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FAZA 2

OBIECTIVUL FAZEI 2 

Efectuarea măsurătorilor și a determinărilor 

corporale la descendenții F1 din anul 2020

Termen de predare: 30.06.2020



Activități asociate obiectivului

Determinarea indicilor de reproducție

Bonitarea descendenților F1 din împerecherea femelelor reformă Karakul de 

Botoșani cu berbeci specializați în producția de carne;

Determinarea greutății și a sporului de creștere a produșilor obținuți, la diferite 

intervale de timp;

Efectuarea măsurătorilor corporale la diferite intervale de timp;

Raport de cercetare etapă
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Karakul de Botoșani cu berbeci specializați în producția de carne.

4.1. Efectuarea măsurătorilor corporale la diferite intervale de timp
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Determinarea indicilor de reproducție pentru campania de montă-fătări 2019-

2020 la femelele reformă Karakul de Botoșani utilizate în încrucișarea cu 

berbeci specializați în producția de carne

Tabel  nr. 1. Valorile indicilor de reproducție pentru campania de montă-fătări 2019-2020

Indici de reproducție Valoarea obținută pentru sezonul 

2019-2020 (%)

Fecunditate 97,09

Natalitate 115,53

Prolificitate 119,00

Avort 0,97

Sterilitate 1,94

Fătări simple 76,70

Fătări duble 19,42

Sex ratio 49,58

Indicele de miei simpli 66,39

Indicele de miei dubli 33,61

Indicii de reproducție se încadrează în limitele indicilor de reproducție relatați în literatura de

specialitate pentru rasa Karakul de Botoșani. Comparând indicii de reproducție obținuți cu valorile medii ale

rasei Karakul de Botoșani din literatura de specialitate putem afirma că prin încrucișarea femelelor de rasă

Karakul de Botoșani cu berbeci specializați în producția de carne se obțin valori îmbunătățite ale indicilor de

reproducție, în special în ceea ce privește procentul fătărilor gemelare care contribuie la creșterea

randamentul economic al fermei prin valorificarea unui număr mai mare de produși.



Bonitarea descendenților F1 rezultați din împerecherea femelelor reformă 

Karakul de Botoșani cu berbeci specializați în producția de carne 

În urma centralizării datelor din fișele de bonitare, așa cum este redat și în

tabelul nr. 2 putem observa că a rezultat un număr de 25 produși de culoare albă, 63

produși bălțați, 17 produși de culoar maro, 13 produși de culoare neagră și un produs

șarg. Culoarea mamelor de rasă Karakul de Botoșani s-a transmis la un procent de

79,83% dintre produși, restul de 21,17% (adică cei 24 produși de culoarea albă) au

păstrat culoarea de la berbeci, astfel putem afirma că în generația F1 transmiterea culorii

s-a înclinat în favoarea celei de la rasa Karakul de Botoșani iar în ceea ce privește

calitatea bulajului s-a determinat un buclaj cu o calitate inferioară celei aparținând rasei

Karakul de Botoșani dar posibil la generația R1 acest aspect să se îmbunătățească.

Indicator
Varietate de culoare

Total
Alb Bălțat Brumăriu Halili Maro Negru Roz Șarg Sur

Mame 1 51 2 0 27 18 1 2 1 103

Produși 25 63 0 0 17 13 0 1 0 119

Tabel nr. 2. Distribuția culorilor la produșii F1 din anul 2020



Varietăți de culoarea are produșilor F1 din anul 2020
Alb

Toate varietățile

Bălțat

Brumăriu Maro

Negru

Sur Șarg



Tabel nr. 3. Particularitățile buclajului și constituției la produșii F1 din anul 2020

Tipul de buclaj
Particularitate Tub Bob Aplatizat Inelat

Miei F1 0 46 21 52

Calitatea 

buclajului

Particularitate Mătăsoasă Normală Aspră Moale

Miei F1 0 13 105 1

Luciul
Particularitate Foarte bun Bun Satisfăcător Slab-metalic

Miei F1 0 16 90 13

Constituția
Particularitate Robusta Fina Debilă Grosolană

Miei F1 117 2 0 0

În tabelul nr. 3 sunt centralizate datele privitoare la tipul buclajului, calitatea

buclajului, luciul și constituția produșilor F1. Deoarece s-au folosit la reproducție berbeci din

rase specializate în producția de carne, calitatea buclajului a scăzut, înregistrându-se o

pondere foarte mare a mieilor cu buclaj de tip bob sau inelat (82,35%), cu o calitate aspră

(88,26%), cu un luciu satisfăcător (75,63%) dar cu o constituție robustă (98,32%). Deși

procentele mieilor cu o slabă calitate a buclajului sunt mari, fiind vorba de generație F1,

posibil ca la generația R1 de retroîncrucișare aspectele legate de calitatea buclajului să

vireze în favoarea rasei Karakul de Botoșani.



Materialul biologic aparține raselor Karakul de Botoșani și Rasa de Carne Palas, se află în

creștere și exploatare la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare în Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți-

Botoșani. Au făcut obiectul analizelor categoriile de femele reformă Karakul de Botoșani și produșii acestora

rezultați din încrucișarea cu berbeci specializați în producția de carne. În acest sens au fost constituite două

Determinarea greutății și a sporului de creștere, la diferite intervale de timp, a

produșilor obținuți în 2020 din încrucișarea femelelor reformă Karakul de

Botoșani cu berbeci specializați în producția de carne

Efectuarea măsurătorilor corporale la vârsta de 90 zile

loturi de miei, unul cu miei F1 dintre

femele reformă Karakul de Botoșani

și berbeci din Rasa de Carne Palas

și alt lot de miei aparținând rasei

Karakul de Botoșani. Cele două

loturi au beneficiat de același

tratament experimental, urmărindu-

se la diferite intervale de timp

greutatea corporală și valorile

măsurătorilor corporale.



Tabel nr. 4. Greutățile corporale medii ale mieilor la diferite intervale de timp

Categoria

Miei rezultați în urma încrucișării 

femelelor reformă Karakul de 

Botoșani cu berbeci specializați în 

producția de carne

Miei Karakul de Botoșani

Sex
F M F M

Greutatea medie

La nastere 3,71 kg 3,77 kg 4,03 kg 4,35 kg

la 30 zile 11,00 kg 14,20 kg 10,45 kg 12,56 kg

la 60 zile 21,78 kg 25,39 kg 18,71 kg 22,47 kg

la 90 zile 27,41 kg 32,53 kg 24,46 kg 28,78 kg

la 120 zile 31,19 kg 36,83 kg 28,84 kg 32,14 kg

Spor mediu de creștere 260 g/zi 307 g/zi 240 g/zi 268 g/zi

Așa cum se observă în datele centralizate în tabelul nr. 4 la miei obținuți din încrucișarea

femelelor reformă Karakul de Botoșani cu berbeci specializați în producția de carne se obțin greutăți

corporale mai mari față de cele înregistrate la miei de rasă Karakul de Botoșani la vârstele de 30, 60, 90 și

respectiv 120 zile deși media de la fătare a fost în favoarea mieilor de rasă Karakul de Botoșani. Dacă la

naștere diferența între greutatea medie a produșilor de rasă Karakul de Botoșani și cea a mieilor F1 a fost

de 0,58 kg la masculi și 0,32 kg la femele, raportul s-a inversat pe durata următoarelor cântăriri ajungându-

se ca la vârsta de 120 zile femele F1 să aibă o greutate medie mai mare cu 2,35 kg față de greutatea

femelelor Karakul de Botoșani iar masculii F1 să aibă o greutate medie mai mare cu 4,69 kg față de

greutatea medie a masculilor Karakul de Botoșani.



Tael nr. 5. Valorile medii ale măsurători corporale la mieii F1 și mieii Karakul de Botoșani

Categoria

Miei rezultați în urma încrucișării femelelor reformă 

Karakul de Botoșani cu berbeci specializați în 

producția de carne

Miei Karakul de 

Botoșani

Măsurători corporale F M F M

Înălțime greban la naștere 28.34 cm 29.12 cm 29.87 cm 30.91 cm

la 90 zile 55.85 cm 57.25 cm 55.53 cm 57.82 cm

Înălțime crupa la naștere 28.68 cm 29.82 cm 30.18 cm 32.37 cm

la 90 zile 57.14 cm 58.80 cm 58,25 cm 59.17 cm

Perimetru 

toracic
la naștere 31.74 cm 32.19 cm 29.16 cm 30.87 cm

la 90 zile 67.80 cm 69.28 cm 65.72 cm 67.49 cm

Adâncime 

torace
la naștere 16.62 cm 17.54 cm 15.43 cm 16.07 cm

la 90 zile 28.40 cm 29.57 cm 25.49 cm 26.87 cm

Diferențele nu sunt foarte mari, dar semnificative pentru înregistrarea unor valori mai mari ale

greutății și sporului de creștere în favoarea mieilor F1 și astfel putem afirma că întroducerea la montă a

berbecilor specializați în producția de carne a adus un plus în ceea ce privește sporul de creștere și

greutatea corporală care se vor refracta în eficiența economică a unității prin valorificarea unei producții mai

mari de carne.



Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru continuarea 

proiectului

Au fost determinați indicii de reproducție, pe baza registrelor de montă-fătare, a femelelor reformă de rasă Karakul de

Botoșani pentru sezonul 2019-2020 și comparați cu valorile indicilor de reproducție ai rasei Karakul de Botoșani.

Pentru că femelele aparțin rasei Karakul de Botoșani valorile indicilor de reproducție se încadrează în cele relatate în

literatura de specialitate pentru această rasă, excepție făcând indicele de miei dubli, care este influențat în sens pozitiv

de rasa berbecilor folosiți la reproducție (rasă specializată în producția de carne).

S-a urmărit modul de transmitere a culorii și a caracteristicilor calității buclajului la descendenții F1, rezultatul fiind

unul așteptat, fiind vorba de prima generație de produși, astfel calitatea buclajului s-a diminuat dar s-a menținut la o

valoare destul de ridicată procentul de transmite a culorii de la rasa Karakul de Botoșani.

În ceea ce privește greutatea corporală și dimensiunile corporale acestea au fost în favoarea produșilor F1 comparativ

cu produșii de rasă Karakul de Botoșani, iar acest aspect face ca randamentul economic al unității să crească.

Concluzii

I. Indicii de reproducție se încadrează în limitele indicilor de reproducție relatați în literatura de specialitate pentru

rasa Karakul de Botoșani;

II. În generația F1 transmiterea culorii s-a înclinat în favoarea celei de la rasa Karakul de Botoșani iar în ceea ce

privește calitatea bulajului s-a determinat un buclaj cu o calitate inferioară celei aparținând rasei Karakul de

Botoșani, dar posibil la generația R1 acest aspect să se îmbunătățească;

III. Greutatea medie corporală a masculilor F1 a fost, începând de la naștere mai mare decât media greutății corporale

a femelelor, aspect care s-a menținut pe durata perioadei analizate, constatându-se la vârsta de 120 zile o

diferență de 5,64 kg cu un spor zilnic de 307 gr/zi la masculi și 260 gr/zi la femele;

IV. Greutățile medii ale mieilor F1 au fost superioare greutăților medii ale mieilor de rasă Karakul de Botoșani;

V. Dimensiunile corporale ale mieilor F1 au fost în general mai mari față de dimensiunile corporale ale mieilor

Karakul de Botoșani, iar acest aspect corelat cu o greutate corporală mai mare face ca rentabilitatea pentru

producția de carne să crească, astfel obținându-se un plus financiar prin valorificarea acesteia.


