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RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

Obiectivul general din Planul sectorial: Obiectivul general 4 : Sisteme de 
exploatare, fond genetic şi tehnologii performante în cre şterea animalelor.
Obiectivul specific din Planul sectorial: Obiectivul specific 4.1.: Tehnici 
performante, linii, popula ţii şi hibrizi de animale superioare din punct de vedere  
calitativ, cantitativ, economic şi competitiv pe pia ţa intern ă şi în UE
Durata de realizare a proiectului 08.12. 2006-31.10 .2010
Bugetul  alocat de MADR 1 663 347 lei



OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al lucr ărilor proiectului îl constituie îmbun ătăţirea 

produc ţiei de carne la rasele şi popula ţiile de ovine şi caprine din zona 
montan ă şi submontan ă prin perfec ţionarea tehnologiei de îngr ăşare a mieilor 
şi iezilor în sistem intensiv şi semiintensiv, ob ţinerea mieilor şi iezilor hibrizi 
de prim ă genera ţie F1, perfec ţionarea tehnologiei de îngr ăşare a ovinelor şi 
caprinelor adulte  reformate şi sporirea produc ţiei de carne prin ob ţinerea 
unui num ăr mai mare de produ şi, utilizând metode de intensivizare a 
reproduc ţiei.
Obiectivul general al proiectului se va realiza pri n efectuarea unor activit ăţi de 
cercetare-dezvoltare şi anume:
� perfec ţionarea tehnologiei de îngr ăşare a mieilor şi iezilor în sistem 
semiintensiv de 180 -200 zile şi în sistem intensiv de 100 -120 zile;
�ob ţinerea mieilor hibrizi de prim ă genera ţie F1 (încruci şare industrial ă) prin 
încruci şarea berbecilor din rase specializate  pentru produ cţia de carne 
(Texel, Suffolk, Blackface şi Popula ţia de carne Palas) cu oi de ras ă Merinos, 
Ţigaie şi Ţurcan ă;
�ob ţinerea iezilor hibrizi de prim ă genera ţie F1 (încruci şare industrial ă) prin 
încruci şarea ţapilor din rasele Boer cu capre din rasa Carpatin ă;
�realizarea unor carcase de calitate superioar ă a căror valorificare s ă se 
realizeze la pre ţuri avantajoase pentru cresc ătorii de ovine şi caprine;
�sporirea produc ţiei de carne prin ob ţinerea unui num ăr mai mare de produ şi 
utilizând metode de intensivizare a reproduc ţiei.



               Lucrările proiectului s-au realizat  la:
Unitatea contractant ă şi la parteneri. Efectivele pe care se 

desfăşoară lucrările în unităţile de cercetare sunt repartizate după cum 
urmează:
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cre şterea Ovinelor şi 
Caprinelor Palas-Constan ţa – oi Merinos din zona Dobrogei şi capre 
din rasa Carpatină, ecotipul de Dobrogea.
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cre şterea Ovinelor şi 
Caprinelor Reghin – rasa Ţigaie din Mureş şi capre din rasa Carpatină.
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cre şterea Ovinelor şi 
Caprinelor Caransebe ş – rasa Ţurcană Albă din zona Banatului, capre 
de rasă Carpatină şi capre din rasa Albă de Banat;
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cre şterea Ovinelor şi 
Caprinelor Bilciure şti-Dâmbovi ţa – rasa Ţigaie din zona Subcarpaţilor 
Meridionali.
Institutul de Biologie şi Nutri ţie Animal ă Balote şti - elaborarea raţiilor 
furajere şi analiza digestibilităţii furajelor.
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Paji şti Bra şov - rasa 
Ţigaie de Braşov.



Metisi

Metis Blackface x Ţurcană

Metişi Suffolk x Merinos

Tineret ovin metis



Metis Texel x Merinos

Tineret ovin metis

Metişi Suffolk x Ţurcană



Tineret ovin metis

Miei metişi Linia de 
carne-Palas x Ţigaie

Păşune-ICDP Braşov



IEZI METIŞI BOER X CARPATINĂ

IEZI METIŞI BOER X CARPATINĂ



IED METIS BOER X CARPATINĂ

IEZI METIŞI BOER X CARPATINĂ



Conform planului de realizare al proiectului, pe parcursul celor 9 etape au fost
prevăzute acţiuni şi lucrări experimentale care au urmărit următoarele aspecte:
� obţinerea mieilor hibrizi de primă generaţie F1 (încrucişare industrială) prin 
încrucişarea berbecilor din rase specializate  pentru producţia de carne (Texel , 
Suffolk, Blackface şi Populaţia de carne Palas) cu oi de rasă Merinos, Ţigaie şi 
Ţurcană;
� obţinerea iezilor hibrizi de primă generaţie F1 (încrucişare industrială) prin 
încrucişarea ţapilor din rasa  Boer, cu capre din rasa Carpatină;
� perfecţionarea tehnologiei de îngrăşare a mieilor şi iezilor în sistem intensiv şi 
semiintensiv;
� realizarea unor carcase de calitate superioară a căror valorificare să se realizeze 
la preţuri avantajoase pentru crescătorii de ovine şi caprine;
� analiza chimică şi microbiologică a cărnii de ovine şi caprine;
� perfecţionarea tehnologiei de îngrăşare a ovinelor reformate;
� sporirea producţiei de carne prin obţinerea unui număr mai mare de produşi 
utilizând metode de intensivizare a reproducţiei. 
  Lucrările proiectului s-au finalizat cu următoarele rezultate:
- Raţiile furajere au fost alcătuite pentru animale  diferit în funcţie de specie, rasa, 
greutate corporală şi zonă de creştere, s-a urmărit crearea unor condiţii de confort 
animalelor.
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SPORUL MEDIU ZILNIC PE TOTAL PERIOAD Ă ŞI PE FAZE DE 
ÎNGRĂŞARE (g)

Texel x Merinos Merinos Suffolk X Turcana Turcana Populatia de carne X Tigaie



Consumul  mediu de UNC, PDIN şi PDIE/kg spor la  
                         îngrăşarea  mieilor în sistem intensiv 

Rasa/ populaţia Spor total 
(kg) 

Consum UNC 
total 

 

Consum 
mediu 

UNC/kg spor 

Consum 
PDIN 
total 

Consum mediu 
PDIN/kg spor 

Consum 
PDIE 
total 

Consum 
mediu de 

PDIE/kg spor 

Miei Texel x 
Merinos  

22,37 109,26 4,88 12996 581,1 13551 605,8 

Miei Merinos 18,16 109,26 6,02 12996 715,6 13551 746,2 

Miei Suffolk x 
Ţurcană 

19,25 109,26 5,67 12996 675,1 13551 703,9 

Miei Ţurcană 18,1 109,26 6,04 12996 718,0 13551 748,7 

Miei populaţia de 
cane X Ţigaie 

21,06 109,26 5,19 12996 617,1 13551 643,4 

 

    Consumul  mediu de UNC, PDIN şi PDIE/kg spor la 
îngrăşarea  iezilor în sistem intensiv 

 
Rasa/ populaţia Spor 

total 
(kg) 

Consum 
UNC 
total 

 

Consum 
mediu 

UNC/kg 
spor 

Consum 
PDIN 
total 

Consum 
mediu 

PDIN/kg 
spor 

Consum 
PDIE 
total 

Consum 
mediu de 
PDIE/kg 

spor 
Iezi Boer x Carpatină 

ICDCOC Palas 
 
13,93  

 
93,73 

 
6,73 

 
9702,5 

 
696,5 

 
9594,5 

 
688,8 

Iezi Carpatină ICDCOC 
Palas 

 
15,42 

 
93,73 

 
6,08 

 
9702,5 

 
629,2 

 
9594,5 

 
622,2 

Iezi Boer x Carpatină 
SCDCOC Caransebeş 

 
13,40  

 
93,73 

 
6,99 

 
9702,5 

 
724,1 

 
9594,5 

 
716,1 

Iezi Carpatină 
SCDCOC Caransebeş 

 
15,45 

 
93,73 

 
6,07 

 
9702,5 

 
627,9 

 
9594,5 

 
621,0 
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EVOLUŢIA GREUTĂŢII CORPORALE LA TINERETUL CAPRIN ÎNGR ĂŞAT
 IN SISTEM INTENSIV (kg) 

Iezi de rasa Carpatina-ICDCOC Palas
Iezi metisi Boer X Carpatina ICDCOC Palas
iezi de rasa Carpatina SCDCOC Caransebes
Iezi metisi Boer X Carpatina SCDCOC Caransebes

SPORUL MEDIU ZILNIC LA TINERETUL CAPRIN  ÎNGR ĂŞAT IN SISTEM INTENSIV 
(g)
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TINERETULUI OVIN ÎNGRĂŞAT

Texel x Merinos Merinos Suffolk x Turcana Populatia de carne Palas x Tigaie Turcana
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La recondi ţionarea pe p ăşune a oilor adulte reformate s-au constatat: la oile 
din rasa de lapte–Palas sporul total în greutate de 12,20±0,52 kg, greutatea 
carcasei 24,28±1,32 kg, randamentul la sacrificare 43,76±1,2%; la oile Merinos de 
Palas, sporul total în greutate de 12,60±0,43 kg, greutatea carcasei 27,56±0,78 kg, 
randamentul la sacrificare 46,82±1,7%; la oile din populaţia de carne–Palas sporul 
total în greutate de 13,39±0,28 kg, greutatea carcasei  de 28,92 ± 0,94 kg, 
realizăndu-se un randament la sacrificare de 46,75±1,5%; la oile din populaţia 
prolifică–Palas sporul total în greutate de 9,50 ± 0,34 kg, greutatea carcasei de 
25,22±1,07kg, randamentul la sacrificare 44,81±1,5%; la oile din rasa Ţurcană 
sporul total în greutate de 9,10±0,23 kg, greutatea carcasei  de 21,18± 0,96kg, 
randamentul la sacrificare de 42,891±1,1%.

La recondi ţionarea berbecilor reforma ţi în stabula ţie permanent ă s-a 
constatat: la berbecii din rasa de lapte-Palas sporul total în greutate a fost 
13,36±0,32 kg, greutatea carcasei 35,12±0,87 kg, randamentul la sacrificare de 
46,3 ±1,2%; la berbecii din rasa Merinos de Palas sporul total în greutate a fost de 
20,5 0± 0,38 kg, greutatea carcasei  41,75±1,12 kg, randamentul la sacrificare 
48,6±1,7%; la berbecii din populaţia de carne-Palas sporul total în greutate de 
19,80±0,57 kg, greutatea carcasei  de 43,65 ±1,17 kg, randamentul la sacrificare 
49,4±1,6%; la berbecii din populaţia prolifică-Palas sporul total în greutate a fost de 
15,97±0,83 kg, greutatea carcasei  de 36,64± ,21 kg, randamentul la sacrificare de 
45,7±1,2 %; la berbecii din rasa Ţigaie sporul total în greutate a fost de 10,03±0,51 
kg, greutatea carcasei  de 30,23 ± 1,07 kg, randamentul la sacrificare de 43,6 ±
1,7%. 



La recondi ţionarea pe p ăşune a caprelor mame reformate  s-au constatat 
următoarele: la caprele din rasa Carpatină de la ICDCOC Palas sporul total în 
greutate a fost de 10,59 ± 0,34  kg, greutatea carcasei  a fost de 20,59 ± 0,62  kg, 
randament la sacrificare de 44,49 ± 1,5%; la caprele din rasa Carpatină de la 
SCDCOC Caransebeş sporul total în greutate a fost de 10,11±0,37 kg, greutatea 
carcasei  de 19,42 ± 1,03  kg, randamentul la sacrificare de 44,46±1,2%; la caprele 
din rasa Albă de Banat de la SCDCOC Caransebeş sporul total în greutate a fost de 
9,86 ± 0,34  kg, greutatea carcasei  de 20,25± 0,85  kg, randamentul la sacrificare 
de 45,73 ± 1,3 %. 

Proiectul a stabilit tehnologii eficiente de îngr ăşare a mieilor şi iezilor în 
sistem intensiv şi semiintensiv (Perfecţionarea tehnologiei de îngrăşare a mieilor 
şi iezilor în sistem intensiv şi semiintensiv), obţinerea mieilor şi iezilor hibrizi de 
primă generaţie F1 şi recondiţionare prin îngrăşare a ovinelor şi caprinelor adulte 
excluse de la reproducţie  se urmăreşte îmbunătăţirea cantităţii şi  calităţii cărnii. 
     Proiectul a demonstrat că efectuarea aprecieri carcaselor şi standardizarea 
tranşării carcaselor, cu valabilitate la nivel european, a îmbunătăţit modalitatea de 
comercializare a cărnii de ovine şi de caprine (Efectuarea sacrificărilor de control, 
aprecierea calităţii carcaselor; Efectuarea tranşării carcaselor). Se estimează o 

reducere a preţului furajelor, prin folosirea producţiei vegetale secundare la 
alcătuirea amestecului unic ce se administrează tineretului ovin şi caprin în 
perioada de îngrăşare. 


