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Etapa III - 2016
Creşterea intensivă a tineretului hibrid F1 cu prolificitate ridicată comparativ cu 
lotul martor Merinos de Palas



OBIECTIVELE PROIECTULUIOBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectuluiObiectivul general al proiectului - Ameliorarea genetică a populaAmeliorarea genetică a populaţţiilor iilor 
de ovide ovine din zona de câmpie ne din zona de câmpie îîn n 
direcdirecţţia producia producţţiei de carne.iei de carne.

Obiectivul specific al proiectului Obiectivul specific al proiectului –– Sporirea numărului de miei  Sporirea numărului de miei îînnţţărcaărcaţţi i 
pe oaipe oaie matcă e matcă şşi realizarea de miei i realizarea de miei 
hibrizhibrizi trirasiali cu carcase de i trirasiali cu carcase de 
calitacalitate ,  conform grilei europene de te ,  conform grilei europene de 
clasifclasificare (EUROP).icare (EUROP).

 Obiectivele etapei                            Obiectivele etapei                           -- Urmărirea vitezei de cre Urmărirea vitezei de creşştere, a tere, a 
consumconsumului specific, a randamentuului specific, a randamentu--
lui lalui la sacrificare sacrificare şşi ai a indicilor deindicilor de
calitacalitate a carcaselor.te a carcaselor.

                --  Urmărirea dinamicii de cre  Urmărirea dinamicii de creşştere a tere a 
mielumieluţţelor hibride F1 comparativ cu elor hibride F1 comparativ cu 
mielumieluţţele Merinos din loturile ele Merinos din loturile 
martormartor şşi realizarea unei greutăi realizarea unei greutăţţi   i   
corporcorporale medii de cel puale medii de cel puţţin 38in 38--40 40 
kg/capkg/cap..

                --  Prelucrarea statistică a tuturor   Prelucrarea statistică a tuturor 
datelodatelor r şşi interpretarea prin teste de i interpretarea prin teste de 
semnifsemnificaicaţţieie..



MATERIAL MATERIAL ŞŞI METODĂI METODĂ

 Lucrările s Lucrările s--au efectuat pe efectivele de hibrizi F1 au efectuat pe efectivele de hibrizi F1 
Romanov x Merinos de Palas obRomanov x Merinos de Palas obţţinute la Conducătorul inute la Conducătorul 
de Proiect de Proiect şşi la Partener hibrizi F1i la Partener hibrizi F1 Rasa Prolifică Palas x  Rasa Prolifică Palas x 
Merinos de Palas comparativ cu efectivele de Merinos de Palas comparativ cu efectivele de 
contemporani Merinos de Palas (loturi martcontemporani Merinos de Palas (loturi martor).or).

 La Conducătorul de Proiect s La Conducătorul de Proiect s--au supus au supus îîngrăngrăşşării de ării de 
control pentru o perioadă de control pentru o perioadă de 80 zile, un lot de 20 80 zile, un lot de 20 
masculi hibrizi F1 comparativ cu un lot de 20 masculi masculi hibrizi F1 comparativ cu un lot de 20 masculi 
Merinos de Palas contemporani cu hibrizii (lot martor).Merinos de Palas contemporani cu hibrizii (lot martor).

La Partener sLa Partener s--au supus au supus îîngrăngrăşşării ării 24 hibrizi F1 24 hibrizi F1 
comparativ cu 24 miei Merinos de Palas (lot martor).comparativ cu 24 miei Merinos de Palas (lot martor).

Dinamica de creDinamica de creşştere la mielutere la mieluţţe a fost urmărită la e a fost urmărită la 
Conducătorul de Proiect pe Conducătorul de Proiect pe 65 mielu65 mieluţţe F1 e F1 şşi 74 mielui 74 mieluţţe e 
Merinos de Palas iar la Partenerul de Proiect pe 57 Merinos de Palas iar la Partenerul de Proiect pe 57 
mielumieluţţe F1 e F1 şşi 65 mielui 65 mieluţţe Merinos de Palase Merinos de Palas .



REZULTATE OBREZULTATE OBŢŢINUTE INUTE 
LA CONDUCĂTORUL DE PROIECTLA CONDUCĂTORUL DE PROIECT

EvoluEvoluţţia greutăia greutăţţii corporale la ii corporale la îîngrăngrăşşareare

Greutatea corporală (kg/cap)

Începutul îngrăşării Sfârşitul îngrăşării

n X±sx V% n X±sx V% n X±sx V%

1. Hibrizi F1 20 22,12 ±
0,8302 16,78 20 41,08 ±

0,9021 9,82 20
236,94 
±

0,7300
13,86

2. Merinos de 
Palas 20 22,40 ±

0,6929 13,83 20 41,04 ±
0,8363 9,11 20

233,15 
±

0,7500
14,33

± kg ± % ± kg ± % ± g ±%

- 0,28 -1,25 + 0,04 +0, 10 + 3,79 +1,63

Semnificaţia 
diferenţelor

p > 0,05
Nesemnificativ

p > 0,05
Nesemnificativ

p > 0,05
Nesemnificativ

Diferenţe între 
F1 şi Merinosul 

de Palas3.

80,0

Sporul mediu zilnic 
(g/cap) Zile de 

îngrăşare
Nr.
crt. Specificare

ÎÎntre cele  2 loturi nu au fost diferenntre cele  2 loturi nu au fost diferenţţe semnificative statistic nici e semnificative statistic nici îîn n 
privinprivinţţa greutăa greutăţţii corporale ii corporale şşi nici i nici îîn privinn privinţţa sporului de crea sporului de creşştere tere îîn n 
greutate.greutate.



Consumul de furaje Consumul de furaje îîn perioada de n perioada de îîngrăngrăşşareare

Consumul de furaje (kg/cap) Consum de UNC Consum de PBD (g)

Pe cap şi ZF Pentru 1 kg spor Pe cap şi ZF Pentru 1 kg 
spor Pe cap şi ZF Pentru 1 kg 

spor

1. Hibrizi F1 1,14 4,81 1,29 5,43 181,26 764,79

2. Merinos de 
Palas 1,15 4,93 1,30 5,57 182,85 783,87

±kg ±% ±kg ±% ±UNC ±% ±UNC ±% ±g ±% ±g ±%

-0,01 -0,87 -0,12 -2,43 -0,01 -0,77 -0,14 -2,51 -1,59 -0,87 -19,1 -2,43

3. Diferenţe 
între F1 şi 
Merinos

Nr.
crt. Specificare

Randamentul la sacrificare la tineretul mascul Randamentul la sacrificare la tineretul mascul îîngrăngrăşşatat

2,4951,19±0,740
0

33,5545,71±0,940
0

3Merinos de Palas2.

2,6052,32±0,780
0

31,5146,88±0,408
0

3F1 Romanov x 
Merinos de Palas

1.

V%X ± sx nV%X ± sx n

Randament 2 (%)Randament 1 (%)Rasa
Nr.
crt.

ÎÎn privinn privinţţa consumului de furaje , a consumului de furaje , îîntre cele  2 loturi , nu sunt  diferenntre cele  2 loturi , nu sunt  diferenţţe e 
semnificative statistic ale consumului de UNC semnificative statistic ale consumului de UNC şşi proteină brută pentru i proteină brută pentru 
realizarea l kg spor de crerealizarea l kg spor de creşştere tere îîn greutate.n greutate.

ÎÎn ceea ce priven ceea ce priveşşte randamentul la sacrificare la hibrizii F1 fate randamentul la sacrificare la hibrizii F1 faţţă de ă de 
Merinosul de Palas Merinosul de Palas îîntre cele  2 loturi nu au fost diferenntre cele  2 loturi nu au fost diferenţţe semnificative e semnificative 
statistic.statistic.



Structura tisulară a semicarcasei Structura tisulară a semicarcasei îîn procente (%) la hibrizii F1 n procente (%) la hibrizii F1 
comparativ cu Merinosul de Palascomparativ cu Merinosul de Palas

Hibrizi F1 Merinos de Palas

n X ± sx V% n X ± sx V%

1. Greutatea 
semicarcasei % 3 100,00 - 3 100,00 -

2. Ponderea 
muşchilor % 3 65,71±0,7700 2,04 3 62,54±1,100 3,06

3. Ponderea 
oaselor % 3 21,96±0,5500 4,30 3 22,81±0,5700 4,32

4. Ponderea 
grăsimii % 3 12,31±0,7400 10,43 3 14,62±0,9600 11,38

5. Ponderea 
cărnii % 3 78,02±0,5200 1,17 3 77,17±0,5700 1,29

6. Raportul muşchi: oase 2,99 : 1 2,74 : 1

7. Raportul carne: oase 3,55 : 1 3,38 : 1

8. Raportul muşchi:grăsime 5,34 : 1 4,28 : 1

Nr.
crt.

Specificare UM

ÎÎn tabel se prezintă ponderea n tabel se prezintă ponderea îîn carcasă a diferitelor n carcasă a diferitelor ţţesuturi ( muesuturi ( muşşchi, chi, 
oase, goase, grăsime răsime , carne) , carne) şşi raportul mui raportul muşşchi: oase , muchi: oase , muşşchi: gchi: grăsime răsime ..



Diferenţierea ponderii diferitelor ţesuturi în semicarcasele mieilor hibrizi F1 
faţă de contemporanii Merinos de Palas şi semnificaţia diferenţelor

Diferenţe între hibrizii F1 şi Merinosul de Palas 
(± puncte procentuale)Nr.

crt. Muşchi Oase Grăsime Carne

1. + 3,17 - 0,85 - 2,31 + 0,85

2. p > 0,05
Nesemnificativ

p > 0,05
Nesemnificativ

p > 0,05
Nesemnificativ

p > 0,05
Nesemnificativ

Clasificarea carcaselor după grila EUROPClasificarea carcaselor după grila EUROP

1003----1003Merinos de 
Palas

2.

--100333,3166,72

Hibrizi F1 
Romanov x 
Merinos de 

Palas

1.

%NR%NR%NR%NR

320R

Clasa după gradul de îngrăşareClasa după conformaţie

SpecificareNr.
crt.

ÎÎntre hibrizii F1 ntre hibrizii F1 şşi Merinosul de Palas nu sunt difereni Merinosul de Palas nu sunt diferenţţe semnificative e semnificative îîn ceea ce n ceea ce 
privepriveşşte structura tisulară a carcaselorte structura tisulară a carcaselor..

La hibrizi 70 % din carcase sunt din clasa R2 ( carcase bune, slLa hibrizi 70 % din carcase sunt din clasa R2 ( carcase bune, slabe) iar 30 % din abe) iar 30 % din 
carcase sunt carcase sunt îîn clasa O2( carcase destul de bune, slabe).n clasa O2( carcase destul de bune, slabe).

La Merinosul de Palas toate carcasele sunt din clasa R3 ( carcasLa Merinosul de Palas toate carcasele sunt din clasa R3 ( carcase bune, mediu e bune, mediu 
grase).grase).



Dinamica de creştere de la naştere la vârsta de 7-8 luni la mieluţele hibride F1 
faţă de contemporanele Merinos de Palas

Genotipul
Nr.
crt.

Specificare UM
Hibride F1 Romanov x Merinos de Palas Merinos de Palas

n 74 75

X ± sx 3,21 ± 0,0455 3,22 ± 0,0693

V% 12,20 18,66

n 65 74

X ± sx 34,14 ± 0,7057 37,30 ± 0,5502

V% 16,67 12,69

n 65 74

X ± sx 221,18 ± 3,6324 264,20 ± 0,9728 

V% 13,24 3,17

n 65 74

X ± sx 142,09 ± 3,9971 129,19 ± 2,0336 

V% 22,68 13,54

4. Sporul mediu zilnic 
(g/cap)

3. Vârsta (zile)

2. Greutatea corporală
(kg/cap)- 7-8 luni

1. Greutatea corporală
(kg/cap)- fătare

ÎÎn perioada de la nan perioada de la naşştere la vârsta de 7tere la vârsta de 7--8 luni , mielu8 luni , mieluţţele hibride F1 au realizat un ele hibride F1 au realizat un 
spor mediu zilnic de 142 g/cap faspor mediu zilnic de 142 g/cap faţţă de ă de 129 g/cap la mielu129 g/cap la mieluţţele Merinos de Palas, ele Merinos de Palas, 
diferendiferenţţa fiind foarte semnificativă statistic a fiind foarte semnificativă statistic ( p ( p << 0 0,001).,001).

Până la sfârPână la sfârşşitul etapei ( 01itul etapei ( 01.11.2016) .11.2016) se estimează ca mieluse estimează ca mieluţţele hibride F1 ele hibride F1 să să 
realizeze greutatea vie de 38,4 kg/cap iar mielurealizeze greutatea vie de 38,4 kg/cap iar mieluţţele Merinos de Palas 41 kg/cap.ele Merinos de Palas 41 kg/cap.



REZULTATE OBREZULTATE OBŢŢINUTE INUTE 
LA PARTENERUL DE PROIECTLA PARTENERUL DE PROIECT

CreCreşşterea terea îîn greutate la n greutate la îîngrăngrăşşareare

Greutatea corporală (kg/cap)

La începutul îngrăşării La încheierea îngrăşării

n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V%

1.

Hibrizi  
F1 Rasa 
Prolifică-
Palas x 
Merinos 
de Palas

24
24,84 
±

1,0329
20,37 24

40,74 
±

1,5322
18,42 24

191,79 
±

10,2798
27,79

2. Merinos 
de Palas 24

25,77 
±

0,8785
16,70 24

41,63 
±

1,1136
13,11 24

190,25 
±

5,5378
14,26

Sporul mediu zilnic de creştere în 
greutate (g/cap)Nr.

crt. Rasa

La La îîngrăngrăşşarea de control mieii hibrizi F1 au realizat un spor mediu zilniarea de control mieii hibrizi F1 au realizat un spor mediu zilnic de 191,79 c de 191,79 
g/cap fag/cap faţţă de ă de 190,25 g/cap la mieii Merinos de Palas, diferen190,25 g/cap la mieii Merinos de Palas, diferenţţa fiind a fiind 
nesemnificativănesemnificativă..



Consumul de furaje Consumul de furaje îîn perioada de n perioada de îîngrăngrăşşare la hibrizi comparativ cu Merinosul de Palasare la hibrizi comparativ cu Merinosul de Palas

Consumul de furaje (kg/cap) Consumul de UNC Consumul de PBD (g)

Pe cap şi ZF Pentru 1 kg 
spor Pe cap şi ZF Pentru 1 kg 

spor Pe cap şi ZF Pentru 1 kg spor

1.

Hibrizi F1 
Rasa 

Prolifică 
Palas x 

Merinos de 
Palas

1,10 5,73 1,24 6,46 175 911

2. Merinos de 
Palas 1,13 5,94 1,28 6,73 180 945

±kg/cap ±% ±kg/cap ±% ±UNC ±% ±UNC ±% ±g ±% ±g ±%

-0,03 -2,65 -0,21 -3,54 -0,04 -3,13 -0,27 -4,01 -5 -2,8 -34 -3,6
3.

Diferenţe 
între F1 şi 
Merinos

Nr.
crt.

Specificare

Randamentul la sacrificare la tineretul mascul Randamentul la sacrificare la tineretul mascul îîngrăngrăşşatat

2,4951,19±0,740033,5545,71±0,94003Merinos de Palas2.

5,2852,97±1,620033,4948,46±0,98003
F1 Rasa Prolifică-
Palas x Merinos de 

Palas
1.

V%X ± sxnV%X ± sxn

Randament 2 (%)Randament 1 (%)
RasaNr.

crt.

Hibrizii F1 au consumat pentru realizarea 1 kg de spor de creHibrizii F1 au consumat pentru realizarea 1 kg de spor de creşştere tere îîn greutatea 6,46 n greutatea 6,46 
UNC UNC şşi 911 g PBD fai 911 g PBD faţţă de ă de 6,73 UNC 6,73 UNC şşi 945 g PBD la mieii Merinos de Palas, i 945 g PBD la mieii Merinos de Palas, 
diferendiferenţţele fiind nesemnificative.ele fiind nesemnificative.

ÎÎntre cele două genotipuri nu sunt diferenntre cele două genotipuri nu sunt diferenţţe semnificative privind randamentul la e semnificative privind randamentul la 
sacrificare.sacrificare.



Structura tisulară a semicarcasei în procente (%) la hibrizii F1 
Rasa Prolifică Palas x Merinos de Palas comparativ cu  Merinosul de Palas

Hibrizi F1 Merinos de Palas

n X ± sx V% n X ± sx V%

1. Greutatea 
semicarcasei % 3 100,00 - 3 100,00 -

2. Ponderea 
muşchilor % 3 57,47±0,5800 1,75 3 62,54±1,100 3,06

3. Ponderea 
oaselor % 3 23,59±0,4400 3,24 3 22,81±0,5700 4,32

4. Ponderea 
grăsimii % 3 18,95±0,1400 1,25 3 14,62±0,9600 11,38

5. Ponderea 
cărnii % 3 76,41±0,4600 1,04 3 77,17±0,5700 1,29

6. Raportul muşchi: oase 2,44 : 1 2,79 : 1

Nr.
crt.

Specificare UM

Diferenţierea ponderii diferitelor ţesuturi în semicarcasele hibrizilor F1 faţă de 
Merinosul de Palas şi semnificaţia diferenţelor

p > 0,05
Nesemnificativ

p > 0,05
Nesemnificativ

p > 0,05
Nesemnificativ

p < 0,05
Semnificativ

2.

- 0,76+ 4,33+ 0,78- 5,071.

CarneGrăsimeOaseMuşchi

Diferenţe între hibrizii F1 şi Merinosul de Palas (± puncte procentuale)
Nr.
crt.

ÎÎntre cele două genotipuri sunt diferenntre cele două genotipuri sunt diferenţţe semnificative numai pentru ponderea e semnificative numai pentru ponderea 
mumuşşchilor chilor îîn carcasăn carcasă..



Clasificarea carcaselor după grila EUROPClasificarea carcaselor după grila EUROP
Clasa după conformaţie Clasa după gradul de îngrăşare

R 3 4

Nr. % Nr. % Nr. %

1. Hibrizi F1 3 100,0 - - 3 100,0

2. Merinos de Palas 3 100,0 3 100,0 - -

Nr.
crt.

Specificare

16,7123,02V%

176,03 ± 3,6769 168,86 ± 4,7486 X ± sx

6557n
Sporul mediu zilnic 

(g/cap)4.

3,986,04V%

190,33 ±0,9465 185,73± 1,3698 X ± sx

6457n

Vârsta (zile)3.

15,9026,42V%

36,79  0,7313±34,25 ±1,1142 X ± sx

6457n
Greutatea corporală

(kg/cap)- 6 luni2.

32,4731,68V%

3,54 ± 0,1219 3,68 ± 0,1279 X ± sx

8983n
Greutatea corporală

(kg/cap)- fătare1.

Merinos de PalasHibride F1 Prolifică Palas x Merinos de PalasUMSpecificareNr.

Dinamica de creDinamica de creşştere tere îîn intervaluln intervalul fătare  fătare -- 6 luni la mielu6 luni la mieluţţele hibride F1 ele hibride F1 fafaţţă deă de mielumieluţţele Merinos de Palasele Merinos de Palas

Până la vârsta de Până la vârsta de 6 luni mielu6 luni mieluţţele hibride au realizat un spor mediu zilnic de circa 169 g/cap ele hibride au realizat un spor mediu zilnic de circa 169 g/cap 
fafaţţă de ă de 176 g/cap la mielu176 g/cap la mieluţţele Merinos de Palas, diferenele Merinos de Palas, diferenţţa fiind nesemnificativă statistica fiind nesemnificativă statistic..
Se estimează caSe estimează ca până la sfârpână la sfârşşitul etapei ( 01.11.2016) ca mieluitul etapei ( 01.11.2016) ca mieluţţele hibride F1 ele hibride F1 să realizeze să realizeze 
greutatea vie de 39,80 kg/cap iar mielugreutatea vie de 39,80 kg/cap iar mieluţţele Merinos de Palas 42,50 kg/cap.ele Merinos de Palas 42,50 kg/cap.

Carcasele hibrizilor F1 sunt din clasa R4 ( bune, grase) comparaCarcasele hibrizilor F1 sunt din clasa R4 ( bune, grase) comparativ cu cele de la rasa Merinos de tiv cu cele de la rasa Merinos de 
Palas care sunt din clasa R3 ( bune, mediu grase).Palas care sunt din clasa R3 ( bune, mediu grase).



CONCLUZIICONCLUZII
La Conducătorul de ProiectLa Conducătorul de Proiect

La La îîngrăngrăşşarea de control până la greutatea medie de area de control până la greutatea medie de 41 kg/cap, hibrizii F1 41 kg/cap, hibrizii F1 
Romanov x Merinos de Palas au realizat un spor mediu zilnic de 2Romanov x Merinos de Palas au realizat un spor mediu zilnic de 237 g/cap fa37 g/cap faţţă ă 
de 233 g/cap la mieii Merinos, diferende 233 g/cap la mieii Merinos, diferenţţa fiind nesemnificativă statistica fiind nesemnificativă statistic..

Consumul specific la hibrizii F1 a fost de 5,43 UNC pentru realiConsumul specific la hibrizii F1 a fost de 5,43 UNC pentru realizarea unui zarea unui 
kilogram de spor kilogram de spor îîn greutate fan greutate faţţă de ă de 5,57 UNC la mieii Merinos de Palas, 5,57 UNC la mieii Merinos de Palas, 
diferendiferenţţa fiind nesemnificativăa fiind nesemnificativă..

Randamentul la sacrificare la hibrizii F1 a avut valorile 46,88 Randamentul la sacrificare la hibrizii F1 a avut valorile 46,88 % (R1) % (R1) 
respectiv 52,32% (R2) comparativ cu 45,71% (R1) respectiv 52,32% (R2) comparativ cu 45,71% (R1) şşi respectiv 51,19% (R2) la i respectiv 51,19% (R2) la 
mieii Merinos de Palas, diferenmieii Merinos de Palas, diferenţţele ele îîntre genotipuri nefiind semnificative.ntre genotipuri nefiind semnificative.

ÎÎn ceea ce priven ceea ce priveşşte indicii de carcasăte indicii de carcasă, hibrizii F1 au valoarea indicelui de , hibrizii F1 au valoarea indicelui de 
muscularitate a coapsei (IMC) semnificativ mai mare comparativ cmuscularitate a coapsei (IMC) semnificativ mai mare comparativ cu Merinosul u Merinosul 
de Palas (0,47 fade Palas (0,47 faţţă de ă de 0,42) 0,42) ceea ce denotă o mai bună ceea ce denotă o mai bună îîmbrăcare cu mbrăcare cu 
musculatură a trenului posterior la hibrizimusculatură a trenului posterior la hibrizi..

ÎÎn ceea ce priven ceea ce priveşşte structura tisulară a carcaseite structura tisulară a carcasei, , îîntre hibrizii F1 ntre hibrizii F1 şşi i 
Merinosul de Palas nu există diferenMerinosul de Palas nu există diferenţţe semnificative, raportul mue semnificative, raportul muşşchi:oase la chi:oase la 
hibrizi fiind de 2,99 :1 fahibrizi fiind de 2,99 :1 faţţă de ă de 2,74 :1 la Merinosul de Palas.2,74 :1 la Merinosul de Palas.

Carcasele hibrizilor F1 clasifiCarcasele hibrizilor F1 clasificate după grila EUROP sunt cate după grila EUROP sunt îîn proporn proporţţie de ie de 
67% din clasa R2 (carcase bune, slabe) 67% din clasa R2 (carcase bune, slabe) şşi 33% din clasa O2 (carcase destul de i 33% din clasa O2 (carcase destul de 
bune, slabe). Carcasele mieilor Merinos de Palas sunt bune, slabe). Carcasele mieilor Merinos de Palas sunt îîn totalitate din clasa R3 n totalitate din clasa R3 
(carcase bune, mediu grase). (carcase bune, mediu grase). 

MieluMieluţţele hibride F1 rele hibride F1 realizează un spor mediu zilnic de creealizează un spor mediu zilnic de creşştere de la tere de la 
nanaşştere la vârsta de 7 luni: de 142 g/cap fatere la vârsta de 7 luni: de 142 g/cap faţţă de ă de 129 g/cap la mielu129 g/cap la mieluţţele ele 
Merinos de Palas diferenMerinos de Palas diferenţţa fiind foarte semnificativă statistica fiind foarte semnificativă statistic..



La Partenerul de ProiectLa Partenerul de Proiect

La La îîngrăngrăşşarea de control până la greutatea de area de control până la greutatea de 4141--42 kg, hibrizii F1 au 42 kg, hibrizii F1 au 
realizat un  spor mediu zilnic de 192 g/cap comparativ cu 190 g/realizat un  spor mediu zilnic de 192 g/cap comparativ cu 190 g/cap la mieii cap la mieii 
Merinos de Palas, Merinos de Palas, îîntre cele două genotipuri diferenntre cele două genotipuri diferenţţa fiind nesemnificativă a fiind nesemnificativă 
statistic.statistic.

Consumul de furaje a fost de 6,46 UNC pentru realizarea a unui Consumul de furaje a fost de 6,46 UNC pentru realizarea a unui kilogram kilogram 
spor de crespor de creşştere la hibrizi tere la hibrizi şşi 6,73 UNC la mieii Merinos, i 6,73 UNC la mieii Merinos, îîntre cele două ntre cele două 
genotipuri diferengenotipuri diferenţţa fiind nesemnificativăa fiind nesemnificativă..

Randamentul la sacrificare la hibrizii F1 a fost de 48,46% R1 Randamentul la sacrificare la hibrizii F1 a fost de 48,46% R1 şşi 52,97% R2 i 52,97% R2 
comparativ cu 45,71% R1 comparativ cu 45,71% R1 şşi 51,19% R2 la mieii Merinos de Palas, i 51,19% R2 la mieii Merinos de Palas, îîntre cele ntre cele 
2 genotipuri diferen2 genotipuri diferenţţele fiind nesemnificative din punct de vedere statistic.ele fiind nesemnificative din punct de vedere statistic.

ÎÎn ceea ce priven ceea ce priveşşte structura tisulară a carcaselorte structura tisulară a carcaselor, acestea au un con, acestea au un conţţinut inut 
de 76,41% carne (mude 76,41% carne (muşşchi plus grăsimechi plus grăsime) comparativ cu 77,17% carne ) comparativ cu 77,17% carne îîn n 
carcasele mieilor Merinos, raportul mucarcasele mieilor Merinos, raportul muşşchi: oase fiind de 2,44 :1 la hibrizi chi: oase fiind de 2,44 :1 la hibrizi 
fafaţţă de ă de 2,74 :1 la Merinosul de Palas, diferen2,74 :1 la Merinosul de Palas, diferenţţele ele îîntre genotipuri fiind ntre genotipuri fiind 
nesemnificative statistic.nesemnificative statistic.

 Prin clasificarea carcaselor după grila europeană Prin clasificarea carcaselor după grila europeană, carcasele hibrizilor F1 se , carcasele hibrizilor F1 se 
îîncadrează ncadrează îîn clasa R4 (carcase bune , grase) comparativ cu Merinosul de n clasa R4 (carcase bune , grase) comparativ cu Merinosul de 
Palas la care carcasele sunt din clasa R3 (carcase bune, mediu gPalas la care carcasele sunt din clasa R3 (carcase bune, mediu grase).rase).

MieluMieluţţele hibride F1 rele hibride F1 realizează ealizează îîn perioada de la nan perioada de la naşştere la vârsta de 6 tere la vârsta de 6 
luni, un spor mediu zilnic de creluni, un spor mediu zilnic de creşştere de 169 g/cap fatere de 169 g/cap faţţă de contemporanele ă de contemporanele 
Merinos care au avut un spor mediu zilnic de 176 g/cap, diferenMerinos care au avut un spor mediu zilnic de 176 g/cap, diferenţţa a îîntre ntre 
genotipuri fiind nesemnificativă statisticgenotipuri fiind nesemnificativă statistic. . 


