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Obiectivul general
al proiectului este perfecţionarea tehnologiei de alimentaţie a ovinelor şi 
caprinelor şi experimentarea utilizării lecitinei vegetale în hrana ovinelor şi 
caprinelor, a efectul ei asupra producţiei de lapte, a compoziţiei chimice a 
laptelui şi a produselor lactate, după procesare.

OBIECTIVE
optimizarea tehnologiei de alimentaţie la ovine şi caprine;
introducerea în raţiiile ovinelor şi caprinelor a  lecitinei de origine vegetală, reziduul de 

la fabricarea uleiului de soia şi de floarea soarelui;
stabilirea cantităţii optime de lecitină vegetală din raţiile diferitelor categorii de 

ovine/caprine;
sporirea cantităţii de lapte la ovine şi caprine;
îmbunătăţirea valorii nutritive a laptelui şi produselor lactate de la oaie şi capră, prin 

scăderea conţinutului în acizi graşi saturaţi şi creşterea conţinutului în acizi graşi 
nesaturaţi;

reglarea metabolismului oilor şi caprelor prin administrarea suplimentului furajer de 
lecitină vegetală;

scăderea  cantităţii de acid piruvic şi reducerea cetogenzei;
creşterea randamentului la procesarea produselor lactate;
optimizarea tehnologiei de creştere a tineretului ovin şi caprin de prăsilă;
creşterea indicilor de reproducţie la ovine şi caprine;
creşterea eficienţei economice a exploataţiilor de ovine şi caprine



MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU
Cercetãrile s-au efectueat la ICDCOC Palas, la SCDCOC Reghin - Mureş, SCDCOC 

Caransebeş (Caraş-Severin), la SCDCOC Secuieni-Bacău, la SCDCOC Popăuţi-Botoşani şi 
la un crescător particular de ovine şi caprine (Techirghiol-Constanţa). 

Animalele  cuprinse în cadrul lucrărilor au fost urmărite individual, înregistrându-se date 
privind: controlul producţiilor;  principalii indicii de reproducţie; evoluţia greutăţii corporale pe 
toatã perioada de creştere şi exploatare; controlul producţiei de lapte şi determinãri calitative 

ale laptelui (determinarea SU, grăsimii şi proteinei din lapte).
Oile şi caprele au primit în raţie un supliment de lecitină vegetală, reziduu de la fabricarea 

uleiului de soia, o cantitate de 100g/zi. Lecitina vegetală a fost achiziţionată de la S.C. 
ULEROM S. A. Vaslui, însoţită de certificatul de calitate care atestă compoziţia chimică a 
acesteia: umiditate 1,30%, substanţe grase 37%, fosfatide 61% şi acizi graşi esterificaţi 
0,70%. Lecitina vegetală s-a administrat dimineaţa, împreună cu fânul tocat sau amestecul 
de concentrate, după o prealabilă înmuiere cu apă caldă, în proporţie de 1/1 constatându-se 
că aceasta nu modifică palatabilitatea furajului şi este bine suportată de oi şi capre.
Controlul producţiei de lapte s-a efectuat prin metoda românescă a coeficientului de control, 
metoda Nica-Dermengi, prin care se controlează atât oile cu miei, cât şi cele care şi-au 
înţărcat mieii și care se bazează pe raportul dintre producţia zilnică de lapte şi cantitatea la o 
singură mulsoare din aceeaşi zi, care se poate aplica pe întreaga durată a lactaţiei, lunar sau 
bilunar,pe întregul efectiv de oi/capre mame,  începând din  prima săptămâna de la fătare 
(după perioada colostrală), dacă mieii sau iezii sunt suficient de dezvoltaţi, pentru a suporta 
separarea de mame timp de 10 şi 12 ore. 
Pentru analiza furajelor s-au determinat: cenuşa brută prin metoda gravimetrică; proteina 

brută prin metoda  mineralizării cu acid sulfuric; grăsimea brută, prin scindarea cu acid 
clorhidric şi determinarea gravimetrică pe calea extracţiei cu eter de petrol; celuloza brută 

prin hidrolizare; substanţele extractive neazotate prin metoda Weende .



Lecitina vegetală - deshidratată



Cântărirea lecitinei vegetale pentru administrarea la oi şi capre



Pregătirea lecitinei vegetale pentru administrarea la oi şi capre



Administrarea lecitinei vegetale la oi şi capre



SISTEM  KJELDAHL, pentru  
determinarea proteinei

LACTICHECK aparat pentru determinarea 
compoziţiei chimice a laptelui



Pentru analiza sucului ruminal, a întregului proces  de digestie în cazul administrării în 
raţie a lecitinei vegetale s-a efectuat fistula ruminală la o oaie şi capră.

Oaia şi capra la care s-a efectuat fistula ruminală, cazate în boxele special amenajate

Fistula ruminală la oaie – canulă ruminală 

aplicată pe peretele abdominal

Fistula ruminală la capră – canula 

ruminală aplicată pe peretele abdominal



REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

PRODUCŢIA DE LAPTE ŞI PERIOADA DE LACTA ŢIE 
Producţia medie 

totală (l) 
Producţia de lapte 

muls (l) 
 

Rasa sau  
populaţia 

 
n 

    -      -    
   X ± sx     V% 

Producţie 
medie zilnică 

litri/zi 

Perioada de 
lactaţie 
(zile)    -       -    

  X ± sx   V%   
Populaţia de lapte 

Palas 
 130 172,94±7,62 50,23 0,971 178,14 59,15 ±2,15  41,44 

Merinos de Palas 64  86,12±4,15 38,55 0,834 103,25 29,76 ±2,18  58,60 

Populaţia prolifică 
Palas 

81 146,32±3,16 19,43 0,942 155,2 42,25±2,14  45,58 

Ţigaie -Reghin 46 137,2 ±4,6  22,74 0,715 191,8 56,1±2,6  31,37 
Ţigaie –Bacău 95 125,7 ±4,6  35,67 0,667 185,5 54,3±2,5  44,87 

Ţurcană  83 141,8±4,7  30,20 0,732 195,5 55,2±3,4  56,13 
Merinos Crescător 

particular 
81 88,14±4,6  46,97 0,763 115,5 30,3±2,5  74,25 

Capre de rasă 
Carpatină 

36 197,84±4,2  12,73 1,012 195,5 135,6±2,5  11,06 

Capre de rasă 
Carpatină 
Crescător 

25 198,68±3,9  9,81 1,007 197,3 142,8±3,1  10,88 

 



PARAMETRII CALITATIVI AI PRODUC ŢIEI DE LAPTE LA OI  �I 
CAPRE 

 
 

Rasa sau 
 Substanţa uscată 

(g%) 
Proteina  

(g%) 
Grăsimea 

(g%) 
populaţia n  -          - 

X   ±   sx         V% 
 -          - 
X   ±   sx         V% 

 -          - 
X   ±  sx         V% 

Merinos de Palas 
 

20 16,22± 0,38 10,47 5,8 ± 0,26    20,04 6,5 ± 0,28    19,26 

Populaţia de 
lapte-Palas 

20 15,76± 0,18   5,10 5,7 ± 0,31     24,32 6,5 ± 0,38    26,14 

Populaţia 
prolifică-Palas 

20 15,73±0,17  4,83 5,6 ± 0,33  26,35 6,4 ±0,23  16,07 

Ţigaie 
(Reghin) 

20 16,21± 0,16   4,41  5,7± 0,21     16,47 6,4 ± 0,53   37,03 

Ţigaie 
(Bacău) 

20 15,71±0,15  4,27 5,7±0,27  21,18 6,3±0,28  19,87 

Ţurcană  
 

20 16,13 ± 0,27 7,48 6,2 ±  0,22    15,87 6,4 ± 0,73   51,01 

Merinos 
Crescător 
particular 

20 16,25 ± 0,24 6,60 6,1 ± 0,21     15,40 6,4 ± 0,27  18,86 

Lotul de la 
ICDCOC 

15 13,45± 0,31   8,93 3,57 ± 0,35  37,97 3,62 ±0,12   12,84 

Lotul de la 
crescătorul 
particular 

15 13,65 ± 0,23  6,53 3,77 ±0,21 21, 57 3,68 ± 0,22  23,15  

 



Greutatea mieilor la naştere (kg) 
Greutatea mieilor(kg)  

Rasa sau Populaţia/ lotul 
 
n         -          - 

X   ±  sx     V% 
Merinos de Palas ICDCOC- Palas 

Lotul experimental 
45 4,23±0,12   19,03 

Merinos de Palas ICDCOC- Palas 
Lotul martor 

21 4,02±0,14  15,95    

Populaţia prolifică- Palas 
ICDOC- Palas Lotul experimental 

49 4,65±0,15   22,58 

Populaţia prolifică- Palas 
ICDOC- Palas Lotul martor 

23 4,53±0,12   12,70 

Populaţia de lapte-Palas 
Lotul experimental  

43 4,15±0,17   26,86 

Populaţia de lapte-Palas 
Lotul martor 

21 4,12±0,15   16,68 

Ţigaie SCDCOC Reghin 
Lotul experimental I 

23 3,87±0,15  18,58 

Ţigaie SCDCOC Reghin 
Lotul experimental II 

22 3,89±0,26  31,34 

Ţigaie SCDCOC Reghin 
Lotul martor 

23 3,69±0,15  19,49 

Ţigaie SCDCOC Bacău 
Lotul experimental 

45 3,78±0,26  44,04 

Ţigaie SCDCOC Bacău 
Lotul martor 

22 3,66±0,15  19,22 

Ţurcană SCDCOC Caransebeş 
Lotul experimental 

41 3,25±0,21  41,37 

Ţurcană SCDCOC Caransebeş 
Lotul martor 

20 3,24±0,17  24,04 

Merinos –crescător particular  
Lotul experimental 

43 4,05±0,15  24,28  

Merinos –crescător particular  
Lotul martor 

22 4,01±0,18   21,05 

Karakul SCDCOC  Popăuţi  
Lotul experimental 

46 4,11±0,17  28,05 

Karakul SCDCOC  Popăuţi  
Lotul martor 

22 4,05±0,15  17,37 

 



Greutatea iezilor la naştere 

Greutatea iezilor(kg)  
Rasa /lotul 

 
n          -          - 

X   ±  sx     V% 
Carpatină/ICDCOC Palas 

 lotul experimental 
47 2,95 ± 0,11  25,56 

Carpatină/ICDCOC Palas  
lotul martor 

22 2,83±0,15   24,86 

Carpatină/SCDCOC Reghin  
lotul experimental 

46 2,82±0,12  28,86 

Carpatină/SCDCOC Reghin  
lotul martor 

23 2,75±0,17  29,64 

Carpatină/ SCDCOC Caransebeş 
lotul experimental 

45 2,68±0,11  27,53 

Carpatină/ SCDCOC Caransebeş 
lotul martor 

23 2,62±0,15  27,45 

Albă de Banat/ SCDCOC Caransebeş lotul 
experimental 

49 3,17±0,14  30,91 

Albă de Banat/ SCDCOC Caransebeş lotul 
martor 

24 3,11±0,11  16,96 

 



Rasa sau populaţia 
de ovine/lotul 

Oi 
montate 

Oi 
fătate 

Miei 
obţinuţi 

Fecunditate 
(%) 

Prolificitate 
(%) 

Merinos de Palas lotul 
experimental - ICDCOC Palas 

40 39 45 97,50 115,38 

Merinos de Palas lotul martor- 
ICDCOC Palas 

20 19 21 95,00 110,52 

Populaţia prolifică-Palas lotul 
experimental- ICDCOC Palas 

40 39 49 97,50 125,64 

Populaţia prolifică-Palas lotul 
martor- ICDCOC Palas 

20 19 23 95,00 121,05 

Populaţia de lapte-Palas lotul 
experimental- ICDCOC Palas 

40 38 43 95,00 113,15 

Populaţia de lapte-Palas lotul 
martor - ICDCOC Palas 

20 18 21 90,00 110,52 

Ţigaie SCDCOC Reghin 
lotul experimental I 

20 19 23 95,00 121,05 

Ţigaie SCDCOC Reghin 
lotul experimental II 

20 18 22 90,00 122,22 

Ţigaie SCDCOC Reghin 
lotul martor 

20 19 23 95,00 121,05 

Ţigaie SCDCOC Bacău 
lotul experimental 

40 37 45 92,50 121,62 

Ţigaie SCDCOC Bacău lotul 
martor  

20 18 22 90,00 122,22 

Merinos –crescător lotul 
experimental 

40 37 43 92,50 116,21 

Merinos –crescător lotul 
martor 

20 18 22 90,00 122,22 

Karakul SCDCOC  Popăuţi 
lotul experimental 

40 39 46 97,50 117,94 

Karakul SCDCOC  Popăuţi 
lotul martor 

20 18 22 90,00 122,22 

Ţurcană SCDCOC 
Caransebeş lotul experimental 

40 39 41 97,50 105,12 

Ţurcană SCDCOC 
Caransebeş lotul martor 

20 19 20 95,00 105,26 

 

Principalii indici de reproduc ţie realiza ţi de oi



Principalii indici de reproduc ţie realizaţi de capre 
 

Rasa /lotul Capre 
montate 

Capre  
fătate 

Iezi 
obţinuţi 

Fecunditate 
(%) 

Prolificitate 
(%) 

Carpatină/ 
ICDCOC Palas lotul 

experimental 

40 38 47 95,00 123,68 

Carpatină/ 
ICDCOC Palas lotul 

martor 

20 18 22 90,00 122,22 

Carpatină/ 
SCDCOC Reghin lotul 

experimental 

40 38 46 95,00 121,05 

Carpatină/ 
SCDCOC Reghin lotul 

martor 

20 19 23 95,00 121,05 

Carpatină/ SCDCOC 
Caransebeş 

lotul experimental 

40 37 45 92,50 121,62 

Carpatină/ SCDCOC 
Caransebeş 
lotul martor 

20 19 23 95,00 121,05 

Albă de Banat/ 
SCDCOC Caransebeş 

lotul experimental 

40 39 49 97,50 125,64 

Albă de Banat/ 
SCDCOC Caransebeş 

lotul martor 

20 19 24 95,00 126,31 

 



Analiza fizico-chimica a laptelui de oaie la lotul martor şi 
experimental 

0

2

4

6

8

10

12

Oaie martor 9.33 10.15 1.0330 3.83 5.68 0

Oaie experimental 8.17 9.98 1.0301 3.78 5.52 0

Grasime SNF Densitate Proteina Lactoza Apa

    

Analiza fizico-chimica a laptelui de capră  

la lotul martor şi experimental 

0

2

4

6

8

10

Capra martor 5.37 8.59 1.0274 3.30 4.65 0

Capra experimental 4.81 8.42 1.0270 3.25 4.52 0

Grasime SNF Densitate Proteina Lactoza Apa



Analiza laptelui efectuată cu analizorul de lapte, pentru urmatorii parametri: densitate, conţinut de grăsime, 
substanţă uscată negrasă, conţinut de proteină,  conţinut de lactoză.

Analiza  microbiologic ă a laptelui - Calitatea microbiologică a laptelui materie primă, a fost caracterizată prin 

determinarea principalilor parametri microbiologici: bacterii aerobe mezofile (NTG) şi bacterii coliforme, inclusiv cu 
identificarea bacteriei Escherichia coli. 

Se constată o bună calitate microbiologică a probelor de lapte provenit de la animalele luate in studiu, atât în 
cazul loturilor de oi cât şi al loturilor de capre. 

Analiza laptelui efectuata cu analizorul de lapte 
Probe de lapte 
pentru examen 

chimic 
Lapte de oaie  
Nr.crt Proba medie  Grasime  SNF Densitate Proteina  Lactoza 

1  4,8 10, 86 1,0342 5,25 5,60 
       
Lapte de capra       

2 Proba medie  4,4 8,91 1.0272 3,32 4,58 
       

 

 
Nr. 

Crt. 

Proba medie  NTG Bacterii 

coliforme 

E.Coli 

1 Lapte de oaie  <50.000 absent absent 

2 Lapte de capra  <100.000 absent absent 

 



Caracteristici telemea (produs proaspăt) 
 

Aciditate,  o T 132 220/5,28 

Grasime, % 17,0 23 

Substanta uscata totala, % 41,28 43,42 

Grasime/subst. uscata % 41,18 52,97 

Proteine, % 14,00 15,31 

Lactoza,% 2,78 1,89 

Consum specific direct 4,273 l/kg 4,977 l/kg 

Randament 23,40 20,09 

  

 

Caracteristicile microbiologice ale produselor fabricate 

Microorganisme de contaminare si patogene în branza telemea 

 

Tipul produsului  Bacterii coliforme  Escherichia colli  Drojdii şi mucegaiuri  

Telemea din lapte de oaie (produs proaspăt) > 100 Absent  < 100 

Telemea din lapte de capra (produs proaspăt) Absent  Absent  < 100 

 



Parametri  biochimici pentru serul sanguin de oaie şi capră în urma adminstrării de lecitină vegetală 
 

oi capre   Specificare 

Lot experimental 

(n=25) 

Lot martor  

(n=25) 

Lot experimental 

(n=25) 

Lot martor 

(n=25) 

Proteină totală g/dl 11,02±1,1  49,91 8,61±0,9 52,26 17,69±0,8 22,61 11,53±0,7 30,35 

Acid uric mg/dl 2,17±0,19  43,77  3,02±0,17 28,14 1,96±0,11 28,06 2,81±0,15 26,69 

Uree g/dl 11,73±0,4 17,05 22,74±0,6 13,19 17,08±0,9 26,34 22,78±0,8 17,55 

HDL-colesterol mg/dl 22,55±1,1 24,39 29,66±1,2 20,22 16,48±1,3 39,44 18,25±1,1 30,13 

LDL-colesterol mg/dl 51,37±2,3 22,38 57,82±2,1 18,15 51,37±2,5 24,33 55,82±2,8 34,03 

Creatinina mg/dl 18,03±2,3 63,78 10,3±1,1 53,39 12,88±1,2  46,58 9,22±0,9 48,80 

Creatinkinaza U/L 86,32±3,5 20,27 74,15±4,1 27,64 133,57±9,5 35,56 128,45±11,2 43,59 

Fosfataza alcalină UL 593,79±25,5 21,47 568,25±28,7 25,25 717,17±29,1 20,28 648,5±22,9 17,65 

Fosfataza acidă UL 24,26±1,6 32,97 27,39±1,3 23,73 22,45±1,1 24,49 24,57±1,4  28,49 

Calciu mg/dl 21,23±1,1  25,91 22,45±1,2 26,72 21,04±0,9 21,38 22,65±1,3 28,69 

TGP U/L 81,67±3,5 21,42 117,17±4,1 17,49 91,22±2,5 13,70 109,61±3,7 16,87 

TGO U/L 71,39±7,5 52,52 95,44±6,8 36,62 99,71±5,1 25,57 103,32±11,8 57,11 

Trigliceride mg/dl 2,1±0,1 23,80 3,88±0,2 27,77 2,02±0,1 24,75 2,96±0,2 33,78 

     



Analiza  microbiologica a laptelui

Lotul de oi martor

Numarul total de germeni

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

1

Nr. Proba 221

Nr. Proba 222

Nr.proba 223

Nr.proba 224

Nr. Proba 225

Nr. Proba 226

Nr.proba 227

Nr. proba 228

Nr proba 229

Nr.proba 230

Nr. Proba 231

Nr. Proba 232

Nr. Proba 233

Nr.proba 234

Nr.proba 235

Nr. Proba 236

Nr.proba 237

Nr.proba 238

Nr proba 239

Nr.proba 240



Lotul de oi experimental

Numarul total de germeni

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

1

Nr. Proba 121

Nr. Proba 122

Nr.proba 123

Nr. Proba 124

Nr.proba 125

Nr. Proba 126

Nr.prba 127

Nr.proba 128

Nr. Proba 129

Nr.proba 130

Nr.proba 131

Nr.proba 132

Nr. Proba 133

Nr. Proba 134

Nr. Proba 135

Nr. Proba 136

Nr. Proba 137

Nr. Proba 138

Nr. Proba 139

Nr. Proba 140



Lotul de capre martor

Numarul total de germeni

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

1

Nr. Proba 321

Nr.proba 322

Nr. Proba 323

Nr. Proba 324

Nr. Proba 325

Nr. Proba 326

Nr. Proba 327

Nr. Proba 328

Nr. Proba 329

Nr. Proba 330

Nr. Proba 331

Nr. Proba 332

Nr. Proba 333

Nr.proba 334

Nr. Proba 335

Nr. Proba 336

Nr. Proba 337

Nr. Proba 338

Nr. Proba 339

Nr. Proba 340



Lotul de capre experimental

Numarul total de germeni

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

1

Nr. Proba 421

Nr. Proba 422

Nr. Proba 423

Nr. Proba 424

Nr. Proba 425

Nr. Proba 426

Nr. Proba 427

Nr. Proba 428

Nr. Proba 429

Nr. Proba 430

Nr. Proba 431

Nr. Proba 432

Nr. Proba 433

Nr. Proba 434

Nr. Proba 435

Nr. Proba 436

Nr. Proba 437

Nr. Proba 438

Nr. Proba 439

Nr. Proba 440



ANALIZA CON ŢINUTULUI RUMINAL LA OI ŞI CAPRE

CUD ai SN din hrana suplimentată cu lecitină la oaie şi capră 
 

Specificare SU SM SO PB GB NDF SEN 

M 72,94 69,98 73,27 58,86 52,03 78,09 69,30 

L100 76,32 
±3,68 

65,76 
±7,01 

77,46 
±3,35 

62,63 
±10,06 

86,17 
±1,63 

82,98 
±3,93 

71,03 
±0,32 O

ai
e 

L200 79,16 
±9,02 

73,91 
±11,92 

79,72 
±8,74 

67,71 
±15,13 

91,63 
±3,47 

84,76 
±5,78 

69,54 
±16,16 

M 67,96 71,21 67,57 50,10 67,02 73,21 64,72 

L100 72,22 
±2,99 

56,48 
±8,37 

73,98 
±2,51 

59,29 
±5,67 

84,28 
±1,96 

77,30 
±2,15 

71,84 
±2,42 C

ap
ră

 

L200 75,96 
±2,56 

61,29 
±±2,55 

77,50 
±2,50 

57,68 
±2,92 

73,44 
±2,37 

82,41 
±0,8 

75,67 
6,62 

 
Exprimarea procentuală a CUDSU la oaie şi capră în raport cu doza de 

lecitină 
Specificare oaie capră 

CUD M % 100 100 

CUD L100 104,63 106,27 

CUD L200 108,33 111,18 

 



Pentru o apreciere mai corectă a consumurilor specifice realizate la 
fabricaţiile experimentale de brânza telemea s-au recalculat parametrii laptelui 
şi produselor  la valorile standard ale substanţei uscate totale  

Parametri  laptelui şi produselor recalculaţi la valorile standard  
ale substanţei uscate totale 

Produs recalculat Oaie 
martor 

Oaie  
experimental 

Capră 
martor 

Capră 
experimental 

Lapte oaie rec. 17,5% s.u.t.  9,634 9,742 11,23 11,10 
Brânza telemea de oaie proaspătă 
recalculată la 43% s.u.t. 

2,581 2,510 1,629 1,696 

Consum specific l lapte/kg  
brânză  

3,732 3,881 6,893 6,544 

Diferenţe %  +4%  -5,33% 
  
 Se constată o reducere de 5,33% a consumului specific în cazul fabricării 
brânzei telemea din lapte de capră – lot experimental, comparativ cu laptele 
provenit de la  lotul martor de capre (explicat şi prin pierderile mai mici de 
substanţă uscată în zerul fabricării laptelui provenit de la lotul experimental).  
 La fabricaţiile din lapte de oaie, consumul specific este mai ridicat în 
cazul lotului experimental, fapt justificat prin utilizarea unui lapte cu aciditate 
mai mare (26 oT), ceea ce a antrenat pierderi mai mari de substanţă uscată în 
zerul rezultat din prelucrarea laptelui.  
 



Analiza microbiologică a brînzei telemea 
Nr. 
Crt.  

Lotul  Nr 
probei 

NTG Coliformi  E.Coli 

1 Oi -martor 1 <100.000 absent absent 
2 Oi -martor 2 100.000 absent absent 
3 Oi -martor 3 <100.000 absent absent 
4 Oi -martor 4 <100.000 absent absent 
5 Oi -experimental 5 <10.000 absent absent 
6 Oi –experimental 6 10.000 absent absent 
7 Oi –experimental 7 <10.000 absent absent 
8 Oi -experimental 8 <10.000 absent absent 
9 Capre-martor 9 <100.000 2 absent 
10 Capre -martor 10 200.000 absent absent 
11 Capre -martor 11 300.000 absent absent 
12 Capre -martor 12 300.000 absent absent 
13 Capre -experimental 13 <100.000 absent absent 
14 Capre –experimental 14 <100.000 absent absent 
15 Capre –experimental 15 <100.000 3 absent 
16 Capre -experimental 16 200.000 absent absent 

 



Realizarea solu ţiei tehnologie de sporire şi îmbun ătăţire
a produc ţiei de lapte la oi/capre

În procesul de extrac ţie a uleiurilor vegetale din soia şi floarea soarelui 
rezult ă în cantit ăţi mari un produs secundar denumit za ţ, mucilagiu,  care poate fi 
denumit şi „lecitin ă brut ă”. Cercet ările întreprinse au vizat valorificarea superioar ă 
a produsului prin introducerea în hrana animalelor( oilor  şi caprelor) şi totodat ă de 
anihilare a efectelor de poluare a mediului (poluar e cantitativ ă).
În vederea administr ării lecitinei brute în hrana rumeg ătoarelor mici (oi şi capre) 
s-a procedat la stabilirea compozi ţiei chimice brute şi apoi a valorii nutritive a 
acesteia. Rezultatele analizelor chimice au relevat  că lecitina brut ă are un con ţinut 
mediu în ap ă de 54,61% respectiv de 45,39% substan ţă uscat ă (SU) format ă din 
2,79% cenu şă brut ă, 2,12% protein ă brut ă, 26,30% grăsime brut ă şi 14,18% SEN 
brut. La aceast ă compozi ţie chimic ă aportul nutritiv al produsului s-a evaluat la 
2220 Kcal EM/kg, la 1395 Kcal ENL/kg, la 1481 Kcal ENC/kg respectiv 0,96 UNL sau 
1,00 UNC şi 16,2 g PD/kg. S-a stabilit c ă o calitate de efect productiv la oi şi capre 
este de administrare zilnic ă a 100g Lecitin ă brut ă.

Prin experien ţele de nutri ţie efectuate  s-a putut elabora solu ţia 
tehnologic ă de sporire şi îmbun ătăţire a  produc ţiei de lapte la oi/capre, a calit ăţii 
laptelui de la oi/capre. Rezultatele experien ţelor ne îndrept ăţesc s ă recomad ăm
folosirea în ra ţiile oilor şi caprelor în lacta ţie a lecitinei vegetale din rezidul de la 
fabricarea uleiului de soia si a celui de floarea s oarelui.

Introducerea în hrana oilor şi caprelor în lacta ţie a unei cantit ăţi zilnice de 
100 g. lecitina brut ă a generat modific ări nutritive ale ra ţiilor furajere.



Raţia pentru o oaie în lactaţie, de rasă Merinos, cu greutatea de 55-60 kg 
 

Specificare 
SU kg UNL PDIN g PDIE g Ca g 

P g 
 

Necesar 
 

1,5-1,7 1,3-1,5 70-80 70 4-5 3-4 

Fân de lucenă  
– 1 kg 

0,89 0,57 75 65 10 1,9 

Porumb murat  
- 1 kg 

0,26 0,21 13 17 1,2 0,5 

Porumb uruit  
- 0,2 kg 

0,18 0,25 15 22 0,04 0,46 

Orz 0,3 kg 
 

0,25 0,34 20 26 0,54 1,14 

Asigurat (1) 
 

1,58 1,37 123 130 11,78 4 

Lecitină brută  
–0,1 kg 

0,04 0,09 1,2 1,2 - - 

Asigurat (2) 
 

1,62 1,46 124 131 11,78 4 

 
 

 



Raţia pentru o oaie în lactaţie, de rasă Ţurcană, cu greutatea de 50 kg 
 

Specificare SU kg UNL PDIN g PDIE g Ca g P g 

Necesar 1,3-1,5 1,07 61 61 4,2 2,7 

Fân de deal – 1,5 kg 1,27 0,86 68 76 7,6 3,9 

Amestec concentrate* 

 – 0,2 kg 
0,17 0,23 19 20 0,7 1,2 

Asigurat (1) 1,44 1,09 87 96 8,3 5,1 

Lecitină brută –0,1 kg 0,04 0,09 1,2 1,2 - - 

Asigurat (2) 1,48 1,18 88,2 97,2 8,3 5,1 

 



Raţia pentru o capră în lactaţie, de rasă Carpatină, cu greutatea de 50 kg 
 

Specificare SU kg UIDO UNL PDIN g PDIE g Ca g P g 
Necesar 1,3 1,62 0,94 67 67 3,5 2,5 
Fân de deal – 
1,3 kg 

1,10 1,3 0,74 59 67 6,6 3,4 

Amestec 
concentrate*  
–0,2 kg 

0,17 - 0,023 19 20 0,7 1,2 

Asigurat (1) 1,27 1,3 0,97 78 87 7,3 4,6 
Lecitină brută –
0,1 kg 

0,04 - 0,09 1,2 1,2 - - 

Asigurat (2) 1,31 1,3 1,06 79,2 88,2 7,3 4,6 
 



Amestecul de concentrate folosit la oi şi capre în perioada  
de gestaţie avansată şi de alăptare 

  
Specificare % SU kg UNL  PDIN g  PDIE g Ca g  P g  
Porumb 68 58,5 83 4910 7779 13,6 204 
Ovăz 10 8,7 9,3 638 658 9 35 
Grâu 20 17,2 21 1640 1480 12 68 
Sare 1       
Fosfat dicalcic 1     260 185 
TOTAL 100 84,4 113,3 7188 9917 294 492 
Revine la 1 kg 0,84 1,13 72 99 2,9 4,9 
 



În ceea ce priveşte introducerea lecitinei în raţia furajeră, în urma 
experienţelor efectuate, recomandăm încorporarea într-o structură de 
amestecuri de concentrate, mucilagiul (zaţul) ne influenţând palatabilitatea
furajelor. Având o consistenţă mai fluidă decât melasa se poate adăuga „în fir 
subţire” într-un amestec de uruieli care supus omogenizării poate asigura 
obţinerea unui preparat furajer fără aglomerări. Datorită conţinutului ridicat în 
apă (cca.55%) pentru a se preveni instituirea fermentaţiilor se recomandă ca 
lecitina să se introducă zilnic în structura amestecului de concentrate, acesta 
fiind şi soluţia tehnologică de preparare a hranei cu acest produs furajer.

O altă modalitate de aministrare a lecitinei la oi şi capre este aceea de 
a o introduce în apa de băut, realizându-se o suspensie care este consumată 
bine de animale. Recomandăm diluarea mucilagiului (zaţului) proaspăt  cu 10-
12 litri de apă şi apoi această suspensie se toarnă peste apa din jgheabul de 
adăpare. Pentru conservarea mucilagiului, acesta se amestecă cu clorură de 
sodiu, în proporţie de 3-5%, evitându-se fermentarea. În cazul în care zaţul se 
află în stare deshidratată se recomandă diluarea acestuia cu apă încălzită la 
temperatura de 80-85 oC.



CONCLUZII
Oile şi caprele care au primit în raţie adaus de lecitină vegetală au avut o producţe 

medie  totală de lapte şi o producţie medie de lapte muls mai mare comparativ cu 
aceste producţii de la loturile martor-oile din populaţia de lapte Palas au avut o 
producţie medie totală de lapte de 172,94±7,62 litri, într-o lactaţiei de 178,14 zile; la 
populaţia prolifică Palas producţia medie totală de lapte a fost de 146,32 ± 3,16 litri, 
cu o durată a lactaţiei de 155,2 zile; la rasa Merinos de Palas producţia medie totală 
de lapte a fost de 86,12 ± 4,15 litri, cu o durată a lactaţiei de 103,25 zile; la rasa 
Ţigaie (Reghin) producţia medie totală de lapte a fost de 137,2 ± 4,6 litri, cu o durată 

a lactaţiei de 191,8 zile; la oile din rasa Ţigaie (Bacău) producţia medie totală de 
lapte a fost de 125,7 ± 4,6 litri, cu o durată a lactaţiei de 185,5 zile;la rasa Ţurcană 
producţia medie totală de lapte a fost de 141,8 ± 4,7 litri, cu o durată a lactaţiei de 
195,5 zile; la oile din rasa Merinos  de la crescătorul particular  producţia medie 
totală de lapte a fost de  88,14 ±  4,6 litri, cu o durată a lactaţiei de 115,5 zilei; la 
caprele din  rasa Carpatină de la ICDCOC Palas producţia medie totală de lapte a 
fost de 197,84 ± 4,2 litri, cu o durată a lactaţiei de 195,5 zile; la caprele de la 
crescătorul particular producţia medie totală de lapte a fost de  198,68 ± 3,9 litri, cu o 

durată a lactaţiei de  197,3 zile.
La examenul calitativ al producţiei de lapte, la lotul experimental format din oi  de 

rasa Merinos de Palas, care au primit în raţie adaus de lecitină vegetală s-au 
constatat valori uşor mai ridicate la substanţa uscată, grasime şi proteină.
La examenul calitativ al producţiei de lapte de la caprele din rasa Carpatină, la lotul 

experimental s-a constatat o creştere a procentelor de substanţa uscată, grăsime şi 
proteină.



La experimenările efectuate pentru verificarea parametrilor tehnologici la fabricarea 
brânzei telemea din lapte de oaie şi din lapte de capră, în scopul stabilirii 
randamentelor de producţie s-a evidenţiat o îmbunătăţire a caracteristicilor 
tehnologice ale laptelui de la ambele specii,.
 Tehnologia de furajare aplicată la loturile experimentale poate fi benefică atât din 

punct de vedere nutriţional cât şi tehnologic, în măsura în care administrarea de 
lecitină se face constant şi pe loturi mai mari, pentru a se exclude diferitele influenţe 
care afectează anumiţi indivizi,  iar rezultatele  trebuie raportate ca valori medii ale 
lotului.
Prin determinarea parametrilor biochimici din serul sanguin de la oaie şi capră, în 

urma adminstrării de lecitină vegetală, ca adaus în raţiile furajere, s-au constatat o 
serie de modificări ale constantelor sanguine: la oile şi caprele din loturile 
experimentale s-a produs o creştere a proteinei totale, o scădere a conţinutului în 
acid uric, o scădere a cantităţii de uree, o scădere a creatininei, o creştere a 
creatinkinazei, o scădere a trigliceridelor, scăderea  fosfatazei alcaline şi a fosfatazei 
acide, scăderea TGP şi TGO, celelalte constande având valori apropiate.
La experimenările efectuate pentru verificarea parametrilor tehnologici la fabricarea 
brânzei telemea din lapte de oaie şi din lapte de capră, în scopul stabilirii 
randamentelor de producţie s-a evidenţiat o îmbunătăţire a caracteristicilor 
tehnologice ale laptelui de la ambele specii.
Tehnologia de furajare aplicată la loturile experimentale poate fi benefică atât din 
punct de vedere nutriţional cât şi tehnologic, în măsura în care administrarea de 
lecitină se face constant şi pe loturi mai mari, pentru a se exclude diferitele influenţe 
care afectează anumiţi indivizi,  iar rezultatele  trebuie raportate ca valori medii ale 
lotului.



Prin determinarea parametrilor biochimici din serul sanguin de la oaie şi capră, în 
urma adminstrării de lecitină vegetală, ca adaus în raţiile furajere, s-au constatat o 
serie de modificări ale constantelor sanguine: la oile şi caprele din loturile 
experimentale s-a produs o creştere a proteinei totale, o scădere a conţinutului în 
acid uric, o scădere a cantităţii de uree, o scădere a creatininei, o creştere a 
creatinkinazei, o scădere a trigliceridelor, scăderea  fosfatazei alcaline şi a fosfatazei 
acide, scăderea TGP şi TGO, celelalte constande având valori apropiate.
Analiza structurii grăsimii laptelui relevă o crestere a continutului de acizi grasi
nesaturati în cazul probelor experimentale provenite de la animalele carora li s-a 
administrat în raţie lecitina vegetală.
Se constată o reducere de 5,33% a consumului specific în cazul fabricării brânzei 
telemea din lapte de oaie/capră – lot experimental, comparativ cu laptele provenit de 
la  loturile martor.
Calitatea microbiologică a laptelui de oaie şi de capră a fost bună, majoritatea 
probelor s-au situat sub limita de 100 000 bacterii aerobe mezofile NTG/ ml iar 
bacteriile coliforme au fost absente sau, acolo unde au fost prezente, numărul lor a 
fost sub 10/ml. De asemenea accidental  a fost prezentă Escherichia coli. 
Prin determinarea parametrilor biochimici din serul sanguin de la oaie şi capră, în 
urma adminstrării de lecitină vegetală, ca adaus în raţiile furajere, s-au constatat o 
serie de modificări ale constantelor sanguine: la oile şi caprele din loturile 
experimentale s-a produs o creştere a proteinei totale, o scădere a conţinutului în 
acid uric, o scădere a cantităţii de uree, o scădere a creatininei, o creştere a 
creatinkinazei, o scădere a trigliceridelor, scăderea  fosfatazei alcaline şi a fosfatazei 
acide, scăderea TGP şi TGO, celelalte constande având valori apropiate.


