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Introducere

Melcul viţei-de-vie, mai denumit şi melcul roman, Helix pomatia reprezintă un 
produs valoros, larg apreciat şi solicitat pe piaţa din Europa. Această specie este unica 
din cele două ale genului Helix întâlnită la noi care poate   cultivată. Cea de-a doua 
specie - H. lutescens Rossm. nu prezintă interes economic deoarece populaţia ei este 
mai dispersată în spaţiu şi carnea ne ind întrebată pe piaţă. Colectarea melcului viţei-
de-vie din natură a dus la micşorarea efectivului numeric într-un şir de ţări, inclusiv 
în Moldova [1].  Cultivarea melcilor în melcării de tip deschis este una dintre cele 
mai răspândite metode, acestea necesitând mai puţine investiţii iniţiale şi activităţi de 
îngrijire a speciei. Metoda dată se foloseşte pe larg în Italia, Australia, România. 

Scopul urmărit în prezentul articol rezidă în a prezenta unele sfaturi practice 
pentru persoane interesate în cultivarea speciei melcului roman în condiţii de melcării 
deschise. Cercetările au fost efectuate pe parcursul anilor 2004-2006 într-o crescătorie 
din raionul Criuleni, iar în 2007 acestea au fost continuate în raionul Nisporeni şi 
municipiul Chişinău. 

Producerea melcilor în condiţiile creşterii dirijate reprezintă o alternativă 
colectării melcilor din natură, care datorită exploatării intensive conduce la declinul 
populaţiilor. 

Condiţii necesare pentru stabilirea unei crescătorii de tip deschis

Întâi de toate, este important a alege un teren adecvat. Melcii au nevoie de un teren 
cu sol afânat (pentru estivare, hibernare şi depunerea ouălor), cu o umiditate ridicată, 
dar nu mlăştinos, cu conţinut moderat de calcar (1-4%). În scopul alegerii corecte a 
solului se recomandă a efectua analiza următorilor parametri: pH-ul, compoziţia 
granulometrică, conţinutul de calciu, conţinutul humusului. 

Terenul trebuie să  e plasat în apropierea casei, altfel se vor impune unele 
cheltuieli destul de semni cative în cazul necesităţii de angajare a unui paznic. De 
asemenea, trebuie de ţinut cont ca în apropierea terenului să nu  e mulţi copaci înalţi, 
care atrag păsările, şi în perioada de apariţie a juvenililor, aceştia vor   atacaţi şi 
mâncaţi în masă. Dacă locul este unul prea deschis urmează a   plantate specii de 
arbuşti (Spiraea vanhouttei, Ligustrum vulgare, Syringa), pentru a evita deshidratarea 
melcilor pe timp însorit.

Lotul pe care se cresc melcii trebuie împărţit în 3 sectoare: 1) sectorul pentru 
reproducere şi depunerea ouălor (acesta va servi mai târziu pentru creşterea juvenililor, 
după eclozare şi mutarea adulţilor), 2) sectorul unde vor   introduşi adulţii după 
depunerea ouălor (iunie-iulie) şi 3) sectorul pentru hrană complementară (acesta va 
  exclus în cazul oferirii de hrană uscată). Fiecare sector, la rândul său, se împarte în 
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parcele cu dimensiuni variabile, în dependenţă de teritoriul utilizat pentru creşterea 
melcilor. În cazul experimentat de noi am utilizat parcele cu lăţimea de 4 m şi lungimea 
de 140 m.

Figura 1. Schema de parcelare într-o crescătorie de melci.

Observaţiile efectuate pe parcursul a 2 ani au demonstrat că  aceste parcele pot   
împărţite în jumătate printr-o plasă de retenţie, deoarece melcii de obicei se distribuie 
doar în prima jumătate a parcelei. Cealaltă parte a parcelei poate   folosită în anii 
următori dacă e necesar transferul melcilor şi îmbunătăţirea solului (afânatul lui). 
Ţinem să menţionăm că, dacă parcelele sunt prea lungi, îngrijirea melcilor devine mai 
di cilă (de exemplu în cazul necesităţii colectării acestora după irigare sau după ploi, în 
timpul hrănirii, tunderii plantelor, udatului sau altor lucrări necesare într-o crescătorie 
de melci). 

 Este important a avea parcele de rezervă pentru a efectua rotaţia melcilor, dat 
 ind acumulării de mucus pe sol şi pe vegetaţie, acesta din urmă  ind un element 



110

inhibitor în creştere. Pe parcelele pentru hrană suplimentară se va practica de asemenea 
rotaţia culturilor. Spaţiul de acces dintre  parcele este de obicei de  0,5-1m, dacă 
suprafaţa crescătoriei necesită tehnică agricolă, între parcele se va lăsa o distanţă de 
2-3 m.

 Parcelele vor   împrejmuite cu plasă de retenţie  ( gura 2). Dacă importarea 
plasei Helitex din Italia este prea scumpă, se poate utiliza plasă care se comercializează 
pe piaţa autohtonă (folosită contra ţânţarilor), cu o lăţime de 1.4 m. Plasa se ancorează 
pe pari din lemn sau metal, situaţi la o distanţă de 3 m unul de altul. Pentru a evita 
evadarea melcilor, marginea plasei se răsfrânge în interior.  Partea de jos a plasei (20 
cm) se îngroapă în pământ, pentru a evita migrarea melcilor în afară, cât şi pătrunderea 
insectelor, rozătoarelor. Deoarece melcii au proprietatea de a acumula în corpul lor 
diferite substanţe toxice, nu se recomandă folosirea pesticidelor sau a ierbicidelor 
pentru combaterea dăunătorilor. 

Fig. 2.  Aspectul parcelelor experimentale.

Lotul de melci reproducători vor   introduşi spre  nele lunii aprilie – începutul 
lunii mai (în dependenţă de ieşirea din hibernare a melcilor) sau septembrie. Ultima 
perioadă este mai favorabilă datorită unei perioade mai îndelungate de adaptare. Pentru 
melcării de tip deschis e recomandabilă o densitate de 10-20 reproducători/m2, unii 
autori indică pînă la 30 [2]. Având în vedere mortalitatea înaltă a melcilor în perioada 
imediat următoare transferului (20-30%), nu recomandăm de a   introdusă iniţial o 
densitate mai mare de 20 melci la m2. Dacă se dispune de un spaţiu mai mare, este 
mai bine ca reproducătorii să  e plasaţi iniţial în două parcele în loc de una pentru 
a se adapta, iar apoi se transferă într-o singură parcelă pentru un succes mai bun al 
reproducerii. 

Un factor important pentru o crescătorie este şi prezenţa unei surse de apă pentru 
irigare. Nu se recomandă a utiliza apa din iazuri deoarece melcii se pot îmbolnăvi. Dacă 
sursa de apă nu există în apropiere, poate   utilizată apa de ploaie, anterior  ltrată. 
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Pentru irigare se poate folosi un sistem de udat automat sau manual (cu furtun). Melcul 
roman este activ mai mult noaptea, iată de ce hrănirea şi irigarea lor se recomandă în 
mare parte seara. 

Lucrări efectuate într-o crescătorie de tip deschis.

În cadrul unei melcării de tip deschis vor   necesare lucrări sezoniere de plantare, 
îngrijire a plantelor, repararea gardului din plasă, îngrijirea melcilor. În perioada de 
primăvara devreme, înainte de ieşirea melcilor din hibernare este necesar de a controla 
atent dacă plasa nu a fost roasă de rozătoare sau dată jos de vânt şi se vor efectua 
lucrările după necesitate. Însămânţarea se va face primăvara conform unei scheme 
anumite care include atât plante de hrană, cât şi de umbră. În partea centrală se vor 
semăna plante înalte (arbuşti,  oarea soarelui, napi) care vor servi ca umbră. Nu se 
recomandă plantarea a astfel de plante la marginile parcelelor pentru a evita migrarea 
melcilor (aceştea vor ajunge mai uşor pe capătul de sus al plasei de retenţie). 

E important plivirea săptămânală a buruienilor. Dacă aţi observat creşterea în 
parcele a plantelor spontane cum ar    păpădia, brusturul, stevia, loboda sălbatică, 
urzica, trifoiul, acestea vor   lăsate, deoarece ele constituie o hrană preţioasă pentru 
melci ( gura 3). Dacă plantele cresc prea înalt, se recomandă tunderea lor, cel puţin de 
3 ori pe sezon [3]. 

Fig. 3. Acordarea brusturelui ca hrană suplimentară în perioada primăverii devreme, 
când alte plante nu sunt crescute.

Nu se recomandă zmulgerea sau plivirea buruienilor în perioada de depunere a 
pontei sau  creştere a juvenililor, dat  ind faptului că melcii depun adesea ponta chiar la 
rădăcina buruienilor (şi tot aici se vor găsi şi juvenilii) şi astfel la zmulgerea buruienilor 
pot   aruncaţi o mare parte de ouă sau juvenili. 

Este important a păstra cărările de acces a parcelelor cât mai curate, pentru a 
evita migrarea melcilor. Dacă se administrează o hrană suplimentară, resturile de plante 
se vor înlătura, deoarece ele pot atrage insecte dăunătoare sau pot   focare de infecţie 
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cu diferite boli. Dacă se semnalează melci bolnavi, aceştia se înlătură imediat din teren, 
pentru a evita îmbolnăvirea întregii populaţii.

După irigare sau după ploi melcii se vor colecta de pe marginea plasei şi se 
vor arunca înapoi în teren. Pentru a facilita lucrul, se va merge pe lângă marginea 
plasei şi se va scutura sau se va bate uşor pe marginea acesteia, astfel ca melcii să cadă 
netraumaţi în interiorul parcelei. Juvenilii adesea se adună în partea de jos pe exterior 
al plasei de retenţie, aceştia se vor colecta şi se vor pune înapoi (se va evita aruncarea 
acestora deoarece au cochilia foarte fragilă). În perioada de după depunerea pontei 
reproducătorii se vor muta într-o parcelă nouă. Se recomandă numărarea lor la transfer 
pentru a putea calcula rata mortalităţii. 

Nutriţia melcilor

Crescătoriile de melci de tip deschis folosesc ca sursa principală de hrană 
plantele, iată de ce îngrijirea plantelor, oferirea  unui covor dens de vegetaţie până la 
introducerea melcilor în teritoriu de reproducere va garanta o bună productivitate, o rată 
mai mică a mortalităţii şi o durabilitate în timp a fermei de melci. În tabelul de mai jos 
sunt prezentate lista plantelor utilizate ca hrană sau adăpost. Dintre cele mai importante 
specii nutritive sunt recomandate:  oarea soarelui, salata, spanacul, varza, brusturele 
iar dintre cele de umbră – sfecla, lucerna, mazărea. Plantele cultivate (în mod special 
varza) sunt atacate de dăunători. În scopul prevenirii invaziei acestora, în literatură 
[3] se recomandă cultivarea unei fâşii din zona centrală a parcelelor cu plante care 
atrag insecte folositoare (trifoiul roşu-Trifolium pratense, morcovul sălbatec – Daucus 
carota, hrişca  - Fagopyrum esculentum, ţigăncuşe - Tagetes patula, chimenul – Carum 
carvi, coriandrul – Coriandrum sativum, mărarul – Anethum graveolens). 

Tabelul 1. Descrierea plantelor utilizate în creşterea melcilor.

Denumirea plantei Rolul primar în cultivarea melcilor Rolul suplimentar

Floarea soarelui 
(Helianthus 

annuus)

Este o plantă importantă pentru hrană 
şi pentru umbră. Atît tulpina cît şi 
frunzele, şi  orile sunt devorate de 
adulţi şi juvenili.

Poate   crescută în parcelele 
cu hrană complementară, 
deoarece prezintă o înaltă 
valoare nutritivă mai ales 
pentru  sfîrşitul verii.

Salata 
(Lactuca sativa)

Reprezintă o plantă furageră, preferată în 
mod special de juvenili. E recomandată 
a   crescută doar în parcele de hrană 
complementară deoarece melcii o 
consumă foarte rapid. 

Cînd se dezvoltă în abundenţă 
poate servi şi ca plantă de 
umbră.

Varza 
(Brassica 
oleracea)

O plantă ce oferă  atît hrană cît şi 
umbră melcilor atît pentru adulţi cît şi 
juvenili. 

Este una dintre cele mai 
importante plante furagere 
toamna tîrziu cînd alte culturi 
se o lesc. 

Spanacul 
(Spinacea 
oleracea)

 O plantă suculentă care poate servi atît 
ca hrană cît şi pentru umbră. 

Este importantă pe tot sezonul 
de vegetaţie.
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Brusture 
(Arctium lappa)

Serveşte ca hrană importantă atît pentru 
juvenili cît şi pentru adulţi în perioada 
devreme cînd alte plante încă nu s-au 
dezvoltat. Poate   crescută în ferma de 
melci sau colectată din natură. Melcii 
preferă doar frunzele proaspete. 

Poate servi şi ca plantă de 
umbră (în special primăvara 
timpurie).

Mazărea 
(Pisum sativum)

Serveşte ca plantă de umbră în lunile 
iulie-august, în perioada caniculară. 

Formează un covor dens, 
favorabil pentru melci, 
îmbogăţeşte solul cu azot. 
Poate   semănată împreună cu 
lucerna.

Lucerna 
(Medicago sativa)

Dacă este semănată din toamna, 
primăvara formează un covor dens, 
servind ca umbră când alte plante nu 
sunt crescute. Nu trebuie să  e plantată 
întreaga parcelă cu această plantă. 

Este folosită ca hrană doar 
rareori

Sfecla furajeră 
(Beta vulgaris)

Plantă de umbră, foarte importantă 
în perioada caniculară – iulie-august. 
Frunzele late ale acestei plante oferă 
o bună protecţia împotriva razelor 
ultraviolete. 

În perioada de vară rareori  este 
mâncată de juvenili Toamna, 
când nu sunt alte plante, poate 
servi ca o sursă importantă de 
hrană pentru juvenili. 

În caz de necesitate (perioada înainte de reproducere, mai-iunie) este important 
a oferi lotului de reproducători hrană din parcelele suplimentare sau nutriţie uscată 
combinată, care se utilizează pentru păsările domestice, aceasta  ind de regulă mărunţită 
şi îmbogăţită cu făină de grâu şi calcar. Deoarece administrarea doar a hranei uscate 
este relativ costisitoare, aceasta poate   oferită adulţilor mai mult în perioada înainte de 
reproducere, deoarece juvenilii preferă mai mult plante în stare proaspătă.

Reglementări legislative privind cultivarea speciei Helix pomatia L.

Activitatea privind colectarea şi exportul speciei Helix pomatia în Republica 
Moldova a început în anii 90, iar încercări de cultivare a lor în condiţii arti ciale –după 
2000. În scopul executării controlului asupra gestionării şi exportului animalelor au 
fost elaborate reglementări, conform cărora  colectarea melcilor este posibilă în baza 
autorizaţiei, eliberate de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi al avizului 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în care sunt stabilite zonele de colectare şi cota 
anuală posibilă pentru colectare. Următoarea etapă pentru stabilirea unei crescătorii de 
melci este obţinerea unui acord de mediu pentru creşterea lor. Pentru obţinerea acestui 
acord se prezintă acte care indică  cantitatea pentru creştere, condiţiile crescătoriei.  
Inspectorii ecologici pot veri ca dacă starea populaţiei de melci crescuţi corespunde 
condiţiilor stipulate de crescătorul de melci prin eliberarea unui act de control. 

Durabilitatea melcăriilor de tip deschis.

Crescătoriile de melci de tip deschis pot oferi un pro t rezonabil şi sunt durabile 
în timp dacă sunt respectate condiţiile pedo-climatice şi tehnologia de creştere. Ar 
trebui să se cunoască că pentru obţinerea venitului este important ca să se aştepte câţiva 
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ani. În acest sens se recomandă ca afacerea cu melci să  e realizată în paralel cu alte 
activităţi agricole (cum ar   creşterea păsărilor, creşterea legumelor). De exemplu, în 
cazul creşterii în paralel şi a păsărilor, resturile vegetale colectate de la melci, cât şi 
cochiliile melcilor morţi (anterior mărunţite) pot   oferite pentru hrana lor. Este bine 
de început cu un teren mai mic să ne convingem dacă avem pasiune destulă pentru a ne 
menţine până la obţinerea pro tului, pentru a evita investiţiile costisitoare şi potenţialele 
pierderi.

Un aspect important tehnologic este rotaţia parcelelor unde vor creşte melcii 
deoarece acumularea mucusului pe terenul dat (potenţial poate inhiba creşterea 
melcilor) conduce atât la dezvoltarea diferitor patogeni, cât şi la dezvoltarea buruienilor. 
Se va duce un control minuţios asupra stării melcilor pentru a evita îmbolnăvirile în 
masă. Cercetările ecologice pe parcursul anilor 1995-1999 au demonstrat că melcii îşi 
alternează teritoriile sale de depunere a pontei şi respectiv de dezvoltare a juvenililor 
(aceştia se dezvoltă o perioadă anumită în cuibul unde au fost depuse), aceasta  ind un 
răspuns la înmulţirea prădătorilor în această zonă. 

Un rol nu mai puţin important în crescătorii este şi menţinerea unui covor dens 
de plante atât prin irigarea corectă şi îngrijirea plantelor, cât şi prin respectarea unei 
scheme de plantare. În acest sens este bine să  e consultată literatura sau un specialist 
în domeniu. Prezenţa unei surse permanente de apă este crucială în activitatea melcilor. 
În cazul secetelor îndelungate pot apărea unele probleme. În aceste cazuri se poate de 
micşorat treptat consumul de apă până la oferirea unei perioade completă de repaus, 
deoarece melcii cad în estivare, putând astfel supravieţui condiţiile nefavorabile a 
mediului. Dacă se observă căpăcirea melcilor, acesta este un semn al intrării în estivare. 
În timpul ploilor poate   colectată o cantitate impunătoare de apă care ne va servi 
pentru irigat. Este important a avea un rezervor betonat (1-3 tone) pentru colectarea şi 
păstrarea acesteia. 

Depunerea pontei şi creşterea juvenililor reprezintă cele mai di cile etape în 
cultivarea  melcilor. Atacul din partea prădătorilor şi desecarea melcilor din cauza 
temperaturii înalte pot  provoca cele mai semni cative pierderi. De aceea, este 
recomandabil ca aceste perioade să decurgă în seră. O soluţie potenţială ar   şi ca 
crescătorii începători să procure nu reproducători, ci puiet de un an, care deja a trecut 
perioada critică, pentru a merge mai uşor în afacere. În prezent, în cadrul proiectului 
5/1510-2140 cu suportul Fondului Ecologic Naţional se efectuează cercetări asupra 
rentabilităţii acestei metode. 
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