
Denumirea proiectului 5.1.2  Denumirea proiectului 5.1.2  

Eficientizarea fermelor familiale cu ovine de tip merinos prin sporirea 
prolificităţii şi creşterea calităţii produşilor conform cerinţelor pieţei UE

Durata : Durata : 32 luni ; 01.11.2015 32 luni ; 01.11.2015 -- 30.06.201830.06.2018

CONTRACTOR :CONTRACTOR :
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru CreInstitutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşşterea Ovinelor terea Ovinelor şşi Caprinelor Palas Constani Caprinelor Palas Constanţţa   a   

( ICDCOC Palas )( ICDCOC Palas )

ÎÎntreprindere Individuală Polifronie Iancuntreprindere Individuală Polifronie Iancu

PARTENERPARTENER ::

Persoana de contact ( Directorul de proiect ):Persoana de contact ( Directorul de proiect ): Dr.Ing. NeacDr.Ing. Neacşşu Corneliu Ioanu Corneliu Ioan
Date contact ( Tel/Fax, eDate contact ( Tel/Fax, e--mail ):mail ): 0241639506/  0241626636/ icdoc@canals.ro0241639506/  0241626636/ icdoc@canals.ro

Etapa I - 2015
Elaborarea unui studiu documentar, stabilirea metodologiei de lucru, a efectivelor 
de oi, procurarea berbecilor şi efectuarea montelor prevăzute pentru obţinerea 
oilor hibride prolifice



OBIECTIVELE PROIECTULUIOBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectuluiObiectivul general al proiectului - Ameliorarea genetică a populaAmeliorarea genetică a populaţţiilor de ovine   iilor de ovine   
din zondin zona de câmpie a de câmpie îîn direcn direcţţia producia producţţiei de      iei de      
carne.carne.

Obiectivul specific al proiectului Obiectivul specific al proiectului –– Sporirea numărului de miei  Sporirea numărului de miei îînnţţărcaărcaţţi pe oaie  i pe oaie  
                                                         matcă                                                          matcă şşi realizarea de miei hibrizi trirasiali  i realizarea de miei hibrizi trirasiali  

cu carccu carcase de calitate, conform grilei europene  ase de calitate, conform grilei europene  
de clasde clasificare (EUROP).ificare (EUROP).

Obiectivul etapei                         Obiectivul etapei                         -- Elaborarea unui studiu documentar privind  Elaborarea unui studiu documentar privind  
sporiresporirea numărului  de miei pe oaie matcă cu a numărului  de miei pe oaie matcă cu 
îînsunsuşşiri pentru produciri pentru producţţia de carne, stabilirea ia de carne, stabilirea 
metodolmetodologiei de lucru, a efectivelor de oi, ogiei de lucru, a efectivelor de oi, 
procuraprocurarea berbecilor rea berbecilor şşi efectuarea montelor i efectuarea montelor 

                                                         prevăzu                                                         prevăzute pentru obte pentru obţţinerea oilor hibride inerea oilor hibride 
prolifiprolifice. ce. 

                                                        --  Realizarea montelor prevăzute pentru crearea   Realizarea montelor prevăzute pentru crearea 
oilor hoilor hibride prolifice ibride prolifice îîn vederea obn vederea obţţinerii inerii îîn n 
etapeleetapele următoare a mieilor hibrizi trirasiali       următoare a mieilor hibrizi trirasiali      
de carnde carne.e.



MATERIAL MATERIAL ŞŞI METODĂI METODĂ

Proiectul urmăreProiectul urmăreşşte elaborareate elaborarea şşi implementarea unui program eficient de i implementarea unui program eficient de 
producere a mieilor de carne producere a mieilor de carne îîn exploatan exploataţţiile de ovine apariile de ovine aparţţininîînd crescătorilor de oi nd crescătorilor de oi 
din Dobrogeadin Dobrogea

  Lucrările se execută pe efective de oi din rasa Merinos de Pal  Lucrările se execută pe efective de oi din rasa Merinos de Palas structurate , as structurate , 
atât la conducătorul de proiect cât atât la conducătorul de proiect cât şşi partener i partener îîn două nuclee n două nuclee –– nucleul de prăsilă  nucleul de prăsilă ( ( 
33 33 %% din efectiv) din efectiv) îîn care oile vor fi montate cu berbeci din rasa Merinos n care oile vor fi montate cu berbeci din rasa Merinos şşi nucleul i nucleul 
de hibridare ( 67 de hibridare ( 67 %% din efectiv ) din efectiv ) îîn care oile vor fi montate cu berbeci din rasa n care oile vor fi montate cu berbeci din rasa 
Romanov Romanov şşi Linia cu Prolificitate Ridicată Palasi Linia cu Prolificitate Ridicată Palas, rezultând oile F1 prolifice., rezultând oile F1 prolifice.

ÎÎn etapa a doua , oile F1 prolifice vor fi n etapa a doua , oile F1 prolifice vor fi îîmperecheate cu berbeci din rase de mperecheate cu berbeci din rase de 
carne , rezultând miei hibrizi trirasiali valorificacarne , rezultând miei hibrizi trirasiali valorificaţţi la carne.i la carne.

 Se urmăre Se urmăreşşte evaluarea indicilor de reproducte evaluarea indicilor de reproducţţie a oilor , performanie a oilor , performanţţele de ele de 
crecreşştere tere şşi i îîngrăngrăşşare a mieilor hibrizi trirasiali , conformaare a mieilor hibrizi trirasiali , conformaţţia ia şşi indicii de calitate a i indicii de calitate a 
carcaselor.carcaselor.

REZULTATE OBREZULTATE OBŢŢINUTEINUTE

Studiul documentar a avut ca scop cunoaStudiul documentar a avut ca scop cunoaşşterea modului eficient de producere a terea modului eficient de producere a 
cărnii de ovine de calitate cărnii de ovine de calitate , d, destinată valorificării pe piaestinată valorificării pe piaţţa UE.a UE.

SS--a evidena evidenţţiat că prin creiat că prin creşşterea ratei de reproducterea ratei de reproducţţie (prolificitatea) se poate ie (prolificitatea) se poate 
infueninfuenţţa a îîn mod major producn mod major producţţia de carne la ovineia de carne la ovine



Merinos de PalasMerinos de Palas
       Rasa maternă utilizată        Rasa maternă utilizată îîn cadrul proiectului.n cadrul proiectului.    
       Este o rasă cu produc       Este o rasă cu producţţie mixtă lână finăie mixtă lână fină--carne carne şşi se crei se creşşte cu precădere te cu precădere îîn n 
Dobrogea.Dobrogea.

Are o constituAre o constituţţie robustăie robustă, g, greutate corporală a oilor reutate corporală a oilor 5454--60 kg, iar a berbecilor 60 kg, iar a berbecilor 
9090--100 kg.100 kg.

Greutatea cojocului de lânăGreutatea cojocului de lână::
berbeci berbeci –– 88--10 kg;10 kg;
oi mame oi mame –– 4 4--6 k6 kg.g.

    Randamentul lânii la spălare     Randamentul lânii la spălare –– 4848--50%.50%.
FineFineţţea fibrelor ea fibrelor –– 20,520,5--21,5 microni.21,5 microni.

Greutatea mieilor:Greutatea mieilor:
la nala naşştere tere -- masculii masculii –– 4,14,1--4,4 kg;4,4 kg;

-- femelele femelele –– 3,83,8--4,2 kg. 4,2 kg. 
la la îînnţţărcare ărcare -- masculii masculii –– 1818--20 kg;20 kg;

-- femelele femelele –– 17,517,5--19,5 kg.19,5 kg.
Indicii de reproducIndicii de reproducţţie:ie:

fecunditatea fecunditatea –– 9696--98%;98%;
prolificitatea prolificitatea –– 122122--128%;128%;
sezon lung de reproducsezon lung de reproducţţie.ie.



Rasa Finnish LandranceRasa Finnish Landrance  

    Este o rasă cu fertilitate ridicată    Este o rasă cu fertilitate ridicată, o, originară din Finlandariginară din Finlanda.CaracteristicileCaracteristicile
morfoproductive dupămorfoproductive după Majala Majala şşii Oesterberg (1977) :Oesterberg (1977) :

-- rata de conceprata de concepţţie (fecunditate) ie (fecunditate) -- 9494--96% pentru primipare;96% pentru primipare;
-- 9595--98% pentru oile adulte. 98% pentru oile adulte. 

-- prolificitatea prolificitatea -- 180% pentru primipare 180% pentru primipare 
-- 220% pentru oile 220% pentru oile îîn al 2n al 2--lea an;   lea an;   
-- 270% pentru oile adulte. 270% pentru oile adulte.

          --   greutatea medie la fătare    greutatea medie la fătare –– 2,4 kg;2,4 kg;
-- sporul mediu zilnic sporul mediu zilnic –– 180 g;180 g;
-- producproducţţia medie zilnică de lapte ia medie zilnică de lapte –– 1 1,8 ,8 kg;kg;

          --   greutatea corporală la    greutatea corporală la 150 zile 150 zile –– 30  30 kg.kg.

      -- Este folosită din Europa până  Este folosită din Europa până îîn America n America 
şşi Noua Zeelandă fiind cea mai populară rasă i Noua Zeelandă fiind cea mai populară rasă 

  utilizată pentru ameliorarea raselor autohtone  utilizată pentru ameliorarea raselor autohtone
îîn privinn privinţţa prolificităa prolificităţţii.ii.

  -- Există numeroase studii care raportează Există numeroase studii care raportează
superioritatea oilor hibride de desuperioritatea oilor hibride de deţţin in ½½ sânge Finnish sânge Finnish 
îîn privinn privinţţa performana performanţţelor reproductive faelor reproductive faţţă de rasele ă de rasele 
autohtone utilizate autohtone utilizate îîn diferite sisteme de n diferite sisteme de îîncrucincrucişşare.are.



Rasa RomanovRasa Romanov

  Rasa Romanov face parte din grupa raselor cu coadă scurtă   Rasa Romanov face parte din grupa raselor cu coadă scurtă şşi si s--a format a format îîn    n    
     Rusia     Rusia..

  Caracteristica principală a rasei este prolificitatea ridicată  Caracteristica principală a rasei este prolificitatea ridicată (200(200--250%) 250%) şşi   i   
   precocitatea reproductivă pronun   precocitatea reproductivă pronunţţatăată, t, tineretul introducânduineretul introducându--se la montă la se la montă la 
   vârsta de    vârsta de 1010--12 lu12 luni.ni.

  Datorită calită  Datorită calităţţilor sale rasa a fost importată ilor sale rasa a fost importată şşi utilizată pentru i utilizată pentru îîncrucincrucişşări  ări  îîn     n     
numeroase numeroase ţţări din Europaări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Africa de Nord--Est, Est, îîncepând din ncepând din 

   anul    anul 1960.1960.
  Cercetările efectuate au relevat faptul că oile hibride care d  Cercetările efectuate au relevat faptul că oile hibride care deeţţin sânge de la rasa   in sânge de la rasa   

Romanov Romanov îîn diferite proporn diferite proporţţii au avut performanii au avut performanţţe reproductive superioaree reproductive superioare
( prolificitate, precocitate ( prolificitate, precocitate şşi rata de supraviei rata de supravieţţuire a mieilor ) comparativ cu rasele    uire a mieilor ) comparativ cu rasele    
autohtone.autohtone.



Linia cu Prolificitate Ridicată PalasLinia cu Prolificitate Ridicată Palas
SS--a format la ICDCOC Palasa format la ICDCOC Palas--ConstanConstanţţa a îîncepând ncepând 
cu anul 1972 prin cu anul 1972 prin îîncrucincrucişşarea complexă a rasei area complexă a rasei 

     Merinos de Palas cu rasele Romanov     Merinos de Palas cu rasele Romanov, O, Ostfrizăstfriză, , 
Border Leicester Border Leicester şşi Landrace Finlandez.i Landrace Finlandez.

  Linia a evoluat izolată reproductiv din anul   Linia a evoluat izolată reproductiv din anul 1993 ,1993 ,
     coeficientul de izolare reproductivă crescând progresiv     coeficientul de izolare reproductivă crescând progresiv, , 

ajungând la + 1 ajungând la + 1 îîn anul 1998, valoare care se menn anul 1998, valoare care se menţţine ine şşi i îîn prezent.n prezent.
Linia se creLinia se creşşte la ICDCOC Palaste la ICDCOC Palas--ConstanConstanţţa a îîntrntr--un efectiv de 400 oi mame un efectiv de 400 oi mame şşi 20   i 20    
berbeciberbeci

Indicii morfoproductivi:Indicii morfoproductivi:
      greutatea corporală       greutatea corporală -- berbeci berbeci –– 7070--80 kg;80 kg;

-- oi          oi          –– 4545--55 kg.55 kg.
producproducţţia de lână ia de lână -- berbeci berbeci –– 3,53,5--4,5 kg;4,5 kg;

-- oi          oi          –– 2,52,5--3,5 kg. 3,5 kg. 
finefineţţea fibrelor ea fibrelor –– 2828--32 microni;32 microni;
sporuri de cresporuri de creşştere miei tere miei –– 170170--190 g/cap/zi;190 g/cap/zi;
producproducţţia totală de lapte ia totală de lapte –– 158158--181 litri/oaie.  181 litri/oaie.  

Indicii de reproducIndicii de reproducţţie:ie:
fecunditate fecunditate –– 9494--96%;96%;
prolificitate prolificitate –– 160160--180%;180%;
miei miei îînnţţărcaărcaţţi/oaie i/oaie fătată fătată –– 1,51,5--1,6 capete.    1,6 capete.    



Rase specializate pentru producRase specializate pentru producţţia de carne cu importania de carne cu importanţţă pentru Româniaă pentru România

Rasa SuffolkRasa Suffolk           Este originară din Anglia           Este originară din Anglia. E. Este o rasă robustăste o rasă robustă, foarte  , foarte  
precoce, cu carnprecoce, cu carne de calitate superioară e de calitate superioară şşi valoare i valoare 

                                                combinativă ridi                                                combinativă ridicatăcată. . 

PerformanPerformanţţe productivee productive

Greutatea corporalăGreutatea corporală ::
-- oi 70oi 70--85 kg 85 kg 
-- berbeci 110berbeci 110--130 kg 130 kg 

-- Spor mediu zilnic de creSpor mediu zilnic de creşştere la miei 350 g tere la miei 350 g 
-- Greutatea tineretului la vârsta de 4,5 luni 45Greutatea tineretului la vârsta de 4,5 luni 45--50 50 

kg. kg. 
Randamentul la sacrificareRandamentul la sacrificare este de  este de 60%.60%.

   Această rasă a fost importată    Această rasă a fost importată îîn toate n toate ţţările mari crescătoare de ovineările mari crescătoare de ovine, producând  , producând   
berbeci terminali necesari berbeci terminali necesari îîn schemele de n schemele de îîncrucincrucişşare care vizează producerea are care vizează producerea 
mieilor hibrizi de carnemieilor hibrizi de carne .



Rasa TexelRasa Texel
SS--a format a format îîn insula Texel (Olanda), prin n insula Texel (Olanda), prin îîmperecherea complexă a oilor locale cu mperecherea complexă a oilor locale cu 

berbeci din rasele englezeberbeci din rasele englezeşşti de carne (Leicester, Lincoln, Romney Marsh, ti de carne (Leicester, Lincoln, Romney Marsh, 
Southdown)Southdown) .

PerformanPerformanţţe productivee productive
Greutatea corporală Greutatea corporală ::

-- oi 70oi 70--88 kg 88 kg 
-- berbeci de 100berbeci de 100--130 kg130 kg
-- miei miei -- 3 luni 35 kg3 luni 35 kg
-- mieimiei-- 6 luni 50 kg 6 luni 50 kg 

Randamentul la sacrificare :Randamentul la sacrificare :
-- la tineretul ovin la tineretul ovin îîngrăngrăşşat 60% at 60% 
-- la oile adulte de 55%.la oile adulte de 55%.

ÎÎn Europa n Europa şşi i îîn alte continente există mai multe tipuri de Texeln alte continente există mai multe tipuri de Texel, fiecare , fiecare 
dezvoltând performandezvoltând performanţţele adaptabile mediului specific. Rele adaptabile mediului specific. Rasa se caracterizează asa se caracterizează 
printrprintr--o bună adaptabilitateo bună adaptabilitate, c, carcase de calitate excelentăarcase de calitate excelentă, , îînsunsuşşiri care se transmit iri care se transmit 
la produla produşşi i îîn urma n urma îîncrucincrucişşării cu alte raseării cu alte rase..



Rasa Ile de FranceRasa Ile de France
Este originară din FranEste originară din Franţţa formândua formându--se prin se prin 

îîmperecherea oilor de rasă Merinos Rambouillet cu mperecherea oilor de rasă Merinos Rambouillet cu 
berbeci din rasa berbeci din rasa englezească de carne British Dishley englezească de carne British Dishley 
Leicester. OvinelLeicester. Ovinele din această rasă au calităe din această rasă au calităţţi i 
remarcabile: confremarcabile: conformaormaţţie armonioasăie armonioasă, v, viteză de iteză de 
crecreşştere ridicatătere ridicată, p, prolificitate ridicatărolificitate ridicată, aptitudini , aptitudini 
foarte bune pentrfoarte bune pentru reproducu reproducţţie intensivăie intensivă, poten, potenţţial ial 
bun pentru producbun pentru producţţia de lapte.ia de lapte.

PerformanPerformanţţe productivee productive
Greutatea corporalăGreutatea corporală::

mieii : la namieii : la naşştere tere –– 44--5 kg;  la vârsta de 3 luni 5 kg;  la vârsta de 3 luni –– 30 kg; la vârsta de 6 luni 30 kg; la vârsta de 6 luni –– 50 kg;50 kg;
sporul de cresporul de creşştere tere îîn greutate n greutate –– 280280--350 g/cap 350 g/cap şşi zi;i zi;
berbeci adulberbeci adulţţi i –– 110110--125 kg; oile adulte 125 kg; oile adulte –– 6565--80 kg.80 kg.

ProducProducţţia de lânăia de lână::
greutatea cojocului la berbeci greutatea cojocului la berbeci –– 55--6 kg; greutatea cojocului 6 kg; greutatea cojocului 
lungimea lungimea şşuviuviţţelor elor –– 12 12--14 cm14 cm;;

    randamentul la spălare     randamentul la spălare –– 4343--48%.48%.
Indicii de reproducIndicii de reproducţţie:ie:

sezon lung de reproducsezon lung de reproducţţie;ie;
prolificitate prolificitate –– 150150--170%;170%;
fecunditate fecunditate –– 95 95--99%.  99%.            

              
Datorită  capacităDatorită  capacităţţii de ameliorare a conformaii de ameliorare a conformaţţiei corporale iei corporale şşi a vitezei de i a vitezei de 

crecreşştere a mieilor a fost tere a mieilor a fost şşi este exportată i este exportată îîn n ţţări din toată lumeaări din toată lumea..



Rasa de Carne PalasRasa de Carne Palas
SS--a format la Institutul de Cercetarea format la Institutul de Cercetare--Dezvoltare Dezvoltare 

pentru Crepentru Creşşterea Ovinelor terea Ovinelor şşi Caprinelor   Palasi Caprinelor   Palas--ConstanConstanţţaa
prin prin îîncrucincrucişşarea raselor Ile de France area raselor Ile de France şşi   Merinos de Palas,i   Merinos de Palas,

 urmată de izolare reproductivă  urmată de izolare reproductivă şşi seleci selecţţie ie îîn direcn direcţţia sporirii ia sporirii 
producproducţţiei de carne. Aiei de carne. A fost omologată ca rasă  fost omologată ca rasă îîn anul 2012.n anul 2012.

PerformanPerformanţţe productivee productive

Greutatea corporalăGreutatea corporală::
berbeci berbeci –– 9595--110 kg; oi 110 kg; oi –– 6060--65 kg;65 kg;
mieii la namieii la naşştere tere –– 3,53,5--4,0 kg;  la 4,0 kg;  la îînnţţărcare ărcare –– 2222--24 kg;24 kg;
greutatea la 5 luni: masculi greutatea la 5 luni: masculi –– 4040--42 kg;  femele 42 kg;  femele –– 3636--38 kg.38 kg.
sporul mediu la sporul mediu la îîngrăngrăşşare are –– 280280--300 g/zi;300 g/zi;
randamentul la sacrificare randamentul la sacrificare –– 4545--48%;48%;
carcase de calitate din clasele E, U carcase de calitate din clasele E, U şşi R;i R;
carne cu carne cu îînsunsuşşiri gustative superioare iri gustative superioare şşi miros fără miros specifici miros fără miros specific. . 

LânăLână::
berbeci berbeci –– 4,04,0--5,0 kg; oi 5,0 kg; oi –– 3,03,0--4,0 kg;4,0 kg;
finefineţţea fibrelor ea fibrelor –– 2222--24 microni; lungimea 24 microni; lungimea şşuviuviţţelor elor –– 7 7--10 cm10 cm;;

    randamentul lânii la spălare     randamentul lânii la spălare –– 5252--54%.54%.
Indicii de reproducIndicii de reproducţţie:ie:

fecunditatea fecunditatea –– 9696--98%;98%;
prolificitatea prolificitatea –– 126126--130%;130%;
sezon lung de reproducsezon lung de reproducţţie.  ie.  



REZULTATE OBREZULTATE OBŢŢINUTEINUTE
Pentru crePentru creşşterea numărului de miei fătaterea numărului de miei fătaţţi pe oaie este necesară schimbarea i pe oaie este necesară schimbarea 

graduală a structurii genetice a raselor dirijate să producă miegraduală a structurii genetice a raselor dirijate să producă miei de carne.i de carne. Aceasta se Aceasta se
realizează  prin aplicarea unui sistem de realizează  prin aplicarea unui sistem de îîncrucincrucişşare terminal are terminal îîn două trepte n două trepte ::
        -- prima treaptă oile din rasele locale se  prima treaptă oile din rasele locale se îîmperechează cu berbeci din rase prolifice mperechează cu berbeci din rase prolifice 
obobţţinânduinându--se generase generaţţia F1 de oi prolificeia F1 de oi prolifice

-- îîn a doua treaptă oile Fn a doua treaptă oile F1 prolifice se 1 prolifice se îîmperechează cu berbeci de carnemperechează cu berbeci de carne, mieii , mieii 
hibrizi rezultahibrizi rezultaţţi fiind valorificai fiind valorificaţţi pentru carne. i pentru carne. 

SS--au efectuat montele pentru obau efectuat montele pentru obţţinerea primei serii de oi F1 cu pinerea primei serii de oi F1 cu prolificitate rolificitate 
ridicată ridicată (50 (50 %% sânge Romanov ) sânge Romanov ) ..

  După   După procentul de neprocentul de neîîntoarceri a oilor se apreciază realizarea unei fecundităntoarceri a oilor se apreciază realizarea unei fecundităţţi i 
de 92 de 92 %% la ICDCOC Palas la ICDCOC Palas şşi de 90 i de 90 %% la partenerla partener..

 Lucrările continuă  Lucrările continuă , oile fiind , oile fiind îîn perioada de gestan perioada de gestaţţie.ie.


