii şi Ungurii au dcsvoltat in acele tim
puri producţia lor intr'o masura excepţionala curerind piaţa Vienei şi a 
Pragei, apoi piaţa italiană. 

In anul 1928 s'au abolit taxele de export şi gasindu-ne în faţa pie
ţelor contingentate, in 1930 s'a adus legea sindicatelor producatorilor şi 

exportatorilor de animale, care şi azi;este In vigoare aproape nemodificata. 
Aceasta lege da posibilitatea organizarii producatorilor şi exporta

torilor in sindicate profesionale, care le impune anume regule pE'ntru 
pregătirea marfii şi technica exportului, În schimb" îi scuteşte de taxele 
de export şi le organizează intr'o masura oarecare valorificarea. 

Uniunea acestor sindicate are posibilitatea sa reprezinte breasla În 

• 
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fata autoritatilor centrale şi sa le sesizeze de ceHe ori este nevoe in inte
resul breslei şi a economiei naţionale .. 

Mai departe organizeaz~l indrumarea şi controlul valorifiC<lrii in 
cadrul concepţiei economice a guvernului. 

La inceput s'au format 5 sindicate În Ardeal ~i unul în Vechiul 
Regat. Pe urma numarul lor a fost sporit la 14. 

Azi mai exista 13 dar nu toate funqioneaza, deoarece unele nu au 
fost create din necesitati economice Stl poata avea o desvoltare progre
siva, ci pur şi simplu din cOlubin<l\ÎuTli politice. Şi cum economicul fuge 
de politica, astfel de sindicate au ramas fara membrii, far~\ export. 

* 
In partile noastre avem 3 sindicate, Oradia, Aradul şi Timişoara. 

Oradia, infiintat dela incp!wt îşi ure rostul şi activitatea bine deter
minata in vi(~a sindicatelor, pacat, Cel dela inceput influenţa româneasca 
JIU a putut sa se manifeste mai puternic şi productia romillleaSCc\ nu a 
putut lua 1n acest sindicat un avânt şi mai mare. 

Sindicatul Timi~(Jara cuprinde Timişul, Caraşul, Severinul şi o bl1n~l 

parte din producatorii Aradului. 
Este dintre toate sindicatele din Ţara cpl mai puternic, producând 

efertiv de pe teritoriul lui cca 50 '/0 din exportul animal inspre Vest. 
Conducerea sindicatului este in m,liţli romelneşti de producători şi expor
tatori şi politica nu a prea putut sa se amestece in treburile lui, pentru 
acea a putut sa aiba o linie dreapta in desvoltare şi face progrese 
a preciabile. 

Pe urmă am lasat Aradul, deoarece situaţia lui este foarte deosebită. 
Infiilltat in 1931 şi condus de un consiliu de breslaşi ai producţiei 

şi al exportului in 5 ani de activitate a ajuns o performanţa excepţionala. 
Dela 43 vagoane exportate in primul an, am ajuns la un export de 

550 vagoane in al cincilea an in valoare de peste 100.000.000 lei. Din 
cel mai mic sindicat pe ţare! (eram pe un singur judeţ) am ajuns al 4-lea 
din 14 Sindicate. 

Era un progres prea frumos pentru a nu i se· fi dat o lovitur~L 
Vulpile politice pretindeau sa inscriem agenţi politici in sindicat Şi 

deoarece noi am refuzat ne-a dizolvat şi ne-a trecut in sindicatul Timiş 
pe motivul, că nu este nevoie de un sindicat la Arad, că dupa 6 luni 
de zile să se formeze un nou sindicat la Arad fara adevaratii produca
tori şi expotatori, cari au ramas şi până azi la Timişoara. 

De atunci sindicatul Arad vegeteaz~t Hua nici o impotanţă de pro
gres şi fară nici o viabili ta te, urmează, ca la proxima inspecţie din par
ea 1I1lillnei să fie lichidat. 

Pentru viaţa economica a Aradului este şi o pierdere care nu se 
poate calcula, dar şi o ruşine, că un centru capabil sa realizeze cel putin 
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5-600 vagoane de marfă de export, să nu aibă o viaţă proprie şi să fie 
obligat să-i fie tributar Timişoarei. 

Chiar situaţia geografică a Aradului il indică să conducă exportul 
din bazinul Mureşului şi a Banatului. 

• 
Aradul are un stoc de cea 140.000 porci şi 84.000 vite cornute, 

120.000 oi, 55.000 cai, 1.000,000 paseri de curte in valoare de cea UlJ 
miliard 350 milioane lei. 

Cum ştiut este, că in randamentul creşterii şi tinerii de animale in 
lapte, muncă, bălegar spor, etc., este de cea 100 % Într'un an, din acea
sta suma ar urma să fie valorificate prin vânzare in interior şi consum 
de carne, lapte, brânză, unt, piei, etc., in judeţ cea 500.000.000 lei, iar 
la export cca 400.000.000 lei. 

Aceasta ar trebui să fie azi situaţia ca punct de plecare, iar ca 
plan de desvoltare cred că, producţia ar trebui indrumată in felul urmă
tor: 1. la vitele cornute ar trebui abandonată rasa albă de stepă şi în
trodusă într'un termen de 5-10 ani rasa Simental, care este mai proli
fi că şi asigură atât creşterea mai rapidă, cât şi o valorificare mai bună, 
iar vacile dau un lapte mai bun şi mai mult. 

In judeţul Mureş se fac muncile agricole şi tracţiunea cu boi şi 

chiar cu vaci Simental cu rezultate foarte bune. 
In urma simentaIizării rasei bovine ar trebui făcute în toate comu

nele cu mai mult de 200 vaci, câte o lăptărie, în care să se scoată gră
simea prin maşini centrifuge şi să se trimită la Arad, unde ar trebui să 
funcţioneze o mare fabrică de unt iar laptele slab să fie valorificat 
chiar in satele unde se produce, pentru creşterea purceiIor. 

Pentru îndeplinirea acestui plan ar trebpi creat un sindicat al pro
ducătorilor de vite de rasa Simental, care sindicat să fie subvenţionat 

de către judeţ. 
2. Cea mai importantă producţie a judetului este acea de porc 

Mangaliţa. , 
La frontiera de vest, cu cereri însemnate de porci standard de 

acest soiu, ar trebui să fie prima preocupare gospodărească a judeţului 

de a face totul să avem o rasă unitară bine conformată de mangaliţa 
in condiţiuni de calitate care să poată concura cu acea din Ungaria. 

In vederea efectuării acestui progres ar trebui asociaţi toţi marii 
producători din judeţ într'un sindicat al producătorilor de porci Manga
\iţa, care in concordanţă cu organele judeţului şi a statului să selecţio

neze in mod ştiinţific această rasă şi să dea micilor proprietari exem
plare de reproducători de primul rang. 

Aceasta cu atât mai vârtos, deoarece rasa Mangaliţa azi este foarte 
degenerată şi cor cită cu tot felul de ~oiuri indigene şi străine, 

• 



» 

ffOTARUL 315 

Nici chiar reproducătorii importaţi cu mari sacrificii din Ungaria nu 
mai corespund. 

Avem însă în câteva crescătorii (Salonta, Salaj, Satumare) de unde 
am putea selecţiona şi populariza un porc mangaJiţa robust şi cu cali· 
tăţi excepţionale. 

Acest porc selecţionat ar putea să fiă baza producţiei atât al gos
podăriilor mari ca şi acelor mici din judeţ. 

Acesta ar putea să fie crescut atât extensiv cât şi intensiv, ingră· 

şat şi la vârsta de un an, dar cu acesta s'ar putea face şi îngrăşare ra
pidi'l, începând dela vârsta de 2 luni. 

Porcul York, atât de preferat la noi azi, pe piaţa străină nici odată 
nu va avea importanţa porcului de grăsime, deoarece porc York de carne 
şi strainătatea ştie şi poate să producă, porc de grăsime la 200 kg. 
greutate nu! 

Maideparte este necesar să fie editată o carte populară pentru creş
terea, hrânirea şi îngrăşarea raţională al acestor porci, care să fie scrisă 
in ton popular, nu îndreptar complect al micului şi mijlociului crescator 
şi îngrăşător. Aceasta carte să conţină tabele şi calculaţii simple pentru 
5-10-20-40 porci cu date precize de investiţiuni in cocini, in fu
raje etc. 

De multe ori trebuie să stăm uimiţi faţă de lipsa de orientare al 
agricultorilor noştrii, în ce priveşte aceasta problemă atât de importantă 

Trebuie ca aceasta cărticică să convingă populaţia noastră agricolă 
că in loc să vândă porumbul cu 3 lei kgramul, este preferabil sa facă, 

din cinci kg. porumb un kg. de porc viu, care se valorizează nu cu 15 
lei, ci cu 25 lei, adică porumbul nu'l vinde cu 3 lei ci cu 5 şi mai rămâne 
şi ingrăşămintea necesară pământului. 

Pe urmă pentru o. mai bună valorificare a porcilor şi a bovinelor 
trebuie ca producătorii să se ralieze intra asociaţie sau societate puter
nică capitalistă, cu un credit mai însemnat la bănci pentru a putea fi
nanţa sub anumite condiţiuni ingrăşatul pentru export. 

La baza acestei societaţi, ar trebui să fie un mare reescont direct 
sau indirect la B. N. R. care ar putea fi garantat de către marii şi mij~ 
locii producători din societate, iar societatea pe urmă ar acorda micilor 
ingrăşători credite pentru furaje, garantate cu biletele de vite depuse la 
societate. 

In felul acesta s'ar evita samsarii şi toţi aceia cari scumpesc marfa 
la vânzare şi o ieftenesc la producători. 

Apoi am avea o evidenţă a producţiei şi o singură mână faţă de 
cumpărătorul străin, care deja de mult s'a organizat in felul acesta şi. 

se foloseşte de slăbiciunile noastre de a nu ne şti organIza. 
Necesitatea de organizare în felul schiţat mai sus se evidenţiază 



316 HOTARUL 

pe zi ce trece. In ultimii ani incercări de tot felul s'au făcut şi in Timi
şoara şi in Oradia şi în Arad, totuş fară deosebite rezultate, din cauza 
lipsei de capital eftin. 

Actualmente funcţionează de câteva luni o astfel de instituţiune a 
a producatorilor români din Oradia cu un capital social de un milion lei 
şi un credit de 10 milioane lei. 

O asociatie ocazională a câtorva mari producători din Arad, dar 
organizaţi în sindicatul Timişoara lucreaza cu un credit de cca 25 mili
oane lei. 

In afară de aceste mici incercări de conlucrare nu există, decât 
incă ct\ţiva indivizi, cari lucrează pe compt propriu. 

In jurul actualelor nuclee încă s'ar putea grupa toţi producatorii 
români şi daca statul ar veni in sprijinul acestor organizaţii firave, însa 
singurele pregatite, cu un reescont mai însemnat pentru îngrăşat şi pen
tru export, ar fi primul pas de progres în realizarea unei producţii ag
gricole mai rentabile şi mai raţiona te. 

Judeţul nostru cu resursele imense şi cu situaţia geografică pre
destinată de a fi, furnizorul de carne înspre vest, şi ar putea ocupa 10; 
eul ce i se cuvine în economia nationala română. 

A. Bi,'o'onu 

• 
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Repartizarea proprietăţii agricole în Ţinu
tul Hălmagiului: 0.5339 ha sol arabil de un lo

cuitor, in măsură covârşitoare 
terenuri degradate 

In numarul 4-1938 al acestei reviste, consacrat problemelor eco~ 

Harnice-financiare, am expus fenomenul economic, dovedind prin prezen~ 
tarea tuturor bugetelor taraneşti ale unei comune, standardul redus la 
minimul de întreţinere a vieţii, al populaţiei din Tinutul Halmagiului. In 
articolul de faţă, invoci1nd tot mărturia inopozabila a cifrelor, vom arata 
detailat şi pe regiunea intreaga, insuficienţa de două ori a sollliui ara~ 

bil - neindestulitor ca întindere, şi de inferioara calitate - pentru a 
hrăni o populaţie care se află, deşi incet, dar in constantă creştere. Caci 
paradoxal, dar adevarat, - şi în această regiune muntoasei inaderenta 
agriculturii propriu zisă, - cultura cereale lor constitue până in prezent, 
principalul mijloc de traiu! 

1. Numărul populaţiei, de 20311 suflete, îl dam dupa datele recen
silmântului din 1930, cuprinse in Indicatorul Statistic, publicaţie oficială 

a Direcţiunii Recensământului General, apăruta in 1932. 

II. Totalul suprafeţelor comunelor, de 40.374 ha precum şi specifi~ 

carea lor după felul culturii, rezultă din totalizarea foilor cadastrale, ope~ 
raţie facută comună de comuna, ceeace ne~a oferit prilejul sa putem 
corecta statisticele maghiare care dadeau greşit suprafaţa totala a fostei 
plaşi a Hălmagiului, identica. cu unitatea geografică de care ne ocupam. 
In expunerea de faţă am corectat greşelile, apoi am transformat supra
feţele exprimate in jugare cadastrale, în hectare, şi am rotunjit cifrele 
la numeri intregi. 

III. Conspectul, prezentând repartizarea solului arabil - ara.toare, 
grădini, fâneţe, este lucrarea noastră originală, realizată prin corectarea şi 
complec tarea unui recensăm lnt agricol, intreprins de catre Mi nisterul 
Agriculturii în anul 1930. Recensământul acesta, nominal, foarte amanun· 
ţit, care trebuia să informeze in mod unitar asupra tuturor gospodariilor 
rurale din ţară, - nu a succes, şi astfel nu a fost utilizat şi publicat· 
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Pentru judeţul nostru, voluminoasele caete se află înmagazinate in sub
solul Prefecturei' Arad. Din acest izvor am cules materialul privitor la 
comunele din Ţinutul Hălmagiului, intocmind 4138 fişe, adecă atatea, câti 
proprietari particulari sunt; apoi acolo unde răspunsurile chestionarului 
nu erau date in mod unitar, am făcut investigaţii la fata locului. 

Fiind vorba numai de soIurile arabile, am omis' din statistică pro~ 

prietăţile composesoratelor urbariale, ale bisericilor, ale comunelor poli
tice şi ale statului (azi, S.LA.B.), constătătoare numai din păduri Şi 
păşuni, cu excepţia cimitirelor şi a grădinilor clădirilor publice, de mi
nimă importanţă. Cele 4138 fişe, adecă proprietă ti particulare, le-am repar
tizat pe grupuri de întindere, după cum se vede din conspectul alăturat. 

Proletariat agricol. 
Cetitorii de statistică vor găsi in expunerea sintetică a conspectului 

tabelar alăturat, icoana clară a problemei agriculturii în Ţinutul Halma
giului, asHel că repetarea aci a cifrelor, devine inutilă. 

Având repeţiteori ocazia să stăruim pe larg asupra gravelor pre
judicii ce le aduce cultura cert"alelor, patrimoniului umanitaţii, muntele 
împădurit, prin scormoni rea cu plugul sau sapa a terenurilor accidentate, 
fără a fi rentabilă; - în statistica întocmită acum, eyidenţia:m a doua 
faţa a problemei: stadiul prezent de pulverizare al terenurilor arabile, 
când nu se mai găseşte decât puţin mai bine de jumătc:.te hectar, SOI 

arabil, de cap de locuitor. 
Totalul suprafeţelor ara bile de 10,874 hectare împărţite la 20311 

locuitori, ne dă 0.5339 ha de cap de locuitor. Ţinând seamă şi de faptul 
că aceste suprafeţe sunt in mare parte terenuri degrada te prin eroziune, 
vom vedea că avem a face cu un foarte pronunţat proletariat agricol, 
ce aşteaptă să fie chemat la muncă. 

In conc/uziune: ne trebue spatiu! 

• 

Indemnati de perspectiva sumbră a viitorului, conducătorii statului 
vor trebui să se gândească la o masiva colonizare a graniţelor. Muntii 
Apuseni dispun azi de un surplus de populaţie. Se aşteaptă numai forţa 
organîzatoare a statului, care să realizeze această măreaţă operă. Să 

se studieze metoda germană de pe la mijlocul secolului trecut. Pe colo· 
nistul german il aştepta gata, casa cu intreg inventarul agricol necesar, 
până şi farfuria şi lingura pe masă. Ba j se platise diurnă pe tot timpul 
călătoriei: atâţia creiţari pe zi, adulţilor; atâţia, copiilor. 

Prof. Traian Mager 
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ORGANIZAREA MUNCII 
V' 

IN AGRICULTURA 
de Ing. agr. VI. E ŞA N U 

Există la noi, o realitate indiscutabilă: bogăţia solului nostru Sunt(m 
o ţară cu bogăţii mturale considerabile. Toată lumea e de acord in această 
privinţă. De altă parte există alta realitate asupra căreia toată lumea e de 
acord: sărăcia noastră. In fine există nedumerirea: de ce suntem săraci. când 
tara noastră este atât de bogată. Explicaţia e simplă. Suntem săraci fiindcă 

ne hpsesc in mare parte cei doi facturi necesari valorificărei bogăţiilor ngas
tre naturale, - capitalul şi munca. N'avem de ajuns capital şi nu muncim 
indeajuns. Explicaţia este exactă, dar incomplectă. Pe lângă capital şi n uncă 
ne mai lipseşte ceva, care dacă ar e:a:ista, lipsa noastră de capital şi chiar 
munca pe care nu o facem îndeajuns s'ar găsi atenuate in aşa măsură în
cât aproape nu s'ar băga de seamă Acel ceva este organizarea. Suntem des
organizaţi, din care cauză fecunditatea capitalului nostru este mult redusă, 

iar munca poporului nostru este lipsită de acel spor la muncă, pe care·) do
reşte fiecare din noi celuia ce incepe o activitate. Vizitaţi o gospodărie ţă

rănească, intraţi intr'o intreprindere particulară sau de stat şi observaţi atent. . 
In vreme ce lumea se plânge de lipsă de capital, de muncă şi de timp, veti 
fi uimiţi de cât capital doarme, de câtă muncă se risipeşte, de cât timp se 
pierde. Iti pui, vrând nevrând intrebarea, oare numai noi românii avem 
acest beteşug, sau ti mai au şi alte popoare. Desigur nu numai noi. In sta
rea in care suntem noi astăzi, alţii au fost şi cari astăzi au ajuns În fruntea 
civilizaţiei. Ce au făcut ei pentru a ajunge în fruntea civilizaţiei? Ce prin
cipii i-au condus şi ce cale au urmaU' lată ce trebuie ştiut şi În măsura În 
care experienţa lor se potriveşte împrejurărilor dela noi, iată ce trebue făcut. 

Din aceasta experienţă s'a născut ceeace noi numim astăzi ştiinţa or
ganizării sau cum se mai chiamă raţionalizarea. Idea organizărei sau raţio

nalizărei a pătruns pretutindeni în industrie ca şi in sferele .oficiale. In agri
cultură organizarea muncii În străinătate a făcut unele inceputuri, la noi 
insă li pseşte aproape cu desăvârşi re. 

Cum se defineşte organizarea ştiinţifică a muncii? Definiţiile organi
zărei ştiinţifice it muncii agricole sunt numeroase. Putem admite, ca fiecare 
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persoană care a scris sau vorbit despre organizarea muncii agricole şi·a 

formulat o definiţ e o:uecuITI nouă, dar mai mult SliU mai puţin exactă. 

Toate însă exprimă un principiu implicit admis de oricine şi anume de a 
şti că scopul noilor reflexiuni şi activităţi esle lea îmbunătăţi soarta ace· 
lui ce i se supune, de a-i spori venitul, a-i micşora sforţarea de a le face 
pe amândouă odată. 

Dr. Taylor, care a stabilit şi grupat principiile fundamentale :.le şti

inţei muncii şi a arătat importanţa aplicărei lor În toale ramurile de activi
tate defineşte arta de a dirlji:\ munca astfel: 

"A şti exact ce vrei, pentru ca oamenii să ştie ce să facă şi a stărui 

in continuu spre a ajunge ca executarea să se facă în condiţiuni le cele mai 
bune şi mai eftine. Obiectul fundamental al direcţiunii muncii va trebui să 

fie asigllrarea maximului de utilitate pentru întreprinzător În ace'aşi finp 
cu maximum de utilitate pentru fiee31e intnbuinţat. Se poate acorda mun
citorului ceeace doreşte: salar ridicat pentru mUllca sa şi intreprinzătoTl'll:i 

spese puţin ridicate de prooucţiune". 
Văzânclu-se cat l:e vastă este maleria ralionalizărei muncii preocuparea 

oameni,or de ştiinţă devine din. ce În ce mai mare pentru această problemă 
şi pe măsură ce prillcipiile de Olganizare ştiinţ:fi\ ă. îmbrălişează tot mai 
larg diferitele ramuri de activitate, cadrul sistemului lui Taylor se lărgeşte 

şi evoluiază, după CUJll se constată din definiţiile pe cari oamt nii d'? ştiinţă 
le dau ulterior şi între cari vom cila: 

P. H K. Halhaway: .Organizarea ştiinţifică a rruJleii are ca scop eco
nomia de energie. de material şi de timp sau - În alţi tel meni - trebue du· 
tat să excludem pitrderea de energie, de muncă şi de a mări binefacerea mon· 
dială, graţie capacitălii de pr.oducţiune celei mai ridicate a oamenilor şi a 
maşinilor. Pentru aceasta fiecare probltmă va fi supusă la metodele de' cer
cetări alDlilice. in uzul disciplinelor respective; se va forma o metodă ştIin
ţifică, cu Itgi stlÎet stipulate şi metodic constluite În locul ur:ei tradiţii ne· 
sigure şi de evoluare". 

Cheveland MoHat: "Baza intregii organizatiuni ştiinţifice este elimina· 
rea energică a tot ce este de prisos, nici un minut de pierdut-. 

Biuroul interrllţiorlJl al muncii de pe lângă Societatea Naţiunilor dela 
Geneva, stabileşte că organizarea ştiinţifică a muncii a luat o asHel de des
voltare şi a făcut aşa progrese, Încât nu se mai poate confunda azi cu (eea 
ce era la inceput. Taylorismul" şi dă următoarea definiţie: 

"OrganizareH ştiintiflcă a muncii este ştiinţa raporturilor între diferiţi 
factori ai producţiunii şi in special intre om şi maşină Obiectul ei este de 
a obtine printr'o intrebuintare raţionalA a diferitilor factori un rafldament optim. 

Ea constitue azi o disciplină definită de celcdări şi posedă un câmp 
de aplicare bine delimitat. 

Ford nu e numai autorul unui sistem de norme de organizare econo~ 
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mice şi tehnice, ci el năzueşte să fie propovăduitorul unui sistem social t ~. 

afirmând că in intreprinderile economice nu trebue să existe ca un leit· motiv, 
ideia de profit, ci trebue să fie un alt cuvânt care să servească drept călăuză 
întreprinderei şi acesta este imboldul de servicii aduse conslJmatorilor şI j' 
adeseori societăţii. 

Din definiţiJ/e date până aci rezultă că noua doctrină nu se pune nu
mai dm punctul de vedere al produ:ătorului, al capitalistului sau al sala
riatului, din punctul de vedere al unui grup sau al unei clase economice 
oare are, dar şi din punctul de vedere al intel esului general şi al progresu
lui economic În ansamblul lor Mai rezultă deasemenea ca noua mişcare 

spre raţionalizare, este nu numai o nouă doctrină economică ci şi o doc
trină socială. In fine rezultă că noua doctrină a raţionalizării ia aspectul 
unei fermentaţiuni de idei ale econorniştilor, ale tehnicienilor şi ale produ
celtorilor, fermentaţie din care va trebui să iasă ca soluţiune, o ordine eco
nomică şi socială cu totul nouă. 

Astăzi, putem afirma că organizarea ştiinţifică a muncii găseşte apli
caţiuni in toate ramurile de activitate: in industrie, în comerţ, În agricul
tură, in administraţie, in Învăţământ şi ciJiar in legislaţie. 

Problema raţiol1ii.lizării trebue să fie Uil obiect Însemnat de preocupare 
a p>liticii eClm'lmice de stat. Problema raţionalizării Însemnează pentru o 
bună parte din intreprinderile nnastre in special - cele agricole - o ches. 
tiune vitală, Trebue să raţionalizălll producţiunea pentru ca să putem con
cura cu străinătatea şi chiar pe piaţa internă, pt:ntru că nu ne putem gândi 
ca zidurile de impozite vamale la impoll să dăinuiască la infinit. Trebue să 
se construiască o economic I1Jll<lnală pe baze cu totul noui şi mai sănă

toase, mai raţionale ca acelea pe caIi se construise economia războiului. 

Raţionalizarea prezintă două aspecte complect distincte unul de altul. 
Cel dintâi este: b 1I1a organizare a unităţi de producţiune şi constilue as
pectul intern al raţionalizării. Cel de al doilea este buna organizare a an
samblului productiei naţionale şi până la un anume punct şi al ansamblu
lui p;oJuctiunii internaţi, nale. 

In ce priveşte aspc:ctul interior al raţionalizărei se poate afirma că pro
gresele cari s'au făcut in industriile noastre dela război încoace sunt mul
ţumitoare. Chiar şi in intreprinderile industriale miilocii dela noi se poate 
constata cât de bine este organizată munca, cât de precisă este calcularea 
preţului, cât este de b~ne organizată contabilitatea, distribuirea lucrătorilor 

după aptitudini şi cât de bine este raţionalizată circulaţia materialelor. 
In!rucât priveşte intrepl inderile agricole, situatia de astăzi nu poate să 

dăinuiască. ltltreprinderile agricole trebue să-şi aibă o raţionalizare care nu 
rezultă n;:lmai in faptul că ţăranul are pământ. ci din metodele de cultură 

bazate pe principii ştiinţifice şi pe temeiul marei puteri a asociaţiunii. 
Producţiunea principală În ţara noastră - cu toată încercarea făcută 
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de unii oameni, de a transforma tara in ţară industrială, - rămâne produc~ 

liunea agricolă. 
Aproape intreaga noastră sursă de venituri provine din agricultură oir 

tocmai aci ca nici intr'a altă ramură de activitate nu găsim o mai mare ri
sipă de muncă, de timp şi de cap taI. Nicăeri nu se impun mai urgent pro
cedeele de rationalizare ca in agricultură. 

In primul loc dar trebue să ne ocupăm de producţiunea agricolă. 

Exploatările noastre agricole sunt unităţi de producţiune, de mărimi 

variabile, fie prin intinderea terenului ce exploatează, fie prin intensitatea 
mijloacelor de producţiune. Pentru o mai bună orientare dăm mai jos ta
bloul de repartizarea exploatărilor agricole dUiJă intindere, Întocmite de Mi
nisterul Agriculturei Direcţia Statisticei după recensământul agricol făcut în 
1930. 

~--------~i~--------------~I----------------
Intinderea 
exploatărei 
până la 

i 
N~rul exploatărilor 1 Suprafaţa totală 

, 

il i 

0- 5 i 2460 " 74.95 I 5535 28.02 

~g ~g I rig I I~:~ m~ ~H~ 
50-100 _ 12.8 I 0.36 895 4.53 

100-200 I 5.5 0.19 _ 780 - 3.95 
200-500 1- 4 O I 0.12 I 1315 II 6.66 
!"'.Io 5~_1 __ 2lJ = =0~68 ___ 1 3375_T __ E~~~= 

-~~I I 32810J 100.00 '-;;50 L10000 
Din examinarea acestor cifre reese, că dintr'un total de 3.280.000 pro

prietari de pământ 2.400.000 posedă proprietăţi mai mici de 5 Ha. 
Luând in considerare faptul că în urma împroprietăririi s'au împărţit 

la 1.767.000 ţărani ().100.000 Ha, atunci ajungem la cifra medie de 3.5 Ha 
de fiecare improprietărit. 

Din momentul ce ne aflăm în situaţia ca majoritatea agricultorilor tă
rei posedă abia 3.5 Ha considerăm deadreptul imposibilă o cultivare raţio

nală a pământului cu asolamente, aplicândmaşinizmul său făcând s1andar
dizarea produselor, dacă se va menţine actualul sistem de proprietate par
celară fără ca agricultorii să se asocieze. 

Extinderea exploatărei joacă un rol determinant [n aplicarea principii
lor de organizare ştiinţifică a muncii; există un minim de extinde, e a ex· 
ploatărei, care o poate pune in situaţi unea de a folosi conducerea pricepulă, 
utilajul şi maşinile, specializarea lucrătorilor etc. 

• 
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Din acest punct de vedere exploatările noastre agricole după cum am 
arătat mai sus În marea lor majoritate se găsesc cu mult sub aceasta limită 
şi În cele mai multe cazuri chiar, aceste mici exploatări sunt alcătuite din 
mai multe parcele risipite la diferite distanţe ceeace face imposibilă o ex
ploatare raţională. 

Acest rău se accentuiază tot mai mult prin pulverizarea mai departe, 
determinată de regimul moştenirilor. 

Regimul proprietăţei parcelare nu corespunde genului de producţie sau 
mai bine zis genul actual de producţie nu corespunde sistemului. 

1 Studii îlltreprinse de secţiunea de economie rurală a Institutului de 
cercetări agronomice Încă din anul 1929, cum şi din alte studii similare 
asupra veniturilor micilor exploataţjj agricole trebuesc să ne atragă toată 

atenţiunea asupra gravităţii acestei noui problEme ce a luat naştere în ţara 

noastră. 

Dacă luăm în considerare factorul munca constatăm ca el este departe 
de a fi pus în valoare aşa cum trebuie prin cultura cereală. Ţăranul din 
cauza acestei culturi se vede pus În imposibilitate de a folosi cât mai corn· 
plect capacitatea lui de It:cru 

După datele ce le extragem dintr'un studiu publicat de DI. Alimăniş
teanu vedem că cultura cereală, care ocupă aproximativ 10.5 milioane hec
tare, necesită anual 372 358000 zile de lucru cu mâna, pe când restul cultu
rilor: alimentare industriale, vii, livezi etc. ocupând circa 3.400.000 Ha, deci 
o suprafaţă de 3 ori mai mică, cer peste 274.00·000 zile de lucru. 

Dacă socotim câte zile munceşte agricultorul mic pe an, scăzând din 
365 zile 86 zile de sărbători legale, neluând în consideraţie sărbălorile aşa 

zise păgâne, 115 zile de iarnă dela 1. Noiembrie, la 31. Martie, când na se 
lucrează aproape de loc la câmp, 44 zile de ploaie dela 1. Aprilie la 31 Oc
tombrie, reesă ca săteanul nostru poate lucra efectiv la câmp dela 1. Aprilie 
la 31. Octombrie numai 120 de zile. 

Dl. Alimănişteanu mai constatata, că pentru lucratul celor 13885.705 
hectare, reprezentând suprafata arabilă a ţării ne trebue se 647.100.392 zile 
de muncă. 

Locuitorii cari se ocupă cu agricultura sunt capabili să dea 1.529.395.10 
zile de muncă; deci ar rămâne neintrebuinţate 882294.908 zile şi acestea 
numai în timpul dela Aprilie la Noiembrie. 

Socotind că s'ar plăti ziua de lucru câte 40 lei ne dă o pagubă de 
35.291. 796.320 lei. 

Din cele ce preced reesă următoarele; 

1. iCuHura cerealelor, a~a cum se practică astăzi este departe de a 
prezenta o rentabilitate satisfăcătoare pentru agricultori. 

.2./Ea nu pune rn valoare nici toată munca ţăranului lăsând să se piardă 
o energie enormă. 
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Totuşi aceasta nu trebuie să ne facă să abandonăm cultura cereală. 

Pentru a menţine balanţa comercială, cultura şi expollul de cereale 
rebuie pus din timp pe primul plan şi reorganizat pe alte baze. Ceeace 
rebuie să avem in vedere pentru prosperitatea cuIturei cereale este reslabilirea 
echilibrului intre preţul de cost şi cel de desfacere cu alte cuvinte trebuie să 
pornim o ofensivă În contra lipsei de ren/abilitate. 
" Mărirea rentabilifăţei se poate obţine prin: 1. Mărirea productiei la 
hectar şi 2. Comprimarea pretului de cost. 

Mărirea producţiunei la hectar se poate obţine prin o technică cât mai 
apropiată condiţiunilor naturale ca asolamente raţionale, arături oportune, 
sămânţă potrivită, ingrijiTi culturale, combaterea maladiilor, îmbunătăţiri flin
ciare şi întrebuintări de maşini potrivite. 

Comprimarea preţului de cost se poate'obţine prin scăderea impozite
lor, taxe de transport, dobânzi, credite, costul mânei de lucru, costul unel
telor şi maşinilor, arenda pământului şi cheltuelile de exploatare prin orga
nizarea raţională 'a muncii. 

[n direcţia perfecţionărei metodei de cultură cu toată industrializarea 
Europei, toate ţările aplică procedeele ştiinţifice în productia agricolă pe 
care inteleg s'o sporească necontenit. 

Germania in perioada de zece ani 1881-1890 avea o productie medie 
la Ha. de grâu de 1330 kgr. In perioada 1900-1910, producţia medie la 
Ha. a fost de 1960 kgr. Producţia secarei a crescut pentru aceleaşi perioade 
dela 900 kgr. la Ha. Ia 1630 kgr. la Ha., iar a orzului dela ] 290 kgr. Ia Ha. 
la 1900 kgr. Ia Ha. 

In mod analog, producţia a crescut În toate ţările europene şi azi se 
ating producţii la ha. cari nu se bănuiau cu un secol Înainte: Danemarca 
produce pentru perioada 19L2-1925: 2870 k,>.;r. de grâu la Ha. Olanda 
2720; Belgia 2550; Germania 1780; Franţa 1400 kgr.; Ungaria 1190 i 
Canada 1180; şi România 1860. (In 1938 - 1340 kg). 

Dacă În direcţia perfecţionărei melo elor de cultură s'a lucrat cu multă 
râvna, mai cu seamă În ultimul timp, găsim că nu s'a dat aproape nici o 
atenţie celui de al doilea factor care contribue la restabilirea rentabilităţei 

şi anume la studiul comprimărei preţului {e cost prin organizarea raţio

nală a muncii. 
Organizarea muncii iu agricullură nu se mărgineşte la chestiunea muncii 

umane, ci cuprinde şi aceea a lucrului animalelor, motoarelor şi maşinelor, 

a dispunerii clădirilor, a amenajărilor exterioare, a drumUrilor fermei, mărimei 
de relief şi felului pamânturilor, etc., ea mai trebue să dea şi şefului o metodă 
privitoare la conducere, să-i facă privirea mai ageră şi să-i inspire toate 
măsurile prin care s'ar putea ameliora .mersul domeniului. Oară majoritatea 
ştiinţelor agricole au ca scop, in ultima analiză, să permită agricultorului să 
obţină recolte sau produse de transformare mai abundente şi de mai bună 

• 
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calitate, cu alte cuvinte un randament brut mai bun, organizarea ştiinţifică 

din contratinde la o diminuare a cheltuelilor de exploatare, desigur relativă 
deoarece deseori salariile, amortizările şi celelalte cheltueli nu vor fi reduse, 
însă forţele disponibile vor permite să se îndeplinească la timp lucrările, să 

se sporească partea culturilor intense etc., toate aceste măsuri sporesc 
prod uctia totală. 

Concepţia asupra organizărei ştiinţifice a muncii a evoluat până să 

ajungă la definiţia ce i se dă astăzi. Aşa Stieger publică un articol foarte 
interesant asupra organizărei muncii în Germania şi în care arată "situaţia 
disperată in care se găsea economia germană in timpul lui Napoleon t. EI 
a acordat economiei rurale un loc foarte important .în ştiinţa agricolă eare 
fusese tocmai creată. De atunci lumea a început să-şi dea mai bine seama 
·de rolul important al omului şi a muncii În exploatarea agricoIă-. 

Albrecht Thaer, de exemplu cerea pentru exercitarea profesiei agricole 
Înainte de toate: 1. un individ capabil, 2. capitaluri şi 3. un domeniu. 
Stieger observa că succesorii lui Thaer au uitat individul capabil. Thaer 
număra pe de altă parte în afară de cei trei factori ai productfunei recu
noscuţi de Adam Smith şi un al patrulea şi anume inteligenţa pe care o 
Întâlnim mai rar în agricultură decât în celelalte profesii, dar care ar găsi 

Într'ânsa un câmp de activitate mai vast ca oriunde. 
In adevăr sunt o serie de motive, care reclamă ca personalul folosit 

in întreprinderile agricole să aibă un nivel cultural şi profesional cât mai 
ridicat. 

Variaţi unea lucrărilor la care este chemat în agricultură să răspundă 

ace!aş lucrător la intervale foarte scurte, cu oarecari excepţiuni În intreprin
derile anexe agricole, cum ar fi îngrijirea animalelor, Iăptării, grădinării, 

stupării etc. 
Natura lucrărilor agricole cari reclamă condiţiuni speciale de adaptare 

dela caz la caz, chiar pentru acelaşi gen de lucrări, întrucât ele trebuesc 
făcute sub influenţa condiţiunilor naturale. , 

In agricultură operaţiunile se succed În mod natural: arat, grăpat 

semănat, etc. la epoci cari deasemenea variază sub influenţa condiţiunilor 

naturale şi În ::>onsecinţă diviziunea sau centralizarea nu se pot face după 

bunavointă. . 
In exploataţia agricolă nu' se poate lucra cu un număr constant de 

lucrători, din care cauză avem o mare fluctuaţiune dela un sezon la altul 
şi deci reclamă o deosebită chibzuinţă la facerea angajamentelor. 

Maşinile şi utilajul se folosesc în agricultură cu totul în alte condi
tiuni de cât în industrie. Aşa de exemplu în industrie maşina e fid. se ali
mentează manual sau mecanic, randamentul ei se poate calcula exact şi 

realiza întocmai, pe când în agricultură maşina trebue deplasată la locul de 
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funcţionare. iar randamentul ei este influenţat Într'o largă măsură de condi
fi unile naturale şi deci necesită o cunoaştere detailată. 

Intrebuinţarea inventarului viu deas;)menea suferă fluctuaţiuni impor
tante dela sezon la sezon, deşi reclamă o intreţinere permanentă. 

Clădirile În agricultură in sistemul actual de exploatare, trebue să re
prezinte o capacitate maximă pentru înmagazinare la un moment dat,' deşi 

pentru timp scurt, a întregei producţiuni anuale; iar restul timpului ele ră. 

mân fără utilizare. 
a) Prin experientele făcute intr'o fermă s'a ajuns la concluzia că trebue 

să se reducă numărul tarlalelor la acea ·fermă dela 40 la 15 şi cu forma cea 
mai regulată. 

S'a dovedit că prin modificarea unei tarlale (parcele) de un hectar, 
care la Inceput avea două laturinrregulate, într'o tarIa cu unghiuri drepte. 
s'a putut realiza o economie de lucru de 24'/0, pentru arături, 10 .1. pentru 
lucrări de intreţinere, 3S 0I., pentru săpat (prăşit) cu planeta, 40% pentru 
semănatul cu maşina şi 30 °I" pentru diferite alte lucrări şi recomandă agri· 
cultorilor să-şi regu1eze taria lele (parţelele) prin schimb cu vecinii. Putem 
trage de aici o con.:luzie asupra pi@rderilor ce o au agricultorii noştri a 
căror proprietăţi se prezintă în formă de câţiva metri lăţime şi kilometri 
lungime. 

b) S'a constatat in fermă un rău plasament al diferitelor magazii şi 

prin schimbarea destinaţiei lor s'au redus transporturile prin inlăturarea miş
cărilor false. 

c) S'a constatat prin experienţe că este mai economic dacă se întrebu
inţează un singur om permanent. care să întreţină şi să predea la lucru ma· 
şinele, vehiculele şi intrumentele decât să se lase ca aceste operaţiuni să se 
facă de fiecare lucrător în momentul când ia in primire aceste lucruri pen· 
tru folosire, sau din timp in timp de lucători cari mai au şi alte însărcinări· 

d) La s.:oaterea carlofilor o echipă de femei execută această lucrare 
stând in jurul grămezii, în poziţie obişnuită. aplecate pe genunchi. Acest 
sistem a fost. socotit nepractic şi s'a schimbat: s'a dat fiecărei lucrătoare 

câte un scaJn, cartofii au fost Întinşi pe mese, în fata lor, la o înălţime 
convenabilă şi prin această schimbare randame:1tul· a crescul intre 10 35 % I 

după calitatea cartofilor ce are de cules. 
e) S'au făcut incercări la Pommrilz având de scop uşurarea muncii 

lucrătorilor cari conduc maşinile la câmp. S'au pus la maşini scaune, fie 
direct, fie ataşând la maşini câte un scaun pe roate. Ferma Pommritz atrage 
atenţiunea că nu trebue uitat că lucrătorul care merge după maşina de se· 
mănat ca să curăţe tuburile parcurge pe zi 30 km, (socotind 7 Ha semă

nate cu o maşină de 2'50 m. lăţime) şi această distanţă o parcurge pe teren 
arat. La obiecţiunea că adaosul SLaunului si greutatea lucrătorului aduc o 
prea mare oboseală pentru car, această temA s'a dovedit exagerată mai ales 
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când este vorba de maşină cu roate de dimensiuni mari cum este maşina 

de semănat. Ferma pommritz a calculat că o maşină de semănat de 3 m. 
şi cu roate mai mici reclamă o forţă de tracţiune de 225 Kgr. fără lucrători 
şi de 250 Kgr. cu un echipaj de 3 persoane. 

Prin adausul scaunului pe de o parte se cruţă oboseala lucrătorului 
iar pe de altă parte se sporeşte suprafata semănată prin faptul că lucrătorul 

nu mai e nevoit să oprească mersul maşinii decât pentru odihna cailor nu 
şi pentru a lui. 

Profesorul Derlitzki face observatiunea că este absolut accidental ca 
o maşină să aibă sau nu scaun. In cele mai multe cazuri este o chestiune 
de origină: maşinile americane au celelalte nu. In ce priveşte chestiunea 
oboselei animalelor, profesorul Derli1zkî face observati a că nu a constatat 
nici odată ca fermierul să fi scos scaunul dela maşinele pe cari le posedă. 

In Cehoslovacia, Institutul dela Uhrineves a făcut încercări şi studii 
foarte interesante, printre cari cităm: 

a) S'a constatat prin experienţe, că in general media capacităţii de 
muncă, care se realizează de individ lucrând în grupă este mai mică de~ 
cât capacitatea de muncă a fiecărui lucrător lucrând individual şi că in grup ii 
media se apropie de nivelul lucrătorului celui mai slab. 

b) S'au făcut încercări pentru a stabili raportul între randamentul lu
crătorului faţă de efortul depus şi s'a constatat cii in majoritatea cazurilor 
oboseala nu este în raport direct cu randamentul, ci cu stângăcia sau ne· 
pric~perea lucrătorului. Această constatare este sprijinită pe următoarele 
experienţe: 

1. Doi lucrători la coasă, unul abil altul mai puţin abil, li se leagă 

4 lămpi electrice: la umăr, la cot, la Încheetură şi În fine la partea de jos 
a coasei. In timpul lucrului se fotografiază mişcările şi din curbele descrise 
se pot examina şi stabili mişcările cu şi fără folos ale fiecăruia şi se COA

stată că lucrătorul abil are un randament de 6.47 arii pe oră pe când lu
crătorul mai puţin abil are un randament redus 4.29 arii pe oră sau 66.% 
faţă de cel abil deşi se oboseşte mai mult decât primul. 

2 La lucrarea de scosul sfeclei s'a constatat randamentul mai mare a 
lucrăterului îndemânatec, deşi oboseala celui neindemânatec este cu mult 
mai mare. 

Primul are un randament de 2.96 arii pe oră, cel de al doilea 1.70 
arii pe oră. 

3. Tot după aceleaş norme s'a studiat efortul depus de un lucrător, 

câre lucrează cu planeta şi s'a putut stabili dimensiunea cea mai convena
bilă a roţii planetei. pentruca efortul să fie minimal. Prin fotografii s'au sta~ 
bitii mişcările ce face lucrătorul, lucrând cu planeta cu roţi de dif,_rite di~ 

mensiuni faţă cu randamentul obţinut. Rezultatele în ·ce priveşte randamen
tul ~u fost următoarele: 
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a) Planeta cu roata mare t 786 arii pe oră 100%. 
b) Planeta cu roata mijlocie 15.88 arii pe oră 89%. 
c) Planeta cu roata mică 13.90 arii pe oră 77%. 

In agricultura americană odată cu apariţia maşinilor grele înregistrăm 
in linii generale: aceleaşi prtfaceri În ce priveşte procesul de productie, ca 
şi in industrie. După cum micul atelier a dispărut în U1ma conculen1ei ne
egale a uzinei, tot aşa şi mica unitate de producţie agricolă este pusă in 
condiţiuni din ce în ce mai grele şi sortită să dispară, ŞI in domeniul agri. 
col asistăm la o uniformizare a ~roduselor obţinute prin cultura mecanică 
pe suprafeţe intinse, la o sporire simtitoare a calităţii produselor cereale ob. 
ţinute In acest fel şi în fine la o scădere a preţului de cost mult mai jos 
decât nivelul la care poate să producă gospodăria individuală, mică şi 
mijlocie. 

Urmând exemplul industriei agricultura americană la Început, de sigur 
din pricina gravităţii pe care o prezenta problema muncii braţelor, a avut 
o tendillţă continuă de raţionalizare a procesului de producţie, În vederea 
realizării unui beneficiu cât mai mare şi mai durabil. In legătură cu acest 
fapt este desigur explicabil că in secolul trecut cele mai importante inovaţii 
in domeniul maşinismului apar În America. Pentru a evidenţia acest lucru 
nu avem decât să ne gândim la diferitele maşini pentru lucrarea plimântu
lui, la maşinile de sămănat, de secerat şi recent la cele de secerat şi treerat. 

Incepând cu secolul XX asistăm la un proces puternic de Înarmcre 
a agriculturii cu mijloace technice tot mai numeroase şi mai perfecţionale, 
cari permit pe de o parte extensiunea agriculturii pe întinse regiuni noui, 
inainte necultivate, iar pe de altă parte la o amplificare a producţiei rapor
tată la numărul de locuitori, cari se indeletnicesc cu această ramură de pro
ductie. 

Supraproducţia agricolă care a provocat criza mondială agriculturii, 
îşi are obârşia anume În sporirea peste mlisură a suprafeţelor in timpul şi 
după războiul mondial. 

Ea a fost o urmare firească a lipsei generale de produse agricole şi 
deci a urcării nemăsurate a preţurilor acestor produse. 

In câţiva ani se cultivă in plus 27 milioane hectare; iar exportul nu
mai a Statelor Unite, Canada, Australia şi Argentina - cele mai mari pro
ducătoare de cereale, trece dela ]4 milioane de tone - înainte de război, 
la 28 milioane tone in 1927. 

Supraproducţia n'ar fi fost posibilă, dacă technica În general şi cea 
agricolă în special nu punea la indemâna cultivatorilor metode perfecţio
nate de cultivare şi recoltare. 

Metoda "dry farming" a făcut posibilă cultivarea grâu lui in zonele sub 
aride unde terenul nu_ costa aproape nimic. 

"Secerătoar.e-treerătoare- a făcut posibilă recolta rea cerealelor in aceste 
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teritorii, lipsite de lucrători, utilizând numai 5 oameni la maşina care in-
locueşte 19 cai şi 250 oameni cari ar secera cu mâna, sau 25 cai şi 250a- .:' 
meni cari ar secera' cu secerătoarea- Iegătoare. 

Intervenţia şi desvoltarea maşinismului in agricultura americană TtVO

luţionează fundamental procesul de producţie. Maşinile, ca toale irwvaţiu

nile tehnice in agricultură, îşi îndeplinesc funcţiunea lor productivă in mod 
economic, cu condlţiunea ca să existe un repolt just Înlle capacitatea lor 
de producţie şi suprafilţa cultivată. Din acest punct de vedele este clar că 
intervenţia lor nu este posibilă decât atunci când exploatatia agl icolă dis
pune de o anumită suprafaţă minimă de teren şi că exploatarea lor dă cele 
mai hune rezultate atuhCÎ când terenul cultivat rq rez,nră o anlmită supra
faţă optimă. ]n legătură cu acest fapt intervenţia '\fnaşinismului În agricul
tura americană nu se face ·pentru folosul tuturQr categoriilor de agricultori. 
Din acest punct de vedere Ou m pertz spune cu drept cuvânt: • Trebue de
aceea să ne mulţumim cu constatarea că industrializ~rea agriculturii des
pute pe agricultori tot mai mult în două grupe; o mică grupă care pro
duce cu succes, deoarece este prevăzută cu capitalul nec(sar şi cu cun< ş
tintele indispensabile, care işi lărgeşte tot mai mult partea care ii revine 
din producţia tolală a agriculturii, care poate să sCuboare costt:l produejiei 
cu mult sub preţurile pieţei, care nu primeşte din partea politict'Î agrare de 
Stat nici o subvenţie, care îşi sporeşte tot mai mult importanţa faţă de ex
ploataţia agricolă familială bancrutată. De cealaltă parte se află grupa mare 
a agricultonlor mici, cari din an în an sărăcesc tot mai mult şi se cufundă 
tot mai mult în datorii, care, cu toate preturile susţinute în mod artificial 
la un nivel înalt, nu pot nici trăi nici muri, fiindcă sunt din ce În ce În 
irnpJ3ibilitate tot mai pronunţdtă de a-şi acoperi cheltuelile de producţie". 

In adevăr, in perioada de prefacere pe care o străbate agricultura ame
'ricană, in timp ce exploatările mari înregistrează beneficii Imrortcnif, gos
podăriile mici şi mijlocii se ruinează, se descompun şi sunt înghiţite lot 
mai mult in hotarele exploataţillor mari capitaliste. 

Soarta agricultorului mic şi mijlociu, În cadrul capitalismului n'are, 
este hotărâtă, după cum spune S. f. Adams: 

.Noul agricultor este mai ales un întreprinzător. Principala intrebare 
este dacă el ştie să aducă pe piaţă produse care dau un venit mai mare 
decât cheltuelile de cost. Dacă ac, st lucru nu-i reuşeşte atunci ~oal'a lui 
de neinlăturat va fj aceea de a ajunge selvitoJUI altuia, care irţehge să.şi 

intrebllinţt'ze puterile de muncă cu rezultate remuneraloare. Din acest punct 
de veJere se naşte întrebarea dacă cei mai mulţI dintre agricultori posedă 
Însuşirile economice care sunt nec{ sale pentru conducerea cu SUCC( s a unei 
gospoJării (lgricole În condiţiunile actuale. De răspunsul la aceaslă Înlre
bare atârnă soarta populaţiei noastre agricole Dacă răspunsul este pozitiv 
atunci gospodăriile mici şi individuale vor €}(ista mai departe. Dacă rh-
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punsul e5te negativ atunci vom vedea intreprinzători mari cari vor conduce 
• gospodării agricole puternice şi vor exploata braţele rurale exact cum astăzi 

magn iţii industriei exploatează braţele i ndustr iale". 
Studii, sau cercetări mai metodice pentru organizarea muncii in ţara 

noastră nu s'au făcut până acum In trecut sub regimul marii proprietăţi, 

se ajlln"e5e pe cale empirică să se economisească munca ~i in unele cazuri 
cari n'au rezistat criticii vremii de atunci, chiar să se speculeze. Fapt a fost 
că randamentul era mai mare. Totuşi trebue să recunoasştem influenta b'lnă 
a fostei mai proprietăţi din punctul de vedere al organizărei muncii. Dacă 

astăzi săteanul nostru ştie să mânuiască un trior, adeseori maşini mai com
plicate ca semănători, secerători şi in unele cazuri chiar treerători, datoreşte 
această şcolii pe care a făcut-o pe marile domenii; chiar instrumentele mai 
simple, un plug bun, o sapă. bună tot acolo le-a·văzut şi intrebuninţat prima 
dată. tăranul nostru. 

Fermele Statului şi Domeniile coroanei au infuenţat În bine Într'o largă 
măsură, Căci ele au fost promotorul mişcării chiar pentru marele proprietar. 

Acum când reforma agrară - aceasta dreptate socială - s'a realizat 
agricu Itura noastră se găseşte Într'o situaţie dificitară, care provi ne tocmai 
din lipsa de organizare a muncii, din care cauză ~a se risipeşte fără randament. 

Tăranul nostru risipeşte timp şi risipeşte capital. Ca în toate societăţile 

înapoia te, omul dela ţară face de toate: el îşi drege plugul, el bate fierul, 
el pune speteaza care lipseşte la roată, el face resteele, el găteşte mâncare. 
Sculat dela 3 dimineata el nu poate pleca din curte, înainte de ora 6. Pleacă 
la arat la distanţa de 7-8 km. de sat. Ajunge la brazdă la ora 9 dimineaţa. 
Ară 3 ore, la 12 desjugă boii, ii duce la adăpat, mănâncă el, hrăneşte boii 
şi îi înjugă din nou la ora 3 după amiază, până la 5 când pleacă înapoi 
spre casă Şi cu toate că tărănimea munceşte astăzi mai mult ca'n trecut, 
totuşi randamentul este cu mult mai scăzut şi aceasta din cauza lipsei de 
organizare a muncii. 

[n trecut la proprietarul mare un lemnar care pregătea 50 pluguri, un 
fierar care bătea 50 fiere, un om care făcea mâncare pentru 100 de oameni, 
un om care purta pe izlaz 100 boi sau ingrijea la grajd 20 de vite. Când 
se sculau plugarii dimineata, găseau totul gata şi porneau la arat, la 5 dimi~ 
neaţa toate plugurile erau pe brazdă. se câştiga timp şi intensifica munca. 

Din cele 18 ore muncite de tăran într'o zi de vară, numai 5 sunt cu 
folos, 13 sunt risipite. 

Dar cea mai mare risipă pe care o face tăranul, este risipa de capital. 
In gospodăria mare este un lucru cunoscut, cel mai bun gospodar nu 

intrebuinţează mai mult de un plug şi o pereche de boi la 15 hectare, 200 
boi şi 100 pluguri constitue un inventar suficient pentru exploatarea unei 
moşii de 1500 ha. 

Prin expropriere, cele 1500 hectare, au fost împărţite la aproximativ 
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500 mici gospodari: lotul unuia fiind de 3-31/2 Ha după cum am arătat 

mai înainte. 
Dar se luăm cazul cel mai ericit, al lofului de 5 Ha, va trebui să 

posede, prin cultivarea lui, cel puţin un plug, 2 boi şi o vacă. 
Aceasta inseamnă 600 de boi şi 300 pluguri pentru exploatarea ace~ 

leaşi suprafeţe de 1500 Ha; avem deci o risipă de capital de cel puţin de 
3000"0. [n loc de 1660 lei la Ha, trebue să investim in proprietatea mică 

8300 lei. 
Dar chestiunea se com plică când este vorba de întreţinerea acestui 

capital. 
Dacă socotim amortismentul acestui capitai, adică nevoia ţăranului de 

a ăreşte viţeii, cari să-i înlocuiască boii şi admitem că un gospvdar ve tre~ 

bui să aibă cel puţin o vadi, avem 300 de vaci Si 600 de vite tinere, cari 
se adaugă la cei 603 boi, în total va trebui să avem la o suprafaţă de 
1500 Ha, 1500 de capete de vite. Aceasta înseamnă, că 500 de Ha, din cele 
1500, trebue să fie destin~te pentru izlaz. Cu această enormă risipă de ca
pital este imposibil de a putea concura cu producţia stră(nă. 

Pentru a ne putea da seama pe scurt de felul cum se prezintă acea
stă problemă pentru agricultura noastră nu avem decât să examinăm datele 
din tabloul de mai jos, referitoare la numărul animalelor de tracţiune pe 
care le avem. 

Dup~ d itele din anul 1930 agricultura noastră foloseşte circa 3 mili
oane de cai şi boi, pentru a căror întreţinere este nevoie de o suprafaţă de 
teren de aproape 4 milioane de hectare. După datele economiştilor rurali 
lucrul ex:e;dtat Je către aceste anim lle În folosul agriculturii, exprimat in 
zile, ejle minim. Se socoteşte astfel că in timp de un an caii lucrează numai 
60 zile SlU numai 16,4°/u din numărul zilelor anului, iar boii lucreuză nu
mai pO zile sau 13,7°'0' 

Animalele de tracţiune in agricultura noastră: 

Animale 

Cai 

Boi 

Numarul 
total 
1930 

t.~09.211 

1.044.013 

'III' Suprafaţa necesara 
I pentru hrana 

I !~=pe ~ap de '1 -Totala 
,1 vită Ha Ha 

II 1.4 2.532.895 
1, 

II 1.25 1.305.016 
il 
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Lucru efectuat şi terenul folosit pentru hrana lor 

Animale 

Cai 

Boi 

zile de lucru 
anual 

fO 16.4 

50 13.7 

Producţia de grâu I TOTAL 

Tone I Mii lei 

2.330.26417.480.147 

1.200.61513.853.974 

milfoane 
Lei 

11.334 

In restul anului aceste animale de tracţiune - pios! întreţinute şi rău 

hrănite, este drept, - consumă fără ca să producă. De aci rezultă pe de o 
parte că această sumă numerică impresionantă de energie animală nu este 
bine valorificată, iar pe de altă parte, că acest număr de animale de 
tracţiune, rezultat din nevoile micilor celule de productie bazale pe 
efortul individual, constituesc o povară pentru agricultură. Din puntul de 
privire al zilelor de lucru, de sigur că nici nu poate exista o comparaţie 

intre motorul animal şi tractor, acesta din urmă putând În anumite condi
ţiuni, să lucreze În timpul campaniilor de arătură în mod continuu ziua şi 

noaptea, schimbând personalul de conducere. Aslftl de unde la noi anima
lele de muncă lucrează între 500 şi 600 ore pe an, În unele forme mecani
zate tractoarele lucrează în timpul anului pănă la 2800 ore. 

Comparativ cu unităţile mari de producţie, este un lucru incontestabil, 
că unităţile mici de produbtie, pe care le-am realizat, au un nivel mult mai 
redus de raţionalizare şi de intensificare a productiei, stabilit prin Însăşi 

intinderea exploataţiei. Gospodăriile mijlocii, şi cele micI in special, nu pot 
folosi decât un număr restrâns de maşini simple, care le sunt accesibile 
din punct de vedere economic, nu pot recurge cu uşurinţă la cultivarea 

• anumitor plante de calitate superioară, nu pot întreţine în condiţiuni tech
nibe mullulPitoare animale perfecţionate de rasă, nu pot aplica toate lucră

rile technice cari se impun, nu pol,. în fine, trage folos În aceeaşi măsură 

Cl marile expl03!ăţii agricole din aplicarea preceptelor ştiinţei. 

Fărămiţarea acestor miei loturi, adesea in câte 4-5 bucăţi pentru 3- 4 
hectare, forma lor neregulată, acele fă.şii de 2 3 klm. lungime şi 10 mtr. 
lăţime nu se vor putea adapfa niciodată unei organizări raţionale a muncii. 
Este cazul să repetăm cele arătate mai sus, referitor la acea taria de 1 Ha. 
dela ferma Pommritz care având numai 2 laturi neregulate, făcea să se 
piardă 20 - 40 °I. la fiecare muncă şi'n fiecare an, ca să ne punem Întreba
rea cât se pierde oare cu curelele de pământ a săteniior noştri. 

Pentru a pune proprietatea mică in situaţi unea de a fi cultivată ra
ţional, pentru ca să scuti m această proprietate de a fi arată o veşnicie 
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într'o singură direcţie, pentru ca să evităm pierderea de muncă, se impune 
comasarea proprietălii mici. din timp in timp. 

In nouile condiţiuni econom;ce create de războiul productiei agticole 
din ţările exportatoare, prin intervenţia capitalismului mare, agricultura este 
angajată într'o luptă grea şi identică cu cea din domeniul industrial, în ce 
priveşte obtinerea produselor şi desfacerea lor pe pieţeţe consumatoare. 
Intrată in formă de viaţă capitalistă agricultura ţărilor exportatoare trebue 
să se inarmeze cu toate mijloacele necesare pentru a susţine această luplă 

grea. In acest scop una din condiliunile esenţiale care se impune este că 

la baza agriculturii, ca ramur~ de producţie să se aşeze o conceptie nouă 

dinamică şi În locul efortului individual, neputincios, să organizăm efortul 
colectiv. 

Situaţiunea de astăzi nu poate să dăinuiască. lntreprinderea agricolă 

trecue să-şi aibă () raţionalizare care nu rezultă numai din faptul că ţăranul 

are pământ ci din metodele d~ cultură bazate pe principii ştiinţifice şi pe 
temeiul marei puteri a asociatiunii. 

Omul nu se mai poate prezenta singur, izolat in tot ceeace formează 

activitatea lui - ci În asociaţie. Nicăeri ntJ se simte mai mult nevoia de 
asociere ca la ţară. Obştiile ţărăneşti în trecut au dat rezultate foarte bune 
şi experienta lor nu e de dispretuit. Prin obştii s'ar fi putut pune bazele 
unei producţiuni societaTe-cooperative, intrebuinţând astfel şi în agriculiură 

acest puternic instrument de progres, - asocierea forţelor, - care în cele
lalte ramuri de prod uctie a dat rezul tale miraculoase. Aceasta cale este a 
coopuatiei de produ.ctie. Pătura ţărănească, in urma deceptiiIor pe cari le-a. 
întâmpinat până astăzi dill partea diferitelor forme de cooperatie, nu este 
însă pregătită sufleteşte pentru a apuca pe această cale. In acest scop tre
buesc făcute sforţări cur~ioase pentru a crea o stare sufletească favorabilă 

efortului colectiv pe baze cooperative în agricultură, care se impune tot mai 
mult ca o axiomă în locul gospodăriei individuale robită de prejudecăţi 

care se dovedeşte tot mai neputincioa să. 
In faţa schimbărilor radicale, pe cari le-a suferit procesul de producţie 

in agricultura altor tări, noi am rămas la acelaş sistem de producţie. Acea
sta constitue după noi sâmburele problemei agricole a zilei de astăzi şi 

numai de aci înainte poate porni îndreptarea. 
Scopul muncii noastre trebue să aibă la bază producţia. Producţia şi 

iar producţia. Pe producţie se sprijină economia natională, dela producţie 

îşi trag respiraţia finanţele publice. fără productie nu este bună stare, 
nu-i progres. 

ProJucţia nu este numai un mijloc pentru aprovizionarea unui popor 
cu cele trebuincioase, ci este in primul rând, un scop pentru asigurarea 
independentei noastre economice. 

Numai poporul care produce se poate rezema pe o stare economică 
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înfloritoare. pe când poporul care nu produce, este ameninţat să dispar! 
sau să devină slugă în ţara lui, dominat de streinii mai intreprinzători 

In agricl,t1tură ca şi În ori ce rmură de activitate omenească SCOpul1 
final al stăruintelor neîncetate ale omului este obţinerea unei cantităţi cât 
mai mare de produse, cu cât mai puţine cheltueli şi muncă, şi totodală a 
unui câştig cât mai mare. 

In căutarea de soluţii pentru a mări producţia noastră agricolă şi tot
odată pentru a o face cu o cheltuială mică spre a putea face aslfel faţă stă

rilor economice actuale s'a propus între altele mecanizarea agriculturei noastre. 
La noi însă, mecanizarea agriculturii după exemplul americii, a cărei 

pruJucţiune mecanizată a determinat scăderea preţurilor, Întâmpină multe 
greutati: fărămiţarea proprietăţii rurale după înfăptuirea reformei agrare; in
suficienţa de capital disponibil, pentru investiri însemnate in maşini ş. a. m. d. 

Există totuşi în timpul de faţă două CăI, pentru a stimula progresul 
agriculturii prin mecanizare şi anume: 1. răspândirea uneltelor de mână 

perfecţionate 2. Organizarea asociaţii lor pentru utilizarea\ în comun a maşi

ni lor agricole. 
Pentru a se da putinţă agricultorilor de a mări producţia la unitatea 

de suprafaţă şi de a-i îmbunătăţi calitatea produselor, micşorând totodată 

cheltuelile de producţie, trebue cre iată posibilitatea de a se folosi de maşini 

agricole perfecţionate. 
Astăzi, extinderea folosintei de maşini agricole la mica proprietate este 

aproape imposibilă din cauza utilizărei lor incomplecte şi din cauza preţului 
extrem de ridicat al maşinilor, faţă de putelea de cumpărare a plugarilor, 

Dăm mai jos preţul câtora maşini şi unelte după preţul din luna Mar
tie la Arad. 

1. Plug 
2. Grapă 
3. Tăvălug 
4. Semănătoare 
5. Secerătoare·legătoare 

6. Batoză 

7. Tractor 

2500- 4000 lei 
800- 1500 ~ 

]000 1500 .. 
14000 - 22000 .. 
47000- 50000 .. 

250000-320000 " 
100000-130000 .. 

După cum vedem din enumerarea de mai sus a costului difer!telor 
unelte şi maşini, aceste pe de-oparte nu sunt accesibile gospodăriilor mici
lor plugari, de aceia in unele regiuni ale ţării s'a recurs la plugul cu grin. 
dei de lemn, cu brăzdare lucrate la cel mai nevoiaş fierar din sat, la grapa 
de mărăcini chiar acolo unde n'are ce caută şi poate la multe alte unelte 

'. şi maşini scoase altă dată din uz, fără ca gospodarul nostru să-şi dea seama 
cu cât se zădărniceşte agricultura noastră din această cauză. 

Astăzi, câQd ştiinţa ne pune la Indemână mijloace pentru uşurarea .... 

, 

• 
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muncii suntem datori să facem tot ce este posibil ca agricultura să folo
sească la maximum perceptele ştiinţei. 

~rin asocierea plugarilor se vor forma unităţi mari de producţie de 
câteva sute de hectare unde va fi posibilă introducerea maşinilor perfecţio

nate, iar desfacerea projuselor se va face înlăturându-se intermediarii pro
fitori ai mlncii ţărăneşti. Instituţiile de credit vor acorda asociaţiunilor de 
plugari toate sumele de cari vor avea nevoie căci asociaţiunea va Întrebu
inţa sumele numai în scop de producţiune; nu şi pentru cel de consuma. 
ţiune, cu sumele primite se vor procura maşini, unelte, tractoare. Uneltele 
şi maşinile cumpărate sunt date în păstrare conducătorului asociaţiei - un 
inginer agronom. El va dispune când trebue să plece tractoarele la arat şi 

maşinile la semănat; el va ingriji să aibă seminţe selecţiona te, el va arăta 

cum să se facă munca când trebue plecat la seceră. Sătenii apreciază şi as
cultă o indrumare de pe urma căruia să conving că au profit. DI Inginer
Agronom V. Păsăreanu citează un caz foarte interesant în această grivinlă. 

Vorbind cu un cultivator de tutun, care tocmai prăşeaa plantatia de 
tutun şi aducându-i laude În faţa celorlalţi săteni, penttru executarea la timp 
şi in bune condiţiuni a lucrărilor, i-a arătat prin comparaţie un lan cu po
rumb neprăşit şi aproape compromis. Răspunsul cultivatorului de tutun, 
după ce ceilalţi săteni au afirmat că lanul cu porumb aparţine aceluiaşi a 
fost: "dacă ar fi agent şi la păpuşoi ca la tutun, îl prăşeam şi pe el". 

C. A. M. a reuşit prin funcţionarii săi să facă pe săteni să execute 
raţional şi cu maximum de randament diferitele lucrări de cultura tutunului. 

C. Â. M. participând la "ofensiva agricolă" a incredintat funcţionarilor 
săi grâu de sămânţă, trioare, sulfat de cupru însoţit de instrucţiuni precise. 
Acest program s'a executat în bune condiţiuni in 600 comune. 

Pană la hr;rnrea asociaţii lor de agricultori, energia braţelor ţărăneşti 

e necesar să fie întrebu ntată la cultivarea plantelor cari necesită mai multă 

îngrijire decât cerealele,cum ar fi plantele industriale. Din cele arătate mai 
sus am văzut că dispunem de o energie de 1 529.395.200 zile pe an, Între
buinţăm 647.100.292 zile, 882294.908 zile rămân disponibile. Aceste zile nu 
trebue risipite În mişcări, "În gol", fără nici un folos şi de aci nevoia că 
plugărimea să se gândească la o nouă orientare În ce priveşte plantele pe 
cari urmează a le cultiva. Se impune deci cultivarea unui număr- cât mai 
variat de planle şi'n special a acelor cari produc o cantitate de bubstanţe 

de rezervă preţioase şi ale căror produse Îşi găsesc o intrebuinţare mai mare 
in hrana omului şi animalelor sau industrii in interior sau se pot vind pe 
pieţele ein afară, fără a întâmpina o prea mare concurenţă din partea pro
duselor altor ţări, cum ar fi rapiţa, cânepa, inul, floarea soarelui, sfecla de 
zahăr, tutunul, hameiul, fasolea japoneză, plantele medicinale, etc. 

Exemplul luat de OI Dr Marian la conferinţa .Noui orientări in agri-
cultură" că munteanul care pleacă În câmpie cu căJuta Î u mere 

\.\O'TECA JUDET!", 
.\~ . • Nr. ______ _ 

"-4.0. ~EfIIO~O'.; ........ • .. 
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şi parcurge sute de kilometri ca să le schimbe pe porumb, iar după 2-3 
săptămâni se Întoarce acasă, obosit şi el şi vitele, ca să constate că porum
bul câştigat l·a consumat pe drum, caracterizează nu numai mentalitatea 
săteanului nostru dar şi lip~a de organizare de care nu numai el este vi
novat. Aceasta mentalitate Iltbue să dispară şi o eră l10uă trebue să înceapă 
printr'o mare mişcare pentru organizarea raţională a muncii in agricultwă. 

[n organizarea viitoare la care trebue sa tindem, acel muntean precum 
şi moţli noştri îşi vor vinde merele şi cillberele prin cooperativă, ele vor fi 
de calitate bună şi va câştiga mai mult. Porumbul pe care nu-I pot pro
dUl:e il vor cumpăra prin aceiaşi asociaţie şi astfel Îşi va găsi mu ţumirea 
În jurul căminului şi nu va mai bate drumul cu câinele legat de căruţă, 
iar copilul pe care-l poartă cu el va rămâne la şcoală să se lumineze. 

Numai atunci când ţărănimea nuastră pe lângă pământ ca factor na
tural de producţie va dispune şi de instrumentele technice necesare pentru 
punerea in funcţiune intr'un raport de con!uclarc cât mai activ toale forlele 
naturale care cOI1Fură la producţie, când îşi va organiza astfel munca, ca 
nicio mişl.:are să nu se facă in .. gol ~, când se va putea folosi cu uşurinţă 
de câştigJriie ştiinţei agronomice şi va dispur,e de o organizaţie serioasă 
în vederea desface rei produselor, numai atunci Economia natională îşi va 
regăsi echilibrul stabil necesar pentru desvoltare în viitor. 

Ing. agr. V. Eşanu 

• 
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