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FAZA 3

ACTIVITĂȚILE FAZEI 3

Activitatea 3.1.
Elaborarea tehnologiei de ingrasare a tineretului metis
Activitatea 3.2.
Aprecierea în sistem SEUROP a carcaselor descendenților masculi 
din anul 2020.
Activitatea 3.3.
Pregătirea pentru montă a nucleului de femele și masculi din cadrul 
loturilor experimentale

Termen de predare: 31.10.2020



CUPRINS

1. Elaborarea tehnologiei de îngrășare a tineretului metis.
1.1. Constituirea loturilor experimentale.
1.2. Îngrășarea tineretului metis.

2. Aprecierea în sistem SEUROP a carcaselor descendenților masculi din anul 
2020.

2.1. Efectuarea aprecierii carcaselor produșilor masculi din anul 2020.
2.2. Evaluarea randamentului la sacrificare și a calității carcasei.

3. Pregătirea pentru montă a nucleului de femele și masculi din cadrul loturilor 
experimentale.

3.1. Identificarea femelelor reformă de rasă Karakul de Botoșani care vor fi 
utilizate la împerechere cu masculi specializați în producția de carne.
3.2. Pregătirea femelelor pentru montă.
3.3. Evaluarea reproducătorilor masculi din punct de vedere al calității 
materialului seminal și a manifestării reflexelor sexuale.
3.4. Genotiparea părinților (femele și masculi) utilizați la reproducție și 
genotiparea tineretului an curent.

4. CONCLUZII.



Elaborarea tehnologiei de îngrășare a tineretului metis
 de la vârsta de 2 săptămâni miei au fost învățați cu furaje grosiere (fân de lucernă de bună calitate) prin
asigurarea acestuia în spațiu amenajat separat (școala mieilor), unde nu au acces oile mame.
 tot în școala mielor au fost introduse și uluce pentru administrarea furajelor concentrate în amestec uruit;
 elaborarea unui program de supt începând cu vârsta de 30 zile astfel oile mame beneficiază de repaus de
câteva ore pe timpul zilei. Oile mame deasemenea beneficiază de amestec de cereale și furaje grosiere;
 cu cât miei se aproprie de vârsta de întărcare cu atât programul de supt este din ce în ce mai scurt pentru
ca trecerea să fie cât mai ușor resimțită și miei să fie obișnuiți cu hrana uscată;
 după înțărcare miei rămân la stabulație, administrându-li-se fân de lucernă, amestec de cereale uruit, un
semifân de lucernă (lucernă proaspăt cosită și lăsată câteva zile la uscat) și apă la discreție.

Furajarea loturilor de tineret metis an 2020



Îngrășarea tineretului metis
- în cazul produșilor de sex femel, la naștere diferența de greutate medie a mieilor metis
față de miei Karakul de Botoșani a fost de 0,3 kg, la vârsta de 30 de zile s-a înregistat o
diferență de 1 kg, la 60 de zile o diferență de 1,2 kg, la vârsta de 90 de zile o diferență de
0,7 kg, la vârsta de 120 de zile diferența înregistata este de 3,4 kg și respectiv la vârsta
de 180 de zile diferența înregistata este de 7,0 kg
- referitor la produșii de sex mascul, diferența între media greutății inregistrată la naștere
a celor două loturi a fost de 0,3 kg, urmând ca la 30 de zile să se inregistreze o diferență
de 1,1 kg, la 60 de zile cântărirea celor două loturi indicând o diferență de 0,9 kg, la 90
de zile o diferența este de 0,6 kg, la 120 de zile o diferență de 2,3 kg și la 180 de zile a
fost înregistrată diferență de 10,3 kg.

Greutatea medie a mieilor din anul 2020 la diferite vârste

Vârsta la cântărire
Produși de la femele reformă 
Karakul de Botoșani (lot 1)

Produși Karakul de 
Botoșani (lot 2)

Diferența între valorile 
medii ale greutății

femele masculi femele masculi femele masculi
La naștere (kg) 3,7 3,9 3,4 3,6 0,3 0,3
La 30 zile (kg) 14,8 17,2 13,5 15,9 1,0 1,1
La 60 zile (kg) 22,3 23,5 20,9 22,3 1,2 0,9
La 90 zile (kg) 24,8 26,4 23,8 25,6 0,7 0,6
La 120 zile (kg) 32,5 36,9 30,8 34,3 3,4 2,3
La 180 zile (kg) 42,3 61,6 35,3 51,3 7,0 10,3



Aprecierea în sistem SEUROP a carcaselor descendenților 
masculi din anul 2020

Există cinci clase principale de confomație: E, U, R, O, P conform
imaginilor iar clasa S este o clasă apărută mai târziu care este reprezentativă
pentru ovinele cu muschi dubli de tip „culard”

•carcase acoperite – sunt învelite aproape în totalitate de un strat 
uniform de grăsime, fără a fi însă în exces; depozitele de grăsime sunt 
mai mari la baza cozii și pe linia coloanei vertebrale; mușchii 
intercostali sunt vizibili, iar cei dispuși pe fața externă sunt mai slab 
vizibili;

•carcase grase – pot fi acoperite în totalitate de un strat gros de 
grăsime; pe membre, acoperirea este mai redusă; pe fața internă a 
cavității toracice grăsimea este dispusă sub formă de glomerule, 
rinichiul este bine acoperit de grăsime; la oile adulte, stratul și 
depozitele de grăsime sunt evidente;

•carcase foarte grase – sunt acoperite cu grăsime în exces; mușchii 
intercostali sunt bine infiltrați cu grăsime; rinichiul este acoperit cu 
un strat consistent de grăsime.Clasificarea carcaselor în funcție distribuția grăsimii

În funcție de distribuția grăsimii pe suprafața carcasei, din punct de 
vedere comercial, acestea se clasifică în următoarele categorii:

• carcase slabe, sunt cele la care grăsimea este absentă, atât în interiorul 
carcase, cât și în exterior, mușchii sunt foarte vizibili;

• carcase cerate – grăsimea este dispusă la suprafața carcasei sub 
forma unei pelicule uniforme subțiri și o acoperă parțial; muschii spetei și ai 
jogoului sunt vizibili, mușchii intercostali din cavitatea toracică sunt, de 
asemenea, vizibili;

Clasele de apreciere a conformației carcaselor



Aprecierea în sistem SEUROP a carcaselor descendenților 
masculi din anul 2020

În cadrul proiectului au fost sacrificați, întru-
un punct autorizat de sacrificare (abator),
câtiva masculi din tineretul anului 2020, la
vârsta de 4 luni și 1 săptămână. Așa cum se
observă în imagini în ceea ce privește
conformația carcasei și distribuția grăsimii
pe suprafața carcasei acestea se clasifică
în:

- clasa R în privința conformației;
- clasa 4L în privința distribuției

grăsimii pe suprafața carcasei.

Aspectul carcasei la tineretul mascul metis 
an 2020



Evaluarea randamentului la sacrificare și a calității carcasei

În cadrul proiectului, carcasele au fost tranșate și evaluate de către colectivul
de cercetare din cadrul unității, conform regiunilor de măcelărie. Structura
tisulară a cascasei a fost centralizată prin prezentarea valorilor medii obținute
în ceea ce privește conținutul în carne, oase, raportul oase/carne și procentul
de participare a fiecărei regiuni anatomice în carcasă. Din datele centralizate
în tabel putem observa că raportul între greutatea medie a oaselor și greutatea medie a cărnii este de 1 : 4,38, ponderea deținută
din carcasă de către jigou este de 29,17 %, ponderea cotletului este de 19,47 %, ponderea fleicii și a capului de piept este de
25,84 % iar ponderea spetei și a gâtului este de 25,52%. Randamentul la sacrificare a fost în medie de 50,2 %.

Specificare U.M Valori medii F1
Greutate semicarcasă kg 9,58
Carnea semicarcasă kg 7,00
Oase din semicarcasă kg 1,60
Grăsime în semicarcasă kg 0,98
Raport oase/carne - 1:4,38
Gât și spată kg 2,20
carne kg 1,72
oase kg 0,48
Raport oase/carne - 1:3,58
participare în carcasă % 25,52
Cap de piept cu fleică kg 2,23
carne kg 1,81
oase kg 0,42
Raport oase/carne - 1:4,31
participare în carcasă % 25,84
Cotlet kg 1,62
carne kg 1,29
oase kg 0,33
Raport oase/carne - 1:3,91
participare în carcasă % 19,47
Jigou kg 2,55
carne kg 2,18
oase kg 0,37
Raport oase/carne - 1:5,89
participare în carcasă % 29,17



Nucleul de ovine supus cercetării aparține rasei Karakul de Botoșani și face parte din categoria
femelelor reformă cuprinzând mai multe varietăți de culoare din cadrul rasei. Pentru a îndeplini obiectivele
acestei etape, echipa de implementare și coordonare a cercetărilor a identificat femelele Karakul de
Botoșani care vor fi utilizate în cadrul proiectului pe baza următoarelor criterii:
 femele a căror culoare nu corespunde obiectivelor cercetării pentru rasa Karakul de Botoșani si astfel

destinație a fost carne;
 femele care dau produși cu un buclaj nedorit pentru cercetarea rasei Karakul de Botoșani și sunt trecute

de vârsta de 6 ani, dar care mai pot fi folosite încă unul-doi ani la reproducție;
 femele care au avut un buclaj nedorit în cercetarea pentru rasa Karakul de Botoșani și de la naștere ele

au primit destinația carne, iar acum pot fi folosite pentru încrucișarea cu berbeci specializați în producția
de carne.

Pregătirea pentru montă a nucleului de femele și masculi din cadrul loturilor 
experimentale

Evaluarea reproducătorilor masculi din punct de vedere al calității materialului 
seminal și a manifestării reflexelor sexuale.

Nr.Crt Matricol berbec Anul Volum D M E.V. EE Obs

1 RO1597043056 2017 0.5 d85 Fe 4 Monteaza
2 RO1597043093 2018 0.5 d85 Fe 4 Monteaza
3 RO1597043101 2018 0.5 d85 Fe 4 Monteaza
4 RO1571051505 2016 0.4 d85 Fe 4 Monteaza

Așa cum se observă din datele centralizate în tabel, în urma efectuării testării
masculilor, toți cei patru berbeci din Rasa de Carne Palas au manifestat
reflexele sexuale, iar volumul ejaculatului este mai mare de 0,4 ml, ceea ce
înseamnă că toți se califică pentru a fi folosiți în condiții optime la reproducție.



Genotiparea părinților (femele și masculi) utilizați la reproducție și genotiparea 
tineretului an curent

Rasa Categoria zootehnică TotalFemele Masculi Femele F1-2020
Karakul de 
Botoșani 140 0 0 140

Carne Palas 0 4 0 4
Hibrizi F1-2020 0 0 57 44

TOTAL 188

Efective de ovine din loturi de la care au fost recoltate probe

Clasa de risc / 
genotip PRNP

Rasa / Categoria zootehnică
Karakul de 

Botoșani / Femele
Carne Palas / 

Masculi
Femele 
F1-2020

Clasa 1 6,90 75,00 31,82
Clasa 2 48,27 25,00 54,54
Clasa 3 44,83 0,00 13,64
Clasa 4 0,00 0,00 0,00
Clasa 5 0,00 0,00 0,00

Date privind frecvenţele genotipurilor PRNP evidenţiate la ovinele din rasele 
parentale și hibrizi F1 obținuți în urma montelor din 2019 și fătărilor din 2020

La berbecii din rasa de Carne Palas,
s-a constatat ca un procent majoritar
(75%) sunt din Clasa 1 de tip ARR/ARR, cu
rezistența cea mai mare la scrapie, iar
25 % din Clasa 2.

La femele mame din rasa Karakul
de Botoșani, nominalizate pentru montă
în toamna lui 2020, Clasele 1 și 2 au fost
identificate cu frecvențe de 6,9%,
respectiv 48,27%. Clasa 3 a avut o
frecvență destul de mare de 44,83%, dar
care se situează în media întâlnită la
rasa Karakul de Botoșani. Acest lucru
poate avea o semnificație negativă
deoarece la alte rase de ovine cazurile
de scrapie au fost semnalate frecvent și
la indivizii din Clasa 3. Cu toate acestea
hibridarea cu masculi de Carne Palas din
Clasa 1 duce la obținerea unor indivizi
rezistenți din Clasa 2.

Rezultate foarte bune se observă și în cazul hibrizilor F1-2020 la care Clasele 1 și 2 au fost identificate
cu frecvențe mari de 31,82%, respectiv 54,54%. Genotipurile din Clasa 3 au fost identificate cu o frecvență
redusă de 13,64. Acest lucru este corelat direct cu genotipurile favorabile identificate la masulii de Carne
Palas și la femele Karakul de Botoșani, printre care se afla și parinții generatie hibride F1-2020. Aceste
caractere se moștenesc în generația următoare dacă inițial se pleacă de la parinți genotipați.



Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru 
continuarea proiectului

Rezultate
 tineretul metis a fost furajat pentru îngrășare, iar periodic au fost efectuate măsurătorile și
determinările ale greutății și indicilor corporali
 efectuarea aprecierii carcaselor produșilor masculi din anul 2020 și evaluarea randamentului la
sacrificare și a calității carcasei;
 genotiparea descendenților;
 identificarea femelelor reformă de rasă Karakul de Botoșani care vor fi utilizate la împerechere cu
masculi specializați în producția de carne;
 pregătirea femelelor pentru montă;
 evaluarea reproducătorilor masculi din punct de vedere al calității materialului seminal și a
manifestării reflexelor sexuale;
 genotiparea părinților (femele și masculi) utilizați la reproducție;
 a fost întocmit registrul de monta cu nominalizarea împerecherilor;

Stadiul realizării obiectivului
Obiectivul și activitățile aferente propuse din Fazei 3 conform planului de realizare, au fost realizate în
proportie de 100%.

Concluzii
1. Tineretul obținut în anul 2020 a avut un spor de creștere superior față de mieii de rasă Karakul de

Botoșani în aceleași condiții de întreținere și furajare;
2. Randamentul de sacrificare și calitatea carcasei la tineretul metis din anul 2020, având în vedere că

abia suntem la generația F1, deși are valori bune, aceastea pot fi îmbunătățite;
3. Indivizii genotipați nu prezintă clase de risc, iar pe viitor se urmărește sporirea efectivului cu alela

ARR/ARR pentru a creea o rezistență cât mai bună în privința scrapiei.
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