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INFORMARE
Simpozion „ Porcii din rasele Mangalita
galita si Bazna
– materie prima pentru produsele traditionale romanesti
romanesti””, Baia Mare
In ziua de 24.11.2017,
.2017, domnul Director General al Agentiei Nationale pentru
Zootehnie, dr.ing.Lelior IACOB a participat la simpozionul Porcii din rasele Mamgalita si
Bazna – materie primaa pentru produsele traditionale romanesti
romanesti”,
”, organizat de Asociatia
Crescătorilor de Suine Autohtone Mangalita si Bazna, care ss-a desfășurat
șurat în Municipiul Baia
Mare, la sediul Consiliului judetean Maramure
Maramureș.

A fost o manifestare deosebit de interesanta, mai ales ca se încadrează în preocupările
conducerii ANZ de promovare la nivel national a consumului de carne de porc si a produselor
din carne de porc.

Domnul director general Lelior IACOB a apreciat evenimentul organizat ca fiind unul
foarte importantt având în vedere că în această perioadă necesitate
necesitateaa acestor două rase este
acută, menționând că în țările
ările UE, și nu numai, creșterea raselor trandiționale cunoaște o
importanțăă deosebită. Crescătorii și consumatorii își
și dau seama de importanța si calitatea
deosebita a acestor rase autohtone. Acestea sunt rase la care nu ss-aa umblat din punct de vedere

genetic, sunt crescute în mediul lor natural, aproape de sălbăticie, drept pentru care, consumul
acestei cărni este de o importanță deosebită și o anumită parte din categoria socială care își
permite acest lucru (și se observă că de la un an la altul acest aspect câștigă teren), încearcă
să consume și să promoveze consumul cărnii de la aceste două rase.
De asemenea, domnul director general Lelior IACOB a mai precizat ca „încearcăm
împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să stimulăm ceea ce numim
reproducție. Acest proces de reproductie, după cum se știe, în ultimi ani a fost lăsat puțin la o
parte. Dar fără reproducție și genetică nu putem avansa in nici un sector din domeniul
zootehniei. Aceasta este singura ramură care ar trebui să închidă acest mare tablou al
agriculturii românești. Trebuie să avem în vedere faptul că în acest moment cultura mare este
oarecum pusă la punct, sunt utilaje, productii foarte bune, însă avem nevoie de efective de
animale care să consume o parte din producțiile secundare care rezultă din acest domeniu.
Fermierii care au participat la acest simpozion au afirmat că se încearcă revitalizarea
acestor rase cu ajutorul Asociaţiei Crescătorilor de Porci Mangaliţa. Aceștia au inceput să
vândă carnea în ţară, prin restaurantele din marile oraşe, dar şi prin târgurile de produse
tradiţionale şi lanţurile de magazine. Pentru a valorifica mai bine producţia, au creat produse
tradiţionale proprii cu mărci înregistrate precum ”Cârnaţii de Săpânţa”.

