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Abstract. Animals’breeding in Mureş County. This paper aims to examine the 2016 spatial distribution of 
the main branches of zootechnics in Mureş County. The largest livestocks were poultry (1,626,876 animals), 
followed by sheep and goats (513,422), pigs (118,515), cattle (70,724), horses (12,638), 78,145 bee families, 
6,373 rabbits and 585 fur animals. In terms of animal production, we have the following statistical data: live 
weight of cattle for slaughter, 11,473 tonnes, and milk yield, 2,279,149 hl; goat and sheep milk 340,993 hl, 
wool 830 tonnes and a live weight of 25,619 tonnes; production of pork 13,049 tonnes; for poultry, 7,936 
tonnes and an egg yield of 212,926; for rabbits, 17 tonnes live weight; a honey yield of 637 tonnes. 
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1. Introducere

Urmărirea aspectelor ce ţin de acest topic
are la bază date statistice oficiale, obţinute de la 
Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş şi Direcţia 
pentru Agricultură Judeţeană Mureş. Conform 
primei surse amintite, în anul 2016, la nivelul 
judeţului Mureş, au fost înregistrate 70 724 
bovine, 118 515 porcine, 468 054 ovine, 45 368 
caprine, 12 638 cabaline, 1 626 876 păsări, 6 373 
iepuri, 585 animale pentru blană şi 78 145 familii 
de albine.

2. Creştere bovinelor

În privinţa repartiţiei şeptelului de bovine la
nivel naţional (anul 2016), judeţul Mureş ocupă 
locul al 9-lea, după judeţele Suceava, Botoşani, 
Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Harghita, 
Neamţ şi Iaşi, având o densitate de 17 capete/100 
ha teren agricol, valoare superioară faţă de cea de 
la nivel naţional (14 capete/100 ha teren agricol), 
concentrată în proporţie de 99% în gospodăriile 
populaţiei, la care se adaugă, în ultimul timp, 
unele ferme cu un număr mai mare de vaci pentru 

lapte (între 80-400 capete) din Sântana de Mureş 
(S. C. Sanagra S. A.), Zau de Câmpie (S. C. Agrom 
Zau Prod S. A., S. C. Vd Meijden Agroactiv S. R. 
L.), Reghin (S. C. Pademar Impex S. R. L., S. C. 
Ambisco S. R. L.), Batoş (S. C. Agromat Batos S. 
R. L., S. C. Miagro S. R. L.) şi Luduş (S. C. Boes 
Lapte S. R. L.).

Această ramură a zootehniei este prezentă 
doar în 89 dintre cele 102 aşezări, valoarea cea 
mai scăzută a densităţii fiind înregistrată în 
Defileul Mureşului, la Răstoliţa (1 capete/100 ha 
teren agricol), iar cea mai ridicată, în Culoarul 
Mureşului, la Sâncraiu de Mureş (65 bovine/100 
ha teren agricol). Generalizat, densitatea 
bovinelor prezintă în cea mai mare parte a 
judeţului valori reduse, de sub 15 capete/100 
ha teren agricol, coborând chiar sub pragul de 5 
capete/100 ha teren agricol, fiind caracteristice 
aşezărilor cu spaţiu extins în zona de dealuri şi 
culoare din Podişul Târnavelor (Albeşti, Bahnea, 
Bălăuşeri, Viişoara, Coroisânmartin, Adămuş, 
etc.), la care se alătură şi unele localităţi din 
Culoarul Mureşului, unde terenurile arabile 
sunt foarte extinse (Iernut, Luduş, Ungheni, 
Ogra, Sângeorgiu de Mureş, Sântana de Mureş, 
Sânpaul), respectiv cele din depresiunile 
submontane marginale sau de munte (Solovăstru, 
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Eremitu, Măgherani, Sovata, Deda, Stânceni, 
Lunca Bradului şi Răstoliţa).

Partea central-vestică şi sudică a judeţului 
se caracterizează prin valorii medii de 15-
25 capete/100 ha teren agricol, uneori chiar 
superioare de peste 30, coincizând aproximativ 
cu zona agricolă preorăşenească, constituită în 
jurul oraşelor Târgu-Mureş, Reghin, Sighişoara 
şi Sărmaşu, aici fiind incluse şi câteva comune, 
precum: Aluniş, Band, Miheşu de Câmpie, 
Valea Largă, Breaza, Suseni, Petelea, Sâncraiu 
de Mureş, Sântana de Mureş etc, care alcătuiesc 
o zonă profilată a satisface cerinţele de lapte
şi produse lactate (I. Şoneriu, I. Mac, 1973, p. 
141). Bubalinele se cresc în număr redus (927 
exemplare), din care 900 de capete la Reghin, 20 
la Albeşti şi 4 la Daneş.  

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor, din Sângeorgiu de Mureş, 
înfiinţată în anul 1947, este singura unitate 
zootehnică din judeţ care asigură fermierilor din 
zonă material de prăsilă din rasa mixtă Bălţată 
Românească de tip Simmental, care se remarcă 
atât prin producţia de lapte, cât şi de carne. Se mai 
cresc şi unele rase superioare pentru lapte şi carne, 
cum ar fi: Holstein, Aberdeen-Angus şi Limousine.

Conform raportului de activitate al Direcţiei 
pentru Agricultură a Judeţului Mureş, la nivelul 
anului 2016, greutatea în viu a animalelor destinate 
consumului a fost de 11 473 tone, iar producţia 
laptelui de vacă şi bivoliţă a fost de 2 279 149 
hl, din care 70% a fost livrat pentru procesare, 
unitatea de marcă în acest sens fiind Hocland cu 
cele două puncte de procesare, unul în Sighisoara, 
iar celălalt în Sovata. Din categoria unităţilor mici 
şi mijlocii se înscriu şi alte câteva societăţi, apărute 
după 1990, precum: Mirdatod Prod (Ibăneşti), 
Therezia (Pănet), Sanlacta (Sântana de Mureş), 
Indlacto şi FrieslandCampina din Târgu-Mureş, 
Heliantus (Reghin), etc. (G. B. Tofan, A. Niţă, 
2018, p. 49-50).

3. Creşterea porcinelor

Este o activitate bine dezvoltată în cadrul 
judeţului, fiind stimulată prin rezultatele pozitive 
obţinute la principalele componente ale bazei 

furajere (porumb şi cartof), la sfârşitul anului 
2016, fiind înregistrate 118 515 capete (99% în 
sectorul privat), din care 7,4% sunt scroafe şi 
scrofiţe de prăsilă, rezultând o densitate apropiată 
de cea de la nivel naţional, 53 capete/100 ha teren 
arabil. 

În ultimul deceniu prin accesarea fondurilor 
europene, s-a creat şi o puternică reţea constituită 
din complexe de creştere, îngrăşare şi selecţie 
a suinelor la Sărmaşu (S. C. Sărmaşu S. R. L.), 
Band (S. C. Pig Band S. R. L.), Iclănzel (S. C. 
Europiglets Band S. R. L.), Coroisânmartin (S. C. 
Ceragrim S. R. L.), Băgaciu (S. C. Com Service 
Înfrăţirea S. R. L.) şi Iernut (S. C. Silvaur Impex 
S. R. L.), unde se cresc porcine din rasele Marele 
Alb, Landrace, Piétrain, Cornwall şi Duroc. De 
asemenea, recent, s-a lansat programul naţional 
de sprijinire a crescătorilor individuali de porcine 
pentru două rase autohtone ameliorate, Bazna şi 
Mangaliţa, sperând la o revigorare a gospodăriilor 
ţărăneşti şi renaşterea acestor rase tradiţionale. 
Valorile cele mai mari ale numărului de porcine 
la 100 hectare teren arabil apar în Găleşti (249 
capete), iar cele mai mici în comuna Sângeorgiu 
de Mureş (2). 

Răspândirea porcinelor prezintă diferenţieri 
teritoriale pregnante datorită consumului sporit de 
astfel de produse în ambele medii habitaţionale, 
densităţi mici de sub 50 capete/100 ha teren arabil 
fiind prezente îndeosebi în Podişul Târnavelor 
(Sighişoara, Albeşti, Târnăveni, Cucerdea, 
Nadeş, Suplac, Daneş, etc.), iar cele de 50-150 
porcine/100 ha teren arabil apar în Culoarul 
Mureşului (Gorneşti, Târgu-Mureş, Iernut, 
Bogata, Cheţani) şi în Câmpia Mureşană (Sărmaşu, 
Iclănzel, Pogăceaua, Râciu, Valea Largă, Zau 
de Câmpie), unde hrana se află din abundenţă 
(cereale, rădăcinoase furajere, plante de nutreţ, 
produse secundare). Cele mai ridicate densităţi 
de porcine (peste 150 capete), sunt întâlnite în 
Defilelul Mureşului (Răstoliţa, Deda şi Stânceni), 
precum şi în comunele Băgaciu, Ibăneşti, Band, 
Găleşti şi Sâncraiu de Mureş. Producţia de carne 
de porc (greutate în viu) a însumat în anul 2016 o 
valoare de 13 049 tone (conform Direcţiei pentru 
Agricultură Judeţeană Mureş).
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4. Creşterea ovinelor şi caprinelor

Condiţiile deosebit de favorabile prin 
întinsele suprafeţe ocupate cu păşuni şi fâneţe, şi în 
mai mică măsură cultura unor plante de nutreţ, au 
făcut ca această activitate să ocupe locul al doilea 
ca importanţă între ramurile zootehniei judeţului 
Mureş. Astfel, a fost înregistrat în medie, la nivelul 
anului 2016, un efectiv de 468 054 ovine (113 
capete/100 ha teren agricol), 93% fiind oi şi mioare, 
şi 45 368 caprine (11 capete/100 ha teren agricol), 
crescute aproape în totalitate în sectorul privat.

Urmărind situaţia la nivel administrativ-
teritorial, în cazul ovinelor, densităţile cele mai 
reduse (sub 50 capete), sunt prezente în dealurile 
şi depresiunile marginale, respectiv în spaţiu 
montan (Aluniş, Bereni, Sângeorgiu de Pădure, 
Măgherani, Răstoliţa, Stânceni, Lunca Bradului), 
cauză pusă pe seama nerentabilităţii creşterii 
acestei specii, coroborată cu cererea redusă sau 
inexistentă de lână pe piaţa internă. Valorile 
mari de peste 150 capete/100 ha teren agricol le 
întâlnim în unităţile de dealuri şi culoare ale celor 
două Târnave (Vânători, cu cel mai mare efectiv 
mediu anual, 14 200 de capete, apoi Sighişoara, 
Albeşti, Zagăr, Târnăveni, Coroisânmartin, 
Bălăuşeri, etc.), precum şi în zona de câmpie 
(Iclănzel, Pogăceaua, Sânger şi Şincai). Cea mai 
răspândită rasă este cea Ţurcană, bine adaptată 
condiţiilor climatice din dealurile înalte şi munţi, 
urmată apoi de cea Ţigaie, mult mai superioară 
faţă de prima, prezentă îndeosebi în zonele joase 
ale judeţului, la care se adaugă bineînţeles şi o 
serie de metişi ai celor două, iar dintre rasele 
străine se remarcă oile din rasa italiană, Sarda, 
apreciate pentru prolificitate şi perioadă de 
lactaţie mai lungă. 

În ceea ce priveşte caprinele, sunt 
răspândite în aproape jumătate dintre aşezările 
judeţului, reprezentate îndeosebi prin două rase 
autohtone, Carpatină şi Albă de Banat, mai 
puţin pretenţioase faţă de condiţiile climatice şi 
de furajare, însă cu prolificitate relativ redusă 
şi producţie medie de lapte. Acest lucru a 
determinat însă importarea unor rase, precum: 
Sannen (Elveţia) şi Alpină Franceză, cu producţii 
foarte bune de lapte şi capacitate de adaptare 

la condiţiile intensive de creştere. Cele mai 
numeroase efective, în anul 2016, se întâlnesc la 
Band (2 000 de capete), Bahnea (1 500), Gurghiu 
(1 393), Mica (985), Hodac (851), Adămuş 
(800), Daneş (775), Glodeni şi Grebenişu de 
Câmpie (700), Viişoara (650), Eremitu (617), 
Coroisânmartin (600), etc. Încă din anul 1981, 
la Reghin funcţionează Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor, aflată în subordinea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti”, a cărui obiect de activitate îl constituie 
în principal, ameliorarea raselor acestor specii 
de rumegătoare, intenţionându-se ca în viitorul 
apropiat să se reuşească acţiunea de omologare a 
unei noi rase de ovine pentru producţia de carne, 
respectiv a unei noi rase de capre, cu producţie 
sporită de lapte, pretată mulsului mecanic şi 
adaptată exclusiv păşunilor din judeţ.

Pentru anul de referinţă, 2016, producţia 
de lapte de oaie şi capră în judeţul Mureş a fost 
de 340 993 hl (din care 25 253 hl au fost livraţi 
pentru procesare), producţia de lână, 830 tone, iar 
greutatea în viu a ovinelor şi caprinelor destinate 
sacrificării de 25 619 tone (conform Direcţiei 
pentru Agricultură Judeţeană Mureş).

5. Creşterea cabalinelor

Urmărită pe parcursul celor aproape trei 
decenii, această activitate s-a micşorat pe măsura 
dezvoltării mijloacelor moderne de transport şi a 
mecanizării agriculturii de la 18 000 de capete la 
sfârşitul anului 1990, la doar 12 638 în anul 2016, 
cele mai multe dintre unităţile administrativ-
teritoriale ale judeţului fiind încadrate în ecartul 
50-150 capete/100 ha teren agricol, în timp ce în 
34 dintre aşezări, această practică lipseşte.

Distingem câteva areale restrânse cu 
valori în jurul a 200-300 de cabaline, poziţionate 
în vecinătatea spaţiul montan şi a celui de 
câmpie: Sovata-Gurghiu (cu efectivul cel mai 
mare, 328 capete)-Hodac-Ibăneşti şi Sărmaşu-
Pogăceaua-Band. În proporţie de 80%, caii 
sunt utilizaţi la efectuarea muncilor agricole şi 
la transportul diferitelor produse, fiind animale 
destul de pretenţioase faţă de condiţiile de 
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hrană, necesitând cantităţi mari de fân de calitate 
superioară, precum şi de ovăz, orz, porumb, 
etc (Gr. P. Pop, 1974, p. 324). Din anul 1984, a 
fost înfiinţat Depozitul de Armăsari din Târgu-
Mureş, aflat în prezent sub administraţia Regiei 
Naţionale a Pădurilor-Romsilva, care dispune de 
toate facilităţile necesare asigurării ameliorării 

raselor de cabaline din Transilvania, precum 
şi pentru promovarea prin numeroase sporturi 
ecvestre a cailor din rasele culturale, uşoare 
(Shagya Arab), intermediare (Lipiţan) şi grele 
(Ardenez), respectiv locale (Calul Românesc, 
Calul de Munte şi Calul Huţul).

Fig. 1. Zonarea complexelor de creştere a animalelor şi a economiei piscicole pe teritoriul judeţului Mureş, 
anul 2016.
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6. Creşterea păsărilor (Avicultura)

Datorită cerinţelor crescânde de carne şi 
ouă, mai ales ale centrelor urbane, avicultura 
mureşeană începe să prezinte un interes sporit, 
astfel că efectivele de păsări la nivelul judeţului, 
în anul 2016, au ajuns la 1 626 876 de capete, din 
care cca 76% sunt ouătoare adulte (găini, curci, 
gâşte, raţe, struţi şi alte specii), aparţinând în 
totalitate sectorului privat. Teritorial, efectivele 
şi densităţile cele mai mari se întâlnesc în zonele 
agricole preorăşeneşti (Sighişoara, Târnăveni şi 
Iernut), unde predominat păsările sunt crescute 
în gospodăriile populaţiei, dar, principalul areal 
îl constituie cel din zona cerealieră a Câmpiei 
Mureşene, între care se remarcă în primul rând 
comuna Crăieşti, care din totalul celor 413 500 de 
păsări existente, în jur de 99% aparţin societăţii 
private Oprea Avicom S. A., specializată în 
creşterea puilor pentru carne (Ross 308), extinsă 
ulterior cu puncte de lucru în Pogăceaua, Şincai şi 
Solovăstru (Jabeniţa), ultima dintre acestea fiind 
specializată în creşterea găinilor ouătoare. Efective 
importante apar şi în alte comune din zona câmpiei 
sau împrejurimi (Band, Grebenişu de Câmpie, 
Iclănzel, Pănet, Voivodeni, Bogata, Breaza, Iernut, 
Cucerdea, Mica), unde funcţionează alte câteva 
ferme avicole din categoria celor mici şi mijlocii, 
care au ca obiect de activitate atât creşterea puilor 
pentru carne, cât şi producţia de ouă, baza furajeră 
fiind constituită din cereale şi nutreţuri combinate.

Numărul puilor de carne din judeţ (anul 
2016), a fost de 3 358 140 capete, din care 44 
931 capete pentru consumul familial, restul fiind 
valorificat pe piaţă, greutatea în viu ajungând 
la aproape 8 tone, iar producţia de ouă la 212 
926 bucăţi (după Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Mureş)

7. Creşterea iepurilor
(Cuniculicultura)

Cu toate că este o preocupare avantajoasă 
din punct de vedere economic, fără să necesite 
investiţii prea mari, până în prezent, la nivelul 
judeţului Mureş, nu sunt înregistrate microferme 
sau crescătorii de iepuri. Astfel la nivelul anului 

2016, era consemnat un efectiv de numai 6 373 de 
capete, în totalitate în gospodăriile populaţiei din 
54 de unităţi administrativ-teritoriale, crescute 
îndeosebi pentru carne (rasele California şi 
Neozeelandezul Alb). Carnea este uşor digerabilă, 
cu calităţi organoleptice superioare, dietetică şi 
fără colesterol. Cei mai mulţi iepuri se cresc în 
comunele Ernei (1 000 capete), Voivodeni (677), 
Zagăr (580), Gorneşti şi Pănet (500), Band (370), 
Aţintiş (300) şi oraşul Sângeorgiu de Pădure cu 
945 de capete, iar efective reduse sunt consemnate 
în Târnăveni, 68, Ceuaşu de Câmpie, 50, Iclănzel 
şi Mădăraş, câte 20, Solovăstru, 10 şi Răstoliţa, 
5 capete. Conform D. A. D. R. Mureş, în 2016, 
greutatea în viu a iepurilor destinaţi sacrificării a 
fost de 17 tone.

8. Creşterea animalelor pentru
blană

Această preocupare în regimul trecut a 
avut reprezentare prin Staţiunea de Cercetare şi 
Producţie pentru Animale de Blană din Târgu-
Mureş, înfiinţată în anul 1947, care a cunoscut 
o evoluţie impresionantă în anii ’80, dispunând
de un fond genetic reprezentat de vulpi polare şi 
argintii, dihori, lupi, nurci, nutrii şi chinchila. În 
prezent identificăm doar două crescătorii private 
de chinchila, la  Reghin şi Luduş.

9. Creşterea melcilor (Helicicultura)

La Aţintiş, în anul 2006 a fost înfiinţată o 
microfermă de creştere şi reproducere a melcilor 
comestibili din rasa autohtonă Helix pomatia 
(melcul de livadă), rezistent la condiţiile climatice 
din judeţ, întreaga producţie fiind exportată în 
Franţa, Italia şi Spania. Până nu de puţin timp, 
în comuna Fântânele, activa o societate privată 
care achiziţiona şi procesa carnea de melci cu 
cochilie, pe care o exporta apoi în Europa de Vest, 
unde este considerată o adevărată delicatesă (G. 
B. Tofan, A. Niţă, 2019, p. 37).
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10. Creşterea albinelor (Apicultura)

Apicultura mureşeană întruneşte condiţii 
medii de prezenţă a resurselor melifere, fie că 
vorbim de cele naturale (păduri de tei, salcâm, 
diverşi arbuşti, floră de fâneaţă de munte), sau 
de cele cultivate (floarea soarelui, rapiţă, etc.), 
înregistrând la sfârşitul anului 2016 un număr de 
78 145 familii de albine, concentrate preponderent 
în două aşezări din urban (Târnăveni, 2 949 familii 
de albine şi Sângeorgiu de Pădure, 2 450), iar în 
rural la Eremitu, 2 275 şi Pogăceaua, 2 035, la care 
se adaugă şi alte areale cu 1 000-2 000 de familii 
(Miercurea Nirajului, Adămuş, Albeşti, Bereni, 
Chibed, Ernei, Ibăneşti şi Măgherani), în timp ce 
numărul cel mai scăzut de familii de albine (sub 
200), apare în zona de câmpie, unde se remarcă 
o orientare spre cultura plantelor (Band, Bogata,
Crăieşti, Mădăraş, Sânger, Tăureni, Zagăr), 
respectiv în spaţiul submontan (Vătava), în care 
populaţia se ocupă mai mult cu oieritul. Conform 
D. A. D. R. Mureş, în anul 2016, producţia de 
miere a fost de 637 tone, din care aproximativ 
80% este destinată consumului familial.

11. Piscicultura

Reţeaua densă de râuri, lacuri şi bălţi din 
judeţul Mureş, în anul 2016, însumează 6 388 
ha (1% din suprafaţă), constituind cadrul natural 
favorabil dezvoltării pisciculturii şi pescuitului, 
reprezentată prin două dintre subramurile sale, 
creşterea crapului, în zona Câmpiei Mureşene şi 
creşterea păstrăvului, în zona montană.

Ciprinicultura, a fost favorizată de 
specificitatea orografică a Câmpiei Transilvaniei 
(lunci largi, cu sectoare de îngustare şi profil 
longitudinal cu pante reduse), care a permis 
amenajarea de complexe lacustre, populate la 
început cu puiet de crap (Cyprinius carpio) din 
rasele Galiţian şi Lausitz, alături de care au fost 
introduse începând cu anul 1970 „ciprinidele 
asiatice”, cunoscute mai frecvent sub denumirea 
de „crap chinezesc”, reprezentat prin speciile 
Ctenopharyngodon idella (amurul alb) şi 
Hypophtalmichtys molitrix (crap argintiu-frunte 
lată) (Gr. P. Pop, 2012, p. 196).

Între anii 1970-1980, au fost realizate 
amenajări crapicole, pe Valea Şesului,  mai 
restrânse ca volum şi adâncime, cu scopul 
reţinerii apei pentru perioadele secetoase ale 
anului, precum şi din necesitatea de a valorifica 
terenurile cu exces de umiditate, (Şăulia I, 45,4 
ha; Şăulia II, 8 ha; Şăulia Gară, 28 ha; Văleni, 57 
ha; Iaz nr. 3, 36 ha şi Boca, 17 ha).

Cele mai mari suprafeţe amenajate în scop 
piscicol sunt cele prezente în lungul văii Pârâului 
de Câmpie, care însumează cca 654 ha, adică 
46,8% din totalul amenajărilor piscicole situate 
în Câmpia Transilvaniei (V. Sorocovschi, 2005). 
Din amonte spre aval se înşiră următoarele iazuri 
şi heleşteie: Miheş I (23,5 ha), Miheş II (13,9 ha), 
Bujor I (22,6 ha), Bujor II (28,4 ha), Zau (cu cea 
mai mare suprafaţă şi adâncime, 134,8 ha şi 2,7 
m), Tăureni (22 ha) şi Sânger (13 ha). 

Întinderi asemănătoare ale luciului de apă, 
dar cu adâncimi ceva mai mari de la 3,5 m până 
la 4,5 m, sunt întâlnite în bazinul Şarului, date 
în folosinţă între anii 1983-1985 (Ercea, 18 ha; 
Toldal, 34,7 ha; Păingeni, 32,1 ha; Glodeni I, 23,4 
ha şi Glodeni II, 31,1 ha), respectiv iazul natural 
Fărăgău cu 18,6 ha. În afară de acestea sunt de 
amintit şi complexele de heleşteie de la Iernut 
(Heleşteul Nr. 1, 40 ha şi Heleşteul Nr. 2, 69 ha), 
create în anul 1975, cu profil de producţie anuală 
pe baza puietului deversat în fiecare primăvară şi 
cu funcţie de reproducere a peştilor (pepiniere) 
şi de producere a puietului necesar crescătoriilor 
(Geografia României, II, 1984, p. 399). Tot la 
Iernut, în localitatea componentă, Cipău, se 
află patru heleşteie, realizate în anul 1983, cu o 
suprafaţă de 57 ha, situate într-un meandru părăsit 
al Râului Mureş. În structura materialului piscicol 
din cele două unităţi menţionate se creşte în sistem 
intensiv crap comun, amur, crap argintiu, crap 
marmorat (novac), alături de care sunt prezenţi şi 
câţiva „peşti sălbatici”, mari consumatori de hrană 
şi cu creştere simţitor mai lentă, dintre acestea 
remarcându-se carasul argintiu, roşioara, obletele, 
plătica, etc. Pentru înlăturarea acestui neajuns 
s-a recurs la introducerea unor specii de peşti 
răpitori (şalăul, bibanul, somnul), care au rolul 
de a distruge puietul de peşte sălbatic pătruns în 
bazine fără vrerea fermierilor piscicoli (Gr. P. Pop, 
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1974, p. 370). Alte lacuri în care se poate practica 
pescuitul sunt: Voivodeni, 2,6 ha, pe pârâul Agriş, 
Petelea (Lacul Habic, 0,3 ha), Uila, lângă Batoş, 
cu cinci iazuri realizate iniţial pentru irigaţii, Uilac, 
lângă Vânători, lacul de acumulare Bezid, de pe 
Valea Pârâului Cuşmed, cu utilizare economică 
cvadruplă (alimentare cu apă a localităţilor din 
aval, producere de energie electrică, protecţie 
contra inundaţiilor şi piscicultură) şi câteva lacuri 
particulare din comunele Sâncraiu de Mureş, 
Şăulia, Pănet, Band, Reghin, Sânpaul, Ernei, etc 
(D. Voicu, 2010, p. 438).

Salmonicultura găseşte condiţii de 
amenajare în unele bazine superioare ale pârâurilor 
de munte din partea estică a judeţului, cu apă rece, 
oxigenată şi bogată în insecte şi larve de insecte, 
dintre salmonide detaşându-se păstrăvul fântânel 
(Salvelinus fontinalis), păstrăvul curcubeu 
(Oncorhynchus mykiss) şi păstrăvul indigen 
(Salmo trutta fario). Două dintre păstrăvării sunt 
gestionate de Direcţia Silvică Mureş (Păstrăvăria 
Lăpuşna şi Păstrăvăria Gudea), în care se produc 
anual peste 25 tone de păstrăv pentru consum 
şi cca 300 000 de puieţi de păstrăv indigen 
destinat populării apelor de munte (conform 
Direcţiei Silvice Mureş). În Registrul Unităţilor 
de Acvacultură din anul 2018, apare menţionată 
Păstrăvăria Câmpu-Cetăţii din comuna Eremitu 
(1994) şi Păstrăvăria Intensivă Răstoliţa (2006), 
alimentată cu apă din Pârâul Tihu (G. B. Tofan, 
2014, p. 98), axată pe producerea în sistem 
intensiv de păstrăv curcubeu pentru consum, 
având o capacitate proiectată la aproximativ 25 
tone/an. La cerere comercializează puiet pentru 
repopulări şi păstrăv afumat. Produsele oferite de 
această unitate au început să aibă căutare tot mai 
mare, cea mai recentă prezenţă de renume fiind 
în cadrul Târgului Internaţional Angua Meat din 
Köln în luna octombrie a anului 2017 (conform 
informaţiilor oferite de Bio Fish Europăstrăv).

12. Concluzii

La finalul acestui demers, putem formula 
următoarele concluzii generale:

 - cunoscut fiind faptul că judeţul Mureş este 
în mare parte o zonă cerealieră importantă 

a Depresiunii Transilvaniei, remarcăm 
axarea populaţiei pe creşterea păsărilor 
(1 626 876 capete) şi a porcinelor (118 
515 capete), în timp ce prezenţa pajiştilor 
montane şi a fâneţelor a determinat 
dezvoltarea activităţii de oierit (468 054 
capete), respectiv de creştere a bovinelor 
(70 724 capete);

 - în afară de aceste ramuri ale zootehniei, cu 
ponderi mai reduse este prezentă apicultura 
(78 145 familii de albine), creşterea 
cabalinelor (12 638), cuniculicultura (6 373), 
respectiv acţiunea de creşterea a animalelor 
pentru blană (585) şi helicicultura;

 - densităţile cele mai mari ale bovinelor 
(peste 30 capete/100 ha teren agricol), se 
înregistrează atât în comunele care dispun 
de o bază furajeră însemnată, constituită în 
mare parte din păşuni şi fâneţe naturale, cât 
şi în zona periurbană a reşedinţei de judeţ, 
respectiv a oraşelor Reghin, Sighişoara şi 
Sărmaşu, unde industria laptelui şi a cărnii 
cunoaşte o bună reprezentativitate;

 - cele mai mari densităţi la ovine şi caprine 
(peste 150 capete/100 ha teren agricol), 
sunt întâlnite în zona de dealuri şi culoare 
a celor două Târnave, ameliorarea raselor 
acestor specii de rumegătoare fiind realizată 
la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi caprinelor din Reghin;

 - în cazul creşterii porcinelor, este de subliniat 
faptul că pe cuprinsul judeţului, după aderarea 
la Uniunea Europeană, prin accesare de 
fonduri au început să fie construite o serie 
de complexe de creştere, îngrăşare şi selecţie 
a suinelor la Sărmaşu, Band, Iclănzel, 
Coroisânmartin, Băgaciu şi Iernut;

 - avicultura, cunoaşte o mare dezvoltare în 
ultimii ani, fiind reprezentată prin câteva 
ferme situate în Câmpia Mureşeană, care s-au 
impus în decursul timpului la nivel naţional 
prin produsele oferite;

 - specificităţile orografice din zona de câmpie 
au favorizat dezvoltarea cipriniculturii, 
îndeosebi în lungul Pârâului de Câmpie, 
Valea Şesului şi bazinul Şarului, precum şi la 
Iernut.
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