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Ameliorarea producAmeliorarea producţţiei de lapte la populaiei de lapte la populaţţiile de caprine prin iile de caprine prin 
îîncrucincrucişşări cu cele mai bune rase specializate pentru producări cu cele mai bune rase specializate pentru producţţia de lapte.ia de lapte.

Ameliorarea prin Ameliorarea prin îîncrucincrucişşare cu rasa Saanen a trei populaare cu rasa Saanen a trei populaţţii de ii de 
caprine din rasa Carpatină aparcaprine din rasa Carpatină aparţţinând unor ecotipuri diferite inând unor ecotipuri diferite –– zona de zona de 
câmpie a câmpie a ţţăriiării, Podi, Podişşul Transilvaniei ul Transilvaniei şşi Nordul Moldovei.i Nordul Moldovei.

ObObţţinerea hibrizilor F1 inerea hibrizilor F1 şşi R1 i R1 îîn cadrul celor trei populan cadrul celor trei populaţţii de caprine.ii de caprine.
Evaluarea performanEvaluarea performanţţelor hibrizilor comparativ cu populaelor hibrizilor comparativ cu populaţţiile iile 

autohtone sub aspectul parametrilor productivi autohtone sub aspectul parametrilor productivi şşi reproductivi.i reproductivi.
Crearea primelor verigi a trei populaCrearea primelor verigi a trei populaţţii noi de caprine cu producii noi de caprine cu producţţii ii 

mari de lapte adaptate diferitelor zone pedoclimatice mari de lapte adaptate diferitelor zone pedoclimatice şşi continuarea i continuarea 
lucrărilor de ameliorare a rasei Carpatinelucrărilor de ameliorare a rasei Carpatine..

1 256 492, 41 RON1 256 492, 41 RON



Lucrările proiectului sLucrările proiectului s--au desfăau desfăşşurat urat îîn perioada anilor 2006n perioada anilor 2006--2010 la 2010 la 
ICDCOC PalasICDCOC Palas--ConstanConstanţţa a şşi 2 parteneri i 2 parteneri şşi anume: SCDCOC Reghini anume: SCDCOC Reghin--MureMureşş şşi i 
SCDCOC PopăuSCDCOC Popăuţţii--BotoBotoşşani, pe trei populaani, pe trei populaţţii de caprine din rasa Carpatinăii de caprine din rasa Carpatină, , 
reprezentând ecotipurile a trei zone de crereprezentând ecotipurile a trei zone de creşştere tere şşi anume i anume –– SudSud--Estul Estul ţţării ării 
(Dobrogea), Podi(Dobrogea), Podişşul Transilvaniei ul Transilvaniei şşi Nordul Moldovei. La realizarea proiectului i Nordul Moldovei. La realizarea proiectului 
a participat a participat şşi Institutul de Biologie i Institutul de Biologie şşi Nutrii Nutriţţie Animală Baloteie Animală Baloteşşti care a ti care a 
investigat polimorfismul cazeinelor din laptele de caprăinvestigat polimorfismul cazeinelor din laptele de capră..

Cele trei populaCele trei populaţţii de caprine din rasa Carpatină au constituit rasa ii de caprine din rasa Carpatină au constituit rasa 
maternă maternă îîn procesul de n procesul de îîncrucincrucişşare cu rasa Saanen, pare cu rasa Saanen, pe parcursul derulării e parcursul derulării 
proiectului obproiectului obţţinânduinându--se hibrizi F1 se hibrizi F1 (50% (50% Saanen x 50% CaSaanen x 50% Carpatinărpatină) ) şşi hibrizi i hibrizi 
R1 R1 (75% (75% Saanen x 25% CaSaanen x 25% Carpatinărpatină) care au fost evalua) care au fost evaluaţţi sub aspectul i sub aspectul 
performanperformanţţelor productive elor productive şşi reproductive comparativ cu rasa Carpatinăi reproductive comparativ cu rasa Carpatină..

ÎÎn urma n urma îîncrucincrucişşărilor efectuate au fost realizate ărilor efectuate au fost realizate 2 serii de iezi hibrizi 2 serii de iezi hibrizi 
F1 F1 şşi o serie de hibrizi R1 obi o serie de hibrizi R1 obţţinânduinându--se datele privind performanse datele privind performanţţele caprelor ele caprelor 
hibride F1 (Saanhibride F1 (Saanen x Carpatinăen x Carpatină) la prima lacta) la prima lactaţţie comparativ cu ie comparativ cu 
contemporanele din loturile martor din rasa Carpatinăcontemporanele din loturile martor din rasa Carpatină..

Rezultatele obRezultatele obţţinute pot servi la elaborarea strategiei de sporire a inute pot servi la elaborarea strategiei de sporire a 
producproducţţiei de lapte la rasa Carpatină din Româniaiei de lapte la rasa Carpatină din România..



REZULTATE OBREZULTATE OBŢŢINUTEINUTE

Conform planului de realizare al proiectului, pe parcursul celor 9 etape 
au fost prevăzute acţiuni şi lucrări experimentale care au urmărit 2 aspecte 
principale şi anume:

caracterizarea din punct de vedere al parametrilor productivi a populaţiilor 
de capre din rasa Carpatină  care a constituit rasa maternă supusă ameliorării 
prin încrucişare;

obţinerea populaţiilor de hibrizi în urma încrucişării rasei Carpatine cu rasa 
Saanen şi evaluarea acestora.

Lucrările proiectului s-au finalizat cu următoarele rezultate:

stabilirea performanţelor morfo-productive ale celor trei ecotipuri de capre 
mame din rasa Carpatină neameliorate luate în studiu, încrucişate cu ţapi 
amelioratori;

obţinerea hibrizilor de primă generaţie (F1) (50% Saanen x 50% Carpatină)  
în urma încrucişării rasei Carpatine cu ţapi Saanen şi evaluarea acestora sub 
aspectul creşterii, dezvoltării şi producţiei de lapte;

obţinerea hibrizilor R1 (75% Saanen x 25% Carpatină) şi evaluarea acestora, 
comparativ cu rasa Carpatină;

informaţii privind polimorfismul proteinelor din lapte la capre.



INDICII DE REPRODUCINDICII DE REPRODUCŢŢIEIE

Populaţia de capre de la ICDCOC Palas-Constanţa a realizat în trei sezoane de fătări o 
fecunditate cuprinsă între 93,48-96,46% şi o prolificitate de 143,40-158,14%. 

Populaţia de capre de la SCDCOC Reghin-Mureş a avut o fecunditate cuprinsă între 
90,58-95,74% şi o prolificitate de 120,77-129,2, valori sub media celorlalte 2 populaţii de 
capre.

Populaţia de la SCDCOC Popăuţi-Botoşani a realizat o fecunditate cuprinsă între 93,33% 
şi 96% şi o prolificitate cuprinsă între 135-157,14%.

CAPACITATEA DE ALĂPTARE CAPACITATEA DE ALĂPTARE ŞŞI PRODUCI PRODUCŢŢIA TOTALĂ DE LAPTE IA TOTALĂ DE LAPTE 
LA CAPRELE DIN RASA CARPATINĂLA CAPRELE DIN RASA CARPATINĂ

Date privind producţia de lapte la cele trei populaţii s-au obţinut în toate etapele de 
cercetare, acestea acoperind trei lactaţii complete în perioada anilor 2006-2009, în 
continuare fiind prezentate rezultatele obţinute:

producţia totală de lapte a rasei Carpatine realizată la prima lactaţie analizată a fost de 
230,2108±9,7440 litri la populaţia de la ICDCOC Palas-Constanţa, de 201,41 litri la 
populaţia de capre de la SCDCOC Reghin-Mureş şi de 214,42 litri la populaţia de capre de 
la SCDCOC Popăuţi-Botoşani;



Turma de capre rasa Carpatina
ICDCOC Palas Constanta

Turma de capre rasa Carpatina
SCDCOC Reghin

la a doua lactaţie analizată producţia totală de lapte a caprelor a fost de 
180,47±3,82 litri la caprele de la ICDCOC Palas-Constanţa, 150,66± 3,80 litri la caprele 
de la SCDCOC Reghin-Mureş, datorită faptului că şi durata lactaţiei a fost mai mică şi 
194,06±3,82 litri la SCDCOC Popăuţi-Botoşani;

la a treia lactaţie analizată producţia totală de lapte a caprelor din rasa Carpatină de 
la ICDCOC Palas-Constanţa a fost de 227,13±9,3386 litri, cantitatea de lapte muls fiind 
de 133,29±6,1860 litri într-o perioadă de lactaţie de 115±3,1074 zile;

nivelul producţiei de lapte la cele trei populaţii de caprine din rasa Carpatină se 
încadrează în parametrii rasei, dar coeficienţii mari de variabilitate înregistraţi atestă 
faptul că această rasă nu a fost supusă ameliorării pentru creşterea producţiei de lapte



OBOBŢŢINEREA HIBRIZILOR F1 (50%INEREA HIBRIZILOR F1 (50% SAANEN X  SAANEN X 50% R50% RASA CARPATINĂASA CARPATINĂ) ) ŞŞI R1I R1  

        (        (75% S75% SAANEN X 25% RAANEN X 25% RASA CARPATINĂASA CARPATINĂ) ) ŞŞI EVALUAREA ACESTORAI EVALUAREA ACESTORA

     Principalele rezultate ale proiectului se referă la obţinerea hibrizilor F1 ( 50% 
Saanen x 50% rasa locală) şi a hibrizilor R1 (75% Saanen x 25% rasa locală), specifici 
celor 3 zone de creştere, respectiv sud-estul ţării ( Dobrogea ) , Podişul Transilvaniei şi 
Nordul Moldovei şi evaluarea acestora sub aspectul parametrilor morfo-productivi.

EvoluEvoluţţia greutăia greutăţţii corporale a iezilor hibrizi F1 ii corporale a iezilor hibrizi F1 seria Iseria I de la ICDCOC Palasde la ICDCOC Palas--ConstanConstanţţaa

PPrincipalii indici morforincipalii indici morfo--productivi la iezii hibriziproductivi la iezii hibrizi comparativ cu rasa comparativ cu rasa CCarpatinăarpatină

+9,42+9,0+10,4+10,3+7,59+14,38+8,63+7,81+3,41%

13+0,7+13+0,36+0,79+21+0,61+0,53+0,09valori 
absolute

Diferenţe ± hibrizi faţă de Carpatină

1387,761253,4910,401464,076,792,64Carpatină
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     Pe o perioadă de alăptare (56 zile) iezii hibrizi au realizat un spor total de creştere în greutate 
şi un spor mediu zilnic mai mare cu 9% şi respectiv 9,42% faţă de iezii din  rasa Carpatină, 

dovenind o capacitate mai bună de conversie a laptelui în spor de creştere.



Ieduţe hibride F1 Saanen x Carpatina
ICDCOC Palas Constanta

EvoluEvoluţţia greutăia greutăţţii corporale a iezilor hibrizi F1 ii corporale a iezilor hibrizi F1 seria Iseria I de la SCDCOC Reghin Murede la SCDCOC Reghin Mureşş

La vârsta de 28 zile iezii hibrizi au înregistrat o greutate corporală semnificativ mai mare (p < 
0,05), cu 19,3% faţă de iezii din rasa Carpatină, respectiv 5,726±0,2012 kg faţă de 4,800±0,2500 kg.

În a doua lună de alăptare diferenţele în privinţa greutăţii corporale între hibrizi şi iezii din rasa 
Carpatină se atenuează, astfel că la vârsta de 56 zile iezii din ambele genotiopuri au avut greutăţi 
corporale asemănătoare şi anume 8,856±0,5016 kg şi respectiv 8,563±0,4471 kg.

Iedute hibride F1 
Saanen x Carpatina

SCDCOC Reghin



EvoluEvoluţţia greutăia greutăţţii corporale a iezilor hibrizi F1 ii corporale a iezilor hibrizi F1 seria I de la SCDCOC Popăuseria I de la SCDCOC Popăuţţi Botoi Botoşşaniani

 Greutatea corporală a iezilor hibrizi proveniţi din fătări simple a fost la naştere de 3,56±0,18 kg 
pentru masculi şi 3,28±0,16 kg pentru femele, iar în cazul fătărilor gemelare de 2,68±0,28 kg pentru 
masculi şi 2,60±0,11 kg pentru femele.

În primele 28 zile iezii masculi hibrizi au realizat un spor mediu zilnic de 145,70±28,15 kg, iar 
femelele un spor de 138,91±26,89 g.

Iedute hibride F1 Saanen x Carpatina
SCDCOC Popăuţi

Rezultate privind dinamica de creRezultate privind dinamica de creşştere a iezilor hibrizi F1 (5tere a iezilor hibrizi F1 (50% 0% Saanen x 50% Saanen x 50% 
CarpatinăCarpatină) ) şşi a iezilor R1i a iezilor R1 ( (75% S75% Saanen x 25% Caanen x 25% Carpatinăarpatină) seria a II) seria a II--aa

Iedute hibride R1 Saanen x Carpatina
ICDCOC Palas Constanta



EvoluEvoluţţia greutăia greutăţţii corporale a iezilor hibrizi F1 seria a II a de la ICDCOC Palaii corporale a iezilor hibrizi F1 seria a II a de la ICDCOC Palass--ConstanConstanţţaa

Sporul total de creştere şi sporul mediu zilnic la hibrizii R1 pe întreaga perioadă de alăptare a fost 
de 8,95-9,02 kg şi respectiv 160-161 g, iar la hibrizii F1 de 8,16-7,9 kg, iar sporul mediu zilnic de 146 g 
la masculi şi 141 g la femele. Valorile obţinute în privinţa dinamicii de creştere a iezilor hibrizi în 
primele două luni de viaţă arată faptul că hibrizii R1 au avut un spor de creştere mai mare cu 9,6% la 
masculi şi 14,2% la femele, faţă de genotipul F1.

Turma de iedute hibride
F1 si R 1 Saanen x Carpatina

ICDCOC Palas Constanta

EvoluEvoluţţia greutăia greutăţţii corporale a iezilor hibrizi F1 seria a IIii corporale a iezilor hibrizi F1 seria a II aa de la SCDCOC Reghin Murede la SCDCOC Reghin Mureşş

Diferenţierea greutăţii corporale a iezilor la vârsta de 56 zile în funcţie de genotip a relevat faptul că 
valorile înregistrate de hibrizii R1 au fost mai mari cu 14,4% la masculi şi 18% la femele faţă de iezii 
din rasa Carpatină, diferenţele fiind semnificative pentru p < 0,05.

Rezultatele obţinute în privinţa sporului total de creştere şi a sporului mediu zilnic realizat în 
perioada de alăptare de iezii hibrizi arată faptul că hibrizii R1 au realizat un spor total de creştere 
semnificativ mai mare (p < 0,05) comparativ cu hibrizii F1 şi cu iezii din rasa Carpatină. Astfel, sporul 
total de creştere realizat de iezii R1 a fost de 8,22±0,4515 kg, mai mare cu 11,23% şi respectiv 18,79% 
faţă de hibrizii F1 şi rasa Carpartină. Sporul mediu zilnic al hibrizilor R1 a fost în primele 2 luni de 

alăptare de 147 g, cel al hibrizilor F1 de 132 g, iar al iezilor din rasa Carpatină de 124 g. 



EvoluEvoluţţia greutăia greutăţţii corporale a iezilor hibrizi F1 ii corporale a iezilor hibrizi F1 seria a II a de la SCDCOC Popăuseria a II a de la SCDCOC Popăuţţi Botoi Botoşşaniani

 Greutatea la fătare a iezilor hibrizi R1 a fost mai mare cu 4,55% faţă de greutatea iezilor din rasa 
Carpatină.

La vârsta de 28 zile greutatea iezilor R1 a fost mai mare faţă de iezii din rasa Carpatină cu 11,39% 
în cazul fătărilor simple şi cu 9,24% în cazul fătărilor gemelare. Această diferenţă este determinată de 
capacitatea de alăptare mai bună a caprelor F1 (mame ale produşilor R1) obţinute în urma încrucişării 
rasei Carpatine din Nordul Moldovei cu ţapi Saanen.

EVALUAREA PRODUCEVALUAREA PRODUCŢŢIEI DE LAPTE A CAPRELOR HIBRIDEIEI DE LAPTE A CAPRELOR HIBRIDE

ProducProducţţia de lapte a caprelor hibride F1 ia de lapte a caprelor hibride F1 (Saanen (Saanen x Carpatinăx Carpatină) ) 

de la ICDCOC Palasde la ICDCOC Palas--ConstanConstanţţaa

 Capacitatea de alăptare  Capacitatea de alăptare (pe (pe 90 zi90 zile) ale) a caprelor hibride F caprelor hibride F1 (1 (50% S50% Saanen x 50% Caanen x 50% Carpatinăarpatină) la prima ) la prima 
lactalactaţţie a fost de 110,35ie a fost de 110,35±±6,1782 litri, produc6,1782 litri, producţţie semnifictaiv mai mare (p < 0,05) faie semnifictaiv mai mare (p < 0,05) faţţă de producă de producţţia de ia de 
lapte a caprelor din rasa Carpatină care a fost de lapte a caprelor din rasa Carpatină care a fost de 94,8294,82±±4,089 litri.4,089 litri.

Rezultatele privind producRezultatele privind producţţia de lapte muls la prima fătare a caprelor hibride Fia de lapte muls la prima fătare a caprelor hibride F1 a fost de 1 a fost de 
151,80151,80±±7,7463 litri fa7,7463 litri faţţă de ă de 109,32109,32±±4,967 litri cât s4,967 litri cât s--a a îînregistrat la rasa Carpatinănregistrat la rasa Carpatină. Datele ob. Datele obţţinute inute 
relevă un spor de producrelevă un spor de producţţie mai mare cu 38,9% (diferenie mai mare cu 38,9% (diferenţţă foarte semnificativăă foarte semnificativă) pentru produc) pentru producţţia totală ia totală 
de lapte muls de lapte muls şşi cantitatea zilnică de lapte mulsi cantitatea zilnică de lapte muls..

La prima lactaLa prima lactaţţie caprele hibride F1 ie caprele hibride F1 (50% (50% Saanen x 50% CaSaanen x 50% Carpatinărpatină) au ) au îînregistrat o producnregistrat o producţţie totală ie totală 
de lapte de 262de lapte de 262±±14,5176 litri, 14,5176 litri, îîntrntr--o perioadă de lactao perioadă de lactaţţie de 216ie de 216±±1,6733 zile, produc1,6733 zile, producţţie mai mare cu ie mai mare cu 
28,4% fa28,4% faţţă de rasa Carpatină ă de rasa Carpatină (diferen(diferenţţe semnificative).e semnificative).

Din datele obDin datele obţţinute reiese clar că rasa Saanen folosită la inute reiese clar că rasa Saanen folosită la îîncrucincrucişşări cu rasa Carpatină din zona de ări cu rasa Carpatină din zona de 
câmpie din Sudcâmpie din Sud--Estul Estul ţţării ării –– Dobrogea a avut un efect ameliorator asupra performanDobrogea a avut un efect ameliorator asupra performanţţelor realizate de elor realizate de 
rasa maternărasa maternă..



ProducProducţţia de lapte a caprelor hibride de la SCDCOC Reghinia de lapte a caprelor hibride de la SCDCOC Reghin--MureMureşş

Caprele hibride F1 au avut Caprele hibride F1 au avut îîn prima lună de alăptare o producn prima lună de alăptare o producţţie de lapte de 46,67ie de lapte de 46,67±±1,2425 litri, 1,2425 litri, 
producproducţţie mai mare cu 27,16% faie mai mare cu 27,16% faţţă de producă de producţţia rasei  Carpatine. ia rasei  Carpatine. ÎÎn luna a doua de lactan luna a doua de lactaţţie caprele ie caprele 
hibride au avut o cantitate de lapte mai mare cu 12,33% fahibride au avut o cantitate de lapte mai mare cu 12,33% faţţă de caprele din rasa Carpatinăă de caprele din rasa Carpatină..

Analiza Analiza îîn ansamblu a datelor obn ansamblu a datelor obţţinute relevă faptul că producinute relevă faptul că producţţia caprelor hibride a fost ia caprelor hibride a fost îîn primele n primele 
două luni de lactadouă luni de lactaţţie de 72,80ie de 72,80±±3,75 litri, aceasta fiind semnificativ mai mare (p < 0,05), resp3,75 litri, aceasta fiind semnificativ mai mare (p < 0,05), respectiv cu ectiv cu 
21,74% fa21,74% faţţă de producă de producţţia de lapte a caprelor din rasa maternă de la SCDCOC Reghinia de lapte a caprelor din rasa maternă de la SCDCOC Reghin--MureMureşş..

 Capacitatea de alăptare  Capacitatea de alăptare (pe 90 zile) a caprelor hibride F1 de la SCDCOC Reghin(pe 90 zile) a caprelor hibride F1 de la SCDCOC Reghin--MureMureşş, s, stabilită pe tabilită pe 
baza sporurilor de crebaza sporurilor de creşştere realizate de iezi tere realizate de iezi îîn perioada de alăptare a fost de n perioada de alăptare a fost de 99,3999,39±±2,9178 2,9178 litri, iar litri, iar a a 
caprelor din rasa Carpatină de caprelor din rasa Carpatină de 83,3883,38±±2,612 litri, 2,612 litri, îînregistrândunregistrându--se diferense diferenţţe semnificative e semnificative îîn favoarea n favoarea 
caprelor hibride.caprelor hibride.

 Cantitatea totală de lapte muls a caprelor hibride de la SCDCOC Cantitatea totală de lapte muls a caprelor hibride de la SCDCOC ReghinReghin--MureMureşş la prima lactala prima lactaţţie a ie a 
fost de 191,83fost de 191,83±±4,8657 litri (semnificativ mai mare) fa4,8657 litri (semnificativ mai mare) faţţă de cantitatea de lapte muls de la rasa ă de cantitatea de lapte muls de la rasa 
Carpatină care a fost de Carpatină care a fost de 124,562124,562±±2,4861 litri.2,4861 litri.

ProducProducţţia totală de lapte la prima lactaia totală de lapte la prima lactaţţie a caprelor hibride a fost de 291,2 litri, producie a caprelor hibride a fost de 291,2 litri, producţţie mai ie mai 
mare cu 40% famare cu 40% faţţă de producă de producţţia de lapte a rasei Carpatineia de lapte a rasei Carpatine

ProducProducţţia de lapte a caprelor hibride de la SCDCOC Popăuia de lapte a caprelor hibride de la SCDCOC Popăuţţii--BotoBotoşşaniani

ProducProducţţia de lapte a caprelor hibride F1 ia de lapte a caprelor hibride F1 (Saanen (Saanen x Carpatinăx Carpatină) d) de la SCDCOC Popăue la SCDCOC Popăuţţii--BotoBotoşşani ani îîn n 
perioada de alăptare a fost de perioada de alăptare a fost de 125,93 litri, produc125,93 litri, producţţie mai mare cu 24,73% faie mai mare cu 24,73% faţţă de producă de producţţia rasei ia rasei 
Carpatine din Nordul Moldovei care a fost de 100,48 litri.Carpatine din Nordul Moldovei care a fost de 100,48 litri.

ProducProducţţia de lapte muls a caprelor hibride a fost de 139,84 litri, prodia de lapte muls a caprelor hibride a fost de 139,84 litri, producucţţie mai mare cu 31,26% faie mai mare cu 31,26% faţţă ă 
de rasa Carpatinăde rasa Carpatină..

Calculul producCalculul producţţiei totale de lapte a caprelor hibride F1, la prima lactaiei totale de lapte a caprelor hibride F1, la prima lactaţţie a fost de 265,07 litri, ie a fost de 265,07 litri, 
producproducţţie mai mare cu 27,7% faie mai mare cu 27,7% faţţă de producă de producţţia rasei Carpatine din Nordul Moldovei.ia rasei Carpatine din Nordul Moldovei.

Rezultatele obRezultatele obţţinute evideninute evidenţţiază efectul ameliorator al rasei Saanen asupra populaiază efectul ameliorator al rasei Saanen asupra populaţţiei de capre din iei de capre din 
rasa Carpatină din Nordul Moldoveirasa Carpatină din Nordul Moldovei..



INDICII DE CALITATE AI LAPTELUI LA CAPRELE HIBRIDEINDICII DE CALITATE AI LAPTELUI LA CAPRELE HIBRIDE

Determinarea compoziDeterminarea compoziţţiei chimice a laptelui la caprele hibride comparativ cu caprele iei chimice a laptelui la caprele hibride comparativ cu caprele din rasa din rasa 
Carpatină nu a relevat deosebiri semnificative Carpatină nu a relevat deosebiri semnificative îîn privinn privinţţa cona conţţinutului inutului îîn substann substanţţă uscatăă uscată, g, grăsime răsime şşi i 
proteină la genotipurile create la ICDCOC Palas Constanproteină la genotipurile create la ICDCOC Palas Constanţţa, SCDCOC Reghina, SCDCOC Reghin--MureMureşş şşi SCDCOC Popăui SCDCOC Popăuţţii--
BotoBotoşşani.ani.

DEZVOLTAREA CORPORALĂ A TINERETULUI CAPRIN HIBRIDDEZVOLTAREA CORPORALĂ A TINERETULUI CAPRIN HIBRID

Tineretul caprin hibrid de reproducTineretul caprin hibrid de reproducţţie de la ICDCOC Palasie de la ICDCOC Palas--ConstanConstanţţa a realizat la vârsta de 1a a realizat la vârsta de 1 an  an 

greutăgreutăţţi corporale semnificativ mai mari (p < 0,05) i corporale semnificativ mai mari (p < 0,05) şşi anume 31,5i anume 31,5±±1,0431 kg masculii 1,0431 kg masculii şşi 26,69i 26,69±±0,8525 0,8525 
femelele, fafemelele, faţţă de ă de 28,428,4±±1,0274 1,0274 şşi respectiv 24,52i respectiv 24,52±±0,1768 cât s0,1768 cât s--a a îînregistrat la rasa Carpatinănregistrat la rasa Carpatină..

 Principalele măsurători corporale biometrice făcute au arătat f Principalele măsurători corporale biometrice făcute au arătat faptul că aptul că îîn general tineretul femel n general tineretul femel 
hibrid a avut dimensiuni asemănătoare cu tineretul din rasa Carphibrid a avut dimensiuni asemănătoare cu tineretul din rasa Carpatinăatină, cele 2 genotipuri diferen, cele 2 genotipuri diferenţţiinduiindu--
se se îîn privinn privinţţa lungimii trnchiului, hibrizii având lungimea trunchiului semnia lungimii trnchiului, hibrizii având lungimea trunchiului semnificativ mai mare (p < 0,05), ficativ mai mare (p < 0,05), 
62,2062,20±±0,9820 cm fa0,9820 cm faţţă de lungimea tineretului femel din rasa Carpatină de ă de lungimea tineretului femel din rasa Carpatină de 59,0759,07±±0,8192 cm.0,8192 cm.

Rezultatele obRezultatele obţţinute la tineretul caprin hibrid de la SCDCOC Reghininute la tineretul caprin hibrid de la SCDCOC Reghin--MureMureşş arată faptul că greutatea  arată faptul că greutatea 

celor 2 gencelor 2 genotipuri a fost asemănătoare la masculiotipuri a fost asemănătoare la masculi, , îîn timp ce femelele hibride au realizat o greutate n timp ce femelele hibride au realizat o greutate 
corporală de corporală de 32,14532,145±±1,210 kg semnificativ mai mare fa1,210 kg semnificativ mai mare faţţă de greutatea tineretului femel din rasa ă de greutatea tineretului femel din rasa 
Carpatină Carpatină (25,32(25,32±±1,43351 kg).1,43351 kg).

Aprecierea dimensiunilor corporale Aprecierea dimensiunilor corporale îîntre cele 2 gentre cele 2 genotipuri a dus la concluzia că dimensiunile de notipuri a dus la concluzia că dimensiunile de 
lungime a trunchiului, lungime a trunchiului, lărgimea crupei lărgimea crupei şşi adâncimea toracelui au avut la hibrizi valori semnificativ maii adâncimea toracelui au avut la hibrizi valori semnificativ mai
mari (p < 0,05) famari (p < 0,05) faţţă de rasa Carpatinăă de rasa Carpatină. Acest aspect corelat . Acest aspect corelat şşi cu greutatea corporală mai mare a i cu greutatea corporală mai mare a 
femelelor hibride conduce la concluzia că rasa Saanen a ameliorafemelelor hibride conduce la concluzia că rasa Saanen a ameliorat dezvoltarea corporală a produt dezvoltarea corporală a produşşilor ilor 
obobţţinuinuţţi i îîn urma n urma îîncrucincrucişşăriiării..



Rezultatele obRezultatele obţţinute inute îîn privinn privinţţa dezvoltării caprelor hibride Fa dezvoltării caprelor hibride F1 d1 de la ICDCOC Palas ,e la ICDCOC Palas , comparativ cu  comparativ cu 

rasa maternă au relevat faptul că tineretul femel caprin hibrid rasa maternă au relevat faptul că tineretul femel caprin hibrid F1 F1 a avut la vârsta montei (a avut la vârsta montei (18 lu18 luni) oni) o  

greutate corporală de greutate corporală de 40,2740,27±±1,6604 kg, semnificativ mai mare fa1,6604 kg, semnificativ mai mare faţţă de tineretul femel din rasa ă de tineretul femel din rasa 
Carpatină la aceeaCarpatină la aceeaşşi vârstăi vârstă..

Concluzia generală finală rezultată Concluzia generală finală rezultată îîn  urma efectuării lucrărilor proiectului n  urma efectuării lucrărilor proiectului îîn cadrul n cadrul 
celor 9 etacelor 9 etape este aceea că prin utilizarea pe este aceea că prin utilizarea ţţapilor din rasa Saanen apilor din rasa Saanen îîn n îîncrucincrucişşări cu rasa ări cu rasa 
Carpatină din diferite zone sCarpatină din diferite zone s--a oba obţţinut prima generainut prima generaţţie de capre hibride care deie de capre hibride care deţţin 50% in 50% 
sânge Saanen, respectiv 3 genotipuri, care au avut performansânge Saanen, respectiv 3 genotipuri, care au avut performanţţe semnificativ mai bune e semnificativ mai bune 
fafaţţă de rasa Carpatină ă de rasa Carpatină îîn privinn privinţţa produca producţţiei de lapte.iei de lapte.

INVESTIGAREA POLIMORFISMULUI PROTEINELOR DIN LAPTELE DE CAPRĂINVESTIGAREA POLIMORFISMULUI PROTEINELOR DIN LAPTELE DE CAPRĂ

 Cercetările efectuate pentru determinarea polimorfismului prote Cercetările efectuate pentru determinarea polimorfismului proteinelor din laptele de capră obinelor din laptele de capră obţţinut inut 
de la populade la populaţţiile de rasă Carpatină iile de rasă Carpatină şşi de la caprele hibride F1 obi de la caprele hibride F1 obţţinute prin inute prin îîncrucincrucişşarea rasei area rasei 
Carpatine cu Carpatine cu ţţapi Saanen au relevat faptul că nu sapi Saanen au relevat faptul că nu s--au evidenau evidenţţiat deosebiri iat deosebiri îîn privinn privinţţa polimorfismului a polimorfismului 
proteinelor din lapte proteinelor din lapte îîntre caprele hibride ntre caprele hibride şşi cele din rasa Carpatinăi cele din rasa Carpatină. A. Atât la caprele din rasa Carpatină tât la caprele din rasa Carpatină 
cât cât şşi la caprele hibride si la caprele hibride s--au identificat la locusau identificat la locus--ul ul ββ cazeinei 2 genotipuri, respectiv homozigocazeinei 2 genotipuri, respectiv homozigoţţii BB ii BB şşi i 
heterozigoheterozigoţţii AB, neidentificânduii AB, neidentificându--se genotipul AA.se genotipul AA.

Analiza frecvenAnaliza frecvenţţei genotipurilor a relevat predominanei genotipurilor a relevat predominanţţa alelei B (70%) faa alelei B (70%) faţţă de alela Aă de alela A..

SS--a elaborat tehnologia de ameliorare a produca elaborat tehnologia de ameliorare a producţţiei de lapte la populaiei de lapte la populaţţiile autohtone de iile autohtone de 
caprine prin caprine prin îîncrucincrucişşare ( fig 1 are ( fig 1 şşi 2).i 2).





CONCLUZII

S-au evaluat sub aspectul performanţelor productive şi reproductive 3 populaţii de 
caprine din rasa Carpatină cu nivele productive modeste, proiectul propunându-şi 
ameliorarea acestora prin încrucişare.

În urma încrucişării celor trei populaţii de capre din rasa Carpatină din 3 zone de 
creştere (Sud-Estul ţării, Nordul Moldovei, Podişul Transilvaniei), cu ţapi amelioratori 
Saanen s-au obţinut 3 genotipuri de hibrizi F1 ( 50% Saanen x 50% Carpatină) şi iezi 
hibrizi R1 (75% Saanen x 25% Carpatină) care au fost evaluaţi sub aspectul performanţelor 
morfo-productive.

Rezultatele obţinute pe parcursul etapelor de derulare a proiectului arată faptul că iezii 
hibrizi F1 şi R1 au avut aptitudini mai bune de creştere şi valorificare a laptelui matern în 
perioada de alăptare, comparativ cu cei din rasa Carpatină, sporurile de creştere realizate 
fiind semnificativ mai mari comparativ cu rasa Carpatină.

Sexul şi tipul fătării influenţează greutatea corporală la fătare şi sporul de creştere în 
perioada de alăptare, iezii masculi şi cei din fătări simple realizând greutăţi mai mari decât 
femelele şi iezii obţinuţi din fătări gemelare.

Creşterea şi dezvoltarea tineretului caprin după înţărcare au fost influenţate de rasa 
amelioratoare Saanen, masculi şi femele hibride la vârsta de 9 şi 12 luni au avut greutăţi 
mai mari faţă de tineretul caprin din rasa Carpatină.



Producţia de lapte a caprelor hibride F1 (50% Saanen x 50% Carpatină) la prima 
lactaţie a avut valori semnificativ mai mari la toate genotipurile realizate, aceasta fiind în 
medie mai mare cu 35% faţă de rasa Carpatină.

Indicii de calitate ai laptelui nu au fost influenţaţi de rasa amelioratoare Saanen.

A fost elaborată – „Tehnologia de ameliorare a producţiei de lapte la populaţiile 
autohtone de caprine”, stabilindu-se schema de hibridare şi schiţa tehnologică a unei 
exploataţii cu 100 capre mixte – Carpatină şi hibride.

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului au relevat faptul că eficienţa economică a 
unei exploataţii de capre cu un efectiv de 100 capete este profitabilă numai în condiţiile în 
care se practică hibridarea, mai mult de jumătate din efectiv fiind capre hibride.

Concluzia generală rezultată în urma executării lucrărilor proiectului este aceea că rasa 
Carpatină poate fi ameliorată prin încrucişare cu rasa Saanen, caprele hibride F1 având 
producţia de lapte total şi marfă, semnificativ mai mare comparativ cu contemporanele din 
loturile martor din rasa  Carpatină.


