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Crearea a trei linii de ovine de carne prin Crearea a trei linii de ovine de carne prin îîncrucincrucişşarea raselor locale de ovine area raselor locale de ovine 
cu rase specializate. Cele trei linii de ovine sunt realizate cu rase specializate. Cele trei linii de ovine sunt realizate îîn condin condiţţii diferite de ii diferite de 
mediu mediu şşi relief i relief şşi se caracterizează prin următorii parametrii se caracterizează prin următorii parametri::

bine adaptată la condibine adaptată la condiţţiile din Dobrogea iile din Dobrogea şşi zonele dei zonele de
câmpie ale României se va caracteriza prin următorii indici morfcâmpie ale României se va caracteriza prin următorii indici morfoo--productivi productivi 
şşi de reproduci de reproducţţie: gie: greutatea corporalăreutatea corporală: berbeci : berbeci –– 120120--130 kg; oi 130 kg; oi –– 7070--80 kg;  80 kg;  
greutatea mieilor la greutatea mieilor la îînnţţărcare   ărcare   (70 zile) (70 zile) –– 2828--30 kg; greutatea mieilor la vârsta 30 kg; greutatea mieilor la vârsta 
de 150 zile de 150 zile –– 48 48--50 kg50 kg; c; carcase de calitate superioară arcase de calitate superioară –– clasele E clasele E şşi U din grila i U din grila 
europeanăeuropeană; c; capacitate bună de alăptare a oilorapacitate bună de alăptare a oilor; prolificitate ; prolificitate –– 150 150--160%. Li160%. Linia nia 
va fi difuzată va fi difuzată şşi i îînmulnmulţţită ită îîn crescătoriile din vârful piramidei ameliorării din n crescătoriile din vârful piramidei ameliorării din 
zona de crezona de creşştere a raselor de tip Merinos tere a raselor de tip Merinos şşi va produce berbeci de carne i va produce berbeci de carne 
terminali necesari terminali necesari îîn diferite scheme de hibridare utilizate n diferite scheme de hibridare utilizate îîn cadrul unui n cadrul unui 
program de producere a cărnii de ovine de calitate program de producere a cărnii de ovine de calitate îîn România. Crearea n România. Crearea 
Liniei de Carne pentru zonele de câmpie se va face de către ICDCLiniei de Carne pentru zonele de câmpie se va face de către ICDCOC PalasOC Palas--
ConstanConstanţţa prin a prin îîncrucincrucişşare are îîn mai multe trepte ducând la obn mai multe trepte ducând la obţţinerea unor serii inerea unor serii 
succesive de metisuccesive de metişşi astfel:i astfel:

F1 F1 -- ♂♂ Texel x Texel x ♀♀ Linia de CarneLinia de Carne--Palas; F1 Palas; F1 -- ♂♂ Suffolk x Suffolk x ♀♀ Merinos de        Merinos de        
Palas; F2.1. Palas; F2.1. –– ♂♂ (F1 Texel x Linia de Carne(F1 Texel x Linia de Carne--Palas) x Palas) x ♀♀ (F1 Suffolk x (F1 Suffolk x 
Merinos  de Palas); F2.2. Merinos  de Palas); F2.2. -- ♂♂ (F1 Suffolk x Merinos de Palas) x (F1 Suffolk x Merinos de Palas) x ♀♀ (F1 (F1 
Texel x Linia de CarneTexel x Linia de Carne--Palas).Palas).

I . Linia de CarneI . Linia de Carne



GeneraGeneraţţia F3 se obia F3 se obţţine din ine din îîmperecherea reciprocă a produmperecherea reciprocă a produşşilor F2 obilor F2 obţţinuinuţţi din cele 2 i din cele 2 
combinacombinaţţii fără să se ii fără să se ţţină cont de sex ină cont de sex şşi de faptul că acei de faptul că aceşştia ar proveni din F 2.1tia ar proveni din F 2.1. s. sau au 
F 2F 2.2. .2. . S. Se observă că e observă că „„tipul dorittipul dorit”” îîn acest caz este dat de metin acest caz este dat de metişşii F3 care au ii F3 care au îîn genom n genom 
25% gene de la rasa Suffolk, 25% gene de la rasa Texel, 25% gene25% gene de la rasa Suffolk, 25% gene de la rasa Texel, 25% gene de la Linia de de la Linia de 
CarneCarne--Palas Palas şşi 25% gene de la rasa Merinos de Palas. i 25% gene de la rasa Merinos de Palas. ÎÎncepând cu generancepând cu generaţţia F3, ia F3, 
populapopulaţţia nou creată se va izola reproductiv ia nou creată se va izola reproductiv şşi va fi inclusă i va fi inclusă îîntrntr--un program de un program de 
ameliorare bazat pe metodologia BLUP, combinaameliorare bazat pe metodologia BLUP, combinată cu anumită cu anumiţţi indeci indecşşi de seleci de selecţţie. ie. ÎÎn n 
anul 2010 sanul 2010 s--au obau obţţinut generainut generaţţiile de produiile de produşşi F2.1. i F2.1. şşi F2.2..i F2.2..

bine adaptată la condibine adaptată la condiţţiile de mediu din zonele de deal din iile de mediu din zonele de deal din 
România va avea următorii parametri morfoRomânia va avea următorii parametri morfo--productivi productivi şşi indici de reproduci indici de reproducţţie: ie: 
greutatea corporalăgreutatea corporală: berbeci : berbeci –– 110110--120 kg; oi 120 kg; oi –– 6060--70 kg; greutatea mieilor la vârsta 70 kg; greutatea mieilor la vârsta 
de 70 zile de 70 zile –– 2626--28 kg; greutatea mieilor la vârsta de 150 zile 28 kg; greutatea mieilor la vârsta de 150 zile –– 46 46--48 kg48 kg; c; capacitate apacitate 
bună de alăptare a oilorbună de alăptare a oilor; prolificitate ; prolificitate –– 120120--140%. Linia va 140%. Linia va îînlocui total sau parnlocui total sau parţţial ial 
importul de rase de carne necesare importul de rase de carne necesare îîn crescătoriile din zonele de deal ale Româniein crescătoriile din zonele de deal ale României. . 
Crearea Liniei de Carne pentru zonele de deal ale României se vaCrearea Liniei de Carne pentru zonele de deal ale României se va face de către  face de către 

SCDCOC ReghinSCDCOC Reghin--MureMureşş prin prin îîncrucincrucişşare, ducând la obare, ducând la obţţinerea unor serii de metiinerea unor serii de metişşi i 
astfel: F1 astfel: F1 -- ♂♂ Germană cu capul negru x  Germană cu capul negru x ♀♀ ŢŢigaie; R1 igaie; R1 -- ♂♂  Germană cu capul negru x   Germană cu capul negru x ♀♀  

F1 F1 (Germa(Germană cu capul negru x nă cu capul negru x ŢŢigaie); Generaigaie); Generaţţia R1 ia R1 (75% (75% Germană cu capul negruGermană cu capul negru; ; 
25% 25% ŢŢigaie) reprigaie) reprezintă ezintă „„tipul dorittipul dorit””, a, aceasta se izolează reproductiv ceasta se izolează reproductiv şşi i se va aplica i i se va aplica 
un program de ameliorare care va avea ca obiective mărirea vitezun program de ameliorare care va avea ca obiective mărirea vitezei de creei de creşştere tere 
până la vârsta de până la vârsta de 5 luni, dezvoltarea musculaturii trenului posterior, conforma5 luni, dezvoltarea musculaturii trenului posterior, conformaţţia ia 
corporală armonioasăcorporală armonioasă, , păstrarea rusticităpăstrarea rusticităţţii de la rasa maternă ii de la rasa maternă şşi crei creşşterea terea 
prolificităprolificităţţii. ii. ÎÎn anul 2010 sn anul 2010 s--a oba obţţinut generainut generaţţia de produia de produşşi R1i R1 ( (75% G75% Germană cu capul ermană cu capul 
negru x 25% negru x 25% ŢŢigaie).igaie).

II. Linia de CarneII. Linia de Carne



                                              bine adaptată la c                                              bine adaptată la condiondiţţiile de mediu din zonele iile de mediu din zonele 
submontane ale României se va caracteriza prin următoarele submontane ale României se va caracteriza prin următoarele îînsunsuşşiri morfoiri morfo--
productive productive şşi indici de reproduci indici de reproducţţie: gie: greutatea corporalăreutatea corporală: berbeci : berbeci –– 9090--100 kg; oi 100 kg; oi 
–– 5050--60 kg; greutatea mieilor la vârsta de 100 zile 60 kg; greutatea mieilor la vârsta de 100 zile –– 3030--32 kg; carcase din clasele 32 kg; carcase din clasele 
U U şşi R,i R, fără exces de grăsime fără exces de grăsime; c; capacitate bună de alăptare a oilorapacitate bună de alăptare a oilor; prolificitate ; prolificitate ––
110110--120%.120%.

Linia va produce berbeci de carne terminali care vor Linia va produce berbeci de carne terminali care vor îînlocui berbecii nlocui berbecii ŢŢurcană urcană 
îîn turmele destinate producerii de miei hibrizi de carne, cu carcn turmele destinate producerii de miei hibrizi de carne, cu carcase competitive ase competitive 
pe piape piaţţa UE a UE şşi piai piaţţa internăa internă..
    Crearea unei linii de carne adaptată la condi    Crearea unei linii de carne adaptată la condiţţiile de mediu din zonele iile de mediu din zonele 
submontane submontane şşi montane ale României se va face de către SCDCOC Caransebei montane ale României se va face de către SCDCOC Caransebeşş
prin prin îîncrucincrucişşare, obare, obţţinânduinându--se două serii succesive de metise două serii succesive de metişşi astfel: F1 i astfel: F1 -- ♂♂  

Germană cu capul negru x Germană cu capul negru x ♀♀ ŢŢurcanăurcană; R1 ; R1 -- ♂♂ Germană cu capul negru x  Germană cu capul negru x ♀♀ F F1 1 
(Germa(Germană cu capul negru x nă cu capul negru x ŢŢurcanăurcană).).

ÎÎn anul 2010 (finalizare proiect) sn anul 2010 (finalizare proiect) s--a oba obţţinut prima generainut prima generaţţie de produie de produşşi R1 i R1 ––  

75% G75% Germană cu capul negru x ermană cu capul negru x 25% 25% ŢŢurcanăurcană..

III. Linia de CarneIII. Linia de Carne



ÎÎn anii 2008 n anii 2008 şşi 2i 2009 la 009 la conducătorul de proiect sconducătorul de proiect s--au au 
obobţţinut 2 serii de metiinut 2 serii de metişşi F1 din i F1 din îîncrucincrucişşarea berbecilor din area berbecilor din 
rasa Texel (British) cu oi din Linia de Carnerasa Texel (British) cu oi din Linia de Carne--Palas Palas şşi a i a 
berbecilor din rasa Suffolk cu oi Merinos de Palas.berbecilor din rasa Suffolk cu oi Merinos de Palas.

La partenerul 1 La partenerul 1 –– SCDCOC ReghinSCDCOC Reghin--MureMureşş, , îîn anii 2008 n anii 2008 
şşi 2009 si 2009 s--au obau obţţinut 2 serii de metiinut 2 serii de metişşi F1, din i F1, din îîncrucincrucişşarea area 
berbecilor din Rasa Germană cu capul negru cu oi din Rasa berbecilor din Rasa Germană cu capul negru cu oi din Rasa 
ŢŢigaie.igaie.

La partenerul 2 La partenerul 2 –– SCDCOC CaransebeSCDCOC Caransebeşş, , îîn anii 2008 n anii 2008 şşi i 
2009 s2009 s--au obau obţţinut     2 serii de metiinut     2 serii de metişşi F1, din i F1, din îîncrucincrucişşarea area 
berbecilor din Rasa Germană cu capul negru cu oi din Rasa berbecilor din Rasa Germană cu capul negru cu oi din Rasa 
ŢŢurcanăurcană..

La conducătorul de proiect La conducătorul de proiect –– ICDCOC PalasICDCOC Palas--
ConstanConstanţţa, pentru oba, pentru obţţinerea generainerea generaţţiei de metiiei de metişşi F2.1. si F2.1. s--a a 
folosit schema de folosit schema de îîncrucincrucişşare prezentată are prezentată îîn figura 1.n figura 1.



Conform schemei din figura 1 produConform schemei din figura 1 produşşii F2.1. au ii F2.1. au 
genomul constituit din 25% gene de la rasa genomul constituit din 25% gene de la rasa 
Texel,  25% gene de la Linia de CarneTexel,  25% gene de la Linia de Carne--Palas,  Palas,  
25% gene de la rasa Suffolk 25% gene de la rasa Suffolk şşi 25% gene de la i 25% gene de la 
Merinosul de Palas.Merinosul de Palas.

Pentru obPentru obţţinerea generainerea generaţţiei de metiiei de metişşi F2.2. i F2.2. 
ss--a folosit schema din figura 2a folosit schema din figura 2
ProduProduşşii F2.ii F2.2. 2. au un genom asemănător au un genom asemănător 
metimetişşilor F2.1. ilor F2.1. şşi anume: 25% gene de la i anume: 25% gene de la 
rasa Suffolk; 25% gene de la Merinosul de rasa Suffolk; 25% gene de la Merinosul de 
Palas, 25% gene de la rasa Texel Palas, 25% gene de la rasa Texel şşi    25% i    25% 
gene de la Linia de Carnegene de la Linia de Carne--Palas.Palas.

Metişi F1 Metişi F1

Metişi F2.1 Metişi F2.1

Metişii F2.1 

meti şilor F2.1 

meti şilor F2.2 

Metişi F1 Meti şi F1

Metişi F2.2 Meti şi F2.2

Metişii F2.2



La conducătorul de proiect La conducătorul de proiect ––
ICDCOC PalasICDCOC Palas--ConstanConstanţţa, produa, produşşii ii 
F2.1. F2.1. şşi F2.2. se i F2.2. se îîmperechează mperechează îîntre ei ntre ei 
obobţţinânduinându--se generase generaţţia F3 conform ia F3 conform 
figurii 3 . Conform schemei de figurii 3 . Conform schemei de 
îîncrucincrucişşare prezentate se observă are prezentate se observă 
că producă produşşii F3 ii F3 păstrează păstrează îîn genom n genom 
aceleaaceleaşşi propori proporţţii de gene ii de gene şşi anume: i anume: 
25% de la rasa Texel;  25% gene de 25% de la rasa Texel;  25% gene de 
la rasa Suffolk; 25% gene de la Linia la rasa Suffolk; 25% gene de la Linia 
de Carnede Carne--Palas Palas şşi 25% gene de la i 25% gene de la 
Merinosul de Palas. Merinosul de Palas. ÎÎncepând cu ncepând cu 
generageneraţţia F3, populaia F3, populaţţia se va izola ia se va izola 
reproductiv reproductiv şşi va fi elaborat i va fi elaborat 
programul de ameliorare care va programul de ameliorare care va 
utiliza metodologia BLUP combinată utiliza metodologia BLUP combinată 
cu anumicu anumiţţi indeci indecşşi de seleci de selecţţie.ie.

meti şilor F3

Metişi Metişi

Metişi F 3 Metişi F 3

Metişi F 3



La partenerul 1 La partenerul 1 –– SCDCOC ReghinSCDCOC Reghin--
MureMureşş, genera, generaţţia de metiia de metişşi R1 si R1 s--a a 
obobţţinut conform schemei de inut conform schemei de 
îîncrucincrucişşare din figura 4 .are din figura 4 .  

Oile F1 GeOile F1 Germană cu capul negru x rmană cu capul negru x 
ŢŢigaie sigaie s--au montat cu berbeci din rasa au montat cu berbeci din rasa 
Germană cu capul negru rezultând Germană cu capul negru rezultând 
generageneraţţia de produia de produşşi R1 care are i R1 care are îîn n 
genom 75% ggenom 75% gene provenite de la rasa ene provenite de la rasa 
Germană cu capul negru Germană cu capul negru şşi 25% gene i 25% gene 
de la rasa de la rasa ŢŢigaie. Generaigaie. Generaţţia R1 ia R1 
reprezintă reprezintă „„tipul dorittipul dorit””, s, se izolează e izolează 
reproductiv reproductiv şşi se i se îîmperechează mperechează îîn sine. n sine. 
ÎÎn generan generaţţiile următoareiile următoare, n, nu se u se 
modifică procentele de sânge de modifică procentele de sânge de 75% 75% 
de la rasa Germană cu capul negru de la rasa Germană cu capul negru şşi i 
25% de la rasa 25% de la rasa ŢŢigaie.igaie.

meti şilor

Rasa Metişi

Metişi R1Metişi R1

Metişi R1



La partenerul 2 La partenerul 2 –– SCDCOC SCDCOC 
CaransebeCaransebeşş, genera, generaţţia de metiia de metişşi R1 si R1 s--
a oba obţţinut conform schemei de inut conform schemei de 
îîncrucincrucişşare din figura 5 . Sare din figura 5 . Se observ ă că e observ ă că 
oile F1 Geoile F1 Germană cu capul negru x rmană cu capul negru x 
ŢŢurcană surcană s--au au îîmperecheat cu berbeci mperecheat cu berbeci 
din rasa Germană cu capul negru din rasa Germană cu capul negru 
obobţţinânduinându--se metise metişşi R1i R1 care are  care are 

genomul constituit din 75% gengenomul constituit din 75% gene de la e de la 
rasa Germană cu capul negru rasa Germană cu capul negru şşi 25% i 25% 
de la rasa de la rasa ŢŢurcanăurcană. . ÎÎn evolun evoluţţia ia 
generageneraţţiilor următoareiilor următoare, structura , structura 
genomului generagenomului generaţţiei R1 niei R1 nu se u se 
schimbăschimbă. . ÎÎncepând cu generancepând cu generaţţia R1 ia R1 
populapopulaţţia se va izola reproductiv ia se va izola reproductiv şşi va i va 
fi conceput un program de ameliorare fi conceput un program de ameliorare 
după care va evolua după care va evolua îîn continuare.n continuare.

meti şilor

Rasa Metişi

Metişi R1 Metişi R1

Metişi R1



ÎÎnsunsuşşiri morfoiri morfo--productive la metiproductive la metişşii F2.1.ii F2.1.

CRECREŞŞTERETERE ÎÎN SISTEM SEMIINTENSIVN SISTEM SEMIINTENSIV

± %± kg

+ 3,0

+ 5,9

+ 4,5

+ 7,8

+ 3,4

+ 6

+ 1,8

+ 4,8

-

-

Diferenţe ± faţă 
de Merinosul de Palas

+ 11,2 SemnificativFemele  29,80 kg

+ 19,5 SemnificativMasculi 36,40 kgSporul de creştere în 
greutate de la naştere la 5 
luni (indicator de selecţie)

+ 12,0 SemnificativFemele  41,40 kg

+ 19,0 SemnificativMasculi 48,43 kgGreutatea la vârsta
de 8 luni

+ 11,1 SemnificativFemele  33,50 kg

+ 17,6 SemnificativMasculi 40,20 kgGreutatea la vârsta 
de 5 luni

+ 10,6 SemnificativFemele  19,02 kg

+ 25,04 SemnificativMasculi 24,20 kgGreutatea la înţărcare
(vârsta de 75 zile)

-Femele   3,75 kg.

-Masculi  3,80 kgGreutatea la fătare

SexulÎnsuşirea



ÎÎnsunsuşşiri morfoiri morfo--productive la metiproductive la metişşii F2.2.ii F2.2.

CRECREŞŞTERETERE ÎN SISTEM SEMIINTENSIV

± %± kg

+ 3,2

+ 8,0

+ 5,5

+ 10,0

+ 3,7

+ 8,2

+ 2,7

+ 3,7

-

-

Diferenţe ± faţă 
de Merinosul de Palas

+ 12,0 SemnificativFemele    29,93 kg

+ 26,3 SemnificativMasculi   38,48 kgSporul de creştere în 
greutate de la naştere la 5 

luni

+ 14,9 SemnificativFemele    42,22 kg

+ 24,6 SemnificativMasculi   50,67 kgGreutatea la vârsta
de 8 luni

+ 12,4 SemnificativFemele    33,81 kg

+ 24,0 SemnificativMasculi   42,40 kgGreutatea la vârsta 
de 5 luni

+ 15,8 SemnificativFemele    19,91 kg

+ 19,1 SemnificativMasculi   23,04 kgGreutatea la înţărcare
(vârsta de 75 zile)

-Femele     3,88 kg

-Masculi    3,92 kgGreutatea la fătare

SexulÎnsuşirea



ÎÎnsunsuşşiri morfoiri morfo--productive la metiproductive la metişşii ii 
R1 R1 Germană cu capul negru x Germană cu capul negru x ŢŢigaieigaie

CRECREŞŞTERETERE ÎÎN SISTEM SEMIINTENSIVN SISTEM SEMIINTENSIV

± %± kg

+ 4,7

+ 8,2

+ 7,7

+ 11,6

+ 5,0

+ 8,6

+ 3,3

+ 4,0

-

-

Diferenţe ± faţă 
de Ţigaie

+ 21,1 SemnificativFemele  27,00 kg

+ 34,8 SemnificativMasculi 31,60 kgSporul de creştere în 
greutate de la naştere la 5 

luni

+ 26,3 SemnificativFemele   36,87 kg

+ 37,3 SemnificativMasculi 42,71 kgGreutatea la vârsta
de 8 luni

+ 20,1 SemnificativFemele  30,11 kg

+ 32,7 SemnificativMasculi 34,90 kgGreutatea la vârsta 
de 5 luni

+ 17,7SemnificativFemele  21,69 kg

+ 20,3 SemnificativMasculi 23,84 kgGreutatea la înţărcare
(vârsta de 90 zile)

-Femele     3,14 kg

-Masculi    3,30 kgGreutatea la fătare

SexulÎnsuşirea



ÎÎnsunsuşşiri morfoiri morfo--productive la metiproductive la metişşii ii 
R1 R1 Germană cu capul negru x Germană cu capul negru x ŢŢurcanăurcană

CRECREŞŞTERE TERE ÎÎN SISTEM SEMIINTENSIVN SISTEM SEMIINTENSIV

± %± kg

+ 6,7

+ 8,8

+ 8,8

+ 12,2

+ 7,0

+ 9,2

+ 4,3

+ 5,1

-

-

Diferenţe ± faţă 
de Ţurcană

+ 29,1 SemnificativFemele 29,70 kg.

+ 35,5 SemnificativMasculi 33,73 kg;Sporul de creştere în 
greutate de la naştere la 5 

luni

+ 26,4 SemnificativFemele 42,19 kg.

+ 33,8 SemnificativMasculi 48,18 kg;Greutatea la vârsta
de 8 luni

+ 26,5 SemnificativFemele 33,49 kg.

+ 32,2 SemnificativMasculi 37,68 kg;Greutatea la vârsta 
de 5 luni

+ 28,1 SemnificativFemele  19,69 kg.

+ 30,5 SemnificativMasculi  21,68 kg;Greutatea la înţărcare
(vârsta de 70 zile)

-Femele    3,80 kg.

-Masculi   3,95 kg;Greutatea la fătare

SexulÎnsuşirea



Rezultatele Rezultatele îîngrăngrăşşării de controlării de control

6,04191Ţurcană

-21,0
(- 1,26)

p < 0,05
Semnificativ

+ 31,4
(+60)

4,78251Metişi R1 Germană cu 

capul negru x Ţurcană

5,48206Ţigaie

-16,0
( - 0,83)

p < 0,05
Semnificativ

+ 22,3
(+46)

4,65252Metişi R1 Germană cu 

capul negru x Ţigaie

5,52216Merinos de Palas

-14,0
(-0,79)

p < 0,05
Semnificativ

+ 28,2
( +61)

4,73277Metişi F2.2.

5,52216Merinos de Palas

-19,0
(-1,04)

p < 0,05
Semnificativ

+ 30,0
(+64)

4,48280Metişi F2.1.

± %
(± UNC)

Semnificaţia± %
(± g)

ConsumSpor

Diferenţe între metişi şi rasele 
autohtone

Consum 
specific 

UNC/kg spor

Sporul 
mediu 
zilnic

(g/cap)

Specificare



Randamentul la sacrificare Randamentul la sacrificare şşi indicii de calitate ai i indicii de calitate ai 
carcaselor la meticarcaselor la metişşii F2.1. comparativ cu Merinosul ii F2.1. comparativ cu Merinosul 

de Palas (vezi foto 1 de Palas (vezi foto 1 şşi 3)i 3)

Vezi fotografiile 1 şi 3Clasele O2,3Clasele U2 
şi U3

Încadrarea 
carcaselor în clase 
de calitate după 
grila europeană 

„SEUROP”

x0,440,62Indicele de 
muscularitate a 

coapsei

x3,1/13,6/1Raport carne/oase 
în  carcasă

- 2,33
p < 0,05

Semnificativ

24,1021,77%Oase în 
carcasă

+ 2,42
p < 0,05

Semnificativ

75,7878,2%Carne în 
carcasă

+ 3,53 
p < 0,05

Semnificativ

45,8649,39%Randament 
la sacrificare

Diferenţe între metişi şi 
Merinosul de Palas,      

± puncte procentuale

Merinos de 
Palas

Metişi F2.1.UMSpecificare

Foto 1 Carcasa miel F 2.1 
Clasa U 3

Foto 3 Carcasa miel 
Merinos de Palas

Clasa O 3



Randamentul la sacrificare Randamentul la sacrificare şşi indicii de calitate ai i indicii de calitate ai 
carcaselor la meticarcaselor la metişşii F2.2. comparativ cu rasa ii F2.2. comparativ cu rasa 

Merinos de Palas (vezi foto 2 Merinos de Palas (vezi foto 2 şşi 3)i 3)

Vezi fotografiile 
2 şi 3

Clasele 
O2,3

Clasele 
U2 şi U3

Încadrarea carcaselor în clase 
de calitate după grila 
europeană „SEUROP”

x0,440,60Indicele de muscularitate a 
coapsei

x3,1/13,4/1Raport carne/oase în  carcasă

- 1,40
p < 0,05

Semnificativ

24,1022,70%Oase în carcasă

+ 1,93
p < 0,05

Semnificativ

75,7877,21%Carne în carcasă

+ 3,15 
p < 0,05

Semnificativ

45,8649,01%Randament la 
sacrificare

Diferenţe între 
metişi şi 

Merinosul de 
Palas,       ±

puncte 
procentuale

Merinos 
de Palas

Metişi 
F2.2.

UMSpecificare

Foto 2 Carcasa miel F2.2
Clasa U 3

Foto 3 Carcasa miel 
Merinos de Palas

Clasa O 3



Randamentul la sacrificare Randamentul la sacrificare şşi indicii de calitate ai carcaselor i indicii de calitate ai carcaselor 
la metila metişşii R1 ii R1 Germană cu capul negru x Germană cu capul negru x ŢŢigaie comparativ igaie comparativ 

cu rasa cu rasa ŢŢigaie (vezi foto 4 igaie (vezi foto 4 şşi 5)i 5)

Vezi fotografiile 4 şi 5Clasele 
O3 şi O4

Clasele U3 
şi U4

Încadrarea 
carcaselor în clase 
de calitate după 
grila europeană 

„SEUROP”

x0,430,53Indicele de 
muscularitate a 

coapsei

x3,0/13,6/1Raport carne/oase 
în  carcasă

- 3,55
p < 0,05

Semnificativ

24,8121,26%Oase în 
carcasă

+ 3,25
p < 0,05

Semnificativ

75,1978,45%Carne în 
carcasă

+ 5,89 
p < 0,05

Semnificativ

43,7749,66%Randament 
la sacrificare

Diferenţe între metişi 
şi rasa Ţigaie 

± puncte procentuale

Rasa
Ţigaie

Metişi R1 
Germană 
cu capul 
negru x 
Ţigaie

UMSpecificare

Foto 4 Carcasa miel
R1 GCN X Tigaie

Clasa U 3

Foto 5 Carcasa miel rasa Tigaie
Clasa O3



Randamentul la sacrificare Randamentul la sacrificare şşi indicii de calitate ai carcaselor i indicii de calitate ai carcaselor 
la metila metişşii R1 ii R1 Germană cu capul negru x Germană cu capul negru x ŢŢurcană comparativ urcană comparativ 

cu rasa cu rasa ŢŢurcană urcană (vezi foto 6 (vezi foto 6 şşi 7)i 7)

Foto 6 Carcasa miel R1 GCN 
x Turcana
Clasa U3

Vezi fotografiile
6 şi 7

Clasele 
P2 şi P3

Clasa U3Încadrarea carcaselor în 
clase de calitate după 

grila europeană „SEUROP”

x0,420,50Indicele de muscularitate 
a coapsei

x2,9/13,6/1Raport carne/oase în  
carcasă

- 3,94
p < 0,05

Semnificativ

25,6221,68%Oase în carcasă

+ 3,94
p < 0,05

Semnificativ

74,3878,32%Carne în carcasă

+ 6,67 
p < 0,05

Semnificativ

42,1848,85%Randament la 
sacrificare

Diferenţe între metişi 
şi rasa Ţurcană

± puncte 
procentuale

Rasa 
Ţurcană

Metişi R1 
Germană 
cu capul 
negru x 
Ţurcană

UMSpecificare

Foto 7 Carcasa miel Turcana
Clasa P2



  Datele acumulate până   Datele acumulate până îîn prezent arată că metin prezent arată că metişşii F2.ii F2.1., 1., F2.2., F2.2., R1 R1 Germană Germană 
cu capul negru x cu capul negru x ŢŢigaie igaie şşi R1i R1 Germană cu capul negru x  Germană cu capul negru x ŢŢurcanăurcană, d, depăepăşşesc esc 
semnificativ rasele materne semnificativ rasele materne îîn ceea ce priven ceea ce priveşşte greutatea corporală la te greutatea corporală la îînnţţărcareărcare, , 
la 5 luni la 5 luni şşi 8 luni. Deasemenea sporurile de crei 8 luni. Deasemenea sporurile de creşştere de la natere de la naşştere la 5 luni tere la 5 luni 
(indicator (indicator îîn selecn selecţţie) la metiie) la metişşi au depăi au depăşşit it îîn  mod semnificativ rasele autohtone n  mod semnificativ rasele autohtone 
de ovine.de ovine.

La La îîngrăngrăşşarea intensivă metiarea intensivă metişşii au avut sporuri de creii au avut sporuri de creşştere tere îîn greutate n greutate 
semnificativ mai mari semnificativ mai mari şşi consumuri specifice semnificativ mai mici comparativ cu i consumuri specifice semnificativ mai mici comparativ cu 
rasele autohtone din loturile martor.rasele autohtone din loturile martor.

Randamentul la sacrificare la toRandamentul la sacrificare la toţţi metii metişşii a fost semnificativ mai mare ii a fost semnificativ mai mare 
comparativ cu rasele autohtone.comparativ cu rasele autohtone.

Carcasele metiCarcasele metişşilor au avut un conilor au avut un conţţinut de carne semnificativ mai mare inut de carne semnificativ mai mare şşi un i un 
conconţţinut de oase semnificativ mai mic comparativ cu carcasele proveninut de oase semnificativ mai mic comparativ cu carcasele provenite de la ite de la 
mieii mieii îîngrăngrăşşaaţţi Merinos de Palas, i Merinos de Palas, ŢŢigaie igaie şşi i ŢŢurcanăurcană..

Toate carcasele metiToate carcasele metişşilor silor s--au au îîncadrat după conformancadrat după conformaţţie ie îîn clasele de n clasele de 
calitate U calitate U şşi R (i R (după grila europeană de clasificaredupă grila europeană de clasificare), fiind competitive pe pia), fiind competitive pe piaţţa a 
Uniunii Europene, comparativ cu carcasele provenite de la raseleUniunii Europene, comparativ cu carcasele provenite de la rasele autohtone autohtone 
care scare s--au au îîncadrat ncadrat îîn marea lor majoritate n marea lor majoritate îîn clasele O n clasele O şşi P (nesolicitate de piai P (nesolicitate de piaţţa a 
UE).UE).

MetiMetişşii F2.ii F2.1., 1., F2.2., F2.2., R1 R1 Germană cu capul negru x Germană cu capul negru x ŢŢigaie igaie şşi R1i R1 Germană cu  Germană cu 

capul negru x capul negru x ŢŢurcană sunt compatibili cu rasele de carne Suffolkurcană sunt compatibili cu rasele de carne Suffolk, Texel , Texel şşi i 
Germană cu capul negru Germană cu capul negru şşi constituie precursorii celor 3i constituie precursorii celor 3 linii sintetice de carne linii sintetice de carne, , 
prevăzute a se realizaprevăzute a se realiza, prin continuarea acestui proiect, prin continuarea acestui proiect


