Publicat la Dusan Baiski (http://www.dusanbaiski.eu)
Acas? > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF

Cândva înfloritoare, sericicultura româneasc? se af
agonie
Cândva înfloritoare, sericicultura româneasc? se afl? în agonie
Duzii de pe marginea drumurilor mai servesc acum doar de lemne de foc ?i de resurse pentru producerea ?uicii
Pe vremuri, pentru un dud rupt te puteai alege cu decapitarea, spânzurarea sau împu?carea. Pentru unii, inventarea m?t?sii artificiale a
însemnat o mare u?urare. Îns? multe genera?ii î?i amintesc ?i acum, ?i nu cu pl?cere, de obligativitatea hr?nirii viermilor ?i pe timp de
vacan??. De câ?iva ani, Timi?ul n-a mai produs nici m?car un kilogram de gogo?i de m?tase.

Din China... în Banat
Cre?terea viermilor de m?tase a fost atestat? în China, din anul 2697 î.Hr., fiind ?inut? în secret. Pe la 552 d. Hr., doi c?lugari bizantini (unele surse
vorbesc de c?lug?ri persani) au reu?it s? fure ou? de viermi de m?tase. Se spune c? le-au ascuns în bastoane de bambus ?i astfel au reu?it s?
le aduc? pân? la Constantinopol. Sericicultura a început s? se r?spândeasc? în Grecia, Asia Mic?, regiunile Caucazului, Sicilia, Spania etc. Celebru
?i ?Drumul m?t?sii?, care se întindea între Changan (Xian) ?i coasta estic? a Mediteranei. Acesta str?b?tea Asia Central? ?i de Vest, fiind folosit
vreme de peste 300 de ani, atât de dinastia Han din China, cât ?i de Imperiul Roman.

Plant?rile, obligatorii
Potrivit colectivului de autori ai c?r?ii ?Din cronologia jude?ului Timi?? (Editura ?Marineasa? - 2004), generalul Mercy, ?eful Administra?iei
Imperiale a Banatului, va încuraja în 1719 plantarea de duzi în districtele Timi?oara ?i Ciacova. Ba, mai mult, el va cere condamnarea la moarte a
tuturor acelora care ciuntesc ace?ti pomi. M?sura d? roade, astfel c? în 1724, la Timi?oara se înfiin?eaz? cea dintâi manufactur? de m?tase. În 173
va sosi în ora? abatele mantuan Clemente Rossi, care va fi conduc?torul spiritual al italienilor din Banat. Acesta va promova cultivarea duzilor ?i
cre?terea viermilor de m?tase ?i va fi ?i administrator al manufacturii de m?tase. Se pare, îns?, c? ?i pe-atunci se practica raportarea din burt?.
Dovad? ?i faptul c? la 20 martie 1733, administra?ia districtual? recunoa?te c? nu exist? nici un dud plantat în zona Timi?oara. Pe 22 decembrie
1734, consilierul Dejean afirm? c? s-au plantat deja duzi pe strada Reca?ului (actualmente Doroban?ilor, în cartierul Fabric) din Timi?oara. Câteva
zile mai târziu, pe 29 decembrie, Dejean îi va declara guvernatorului interimar despre inten?ia sa de a planta 143 000 de duzi între Cetatea Timi?oa
?i Casa de la P?durea Verde (fost castel de vân?toare, iar în prezent, Liceul Silvic). În iulie 1748, administra?ia colonizeaz?, la Dude?tii Noi,
germani pe care-i oblig? s? planteze duzi. Faptul c? Banatul era pentru austrieci un ?inut experimental o dovede?te ?i ordinul prin care un
anume c?pitan Seragoli trebuia s? primeasc? p?mânt pentru cultivarea de? m?slini. Cum viermii de m?tase m?nânc? mult, pe 17 iunie 1753 este
emis un ordin al districtului Ciacova care cere ca la cresc?toria de viermi de m?tase din Ciacova s? fie aduse mai multe frunze de dud.

De la Steube citire
Detalii interesante despre cre?terea viermilor de m?tase ni le ofer? Johann Kaspar Steube în cartea sa ?Nou? ani în Banat (1772-1781), ap?rut? în
anul 2003 la Editura de Vest din Timi?oara. Zice el: ?Nici românii ?i nici sârbii nu se ocup? de cre?terea viermilor de m?tase, dar cu atât mai mult o
fac coloni?tii germani, italieni ?i francezi. La Mercydorf (azi Mer?i?oara/Carani, precizeaz? istoricul Costin Fene?an, semnatarul prefe?ei
c?r?ii) am cunoscut un b?rbat a c?rui familie preda în fiecare an la Vâr?e? 100 pân? la 150 livre (1 livr?=560 grame, n.n.) gogo?i de m?tase. Acest
vrednic, de care îmi amintesc întotdeauna cu pl?cere, mai merit? câteva cuvinte. Numele lui este Valenti, fiind un patrician n?scut în vestita familie
italian? Valenti. [?] Revin acum la viermii de m?tase. To?i gogo?ii de m?tase ob?inu?i în Banat trebuie du?i la Vâr?e?, unde pentru fiecare livr? se
pl?tesc 30 de crei?ari. În manufactura de acolo, al c?rei director, bine pl?tit, este baronul Dix d?Eaux, gogo?ii sunt transforma?i în marf? destinat?
pie?ii.? Despre Carlos baron Diez de Aux et Torellas (1749-1795), istoricul C. Fene?an precizeaz? c? a fost directorul Oficiului pentru
cre?terea viermilor de m?tase în comitatele Cara?, Timi? ?i Torontal ?i, în aceast? calitate, în 1779 a preluat ?i ?filatura? de m?tase de la Vâr?e?.
Informa?ia a fost furnizat? de A. P. Petri în lucrarea sa ?Cu privire la cre?terea viermilor de m?tase ?i la produc?ia de m?tase a Banatului în secolu
al XVIII-lea? (?Geschichte der Seidenkultur im kaiserlichen Banat 1718-1778?).
Produc?ia crescând? de gogo?i de m?tase determin? în prim?vara lui 1904 autorit??ile de la Lugoj s? aloce, potrivit publica?iei locale ?Drapelul?,
suma de 1 541 104 de coroane pentru înfiin?area unei fabrici de m?tase.
În România, filaturile, ?es?toriile (având cel pu?in 20 de r?zboaie) ?i întreprinderile prelucr?toare de m?tase au fost na?ionalizate prin vestita Lege
119 din 11 iunie 1948. Potrivit anexei 11, firmele timi?orene care au intrat sub inciden?a acestei legi au fost: ?Heda?, ?Fadepa?, ?Kawe?,
?Sirte?, ?Carol Nagy?, ?E. K. Tomas?.

O via?? foarte scurt?
Via?a viermelui de m?tase începe de la ni?te fluturi care fac ni?te ou? m?runte, g?lbui, din care apar viermi, nu prea pl?cu?i la vedere, îns?
deosebit de mânc?cio?i. Ace?tia m?nânc? de ?ase ori pe zi ?i doar frunze fragede ?i proaspete de dud. În scurta sa via??, de 35 de zile, un
asemenea vierme poate mânca între 800 ?i 1 000 de kilograme de frunze. În ultima faz? a existen?ei, fiecare exemplar începe s? ?eas? în jurul s?
cunoscuta gogoa?? de m?tase, materia prim? constituind-o o secre?ie a glandelor salivare care, în contact cu aerul, se transform? într-un fir gros

Relansarea ar fi o adev?rat? minune
Sericicultura a fost o ocupa?ie tradi?ional? în România, primii cresc?tori de viermi de m?tase fiind atesta?i în urm? cu cinci secole. M?tasea natura
este una dintre cele mai vechi fibre textile, cu înalt nivel ecologic, fiind o fibr? natural? absorbant?, elastic?, f?r? electricitate static? ?i cu pH
neutru. M?tasea brut? este cunoscut? sub numele de borangic, iar cea prelucrat? era folosit? pentru producerea de marame, e?arfe ?i alte
obiecte de vestimenta?ie tradi?ional?. Sericicultura a luat o amploare deosebit? dup? 1974, prin elaborarea unui program special de

dezvoltare a acestui domeniu de activitate.
Pân? în 1990, ?ara noastr? figura pe locul ?ase în lume ?i pe locul doi în Europa, fiind ?i membr? fondatoare a Comisiei Sericicole Interna?ionale (
Fran?a). Drept pentru care ?i nomenclatorul ocupa?iilor din România cuprinde ?i urm?toarele pozi?ii: finisor fire de m?tase natural?, prelucr?tor
de?euri gogo?i m?tase natural?, preg?titor gogo?i m?tase (fierb?tor), operator îngreun?tor m?tase natural?, înnod?tor fire m?tase natural?, finisor

fire de m?tase natural?.
În 1989, s-au produs 2 496 kg de ou? de viermi de m?tase ?i 830 t de gogo?i de m?tase. Dar, din 1990 încoace, produc?ia de ou? de viermi de
m?tase este în declin datorit?, în primul rând, a trecerii în regim de proprietate privat? a culturilor intensive de dud existente. În 2000 s-au înregistra
kg de ou? de viermi de m?tase ?i 5 t de gogo?i de m?tase. Doar 2 t de gogo?i de m?tase s-au produs în 2003.
Prin H.G. nr. 199/1990 au luat fiin?? 20 de agen?i economici având ca obiect de activitate sericicultura ?i care au realizat o organiza?ie patronal?
denumit? ?Drumul m?t?sii?. Printre acestea s-a aflat ?i ?Seritim? din Timi?oara. Din p?cate, a mai r?mas doar unul singur, respectiv

?Sericarom? S.A. B?neasa Bucure?ti. A fost desfiin?at? ?i ultima filatur? de m?tase, cea de la Lugoj.
În 2000, baza tehnico-material? era format? din 558,6 hectare de planta?ii intensive de dud, din care 48,2 hectare cuprindeau colec?ia
na?ional? de soiuri de dud, planta?ii mam? semincere ?i ramuri altoi, iar cca 120 000 mp de construc?ii speciale pentru cre?terea viermilor de
m?tase. România de?ine ca patrimoniu genetic 65 de rase ?i linii de viermi de m?tase ?i 59 de soiuri ?i hibrizi de duzi, din care unele unice în lume
La Sta?iunea B?neasa a S.C. ?Sericarom? S.A. s-au produs în 2003 doar dou? kilograme de ou? de viermi de m?tase. Un kilogram a fost
cump?rat de Centrul de Cercet?ri Sericicole din Atena, iar cel?lalt a fost pus în conservare pentru a fi distribuit cresc?torilor în 2004.
În ceea ce prive?te duzii înc? foarte prezen?i pe marginile ?oselelor, ace?tia mai servesc doar pentru produc?ia de dude, din care se face ?uic?,
?i de lemne de foc. Din cauza multor accidente rutiere ?i decese înregistrate de-a lungul timpului, este posibil? t?ierea tuturor copacilor planta?i

pe marginea ?oselelor, deci ?i a duzilor.
Care va fi, îns?, viitorul sericiculturii în România? Un posibil r?spuns se întrevede în rela?ia ??rii noastre cu Uniunea European?. România a adopta
aquis-ul comunitar privind Capitolul 7 - Agricultura, în vigoare la 31 decembrie 2000, ?i va fi în m?sur? s? aplice acest aquis la data ader?rii sale la
U.E., cu excep?iile din ?Documentul de pozi?ie al României - Capitolul 7 - Agricultur??. Adoptarea ?i implementarea aquis-ului are ?i un
calendar. Pentru 2002-2003, acesta prevedea armonizarea standardelor de calitate pentru gogo?ile ?i viermii de m?tase, iar pentru 2003-2004
transpunerea sistemului de control administrativ: conform R 922/72, prin Ordin al ministerului (de resort), trebuia desemnat organismul
autorizat privind atestarea cresc?torilor elligibili ?i instruirea acestora privind contractarea, cererile de sprijin ?i calitatea produselor. Pentru
2004-2005 calendarul prevede implementarea controlului administrativ referitor la condi?iile îndeplinite de produs (ou? ?i gogo?i). Pentru 20032005 este prev?zut? adoptarea de m?suri de sprijin similare cu cele comunitare (R 1054/73) privind organizarea pie?ei, iar pentru 2005-2006 adoptarea eviden?elor statistice ?i de calitate. Pre?urile practicate pe pia?a mondial? de profil erau în 2004 de 600 de euro/kg pentru ou?le de
viermi de m?tase ?i de 21 de euro/kg la firele de m?tase natural?. Aproximativ 93% din exporturile mondiale proveneau din China, iar 5% din
Brazilia.
Pentru a încuraja cre?terea viermilor de m?tase, Guvernul a aprobat pentru 2004 subven?ii de 400 000 de lei pentru o cutie de 10 grame cu ou?
de viermi de m?tase, sericicultorul trebuind s? livreze minimum 20 kg de gogo?i crude, ?i de 20 000 de lei pentru un kilogram de gogo?i de
m?tase predat în scopul proces?rii. Subven?ia prev?zut? pentru 2005 este de 600 000 de lei pentru o cutie de 10 grame cu ou? de viermi de
m?tase.

Relansarea sericiculturii ar fi o adev?rat? minune. O ?ans? ar fi sprijinul prin Programul SAPARD. Agen?iei SAPARD i s-a conferit
managementul financiar al fondurilor SAPARD prin Deciziile Comisiei Europene 2002/638/EC din 31 iulie 2002 ?i 2003/846 din 5 decembrie
2003. Printre m?surile din portofoliu se num?r? cea cu num?rul 3.4 ?Dezvoltarea ?i diversificarea activit??ilor economice care s? genereze
activit??i multiple ?i venituri alternative?. Dezvoltarea durabil? se bazeaz? pe introducerea unor sisteme economice integrate ce trebuie s? se
implementeze în zonele rurale. Dezvoltarea economic? ?i social? rural? se bazeaz? ?i pe crearea unor activit??i de produc?ie ?i servicii
alternative secundare (altele decât activitatea principal?), care vor contribui la: înl?turarea proceselor ?i fenomenelor cauzate de restructurarea
sistemelor socio-economice; stoparea depopul?rii spa?iului rural, îmbun?t??irea condi?iilor de via??. Sprijinirea cre?rii ?i/sau men?inerii de locuri
de munc? ?i gener?rii de venituri alternative se poate face ?i prin diversificarea activit??ilor rurale legate de agricultur? ?i silvicultur?, respectiv
prin turism rural, alte tipuri de activit??i turistice, acvacultur?, melci ?i broa?te, me?te?uguri tradi?ionale, sericicultur?, apicultur?, procesarea
fructelor de p?dure ?i de arbu?ti fructiferi ?i a plantelor medicinale ?i aromatice. Printre obiectivele opera?ionale se num?r? ?i dezvoltarea
sericiculturii. Se ofer? sprijin financiar pentru dezvoltarea sericiculturii, mai concret pentru plantarea de duzi ?i înfiin?area ?i/sau modernizarea
fermelor de cre?tere a viermilor de m?tase ?i a unit??ilor de depozitare ?i prelucrare. Proiectul trebuie s? demonstreze viabilitatea economicofinanciar?. Prin viabilitatea economic? a societ??ii se în?elege ob?inerea de performan?e financiare eficiente (m?surate prin profitabilitate,
stabilitate ?i lichiditate) ?i abilitatea de a opera f?r? a recurge la sprijin public în activitatea sa opera?ional?. Beneficiarul trebuie s? demonstreze
c? ?i poate pl?ti obliga?iile ?i datoriile în mod regulat, f?r? s? supun? la nici un risc desf??urarea normal? a activit??ii agentului economic ?i c?
genereaz? un venit net semnificativ (nu mai pu?in de 5%). Beneficiarii (persoane fizice ?i/sau persoane responsabile din cadrul organiza?iilor)
trebuie s? dovedeasc? preg?tire profesional? în raport cu proiectul pe care doresc s?-l ini?ieze, printr-un document eliberat de autorit??ile
competente, care s? certifice faptul c? beneficiarul are cuno?tinte profesionale în domeniu: diplom?, certificat de formare, certificat de formare
ob?inut în cadrul Programului SAPARD, pân? la finalizarea proiectului, înaintea utimei pl??i a ajutorului. Solicitantul trebuie s? demonstreze
capacitatea de a putea folosi minim 10 grame ou? de viermi de m?tase. Banii primi?i trebuie s? fie folosi?i pentru achizi?ionarea de material
s?ditor pentru planta?iile de duzi ?i plantarea lui ?i/sau achizi?ionarea de echipamente pentru cre?terea viermilor de m?tase, depozitare ?i
unit??i de procesare. Beneficiarii proiectelor pot fi: persoane fizice, asocia?ii familiale înregistrate, asocia?ii ?i grupuri de produc?tori, O.N.G.-uri,
societ??i 100 % private. Vor fi finan?ate proiecte a c?ror valoare total? eligibil? este cuprins? între 5 000 ?i 200 000 de euro. Beneficiarii vor
trebui s? poat? identifica în cadrul eviden?elor lor contabile opera?iunile care ?in de investi?ia respectiv?, s? preg?teasc? o declara?ie anual? de
venit ?i s? ofere informa?ii, dac? sunt cerute de c?tre autorit??ile îndrept??ite. Cheltuielile eligibile proiectului vor fi pl?tite numai dup? data la
care beneficiarul a fost notificat de c?tre Agen?ia SAPARD despre eligibilitatea proiectului, cu excep?ia cheltuielilor legate de preg?tirea
proiectului, care pot fi rambursate numai dac? beneficiarul a respectat instruc?iunile pentru achizi?iile private, în limita prev?zut? în m?sur?.
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