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Boabele de struguri sunt zdrobite 
cu ajutorul unor prese puternice.

Vinul este depozitat în butoaie ori în sticle
]i este l`sat s` se învecheasc`. Un vin vechi

este foarte apreciat de c`tre consumatori!

Toamna este vremea culesului de struguri.
Viticultorii se pun pe treab`. 

Ei pot fi ajuta\i ]i de ma]ini special 
concepute pentru culesul strugurilor.

VITICULTORII

Oamenii care au ca îndeletnicire cultivarea vi\ei-de-vie se numesc viticultori. 
Pentru o recolt` bogat`, vi\a-de-vie este îngrijit`, cur`\at`, stropit` împotriva insectelor

d`un`toare ]i a bolilor. Din struguri se ob\ine un suc delicios, mustul! 
Din must se ob\ine vin.
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FERMELE DE ANIMALE

Pentru hrana popula\iei s-au construit ferme speciale, unde sunt crescute 
pentru consum în special p`s`ri ]i porci. Cresc`toriile moderne sunt uria]e. 

În hangare foarte mari încap numeroase animale, 
atent hr`nite ]i supravegheate!

În ferma porcu]orilor, îngrijitorul se asigur` c` totul este în ordine: 
c` este cur`\enie lun`, c` animalele au mâncare suficient` ]i c` sunt s`n`toase.

Îngrijitorul din imagine le d` mâncare g`inilor ou`toare. 
Pentru a face ou`, o g`in` trebuie s` fie bine hr`nit`.

Ou`le alunec` pe banda rulant`, care le duce în locul unde 
vor fi sortate, ambalate ]i trimise înspre consumatori.
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Horticultorii se ocup` adesea de între\inerea
parcurilor ]i de decora\iunile florale.

Ei î]i vând florile pe care le cultiv` ]i î]i
ajut` clien\ii s` aleag` marf` de calitate.

Plantele tinere ]i florile sunt cultivate mai mult în sere. 
Aici, horticultorii le pot proteja mai bine, deoarece ei pot controla temperatura, umiditatea

]i lumina, condi\ii esen\iale pentru via\a plantelor.

CULTIVATORII DE PLANTE: HORTICULTORII

Florile, legumele ]i arbu]tii de tot felul intr` în grija horticultorilor. 
Ei iubesc munca pe care o fac. Se ocup` cu dragoste de plante, pe care le cresc 

ori în locuri speciale, numite sere, ori în aer liber.
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CEI CARE MUNCESC ÎN P~DURE: SILVICULTORII

Silvicultorii sunt oameni care muncesc în p`dure: 
ei cur`\`, îngrijesc, taie arborii b`trâni ]i planteaz` al\ii noi. 

Toate acestea înseamn` mult` munc`!

Trunchiurile copacilor sunt transportate 
cu o ma]in` puternic`.

Copacii t`ia\i sunt înlocui\i cu al\ii, 
mai tineri, care, bine îngriji\i, 

vor cre]te s`n`to]i.

Crengile inutile ori cele care pot c`dea ]i
pot produce accidente sunt îndep`rtate.

Copacii sunt t`ia\i ]i cur`\a\i cu o unealt`
special`, numit` drujb`!




