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Denumirea proiectuluiDenumirea proiectului

Fundamentarea sprijinului adresat conservării raselor de ovine Fundamentarea sprijinului adresat conservării raselor de ovine şşi i 
caprine aflate caprine aflate îîn pericol de abandon, n pericol de abandon, îîn baza art. 39, alin (5) al n baza art. 39, alin (5) al 

Regulamentului (CE) nRegulamentului (CE) nrr.169.16988/2005 /2005 şşi realizarea unor rase i realizarea unor rase 
româneromâneşşti de ovine specializate pentru producti de ovine specializate pentru producţţia de carne, ia de carne, 

competitive pe piacompetitive pe piaţţa UEa UE
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IdentificareaIdentificarea şşii caracterizareacaracterizarea unorunor populapopulaţţiiii de ovine de ovine şşii caprinecaprine aflateaflate îînn pericolpericol de de 
abandon (abandon (îînsunsuşşiriiri morfoproductivemorfoproductive, , indiciindici de de reproducreproducţţieie, , stabilireastabilirea statusuluistatusului de de riscrisc).).

CreareaCrearea precursorilorprecursorilor a a douădouă raserase româneromâneşştiti de carne competitive de carne competitive pepe piapiaţţaa U.E.U.E.
TestareaTestarea performanperformanţţelorelor metimetişşilorilor F3 la F3 la ConducătorulConducătorul de de proiectproiect şşii a a metimetişşilorilor R1 la R1 la 

PartenerulPartenerul 1 1 comparativcomparativ cu cu loturiloturi martormartor din din raselerasele maternematerne..
IdentificareaIdentificarea de de populapopulaţţiiii noinoi, , neincluseneincluse îînn listălistă..

StabilireaStabilirea niveluluinivelului de de veniturivenituri şşii cheltuielicheltuieli cu cu referirereferire la la populapopulaţţiileiile aflateaflate îînn pericolpericol de de 
abandon care abandon care producproduc miorimiori şşii mioaremioare de de reproducreproducţţieie şşii creareacrearea uneiunei bazebaze de date de date 
necesarănecesară acordăriiacordării de de sprijinsprijin financiarfinanciar pentrupentru următoareleurmătoarele scheme de scheme de ajutorajutor..

LucrărileLucrările au au fostfost efectuateefectuate pepe anumiteanumite populapopulaţţiiii de ovine de ovine şşii caprinecaprine din din raselerasele Merinos Merinos 
de de PalasPalas, , ŢŢigaieigaie ValahăValahă cu cu CoarneCoarne îînn tirbutirbuşşonon şşii populapopulaţţiiii de de caprinecaprine din din raselerasele
CarpatinăCarpatină şşii AlbăAlbă de de BanatBanat, , aflateaflate îînn pericolpericol de abandon.de abandon.

SS--au au efectuatefectuat măsurătorimăsurători corporalecorporale şşii ss--au au determinatdeterminat principaliiprincipalii indiciindici
morfoproductivimorfoproductivi şşii de de reproducreproducţţieie. S. S--au au calculatcalculat diferidiferiţţii indiciindici corporali corporali şşi de constitui de constituţţieie..

A A fostfost estimatestimat statusulstatusul de de riscrisc pentrupentru fiecarefiecare populapopulaţţieie studiatăstudiată..
Se Se lucreazălucrează la la stabilireastabilirea niveluluinivelului de de veniturivenituri şşii cheltuielicheltuieli şşii a a rezultatelorrezultatelor economiceeconomice

realizaterealizate îînn populapopulaţţiileiile de ovine care de ovine care producproduc şşii livreazălivrează miorimiori şşii mioaremioare de de reproducreproducţţieie, , îînn
vedereavederea fundamentăriifundamentării sprijinuluisprijinului financiarfinanciar cece arar trebuitrebui acordatacordat prinprin următoareleurmătoarele scheme scheme 
de de ajutorajutor..

SS--au au introdusintrodus îînn control control loturileloturile de de metimetişşii F3 F3 şşii R1 (R1 (tipultipul doritdorit), ), acesteaacestea fiindfiind supusesupuse
îîngrăngrăşşăriiării intensive intensive pânăpână la la vârstavârsta de 5 de 5 luniluni, , comparativcomparativ cu cu loturiloturi martormartor din din raseraselele
maternematerne. . 



POPULAPOPULAŢŢII STUDIATE               I.C.D.C.O.C. PALASII STUDIATE               I.C.D.C.O.C. PALAS
ÎÎN PERICOL DE ABANDON        POLIFRONIE IANCU , COMU NA VADU  N PERICOL DE ABANDON        POLIFRONIE IANCU , COMU NA VADU  

JUDEJUDEŢŢUL CONSTANUL CONSTANŢŢAA
STERGHSTERGHIULI GHEORGHE, COMUNA TUZLA IULI GHEORGHE, COMUNA TUZLA 
JUDEJUDEŢŢUL CONSTANUL CONSTANŢŢAA

POPULAPOPULAŢŢII STUDIATE              SCDCOC REGHINII STUDIATE              SCDCOC REGHIN
ÎÎN PERICOL DE ABANDON      SCDCOC DÂMBOVIN PERICOL DE ABANDON      SCDCOC DÂMBOVI ŢŢAA

PURCARIUPURCARIU PETRU, COMUNA CATUNUL VECHIPETRU, COMUNA CATUNUL VECHI
JUDEJUDEŢŢUL MUREUL MUREŞŞ
GÂRLEANUGÂRLEANU ALEXANDRU, COMUNA BILCIUREALEXANDRU, COMUNA BILCIURE ŞŞTITI
JUDEJUDEŢŢUL DÂMBOVIUL DÂMBOVI ŢŢAA

POPULAPOPULAŢŢII STUDIATE                SCDCOC CARANSEBEII STUDIATE                SCDCOC CARANSEBE ŞŞ
ÎÎN PERICOL DE ABANDON        BININ PERICOL DE ABANDON        BINI ŞŞ, DOCLIN, FOROTIC, TIROL, CARASOVA          , DOCLIN, FOROTIC, TIROL, CARASOVA          

JUDEJUDEŢŢUL CARAUL CARAŞŞ--SEVERINSEVERIN



POPULAPOPULAŢŢII STUDIATE                  ICDCOC PALASII STUDIATE                  ICDCOC PALAS
ÎÎN  PERICOL DE ABANDON            ANCC CAPRIROMN  PERICOL DE ABANDON            ANCC CAPRIROM

SCDCOC REGHINSCDCOC REGHIN
ION VASILE, COMUNION VASILE, COMUN A  BILCIUREA  BILCIURE ŞŞTI  TI  
JUDJUDEEŢŢUL DÂMBOVIUL DÂMBOVI ŢŢAA

POPULAPOPULAŢŢIE STUDIATĂ                   ICHIM TEODORIE STUDIATĂ                   ICHIM TEODOR, SATUL JABENI, SATUL JABENI ŢŢA, A, 
ÎÎN PERICOL DE ABANDON             COMUNA SOLOV ĂSTRUN PERICOL DE ABANDON             COMUNA SOLOV ĂSTRU, , 

JUDJUDEEŢŢUL  MUREUL  MUREŞŞ



120,72120,72110,70110,70114,89114,89ProlificitateProlificitate ( %)( %)

95,9495,9494,8394,8396,3196,31FecunditateFecunditate ( %)( %)

10,5610,5611,7011,7010,3710,3711,6011,6010,3210,3211,3811,38IndiceleIndicele oasturiioasturii

126,33126,33129,01129,01126,90126,90128,95128,95126,65126,65127,93127,93IndiceleIndicele de de 
compactitatecompactitate

102,11102,11113,98113,98102,04102,04105,99105,99101,15101,15106,74106,74IndiceleIndicele format format 

corporal lateralcorporal lateral

22,06 ( 775)22,06 ( 775)21,29 ( 1168)21,29 ( 1168)21,91 ( 1167)21,91 ( 1167)FineFineţţee fibrefibre

( ( micronimicroni))

3,313,316,16,13,223,225,575,574,894,897,847,84LânaLâna fizicăfizică

( kg/cap)( kg/cap)

65,065,073,373,355,755,769,569,5555577,577,5GreutateaGreutatea corporalăcorporală

( kg/cap)( kg/cap)

OiOiBerbeciBerbeciOiOiBerbeciBerbeciOiOiBerbeciBerbeci

PopulaPopulaţţiaia SterghiuliSterghiuli
GheorgheGheorghe

PopulaPopulaţţiaia
PolifroniePolifronie IancuIancu

PopulaPopulaţţiaia ICDCOC ICDCOC 
PalasPalasCaracteristiciCaracteristici

Indicele de format corporal lateral ( I l)                   Indicele de format corporal lateral ( I l)                   

lungimea trunchiului x 100lungimea trunchiului x 100

I l =               I l =               ----------------------------------------------------------------

îînălnălţţimea la grebănimea la grebăn
Indicele de compactitate (I comp.)Indicele de compactitate (I comp.)

perimetrul toracic x 100perimetrul toracic x 100

I comp. =                 I comp. =                 ----------------------------------------------------------

lungimea trunchiuluilungimea trunchiului

Indicele osaturii (I os)Indicele osaturii (I os)

perimetrul flueierului x 100perimetrul flueierului x 100

I os =            I os =            --------------------------------------------------------------------
perimetrul toracicperimetrul toracic



104,78104,78101,50101,50119,80119,80114,91114,91ProlificitateProlificitate ( %)( %)

95,9295,9293,2793,2784,8084,8087,2687,26FecunditateFecunditate ( %)( %)

--------101,82101,82102,68102,68100,9100,9100,3100,3IndiceleIndicele format format 
corporal lateralcorporal lateral

31,9531,9531,5531,5528,4728,4728,5128,51FineFineţţee fibrefibre
( ( micronimicroni))

3,253,253,933,932,892,893,143,142,642,643,483,482,852,853,343,34LânaLâna fizicăfizică
( kg/cap)( kg/cap)

37,8837,8855,9055,9036,6836,6852,9552,9542,3042,3063,9863,9841,7041,7065,065,0GreutateaGreutatea
corporalacorporala
( kg/cap)( kg/cap)

OiOiBerbeciBerbeciOiOiBerbeciBerbeciOiOiBerbeciBerbeciOiOiBerbeciBerbeci

Gărleanu Gărleanu 
Alexandru, Alexandru, 
BilciureBilciureşşti, ti, 
DâmboviDâmboviţţaa

SCDCOC SCDCOC 
BilciureBilciureşştiti

Purcariu Petru, Purcariu Petru, 
Cătunu VechiCătunu Vechi, jud. , jud. 

MureMureşş

SCDCOC SCDCOC ReghinReghin

POPULAPOPULAŢŢII STUDIATEII STUDIATE

CaracteristiciCaracteristici



ORIGINE ORIGINE –– Ovis PaleoegypticaOvis Paleoegyptica care a trăit acum  care a trăit acum 5000 ani 5000 ani îîn Egipt . n Egipt . 
��După cucerirea Daciei de c ătre romani a fost adus ă aici din SpanDupă cucerirea Daciei de c ătre romani a fost adus ă aici din Span ia de ia de 
către colonicătre coloni şşti.ti.
�� Rasa Valahă cu Coarne Rasa Valahă cu Coarne îîn Tirbun Tirbu şşon aparon apar ţţine ine ţţăranilor din Sudăranilor din Sud --Vestul Vestul 
României României şşi a fost r ăspândit ă i a fost r ăspândit ă îîn decursul timpului n decursul timpului îîn Serbia, Muntenegru n Serbia, Muntenegru 
şşi Ungaria.i Ungaria.
�� AnumiAnumi ţţi autori cum ar fi Motolcsi (1975) i autori cum ar fi Motolcsi (1975) şşi Bokonyi (1974) susi Bokonyi (1974) sus ţţin că in că 
oile din rasa Raoile din rasa Ra ţţca din Ungaria ca din Ungaria îîşşi au originea i au originea îîn oaia s ălbatic ă Argal n oaia s ălbatic ă Argal ((Ovis Ovis 
AmmonAmmon) din Mun) din Mun ţţii Altai ceea ce este total inexact, ii Altai ceea ce este total inexact, argalul fiind str ămoargalul fiind str ămoşşul ul 
oilor cu coada gras ă din Asia Central ă oilor cu coada gras ă din Asia Central ă (du(du pă Brehm pă Brehm şş.a.)..a.).



Indici morfoIndici morfo --productivi productivi şşi de reproduci de reproduc ţţieie

110110--120*120*108,13108,13OiOiProlificitate Prolificitate 
(%)(%)

--93,593,5OiOiFecunditate Fecunditate 
(%)(%)

44,5044,5043,3043,30OiOi

65,0065,0069,0069,00BerbeciBerbeciGreutatea corporal ă după Greutatea corporal ă după 
tuns (kg/cap)tuns (kg/cap)

2,002,002,452,45OiOi

3,003,002,702,70BerbeciBerbeciCantitatea de lân ă fizic ă Cantitatea de lân ă fizic ă 
(kg/cap)(kg/cap)

21,6121,6122,2322,2324,6024,60OiOi

26,6026,6027,8327,8332,0032,00BerbeciBerbeciLungimea Lungimea şşuviviuvivi ţţelor de elor de 
lână lână (cm)(cm)

Varietatea neagr ăVarietatea neagr ăVarietatea alb ăVarietatea alb ă

De Hortobagy  De Hortobagy  
(Ungaria)(Ungaria)

SCDCOC SCDCOC 
CaransebeCaransebe şş

PopulaPopula ţţiaia
CategoriaCategoriaSpecificareSpecificare

* D* După datele Asociaupă datele Asocia ţţiei Cresc ătorilor de Oi din Ungariaiei Cresc ătorilor de Oi din Ungaria



� Unghiul Unghiul îîntre coarnentre coarne
•• DiferenDiferen ţţele ele îîntre populantre popula ţţiile din România iile din România şşi cele din Ungaria sunt foarte semnificativei cele din Ungaria sunt foarte semnificative
�� Valorile raportului RValorile raportului R
•• DiferenDiferen ţţele ele îîntre populantre popula ţţiile din România iile din România şşi cele din Ungaria sunt foarte semnificativei cele din Ungaria sunt foarte semnificative

Lungimea coarnelorLungimea coarnelor
** R = R = ----------------------------------------------------

DistanDistan ţţa a îîntre coarnentre coarne

AbsenAbsen ţţiiPrezenPrezen ţţiiIndivizi cu coarne defectuoaseIndivizi cu coarne defectuoase6.6.

8866Valoarea indicelui de arhaismValoarea indicelui de arhaism5. 5. 

AlbăAlbă
NeagrăNeagră

AlbăAlbăCuloarea lâniiCuloarea lânii4.4.

RuginieRuginie
NeagrăNeagră

AlbăAlbă
RuginieRuginie
CafenieCafenie

Culoarea jaruluiCuloarea jarului3.3.

2,52,5--331,51,5--22Numărul de spire a coarnelorNumărul de spire a coarnelor2.2.

VerticalVerticalÎÎnclinat spre nclinat spre îînaintenaintePortul coarnelor la berbeciPortul coarnelor la berbeci1.1.

Din UngariaDin UngariaDin RomâniaDin România

PopulaPopula ţţiiii
SpecificareSpecificare

Nr.Nr.
crt.crt.

NotăNotă: : ÎÎntre populantre popula ţţiile din România iile din România şşi Ungaria exist ă di Ungaria exist ă dii ferenferen ţţe semnificative pentru cele e semnificative pentru cele 88 îînsunsu şşiri deiri de exterior exterior prezentateprezentate.

ÎÎnsunsu şşiri de exterioriri de exterior

0,730,730,630,630,490,49
(0,44(0,44--0,55)0,55)

0,570,57
(0,48(0,48--0,63)0,63)

Valorile raportului  R* = l/DValorile raportului  R* = l/D

8585
(80(80--90)90)

9595
(90(90--100)100)

118,08118,08
(95(95--140)140)

109,44109,44
(80(80--130)130)

Mărimea unghiului Mărimea unghiului îîntre ntre 
coarne (coarne ( 00))

Varietatea neagr ăVarietatea neagr ăVarietatea alb ăVarietatea alb ă

De HortobagyDe HortobagyProprietari sat BiniProprietari sat Bini şş, , 
judejude ţţul Caraul Cara şş--SeverinSeverin

SCDCOC SCDCOC 
CaransebeCaransebe şş

PopulaPopula ţţiaia
SpecificareSpecificare



Scala de notare a caracterelor luate Scala de notare a caracterelor luate îîn considerare n considerare îîn calcularea indicelui de arhaism n calcularea indicelui de arhaism 
(du(după Apă A.Benadjaoud .Benadjaoud şşi J.J.Lauvergnei J.J.Lauvergne --1991)1991)

PrezenPrezen ţţa a mai mult de dou ă faze de culoarea a mai mult de dou ă faze de culoare44

PrezenPrezen ţţa a două faze de culoare  a a două faze de culoare  (ex.: colora(ex.: colora ţţia juvenil ă la ia juvenil ă la ŢŢigaie) igaie) 33

Cojocul Cojocul şşi jarul de pe cap i jarul de pe cap şşi membre, uniform coloratei membre, uniform colorate22

Cojocul alb, jarul coloratCojocul alb, jarul colorat11

Cojocul alb, jarul de pe cap Cojocul alb, jarul de pe cap şşi membre albei membre albe00ColoraColora ţţiaia7.7.

Indicele de convexitate frontoIndicele de convexitate fronto --nazală nazală –– egal cu 1,0egal cu 1,022

Indicele de convexitate frontoIndicele de convexitate fronto --nazală nazală –– îîntre 0,95 ntre 0,95 şşi 1,0i 1,011

Indicele de convexitate frontoIndicele de convexitate fronto --nazală         nazală         < 0,95< 0,9500Profilul frontoProfilul fronto --
nazalnazal

6.6.

Indicele caudal < 0,50Indicele caudal < 0,5022

Indicele caudal Indicele caudal îîntre 0,50 ntre 0,50 şşi 0,60i 0,6011

Indicele caudal > 0,60Indicele caudal > 0,6000Lungimea coziiLungimea cozii5.5.

ÎÎnălnălţţimea la greb ăn imea la greb ăn < 60 cm< 60 cm22

ÎÎnălnălţţimea la greb ăn imea la greb ăn îîntre 60 ntre 60 şşi 70 cmi 70 cm11

ÎÎnălnălţţimea la greb ăn imea la greb ăn > 70 cm> 70 cm00TaliaTalia4.4.

AbsenteAbsente11

Prezente ocazionalPrezente ocazional00MărgeleleMărgelele3.3.

Berbecii au coarne, oile au/nu au coarneBerbecii au coarne, oile au/nu au coarne22

Berbecii au coarne, oile nu au coarneBerbecii au coarne, oile nu au coarne11

Berbecii Berbecii şşi oile sunt f ără coarnei oile sunt f ără coarne00CornajulCornajul2.2.

Indicele auricular inferior valorii de 0,16Indicele auricular inferior valorii de 0,1622

Indicele auricular Indicele auricular îîntre 0,16ntre 0,16 --0,190,1911

Indicele auricular superior valorii de 0,19Indicele auricular superior valorii de 0,1900Lungimea Lungimea 
urechilorurechilor

1.1.

Scala de notareScala de notareNotele acordateNotele acordateCaracterulCaracterulNr. crt.Nr. crt.



lungimea coziilungimea cozii
�� Indicele caudal = Indicele caudal = ----------------------------------------------

îînălnălţţimea la greb ănimea la greb ăn
lungimea urechilorlungimea urechilor

�� Indicele auricular =Indicele auricular = ----------------------------------------------
îînălnălţţimea la greb ănimea la greb ăn

lungimea arcului frontolungimea arcului fronto --nazalnazal
�� Indicele de convexitate frontoIndicele de convexitate fronto --nazală nazală == ------------------------------------------------------------------------

lungimea corzii arculuilungimea corzii arcului

121222222222112211SoaySoay5.5.

131333222222111122OuessantineOuessantine4.4.

8811001111112222RaRaţţca din ca din 
UngariaUngaria

3.3.

7711001111112211ŢŢurcan ă de urcan ă de 
CaransebeCaransebe şş

2.2.

6611001111112200Valahă cu coarne Valahă cu coarne 
îîn tirbun tirbu şşonon

1.1.

CuloareCuloareProfil Profil 
fafaţţăă

CoadăCoadă
(( indice indice 
caudalcaudal ))

ÎÎnălnălţţime la ime la 
grebăngrebăn

MărgeleMărgeleCoarneCoarneUrechiUrechi
(( indice indice 

auricularauricular ))

Indicele Indicele 
de de 

arhaismarhaism

Note de arhasim pentru caracterele:Note de arhasim pentru caracterele:RasaRasa
Nr.Nr.
crt.crt.

Indicele de arhaismIndicele de arhaism
Notele Notele şşi indicii de arhaism la rasa Valah ă cu Coarne i indicii de arhaism la rasa Valah ă cu Coarne îîn Tirbun Tirbu şşon on 

comparativ cu comparativ cu ŢŢurcana de Caransebeurcana de Caransebe şş, Ra, Raţţca din Ungaria ca din Ungaria şşi dou ă rase considerate primitivei dou ă rase considerate primitive

� DupăDupă valorilevalorile indiceluiindicelui de de arhaismarhaism , Rasa , Rasa ValahăValahă cu cu coarnecoarne îîn tirbun tirbu şşon  se diferenon  se diferen ţţiază semnificativ iază semnificativ 
numai fanumai fa ţţă de rasele primitive ă de rasele primitive OOuessantine din Franuessantine din Fran ţţa a şşi Soay din Marea Britaniei Soay din Marea Britanie ( insula St. Kilda)( insula St. Kilda)
�� Ovinele din aceste rase sunt de talie mic ăOvinele din aceste rase sunt de talie mic ă, g, greutatea la oi nedep ăreutatea la oi nedep ăşşind 30 ind 30 kg/cap, ckg/cap, c oada este scurt ă iar oada este scurt ă iar 
corpul este acoperit cu p ăr amestecat cu fibre de lân ă de culoricorpul este acoperit cu p ăr amestecat cu fibre de lân ă de culori  diferite diferite. O. Ovinele n ăpârlesc prim ăvaravinele n ăpârlesc prim ăvara ..
�� ÎÎn prezent rasa n prezent rasa OOuessantine este considerat ă disp ărutăuessantine este considerat ă disp ărută, , îîn insula n insula OOuessant existând numai metiuessant existând numai meti şşi.i.



� Origine –  strămoşul sălbatic – Capra Prisca care în prezent nu 
mai exist ă
� Deţine în prezent 80% din efectivele din România
� Popula ţii studiate – ICDCOC Palas-Constan ţa, ANCC Caprirom, 
SCDOC Reghin, Ion Vasile Bilciure şti, jude ţul Dâmbovi ţa

1,281,28----1,011,01CapreCapreCantitatea medie Cantitatea medie 
de lapte produs de lapte produs 

zilnic (l/cap)zilnic (l/cap)

221,56221,56----217,00217,00CapreCapreDurata medie a Durata medie a 
lactalacta ţţiei (zile) iei (zile) 

283,84283,84----219,12219,12CapreCapreCantitatea medie Cantitatea medie 
total ă de lapte total ă de lapte 
produs (l/cap)produs (l/cap)

10,5810,58----11,7911,79FemeleFemele

11,7511,75----12,0012,00MasculiMasculiGreutatea iezilor la Greutatea iezilor la 
îînnţţărcare ărcare (kg/cap)(kg/cap)

2,362,36----1,831,83FemeleFemele

2,582,58----1,841,84MasculiMasculiGreutatea iezilor la Greutatea iezilor la 
fătare fătare (kg/cap)(kg/cap)

35,9235,9238,2238,2234,8534,8536,0036,00CapreCapre

49,6349,6347,1747,1747,2847,2844,4344,43ŢŢapiapiGreutatea Greutatea 
corporal ă corporal ă (kg/cap)(kg/cap)

Ion Vasile Ion Vasile 
BilciureBilciure şştiti

SCDCOC SCDCOC 
ReghinReghin

ANCC ANCC 
CapriromCaprirom

ICDCOC PalasICDCOC Palas --
ConstanConstan ţţaa

PopulaPopula ţţii studiateii studiate
CategoriaCategoriaSpecificareSpecificare

Indicii morfoIndicii morfo --productiviproductivi



Indicii de reproducIndicii de reproduc ţţieie

145,40145,40148,68148,68121,57121,57120,00120,00ProlificitateProlificitate

88,9088,9090,2490,2482,2682,2697,0097,00FecunditateFecunditate

Ion Vasile Ion Vasile 
BilciureBilciure şştiti

SCDCOC SCDCOC 
ReghinReghin

ANCC ANCC 
CapriromCaprirom

ICDCOC PalasICDCOC Palas --
ConstanConstan ţţaa

PopulaPopula ţţii studiateii studiate
SpecificareSpecificare

PerformanPerforman ţţele iezilor la ele iezilor la îîngr ăngr ăşşareare
�� Iezi Iezi îîngr ăngr ăşşaaţţi i –– 26 capete26 capete
�� Durata Durata îîngr ăngr ăşşării ării –– 123 zile123 zile
�� Greutatea la Greutatea la îînceputul nceputul îîngr ăngr ăşşării ării –– 18,47 kg/cap18,47 kg/cap
�� Greutatea la Greutatea la îîncheierea ncheierea îîngr ăngr ăşşării ării –– 34,90 kg/cap34,90 kg/cap
�� Sporul mediu zilnic Sporul mediu zilnic –– 133,00 g/cap133,00 g/cap
�� Randamentul la sacrificare Randamentul la sacrificare –– 45,83%45,83%

12,5112,5124,1024,1063,3063,30

GrăsimeGrăsimeOaseOaseMuMuşşchichi

Structura tisular ă a carcasei Structura tisular ă a carcasei -- %%

NotăNotă: S: Structura tisular ă este asem ănătoare cu a mieilor tructura tisular ă este asem ănătoare cu a mieilor ŢŢurcan ă de aceeaurcan ă de aceea şşi greutatei greutate ..



CompoziCompozi ţţia chimic ă a lapteluiia chimic ă a laptelui

--1,03241,0324g/mlg/mlDensitateDensitate

3,983,983,503,50%%Protein ăProtein ă

4,844,844,094,09%%GrăsimeGrăsime

14,3114,3113,7213,72%%SubstanSubstan ţţă uscat ăă uscat ă

N.VermeN.Verme şşanu anu 
(ICZ (ICZ --1959)1959)

ICDCOC PalasICDCOC Palas --
ConstanConstan ţţa (2013)a (2013)

După dateleDupă datele ::
UMUMSpecificareSpecificare

Culoarea robei (total populaCuloarea robei (total popula ţţii)ii)

100,00100,00159159TotalTotal

6,906,901111Maron cu pete (negre, albe)Maron cu pete (negre, albe)7.7.

5,705,7099Gri cu pete (negre, albe)Gri cu pete (negre, albe)6.6.

6,906,901111Albă cu pete Albă cu pete (negre, albe)(negre, albe)5.5.

17,0017,002727GriGri4.4.

18,2018,202929NeagrăNeagră3.3.

22,0022,003535Maron roMaron ro şşcatcat2.2.

23,3023,303737AlbăAlbă1.1.

ProporPropor ţţia ia 
(%)(%)

Număr indiviziNumăr indiviziSpecificareSpecificareNr.Nr.
crt.crt.



� Origine – S-a format în zona Banatului prin încruci şarea 
rasei Carpatin ă cu rasa Edelweis şi mai pu ţin cu Saanen din 
Germania.

----10,8510,8511,6711,67Indicele osaturii (%)Indicele osaturii (%)

----117,72117,72123,97123,97Indicele de Indicele de 
compactitate (%)compactitate (%)

----105,22105,22101,77101,77Indicele formatului Indicele formatului 
corporal lateral (%)corporal lateral (%)

143,84143,84147,03147,03----Sporul mediu zilnic Sporul mediu zilnic 
(g/cap)(g/cap)

11,9311,9312,2512,25----Greutatea la Greutatea la îînnţţărcare ărcare 
(kg/cap)(kg/cap)

2,552,552,632,63----Greutatea la f ătare Greutatea la f ătare 
(kg/cap)(kg/cap)

----166,70166,70--ProlificitateProlificitate

----93,3093,30--Fecunditate (%)Fecunditate (%)

----43,7543,7558,6758,67Greutatea corporal ă Greutatea corporal ă 
(kg/cap)(kg/cap)

Iezi femeleIezi femeleIezi masculiIezi masculiCapreCapreŢŢapiapiSpecificareSpecificare

Indicii morfoIndicii morfo --productiviproductivi



ProducProduc ţţia de lapteia de lapte

245,67245,671,441,44352,62352,621,291,29232,32232,321,831,83118/87118/87

ZileZilePe ziPe ziTotalTotalPe ziPe ziTotalTotalPe ziPe ziTotalTotal

Durata Durata 
lactalacta ţţieiiei

Lapte produs Lapte produs 
(l/cap(l/cap rără))

Lapte muls (l/caLapte muls (l/ca prăpră))Lapte supt de iezi (l/caLapte supt de iezi (l/ca prăpră))

DIFERENDIFERENŢŢA A ÎÎNTRE NTRE RASA ALB Ă DE BANAT RASA ALB Ă DE BANAT ŞŞI CARPATINĂI CARPATINĂ

p < 0,05p < 0,05+ 13,20+ 13,20+ 28,70+ 28,70217217245,67245,67Durata Durata 
lactalacta ţţiei (zile)iei (zile)

p < 0,001p < 0,001+ 60,93+ 60,93+ 133,50+ 133,50219,12219,12352,62352,62Lapte produs Lapte produs 
(( litri/caplitri/cap rără ))

p < 0,001p < 0,001+ 82,05+ 82,05+ 104,70+ 104,70127,61127,61232,32232,32Lapte mulsLapte muls
(( litri/caplitri/cap rără ))

p < 0,001p < 0,001+ 3,00+ 3,00+ 27,30+ 27,3091,5191,51118,87118,87Lapte supt Lapte supt 
de iezi de iezi 

(( litri/caplitri/cap rără ))

--+ + 46,7046,70--120,00120,00166,70166,70ProlificitateProlificitate

SemnificaSemnifica ţţiaiaProcente Procente 
(puncte (puncte 

procentuale)procentuale)

UnităUnităţţi de i de 
măsur ămăsur ă

±± DiferenDiferen ţţeeCarpatin ă Carpatin ă 
ICDCOC ICDCOC 
PalasPalas --

ConstanConstan ţţaa

Albă de Albă de 
Banat, sat Banat, sat 
JabeniJabeni ţţa, a, 

judejude ţţul Mureul Mure şş

SpecificareSpecificare



CLASELE CLASELE DE DE RISC RISC ÎÎN CARE SE AFLĂ POPULAN CARE SE AFLĂ POPULAŢŢIILE IILE DEDE OVINE OVINE ŞŞII CAPRINE CAPRINE 
ÎÎN FUNCN FUNCŢŢIE IE DE CREDE CREŞŞTEREATEREA  CONSANGVINIZĂRII PE  CONSANGVINIZĂRII PE 50 50 ANIANI

< 5< 5ÎÎn afara pericoluluin afara pericolului5.5.

55--1515PotenPoten ţţial ameninial amenin ţţatăată4.4.

1616--2525Slab ameninSlab amenin ţţatăată3.3.

2626--4040AmeninAmenin ţţată cu dispariată cu dispari ţţiaia2.2.

> 40> 40ÎÎn stare critic ăn stare critic ă1.1.

∆∆F F –– 50 (%)50 (%)
Clasele de riscClasele de risc

Nr.Nr.
crt.crt.

� CreCreşşterea consangviniz ării pe generaterea consangviniz ării pe genera ţţie =ie =
FM 8

1

8

1 +

�� NFN* = nf x pb x tf x nhNFN* = nf x pb x tf x nh
nf nf –– numărul de femele active la reproduc numărul de femele active la reproducţţie;ie;

pb pb –– procentul de femele procentul de femele îîn rasă curat ă n rasă curat ă îîn turm ăn turm ă;;
tf tf –– dacă există tendin dacă există tendinţţa de descrea de descre şştere a efectivului atunci tf = 0,7; tere a efectivului atunci tf = 0,7; îîn restul cazurilor tf = 1;n restul cazurilor tf = 1;
nh nh –– dacă numărul crescătorilor  dacă numărul crescătorilor (turme) este mai mic de 10, atunci   nh = 0,5; (turme) este mai mic de 10, atunci   nh = 0,5; îîn celelalte cazuri n celelalte cazuri 
nh = 1.nh = 1.
** NFN = nNFN = număr sintetic de femele de reproducumăr sintetic de femele de reproduc ţţie stabilit de Comisia de ie stabilit de Comisia de 

Resurse Genetice a FEZ.Resurse Genetice a FEZ.



ESTIMAREA STATUSULUI DE RISC LA RASELE MERINOS DE PA LAS ŞI ŢIGAIE

PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

8,008,000,160,160,640,641851853693692222ŢŢigaie igaie 
SCDCOC ReghinSCDCOC Reghin

PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

11,1311,130,220,220,890,8998981961962020ŢŢigaie igaie 
GGîîrleanu Alexandru rleanu Alexandru 
BilciureBilciure şşti, judeti, jude ţţul ul 

DâmboviDâmbovi ţţaa

PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

11,4011,400,230,230,910,911501503003001515ŢŢigaieigaie
SCDCOC BilciureSCDCOC Bilciure şştiti

PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

9,889,880,200,200,790,791251252502501818ŢŢigaieigaie
Purcariu PetruPurcariu Petru
Cătunu VechiCătunu Vechi , , 
judejude ţţul Mureul Mure

PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

6,006,000,120,120,480,482072075185183030Merinos de PalasMerinos de Palas
Sterghiuli Sterghiuli 
GheorgheGheorghe

ÎÎn afara pericoluluin afara pericolului4,754,750,0950,0950,380,382552556386383838Merinos de PalasMerinos de Palas
Poilifronie DimuPoilifronie Dimu
VaduVadu --ConstanConstan ţţaa

PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

8,508,500,170,170,680,681221222442442424Merinos de PalasMerinos de Palas
ICDCOC PalasICDCOC Palas --

ConstanConstan ţţaa

Pe 50 Pe 50 
aniani

Pe anPe anPe Pe 
generagenera ţţieie

Statusul de riscStatusul de risc
CreCreşşterea consangviniz ăriiterea consangviniz ării

∆∆F%F%NFNNFN
(capete)(capete)

OiOi
(capete)(capete)

BerbeciBerbeci
(capete)(capete)

SpecificareSpecificare



ESTIMAREA STATUSULUI DE RISC AL RASEI DE OVINE VALAH Ă CU COARNE ÎN TIRBUŞON 
(CRESCĂTORII ÎN EVIDENŢELE ASOCIAŢIEI JUDEŢENE A CRESCĂTORILOR DE OVINE ŞI CAPRINE 

CARAŞ-SEVERIN, GRUPATE PE COMUNE, ANUL 2013)

23,6023,60----------365136511551553030TotalTotal12.12.

35,0035,00AmeninAmenin ţţată ată 
cu cu 

disparidispari ţţiaia

33,8133,810,680,682,702,7061611751755511Comuna Ghilad, judeComuna Ghilad, jude ţţul Timiul Timi şş11.11.

21,6021,60PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

6,326,320,130,130,510,51212212605605282811Comuna MoraviComuna Moravi ţţa, judea, jude ţţul Timiul Timi şş10.10.

29,0029,00Slab Slab 
ameninamenin ţţatăată

19,1019,100,380,381,531,5391912612619911Comuna Bozovici, judeComuna Bozovici, jude ţţul Caraul Cara şş--
SeverinSeverin

9.9.

26,6026,60AmeninAmenin ţţată ată 
cu cu 

disparidispari ţţiaia

34,6034,600,690,692,772,7747471331335511Comuna Gr ădinariComuna Gr ădinari , jude, jude ţţul Caraul Cara şş--
SeverinSeverin

8.8.

3636ÎÎn stare n stare 
critic ăcritic ă

168,30168,303,373,3713,4613,46131336361111Comuna ComoriComuna Comori şşte, judete, jude ţţul Caraul Cara şş--
SeverinSeverin

7.7.

21,8021,80Slab Slab 
ameninamenin ţţatăată

17,6817,680,350,351,411,417676218218101022Comuna CaraComuna Cara şşova, judeova, jude ţţul Caraul Cara şş--
SeverinSeverin

6.6.

19,3019,30PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

13,7913,790,280,281,101,108888251251131344Comuna ForoticComuna Forotic5.5.

14,4014,40AmeninAmenin ţţată ată 
cu cu 

disparidispari ţţiaia

26,7026,700,530,532,132,1336361041047733Sat Tirol, comuna Doclin, judeSat Tirol, comuna Doclin, jude ţţul ul 
CaraCaraşş--SeverinSeverin

4.4.

29,8029,80PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

5,905,900,120,120,470,47303303863863292988Sat BiniSat Bini şş, comuna Doclin, jude, comuna Doclin, jude ţţul ul 
CaraCaraşş--SeverinSeverin

3.3.

19,1019,10ÎÎn afara n afara 
pericoluluipericolului

3,523,520,070,070,280,28342342975975515177Sat Doclin, judeSat Doclin, jude ţţul Caraul Cara şş--SeverinSeverin2.2.

9,679,67ÎÎn stare n stare 
critic ăcritic ă

67,7067,701,351,355,425,42101030303311SCDCOC CaransebeSCDCOC Caransebe şş1.1.

NFNNFNOiOiBerbeBerbe
cici

Pe 50 Pe 50 
aniani

AnualAnualPe Pe 
generagenera ţţii

ee

Număr de ovineNumăr de ovineNNr.r. de de 
turmeturmeSatul/Comuna/JudeSatul/Comuna/Jude ţţulul

ÎÎncărcăturncărcătur
a de oi pe a de oi pe 

berbec berbec 
(capete)(capete)

Statusul de Statusul de 
riscrisc

CreCreşşterea consangviniz ării terea consangviniz ării 
((∆∆F%)F%)

Crescătoria de ovineCrescătoria de ovine

Nr.Nr.
crt.crt.



ESTIMAREA STATUSULUI DE RISC AL RASEI DE CAPRINE CARPA TINĂ,
 AFLATĂ ÎN EVIDENŢELE ŞI CONTROLUL ANCC CAPRIROM CONSTAN ŢA

------------182818285050TotalTotal6.6.

AmeninAmenin ţţată ată 
cu cu 

disparidispari ţţiaia

29,6729,670,590,592,372,3714,2014,204343858566SC Lumi SRL SC Lumi SRL 
IaIaşşii

5.5.

AmeninAmenin ţţată ată 
cu cu 

disparidispari ţţiaia

28,5228,520,570,572,282,2820,8020,80636312512566PFA Dulce PFA Dulce 
Nicolae C ălăraNicolae C ălăraşşii

4.4.

Slab Slab 
ameninamenin ţţatăată

22,1422,140,440,441,771,771515606012012088II II ŞŞeicaru Ioneicaru Ion --
comuna comuna 

UrecheUreche şşti, ti, 
judejude ţţul Bac ăuul Bac ău

3.3.

PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

6,626,620,130,130,520,5259,8059,80718718143614362424SC Premetalica SC Premetalica 
SRL BotoSRL Boto şşaniani

2.2.

AmeninAmenin ţţată ată 
cu cu 

disparidispari ţţiaia

31,1031,100,620,622,492,495,205,203131626266AsociaAsocia ţţia ia 
NaNaţţional ă a ional ă a 

Crescătorilor de Crescătorilor de 
Caprine Caprine 

Caprirom Caprirom 
ConstanConstan ţţaa

1.1.

Pe 50 Pe 50 
aniani

AnualAnualPe Pe 
generagenera ţţieie

Număr Număr 
capre pe capre pe 

ţţapap

NFNNFNCapreCapreŢŢapiapi Statusul de Statusul de 
riscrisc

CreCreşşterea consangviniz ării terea consangviniz ării ((∆∆F%)F%)Număr de caprineNumăr de caprine
PopulaPopula ţţia de ia de 

caprinecaprine
Nr.Nr.
crt.crt.



ESTIMAREA STATUSULUI DE RISC AL RASEI  DE CAPRINE ALBĂ DE BANAT 

AFLATĂ ÎN EVIDENŢELE ŞI CONTROLUL ANCC CAPRIROM CONSTAN ŢA 2013

------------8098094444TotalTotal4.4.

PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

14,3014,300,290,291,141,1420,8020,801251252502501212II DII D’’Souza Souza 
Valentina Valentina 

Angelica sat Angelica sat 
CosâmbeCosâmbe şşti, ti, 

judejude ţţul Ialomiul Ialomi ţţaa

3.3.

PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

12,4112,410,250,250,990,9917,9017,901251252502501414SC SC „„ CGC CGC 
AGRIAAGRIA”” SRL SRL 
Piatra NeamPiatra Neam ţţ, , 
judejude ţţul Neamul Neam ţţ

2.2.

PotenPoten ţţial ial 
ameninamenin ţţatăată

9,699,690,190,190,780,7817,2017,201551553093091818SC Remodet SC Remodet 
TMB SRL LugojTMB SRL Lugoj --

TimiTimi şş

1.1.

Pe 50 Pe 50 
aniani

AnualAnualPe Pe 
generagenera ţţieie

Număr Număr 
capre pe capre pe 

ţţapap

NFNNFNCapreCapreŢŢapiapi

Statusul de Statusul de 
riscrisc

CreCreşşterea consangviniz ării terea consangviniz ării ((∆∆F%)F%)Număr de caprineNumăr de caprine
CrescătoriaCrescătoriaNr.Nr.

crt.crt.

ESTIMAREA STATUSULUI DE RISC AL RASEI  DE CAPRINE ALBĂ DE BANAT 

(POPULAŢIA STUDIATĂ ÎN ANUL 2013)

ÎÎn stare n stare 
critic ăcritic ă

55,6055,601,111,114,404,401616454533Ichim Teodor Sat Ichim Teodor Sat 
JabeniJabeni ţţa, comuna a, comuna 

Solovostru, Solovostru, 
judejude ţţul Mureul Mure şş

1.1.

Pe 50 Pe 50 
aniani

Pe anPe anPe Pe 
generagenera ţţieie

Statusul de Statusul de 
riscrisc

CreCreşşterea consangviniz ării terea consangviniz ării ∆∆F%F%NFNNFN
(capete)(capete)

CapreCapre
(capete)(capete)

ŢŢapi api 
(capete)(capete)CrescătoriaCrescătoriaNr.Nr.

crt.crt.



REZULTATELE PRELIMINARE PRIVIND CREAREA LA ICDCOC PALAS -CONSTANŢA 
A UNEI NOI RASE ROMÂNEŞTI DE CARNE

--22--89%89%
33--11%11%

22--44%44%
33--56%56%

22--100%100%22--67%67%
33--33%33%

Carcase Carcase , , clasa clasa 
după grad de după grad de 

îîngrăngrăşşareare

--U U –– 100%100%R R –– 44%44%
O O –– 56%56%

E E –– 25%25%
U U –– 75%75%

U U –– 67%67%
R R –– 33%33%

Carcase Carcase , , clasa clasa 
după după cconformaonforma ţţieie

2 fa2 faţţă de ă de 44
+ 2,99 pp+ 2,99 pp

1 fa1 faţţă de ă de 33
+ 3,76 pp+ 3,76 pp48,3548,3544,3044,3051,3451,3448,3648,36Randament la Randament la 

sacrificare (%)sacrificare (%)

2 fa2 faţţă de ă de 44
-- 8,10%8,10%

1 fa1 faţţă de ă de 33
-- 11%11%4,934,935,375,374,534,534,794,79Consumul Consumul 

specific de furajespecific de furaje
(UNC/kg spor)(UNC/kg spor)

2 fa2 faţţă de ă de 44
+ 17,60%+ 17,60%

1 fa1 faţţă de ă de 33
++ 17,37%17,37%268,96268,96259,71259,71316,42316,42308,84308,84Sporul mediu Sporul mediu 

zilnic de crezilnic de cre şştere tere 
(g/cap)(g/cap)

44332211

±± DiferenDiferen ţţe fae faţţă ă 
de rasa de rasa 
matern ămatern ă

Rasa de CarneRasa de Carne --
PalasPalas

Merinos de Merinos de 
PalasPalas

FF11
Texel x Rasa de Texel x Rasa de 

Carne PalasCarne Palas

FF11
Suffolk x Suffolk x 

Merinos de Merinos de 
PalasPalas

Precursori FPrecursori F 11

SpecificareSpecificare



REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND CREAREA LA ICDCOC PALAS-C ONSTANŢA 
A UNEI NOI RASE ROMÂNEŞTI DE CARNE

--2 2 –– 66,7066,70
3 3 –– 33,3033,30

22-- 100%100%22-- 100%100%Carcase Carcase , , clasa dup ă clasa dup ă 
gradul de gradul de îîngrăngrăşşareare

--R R –– 66,7066,70
O O –– 33,3033,30

E E –– 66,70%66,70%
U U –– 33,30%33,30%

U U –– 100%100%Carcase Carcase ,,clasa dup ă clasa dup ă 
conformaconforma ţţieie

2 fa2 faţţă de ă de 33
+ 3,35 pp+ 3,35 pp

1 fa1 faţţă de ă de 33
+ 2,70 pp+ 2,70 pp

44,8044,8048,1548,1547,5047,50Randamentul la Randamentul la 
sacrificare (%)sacrificare (%)

2 fa2 faţţă de ă de 33
-- 15,63%15,63%

1 fa1 faţţă de ă de 33
-- 18,72%18,72%

5,505,504,644,644,474,47Consumul specific de Consumul specific de 
furaje UNC/kg/sporfuraje UNC/kg/spor

2 fa2 faţţă de ă de 3 3 
+ 17,59+ 17,59

1 fa1 faţţă de ă de 33
+ 19,85+ 19,85

250,75250,75294,86294,86300,52300,52Sporul mediu zilnic de Sporul mediu zilnic de 
crecre şştere (g/cap)tere (g/cap)

332211

±± DiferenDiferen ţţe fae faţţă de ă de 
Merinos de PalasMerinos de Palas

Merinos de PalasMerinos de PalasFF2.2.2.2.FF2.1.2.1.

Precursori FPrecursori F 22 fafaţţă de rasa matern ăă de rasa matern ă

SpecificareSpecificare

NotăNotă: : 
FF22,,11.. = = ♂♂ FF11 Texel x Rasa de Carne x Texel x Rasa de Carne x ♀♀ FF11 Suffolk x Merinos de PalasSuffolk x Merinos de Palas
FF2.2.2.2. = = ♂♂ FF11 Suffolk x Merinos de Palas x Suffolk x Merinos de Palas x ♀♀ FF11 Texel x Rasa de CarneTexel x Rasa de Carne -- PalasPalas
Ambii metiAmbii meti şşi au i au îîn genom: 25% Suffolk; 25% texel; 25% Rasa de Carne;  n genom: 25% Suffolk; 25% texel; 25% Rasa de Carne;  

25% Merino25% Merino s de Palass de Palas



REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND CREAREA LA SDCOC REGHIN  
A UNEI RASE ROMÂNEŞTI DE CARNE

--3 3 –– 50%50%
4 4 –– 50%50%

(carcase grase)(carcase grase)

2 2 –– 17%17%
3 3 –– 83%83%

Carcase Carcase ,,clasa clasa 
după gradul de după gradul de 

îîngrăngrăşşareare

--O O –– 100%100%R R –– 100%100%Carcase Carcase ,,clasa clasa 
după conformadupă conforma ţţieie

+ 2,23 pp+ 2,23 pp44,7044,7046,9346,93Randamentul la Randamentul la 
sacrificare (%)sacrificare (%)

-- 16,60%16,60%6,736,735,615,61Consumul specific Consumul specific 
de furaje (UNC/kg de furaje (UNC/kg 

spor)spor)

+ 24,90%+ 24,90%211,20211,20263,75263,75Sporul mediu zilnic Sporul mediu zilnic 
de crede cre şştere (g/cap)tere (g/cap)

2211

±± DiferenDiferen ţţe fae faţţă de ă de 
rasa matern ărasa matern ă

ŢŢigaieigaieFF11 GCN x GCN x ŢŢigaieigaie

Precursori FPrecursori F 11
SpecificareSpecificare



REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND CREAREA LA SCDCOC REGHIN 
A UNEI RASE ROMÂNEŞTI DE CARNE

Clasa 4 Clasa 4 –– carcase carcase 
grase, nesolicitate grase, nesolicitate 

de piade pia ţţa UEa UE

3 3 –– 60%60%
4 4 –– 40%40%

2 2 –– 20%20%
3 3 –– 80%80%

Carcase Carcase ,,clasa clasa 
după gradul de după gradul de 

îîngrăngrăşşareare

--R R –– 40%40%
O O –– 60%60%

U U –– 20%20%
R R –– 60%60%
O O –– 20%20%

Carcase Carcase ,,clasa clasa 
după conformadupă conforma ţţieie

1 fa1 faţţă de ă de 22
+ 3,78 pp+ 3,78 pp

41,5941,5945,3745,37Randamentul la Randamentul la 
sacrificare (%)sacrificare (%)

1 fa1 faţţă de ă de 22
-- 16,19%16,19%

6,246,245,235,23Consumul specific Consumul specific 
de furaje (UNC/kg de furaje (UNC/kg 

spor)spor)

1 fa1 faţţă de ă de 22
+ 15,49%+ 15,49%

213,00213,00246,20246,20Sporul mediu Sporul mediu 
zilnic de crezilnic de cre şştere tere 

(g/cap)(g/cap)

2211

±± DiferenDiferen ţţe fae faţţă de ă de 
ŢŢigaieigaie

ŢŢigaieigaieRR11 GCN x GCN x ŢŢigaieigaie

Precursori RPrecursori R 11 fafaţţă de rasa matern ăă de rasa matern ă
SpecificareSpecificare

NotăNotă: R: R11 = = ♂♂ GCN x FGCN x F11 GCN x GCN x ŢŢigaie (75% GCN; 25% igaie (75% GCN; 25% ŢŢigaie).igaie).



POPULAŢII DE OVINE ŞI CAPRINE RECOMANDATE SĂ PRIMEASCĂ 
SPRIJIN FINANCIAR PRIN URMĂTOARELE SCHEME DE AJUTOR

Prolificitate = 120%Prolificitate = 120%
Purcariu PetruPurcariu Petru
Cătunul VechiCătunul Vechi , , 
judejude ţţul Mureul Mure şş

ŢŢigaie ruginie igaie ruginie 
prolific ăprolific ă

5.5.

Izolată reproductivIzolată reproductiv , c, crescut ă rescut ă îîn rasă n rasă 
pur ă fără infuzie cu Saanenpur ă fără infuzie cu Saanen ..

Ichim Teodor, Ichim Teodor, 
sat Jabenisat Jabeni ţţa, a, 
judejude ţţul Mureul Mure şş

Caprine Alb ă de Caprine Alb ă de 
BanatBanat

4.4.

Ovinele au capul Ovinele au capul şşi gâtul cu lân ă i gâtul cu lân ă şşi jar i jar 
de culoare neagr ăde culoare neagr ă..

Corpul este acoperit cu lân ă albăCorpul este acoperit cu lân ă albă..

Comuna Comuna 
Brastav ăBrastav ăţţ, , 
judejude ţţul Oltul Olt

ŢŢurcana de urcana de 
Brastav ăBrastav ăţţ

3.3.

Prolificitate = 140%Prolificitate = 140%
Dinulescu Dinulescu 
DumitruDumitru

Mircea Vod ăMircea Vod ă, , 
ConstanConstan ţţaa

ŢŢurcan ă Prolific ăurcan ă Prolific ă
2.2.

Unicat Unicat îîn UEn UE
Lână superfin ăLână superfin ă

Grad ridicat de albGrad ridicat de alb
Randament mare la sp ălare Randament mare la sp ălare (> 55%)(> 55%)

ICDCOC PalasICDCOC Palas --
ConstanConstan ţţaa

Merinos AustralianMerinos Australian
1.1.

CaracteristiciCaracteristiciLocalitateaLocalitatea
(proprietar)(proprietar)

PopulaPopula ţţiaia
(Rasa)(Rasa)

Nr.Nr.
crt.crt.



APLICAREA ÎN PRODUC ŢIE A REZULTATELOR OB ŢINUTE
DIN DERULAREA ACTIVIT ĂŢILOR PROIECTULUI 7.1.4.

ACO DobrogeaACO Dobrogea
AsociaAsocia ţţiile Cresc ătorilor de Ovine iile Cresc ătorilor de Ovine ŢŢigaie igaie 

Tineret mascul de reproducTineret mascul de reproduc ţţie din ie din 
precursorii Fprecursorii F 22, F, F33 şşi Ri R11 a celor două rase noi  a celor două rase noi 

de ovine de carne, de ovine de carne, îîn formare la ICDCOC n formare la ICDCOC 
PalasPalas --ConstanConstan ţţa a şşi SCDCOC Reghini SCDCOC Reghin

La solicitarea AsociaLa solicitarea Asocia ţţiei Naiei Na ţţionale a ionale a 
Crescătorilor de Caprine din RomâniaCrescătorilor de Caprine din România

•• Program de conservare a rasei de caprine  Program de conservare a rasei de caprine 

Carpatin ăCarpatin ă
•• Program de conservare a rasei de caprine  Program de conservare a rasei de caprine 

Albă de BanatAlbă de Banat

La solicitarea AsociaLa solicitarea Asocia ţţiei Cresc ătorilor de iei Cresc ătorilor de 
Ovine CaraOvine Cara şş--SeverinSeverin

•• Program de conservare a rasei Valahă cu  Program de conservare a rasei Valahă cu 

coarne coarne îîn tirbun tirbu şşonon

La solicitarea AsociaLa solicitarea Asocia ţţiilor de  Cresc ători din iilor de  Cresc ători din 
rasa rasa ŢŢigaieigaie

•• Programe de conservare a populaPrograme de conservare a popula ţţiilor iilor îîn n 
pericol de abandon din rasa pericol de abandon din rasa ŢŢigaieigaie

La solicitarea AsociaLa solicitarea Asocia ţţiei Cresc ătorilor de iei Cresc ătorilor de 
Ovine din Dobrogea (ACO Dobrogea)Ovine din Dobrogea (ACO Dobrogea)

•• Programe de conservare a populaPrograme de conservare a popula ţţiilor iilor îîn n 
pericol de abandon din rasa Merinos de pericol de abandon din rasa Merinos de 

PalasPalas

BeneficiariBeneficiariOferta cercet ării Oferta cercet ării şştiintiin ţţifice de la ICDCOC ifice de la ICDCOC 
PalasPalas --ConstanConstan ţţaa






















