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STUDIES ON THE ESTABLISHMENT OF CONSERVATION 
TECHNOLOGIES OF TILLAGE MECHANIZATION USED IN WHEAT 

CROP, UNDER SOIL SPECIFIC CONDITIONS OF THE N-E AREA 
OF ROMANIA 

 
G. JITĂREANU, I. ŢENU, P. COJOCARIU, I. COJOCARU, V. VÂLCU, 

D. CAZACU 

 
ABSTRACT – In the autumn of 2007, for establishing the conservation technologies of tillage 
mechanization in wheat crop, in the North-Eastern Romania, six variants of technologies were 
tested. In every variant, we have determined the qualitative indices for each equipment and the 
energetic and exploitation indices for each unit. After sowing, we have determined for each 
variant soil resistance to penetration, mean diameter of soil structure and hydrostability of 
these elements. We have also determined the fuel consumption per hectare for the mechanized 
tillage, necessary for establishing the field crops. In order to establish the mechanization 
technologies of soil tillage, we had to take into account the way of plant growth and the 
obtained yields. Therefore, we have determined the number of raised plants per square meter, 
measured the plant height and, finally, we have established the seed yield per hectare. Based 
on the results obtained in these trials, we have evaluated the variants of technologies and 
established which of them corresponded to the requirements of soil conservation in wheat crop.  

 
Key words: technologies, mechanization, soil tillage, soil conservation, soil penetration, 
soil structure, fuel consumption  

 
REZUMAT – Cercetări privind stabilirea tehnologiilor conservative de mecanizare a 
lucrărilor solului la cultura grâului, pentru condiţiile de sol specifice zonei de N-E a 
României. În vederea stabilirii tehnologiilor conservative de mecanizare a lucrărilor solului 
pentru zona de N – E a României, la cultura de grâu, în toamna anului 2007, s-au experimentat 
şase variante de tehnologii. La fiecare variantă s-au determinat indicii calitativi ai lucrării, 
pentru fiecare utilaj de lucru, şi indicii energetici şi de exploatare pentru fiecare agregat 
agricol. După însămânţarea culturii, la o anumită perioadă de timp, s-au determinat, la fiecare 
variantă, rezistenţa solului la penetrare, diametrul mediu ponderat al elementelor de structură 
ale solului şi stabilitatea hidrică a acestor elemente. De asemenea, la fiecare variantă s-a 
determinat consumul de combustibil la hectar, pentru efectuarea mecanizată a lucrărilor 
necesare înfiinţării culturii de câmp. S-a considerat, de asemenea, că la stabilirea tehnologiilor 
de mecanizare a lucrărilor solului, trebuie să se ţină seama de modul în care are loc creşterea 
plantelor şi de producţiile obţinute. Pentru aceasta s-a determinat numărul de plante răsărite pe 
un metru pătrat, s-a măsurat înălţimea plantelor, iar, în final, s-au stabilit producţiile de seminţe 
la hectar. Pe baza rezultatelor obţinute în cadrul experimentărilor efectuate s-au evaluat 
variantele de tehnologii şi s-a stabilit care din acestea corespund cerinţelor privind asigurarea 
conservării solului, la cultura de grâu. 

 
Cuvinte-cheie: tehnologii, mecanizare, lucrări sol, conservare, penetrare sol, structură sol, 
consum de combustibil 
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THE IMPACT OF LONG-TERM FERTILIZATION AND IRRIGATION 

ON WHEAT AND MAIZE YIELD ON SLOPE LANDS IN THE 
MOLDAVIAN PLAIN 

 
C. AILINCĂI, G. JITĂREANU, D. BUCUR, L. RĂUS, Despina AILINCĂI, 

Maria ZBANŢ 

 
ABSTRACT - The influence of long-term fertilization and irrigation on wheat and maize yield 
and soil fertility was studied at the Agricultural Research and Development Station of Podu-
Iloaiei since 1980. These experiments were carried out on a 10 % slope field, on a Cambic 
Chernozem with clayey loam texture (423 g clay, 315 g loam and 262 g sand), a neuter to 
weakly acid reaction and a mean nutrient supply. The mean annual rainfall amounts, recorded 
in the last 28 years, were higher, with values comprised between 12.7 and 279.2 mm, 
compared to the multiannual mean on 80 years (542 mm) in 16 years, and lower by 25.3 - 
236.7 mm in 10 years. Annual application of rates of N160 P80, in a four-year crop rotation 
(soybean-wheat-sugar beet-maize) + a reserve field, cultivated with legumes and perennial 
grasses, determined the accumulation of a reserve of mobile phosphates of 78 mg/kg soil. 
Under irrigated, a good plant supply with mineral elements and the increase in the content of 
organic carbon from soil were done by applying the rate of N80P70+ 30 t/ha manure. Nitrogen 
and phosphorus fertilizers, although applied at high rates (N130 +100 P2O5), could not prevent 
the decrease in organic carbon content from soil. 
 
Key words: slope field, deficit irrigation, fertilization, wheat, maize, organic carbon  

 
REZUMAT – Impactul irigaţiei şi al fertilizării pe termen lung asupra producţiei de grău 
şi porumb, pe terenul în pantă din Câmpia Moldovei. Influenţa irigaţiei şi a fertilizării pe 
termen lung asupra producţiei de grâu şi porumb a fost studiată la Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare Podu-Iloaiei din 1980. Experienţele au fost realizate pe un teren cu panta de 10 %, 
pe  un sol cambic cernoziom cu textură luto-argiloasă (423 g argilă, 315 g lut şi 262 g nisip), o 
reacţie neutră spre slab acidă şi un nivel mediu de aprovizionare. Cantităţile medii anuale de 
precipitaţii, înregistrate în ultimii 28 de ani, au fost mai mari timp de 16 ani, având valori 
cuprinse între  12.7 şi 279.2 mm, în comparaţie cu media multianuală pe 80 de ani (542 mm), 
şi mai scăzute, cu valori cuprinse între 25.3 şi 236.7 mm, timp de 10 ani. Aplicarea anuală a 
dozei de N160 P80, într-o rotaţie de 4 ani (soia-grâu–sfeclă de zahăr-porumb) + o solă săritoare, 
cultivată cu leguminoase şi ierburi perene, a determinat acumularea în sol a unei rezerve de 
fosfaţi mobili de 78 mg/kg sol. În condiţii de irigare, s-au realizat o bună aprovizionare a 
plantelor cu elemente minerale şi creşterea conţinutului de carbon organic din sol, prin 
aplicarea dozei de N80P70+ 30 t/ha îngrăşământ natural. Deşi aplicate în doze mari (N130 +100 
P2O5), îngrăşămintele cu azot şi fosfor nu au putut împiedica scăderea conţinutului de carbon 
organic din sol. 

 
Cuvinte cheie: teren în pantă, irigare în deficit, fertilizare, grâu, porumb, carbon organic 
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INVESTIGATIONS ON THE INFLUENCE OF LONG-TERM 
FERTILIZATION ON WHEAT AND SUNFLOWER YIELD AND SOIL 

FERTILITY IN THE MOLDAVIAN PLAIN 
 

Despina AILINCĂI, C. AILINCĂI, Maria ZBANŢ, Ad. MERCUŞ, 
Adriana BALAN 

 
ABSTRACT - The investigations conducted in stationary experiments, at the Podu-Iloaiei 
Agricultural Research Station, which were set up in 1967, under non-irrigated, have followed 
the influence of mineral fertilization on wheat and sunflower yield and on the evolution of soil 
physical, chemical and biological characteristics. In bean-wheat-sunflower-wheat-maize crop 
rotation, applying mineral fertilizers during 2005-2008 has resulted in getting mean yield 
increases, which varied, according to rates, between 41 and 94% (767-178 kg/ha) in sunflower 
(N40P40-N120P80) and between 89 and 146% (1658-2718 kg/ha) in wheat (N80P80-N160P80). The 
mean yield increases, obtained for each kg of a.i. of applied fertilizer, were comprised between 
8.4 and 8.9 kg in sunflower (N80P80-N120P80) and between 11.3 and 16.2 kg in wheat (N60P40-
N160P80). On the Cambic Chernozem from the Moldavian Plain, a good supply in mobile 
phosphorus in bean-wheat-sunflower-wheat-maize crop rotation (47 mg/kg) was done at the 
annual application of a rate of N80P40, while a very good supply (93 mg/kg) was achieved at the 
rate of N160P100. After 41 years of experiences, in bean-wheat-sunflower-wheat-maize crop 
rotation, the content of organic carbon from soil has decreased by 22.5% (4.5 g/kg soil) at the 
unfertilized control, by 17.0% (3.4 g/kg soil) at the rate of N80P80 and by 13.5% (2.7 g/kg soil) 
at the rate of N120P80. After 41 years of experiences, in bean-wheat-sunflower-wheat-maize 
crop rotation, with high fertilizer rates (N160P80), the content of organic carbon from soil had 
close values to the initial ones, with a slight diminution of approximate 0.31 g / kg soil/ year. 

 
Key words: fertilization, nitrogen, phosphorus, organic matter, sunflower, wheat, soil 
fertility 
 
REZUMAT – Cercetări privind influenţa fertilizării pe termen lung asupra producţiei de 
grâu şi floarea-soarelui şi a fertilităţii solului în Câmpia Moldovei. Cercetările efectuate în 
experimente staţionare la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă  Podu-Iloaiei, jud. Iaşi, 
înfiinţate în 1967, în condiţii de neirigare, au urmărit influenţa fertilizării cu ingrăşăminte 
minerale asupra producţiei de grâu şi floarea-soarelui şi a evoluţiei caracteristicilor fizice, 
chimice şi biologice ale solului. În rotaţia fasole-grâu-floarea-soarelui-grâu-porumb, aplicarea 
de îngrăşăminte minerale, în perioada 2005-2008, a determinat obţinerea unor sporuri medii de 
producţie, care au variat, în funcţie de doză, între 41 şi 94% (767-178 kg/ha) la floarea-soarelui 
(N40P40-N120P80) şi între 89 şi 146% (1658-2718 kg/ha) la grâu (N80P80-N160P80). Sporurile  
medii de producţie, obţinute la fiecare kg s.a. de îngrăşământ aplicat, au fost cuprinse între 8.4 
şi 8.9 kg la floarea-soarelui (N80P80-N120P80) şi între 11.3 şi 16.2 kg la grâu (N60P40-N160P80). Pe 
solul cernoziom cambic din Câmpia Moldovei, s-a obţinut  o bună aprovizionare cu fosfor 
mobil în rotaţia fasole-grâu-floarea-soarelui-grâu-porumb (47 mg/kg), prin aplicarea anuală a 
dozei N80P40 şi o foarte bună aprovizionare (93 mg/kg), prin aplicarea unei doze de N160P100. În 
rotaţia fasole-grâu-floarea-soarelui-grâu-porumb, conţinutul de carbon organic din sol a scăzut, 
după 41 de ani de experimentare, cu 22.5% (4.5 g/kg sol) la martorul nefertilizat, cu 17.0% 
(3.4 g/kg sol) la doza de N80P80 şi cu 13.5% (2.7 g/kg sol) la doza de N120P80. În cazul 
fertilizării culturilor, în rotaţia fasole-grâu-floarea-soarelui-grâu-porumb, cu doze mari de 
îngrăşăminte (N160P80), conţinutul de carbon organic din sol, după 41 de ani de experimentare, 
s-a menţinut la valori apropiate de cele iniţiale, cu o uşoară tendinţă de scădere cu aproximativ 
0.31 g / kg sol/ an. 
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Cuvinte cheie: fertilizare, azot, fosfor, substanţă organică, floarea-soarelui, grâu, 
fertilitatea solului 
 
 
MORPHOLOGICAL AND PHENOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN 

THE TWO SPECIES OF THE PHASEOLUS GENUS (PHASEOLUS 
VULGARIS AND PHASEOLUS COCCINEUS) 

 
D.M. GIURCĂ 

 
ABSTRACT – During the vegetation period, some differences were found between the two 
species as concerns morphological, physiological and phenological traits. Under conditions of 
year 2008, in the experimental field of the Gene Bank of Suceava, the samples of Phaseolus 
coccineus L. species raised, flowered and fructified 2-30 days earlier than the  samples 
belonging to Phaseolus vulgaris  L. species. Although it behaved like an early species in the 
experimental field, Phaseolus coccineus L. reached maturity 8-15 days later than Phaseolus 
vulgaris L. species. This fact was explained by high rainfall amounts and low temperatures 
recorded in September 2008. Although Phaseolus coccineus L. species was cultivated in the 
past as ornamental plant, today it is cultivated in Romania for food, almost exclusively in the 
peasants’ households from the mountainous area.  

 
Key words: factors of biotic stress, phenological descriptors, morpho-physiological 
descriptors  

 
REZUMAT - Diferenţe morfologice si fenologice dintre două specii ale genului Phaseolus 
(Phaseolus vulgaris şi Phaseolus coccineus). În cursul perioadei de vegetaţie s-au înregistrat 
diferenţe între cele două specii la nivelul însuşirilor morfologice şi al celor fiziologice sau 
fenologice. În câmpul experimental al Băncii de Gene Suceava, probele speciei Phaseolus 
coccineus L. au răsărit, înflorit şi fructificat, în condiţiile anului 2008, cu două până la 30 de 
zile  mai devreme decăt probele aparţinând speciei Phaseolus vulgaris  L. Deşi s-a comportat 
ca o specie timpurie  în câmpul experimental, Phaseolus coccineus L. a ajuns la maturitate cu 8 
până la 15 zile mai tărziu decăt specia Phaseolus vulgaris  L., aceasta punându-se pe seama 
precipitaţiilor ridicate şi a temperaturilor scăzute, înregistrate în luna septembrie 2008. Deşi, în 
trecut, specia Phaseolus coccineus L a fost cultivată ca plantă ornamentală, în prezent, la noi în 
ţară, este cultivată pentru alimentaţie, aproape exclusiv în grădinile ţărăneşti din zona de 
munte.  

 
Cuvinte cheie: descriptori fenologici, descriptori morfo-fiziologici, factori de stres biotic 
 
 
INVESTIGATIONS ON THE INFLUENCE OF FERTILIZATION AND OF 

ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP. AND BROMUS INERMIS LEISS. 
MIXTURE ON SOIL MICROFLORA 

 
E. ULEA, F.D. LIPŞA, Nicoleta IRIMIA, Gabriela Mihaela BALAN 

 
ABSTRACT - This paper presents the results of an experiment conducted on two temporary 
meadows, situated in the Southern area of the Moldavian Plain, set up by sowing a mixture 
made up of Onobrychis viciifolia Scop. (sainfoin) and Bromus inermis Leiss. (smooth 
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bromegrass) at different rates. We have analysed the soil microbiological activity of the two 
temporary meadows, as influenced by the fertilization with an unconventional product 
(Vinasse Rompak - 3% N, 0.5% P, 7% K and pH 7-8) and with different rates of organic and 
chemical fertilizers. The objective of this investigation was to isolate and quantify the 
microbial population found in soil (Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, 
micromycetes and nitrogen-fixing bacteria), thus establishing their percent, main fungus 
genera, which activate in soil and their activity level for each variant. The results have shown 
the influence of the fertilization on the total number of microorganisms, on the relationships 
between the main groups (bacteria and fungi) and on the various micromycete species, 
determined in each variant of our experiment. 

 
Keywords: fertilization, microbial activity, soil, temporary meadow  
 
REZUMAT - Cercetări privind influenţa fertilizării şi a amestecului de Onobrychis 
viciifolia Scop. şi Bromus inermis Leiss. asupra microflorei solului. Lucrarea prezintă 
rezultatele obţinute în cadrul unor experienţe, amplasate în două pajişti temporare din zona 
sudică a Câmpiei Moldovei, înfiinţate prin însămânţarea unui amestec de Onobrychis viciifolia 
Scop. (sparcetă) şi Bromus inermis Leiss. (obsigă nearistată), în proporţii diferite. S-a urmărit 
activitatea microbiologică a solului din cele două pajişti temporare, sub influenţa fertilizării cu 
un produs neconvenţional (Vinassa Rompak - 3% N, 0.5% P, 7% K, pH 7-8), cu îngrăşăminte 
organice şi chimice. S-au determinat grupele principale de microorganisme prezente în sol 
(bacterii Gram pozitive, bacterii Gram negative, micromicete şi fixatori de azot), stabilindu-se 
procentul de participare al acestora, principalele genuri de ciuperci care activează şi nivelul 
activităţii acestora pentru fiecare variantă. Rezultatele au evidenţiat o activitate microbiană 
diferită şi un spectru divers de micromicete între toate variantele avute sub observaţie, ca 
urmare a fertilizării diferenţiate şi a raportului diferit între cele două specii. 
 
Cuvinte cheie: activitate microbiană, fertilizare, sol, pajişte temporară  
 

EXPERIMENTAL ASPECTS REGARDING THE MALOLACTIC 
FERMENTATION OF SOME RED AND WHITE WINES 

 
G. ODĂGERIU, A. BĂLĂNUŢĂ, V.V. COTEA, E. RUSU, L. VACARCIUC, 

I. NEACŞU 

 
ABSTRACT – This scientific paper presents some aspects typical of the process of malolactic 
fermentation in some wines, respectively,  the variation of total, volatile and real acidity (pH), 
malic acid metabolization and formation of lactic acid, as well as the changes of some 
composition characteristics (tartaric and citric acids, potassium, calcium, reducing sugars and 
phenolic compounds). Trials were conducted on seven different wines from the harvest of year 
2007: two white wines obtained from Rkaţiteli and Zghihară varieties and five red varieties 
(Burgund mare, Băbească neagră, Cabernet Sauvignon, Merlot and Fetească neagră). We have 
studied some wines according to their pH values (3.085, 3.135, 3.264, 3.352, 3.422, 3.470 and 
3.505) and total acidity (9.96, 8.84, 7.88, 7.56, 7.25, 6.94, 6.63 g/L C4H6O6), which are 
significant in the development of the malolactic fermentation. The investigations were carried 
out under laboratory conditions, for 40 days. For starting the malolactic fermentation, at the 
end of wine alcoholic fermentation (after 7-15 days), selected malolactic bacteria (SMB) from 
the Biolact assortment (Oenococcus oeni class) were added in wines as leaven. By the action 
of malolactic bacteria, we found in all the studied wines a differentiated diminution (according 
to the initial values of total acidity and of pH) in the concentration of malic acid, correlated to 
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an increase in the lactic acid content. The modifications of the other composition 
characteristics sustained the evolution of malolactic fermentation, realised by the great 
diminution of total acidity and the pH increase, after a certain period (about 16-24 days).  

 
Key words: composition characteristics, malolactic bacteria, malolactic fermentation, white and 
red wines  

 
REZUMAT - Aspecte experimentale privind fermentaţia malolactică la unele vinuri roşii şi 
albe. Lucrarea prezintă o serie de aspecte caracteristice procesului de fermentaţie malolactică,  
respectiv, variaţia acidităţii totale, volatile şi reale (pH), metabolizarea acidului malic şi 
formarea acidului lactic, precum şi modificarea unor caracteristici de compoziţie (acizii tartric 
şi citric, potasiu, calciu, zaharuri reducătoare şi compuşi fenolici). Experimentǎrile s-au 
efectuat pe vinurile din recolta anului 2007: vinurile albe, provenite din soiurile Rkaţiteli şi 
Zghihară şi vinurile roşii, provenite din soiurile Burgund mare, Băbească neagră, Cabernet 
Sauvignon, Merlot şi Fetească neagră. S-au luat în studiu vinurile diferenţiate după valorile de 
pH (3.085, 3.135, 3.264, 3.352, 3.422, 3.470, 3.505) şi de aciditate totală (9.96, 8.84, 7.88, 
7.56, 7.25, 6.94, 6.63 g/L C4H6O6), parametrii semnificativi pentru desfăşurarea fermentaţiei 
malolactice. Cercetările au fost efectuate în condiţii de laborator. Pentru declanşarea 
fermentaţiei malolactice, la sfârşitul fermentaţiei alcoolice, după 7-15 zile, vinurile au fost 
însămânţate cu bacterii malolactice selecţionate (BMS) din gama biolact aclimatee (clasa 
Oenococcus oeni), administrate sub formă de maia. Prin acţiunea bacteriilor malolactice, la 
toate vinurile analizate s-a constatat o scădere diferenţiată (în funcţie de valorile iniţiale ale 
acidităţii totale şi ale pH-ului) a concentraţiei acidului malic, corelată cu o creştere a 
conţintului de acid lactic. De asemenea, modificările celorlalte caracteristici de compoziţie 
susţin evoluţia fermentaţiei malolactice, concretizată prin scăderea pronunţată a acidităţii totale 
şi creşterea valorii pH-ului, după o anumita perioadă de timp (circa 16-24 de zile).  

 
Cuvinte cheie: bacterii malolactice, caracteristici de compoziţie, fermentaţie malolactică, 
vinuri albe şi roşii 

 
STUDY ON THE EVOLUTION OF THE BODY SIZES IN YOUNG 

HORSES OF THE SHAGYA BREED 
 

M. DOLIŞ 

 
ABSTRACT – The scientific paper belongs to a larger project, which has as aim to study the 
growth and development of young horses. Thus, based on the body measurements done at 
different periods, we followed the evolution of main growth indices in Shagya young horses, 
under conditions of the Rădăuţi Herd, Suceava County. Among the numerous body sizes, this 
paper focused only on the three sizes that are of special interest for the classification works of 
horses: withers height, thoracic perimeter and shinbone perimeter. Our results have shown that 
on the entire studied period, height had a mean relative growth of 53.1% in females and of 
49.5% in males; the highest growth was recorded until the age of 6 months (14.9% in females 
and 18.4% in males). The relative growth of the thoracic perimeter was, on the average, of 
74.1% in females and of 73.5% in males, the greatest growth being found at the age of 12 
months (18.9% in females and 17.2% in males). The shinbone perimeter had a mean relative 
growth of 56.3% in females and of 57.9% in males, the highest growth being of 21.7% at the 
age of 6 months in females and of 16.2% at the age of 12 months in males. Data found in this 
scientific paper may be compared to those in the literature, showing that the Rădăuţi Herd has 
offered good breeding conditions for Shagya horses.  
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Key words: growth, horses, indices, Shagya, young horses 

 
REZUMAT - Contribuţii la studiul evoluţiei unor dimensiuni corporale la tineretul 
cabalin din rasa Shagya. Această lucrare face parte dintr-un proiect mai amplu, care are ca 
scop studiul procesului de creştere şi dezvoltare a tineretului cabalin. Astfel, pe baza 
măsurătorilor corporale efectuate la diferite intervale de timp, s-a urmărit evoluţia principalilor 
indici de creştere la tineretul cabalin (generaţia 2004) din rasa Shagya, în condiţiile oferite de 
Herghelia Rădăuţi, jud. Suceava. Din multitudinea dimensiunilor corporale urmărite în acest 
sens, în lucrarea de faţă au fost supuse analizei doar cele trei dimensiuni, care interesează în 
mod special şi în lucrările de bonitare a cabalinelor, şi anume: înălţimea la greabăn (talia), 
perimetrul toracic şi perimetrul fluierului. Rezultatele obţinute arată că talia, pe întreaga 
perioada studiată, a avut o viteză relativă de creştere medie de 53,1% la femele, respectiv de 
49,5% la masculi, intensitatea cea mai mare de creştere înregistrându-se până la vârsta de 6 
luni (14,9% la femele, 18,4% la masculi). Viteza relativă de creştere în privinţa perimetrului 
toracic a fost în medie de 74,1% la femele, respectiv de 73,5% la masculi, intensitatea de 
creştere înregistrând maximul la vârsta de 12 luni (18,9% la femele, 17,2% la masculi). 
Perimetrul fluierului a avut o viteză relativă medie de creştere de 56,3% la femele şi de 57,9% 
la masculi, intensitatea de creştere atingând un maxim de 21,7% la vârsta de 6 luni, în cazul 
femelelor, respectiv 16,2% la vârsta de12 luni, în cazul masculilor. Datele prezentate în această 
lucrare sunt comparabile cu cele din literatura de specialitate, ceea ce indică faptul că 
Herghelia Rădăuţi oferă bune condiţii pentru creşterea rasei Shagya. 

 
Cuvinte cheie: cabaline, creştere, indici, Shagya, tineret 
 
THE INFLUENCE OF PH AND TEMPERATURE ON SALMONELLA SPP. 

FROM FRESH, CHILLED AND FROZEN POULTRY CARCASSES 
 

Carmen CREŢU, V. FLORIŞTEAN, M. CARP-CĂRARE, 
Gh. BRĂDĂŢAN, Elena IŞAN 

 
ABSTRACT – The trials were conducted in a slaughtering unit from Iaşi, where 192 samples 
from poultry carcasses were gathered and analysed microbiologically. Carcasses were washed 
in order to obtain test samples. The main sources of salmonellosis were poultry and poultry 
products. Salmonella is one of the most important worldwide causes of foodborne diseases. In 
order to reduce the contamination, we have treated experimentally the washing water with 
lactic acid sol. 1%. Thus, we stopped the evolution of the microorganisms susceptible to 
environmental pH changes. This pH change reduced the microbial load, especially of 
Salmonella spp,. from the surface of the carcass. The pH of the carcass washing water was 
6.75; after the addition of lactic acid, it reached 2.34 and the temperature of washing water was 
150C. The contamination of fresh carcasses with Salmonella spp had an incidence of 14.06%. 
After the treatment of washing water, it decreased until 4.6%. In case of 40C chilled carcasses, 
the incidence of Salmonella species in the presence of untreated carcasses was of 4.6%, being 
reduced to 1.5% after treatment. 
 
Key words: decontamination, lactic acid, poultry, Salmonella spp., skin  

 
REZUMAT - Influenţa pH-ului şi a temperaturii asupra speciei Salmonella spp. de pe 
carnea de pasăre proaspătă, refrigerată şi congelată. Cercetările s-au desfăşurat într-un 
abator din Iaşi, unde  au fost colectate şi analizate din punct de vedere microbiologic 192 de 
probe de pe carcasele de pasăre. Probele au fost obţinute în urma spălării carcaselor. 
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Principalele surse de Salmonella le reprezintă pasările şi produsele din carne de pasăre. Cea 
mai importantă cauză mondială a toxiinfecţiilor alimentare o reprezintă Salmonella. Pentru a 
reduce contaminarea, s-a recurs, experimental, la tratarea apelor (lichidului) de spălare cu 
soluţie de acid lactic 1%. În acest fel, s-a stopat înmulţirea microorganismelor sensibile la 
schimbările de pH ale mediului. Această schimbare a pH-ului a redus încărcătura 
microbiologică a probelor, în special cea reprezentată de speciile de Salmonella, ce proveneau 
de pe exteriorul carcasei; pH-ul iniţial al apei de spălare a carcaselor a fost de 6,75, iar după 
adăugarea de acid lactic a ajuns la 2,34, temperatura apei de spălare fiind de 150C. 
Contaminarea carcaselor proaspete cu Salmonella spp. a avut o incidenţă de 14,06%, după 
tratarea apei de spălare reducându-se la 4,6%. În cazul carcaselor refrigerate la 40C, incidenţa 
prezenţei speciei Salmonella la carcasele netratate a fost de 4,6%, reducându-se până la 1,5% 
după tratare. 

 
Cuvinte cheie: acid lactic, decontaminare, pasăre, piele, Salmonella spp.  
 

STUDY CONCERNING THE ORIGINS OF SOME AGRICULTURAL, 
HORTICULTURAL AND AGRO-FOOD TERMS BASED ON THE 

LATEST ROMANIAN ETYMOLOGICAL DICTIONARIES 
 

D. BECEANU 

 
ABSTRACT – Attributing the origin of the agricultural, horticultural and agro-food terms of 
the Romanian language is a controversial domain. The latest two etymological dictionaries 
analysing thousands of the Romanian words in terms of their origin include an approximately 
equal number of more than 300 terms from the above-mentioned domain. The etymological 
dictionary elaborated by Ciorănescu Al., 2002, gives these terms a Latin, Slavic origin or other 
European languages, which belong to some peoples with whom Romanians had historical 
relationships. This dictionary does not estimate the amount of words coming from substratum 
to more than 2%. The etymological dictionary elaborated by Vinereanu M., 2008, found that 
most of the mentioned words belonged to the pre-Latin, Thracian-Getic and Thracian-Illyrian 
substratum. The Latin or Slavic origin terms are found at a less proportion, as well as the 
mentioned terms from diverse European languages.  

 
Key words: origin, agricultural, horticultural and agro-food terms, etymological dictionaries, 
Romanian language   

 
REZUMAT - Studiu privind originea unor termeni agricoli, horticoli şi agroalimentari, 
în baza ultimelor dicţionare etimologice ale limbii române. Atribuirea originii termenilor 
agricoli, horticoli, agroalimentari din limba română constituie un domeniu controversat. 
Ultimile două dicţionare etimologice, care analizează mii de cuvinte titlu ale limbii române în 
privinţa originii lor, cuprind un număr aproximativ egal, de peste 300 de termeni din domeniul 
menţionat. Dicţionarul etimologic, elaborat de Ciorănescu Al., 2002, atribuie acestor termeni 
origine latină, slavă sau din alte limbi europene, aparţinând unor popoare cu care românii au 
avut legături istorice. Acest dicţionar nu apreciază volumul cuvintelor provenind din substrat la 
mai mult de 2%. Dicţionarul etimologic, elaborat de Vinereanu M., 2008, atribuie majoritatea 
cuvintelor menţionate substratului prelatin, traco-getic şi traco-iliric. Termenii cu origine latină 
sau slavă sunt într-o proporţie ceva mai mică, la fel ca şi termenii menţionaţi din diversele 
limbi europene.  

 
Cuvinte cheie: origine, termeni agricoli, horticoli şi agroalimentari,  dicţionare etimologice, 
limba română  
 


