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1. ROLUL, IMPORTANŢA ŞI OPORTUNITATEA 
CERCETĂRILOR PLANIFICATE ÎN ACEASTĂ FAZĂ

Abordarea acestei direcții în ameliorarea oilor este justificată de faptul că în lumea,
cererea față de brânzeturile obținute din laptele de oaie este în creștere. În Europa țările
cele mai mari consumatoare de brânzeturi și alte produse derivate din procesarea
laptelui de oaie sunt: Franța, Grecia, Bulgaria, Romania, Italia și Spania. Spre exemplu,
în Franța, după o scădere a producției de lapte de oaie de 2% în 2012, comparativ cu
2011, a crescut cu mai mult de 1% în 2013, revenind practic la nivelul înregistrat în
noiembrie 2011. Această creștere se bazează atât pe numărul total al ovinelor cât și pe
aportul progresului genetice înregistrat în ameliorarea oilor pentru această producție.

Principalele mijloace de anticipare şi predeterminare a însuşirilor valoroase, proprii
descendenţei viitoare, sunt reprezentate, în primul rând, de cunoaşterea valorii de
ameliorare a reproducătorilor aleşi, masculi și femele, şi de potrivirea judicioasă a
acestora în cadrul împerecherilor practicate.

În țara noastră unele studii de genetică cantitativă indică faptul că ritmul de
ameliorare genetică pentru producția de lapte este situat sub pragul de 1% anual, însă o
optimizare a programelor de ameliorare ar determina o creştere la peste 2% anual
(Drăgănescu, C. 1979). Deci, obţinerea unor progrese evidente are la bază efectul
concomitent obținut atât prin aplicarea principiilor ameliorării genetice, cât şi prin
îmbunătăţirea evidentă a condiţiilor de mediu.



2. SCOPUL CERCETĂRILOR

Obiectivele planificată în această etapă au vizat efectuarea unui
control productive în vederea determinării nivelului producției de
lapte al noii populații comparativ cu performanțele obținute de la
rasa locală Țigaie.

Scopul prezentelor cercetări derivă și din faptul că atât laptele cât şi
carnea, reprezintă şi caractere ce pot reprezenta obiectul ameliorării
deoarece sunt şi însușiri care influențează foarte mult principale ale
producţiei.

Cunoaşterea potenţialului lactogen la ovine prezintă o deosebită
importanţă atât din punct de vedere biologic cât şi economic.



3. METERIAL BIOLOGIC ȘI METODE DE LUCRU

Toate activitățile planificate au fost efectuate pe categoriile de ovine
aflate în acest moment pe stocul viu al exploataţiilor situate în diferite zone
din Podişul Central Moldovenesc și care au acceptat și au permis accesul
colectivului de cercetare pentru a aplica tehnici de control al producției de
lapte.

De aceea obiectivele și metodele aplicate în tehnica experimentală a
cercetărilor planificate în această etapă au fost multiple și asociate cu
activități dintre cele mai diverse.

Evaluarea performanțelor pentru cantitatea de lapte produs în timpul
lactației, supuse controlului, s-a bazat pe planificarea unor controale
productive succesive, folosind pentru perioada de lactație metoda Nica
(această metodă ia în considerare faptul că 1 kg spor, realizat de miei în
perioada de lactație, se obține cu 4,5 kg lapte până la vârsta de 60 de zile)
în timp ce pentru perioada în care femelele au fost supuse mulsului exclusiv
metoda aplicată a fost AT4 respectând specificațiile tehnice propuse de
ICAR (International Committee for Animal Recording).



Fig. 1. Oi adulte din noul tip de ovine



4. REZULTATE OBȚINUTE ȘI INTERPREATAREA ACESTORA

Pe parcursul activităților de cercetare care s-au desfășurat în această
etapă s-a urmărit evaluarea potențialului lactogen al ovinelor care au
fost incluse în protocolul experimental.

Fiind vorba de aplicarea unor activități de cercetare, dar și o analiză
detaliată a potențialului lactogen caracteristic ovinelor aflate în Podișul
Central Moldovenesc în afară de oi de rasă Țigaie și de femele metise
rezultate din încrucișarea acestora cu berbeci Awassi (Aw x Ti) au mai
fost incluse în protocolul experimental și un lot format din metiși rezultați
din încrucișarea aceleiași rase locale cu berbeci Lacaune (La x Ti).



4.1. EVALUAREA PRODUCŢIEI DE LAPTE PENTRU 
PERIOADA DE ALĂPTAT

Estimarea producţiei de lapte pentru perioada de alăptat s-a făcut prin metoda cântăririlor de
control ale mielului, la fătare, la 28 de zile şi la înţărcare (75 zile). Pentru efectuarea cântăririlor s-au
selectat câte 30 de miei din loturile Ţigaie şi Aw x Ti şi 12 din lotul La x Ti, aceştia fiind fătaţi într-un
interval de trei zile.

Lotul
Producţia de lapte

la 28 zile pentru perioada de alăptare
n V % n V %

Ti 80 26,55±0,82 16,90 30 57,19±1,43 13,66
Aw x Ti 80 25,38±0,63 13,53 30 62,05±0,56 4,93
La x Ti 55 24,03±0,34 4,84 10 55,26±0,70 4,01

Tabel 1 Producţia de lapte pentru perioada de alăptat (kg)

Specificare Diferenţa ± Semnificaţia statistică
Ti – Aw x Ti + 1,19 N.S. – F (1,3114) < Fα (4,0068) pentru 0,05

Aw x Ti – La x Ti + 1,32 N.S. – F (0,1997) < Fα (4,0847) pentru 0,05
La x Ti  – Ti ̶  2,51 N.S. – F (3,6098) < Fα (4,0847) pentru 0,05

Tabel 2 Diferenţa şi semnificaţia diferenţei, dintre oi pentru producţia de lapte la 28 zile (kg)



Fig. 2. Cuplul format din miel și oaie mamă din noul tip de ovine 



În urma analizării datelor obținute putem concluziona că oile Ţigaie au avut o
producţie superioară de lapte în prima parte a lactaţiei, fapt explicat prin sporul în greutate
mai mare realizat, de mieii acestui lot, în primele 28 zile de viaţă, dar inferioară comparativ
cu lotul metis Aw x Ti dacă ne raportăm la întreaga perioadă de alăptat.

Cantitatea de lapte estimată pentru lotul Ţigaie, la 28 zile, de 26,55 kg, este inferioară
valorilor menţionate de Radu R. şi colab., 2010, de 30,45 kg.

Diferenţele înregistrate între cele trei loturi pentru producţia de lapte şi semnificaţia
statistică a acestora sunt prezentate în tabelul 2. Cea mai mare diferenţă s-a înregistrat
între lotul metis La x Ti şi la cel Ţigaie fiind de 2,51 kg, în timp ce cea mai mică diferență a
fost de 1,19 kg dintre oile Ţigaie şi cele metise Aw x Ti. Între loturile metise diferenţa a fost
de 1,32 kg. Diferenţele înregistrate între cele trei loturi analizate au fost nesemnificative din
punct de vedere statistic.

Specificare Diferenţa ± Semnificaţia statistică

Ti – Aw x Ti ̶  4,87 ** – F (10,1346) > Fα (7,0931) pentru 0,01

Aw x Ti – La x Ti + 6,79 *** – F (41,7187) > Fα (12,7141) pentru 0,001

La x Ti  – Ti ̶  1,92 N.S. – F (0,5801) < Fα (4,0982) pentru 0,05

Tabel 3. Diferenţa şi semnificaţia diferenţei, dintre oi pentru
producţia de lapte realizată pe durata alăptării  (kg)



Fig.3. Reprezentarea grafică a producției de lapte total și supt la 
cele trei loturi



Fig. 4. Dezvoltarea glandei mamare la noul tip de ovine



Producţia de lapte estimată la lotul de oi Ţigaie pentru întreaga perioadă de
alăptare de 57,19 kg, este superioară cu aproximativ 3,5 kg faţă de valoarea de
53,6 kg, menţionată de Radu R. şi colab., 2010, pentru aceeaşi perioadă.

Producţia de lapte a oilor ce aparţin lotului metis Aw x Ti a fost cu 8,48 %
mai mare cu cea a oilor Ţigaie, pentru întreaga perioadă de alăptare, celălalt lot
hibrid înregistrând o cantitate mai mică cu 3,37 %, comparativ cu acelaşi lot de
referinţă.

Diferenţele existente între producţia medie de lapte la cele trei loturi de
ovine studiate, se pot remarca din reprezentarea grafică prezentată în figura
9.14. Pentru perioada fătare – 28 zile, cea mai mică producţie a fost de 24,03 kg
realizată de lotul de oi metise La x Ti, în timp ce lotul de oi Ţigaie a realizat un
plus de aproximativ 2,5 kg, respectiv 26,55 kg lapte.

Diferenţa dintre producţia de lapte realizată de lotul metis Aw x Ti şi lotul de
oi Ţigaie a fost de 1,17 kg. Pentru total perioadă de alăptat, lotul de oi hibride
Aw x Ti a avut o producţie de 62,05 kg, cu 10,94 % mai mare comparativ
producţia realizată de celălalt lot de oi metise La x Ti şi cu 7,83 % mai mare faţă
de producţia avută de oile Ţigaie.



4.2. EVALUAREA PRODUCȚIEI DE LAPTE PENTRU PERIOADA DE MULS

În tabelul 4 sunt prezentate valorile medii, limitele minime şi maxime şi variabilitatea
înregistrată la oile aparţinând celor trei loturi pentru producţia de lapte marfă.

Analizând datele constatăm că lotul de oi hibride Aw x Ti a avut cea mai mare producţie
de lapte muls cu 77,62 kg, în timp ce celalalt lot metis a avut o producţie de doar 39,44 kg
fiind cea mai mică dintre cele trei loturi evaluate.

Tabel 4 Producţia de lapte pentru perioada de muls (kg)

Lotul N

Producţia de lapte muls

V %
Limite

minim maxim

Ti 80 41,57±3,09 33,28 21,12 92,99

Aw x Ti 80 77,62±3,75 25,41 43,62 130,30

La x Ti 50 39,44±3,97 30,41 22,64 61,02



Diferenţele şi semnificaţia statistică a diferenţelor dintre loturile de oi
evaluate pentru producţia de lapte marfă sunt prezentate în tabelul 9.60. Cele mai
mari diferenţe s-au înregistrat între lotul metis Aw x Ti şi celelalte două loturi, oile
Aw x Ti având o producţie superioară cu 36,05 kg faţă de cele Ţigaie şi cu 38,18
kg faţă de celalat lot hibrid, din punct de vedere statistic diferenţele fiind foarte
semnificative. Între lotul La x Ti şi Ţigaie diferenţa a fost de 2,13kg, aceasta fiind
nesemnificativa din punct de vedere statistic.

Tabel 5. Diferenţa şi semnificaţia diferenţei, dintre oi pentru producţia de lapte marfă (kg)

Specificare Diferenţa ± Semnificaţia statistică

Ti – Aw x Ti ̶  36,05 *** – F (38,0082) > Fα (12,0154) pentru 0,001

Aw x Ti – La x Ti + 38,18 *** – F (32,7757) > Fα (12,7141) pentru 0,001

La x Ti  – Ti ̶  2,13 N.S. – F (2,7324) < Fα (4,0982) pentru 0,05



4.3. EVALUAREA PRODUCŢIA TOTALĂ DE LAPTE 

Pentru determinarea producţiei totale de lapte s-a utilizat metoda A4 de estimare,
efectuându-se patru controale pe durata lactaţiei conform metodologiei. În zilele de control
cantitatea de lapte mulsă a fost determinată atât la mulsul de dimineaţă cât şi la mulsul de
seară. Metoda utilizată pentru stabilirea cantităţii de lapte muls a fost gravimetrică, pentru
acesta utilizându-se cântarul electronic şi cupe de muls standard. Intervalul între zilele de
control a fost stabilite astfel încât să se respecte metodologie europeană de control a
producţiei de lapte.

Tabel 6. Producţia totală de lapte (kg)

Specificare Ti Aw x Ti La x Ti
n 140 115 14

98,77 139,67 94,70
1,29 1,61 3,57

V % 15,43 12,34 14,09
s 15,2448 17,2384 13,3515

Limite
Minimă 76,82 97,15 76,82
Maximă 138,89 187,99 115,24



Valorile producţiei medii totale de lapte sunt prezentate în tabelul 9.61, studiind
datele constatăm că populaţia de oi metise Aw x Ti a realizat 139,67 kg, cu 29,28 % mai
mult comparativ cu cât a înregistrat populaţia de Ţigaie respectiv 98,77 Kg. Producţia de
lapte medie totală a populaţiei de oi metise Aw x Ti, a fost superioară cu 32,20 %
populaţiei metise de La x Ti, acesta din urmă obţinând o medie de 94,70 kg.

Tabel 7 Diferenţa şi semnificaţia diferenţei, dintre producţia medie totală de lapte (kg)

Specificare Diferenţa ± Semnificaţia statistică

Ti – Aw x Ti ̶  40,90 *** - F (403,6698) > Fα (11,0849) pentru 0,001

Aw x Ti – La x Ti + 44,97 *** - F (88,2851) > Fα (11,3487) pentru 0,001

La x Ti - Ti ̶  4,07 N.S. - F (0,8958) < Fα (3,9034) pentru 0,05

Diferenţele în valori absolute sunt prezentate în tabelul 9.62 şi au fost de 44,97 kg lapte
între populaţiile metise, din punct de vedere statistic diferenţele fiind foarte semnificative
(prag de 0,001) şi de 40,90 kg, între populaţia hibridă Aw x Ti şi Ţigaie, diferenţele fiind foarte
semnificative (prag 0,001) din punct de vedere statistic şi în acest caz. Comparativ, între
populaţia de oi Ţigaie şi populaţia de oi metise La x Ti diferenţa a fost de doar 4,07 kg,
diferenţele fiind nesemnificative din punct de vedere statistic.

Variabilitatea medie realizată relevă necesitatea continuării lucrărilor de selecţie şi
ameliorare a celor trei populaţii în direcţia creşterii producţiei de lapte.



Fig. 5 Producţia medie totală de lapte 



Fig. 6. Exprimarea grafică a diferențelor de producție dintre loturile cercetate



Valorile determinate în timpul cercetărilor privind producţia medie totală
de lapte – 98,77kg, sunt pentru populaţia de oi Ţigaie puţin sub valorile
menţionate de literatura de specialitate 110 – 120 kg. (Pascal C., 2007),
acest lucru datorându-se în mare parte tehnologiei de creştere utilizate în
ferma Izvoru Berheciului.

Producţia de lapte înregistrată la populaţia metisă La x Ti este
nemulţumitoare, acest fapt datorându-se în principal sensibilităţii crescute
indusă de rasa paternă, dar şi a faptului că berbecii de import folosiţi pentru
obţinerea populaţiei hibride aparţin probabil liniei de carne, aceştia fiind cel
mai probabil indiferenţi din punct de vedere al ameliorării producţiei de lapte
pentru populaţia de ovine Ţigaie existentă în cadrul S.C.D.C.O.C. Secuieni-
Bacău.



CONCLUZII

Opțiunea pentru utilizarea încrucișărilor de ameliorare a producției de lapte la ovine s-a
dovedit a fi o soluție tehnică pozitivă care permite ca timpul de creștere a performanțelor
pentru producția de lapte la ovine să se reducă considerabil comparativ cu aplicarea
ameliorării performanțelor în rasă curată.

Utilizarea rasei Awassi a fost benefică și a permis atingerea obiectivului principal al
cercetărilor întrucât la lotul metis rezultat prin participarea acestei rase la încrucișare
producția medie totală de lapte obținută în decursul unei lactații de 205 zile a fost superioară
cu peste 28% comparativ ci nivelul aceluiași caracter determinat la lotul format din femele
locare Țigaie.

Privitor la rasa Lacaune, datorită faptului că femelele metise de primă generație
manifestă au avut un nivel l producției medii inferioară cu aproximativ 4% față de cea a
determinată la lotul format din oi rasă pură Țigaie, aspect datorat în mare parte sensibilității
crescute față factorii de microclimat, se recomandă ca berbecii acestei rase să fie utilizați
îndeosebi la încrucișări de infuzie.
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