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

Durata : Durata : 38 luni; 15.08.2015 38 luni; 15.08.2015 -- 30.11.201830.11.2018
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Constanţa    ( ICDCOC Palas ) - www.icdcocpalas.ro

Întreprindere 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 V - 2017
 Pregătirea corespunzătoare a campaniei de montă începînd cu 01 
august 2017



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                     -- Efectuarea montelor dirijate cu  Efectuarea montelor dirijate cu  
berbeci din Rasa de Carne Palas berbeci din Rasa de Carne Palas 
timp dtimp de 3 cicluri estrale ( circa 60 e 3 cicluri estrale ( circa 60 
zile)zile)
-- Estimarea procentului de Estimarea procentului de 
fecunditate la fiecare participant la fecunditate la fiecare participant la 
proiectproiect
-- Prelucrarea Prelucrarea şşi interpretarea i interpretarea 

  statistică a datelor obstatistică a datelor obţţinute.inute.



MATERIAL MATERIAL ŞŞI METODĂI METODĂ

ÎÎn etapa a Vn etapa a V--a 2a 2017 luc017 lucrările srările s--au efectuat la Conducătorul de Proiect pe au efectuat la Conducătorul de Proiect pe 
62 mioare hibride F1 Romanov x Merinos de Palas 62 mioare hibride F1 Romanov x Merinos de Palas şşi 61 mioare Merinos de i 61 mioare Merinos de 
Palas ( lotPalas ( lot martor martor) i) iar la Partenerul de Proiect lucrările sar la Partenerul de Proiect lucrările s--au efectuat pe 60au efectuat pe 60  

mioare hibride F1 Rasamioare hibride F1 Rasa Prolifică Palas x Merinos  Prolifică Palas x Merinos şşi 61 mioare Merinos ( lot i 61 mioare Merinos ( lot 
martor). martor). 

 Pe aceste efective s Pe aceste efective s--a determinat prin cântărire individuală greutatea a determinat prin cântărire individuală greutatea 
corporală corporală îînainte de montănainte de montă..

 S S--au calculat următorii indici corporaliau calculat următorii indici corporali: indicele formatului corporal : indicele formatului corporal 
lateral; indicele de compactitate al trunchiului; indicele osatulateral; indicele de compactitate al trunchiului; indicele osaturii ; irii ; indicele ndicele 
compatităcompatităţţii jigoului ; indicele de muscularitate a jigoului.ii jigoului ; indicele de muscularitate a jigoului.

 S S--au calculat procentele de mioare gestante după fiecare ciclu de au calculat procentele de mioare gestante după fiecare ciclu de 
călduri călduri ( 4( 4 cicluri la Conducătorul de Proiect  cicluri la Conducătorul de Proiect şşi 3 cicluri la Partenerul de i 3 cicluri la Partenerul de 
Proiect).Proiect).

SS--au estimat procentele de fecunditate pentru fiecare genotip au estimat procentele de fecunditate pentru fiecare genotip îîn parte.n parte.

SS--a calculat durata medie a ciclului estral la fiecare genotip a calculat durata medie a ciclului estral la fiecare genotip îîn parte.n parte.

Toate datele obToate datele obţţinute au fost prelucrate statistic inute au fost prelucrate statistic şşi interpretate prin i interpretate prin 
teste de semnificateste de semnificaţţie ( testul Fisher).ie ( testul Fisher).



REZULTATE OBREZULTATE OBŢŢINUTEINUTE
LA CONDUCĂTORUL DE PROIECTLA CONDUCĂTORUL DE PROIECT

GreutateGreutateaa corporală  corporală îînainte de montănainte de montă

12,3852,67 ± 0,834661Merinos de Palas2

11,1350,52 ± 0,714362
F1 Romanov x Merinos de 

Palas
1

V %X ± sxn

Greutatea corporală (kg/cap)
Rasa/hibridul

Nr.crt.

DiferenDiferenţţierea greutăierea greutăţţii corporale la mioarele hibride Fii corporale la mioarele hibride F11 fafaţţă de Merinosul de Palasă de Merinosul de Palas

p> 005 
- 4,08- 2,15

Diferenţe între 
F1 şi Merinos

1

± %± kg
Semnificaţia 
diferenţelor

Greutatea corporală
SpecificareNr.crt.



Indicii corporaliIndicii corporali

186,07 ± 5,310021Merinos de Palas

p > 0,05 
nesemnificativ

cca. -2 %
182,77 ± 3,460021

F1 Romanov x Merinos de 
Palas

Indicele de 
muscularitate 

a jigoului
5

73,45 ± 1,290021Merinos de Palas

p > 0,05 
nesemnificativ

cca. + 3 %
75,92 ± 1,940021

F1 Romanov x Merinos de 
Palas

Indicele de 
compactitate 

a jigoului
4

10,16 ± 0,190021Merinos de Palas

p < 0,001  
foarte

semnificativ
cca. – 10 %

9,18 ± 0,160021
F1 Romanov x Merinos de 

PalasIndicele 
osaturii

3

121,44 ± 1,270021Merinos de Palas

p > 0,05 
nesemnificativ

cca. + 3 %
125,26 ± 1,410021

F1 Romanov x Merinos de 
Palas

Indicele de 
compactitate 
a trunchiului

2

103,03 ± 1,380021Merinos de Palas

p > 0,05 
nesemnificativ

cca .– 1 %
102,14 ± 1,130021

F1 Romanov x Merinos de 
Palas

Indicele 
formatului 
corporal 
lateral

1

X ± sxn

Semnificaţia
diferenţelor

Diferenţe
între

genotipuri

Valori medii pe genotipuri
GenotipulIndicele

Nr. 
crt.



Fecunditatea Fecunditatea şşi propori proporţţia de mioare rămase gestante pe cicluri de călduria de mioare rămase gestante pe cicluri de căldurii

95,243,3316,6723,3356,67Merinos de Palas2

96,833,2813,1131,1553,30
F1 Romanov x 

Merinos de Palas
1

Ciclul IVCiclul IIICiclul IICiclul I

Fecunditate
(%)

Procente pe cicluri de călduri ( %)
Genotipul

Nr.
crt.

Indicii de reproducIndicii de reproducţţieie

Durata ciclului estral la mioare (zile)Durata ciclului estral la mioare (zile)

p>0,05
nesemnificativ

+ 2,85± %

Semnificaţia + 0,49± zile
Diferenţa între  F1 şi Merinos 

de Palas

3

10,8117,20 ± 0,480115Merinos de Palas2

29,3117,69 ± 1,438413F1 Romanov x Merinos de Palas1

V %X ± sxn

Durata cilului estral (zile)
Genotipul

Nr.
crt.



LA  PARTENERUL  DE  PROIECTLA  PARTENERUL  DE  PROIECT

Greutate corporală a mioarelor Greutate corporală a mioarelor îînainte de montănainte de montă

11,8149,77 ± 0,752961Merinos 2

10,6952,82 ± 0,728960F1 Rasa Prolifică Palas x Merinos 1

V %X ± sxn

Greutatea corporală (kg/cap)
Rasa/hibridul

Nr.crt.

DiferenDiferenţţierea greutăierea greutăţţii corporale la mioarele hibride Fii corporale la mioarele hibride F11
fafaţţă de contemporanele din rasa Merinosă de contemporanele din rasa Merinos

p< 0,001 Semnificaţia diferenţei2

+6,13+ 3,05Diferenţe între F1 şi Merinos1

± %± kg

Greutatea corporală
Specificare

Nr.crt.



189,15 ± 5,310010Merinos

p > 0,05 
nesemnificativ

cca. - 1 %
188,93± 4,2400 10

F1 Rasa Prolifică Palas x 

Merinos Indicele de 
muscularitate 

a jigoului
5

70,63 ± 1,810010Merinos

p < 0,001  
foarte 

semnificativ
cca.+ 6,58 %

75,28 ± 1,8800 10
F1 Rasa Prolifică Palas x 

Merinos Indicele de 
compactitate a 

jigoului
4

10,53 ±0,250010Merinos

p < 0,001  
foarte 

semnificativ
cca. – 12 %

9,22± 0,160010
F1 Rasa Prolifică Palas x 

Merinos Indicele 
osaturii

3

121,45± 2,470010Merinos

p > 0,05 
nesemnificativ

cca. + 1 %
123,06±1,6700 10

F1 Rasa Prolifică Palas x 

Merinos 
Indicele de 

compactitate a 
trunchiului

2

100,77 ± 1,840010Merinos

p > 0,05 
nesemnificativ

cca .+ 3 %
103,94 ±1,4300 10

F1 Rasa Prolifică Palas x 

Merinos 
Indicele 

formatului 
corporal lateral

1

X ± sxn
Semnificaţia
diferenţelor

Diferenţe
între

genotipuri

Valori medii pe genotipuri
GenotipulIndicele

Nr. 
crt.

Indicii corporaliIndicii corporali



Indicii de reproducIndicii de reproducţţieie

Fecunditatea Fecunditatea şşi propori proporţţia de mioare rămase gestante pe cicluri de ia de mioare rămase gestante pe cicluri de 
călduricălduri

95,16-3,3922,0374,58Merinos 2

95,00-12,2822,8164,91
F1 Rasa Prolifică 

Palas x Merinos 
1

Ciclul IVCiclul IIICiclul IICiclul I

Fecunditate
(%)

Procente pe cicluri de călduri ( %)
Genotipul

Nr.
crt.

p>0,05
nesemnificativ

- 4,32± %

Semnificaţia - 0,77± zile

Diferenţa între  F1 şi Merinos

3

12,5117,81 ± 0,556916Merinos2

8,7517,04 ± 0,311023F1 Rasa Prolifică Palas x Merinos1

V %X ± sxn

Durata cilului estral (zile)
Genotipul

Nr.
crt.

Durata ciclului estralDurata ciclului estral



CONCLUZIICONCLUZII
La Conducătorul de ProiectLa Conducătorul de Proiect

ÎÎnainte de montă mioarele hibride Fnainte de montă mioarele hibride F1 a1 au avut greutatea corporală u avut greutatea corporală 
medie 50,52 kg/cap iar mioarele Merinos de Palas din lotul martomedie 50,52 kg/cap iar mioarele Merinos de Palas din lotul martor au avut r au avut 
52,67 kg/cap , diferen52,67 kg/cap , diferenţţa de greutate fiind  nesemnificativă statistica de greutate fiind  nesemnificativă statistic..

Mioarele hibride F1 au avut valoarea indicelui osaturii 9,18 faMioarele hibride F1 au avut valoarea indicelui osaturii 9,18 faţţă de lotul ă de lotul 
martor Merinos de Palas la care acesta este 10,16. Diferenmartor Merinos de Palas la care acesta este 10,16. Diferenţţa a îîntre ntre 
genotipuri este semnificativă din punct de vedere statistic genotipuri este semnificativă din punct de vedere statistic şşi arată faptul i arată faptul 
că mioarele hibride Fcă mioarele hibride F1 au scheletul semnificativ mai u1 au scheletul semnificativ mai uşşor faor faţţă de ă de 
Merinosul de Palas, ceea ce constituie un avantaj Merinosul de Palas, ceea ce constituie un avantaj îîn ceea ce priven ceea ce priveşşte te 
producproducţţia de carne.ia de carne.

Mioarele hibride F1 au avut valorile indicelui de compactitate Mioarele hibride F1 au avut valorile indicelui de compactitate a jigoului a jigoului 
şşi ale indicelui de muscularitate a jigoului (75,92 i ale indicelui de muscularitate a jigoului (75,92 şşi 1i 182,77) a82,77) asemănătoare semănătoare 
cu cele de la mioarele Merinos de Palas (73,45 cu cele de la mioarele Merinos de Palas (73,45 şşi respectiv 1i respectiv 186,07 )86,07 )

 Fecunditatea la mioarele hibride F Fecunditatea la mioarele hibride F1 d1 după upă 4 c4 cicluri de călduri a fost icluri de călduri a fost 
96,83 %96,83 % iar fecunditatea după  iar fecunditatea după 4 c4 cicluri de călduri la mioarele Merinos de icluri de călduri la mioarele Merinos de 
Palas a avut valoarea 95,24 % , Palas a avut valoarea 95,24 % , îîntre genotipuri diferenntre genotipuri diferenţţa fiind a fiind 
nesemnificativă statisticnesemnificativă statistic..

Durata ciclului estral la mioarele hibride F1 a fost de 17,69 zDurata ciclului estral la mioarele hibride F1 a fost de 17,69 zile faile faţţă de ă de 
17,20 zile la mioarele Merinos de Palas , diferen17,20 zile la mioarele Merinos de Palas , diferenţţa fiind nesemnificativă a fiind nesemnificativă 

statistic.statistic.



La Partenerul de ProiectLa Partenerul de Proiect

Mioarele hibride F1 au avut Mioarele hibride F1 au avut îînainte de montă greutatea corporală medie nainte de montă greutatea corporală medie 
55,82 kg/cap ,comparativ cu 49,77 kg/cap la mioarele Merinos , d55,82 kg/cap ,comparativ cu 49,77 kg/cap la mioarele Merinos , difereniferenţţa a 
de greutate de greutate îîn favoarea hibridelor fiind  semnificativă din punct de vedere n favoarea hibridelor fiind  semnificativă din punct de vedere 
statistic.statistic.

La mioarele hibride F1 valoarea indicelui osaturii a fost de 9La mioarele hibride F1 valoarea indicelui osaturii a fost de 9,22 fa,22 faţţă de ă de 
10,53 la mioarele Merinos, diferen10,53 la mioarele Merinos, diferenţţa a îîntre genotipuri este semnificativă ntre genotipuri este semnificativă 
din punct de vedere statistic . Adin punct de vedere statistic . Aceasta arată faptul că mioarele hibride Fceasta arată faptul că mioarele hibride F1 1 
au scheletul semnificativ mai uau scheletul semnificativ mai uşşor faor faţţă de Merinosă de Merinos, ceea ce constituie un , ceea ce constituie un 
avantaj avantaj îîn ceea ce priven ceea ce priveşşte producte producţţia de carne.ia de carne.

Valoarea indicelui de compactitate a jigoului la hibridele F1 Valoarea indicelui de compactitate a jigoului la hibridele F1 a fost a fost 
semnificativ mai mare fasemnificativ mai mare faţţă de cea ă de cea îînregistrată la mioarele Merinos nregistrată la mioarele Merinos , , 
aceasta constituind de asemenea un avantaj .aceasta constituind de asemenea un avantaj .

  Valorile indicelui de muscularitate a jigoului au fost asemănă  Valorile indicelui de muscularitate a jigoului au fost asemănătoare la toare la 
hibridele F1 hibridele F1 şşi contemporanele Merinos ( 188,93 fai contemporanele Merinos ( 188,93 faţţă de ă de 189,15 ).189,15 ).

  Mioarele hibride F  Mioarele hibride F1 a1 au realizat după u realizat după 3 c3 cicluri de călduri fecunditatea icluri de călduri fecunditatea 
de 95,0 % fade 95,0 % faţţă de ă de 95,16 % cât au realizat mioarele Merinos din lotul 95,16 % cât au realizat mioarele Merinos din lotul 
martor. martor. 

Durata ciclului estral la mioarele hibride F1 a fost de 17,04 Durata ciclului estral la mioarele hibride F1 a fost de 17,04 zile fazile faţţă de ă de 
17,81 zile la mioarele Merinos din lotul martor , diferen17,81 zile la mioarele Merinos din lotul martor , diferenţţa a îîntre genotipuri ntre genotipuri 
fiind nesemnificativă statisticfiind nesemnificativă statistic..


