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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Nu sunt rare situațiile în care, cercetători, scriitori, inventatori, politicieni etc. 

trăiesc cu impresia  că activitatea și lucrările lor vor revoluționa orizontul cunoașterii și vor 

schimba lumea, dar în acest proces al „facerii”, micile contribuții pot reprezenta simplul 

liant prin intermediul căruia multe alte realizări pot căpăta noi aplicabilități sau 

dimensiuni. 

 

Cu o floare nu se face primăvară desigur, dar se poate produce sămânța necesară 

pentru generațiile care urmează . 

 

Realizarea tezei și a cercetărilor care stau la baza acesteia, de la procesul de 

organizare și până la finalizare, de la ce anume să intreprind și unde anume să mă opresc, 

se datorează în bună parte în mod direct sau indirect capacității de îndrumare a 

conducătorului de doctorat profesor doctor Aurel Șara căruia î-i mulțumesc pe această 

cale. Îndrumările în cauză au fost completate alături de menținerea unui echilibru în decizii 

sugerat de buna mea prietenă Otilia Buicu (Tiluca) care nu a stat departe, puțin spus, și de 

la ajutorul fizic în câmp și în „laboratoarele” improvizate. 

Nimic nu ar fi avut loc fără suportul celor apropiați mie, astfel sincere mulțumiri 

sunt adresate într-o ordine în care am încercat să acord priorități dar, acest lucru nu este 

posibil. Viața în general precum și activitățile noastre ca oameni sunt definite printr-un 

grad extrem de înalt de inter-dependență astfel că fiecare jucător/factor face parte integrală 

din ceea ce și cine suntem. 

 

Viața este o scenă; totul depinde de unde anume îndreptăm și pe ce proiectăm 

lumina reflectoarelor astfel pentru a nu observa ce se ascunde în umbră. 

 

În primul rând, doresc să muțumesc părinților mei care mi-au lasat ca moștenire un 

fond relativ sănătos și abilitatea de a înțelege viața și dorința de a trăi cu adevărat. Le 

mulțumesc pentru sacrificiile pe care le-au făcut pentru a ne crește, pe cele două surori și 
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mezinul familiei, subsemnatul. În memoria mamei mele, dedic această lucrare tuturor 

celor care știu ce-i respectul, echilibul, integritatea, munca, spiritul sacrificiului și 

umilința; aceasta a fost mama.  

 

Toate au loc la timpul lor şi nu neapărat trebuie să urmeze un anumit şablon sau 

stereotip. Pentru mine ultimii ani au reprezentat perioada când a trebuit şi am decis să 

urmez cursurile de Agromontanologie la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, de master 

în Food Quality Management în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, de Master în Gestiunea Durabilă a Zonei Montane la 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Imediat am început să mă ocup foarte intens cu 

cercetarea în domeniul Nutriției și Alimentaţiei Animalelor la Facultatea de Zootehnie, în 

cadrul Şcolii Doctorale a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

(USAMV) Cluj-Napoca, activitate care a condus în final la realizarea prezentei teze de 

doctorat. Toate aceastea mi-a oferit nu numai oportunitatea să dobândesc anumite 

cunoştinţe dar să şi cunosc la nivel profesional persoane speciale.  

 

Doresc astfel ca pe această cale să mulţumesc tuturor profesorilor pentru 

îndrumările oferite. Mulţumiri deosebite prietenului, fostului şi actualului meu “dascăl” de 

la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Dr. Ing. Mihai-Radu Pop care este întotdeauna 

prezent: de la catedră printre trandafirii din fermă, de la familie printre prieteni, de la 

munca câmpului la lecţiile de dans; o adevarată inspiraţie. 

 

Mulţumesc colegului meu Dr. Ing. Dan Vodnar de la USAMV Cluj-Napoca pentru 

prietenia şi răbdarea cu care m-a ajutat în multe probleme mai cu seamă în perioada grea 

din vara anului 2008.  

 

Vorbind de recoltatul probelor, mulţumiri sunt adresate astfel şi către: Ana-Maria 

Puşcă şi familiei acesteia din localitatea Ţapu, Comuna Micăsasa, Marian Coveşan din 

Copşa Mică, Judeţul Sibiu, fără de care nu am fi găsit melci în ziua de 4 septembrie 2007, 

Cărămidar Crina Mirela din Şoroştin, Judeţul Sibiu, Ing. Iancu Ciufudean proprietar de 

ferma agro-zootehnica din Comuna Şeica Mică, Judeţul Sibiu, Ing. Marcel Măcriş şi soţia 
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sa pentru sprijinul acordat în timpul vizitei mele la Escar Prod, Comuna Teliu, Judeţul 

Braşov, domnii Marin Costuţ şi Lucian Păcurar parteneri în SC Melcomarin Judeţul Arad, 

personalului de la Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca şi în special doamnei Ing. 

chimist Nicoleta Munteanu și doamnei Cătălina Creța, domnii Eugen Bârsan din Muntenii 

de Sus, județul Vaslui şi Sergiu Ciocîrlea din Loc. Floreşti Jud. Mehedinţi care au împărţit 

cu mine ideile de modificare a tehnologiei, aduse de aceștia în activitatea de creştere a 

melcilor. 

Mulţumiri fără întârziere sunt adresate bunei mele prietene Silvia Pintea, a cărei 

încurajare de multe ori m-a ţinut pe drumul realizărilor. Mulţumiri pentru prietenie şi 

sfaturi însoţite de câte un zâmbet de încurajare, adresez domnului Profesor Dr. Ing. Matei 

Marcel Duda de la USAMV, Cluj-Napoca. Trebuie menţionat şi mulţumesc doamnei Prof. 

Laurene N. Schmitt, R.D. care în vara anului 2008, în timpul cursurilor de Nutriţie la Santa 

Monica College, California, a avut talentul şi răbdarea de a-mi transmite importanţa 

nutriţiei (umane) echilibrate și a stresului, fapt care a întărit încă o data ideea de necesitate 

a activităţilor sportive pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată.  

 

Mulţumesc următorilor colaboratori care şi-au găsit timp pentru a-mi oferi 

materiale bibliografice, consultaţii prin corespondenţă, telefonice şi chiar oferindu-mi 

oportunitatea unor cercetări, redactări și de a publica rezultatele cercetărilor ca articole de 

specialitate efectuate în echipă. Aceste persoane au avut o contribuție semnificativă: 

 

Nadezhda A Golubkina - Laboratory of food toxicology, Institute of Nutrition, 

RAMS, Moscow 109240, Russia 

J. Perea - Departamento de Producción Animal. Universidad de Córdoba. Campus 

de Rabanales. 14014 Córdoba. 

Bruno Baur - Section of Conservation Biology (NLU), Department of Integrative 

Biology, University of Basel, St. Johanns-Vorstadt 10, 4056 Basel, Switzerland. 

Charlotte Poschenrieder - Bioscience Faculty, Plant Physiology Laboratory, 

Autonomous University of Barcelona, E-08193, Bellaterra, Spain. 
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Sarah M. Cahill - Food Quality and Standards Service, Food and Nutrition 

Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Viale delle 

Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy. 

Alan Beeby - Department of Applied Science, London South Bank University, 

London SE1 0AA, UK. 

Renaud Scheifler - University of Franche-Comté, Department of Environmental 

Biology, EA 3184 MR UsC INRA, Place Leclerc, 25030 Besançon Cedex, France. 

Francesco Regoli - Istituto di Biologia e Genetica, Universita` Politecnica delle 

Marche, Via Ranieri, Monte D’Ago, 60121 Ancona, Italy. 

Slobodan P. Simonovic - Department of Civil and Environmental Engineering, 

Research Chair, Institute for Catastrophic Loss Reduction, The University of 

Western Ontario, London, Ontario, Canada N6A 5B9. 

Sukran Kultur - University of Istanbul, Faculty of Pharmacy, Department of 

Pharmaceutical Botany, Beyazıt, 34116 Istanbul, Turkey. 

Joris M. Koene - Department of Animal Ecology, Faculty of Earth and Life 

Sciences, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085, 

1081 HV Amsterdam, The Netherlands. 

A. J. Hulbert - Metabolic Research Centre, Departments of Biological Science and 

Biomedical Science, University of Wollongong, Wollongong, NSW, Australia 2522 

R. Sanz Sampelayo - Departmento de Fisiologla Animal Estacion Experimental 

del Zaidin (CS/C), Profesor Albareda, 1., 18008, Granada, Spain. 

Seran Temelli - Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of 

Food Hygiene and Technology, Gorukle Kampusu, 16059 Bursa, Turkey. 

Marcelo Hermes-Lima - Oxyradical Research Group, Departamento de Biologia 

Celular, Universidade de Brası´lia, Brası´lia, 70910-900, DF, Brazil. 

Yesim Ozogul - Department of Fishing and Fish Processing Technology, Faculty of 

Fisheries, University of Cukurova, Adana, Turkey. 

Roberto F. Nespolo - Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, 

Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile. 

 

Activitatea de colaborare și suportul primit î-mi îndreaptă gândurile de mulțumire catre: 
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Ana Buicu, Mihai Bențea, Liviu Clapa, Marian Bura, Dana Bobiț, Sonya Begg, Oana 

Rodica, Constantina Ștefancu, Ioan Haiduc, Tehei Marian, Tehei Andrei, Horia Bunescu, 

și Tișea Ioana Florica. 

 Talentul deosebit și răbdarea de care a dat dovadă în efectuarea narațiunii vocale 

din filmul documentar atașat tezei este de remarcat, astfel mulțumiri sincere se îndreaptă 

către actorul Tom Fitzpatrick din Hollywood.  

Pentru recunoașterea activității mele cu caracter interdisciplinar la nivel 

internațional mulțumesc Academiei Internaționale de Științe, secția Rusă (IAS-RS ) pentru 

acordarea titlului de academician (membru deplin activ) în decembrie 2010. Strânsa 

activitate de colaborare prin extinderea cercetărilor și contribuțiilor științifice are loc în 

parte mulțumită amabilității și profesionalismului domnului secretar științific al IAS-RS, 

profesor universitar doctor, medic și psiholog Oleg S. Glazachev al Universității de Stat 

pentru Științe Umanitare din Moscova, Federația Rusă.  

Cercetările care stau la baza acestei teze sunt în mare parte finanțate de către 

Vitagrom, și Pacific Services Network, Inc., California, Statele Unite ale Americii.  

 

Majoritatea tezei a fost redactata în timp ce mă aflam atât pe teritoriul României în 

diverse localități precum Cluj-Napoca, Oradea, Coştinesti, Sibiu şi altele. O bună parte s-a 

materializat pe teritoritoriul Statelor Unite ale Americii în timp ce mă aflam la Los 

Angeles sau Philadelphia sau spre surprinderea mea chiar și la kilometrul zero New York. 

Dacă chair și în ziua de duminică se lucra din plin la recontrucția punctului memorial al 

evenimentelor din septembie 11, nimic nu mă scutea să depun ceva efort la elaborarea 

prezentei teze doar la cățiva metri distanță. Cu acest prilej, gândul meu se îndreaptă astfel 

și către aspectele neplăcute și victimile propriilor noastre acțiuni ca oameni, ale existenței 

noastre în efortul de a ne construi o viața mai bună, echilibrată, în permanenta căutare a 

adevărului.  

 

Respectul şi mulţumirile mele se îndreaptă acum spre cele mai apropiate persoane 

din viaţa mea care au fost şi sunt aproape de mine şi la bine şi la greu. În primul rând către 

Ing. M.Sc. Otilia Buicu care a fost şi este alături de mine nu numai acasă dar şi pe câmp. 

Fie cu bagajele după noi îndesate cu cafea, răbdare, dragoste şi suport, chiar şi retuşări și 
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verificări ale diacriticelor, Otilia a fost permanent prezentă. Aici, cu acestă ocazie, ofer 

Otiliei această mică atenție, desigur confecționată de mine personal. 

 

Apoi sincerele mele mulțumiri se îndreaptă către prietenul, partenerul de afaceri și 

fratele meu Adam Soch-Williams, un soare care nu apune niciodată.  

Urmează, dar nu şi cea din urmă, fiica mea Bianca Elizabeth Nicolescu, sau “B” 

(bee = albină) care î-mi oferă una dintre cele mai profunde satisfacţii sufleteşti, și căruia-i 

mulțumesc pentru întregul suport și pentru cine și ceea ce este ca persoană. 

 

Vă invit în continuare să încercați a descoperi alături de mine unele mistere ale 

economiei naturale vis-a-vis de economia antropogenă, prin povestea spusă de către melci 

sub interpretarea și traducerea autorului acestei teze. Desigur, intenționez să continui 

studiile, cercetările și lucrările pe care vă invit ca și în viitor să le urmăriți astfel să putem 

păstra legatura. Cea mai bună carte scrisă vreodată este cea neterminată.  

 Înainte de a răsfoi în detaliu acest rezumat și cu atăt mai mult cele aproape 500 de 

pagini ale tezei, este de recomandat a face o incursiune în lumea și intimitatea melcilor 

tereștri. Veți avea ocazia să observați unele aspecte din viața melcilor tereștri comestibili, 

comportamentul, alimentația și alte particularități capate în cursul studiilor și a 

experimentelor de către autorul tezei apoi expuse în premieră mondială prin intermediul 

filmului documentar, parte integrală a acestei teze de doctorat. Filmul poartă titlul “The 

Terrestrial Snails – animal protein production machines, a promise for the future” 

semnat de autorul tezei cu pseudonimul  Adrian Toader-Williams. Documentarul a fost 

încărcat pe canalul youtube la adresa http://youtu.be/IH3Zuse2JME  la data de 27 

iunie 2012 și va fi atașat tezei în format DVD pe partea interioară, coperta din spate. 

http://youtu.be/IH3Zuse2JME
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Partea I – Studiu bibliografic 

INTRODUCERE  
 

Această teză intenționează să confere o mai bună înțelegere în ceea ce privește 

contextul creșterii melcilor în fermă ca activitate agricolă, activitate cunoscută și sub 

numele de helicicultură. Aspectul productivității este abordat din punct de vedere 

bioeconomic, eco-economia devenind astfel suport al unei activități de producție agricolă 

cu o dezvoltare durabilă. Unele subiecte sunt abordate oferind soluții, pe când altele devin 

numai subiect de interes pentru posibile cercetări viitoare.   

Melcii tereștri sunt întâlniți în viața omului în realitate dar și în literatură, fac parte 

din dieta omului din vremuri preistorice, fac parte din scrierile literare. 

   

În decorul natural, melcul 

„codobelcul” aduce un zâmbet 

oricărei vârste alături de roua 

dimineții a unui proaspăt început.  

Ca simbolistică, melcul probabil ne 

aduce aminte de originile vieții și 

pasul evoluției. Probabil ne invită 

spre o mai bună cunoaștere a 

secretelor vieții și a unei vieți 

sănătoase, începând cu „Slow food” 

apoi continuând cu „Slow lane”, 

adică „Mâncare sănătoasă” și 

respectiv „Un pas al vieții în mod 

mai calm și cugetat” (Fig. I-1.).  

Avem multe de învățat de la melc. 

 

Fig. I-1. Melc ca simbol al “Slow food”  

în fața Institutului de Științele Vieții,  

USAMV, Cluj-Napoca. 

Fig. I-1. Snail as “Slow food” symbol  

in front of the Life Sciences Institute,  

UASVM Cluj-Napoca. 

(ORIGINAL, 2012) 

 

Rezultatele acestor cercetări pot fi considerate ca și o provocare în ideea de a 

considera tehnologii zootehnice alternative pentru producerea proteinei animale, tehnologii  

cu un impact redus asupra resurselor naturale.  
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Astfel, problematica ecologică poate fi adresată în mod direct și cu efect profilactic 

în ceea ce privește protecția mediului și a sănătății publice. Creșterea animalelor 

nevertebrate poate face parte din programul de asigurare a securității alimentare în 

contextul potențialului agricol din ce în ce mai solicitat atât pentru producția de hrană 

precum și a biocarburanților.  

 

Astfel, sunteți invitați să parcurgem împreună în cele ce urmează, cu puțină răbdare, 

unele aspecte din lumea melcilor tereștri, în mod particular alimentația, nutriția, 

dezvoltarea și productivitatea acestora. Urmărind cu interes cele ce urmează ar putea oferi 

un plus spre o mai bună înțelegere a principiilor ce stau la baza procesului bioeconomic. 

 

 

 

1. IMPORTANŢA CREŞTERII MELCILOR COMESTIBILI 

Studiile efectuate de echipa condusă de Lloveras Lluis pune în evidență folosirea ca 

hrană de către om a melcilor tereștri comestibili încă din anii 24.480 ±110 AP . În acele 

vremuri și în acele zone erau consumați melcii tereștri din specia Iberus alonensis,  

conform rezultatelor studiilor arheologice. Situl arheologic Parpallo oferă cele mai vechi 

evidențe în ceea ce privește folosirea ca hrană a speciilor Helix de către om, mergând până 

la 21.105 ±900 AP. Specia Capaea nemoralis face parte din dieta omului încă din 12.240 

±110 AP conform LLOVERAS et al., (2011). Putem observa o gamă largă a conținutului 

de proteină a cărnii de melci Helix pomatia de la o varietate la alta corespunzătoare 

diferitelor arealuri,  situându-se între 10,82 și 16,60 % (ZYMANTIENE et. al, 2006).  

Datorită bogăţiei în acizi graşi polisaturaţi pe care melcii o prezintă, consumul 

cărnii de melc combate acumularea de colesterol. Având conţinutul ridicat de săruri 

minerale şi fier, carnea de melc este un aliment deosebit de hrănitor în timpul sarcinii şi 

alăptării. Helix pomatia agglutinin (HPA) fiind o N-acetilgalactosamină (GalNAc) lectină 

cu rol de liant ce se găseşte în glanda albumin (SANCHEZ et al., 2006) a melcului Roman 

(Helix pomatia) este capabilă să facă diferenţa între celulele bolnave faţă de cele sănătoase 

fiind astfel o armă puternică împotriva patogenilor aglutinaţi, fiind astfel dovedit a fi o 
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unealtă importantă în histopatologie, afirmă Brooks and Wilkinson, (2003), citaţi de 

SANCHEZ et al., (2006). Identificarea tumorilor benigne și a celor cancerigene ale glandei 

tiroide este o altă aplicație a Helix pomatia aglutinin (HPA) conform PARAMESWARAN 

et al. (2011). GONZALEZ et al., (2000), recomandă cremele cu extract de melci pentru 

vindecarea și cicatrizarea rapidă a pielii afectate în urma arsurilor. 

Proprietăţile lectinei HPA sunt descrise de MANSBRIDGE şi KNAPP, (1984) ca fiind 

utile în procesele investigative ale psoriazisului. 

În combaterea unor tipuri de acnee, keratossis pilaris, COONS, (2007) recomandă 

creme cu ser de melci. Conținutul de aminoacizi a mucusului de Cornu aspersum a fost 

determinat de WILLIAMS, (1960) care, în lucrarea sa a numit mucusul ca fiind gelatină. 

 Prin îndeplinirea condiţiilor de igiena produselor alimentare conform ISO 22000, 

produsele congelate nu prezintă risc pentru consumul uman spune DOKUZLU, (2005).  

Dat fiind comportamentul alimentar şi particularităţile fiziologice ca buni 

bioacumulatori, melcii tereştrii sau demonstrat a fi excelenţi bioindicatori (REGOLI et al., 

2006) folosiţi pentru monitorizarea efectului poluarii în zonele urbane ca fiind o metodă 

relativ ieftină, oferind posibilitatea de evaluare integrată în timp a calităţii mediului. 

Printre primele interese ale NASA asupra melcilor, anume specia Helix pomatia, a 

constituit-o folosirea hemocianinului de la aceștia pentru studii NASA în ceea ce privește 

biologia moleculară cu aspecte ale organizării materiei extratereste (FERNADEZ-

MORAN, 1965). Raportul din 1965 către Agenția Națională pentru Aeronautică și 

Cercetări Spațiale ale Statelor Unite ale Americii (NASA), arată acest fapt. 

FUJII et al., (1992) citează în lucrarea acestora concluziile studiilor efectuate de 

Nitta și publicate în 1989 în jurnalul CELLS cu referire la spațiul necesar alocat producției 

de hrană, un scenariu al stației lunare care ar fi constituit din 6 module de fermă a câte 60 

metri pătrați fiecare. MIDORIKAWA et al, (1993) aduce precizări ca spațiul necesar a fi 

alocat pentru producția vegetală necesară pentru alimentația fiecărui membru al 

echipajului bazei lunare este de 40 metri cubi. Echipa condusă de Midorikawa, a crescut 

melci Helix pomatia timp de 7 ani în sistem controlat utilizând furaje concentrate artificial 

considerând faptul că melcii (numiți escargot în publicația acestora) vor oferi o sursă 

efectivă de nutrienți membrilor echipajelor bazelor lunare și  a misiunilor interplanetare 

Fig. 1.7.1.. Conform celor arătate în diagrama echilibrului material (Fig. 1.7.1.) elaborată 
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în urma cercetărilor NASA și publicate de MIDORIKAWA, (1993), reiese capacitatea 

melcilor (Helix pomatia) de a valorifica resurse care ar fi fost neconsumabile de către om. 

 

 

Fig. 1.7.1  Echilibrul material în sistemul hrană / deșeuri. 

Fig. 1.7.1  Material balance in food / waste system. 

(prelucrare după: MIDORIKAWA, 1993 și NASA, 1998) 

 

Porțiunea neconsumabilă (Fig. 1.7.1.) de către om reprezintă în mare parte celuloza 

care poate fi digerată de către melci dat fiind încărcătura și spectrul enzimatic pe care 

aceștia îl dețin prin intermediul bacteriilor a caror gazdă melcii sunt (CHARRIER, 1998). 
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Bilanțul material (Fig. 1.7.1.) este o oglindă clară a caracteristicilor bioeconomice 

ale creșterii melcilor, caracteristică estențială ce trebuie îndeplinită în asigurarea hranei 

echipajelor antrenate în călătoriile spațiale, unde resursele sunt limitate. Ar fi fost nu 

numai benefic dar ar fi avut o doză de eleganță dacă umanitatea în general ar fi considerat 

Terra ca un corp în spațiu cu resurse limitate precum navetele și Stațiile Internaționale 

Spațiale (ISS). Desigur, ne aflăm în situația de a explora și eventual exploata spațiul având 

în vedere resursele limitate valabile. În același timp, doar ce am început să realizăm că 

resursele ce ne oferă planeta noastră mamă sunt limitate. Multe campanii pro-natură, pro-

mediu au avut loc, multe adevăruri au fost și sunt spuse dar puțini sunt cei care doresc să 

renunțe la „felia” lor. Nu trebuie uitat că Terra nu ține partea nimanui iar natura nu dorește 

decât să păstreze echilibrul vieții (CAMERON, 2009). 

Cercetările continuă, astfel la 31 martie 2012, cercetătorii de la Russian Federal 

Space Agency (Agenția Federală pentru Cercetarea Spațiului din Federația Rusă) au trimis 

în spațiu 50 de melci tereștri pentru cercetări biologice. Lansarea de la cosmodromul 

Baikonur din Kazakhstan a avut loc cu succes (SPACESCAN, 2012). 

Creșterea melcilor este o activitate care nu necesită un input mare de energie. În 

special, dacă considerăm că activitatea de creștere a melcilor comestibili se poate 

desfășura în ferme modeste, cu asigurarea alimentației melcilor prin exploatarea plantelor 

perene ca furaj vegetal. Instalațiile de irigații automatizate pot asigura un climat adecvat 

pentru creșterea plantelor și a melcilor din fermă.  

Capacitatea melcilor de a converti materialul celulozic și a sintetiza azotul 

anorganic prin intermediul activității enzimatice microbiene din tractul digestiv al 

acestora, face ca o dată cu îmbunătățirea calități solului aceștia să fie o sursă de proteină 

animală dintre cele mai sănătoase pentru consumul uman cu efect profilactic și remediator 

după cum a fost arătat mai sus. 

Ceea ce este important în procesul bioeconomic se situează în cadrul cauzelor și 

efectelor schimburilor comerciale și a activității umane în relația cu sistemele vii.  

În activitatea agro-alimentară relația se bazează pe efectele și schimburile energo-

materiale ce implică și afectează reciproc atât omul prin acțiunea sa asupra resurselor 

naturale dar și răspunsul naturii ca partener loial omului și dependent de deciziile acestuia  
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(TOADER-WILLIAMS, 2010). Omul și-a extins activitatea sa recurgând la scule și 

utilaje, instalații și tehnologii ce constituie instrumente exosomatice (GEORGESCU-

ROEGEN, 1971). Ferma agricolă și instalațiile de procesare și fabricare a produselor 

alimentare sunt doar unele de astfel de instrumente ce stau la baza economiei antropogene. 

Ferma este un sistem viu (GRUIA, 1998), iar ca amenajare și instalație de 

producție, în contextul bioeconomiei poate fi considerată ca fiind un instrument 

exosomatic (GEORGESCU-ROEGEN, 1971). Precum oricare alte scule, unelte și utilaje, 

și acest instrument necesită a fi dimensionat corespunzător pentru a satisface scopul propus 

în mod eficient.  

Scopul cercetărilor ce fac obiectul acestei teze, urmărește a determina relația mediu, 

alimentație și nutriția melcilor, specia folosită, capacitatea, calitatea și eficiența de 

producție, puse în contextul bioeconomic, al expoatării resurselor naturale în maniera de a 

le proteja în același timp. Un plus de motivație pentru abordarea acestui subiect este 

cerința pe piață a cărnii de melc alături de evidențele efectelor colectării din natură a 

melcilor, în special zona de est a Europei (WELCH and POLLARD, 1975) (TOADER-

WILLIAMS, 2009a).  

 

2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CREŞTEREA MELCILOR PE 

PLAN MONDIAL ŞI NAŢIONAL 

 

În anii 1980, consumul de melci la nivel Mondial se situa undeva la 320.000 tone pe an, 

majoritatea acestor melcii fiind colectați din natură, din țarile est-europene precum 

Polonia, România, Bulgaria, și altele, pe când numai 5.000 de tone erau produse în ferme 

helicicole. Recoltarea din natură a continuat să aibă repercursiuni asupra echilibrului 

ecologic, consumul crescând vertiginos către 405.000 tone pe an în 1990, cu 24.000 tone  

produse în crescătoriile de melci, fermele helicicole fiind înființate datorită cerințelor. 

În 2010 și 2011, piața melcului la nivel Mondial a înregistrat o cifră de afaceri de 

aproximativ 10 miliarde Euro pe an cu un consum de circa 400.000 tone de melci din care 

totuși numai 55.000 tone fiind produși în ferme helicicole specializate în creșterea melcilor 

tereștri comestibili (http://www.lumache-elici.com) (Fig. 2.1.1.).  

http://www.lumache-elici.com/
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Fig. 2.1.1.  Consumul de melci tereștri comestibili la nivel global. 

Fig. 2.1.1.  Edible terrestrial snails consumption at the global level. 

(sursa: Instituto Internazionale di Elicicoltura,   

Cherasco, http://www.lumache-elici.com/) 

 

În anul 2003 s-au plătit 5,2 euro pe kilogram de melci vii. Preţul este stabilit în luna 

septembrie la Bursa de la Paris. În anul 2004 oferta de melci a acoperit numai 15% din 

cererea mondială (BURA, 2004).  

Cotația pe piața melcilor a 

fost afectată de scăderea 

economică, care este resimțită la 

nivel global. În 2011 melcii Helix 

aspersa Muller, hrăniți vegetal, au 

fost vânduți la 3,50 – 5,50 

Euro/Kg. Helix aspersa maxima 

au avut un preț mai scăzut, anume 

2,00 - 2,50 Euro/Kg. Helix 

pomatia nu s-a bucurat mai mult 

de 2,50-3,50 Euro/Kg. 

 

Fig. 2.1.4. Produse Escargot în piață la Torino. 

Fig. 2.1.4. Escargot products in Torino, Italy. 

(Snails-Italy Torino mercado – foto: Sebastian 

Fischer@en.wikimedia.org.) 
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Melcii Eobania vermiculata (Rigatella) au avut o cotație pe piață de 3,00-4,00 

Euro/Kg, pe când Theba pisana (Babbaluccio) a înregistrat 5,00-6,00 Euro/Kg, conform 

ELICICOLTURA 83 din Ianuarie 2012. 

 

Gradul de sustenabilitate și respectul față de produse, natură și consumatori. 

Rețeaua de magazine „Whole Foods” din Statele Unite ale Americii a adoptat un sistem de 

clasificare a produselor agro-alimentare după „gradul de sustenabilitate” (Fig. 2.1.16.).  

Conform GOURMET NEWS (2010),  rețeaua de magazine „Whole Foods” 

încurajează consumatorii în a lua decizii bazate pe impactul producerii diverselor produse 

asupra mediului. Culoarea verde reprezintă „cea mai bună alegere”, galben „alternativă 

bună„ iar roșu reprezintă „a se evita”.  

Desigur că e de mirare să vezi astfel de însemne care ar contraveni interesului de a 

vinde marfa, dar în contextul bio-economiei precum și al eco-economiei, educația 

populației și alegerile unor produse sănătoase pentru individ precum și pentru natură 

conduce spre un câștig al tuturor, un beneficiu pentru umanitate. Acesta este modul în care 

problematica crizei globale, economice și ecologice necesită a fi adresată.  

Surpriza este cu atăt mai șocantă dar și încurajatoare dat fiind faptul că această 

inițiativă a pornit a fi aplicată la data de 13 septembrie 2010 în Austin, statul Texas 

(GOURMET NEWS, 2010), zona cu populația cea mai conservativă a Statelor Unite. Dacă 

o astfel de inițiativă, de a descuraja consumul de produse agro-alimentare care au un 

impact negativ semnificativ asupra sistemului ecologic, a pornit din Texas, este greu de 

conceput orice rezistență din partea altora cu o găndire mai deschisă și orizonturi largi și 

cu sens de dăruire. 

Melcii, după cum se poate remarca în Fig. 2.1.16. sunt gradați cu verde, și aceasta 

nu ar trebui sa ne surprinda, mai cu seamă după cum vom înainta în conținutul acestei 

lucrări și după ce vom conclude rezultatele studiilor și cercetărilor experimentale.  

Atât în Franța precum și în Statele Unite ale Americii mai nou, ziua de 24 mai este 

„Ziua Națională a Melcului” (Fig. 2.1.17.). Ouăle de melc ai și acestea succes fiind 

tratate precum icrele negre. One ounce (28,3495 grame) de ouă se vinde pe piață în jur de 

U.S. $100,00.  
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Fig. 2.1.16. Escargot în rețeaua de magazine 

„Whole Foods”. 

Fig. 2.1.16.  Escargot at „Whole Foods” 

markets. La Jolla, San Diego, California. 

(ORIGINAL, 2012) 

 
 

Fig. 2.1.17. Simbolul: Mai 24,  

Ziua națională a melcului. 

Fig. 2.1.17. The symbol: May 24th,  

National Escargot Day. 

 

(după: http://www.squidoo.com/national-

escargot-day2)   

 

Fig. 2.1.18. Produse escargot gata pentru a fi consumate. 

Fig. 2.1.18. Ready to be consumed escargot product. 

(după: http://www.squidoo.com/national-escargot-day2)   

 

Produsele escargot (Fig. 2.1.18.) , sau în general produsele helicicole, capătă din ce 

în ce mai mult respect din partea consumatorilor și a rețelelor de distribuție a acestora. 
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3. MORFOLOGIA MELCULUI 
 

La melcii din clasa Gastropode (gaster = pântece; podos = picior) se disting trei 

părţi principale ale corpului şi anume: capul, masa viscerală și piciorul. Piciorul este 

puternic dezvoltat.  Este „talpă” pe care animalul se sprijină şi se târăşte. Piciorul este 

situat ventral, imediat sub masa viscerală de unde provine şi numele clasei (RADU şi 

RADU, 1967). Cochilia gastropodelor este porțiunea corpului care servește nu numai ca 

atașament al mușchiului dar și pentru protecția împotriva predătorilor și distrugerii 

datorate diverselor acțiuni mecanice. Cochilia gastropodelor este constituită din mai multe 

straturi care sunt constituite din carbonat de calciu (CaCO3) precipitat organic. 

În procesul mineralizării cochiliei, sunt acumulate minerale importante în cochilie, 

provenite din alimentația melcilor având ca origine solul cu încărcatura sa minerală. 

Printre mineralele întâlnite în compoziția cochiliei se află desigur metale grele precum și 

seleniu (Se) (TOADER-WILLIAMS and GOLUBKINA, 2009), microelement care poate 

fi atașat proteinelor formând metalo-proteine. 

În principiu, cochilia este un exoschelet care suportă și protejează corpul 

animalului, în contrast cu endoscheletul care are rolul de a fi structura de rezistența a unui 

organism de care sunt atașate musculatura și alte organe ce constituie corpul în întregimea 

lui. Acest exoschelet al melcului, a fost demonstrat la specia Cornu aspersum ca fiind un 

organ cu rol funcțional în nutriția melcului, anume rolul de rezervă minerală în situația 

când dieta nu este corespunzătoare cerințelor (BEEBY and RICHMOND, 2011).  

Exoscheletul moluştelor este relativ moale în perioada de creştere, ceea ce le face să 

fie mai vunerabile predătorilor până la maturizarea completă (CAMPBELL et al., 1997). 

Este ştiut că în general, plantele precum și animalele, au nevoie de calciu (Ca) 

pentru dezvoltarea lor. Melcul necesită mai mult calciu, atât pentru a-și produce cochilia 

dar și pentru producerea epifragmelor (e) care după cum se poate observa sunt destul de 

groase, necesitând foarte mult calciu și energie pentru generarea acestei structuri materiale. 

Calciul este necesar și pentru repararea fracturilor cochiliilor. Cu cât melcii sunt mai tineri, 

cu atât aceștia au o cochilie mai fragilă și moale, dat fiind faptul că aceasta este în continuă 

dezvoltare, ceea ce-i face sa fie mai vulnerabili predătorilor (CAMPBELL et al., 1997). 
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Dezvoltarea melcului depinde foarte mult de starea de sănătate a adulților părinți, 

de nutriția acestora și de mediul de creștere. 

Ouăle mici vor produce tineret cu șanse de supraviețuire reduse afirmă Baur (1994) 

citat de BEEBY and RICHMOND (1998). Producția de ouă este un efort fiziologic major 

și implică lansarea resurselor materiale și energetice care, la unele specii, se sfârșește cu 

moartea părintelui (BEEBY and RICHMOND, 1998).  

 

4. SPECIFICUL ALIMENTAŢIEI MELCULUI 
 

Hepatopancreasul este foarte dezvoltat. Secreţia hepatopancreasului are proprietatea 

de a digera o varietate largă de nutrețuri. Helix (sp) este unul dintre puținele specii de 

metazoare ale cărui glande digestive secretă fermentul celulază (RADU şi RADU, 1967). 

Această enzimă are rolul de a procesa celuloza în timpul digestiei.  

Pentru creșterea melcilor, printre plantele recomandate sunt sfecla, rapiţa, varza, 

floarea soarelui, cicoarea, anghinarea și napul. Dovleacul și morcovii pot face de asemenea 

parte din dieta melcilor mai cu seamă spre sfârșitul sezonului, când vegetația este în 

scădere (AVAGNINA, 2006). 

Eficienţa asimilării de 0,4-0,9 la Stylommatofore este în general mare pentru 

animalele erbivore. Stern, 1970, citat de BARKER, 2001, a descoperit că A. ater hrănit pe 

tot cursul vieţii cu salată (Lactuca sativa Linnaeus) (Asteraceae), a utilizat 70% din hrana 

ingerată. Din aceasta, necesarul pentru respiraţie (întreținerea funcțiilor vitale) totalizează 

60% pe când creşterea şi reproducţia 40%. Rezultate similare au fost obţinute pentru alte 

specii erbivore Stylommatofore. 

Variaţii în cantitatea de lipide, carbohidrați, proteine şi fibre în dieta melcilor pot 

afecta creşterea melcilor din subfamilia Stylommatofore afirmă Jess and Marks, (1989) 

citaţi de BARKER, (2001). 

Solul face parte din dieta zilnică a melcilor. PEREA et al., (2008) în urma unor 

investigaţii elaborioase demonstrează gradul de conversie alimentară la diferite vârste. 

Când Cornu aspersum a fost crescut în prezenţa humusului, s-a hrănit în mod regulat cu 

suplimentul şi melcii au crescut semnificativ mai rapid. 
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Efectul carbonatului de calciu (CaCO3) asupra ritmului de creştere la melcii 

Cornu aspersum a fost demonstrat de PEREA et al., (2004) prin tratarea dietei acestora cu 

12,5% carbonat de calciu (CaCO3) şi cu 22,5 % CaCO3   Rezultatele au arătat diferenţe 

semnificative între cele două tratamente. În al doilea tratament se obţine o creştere mai 

mare şi o rată a mortalităţii mai scăzută. La o densitate mare melcii ramăn mai mici şi 

ating greutatea optimă într-un timp mai îndelungat (MAYORAL et al., 2004). Alegerea 

nutreţului la gastropodele terestre (BARKER, 2001) este influenţată de compoziţia 

calitativă a acestuia, de cantitatea şi de accesibilitatea aceastuia. În cazul când stimulii sunt 

foarte puternici, precum mirosul generat de către Foeniculum vulgare, acesta este devorat 

destul de rapid de către Helix pomatia în ciuda faptului că melcul provine din preajma 

altor nutrețuri preferate de către el (TOADER-WILLIAMS și BENȚEA, 2010). TEYKE, 

(1995) demonstrează faptul că la Helix pomatia, o singură expunere la o anumită hrană a 

indus preferinţa pentru acea hrană.  

Melcii au un sistem de protecție care-i ajută să supraviețuiască în condiții climatice 

extreme, atât la temperaturi caniculare precum și la temperaturile scăzute din timpul iernii. 

Diferite specii se comportă diferit în funcție de arealul de unde provin sau unde sunt 

aclimatizați.  

 În perioadele de vară când temperaturile depășesc valori de 26-27 
0
C, melcii 

intră în starea hipometabolică în care funcțiile biologice sunt încetinite spre a preveni 

deshidratarea și consumul de resurse. Astfel, melcul generează de la brâul mantalei o 

epifragmă care-i permite să se izoleze parțial de mediul ambiant până la momentul când 

condițiile devin iar propice unei activități normale. Această stare de letargie, de 

hipometabolism a melcului în timpul verii se numește aestivare. După ce elimină 

excrementele, și orice rest de hrană (TUDOR, 2005) melcii se „căpăcesc” prin generarea 

unei epifragme mai solide impropriu dar popular numită „opercul”, procesul fiind numit 

„operculare”. Melcii astfel operculați sunt în stare de hipometabolism care poate dura mai 

mult în timpul iernii, stare numită hibernare, o altă stare letargică în mare măsură identică 

cu aestivarea care din urmă poate dura câteva zile sau săptămâni. Hibernarea poate dura 6, 

7 sau chiar 8 luni, în funcție de areal și starea vremii. 

Melcii sănătoși, pot trece cu ușurință peste aceste faze a căror tranziție este foarte 

solicitantă, și revenind imediat la activitatea normală vor începe să caute hrană.  
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În primele momente ale trezirii din aestivare, activitatea enzimatică responsabilă 

pentru menținerea în bune condiții a sistemului imunitar intră în alertă, conform unui 

studiu pe Cornu aspersum (Helix aspersa) care a pus în evidență mecanismul.  

Activitatea enzimei seleniu-dependentă glutation perozidază (GPx), la nivelul 

anumitor organe este accelerată în situații de stress precum trecerile de la starea de 

aestivare sau hibernare la starea normal activă.  

Astfel Se-GPx a fost identificat a fi de 4,9 – 1,8 ori mai mare la nivelul hepatopancreasului 

(RAMOS-VASCONCELOS and HERMES-LIMA, 2003). Activitatea Se-GPx la nivelul 

mușchiului piciorului a fost de asemenea mărită de 3,9 ori în timpul estivării. 

Reglarea sistemului anti-oxidativ în timpul hipometabolismului poate constitui un 

mecanism de reducere a stresului oxidativ în timpul ciclurilor de aestivare și trezire 

(RAMOS-VASCONCELOS and HERMES-LIMA, 2003). 

 

5. TEHNICI ŞI METODE DE HRĂNIRE A MELCULUI ÎN DIFERITE 

SISTEME DE CREŞTERE 
 

 Numitorul comun al tuturor activităților care au la bază principiile economiei 

clasice, ca model de bază a economiei atropogenice la momentul de față, este obținerea 

unui profit. Unul dintre principiile care stau la baza bioeconomiei sunt acceptarea de către 

om a regulilor impuse de către natură, reguli care au fost trasate odată cu apariția vieții pe 

Terra și funcționează în strict parteneriat (natură-om). 

Din punct de vedere bioeconomic, în activitatea agricolă se urmărește obținerea de 

producții mari pe unitatea de suprafață, în timp ce condiția solului este menținută la un 

nivel al potențialului de producție maxim. 

Indiferent de sistemul de creștere, melcii fiind capabili să digere celuloza din 

resturile vegetale alături de capacitatea acestora de a sintetiza azotul anorganic din 

atmosferă prin intermediul bacteriilor din tractul digestiv, participă la îmbunătăţirea 

ferilităţii solului. 

Ciclul biologic complet este un sistem de creştere a melcilor în aer liber, sistem 

studiat de mai bine de 30 de ani de către domnul Giovanni Avagnina. În crescătoria de 



 

 22 

melci cu ciclu biologic complet semănarea plantelor se face direct în interiorul ţarcurilor 

de melci, astfel costurile pentru alimentaţie sunt reduse. 

Metoda Teliu constă în principiu în consemnarea experimentelor din câmp și 

introducerea lor în cadrul fermei helicicole. Un element important în metoda Teliu este 

folosirea melcilor colectați din împrejurimile fermelor în faza de populare. 

Sistemul de creştere intensiv constă în folosirea plantelor cultivate mai mult ca 

drept adăpost, iar procesul de hrănire constă în alimentarea melcilor cu furaj concentrat 

după anumite reţete. Furajul este plasat pe dispozitive special amenajate numite hrănitoare.  

 

 

6. ORGANIZAREA GENERALĂ A CERCETĂRILOR  
 

Aceste studii descrise în prezenta lucrare investighează fezabilitatea activităţi de 

creştere a melcilor comestibili şi optimizarea acesteia în condiţiile specifice din România 

precum şi introducerea în alimentaţia melcilor a unor plante mai puţin cunoscute ca făcând 

parte din dieta acestora. Exploatarea eficientă a terenurilor agricole în mod ecologic 

considerând pe de o parte igiena alimentară precum şi factorii energetici, resursele umane 

şi factorii economici pe de altă parte trebuie considerată în amenajarea fermelor de melci 

comestibili. Un design de fermă bazat pe principii bioeconomici, cu impact ecologic redus 

și productivitate maximă este propus ca urmare a sintetizării rezultatelor experimentelor și 

îmbinarea unor concepții inovatoare. 

Îmbunătăţirea şi optimizarea eficienţei de producţie şi a parametrilor economici în 

activitatea de helicicultură este o altă necesitate pe care prezenta lucrare tinde să o 

abordeze. Astfel se impune necesitatea identificării unor plante valoroase ce pot servi ca 

nutreţ vegetal satisfăcând necesităţile de nutriţie şi preferinţele dietetice ale melcilor, 

precum şi creşterea rezisteţei acestora în condiţii climatice extreme ce se dovedesc a fi din 

ce în ce mai frecvente şi mai pronunţate. Pentru acelaşi scop, având în vedere şi creşterea 

cerinţelor pe piaţa melcului, tehnologia creşterii melcilor în regim intensiv impune 

furajarea acestora cu concentrate, deseori aditivii furajeri având un aport pozitiv în 

productivitatea fermelor de melci. Astfel, influenţa aditivului furajer Sel-Plex
TM(*)

 asupra 

productivităţii melcilor şi a calităţii cărnii acestora face de asemenea obiectul acestei teze. 
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Spre deosebire de studiul altor specii de animale de fermă, studiul melcilor prezintă 

unele particularităţi deosebite (Fig. 6.2.1.), atât în ceea ce priveşte organizarea loturilor 

experimentale, alimentaţia acestora precum şi monitorizarea animalelor, a nutreţurilor 

consumate dar mai cu seamă corelarea sporului în greutate cu consumul de aliment şi 

corelarea calităţii cărnii de melc cu valorile nutritive a alimentelor consumate de către 

melci. Acest fapt se datorează abilității acestora de a sintetiza azotul anorganic și a faptului 

că melcii consumă într-o bună masură sol unde-și găsesc multe dintre substanţele nutrive. 

 

 

Fig. 6.2.1. Strategia şi secvenţa desfăşurării diferitelor etape ale cercetării. 

Fig. 6.2.1. The strategy and the different followed research steps sequence. 

(ORIGINAL, 2009) 

 

 

Această lucrare se referă la principalele doua specii de melci tereştri comestibili 

întâlniţi în România, și anume specia autohtonă Helix pomatia precum şi Cornu aspersum. 
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Helix pomatia Linn. 1758 (LINNAEI, 1759), numit în mod popular Melcul Roman 

(Roman Snail), cunoscut pe piaţa melcului ca Escargots de Bourgogne, este o specie 

autohtonă des întâlnită prin tufişurile umede, pe la marginea pădurilor sau pe lângă ape 

aproape pe întreg teritoriul României. 

Această specie a fost adoptată 

pentru creştere de unii fermieri dat 

fiind faptul că este cerută pe piaţa 

mondială şi având în vedere că este 

o specie care nu necesită a fi 

aclimatizată fiind des întălnită în 

natură şi adaptată la condiţiile 

climatice specifice din România. 

Helix pomatia (Fig. 6.3.1.1.) este 

specia protagonistă în metoda Teliu 

care în timp s-a dovedit a fi o 

metodă ce a dus la incapacitatea de 

plată a societăţii Escar Prod SCA 

(abatorului) din Teliu, judeţul 

Braşov precum şi la falimentul 

fermierilor membrii în asociaţie.  

 
Fig. 6.3.1.1.  Melci autohtoni Helix pomatia,  

Ferma Crăieşti, Judeţul Cluj, România. 

Fig. 6.3.1.1.  Autochthonous Helix pomatia snails,  

Crăieşti farm, Cluj district, România. 

 (ORIGINAL, 2009) 

 

Melcii din specia Helix pomatia folosiţi pentru experimente au fost recoltaţi chiar 

din ferma de melci în interiorul căreia experimentele au avut loc, anume Ferma de melci 

din localitatea Crăieşti, judeţul Cluj, România. Melcii au fost selecţionaţi în vederea 

obţinerii unei populaţii pe cât se poate de omogene, clasificate pe vârste şi cu un grad de 

dezvoltare cât se poate de uniform pentru popularea loturilor experimentale. Coordonatele 

GPS ale fermei din Muntenii de Sus sunt GPS N46.60604
0
, E23.59995

0  
înregistrate sunt 

prezentate aici cu scopul asigurării trasabilităţii celor expuse în această lucrare după cum 

propune în lucrările sale TOADER-WILLIAMS (2009 a, b). 

Cornu aspersum Linnaeus 1758 (LINNAEI, 1759), (Fig. 6.3.1.2.) popular numit 

Melcul de Gradină, cunoscut pe piaţa melcului ca Petit Gris, este cunoscut în literatură şi 
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sub sinonimele Helix aspersa Muller 1774 (MULLER, 1786), Cantareus aspersus (C. 

Aspersus). Pe piaţa mondială Cornu aspersum este cea mai cerută specie motiv pentru care 

este cea mai bine plătită.  Cornu aspersum a prezentat căteva probleme pentru fermieri în 

România, precum procurarea puietului viabil pentru popularea fermelor, maturizare şi 

reproducţie, culminând cu asigurarea condiţiilor de hibernare a acestei specii având în 

vedere iernile friguroase şi vânturile puternice din timpul iernii ce pot fi întâlnite mai cu 

seamă în condiţiile unui câmp deschis.  

 
Fig. 6.3.1.2.  Melcii Cornu aspersum colectaţi din ferma de melci Eugen Bârsan,  

Muntenii de Sus, Judeţul Vaslui, România. 

Fig. 6.3.1.2.  Cornu aspersum snails collected from Eugen Bârsan snails farm,  

Muntenii de Sus, Vaslui district, România. 

Coordinates GPS N 46.69554
0
 , E27.77123

0
 

(ORIGINAL, 2009) 
 

Melcii Cornu aspersum au fost importaţi din ţări precum Franţa, Italia, Spania, etc. 

în România cu scopul de a fi crescuţi în fermele helicicole şi nimeni nu a anticipat că ar fi 

probleme cu hibernarea lor, fiind acceptată soluţia propusă iniţial în tehnologia de creştere, 

anume folosirea unor plase speciale numite tessuto-non-tessuto din material sintetic sub 

pătura de zăpadă soluţie dovedit a fi insuficientă pentru condiţiile din România. 

 

Plantele utilizate ca nutreţ în timpul experimentelor sunt Taraxacum officinale, 

Sonchus oleraceus, Equisetum arvense, Atriplex hortensis, Lupinus polyphyllus (perenis ), 

Rumex acetosa, Rheum officinale, (Rheum rhaponticum), Armoracia rusticana (Armoracia 
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lapathifolia), Arctium lappa, Thymus vulgaris, Lavanda officinalis, Foeniculum vulgare, 

Hyssopus officinalis, și Symphytum officinale. 

În urma analizelor chimice efectuate asupra probelor de sol recoltate din terenurile 

experimentale de la Crăiești precum și cele de la Băișoara s-au determinat principalele 

elemente chimice constituente ale solului în zonele experimentale. 

În perioada experimentelor, atât în anul 2009 precum și 2010 au fost înregistrate 

temperaturi extreme, caniculare, pe perioade extinse în zona județului Cluj. 

Pentru asomarea melcilor s-a aplicat o metodă inovativă numită „Intimate Contact 

Induced Surface Separation” sau prescurtat ICISS, metodă care este o premieră pe plan 

mondial (TOADER-WILLIAMS, 2011a) nu numai că facilitează sacrificarea și extragerea 

completă a cărnii dar și reduce durerea și suferința melcilor comparativ cu fierberea de vii 

a acestora. Determinare a compoziţiei chimice brute a nutreţurilor şi a cărnii a fost efectuat 

după schema Weende. Aprecierea gradului de fitness a melcilor a fost efectuată printr-o 

metodă nouă, premieră mondială (TOADER-WILLIAMS and BUICU, 2011) conform 

literaturii valabile pănă la această dată. Viteza de deplasare a melcilor este un indicator al 

ratei metabolice și a stării de sănătate. Înregistrarea video digitală a melcilor deplasandu-se 

pe hârtie milimetrică stă la baza metodei.  

Pentru prelucrarea datelor statistice a fost folosit Microsoft Office 2003 modulul 

Excel împreună cu GraphPad 5.03 (HARVEY, 2007). Analiza variaţiei monofactoriale 

(One Way ANOVA) şi testul Tukey (Tukey Test Multiple Comparison Test) au fost 

efectuate pentru a găsi semnificaţiile statistice ale datelor obţinute în urma experimentelor.  
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7. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢA UNOR 

NUTREŢURI VEGETALE ASUPRA PERFORMANŢELOR DE 

PRODUCŢIE LA MELCI 
 

 Experimentele au avut loc la Crăiești și la Băișoara, județul Cluj. Mai multe 

variante și repetiții au constituit diferite țarcuri. În fiecare țarc de 1 mp fiecare au fost 

introduși 40 de melci. Au fost și situații când au fost folosiți 160 melci / mp, atât Helix 

pomatia precum şi Cornu aspersum de diferite vârste. Cele mai bune rezultate au fost 

obținute în loturile ce conțineau în mod predominant Rumex acetosa, Armoracia rusticana 

(Armoracia lapathifolia), și Symphytum officinale. 

Cel mai bun indice de conversie a hranei (ICH) (FCR) de 4,80 la Cornu aspersum  a fost 

obținut în situația când Curcubita maxima a fost administrat cu concentrate furajere. 

 Carnea melcilor Helix pomatia crescuți în lotul CV -3(E) în prezența Symphytum 

officinale a înregistrat cel mai înalt nivel de proteină, anume 14,7530% față de lotul CV -

2(E),  Rumex acetosa, cu un nivel de 12,0981%  și martorul CV-1(M) cu 10,3213%. 

(Fig.7.7.2) 

Carnea melcilor Cornu aspersum crescuți în lotul BV-3(E)  în prezența Symphytum 

officinale a înregistrat cel mai înalt nivel de proteină, anume 15,4662% față de lotul BV-

2(E)  Armoracia rusticana cu un nivel de 14,0970 % și martorul BV-1(M) cu  12,3110 %. 

(Fig. 7.7.3.) 

Rata supraviețuirii la Helix pomatia de 12 luni a fost în CV -2(E) de 90% iar în CV 

-3(E) de 81, 25% față de martor CV-1(M) cu 26,88%. Prolificitatea nu a fost studiată 

datorită vărstei melcilor de numai 1 an. 

Rata supraviețuirii la Cornu aspersum de 1 an a fost în BV-2(E)  de 35% iar în BV-

3(E) de 41, 88% față de martor BV-1(M) cu 16,25%. (Fig. 7.7.4.) 

Prolificitatea la Cornu aspersum a fost în BV-2(E)  de 620% iar în BV-3(E) de 

350% față de martor BV-1(M) cu 250%. (Fig. 7.7.4.) 

Gradul de fitness a melcilor tineri Cornu aspersum a fost evaluat prin viteza medie 

de deplasare a acestora. La BV-2(E)  avem 1,5142 mm/s, în BV-3(E) 1,3572 mm/s față de 

martor BV-1(M) cu 1,1527 mm/s. Ritmul cardiac relativ constant la cca 100 BPM. (Fig. 

7.7.6. ). 
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Fig. 7.7.2.  Compoziţia chimică a cărnii melcilor Helix pomatia în vârstă 12 luni 

alimentaţi cu nutreţuri vegetale în perioada 5 iunie – 28 august, 2010, ferma Crăieşti. 

Fig. 7.7.2.  Meat’s chemical composition of the 12 month old Helix pomatia  snails  

raised with vegetal feed during the June 5 – August 28, 2010 experiments, Crăieşti farm. 

 (ORIGINAL, 2010) 
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Fig. 7.7.3. Compoziţia chimică a cărnii melcilor Cornu aspersum în vârstă de12 luni  

alimentaţi cu nutreţuri, Băişoara, 2010. 

Fig. 7.7.3. Meat’s chemical composition of the 12 month old Cornu aspersum snails 

raised with vegetal feed, Băişoara farm, 2010. 

(ORIGINAL, 2010) 
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Fig. 7.7.4.  Prolificitatea şi rata supravieţuirii melcilor Cornu aspersum în vârstă  

de 1 an în condiţiile de alimentaţie experimentală cu nutreţuri vegetale. 

Fig. 7.7.4.  Prolificacy and survival rate of the 1 year old Cornu aspersum snails  

under experimental feeding conditions with vegetal feed, Băişoara, 2010. 

(ORIGINAL, 2011) 
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Fig. 7.7.6.  Indici ai metabolismului energetic la melcii Cornu aspersum  

în vârstă de 4-7 zile la sfârşitul experimentelor din loturile cu nutreţuri vegetale.  

Observaţii la 25-27 august, 2010. 

Fig. 7.7.6.  Energetic metabolism indices of the 4-7 days old Cornu aspersum  

snails at the end of the experiments on vegetal feed.  

Observations done on August 25-27, 2010. 

(ORIGINAL, 2011) 
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8. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENŢA UNOR 

NUTREŢURI CONCETRATE ŞI ADITIVI FURAJERI ASUPRA 

PERFORMANŢELOR DE PRODUCŢIE LA MELCI 
 

În fiecare țarc de 1 mp fiecare au fost introduși 40 de melci. Concetratul furajer la 

Crăiești a fost un amestec de făină de grâu 60%, făină porumb 20%, carbonat de calciu 

(CaCO3) 20% și Sel-Plex 0,02% în CF-2(E), 0,04% în CF-3(E) și respectiv 0,10% în CF-

4(E). La Băișoara Sel-Plex a fost administrat în concentrații de 0,04% în BF-2(E) și 

respectiv 0,10% în BF-3(E). 

Asomarea, sacrificarea melcilor și extragerea cărnii acestora din cochilii a fost 

realizată aplicând metoda „Separarea prin Inducție a Suprafețelor în Contact Intim” sau 

prescurtat „ICISS” (de la traducerea în Engleză) care constă în expunerea melcilor la 

radiațiile de microunde cu frecvența de 2.450Mhz (TOADER-WILLIAMS, 2011a). 

Pentru determinarea seleniului (Se) în carnea de melc s-a folosit tehnologia 

spectrofotometriei prin absorbție atomică. 
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Fig. 8.6.2.5.  Evoluţia sporului zilnic în greutate (g) la nivel individual la melcii  

Cornu aspersum în vârstă de 9-12 luni în condiţiile de alimentaţie  

cu furaje concentrate şi Sel-Plex
TM 

ca aditiv. 

Fig. 8.6.2.5.  The individual daily weight gain (g) evolution for the 9-12  

month old Cornu aspersum under feeding conditions with  

concentrated forage and Sel-Plex
TM

 as additive. 

  (ORIGINAL, 2012) 
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Evoluția sporului mediu în greutate este una dintre cele mai relevante indicații a 

influenței anumitor nutrețuri vegetale asupra creșterii și dezvoltării melcilor tereștri 

comestibili, anume a melcilor Cornu aspersum în vârstă de 1 an. Pentru a scoate în relief 

în mod dinamic aceasta s-a recurs la reprezentarea grafică reprezentată în Fig. 8.6.2.5. 

În urma analizelor chimice (Fig. 8.7.2.), conținutul în proteină a cărnii de melc este cel mai 

ridicat la melcii Helix pomatia  în varianta unde furajul concentrat are ca aditiv Sel-Plex
TM

 

0,04%. Carnea melcilor Cornu aspersum de 1 an prezintă cel mai ridicat nivel de proteină 

în varianta unde furajul concentrat are ca aditiv Sel-Plex
TM

 0,02%, anume CF-2(E). 
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Fig. 8.7.2. Conţinutul de proteină brută (%) a cărnii melcilor Helix pomatia şi  

Cornu aspersum alimentaţi cu nutreţuri concentrate şi aditivul furajer Sel-Plex
TM

 .  

Fig. 8.7.2. Meat’s crude protein content (%) of the Helix pomatia and Cornu aspersum  

fed with concentrated forage and Sel-Plex
TM

 as additive. Crăieşti, 2009. 

 (ORIGINAL, 2012) 

 

În urma analizelor de spectroscopie atomică de masă (Fig. 8.7.4.) a cărnii melcilor crescuți 

experimental în toamna anului 2009, alimentaţi cu nutreţuri concentrate şi aditivul furajer 
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Sel-Plex
TM

 s-au obținut date relativ așteptate. Conținutul în seleniu (Se) a cărnii melcilor 

este în creștere de la CF-1(M) către CF-4(E) pentru ambele specii studiate, atât adulți 

precum și tineret. Bioacumularea seleniului este în general mai ridicată la melcii Cornu 

aspersum față de melcii Helix pomatia în ambele situații aceștia fiind adulți. 

Bioacumularea seleniului este în general mai ridicată la melcii Cornu aspersum tineri de 

80 zile față de melcii Cornu aspersum adulți.  
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Fig. 8.7.4.  Conţinutul de seleniu (Se) (ppb) a cărnii melcilor Helix pomatia şi Cornu 

aspersum alimentaţi cu nutreţuri concentrate şi aditivul furajer Sel-Plex
TM

. 

Fig. 8.7.4.  Meat’s selenium content  (Se) (ppb) of the Helix pomatia and Cornu  

aspersum fed with concentrated forage and Sel-Plex
TM

 as additive. Crăieşti, 2009. 

(ORIGINAL, 2012) 

 

În urma analizelor de spectroscopie atomică de masă (Fig. 8.7.7.) a cărnii melcilor 

Cornu aspersum crescuți experimental în toamna anului 2009 precum și a celor crescuți în 

vara anului 2010, alimentaţi cu nutreţuri concentrate şi aditivul furajer Sel-Plex
TM

 

observăm că nivelul seleniului (Se) din carnea de melci este crescător cu concentrația de 

aditiv furajer Sel-Plex
TM

 administrată. În 2009 avem valori de la 4,37 ppb în varianta 

martor unde Sel-Plex
TM

 nu a fost administrat până la 23,83 ppb în cazul variantei unde a 
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fost adaugat 0,10% Sel-Plex
TM

 concetratului furajer administrat melcilor Cornu aspersum 

de un an. În 2010, trendul este similar, valori mici în varianta martor către valoarea 

maximă in situația administrarii melcilor 0,10% Sel-Plex
TM 

. 
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Fig. 8.7.7.  Analiza comparativă a conţinutului de seleniu (Se) (ppb) a cărnii melcilor  

Cornu aspersum alimentaţi cu nutreţuri concentrate şi aditivul furajer Sel-Plex
TM

 ,  

obţinute atât în urma experimentelor din 2009 precum şi 2010. 

Fig. 8.7.7.  Comparative analysis of the meat’s crude selenium content (Se) (ppb) of the  

Cornu aspersum snails fed with concentrated forage and Sel-Plex
TM

 as additive,  

obtained at the end of 2009 as well as 2010 experiments. 

 (ORIGINAL, 2012) 

 

În ceea ce privește rata supraviețuirii (Fig. 8.7.8.) cea mai ridicată în cazul melcilor 

Helix pomatia de 1 an este în situația unei concentrații de 0,10% Sel-Plex
TM

. Cornu 

aspersum de 80 de zile are cea mai mare rată de supraviețuire de asemenea în varianta CF-

4(E) unde concentrația de 0,10% Sel-Plex
TM 

este prezentă în concentratul furajer. 

Putem să comparăm ratele de supraviețuire a melcilor Cornu aspersum de 1 an în cursul 

experimentelor din anul 2009 cu cele obținute în cursul anului 2010 (Fig. 8.7.9.) Observăm 

a nu fi mare diferență între variante din 2009, dar în 2010 când experimentele au fost 

derulate aproape pe întreg sezonul, o rezultatele ne indică o rată a supraviețuirii mult mai 

ridicată în varianta unde doza de Sel-Plex
TM  

este de 0,04%. 
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Fig. 8.7.8.  Analiza comparativă a ratei de supravieţuire a melcilor Cornu aspersum şi  

Helix pomatia pe grupe de vârstă în condiţiile de alimentaţie experimentală  

cu furaje concentrate şi Sel-Plex
TM

 ca aditiv, Crăieşti 2009. 

 Fig. 8.7.8.  Comparative analysis of Cornu aspersum and Helix pomatia snails’survival 

rate by age group under experimental feeding conditions with  

concentrated forage and Sel-Plex
TM

 as additive, Crăieşti 2009. 

(ORIGINAL, 2012) 
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Fig. 8.7.9.  Analiza comparativă a ratei de supravieţuire a melcilor Cornu aspersum  

în vârstă de 1 an în condiţiile de alimentaţie experimentală cu furaje concentrate  

şi Sel-Plex
TM

 ca aditiv, atât în 2009 precum şi în 2010. 

Fig. 8.7.9.  Comparative analysis of the survival rate of the 1 year old Cornu aspersum 

snails under experimental feeding conditions with concentrated forage and Sel-Plex
TM

  

as additive, in 2009 as well as 2010. 

(ORIGINAL, 2012) 
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În reproducție nu este importantă numai numărul de ouă, incubația și ecloziunea acestora, 

ci și sănătatea lor, care poate fi evaluată prin aprecierea gradului de fitness a melcilor nou 

eclozionați. Astfel avem o evaluare a rezistenței la factorii de stress (Fig. 8.7.10.) și a 

influenței nutriției asupra combaterii acestor factori de stres. 
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Fig. 8.7.10.  Indici ai metabolismului energetic la melcii Cornu aspersum în vârstă de 4-7 

zile la sfârşitul experimentelor din loturile cu furaje concentrate şi Sel-Plex
TM

. 

Fig. 8.7.10.  Energetic metabolism indices of the 4-7 days old Cornu aspersum snails at 

the end of the experiments on concentrated forage and Sel-Plex
TM

. Băişoara, 2010. 

(ORIGINAL, 2012) 

 

Viteza de deplasare a puietului este cu mult superioara la melcii proveniți din 

varianta BF-3(E) unde Sel-Plex
TM 

este administrat 0,10%. Următoarea valoare este ocupată 

de BF-2(E) unde unde Sel-Plex
TM 

este administrat 0,04%. Viteza de deplasare a puietului 

de Cornu aspersum este independentă de ritmul cardiac în condițiile climatice și de nutriție 

descrise mai sus. 

Prezența seleniului (Se) în dieta melcilor îmbunătățește indicele de consum al 

hranei (ICH) (FCR) efectul cel mai pronunțat obsevându-se în varianta F3-(E) unde este 

înregistrată o medie de 5,72 (Fig. 8.7.11.).  
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Fig. 8.7.11.  Indicii de consum al hranei (ICH) la melcii Cornu aspersum  

în vârstă de 1 an hrăniți cu dovleac și amestec de făinuri şi Sel-Plex
TM

 ca aditiv.  

 Fig. 8.7.11.  Indices of food consumtion (FCR) of the 1 year old  

Cornu aspersum after being fed with pumpkin  

and flour mix as concentrated forage and Sel-Plex
TM

 as additive. 

 (ORIGINAL, 2012) 

 

Seleniul, după cum menţionează SURAI (2006), are rolul de a stimula sporul de 

creştere şi rezistenţa la factorii de stress la animale. Prezența seleniului (Se) în alimentația 

animalelor este critică în asigurarea unui sistem imunitar puternic pentru ca animalul în 

general, și melcul în particular,  să reziste în situații extreme precum efortul de a dezvolta 

ouă, depune ponte, de a produce epifragma pentru a intra în stare de hipometabolism 

(aestivare sau hibernare) astfel să poată suporta stresul unei clime caniculare sau 

temperaturi scăzute. 

Rezisteța la hibernare apare a fi mai bună la Cornu aspersum cărora le-au fost 

administrați făinuri cu Sel-Plex
TM 

ca aditiv furajer în concentrații de 0,04% urmat de 

0,10% unde rezultatele sunt un pic mai slabe. (tabelul 8.6.6.3.). 
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În urma unor experimente efectuate de RAMOS-VASCONCELOS and HERMES-

LIMA, (2003) în ceea ce privește sistemul imunitar, sunt cunoscute anumite particularități 

ceea ce confirmă importanța seleniului (Se). Activitatea enzimei seleniu-dependentă 

glutation perozidază (GPx), la nivelul anumitor organe este accelerată în situații de stress 

precum trecerile de la starea de aestivare sau hibernare la starea activă. Astfel Se-GPx a 

fost identificat a fi de 4,9 – 1,8 ori mai mare la nivelul hepatopancreasului (RAMOS-

VASCONCELOS and HERMES-LIMA, 2003). Activitatea Se-GPx la nivelul mușchiului 

piciorului a fost de asemenea mărită de 3,9 ori în timpul estivării. Activitatea celorlalte 

enzime precum catalază, superoxid dismutază, glutation reductază și glutation S-trasferază 

precum și dehidrogenaza glucozei 6-fosfat erau neschimbate în ambele organe 

(hepatopancreas și muschiul piciorului). Reglarea sistemului anti-oxidativ în timpul 

hipometabolismului poate constitui un mecanism de reducere a stresului oxidativ în timpul 

ciclurilor de aestivare și trezire (RAMOS-VASCONCELOS and HERMES-LIMA, 2003).  

 

9. REZULTATE COMPARATIVE PRIVIND INFLUENŢA 

NUTREŢURILOR VEGETALE ŞI CONCENTRATE ASUPRA 

PERFORMAŢELOR DE PRODUCŢIE LA MELCI 

 

În general, plantele precum și animalele, au nevoie de calciu (Ca) pentru 

dezvoltarea lor. La intrarea în starea hipometabolică, fie aestivare sau hibernare, melcii 

generează epifragma care necesită cantități însemnate de CaCO3 și desigur energie. 

Această epifragmă este pierdută o dată ce melcul iese din hipometabolism. Aceste treceri 

dintr-o stare metabolică în alta au un cost material și energetic semnificativ pentru melci.  

Pentru a face față acestor cerințe, CaCO3 trebuie să se afle în cantități suficiente în 

dieta melcilor, fie din plantele bogate în calciu, fie din sol sau parte din concentratele 

furajere în cazul în care sistemul de creștere a melcilor include furajarea adițională 

intensivă.  

În nutriția melcilor, în contextul CaCO3 trebuie asigurat și fosforul (P) dat fiind 

faptul că asimilarea calciului este dependentă de fosfataza alcalină, enzima care se 

consideră a fi implicată în repararea cochiliilor muluștelor.  Activitatea enzimei contribuie 

la producția de matrice organică pentru completarea și repararea porțiunilor defecte sau a 
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lipsurilor cochiliei. Această activitate enzimatică este accelerată în situația apariției vre-

unui defect structural, ruptură sau spărtură a cochiliei (REINESKOG, 1990). 

După cum rezultatele experimentelor arată (tabelul 9.4.1. scurt), în situația în care a 

fost administrată o cantitate dublă de CaCO3 (Lot E 2), melcii au consumat numai cât au 

avut nevoie, rezultatele fiind aproape identice cu cele obținute de la melcii din varianta cu 

100g CaCO3 (Lot E 1).  

(Scurt) Tabelul 9.4.1.   

(Short) Table 9.4.1. 

Efectul carbonatului de calciu (CaCO3) asupra melcilor Cornu aspersum  

timp de 10 zile în condiţiile experimentale. 

The effect of the calcium carbonate upon Cornu aspersum snails  

for 10 days under experimental conditions. 
 

 

 

 

SPECIFICARE 
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Media. Mean. 0,26 0,60 14 0,42 0,72 26 0,41 0,72 26 

s ±0,03 ±0,04 ±4,60 ±0,01 ±0,01 ±1,50 ±0,02 ±0,03 ±2,50 

 

În contextul unei ferme de melci, CaCO3 este consumat după cum melcii au nevoie, 

excesul fiind absorbit în sol antrenat fiind de către precipitații. Melcii, consumând sol, vor 

avea access la acest aditiv. 

 

10. ASPECTUL BIOECONOMIC AL HELICICULTURII 
 

După cum am văzut în cele prezentate, viața însăși reprezintă utilizarea energiei, este 

principala proprietate a materiei vii. Poetul Mihai Eminescu (VATAMANIUC, 1989), sa 

referit la muncă în publicistica sa ca fiind singura cale de a obține adevăratele valori 

materiale. Din punct de vedere bioeconomic, munca, fie intelectuală sau fizică, este un 
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proces de utilizare a energiei și producere a bunurilor spre a servi în mod direct sau 

indirect omul.  

Munca servește viața. Munca, activitatea principală a omului este practicată 

folosind mintea și brațele acestuia, brațe care au fost „extinse” prin introducerea sculelor, 

uneltelor, a dispozitivelor, utilajelor, amenajărilor de tip industrial care permit omului să 

fie mai productiv, acestea fiind numite de Lotka citat de GEORGESCU-ROEGEN, (1971) 

ca instrumente exosomatice, de altfel termen preluat de către Georgescu-Roegen în cartea 

sa „Legea Entropiei și procesul Economic” precum și de către alți autori.  

Ferma este un sistem viu (GRUIA, 1998) iar ca amenajare și instalație de producție, 

în contextul bioeconomiei poate fi considerată ca fiind un instrument exosomatic. Precum 

oricare alte scule, unelte și utilaje, și acest instrument necesită a fi dimensionat 

corespunzător pentru a satisface scopul propus în mod eficient. Folosind principiile TEKT 

din modelul virtual prezentat (Fig. 1.10.1.3.1.) este important ca în ferma de melci să se 

poată asigura hrana necesară tuturor melcilor spre o dezvoltare optimă.  

 

Cu explicarea acestui bilanț energo-

material (Fig. 1.10.1.3.1.) se ocupă 

(TEKT), teoria eco-cinematicii 

triangulare, (TOADER-WILLIAMS, 

2011b).  

În contextul bioeconomic, spre exemplu, 

trebuie luată în calcul producția de 

proteină pe o anumită suprafață de teren. 

Considerând cele două specii studiate în 

cursul acestor cercetări, Helix pomatia și 

Cornu aspersum, este important de 

observat anumite particularități. 

 
Fig. 1.10.1.3.1.  TEKT model empiric.  

Fig. 10.4.1.  TEKT empirical model. 

 

(ORIGINAL, 2011) 

 

Productivitatea acestora pe unitatea de suprafață ca resursă naturală limitată este un 

factor limitativ prin definiție. Apoi, productivitatea netă de carne de melc depinde de 
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asemenea de randamentul la sacrificare (Rs), un indice de productivitate care este diferit în 

funcţie de specia de melci comestibili la care ne referim. 

Tabelul 10.2.1. 

Table 10.2.1. 

Fezabilitatea din punct de vedere bioeconomic a creșterii melcilor tereștri comestibili. 

The feasibility from the bioeconomics point of view of edible terrestrial snails farming. 

S
P

E
C

IF
IC

A
R

E
 

S
P

E
C

IF
IC

A
T

IO
N

  Helix pomatia în vârstă de 2 ani. 

2 years old Helix pomatia. 

Cornu aspersum în vârstă de 1 an. 

1 year old Cornu aspersum. 
Greutatea 

totală melcii. 

(Gt) 

Snails total 

weight.(Gt) 

(g) 

Greutatea 

totală picior. 

(Gp) 

Leg weight. 

(Gp)  

(g) 

Randamentul 

la sacrificare. 

Slaughter 

yield. 

RsHp  (%) 

Greutatea totală 

melcii. (Gt) 

Snails total 

weight.(Gt)  

 

(g) 

Greutatea 

totală carne. 

(Gc) 

Meat weight. 

(Gc)  

(g) 

Randamentul 

la sacrificare. 

Slaughter 

yield. 

RsCa  (%) 

(n) 3 3 3 3 3 3 

Media, 

Mean.  245.40 52.57 21.36 73.60 55.37 75.21 

s ± 20.18 ± 7.88 ± 1.73 ± 11.45 ± 9.13 ± 2.61 

 

Proteina brută. Crude protein 

 

 Sursa. 

Source. 

Cp Carne 

Cp Meat (%) 

(Pmp)*  

(g) 

Sursa. 

Source. 

Cp Carne 

Cp Meat (%) 

(Pmp)*  

(g) 
Media. Mean. 

CV-1(M) 
10,3213 

11,02 BV-1(M) 
12,3110 

92.59 s ±0,0579 ±0,2676 

Media. Mean.. 

CV -2(E) 
12,0981 

12,92 BV-2(E) 
14,0970 

106,02 s ±0,0949 ±0,3871 

Media. Mean. 

CV -3(E) 
14,7530 

15,76 BV-3(E) 
15,4662 

116,32 s ±0,1991 ±0,2275 

 

Grăsime brută. Crude lipides 

 

 
Sursa. 

Source. 

Cg Carne 

Cg Meat (%) 

(Gmp)** 

(g) 

Sursa. 

Source. 

Cg Carne 

Cg Meat (%) 

(Gmp)** 

(g) 
Media. Mean. 

CV-1(M) 
1,1328 

1,21 BV-1(M) 
2,3195 

17,44 s ±0,0664 ±0,0781 

Media. Mean. 

CV -2(E) 
2,2128 

2,36 BV-2(E) 
1,8745 

14,10 s ±0,0841 ±0,0897 

Media. Mean. 

CV -3(E) 
2,3158 

2,47 BV-3(E) 
2,0844 

15,68 s ±0,0779 ±0,1199 

* (Pmp) - Media proteinei anuale produsă pe metru pătrat (g).  

Mean of annual protein produced per square meter (g). 

 

** (Gmp) – Media grăsimii anuale produsă pe metru pătrat (g).  

Mean of annual lipids produced per square meter (g). 
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Producția medie anuală de proteine pe metru pătrat (Pmp) și producția medie anuală 

de grăsimi pe metru pătrat (Gmp) sunt indicate în tabelul 10.2.1.. Acestea au fost obținute 

pentru melcii din fiecare specie crescuți în loturile lor ca sursă. Fiind bazați pe producția 

medie de 1 kg (1000g) pe metru pătrat, cantitățile de proteină și de grăsime sunt în funcție 

de specia melcilor și de randamentul la sacrificare al acestora.  

Melci au un conținut de proteină și de grăsime specific regimului alimentar la care 

au fost expuși.  

Astfel (tabelul 10.2.1.) cantitatea medie anuală de proteine produsă pe metru pătrat 

(Pmp) și cantitatea medie anuală de grăsimi produsă pe metru pătrat (Gmp) sunt date de: 

 

 

și 

 

 

unde Cp reprezintă concentrația de proteină a cărnii, Cg concentrația de grăsime a cărnii, 

Rs reprezintă randamentul la sacrificare specific fiecărei specii iar PV se referă la 

producția de melci vii pe metru pătrat exprimată în grame (g). La numitor avem 

coeficientul 100 dat fiind datele de la numitor exprimate procentual iar „t” exprimat în ani, 

reprezintă timpul necesar melcilor pentru a atinge vârsta și greutatea optimă pentru 

sacrificare. Dat fiind vărstele când melcii sunt dezvoltați suficient pentru a fi sacrificați, în 

cazul speciei Helix pomatia t = 2 ani sau 3 ani (în tabelul 10.2.1. t = 2 ani) iar în cazul 

speciei Cornu aspersum  t = 1 an.  

Sistemul de fermă pentru creșterea melcilor propus și descris în mare și expus 

grafic în Fig. 10.4.3., constă dintr-o astfel de utilizare dublă a terenului.  

Panourile solare (1) au ca rol și de adăpost împotriva radiațiilor solare cunoscut 

fiind faptul că melci preferă locurile umbrite. Stâlpii de susținere (2) vor fi prevăzuți cu 

dispozitive de împiedicare (3) a cățărării melcilor spre a nu se îndepărta de sursa de hrană 

a acestora.  Stălpii vor servi și la suportul conductei de irigații (4) care are rolul de a 

asigura umiditatea necesară pentru melci și plante precum și a termoregla atmosfera în caz 

de temperaturi extreme caniculare prin pulverizări de apă și evaporare rapidă.  
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Fig. 10.4.1.  Helix pomatia contaminat cu 

metale grele, Copşa Mică, judeţul Sibiu. 

Fig. 10.4.1.  Helix pomatia contaminated with 

heavy metals, Copşa Mică, Sibiu district. 

GPS: N 46.10763
0
 , E 24.21791

0  (ORIGINAL, 2007) 

Fig.10.4.2. Captarea energiei solare cu panouri. 

Fig. 10.4.2.  Installation for solar energy 

caption with panels. 

 

(după: ELICICOLTURA 82/2011) 

 

 
Fig.10.4.3. Sistem de fermă propus pentru exploatarea optimizată a suprafeţelor de teren agricol 

prin creşterea melcilor în regim complet în zona panourilor de captare a energiei solare. 

Fig.10.4.3. Optimized agricultural land exploitation proposed farming system by raising edible  

terrestrial snails using the complete regime method in the area of solar energy capturing panels. 

1 – Panouri solare. Solar panels. 2 – Stâlp suport. Support pole.  

3 – Dispozitiv împotriva migrării melcilor. Snails’ anti-migration device. 

4 – Conducta pentru irigaţii. Irrigation pipe.  

5 – Plasă protecţie împotriva păsărilor şi a grindinei. Protection against birds and hail.  

6 – Colector de apă pluvială. Rain water collector and drain.  

7 – Zonă pentru refugiul melcilor. Area for snail’s refuge.  

8 – Colectare şi drenaj al apei în excess. Rain excess water collector and drain.  

9 – Plante ce nu necesită lumină directă. Plants that do not need direct sunlight  

10 – Specii de plante ce necesită lumină directă. Plants that do need direct sunlight.   

(ORIGINAL, 2012) 
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Între panouri se poate instala o plasă (5) cu scopul de a preveni atacul din partea 

păsărilor răpitoare asupra melcilor și posibil de a apăra vegetația de grindină.  

Marginea inferioară a panourilor solare este prevăzută cu un colector de apă 

pluvială (6) care fiind condusă către bazine de acumulare aceasta poate fi apoi pompată în 

sistemul de irigații.  

Terenul va fi pregătit în maniera de a crea o suprafață ondulată astfel că în caz de 

ploi abudente melcii vor avea posibilitatea să se ferească de înec refugiindu-se pe culmea 

onduleurilor (7). Excesul de apă care nu este absorbit în sol se va scurge pe căile de drenaj 

(8) pentru a preveni asfixierea plantelor și eventual înecul melcilor.  

Terenul va fi populat cu plante perene, preferate de către melci asigurând o varietate 

și distribuție corespunzătoare. 

Solul trebuie să nu fie contaminat cu pesticide sau metale grele. Melcii tereștri se 

adaptează la metale grele în general. Acest fapt este demonstrat de NEWMAN et al. 

(1994) în urma studiilor efectuate pe Cornu aspersum (Helix aspersa) adaptați la plumb 

(Pb) în zonele contaminate ale Angliei. Adaptarea melcilor este considerată a se datora 

modificării procesului de metabolizare a calciului (Ca) în țesuturi, motiv pentru care, 

înainte de a amplasa o fermă de melci oriunde, analiza solului trebuie efectuată în vederea 

determinării conținutului de metale grele. 

Spectrul floristic va include păpădia (Taraxacum officinale), susaiul (Sonchus 

oleraceus), lupinul (Lupinus polyphyllus), și desigur măcrișul (Rumex acetosa) care s-a 

dovedit a fi benefic melcilor (TOADER-WILLIAMS și colab, 2011).  

Pentru odihna și relaxarea melcilor, lavanda (Lavanda officinalis) va fi prezentă în 

crearea unui climat prietenos. Se va pune accent pe Armoracia rusticana și Symphytum 

officinal dat fiind avantajele acestor plante pentru creșterea melcilor ce au fost demonstrate 

și expuse în această teză și care au făcut subiectul unei lucrării prezentate pentru conferința 

internațională de la Istanbul (TOADER-WILLIAMS and NESPOLO, 2011). 

În plus, având în vedere că florile de tătăneasă (Symphytum officinale) sunt melifere 

cu o producție raportată de 300 Kg de zahăr la hectar în Ucraina și un minim de 100 Kg de 

zahăr la hectar în Polonia (DENISOW, 2008), pot fi amplasați în zonă stupi de albine. 
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Plantele vor fi amplasate și în funcție de pretențiile la lumină, astfel că hreanul și 

măcrisul vor domina zona umbrită (9) iar zona luminoasă va fi populată cu plante perene 

preferate de către melci și iubitoare de lumină (10).  

Însămânțarea plantelor este recomandată a se efectua în linie cu principiile 

biodinamicii în maniera de a coincide cu fazele fertile determinate de poziția lunii 

(SATTLER and von WISTINGHAUSEN, 2000). Sistemul de creștere a melcilor în ciclu 

biologic complet aplicat la fermele helicicole din Australia, formularea însămânțarilor are 

loc respectând fazele lunii pentru a aduce la un maxim ciclul sistemului solar cu ciclul 

biologic natural al plantelor (BEGG, 2006).  

Din loc în loc vor fi amplasate trotuare din lemn montate la distanță de la sol, astfel 

melcii ascunzâdu-se să nu fie blocați iar accesibilitatea omului la recoltare să nu fie 

îngreunată. Creșterea melcilor în ferme specializate și bine dotate este importantă în mod 

particular în lumina faptului că stocurile naturale sunt în declin iar anormalitățile 

meteorologice ce induc stres melcilor sunt în creștere (CAGILTAY et al., 2011).  

Creșterea melcilor trebuie să adopte tehnologii pentru a asigura o producție 

continuă și de calitate înaltă a cărnii de melci.  

Produsele secundare ale activității de creștere a melcilor, respectiv cochiliile 

melcilor, pot fi prelucrate farmaceutic pentru obținerea suplimentelor de calciu atât pentru 

om cât și pentru animale. Cochiliile sunt bogate și în microelemente precum seleniu (Se) 

(TOADER-WILLIAMS and GOLUBKINA, 2009) alături de proteina ce face parte 

integrală din structura lor (BRUM et al. 1994). 

Cerința pentru produse etichetate după „gradul de sustenabilitate” (Fig. 2.1.16.) 

este din ce în ce mare după cum din ce în ce mai multe rețele de magazine alimentare 

adoptă și încurajează produsele ecologice, eco-economice, bioeconomice (GOURMET 

NEWS, 2010).  

Melcul este celebrat, 24 mai este „Ziua Națională a Melcului” (Fig. 2.1.17.) atât în 

Franța precum și în Statele Unite ale Americii mai nou. 
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11. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

 

Hrănirea melcilor Helix pomatia cu Rumex acetosa precum și cu Symphytum officinale 

conduce la obținerea unor sporuri în greutate a melcilor net superioare cu un conținut mult 

mai ridicat în proteină precum și grăsime față de variantele unde aceste plante sunt 

absente. Varianta cu Symphytum officinale oferă cele mai înalte valori.  

În ceea ce privește specia Cornu aspersum, conținutul de proteină urmează același 

șablon, accentul fiind pus în situația când circa 25% mai multă proteină se obține în 

varianta cu Symphytum officinale față de varianta martor. 

 Gradul de prolificitate este cu mult superior la Cornu aspersum în varianta 

consumului de Armoracia rusticana urmat de Symphytum officinale. Gradul de 

supraviețuire este de peste 2 ori mai ridicat în ambele variante experimentale față de 

varianta martor. 

 Indicele metabolismului energetic (viteza de deplasare) la puietul de Cornu 

aspersum este cu circa 30% mai ridicat în varianta unde Armoracia rusticana este prezentă 

față de martor și cu aproape 20% mai ridicat în varianta unde Symphytum officinale este 

prezentă. 

Indicele metabolismului energetic (viteza de deplasare) la puietul de Cornu 

aspersum este cu circa 29-30% mai ridicat în varianta unde Sel-Plex
TM

 este prezent în 

concentrație de 0,10% față de martor și cu aproape 18% mai ridicați în varianta unde Sel-

Plex
TM

 este prezent în concentrație de 0,04% față de martor. 

Prezența seleniului (Se) în dieta melcilor îmbunătățește indicele de consum al 

hranei (ICH) efectul cel mai pronunțat (5,72) obsevându-se în varianta unde Sel-Plex
TM

 

este prezent în concentrație de 0,04% față de martor. 

 Rezistența la hibernare apare a fi mai bună la Cornu aspersum cărora le-au fost 

administrați făinuri cu Sel-Plex
TM 

ca aditiv furajer în concentrații de 0,04% urmat de 

0,10% unde rezultatele sunt un pic mai slabe. 

În prezența suplimetului de carbonat de calciu (CaCO3) melcii au avut un spor de greutate 

de peste 50% mai mare față de lotul martor, circa 20% mai groasă cochilia, iar numarul de 

melci a căror peristom s-a întărit (bordurare) a fost aproape dublu față de varianta martor 
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unde CaCO3 lipsea. Melcii consumă numai atât CaCO3 cât au nevoie din punct de vedere 

biologic, chiar dacă acesta este administrat în exces.  

Aplicând metoda „Separarea prin Inducție a Suprafețelor în Contact Intim” sau 

prescurtat „ICISS” melcii nu numai că sunt asomați reducând durerea și suferința acestora 

dar carnea acestora poate fi cu ușurință extrasă complet din cochilie. Nivelul de 

corticosterone la melci în urma supunerii metodei ICISS trebuie investigat pentru a 

reconfirma validitatea procedurii (AVMA, 2007).  

Sistemul complex de fermă propus îmbină folosirea terenurilor agricole pentru 

producția de proteină animală precum și captarea energiei solare, infrastructura 

reprezentând și o bună protecție pentru melci.  

Atât din punct de vedere tehnologic (desitatea populației de melci, spectrul floristic 

din loturi și hrănirea animalelor, condițiile de mediu și igienă, managementul fermei și a 

resurselor umane) trebuie sa respecte TEKT. 

Sunt necesare a fi efectuate experimente în elucidarea efectelor alcaloizilor 

conținuți în frunzele de Symphytum officinale asupra dezvoltării, supraviețuirii, 

prolificității și a metabolismului energetic la melcii tereștri comestibili.  

Este de asemenea propusă determinarea factorilor de atracție și a apetitului melcilor 

pentru trichomi aflați nu numai pe frunzele unor plante dar și pe tulpinile acestora. 

Influența tricomilor în dieta melcilor asupra dezvoltării lor, a calității cărnii și a mucusului 

melcilor este de asemenea important de a investiga în viitor.  

Relația sol-plantă-melci necesită a fi aprofundată dat fiind importanța solului ca 

sistem viu și importanța melcilor în procesul de biocenoză. Glomalinul și modul cum 

acesta este important în dezvoltarea melcilor poate deschide noi orizonturi ale cunoașterii.  

Investigații aprofundate referitor la influența alcaloizilor asupra melcilor, a calității cărnii 

acestora și a posibilei acumulări de toxine sunt justificate pentru a asigura siguranța și 

igiena alimentară în ceea ce privește consumul melcilor de către om. Organele de stat 

trebuie să se asigure că melcii din natură nu mai sunt colectați și livrați centrelor de 

procesare a cărnii de melci dat fiind faptul că melcii deseori provin din zone contaminate, 

punând astfel sănătatea publică în pericol. 

Fermele helicicole trebuie să se asigure că melcii nu vor scăpa din interiorul fermei spre a 

preveni o posibilă infestare cu melci și distrugerea culturilor, a grădinilor de legume și 
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ornamentale, a viilor și livezilor. Recoltatul din natura a melcilor trebuie cu desăvârșire 

interzis pentru a menține diversitatea faunei, asigurarea condițiilor optime a procezului de 

biocenoză, a sănătății sistemului ecologic, a vitalității solului ca sursa principală de hrană. 

Solul trebuie îngrijit și hrănit pentru a putea să hrănească la rândul lui acum dar și în viitor. 

Dat fiind alimentația, cerințele nutriționale și condițiile de creștere specifice  

melcilor alături de calitățile deosebite a cărnii acestora și a importanței lor în medicină, 

melcii sunt candidați excelenți pentru producția de proteină animală în vederea asigurării 

unei alimentații sănătoase omului. Impactul pozitiv pe care aceștia î-l au asupra 

ecosistemului alături de productivitatea înaltă de proteină raportată la suprafața de teren, 

melcii Cornu aspersum dau activității de helicicultură un plus de caracter bioeconomic față 

de contra-candidații acestora, anume Helix pomatia. Utilizarea în activitatea helicicolă a  

plantelor perene ce au o productivitate înaltă de azot în formă organică, combinată cu 

utilizarea terenurilor pentru captarea energiei solare, conferă în mod sinergetic oportunități 

de exploatare bioeconomică a terenurilor agricole.  

În final, dezvoltarea durabilă a societății omenești impune trecerea la dezvoltarea 

bioeconomică, aplicarea principiilor bioeconomiei atât în activitatea agricolă precum și în 

alte intreprinderi ale umanității. Bioeconomia în relație cu economia antropogenă este 

posibilă numai prin prizma schimbării comportamentului uman, categoric nu a 

comportamentului melcilor care din urmă întotdeauna a fost bioeconomic urmând în mod 

instinctual nimic mai mult decât legile economiei naturale care guvernează viața. 
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