
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

CODUL: 716
DENUMIREA PROIECTULUI:

ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE
AMELIORARE A PRODUCŢIEI DE LAPTE ŞI CARNE LA OVINELE
DIN RASA ŢIGAIE AFLATE ÎN ZONADE PODIŞ AMOLDOVEI



Coordonator: 
SCDCOC SECUIENI-BACĂU

Partener: 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE 
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI



IMPORTANŢA ŞI SCOPUL DERULĂRII  ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE

-Evaluarea performanţelor productive specifice rasei Ţigaie, precum si a biodiversitaţii
materialului biologic existent, în vederea stabilirii unor tehnologii de ameliorare capabile
sa asigure o îmbunatăţire evidentă şi o gestionare durabilă a fondului genetic existent in
arealul de cercetare în vederea reducerii heterogenităţii acestuia şi a îmbunătăţirii
performanţelor productive.

-Derularea şi finalizarea acestui proiect este extrem de utilă întrucât după anii 1990, prin
reducerile de efectiv, au fost valorificate pentru producţia de carne aproape toate
populaţiile de ovine care au făcut obiectul unor activităţi de selecţie.

-În plus, valoarea zootehnică a actualelor efective de oi de rasă Ţigaie, aflate în creştere
şi exploatare în zona de podiş a din nord-estul ţării, nu este caracterizată de parametri
superiori ai performanţelor productive.



Pornind de la aceste precizări şi dacă mai ţinem cont şi de faptul că în arealul de
cercetare oile Ţigaie deţin o pondere de 90 %, este lesne de dedus importanţa
elaborării şi aplicarii unui program de ameliorare pornind de la o evaluare corectă a
calităţii materialului biologic existent şi în raport cu valorile determinate să se
elaboreze un program viabil care să genereze, pe un interval mediu şi lung, o
ameliorare evidentă a acestei rase.



Etapa I: 2011
OBIECTIVUL 1. EVALUAREA SITUAŢIEI EXISTENTE, A SISTEMELOR DE AMELIORARE
APLICATE, A FACTORILOR, PROCESELOR SI A TENDINŢEI CONTURATE ÎN CREŞTEREA
OVINELOR DIN AREALUL REPREZENTAT DE PODIŞUL MOLDOVEI

Culegerea de date pe bază de chestionare a fost considerată mai oportună pentru
această etapă, ţinând cont de timpul scurt şi de faptul că trebuia să adunăm informaţii
recente cu privire la aspectele care îi preocupă pe crescători şi astfel să putem dispune de
datele necesare pentru ca toate obiectivele proiectului să fie corelate cu dorinţa şi intenţiile
crescătorilor.

Culegerea datelor referitoare la situaţia reale şi a tendinţelor viitoare s-a 
bazat pe intervievarea directă a subiecţilor 

Culegerea datelor în baza aplicării unor chestionare este o tehnică modernă de
cercetrae şi în acelaşi timp este şi expeditivă.

Chelcea S., defineşte chestionarul ca fiind “o tehnică şi, corespunzător, un instrument
de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise şi, eventual, imagini grafice,
ordonate logic şi psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin
autoadministrare, determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi
înregistrate şi prelucrate.”



Judeţ Localitate Efectiv deţinut (capete) Efectiv total 
(capete)

Bacău

Letea Veche
Stănişeşti
Izvorul Berheciului
Izvorul Berheciului
Săuceşti
Urecheşti
Urecheşti
Urecheşti
Podul Turcului

250
500
150
170
500
197
393
50
139

2349

Vaslui

Pogoneşti
Pădureni
Viişoara
Viişoara
Fereşti

530
560
230
360
350

2030

Vrancea Bârseşti
Vânători

1600
460 2060

Tabel 1. Centralizarea efectivele de oi de rasă Ţigaie aflate în proprietatea respondenţilor  



ÎNTREBAREA RĂSPUNS

Creşterea ovinelor reprezintă o activitate tradiţională?

Care este mărimea efectivului propriu?

Aveţi in vedere, ca pe termen mediu, efectivul sa crească?

Ovinele sunt incluse în Controlul oficial al producţiei?

Care este ponderea oilor mulse în efectivul total?

Care este producţia de bază urmărită din exploatarea oilor (lână, lapte, carne)?

Pe baza căror criterii reţineţi oile de prăsilă?

Reproducţia se bazează pe o dirijare a împerecherilor?

Utilizaţi la încrucişări berbeci de import aparţinând unor rase cu aptitudini mai bune pentru producţia de carne şi lapte?

Care este durata alăptării mieilor?

Este rentabila creşterea oilor pentru producţia de carne şi lapte?

Prolificitatea constituite un obiectiv urmărit în selecţia oilor reţinute pentru reproducţie?

Consideraţi că populaţiile locale de oi Tigaie va satisfac din punct de vedere al producţiilor?

Care ar fi nivelul productiv ca dumneavoastră sa fiţi satisfăcut de rasa Tigaie?

Care sunt cerinţele pe care un berbec trebuie sa le îndeplinească pentru a fi reţinut ca reproducător?

Utilizarea raselor străine la încrucişare ar face mai eficienta creşterea ovinelor Tigaie?

Vă ajută specialiştii din zonă daca aveţi probleme sau dacă aveţi nevoie de consultanţă şi informaţii?

În ce fel credeţi că v-ar putea ajuta statul în creşterea oilor pentru carne şi lapte?

Care este ponderea veniturilor obţinute din valorificarea cărnii?

Care este ponderea veniturilor obţinute prin valorificarea laptelui?

Cum credeţi ca puteţi îmbunătăţi nivelul productiv al oilor Ţigaie pentru lapte?

Cum credeţi ca puteţi îmbunătăţi nivelul productiv al oilor Ţigaie pentru carne?

Tabel 2. Chestionar destinat intervievării crescătorilor de ovine din arealul reprezentat de Podişul Moldovei



Întrebare

Răspuns

Valori absolute (n)
Valori relative (%)

pozitiv negativ pozitiv negativ

Creşterea ovinelor reprezintă o activitate 
tradiţională?

16 - 100 -

Aveţi în vedere, ca pe termen mediu,
efectivul să crească?

16 - 100 -

Ovinele sunt incluse în Controlul oficial al
producţiei?

8 8 50 50

Consideraţi că populaţiile locale de oi Ţigaie 
vă satisfac din punct de vedere al 
producţiilor?

4 12 25 75

Prolificitatea constituite un obiectiv urmărit 
în selecţia oilor reţinute pentru reproducţie?

16 - 100 -

Tabel 3. Centralizarea rezultatelor referitoare la tendinţa şi unele aspecte cu
privire la creşterea oilor Ţigaie în arealul de cercetare



OBIECTIVELE FAZEI 2 din 2012.
1. EVALUAREA GRADULUI DE DEZVOLTARE CORPORALĂ LA POPULAŢIILE DE RASĂ

ŢIGAIE STUDIATE
2. EVALUAREA INTENSITĂŢII DE CREŞTERE LA TINERETUL DE RASĂ ŢIGAIE AFLAT

ÎN PERIOADA DE ALĂPTARE

Cercetările efectuate pe parcursul acestei etape au fost în consens cu cele două
obiective principale şi care sau referit la evaluarea performanţelor productive pentru
producţia de lapte la turmele incluse în control şi respectiv la evaluarea intensităţii de
creştere a mieilor de rasă Ţigaie în perioada de alăptare.

Importanţa studiilor efectuate este deosebită întrucât s-a urmărit efectuarea unei
evaluări reale, bazată pe cântăriri şi control productiv al oilor de rasă Ţigaie aflate în
creştere şi exploatare în judeţele Bacău, Vaslui şi Vrancea, care sunt situate în Podişul
Central al Moldovei.

Importanţa cercetărilor derivă şi din faptul, confirmat şi de alte studii, că adesea în
populaţiile de ovine pot să apară indivizi care poartă anumite caractere „deviate” ca
mod de exprimare faţă de valoarea aceluiaşi caracter specific majorităţii indivizilor
aparţinând aceleiaşi populaţii.



Specificare
Judeţul

Vrancea Bacău Vaslui

n 45 45 45

48,91 38,84 42,86

0,64 0,93 1,37

V % 8,74 16,13 17,48

s 4,2762 6,2644 7,4945

Limite
min 41,40 33,00 32,00

max 59,30 52,40 53,60

Lot d± Semnificaţia statistică
VN-BC +10,07 ***  - F (79,2318)  > Fα (11,5909) pentru 0,001
VN-VS +6,05 *** - F (19,7350)  > Fα (11,7570) pentru 0,001
VS-BC +4,02 *  - F (6,3247)    > Fα (3,9720) pentru 0,05

X

Xs

Tabel 4. Valorile medii ale greutăţii corporale determinate la oile adulte din arealul de cercetare

Notă: VN-Vrancea; BC-Bacău; VS-Vaslui.



Specificare Greutatea la 
naştere (kg)

Greutatea la 
înţărcare (kg)

Spor mediu 
zilnic (g)

Intensitatea 
de creştere 

(%)

Bacău

L1 3,360 ± 0,05 19,987 ± 0,25 221,69 ± 0,18 594,85

L2 3,110 ± 0,08 19,634 ± 0,14 220,32 ± 0,54 631,31

L3 3,740 ± 0,04 19,851 ± 0,87 214,81 ± 0,35 530,77

Vrancea

L4 3,810 ± 0,13 20,012 ± 0,22 216,02 ± 0,16 525,24

L5 3,755 ± 0,25 19,487 ± 0,34 209,76 ± 0,33 518,96

L6 3,944 ± 0,18 20,354 ± 0,21 218,80 ± 0,47 516,07

Vaslui
L7 3,549 ± 0,05 18,548 ± 0,35 199,98 ± 0,21 522,62

L8 3,455 ± 0,22 18,988 ± 0,39 207,10 ± 0,71 549,58

Tabel 6. Intensitatea de creştere în greutate a mieilor de rasă Ţigaie pe durata alăptării



OBIECTIVELE FAZEI 3 din 2012.
1. EVALUAREA POTENŢIALULUI GENETIC PENTRU PRODUCŢIA DE LAPTE LA POPULAŢIILE DE

RASĂ ŢIGAIE STUDIATE
2. EVALUAREA POTENŢIALULUI GENETIC PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE LA POPULAŢIILE

DE RASĂ ŢIGAIE STUDIATE

Estimarea producţiei totale de lapte de lapte la efectivul controlat s-a efectuat
Metoda standard A4 şi principiile specifice procedeul de calcul Fleishman.

Lot Prod. medie 
lapte C1

Prod. medie
lapte C2

Prod. medie 
lapte C3

Prod. medie totală 
de lapte

Bacău 21,60 ± 0,18 12,72 ± 0,54 8,74 ± 0,19 43,03 ± 0,36

Vrancea 27,72 ± 0,25 21,73 ± 0,19 10,12 ± 0,44 59,48 ± 0,23

Vaslui 27,36 ± 0,36 18,40 ± 0,33 14,26 ± 0,65 60,02 ± 0,35

Tabel 7. Estimarea producţiei de lapte la oile Ţigaie aflate în arealul de cercetare (kg)
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Figura 1 Producţia medie de lapte la populaţiile de ovine din arealul 
de cercetare 
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Fig. 2. Curba de lactaţie la populaţiile luate în studiu



Specificare (C2) Diferenţa ± Semnificaţia statistică

BC – VN - 16,45 *** P< 0,05

BC - VS + 16,99 *** P< 0,05

VN – VS + 0,54 N.S. – P< 0,05

Tabel 8. Diferenţa şi semnificaţia diferenţei dintre producţiile medii totale de 
lapte obţinută în acelaşi interval al lactaţiei



Stabilirea direcţiei de ameliorare pentru producţia de carne
Alcătuirea nucleului de selecţie
Dirijarea împerecherilor
Evaluarea performanţelor productive
Înregistrarea şi tratamentul informaţiilor cu privire la performanţele productive

OBIECTIVUL FAZEI 5 din 2013. 
Modificarea potenţialului genetic în direcţia producţiei de 

carne la ovinele de rasă Ţigaie

Activităţi asociate obiectivului etapei:



Faza de îngrăşare
(zile) Lot n Greutatea iniţială (kg) Greutatea finală 

(kg)
Spor total de 
creştere (kg)

Spor mediu zilnic 
(g)

± s ± s ± s ± s

Adaptare
(10 zile)

Bacău 16 15,20 ± 0,83 16,62 ± 1,07 1,42 ± 1,07 0,142 ± 0,014

Vaslui 16 14,00 ± 0,98 16,28 ± 0,71 2,28 ± 0,12 0,228 ± 0,021

Vrancea 16 15,80 ± 0,70 17,25 ± 1,07 1,45 ± 0,70 0,145 ± 0,047

Total 48 15,00 ± 0,85 16,38 ± 0,90 1,38 ± 0,69 0,138 ± 0,082

Creştere şi 
îngrăşare
(50 zile)

Bacău 16 16,62 ± 1,07 22,12 ± 1,62 5,50 ± 0,98 0,110 ± 0,071

Vaslui 16 16,28 ± 0,71 20,08 ± 1,40 3,80 ± 0,55 0,076 ± 0,051

Vrancea 16 17,25 ± 1,07 24,05 ± 1,55 6,80 ± 0,39 0,136 ± 0,040

Total 48 16,38 ± 0,90 22,08 ± 1,52 5,70 ± 0,66 0,114 ± 0,077

Finisare
(25 zile)

Bacău 16 22,12 ± 1,62 27,73 ± 1,95 5,61 ± 0,15 0,224 ± 0,041

Vaslui 16 20,08 ± 1,40 24,63 ± 1,56 4,55 ± 0,09 0,182 ± 0,014

Vrancea 16 24,05 ± 1,55 30,20 ± 2,38 6,15 ± 0,19 0,246 ± 0,061

Total
48 22,08 ± 1,52 27,62 ± 1,96 5,54 ± 0,65 0,221 ± 0,062

Total perioadă
(85 zile)

Bacău 16 15,20 ± 0,83 27,73 ± 1,95 12,53 ± 0,11 0,156 ± 0,25

Vaslui 16 14,00 ± 0,98 24,63 ± 1,56 10,63 ± 0,78 0,132 ± 0,75

Vrancea 16 15,80 ± 0,70 30,20 ± 2,38 14,10 ± 0,54 0,180 ± 0,65

Total 48 15,00 ± 0,85 27,62 ± 1,96 12,62 ± 0,35 0,157 ± 0,75

Tabel 9. Dinamica greutăţii corporale la mieii de rasă Ţigaie



0 5 10 15 20 25 30 35

Bacau

Vaslui

Vrancea

Spor total  10.63 14.1 12.62

Greutatea finala 27.7 24.6 30.2

Greutatea initiala 15.2 14 15.8

Bacau Vaslui Vrancea

Fig. 3. Reprezentarea grafică a evoluţiei greutăţii corporale 
şi a sporului total acumulat pe durata îngrăşării



Specificare d ± Semnificaţia statistică

Acomodare

Vrancea - Vaslui - 1,97 - F (2,3343) < Fα (4,9646) pentru 0,05**

Vrancea - Bacău + 0,63 - F (0,2847) < Fα (4,9646) pentru 0,05

Bacau - Vaslui + 1,34 - F (0,9044) < Fα (4,9646) pentru 0,05**

Îngrăşare

Vrancea- Vaslui +  3,97 - F (3,6013) < Fα (4,9646) pentru 0,05**

Vrancea - Bacau + 1,93 - F (0,7376) < Fα (4,9646) pentru 0,05**

Bacau - Vaslui + 2,04 - F (0,9065) < Fα (4,9646) pentru 0,05**

Finisare

Vrancea-Vaslui +  5,57 - F (3,8194) < Fα (4,9646) pentru 0,05**

Vrancea - Bacau + 2,47 - F (0,6402) < Fα (4,9646) pentru 0,05**

Bacau - Vaslui + 3,10 - F (1,5400) < Fα (4,9646) pentru 0,05**

Tabel 10. Diferenţa şi semnificaţia acesteia dintre sporul total de 
creştere dn perioada de îngrăşare



Specificare Lot Bacău Lot Vrancea Lot Vaslui
± s V% s ± s V% s ± s V% s

Lungimea dorsală 60,66 ± 0,68 2,76 1,67 61,67± 0,56 2,22 1,36 60,00 ± 0,73 2,98 1,78

Lungimea internă a jigoului 17,67 ± 0,21 2,92 0,51 19,33±0,56 7,07 1,36 18,67±0,56 7,32 1,36

Lungimea externă a jigoului 23,33 ± 0,21 2,54 0,51 25,00 ± 0,03 1,51 0,32 24,00 ± 0,37 3,73 0,89

Lărgimea carcasei la spată 22,00 ± 0,37 4,04 0,89 23,05 ± 0,37 3,89 0,87 19,02 ± 0,21 2,63 0,51

Lărgimea carcasei la jigou 18,00 ± 0,21 2,74 0,35 19,04 ± 0,37 4,71 0,89 20,67 ± 0,21 2,50 0,51

Adâncimea toracică 17,67 ± 0,21 2,92 0,51 21,00 ± 0,37 4,26 0,89 24,13 ± 0,21 2,12 0,51

Perimetru carcasei la torace 65,33 ± 0,21 1,17 0,48 67,33 ± 0,21 2,07 0,51 67,00 ± 0,37 1,33 0,89

Perimetrul superior al

jigoului
31,33 ± 0,21 1,65 0,48 30,67 ± 0,21 1,71 0,55 32,33 ± 0,25 2,60 0,87

Grosimea seului de

acoperire (mm)
4,67 ± 0,21 9,87 0,51 7,33 ± 0,21 7,04 0,51 6,67 ± 0,21 7,75 0,51

X x X x X x

Tabel 11. Valori medii ale principalelor dimensiuni ale carcaselor (cm)



Tabel 12. Rezultate obţinute la sacrificare şi tranşare a carcaselor

Specificare UM Bacău Vrancea Vaslui

Greutate înainte de sacrificare kg 26,40 ± 0,28 29,20 ± 0,39 24,00 ± 0,54

Carcasă kg 10,50 ± 0,21 11,80 ± 0,62 9,00 ± 0,38

Randament la sacrificare % 39,77 ± 0,84 40,41 ± 0,55 37,50 ± 0,62

Piele kg 2,40 ± 0,12 3,20 ± 0,15 1,90 ± 0,23

Picioare kg 0,60 ± 0,08 0,61 ± 0,06 0,60 ± 0,03

Cap kg 1,15 ± 0,32 1,25 ± 0,24 1,20 ± 0,22

Masa viscerală kg 9,05 ± 0,66 9,04 ± 0,54 8,32 ± 0,51

Plamani kg 0,35 ± 0,14 0,42 ± 0,31 0,45 ± 0,41

Inima kg 0,11 ± 0,07 0,13 ± 0,03 0,11 ± 0,2

Ficat kg 0,40 ± 0,01 0,43 ± 0,04 0,52 ± 0,05

Splina kg 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01

Rinichi kg 0,16 ± 0,04 0,23 ± 0,08 0,19 ± 0,06

Testicule kg 0,30 ± 0,02 0,31 ± 0,04 0,15 ± 0,05
Sînge kg 1,00 ± 0,12 0,80 ± 0,18 0,80 ± 0,17
Conţinut gastro-intestinal kg 0,31 ± 0,08 0,91 ± 0,07 0,69 ± 0,07



Gradul de valorificare a furajelor pe fiecare fază şi perioada 
totală de îngrăşare 

Loturile

Consumul specific pe faze tehnologice şi total perioadă 

Acomodare Îngrăşare Finisare Total 
perioadă 

UFC PDIN UFC PDIN UFC PDIN UFC PDIN

Lot Ţigaie 
Bacău 5,15 663 5,95 842 6,31 820 6,31 808

Lot Ţigaie 
Vaslui 5,51 710 6,03 853 6,63 862 6,35 813

Lot Ţigaie 
Vrancea 5,19 669 5,81 822 5,96 775 5,86 750



Tabel 13. Clasificarea carcaselor de Ţigaie în raport cu 
arealul din care provin mieii îngrăşaţi (%)

Încadrare carcase
Arealul de provenienţă 

Bacău Vrancea Vaslui

După conformaţie
S
E
U
R
O
P

3
22
65
10

10
34
51
5

20
63
17

După gradul de îngrăşare
1
2
3
4
5

5
28
50
17

11
35
45
9

2
21
55
22



Fig. 4 Carcase de Ţigaie 



Fig. 5. Determinarea grosimii stratului de seu



Activiăţi asociate obiectivului etapei:
- ierahizarea efectivelor în raport cu performanţa productivă
- stabilirea direcţiei de ameliorare pentru producţia de lapte;
- alcătuirea nucleului de selecţie;
- dirijarea împerecherilor;
- evaluarea performanţelor productive.

OBIECTIVUL FAZEI 6 din 2013. 
Modificarea potenţialului genetic în direcţia producţiei de 

lapte la ovinele de rasă Ţigaie



Stabilirea direcţiei de ameliorare pentru producţia de lapte

Pentru a satisface din punct de vedere economic şi a induce o creştere a performanţelor
productive la oile de rasă Ţigaie, aflate în bazinul reprezentat de Podişul Moldovei, activitatea
de ameliorare viitoare trebuie să fie orientată pentru îndeplini obiectivele urmatoare:

- sporirea producţiei de lapte în vederea realizării unor sporuri mari de creştere la tineter
în prima parte apostpartum, dar şi a unei cantităţii mai mari de lapte marfă;

- sporirea masei corporate, concomitent cu îmbunătăţirea conformaţiei corporale
(creşterea dimensiunilor de lărgimi, perimetre şi dezvoltare a trenlui posterior);

- îmbunătăţirea producţiei de lână şi a însuşirilor calitative ale acesteia (randament la
spălare, lungime, uniformitate, extindere);

- îmbunătăţirea prolificităţii, realizând astfel atât o creştere a numărului de produşi cât şi
a producţiilor de la fiecare oaie din şeptelul de bază.

In contextul celor prezentate consideram realizabile pe durata de derulare a proiectului
urmatoarele obiective:

- selecţia şi nominalizarea efectivelor cu talie mare şi care prezinta o bună omogenitate a
dezvoltării corporale, fiind capabile să dea produşi bine conformaţi şi care vor fi supuse
procesului de ameliorate în vederea utilizării la reproducţia de tip intensiv (practicarea fătărilor
timpurii, fotoperiodism, alimentaţie de tip flushing, încruciţări industriale etc);

- ecotipurile omogene, cu o conformaţie specifică tipuluide lapte şi stabile din punct de
vedere genetic şi care prezintă performanţe bune şi foarte bune pentru producţia de lapte, vor fi
supuse procesului de ameliorare în endogamie în vederea sporirii acestea;

- efectivele heterogene, vor fi ameliorate numai prin încrucişare cu rase de carne sau de
lapte compatibile cu rasa Ţigaie.



Nr.
Crt.

Productia medie de 
lapte delerminata prin 

control  productiv

Numarul oilor din 
intervalul de clasă 

productivă 

(L1)

Numarul oilor din 
intervalul de clasă 

productivă 

(L2)

n % din n n % din n

1 ≥ 0,50 kg 105 20,15 % 192 62,75 %

2 între 0,40 si 0,49 kg 244 46,83 % 94 30,72 %

3 între 0,30 si 0,39 kg 172 33,02 % 20 6,53 %

4 ≤ 30 kg 0 0 % 0 0

Tabel 14. Ierarhizarea oilor Ţigaie din judeţul Vaslui după producţia totală de lapte 
marfă determinată la controale efectuate în 2012 



Nr.

Crt.

Productia medie de 

lapte delerminata prin 

control productiv

Numarul oilor din 

intervalul de clasă 

productivă 

(L3)

Numarul oilor din 

intervalul de clasă 

productivă 

(L4)

n % din n n % din n

1 ≥ 0,50 kg 390 73,18 % 602 33,26 %

2 între 0,40 si 0,49 kg 107 20,08 % 725 40,06 %

3 între 0,30 si 0,39 kg 36 6,74  % 362 20,00 %

4 ≤  30 kg 0 0 % 121 6,68 %

Tabel 15. Ierarhizarea oilor Ţigaie din judeţul Vrancea după producţia 
totală de lapte marfă determinată la controale efectuate în 2012 



Nr.
Crt.

Productia medie de lapte 
delerminata prin control 

productiv

Numarul oilor din intervalul 
de clasă productivă (L5)

n % din n

1 ≥ 0,50 kg 10 6,63 %

2 între 0,40 si 0,49 kg 60 39,74 %

3 între 0,30 si 0,39 kg 81 53,63 %

4 ≤ 30 kg 0 0 %

Tabel 16 Ierarhizarea oilor Ţigaie din judeţul Bacău după producţia totală de lapte marfă 
determinată la controale efectuate în 2012



PROGRAM DE AMELIORARE A PRODUCŢIEI DE LAPTE 
LA RASA ŢIGAIE CRESCUTĂ ÎN RASĂ CURATĂ

Structurare şi o stratificare fermelor şi a crescătoriilor de ovine pe
urmatoarele nivele valorice:

- ferme şi crescătorii de prăsilă - a căror rol este de producere şi difuzare a
berbecilor de reproducţie;

- ferme şi crescătorii de multiplicare - cu rol de producere şi difuzare a
berbecilor şi oilor de reproducţie;

- ferme şi crescătorii de producţie.



Fig. 6. Stratificarea funcţională a unităţilor şi a efectivelor de ovine crescute
în rasă curată - piramida ameliorării



Fig. 7. Schema de ameliorare recomandată pentru selecţia şi reproducere a efectivelor din 
exploataţiile de elită



I. Selecţia după descendenţă bazată pe:
a. - alegerea oilor mame de berbeci din cadrul mamelor cu producţii mai mari de lapte;
b. – folosirea ca taţi de berbeci doar a masculilor testaţi şi certificaţi ca fiind amelioratori

pentru producţia sau caracterul respectiv.

II. Selecţia după performanţe proprii a berbecilor din centrele de creştere în raport cu 
valoarea lor zootehnică exprimată prin: 

a. - performanţele de creştere şi dezvoltare corporală; 
b. -performanţe de reproducţie (reflexe sexuale, calitatea spermei). 

III. Selecţia după descendenţă, pe baza datelor obţinute la controlul în ferme sau în
centre de testare, a producţiei de lapte comparativ cu performanţele realizate de
contemporane bazată pe:

a. aplicarea unei metode unice de control a producţiei de lapte la ovine; 
b. oficializarea şi permanentizarea acţiunilor de control a producţiei de lapte la ovine; 
c. îndeplinirea tuturor condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească o turmă pentru a fi 

luată în control. 



FAZA VÂRSTA VÂRSTA ŞI PRINCIPALELE OPERAŢII TEHNICE

I 0 - 3 luni

Testare după performanţe proprii
- preselecţie: alegerea berbecuţilor după performanţele mamei şi ale
tatălui şi după dezvoltarea corporală proprie;
- verificarea originii pe baza grupelor sangvine;

a II-a 3 - 17 luni
- testarea după conformaţie şi aptitudinea de reproducţie (cantitatea
şi calitatea spermei); în secundar se pot testa şi aptitudinile pentru
producţiile de carne şi de lână.

a III-a 17 - 24 luni

Faza de tranziţie
- însămânţarea artificială a numărului de oi indicat în schemă, în
cadrul aceleiaşi unităţi sau a minim 100 oi din 5 ferme diferite,
pentru obţinerea descendenţei în condiţii diferite de mediu

a IV-a 23 - 34 luni

Testare după descendenţă
- testare după aptitudinile de carne la numărul de fii indicat în
schemă sau pe câte 50 fii în ferme de testare pentru producţia de
carne până la vârsta optimă, în cazul în care se lucrează cu animale
provenite din mai multe ferme;

a V-a 35 - 51 luni - testare pe câte 7 sau 40 fiice (în funcţie de numărul fermelor)
pentru producţia de lapte în 47 - 51 luni;

a VI-a 52 luni
- stabilirea valorii de ameliorare: reţinerea pentru reproducţie a
celor 20 berbeci testaţi, pentru multiplicare în ferme de înmulţire
sau direct în cele de producţie.

Tabel 17. Fazele testării berbecilor pentru produceţia de lapte



Dirijarea împerecherilor reprezintă un important factor cu efect
ameliorativ, utilizat pe sacră largă în zootehnie, îndeosebi atunci când
nu se doreşte o migraţie a genelor.

În funcţie de scop şi de obiective dirijarea imperecherilor poate fi:
- în funcţie de gradul de înrudire dintre indivizi;
- în funcţie de asemănarea fenotipică dintre indivizi.



PROGRAM DE AMELIORARE PRIN ÎNCRUCIŞARE A RASEI ŢIGAIE

Ameliorarea prin încricişare a producţiilor la rasa Ţigaie trebuie
aplicată astfel încât rasa să-şi păstreze în mare parte caracteristicile proprii.
Pentru o valorificare eficientă a raselor în cadrul programelor de hibridare
trebuie respectate următoarele cerinţe tehnice generale:

- stabilirea combinaţiilor optime în vederea obţinerii generaţiilor de
hibrizi comerciali prin încrucişare;

- obţinerea generaţiilor de hibrizi terminali prin aplicarea în trepte a
încrucişărilor;

- aplicarea tehnologiilor de îngrăşare în raport cu particularităţile
biologice specifice materialului biologic hibrid obţinut.

Obiective pentru producţia de carne:
-creşterea intensităţii de creştere;
- îmbunătăţirea prolificităţii;
- reducerea consmului specific;
- creşterea precocităţii;
-reproducţia dirijată
-TESTAREA BERBECILOR

Obiective pentru producţia de lapte:
-selecţia după capacitate lactogenă;
- selecţia după fenotip propriu 
- încrucişări de infuzie cu berbeci din rase
amelioratoare;
- aplicarea constantă a controlului productiv;
- reproducţie dirijată;
- TESTAREA BERBECILOR



1070 ♀ Ti x 31 ♂ Ti

3 ♂ Ti

1430 Ti x 48 ♂ RASE CARNE

METIŞI PENTRU CARNE

214 ♀ Ti

286 ♀Metise

10 ♂ RASE CARNE

214 ♀ Ti

215 ♀ Ti

215 ♀ Ti

3 ♂ Ti

10 ♂ RASE CARNE

Fig. 8. Schema tehnologică recomandată pentru încrucişare simplă



486 ♀ T x 16 ♂ Ti

5 ♂ Ti

584 ♀ Ti x 20 ♂

RASE PROLIFICE

7 ♂ RASE PROLIFICE

1430 ♀ x 48 ♂

RASE CARNE

117 ♀ Ti

73 ♀ Ti

286 ♀METISE

16 ♂ RASE CARNE73 ♂ Ti

5 ♂ Ti

20 ♂ RASE PROLIFICE

16 ♂ RASE CARNE

CARNE

Fig. 9. Schema tehnologică pentru încrucişare dublă



Aplicabilitatea şi implementarea rezultatelor cercetării

Implementarea şi aplicarea constantă a programului de ameliorare va contribui la o
îmbunătăţire evidentă a materialului biologic aflat în arealul respectiv şi va genera
cuantificarea următoarelor rezultate:
- creşterea producţiei de lapte şi carne,
- creşterea precocităţii; 
- îmbunătăţirea indicilor de reproducţie ;
- îmbunătăţirea randamentelor specifice producţiilor de bază.

Potenţiali beneficiari
- fermieri şi crescători de ovine;
- ascociaţiile profesionale ale crescătorilor de ovine;
-unităţi de CD dezvoltare din domeniu.

-Reyultatele principale vor constitui suport pentru publicaţii ştiinţifice de specialitate



Berberc de rasă Ţigaie, varietatea ruginie
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