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Agricultura
Profilul dominant al agriculturii judetului este dat de productia
mixta, vegetala si animala, fapt care reiese si din impartirea
suprafetei agricole - in ponderi aproximativ egale - in teren arabil,
respectiv pasuni si fanete. Principalele culturi vegetale care se
regasesc in judetul Salaj, care ocupa cele mai mari suprafete
arabile, sunt: porumb, grau, secara, ovaz, cartof, floarea soarelui,
legume si altele.
Pentru cultura vitei de vie pentru vin conditiile naturale sunt mai favorabile in comparatie cu
productia pentru struguri de masa. In ceea ce priveste cultura pomilor fructiferi, cele mai
bune conditii le intrunesc prunii, urmati de meri, peri, ciresi si visini. Zonele care intrunesc
conditiile naturale cele mai favorabile pentru pomi fructiferi sunt: Simleu Siulvaniei, Nusfalau,
Valea Pomilor, Zalau.
Cresterea animalelor reprezinta o ramura importanta a agriculturii judetului datorita
suprafetelor intinse de pasuni si fanete. Exista numeroase targuri lunare si bilunare, cum ar fi
cele de la Zalau, Jibou, Crasna, Nusfalau, Ileanda, Sarmasag, Buciumi, Simleu Silvaniei,
Cehu Silvaniei si expozitii-targ de animale la Zalau, Crasna, Somes Odorhei, Cehu Silvaniei
in care sunt evidentiate cele mai valoroase exemplare. Obiectivul strategic fundamental in
dezvoltarea zootehniei salajene il constituie trecerea la economia de piata si pregatirea
adaptarii productiei animaliere la cerintele comunitatii europene.
Asezare geografica
Comuna Carastelec este situata in partea de nord-vest a judetului Salaj, la 47 km distanta de
municipiul Zalau si la 18 km distanta de municipiul Simleu Silvaniei, in zona colinara a
platformei salajene in Colinele Toglaciului. Carastelec se invecineaza cu comunele: Camar in
partea de Vest, Simleu Silvaniei in partea de Sud, Bocsa in partea de Est, Maieriste in partea
de Nord. Accesul in comuna se face pe DJ 110, DC-100, la 20 km distanta de viitoarea
autostrada.
Comuna este formata din urmatoarele localitati: Carastelec - resedinta de comuna si satul
Dumuslau.
Satul Carastelec este atestat documentar in anul 1241 sub numele de "Kaloztelek", iar satul
Dumuslau este amintit in documente inca din anul 1418 sub denumirea de "Domozlo".
Fondul construit existent, cu gospodarii ingrijite, specifice satelor cu populatie majoritara
maghiara, alaturi de traditiile si obiceiurile bine pastrate aici, fac din Carastelec un areal
atractiv din punct de vedere turistic. Cultivarea vitei de vie a facut posibila remarcarea
comunei si a locuitorilor acesteia.
Economia locala
Economia comunei este sus?inuta de sectorul agricol, sector in care arabilul detine peste 50
% din suprafata totala a comunei. Cultivarea vitei de vie (cca. 100 ha) a facut posibila
remarcarea comunei si a locuitorilor acesteia pentru calitatea vinului produs aici. Pentru
dezvoltarea si rentabilizarea muncii in agricultura, administratia locala este interesata de
atragerea unor investitori, actionand in consecinta. Sunt necesare investitii pentru extinderea
si modernizarea actualelor exploatatii agricole prin stimularea dezvoltarii unor ferme vegetale
ecologice, structurate pe culturi specifice, a unor ferme de crestere organizata a animalelor,
prin dezvoltarea structurilor asociative capabile sa realizeze activitati de productie agricola
rentabile. De asemenea, este necesara asigurarea conditiilor optime de prelucrare si
desfacere a produselor agricole si zootehnice, atragerea unor furnizori de servicii specifice in
domeniul mecanizarii, protectiei fitosanitare, achizitionarii de seminte selectate si tratate,
insamantarii artificiale a animalelor, domenii care pot influenta in mod pozitiv calitatea si
profitabilitatea activitatilor agricole. Pentru dezvoltarea Zootehniei se fac investitii in
amenajarea unor ferme sau microferme de crestere organizata a animalelor si dotarea cu

centre de colectare si prelucrare a produselor: carne, lana, piei, etc.
Traditii: Carastelec
Comuna Carastelec si-a pastrat de-a lungul vremii tradi?iile pe care le cultiva an de an, un rol
important jucandu-l tinerii asezarii. Intre acestea, cele mai bine pastrate sunt: portul
tradi?ional si dansul tradi?ional dar si obiceiuri tradi?ionale care inso?esc evenimentele
religioase si nu numai.
Cele mai reprezentative in arhitectura tradi?ionala sunt motivele ornamentale tip soare pe
partea frontala a locuin?elor.
Portul si dansul tradi?ional in localitatea Carastelec sunt pastrate cu grija de catre to?i
membrii comunita?ii. Tinerii din comunitate se implica in toate evenimentele care implica
conservarea tradi?iilor.
Locuitorii comunei Carastelec sunt pastratori de tradi?ii, intre acestea remarcandu-se in
special cele specifice etniei maghiare, activita?i culturale ocazionate de sarbatori religioase
care inca isi mai pastreaza farmecul timpurilor apuse. Via?a culturala a comunita?ii este
sus?inuta de festivita?ile si evenimentele organizate in cadrul Caminului Cultural.
Copii si tinerii comunei organizeaza, sub indrumarea directoarei
caminului cultural si a cadrelor didactice festivita?i precum bal
mascat, manifestari si serbari de Pasti, Craciun, etc. De
asemenea, in fiecare an se serbeaza farsagul, carnavalul din
ultima duminica dinaintea postului Romano - Catolic. Comunitatea
este informata despre evenimentele culturale din regiune,
preocupandu-se permanent sa participe la spectacolele de teatru
sus?inute in orasul Simleul Silvaniei.
Evenimete locale
In fiecare an inainte de postul Pastelui in Carastelec se organizeaza balul mascat, denumit in
limba maghiara perioada de "farsang". Localnicii serbeaza "moartea" iernii si venirea
primaverii.
Concursul "Vinuri salajene"
Concursul se desfasoara de obicei in 15 septembrie cand se intorc de peste hotare fiii satului
pentru a fi din nou impreuna cu familiile lor. Este o sarbatoare indragita de localnici care
dainuie de peste ani.

