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REZUMATUL 
Teza de doctorat intitulată “CONTRIBUŢII LA STUDIUL CREŞTERII VACILOR DE 

LAPTE DIN RASA BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ ÎN DOBROGEA”, 
elaborată de ing. Sorin BULANCEA, sub coordonarea Prof.univ.dr.ing. VASILE UJICĂ, în 
cadrul Facultăţii de Zootehnie a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion 
Ionescu de la Brad” Iaşi este structurată pe două părţi, cu mai multe capitole şi subcapitole 

 
 
 

Teza cuprinde 196 pagini, ..... tabele,  ........figuri şi 204 titluri bibliografice din ţară şi 
străinătate. 

Partea I-a de documentare din literatura de specialitate cuprinde o sinteză foarte reuşită 

referitoare la studiul bibliografic privind situaţia actuală, orientările şi prognoza creşterii 

bovinelor pe plan mondial şi naţional, structuri de proprietate, dinamica efectivelor, a 

producţiilor şi consumului produselor de bază oferite de această specie: laptele şi carnea. 

Tot în această parte a fost abordată o problematică complexă de mare interes privind 

tehnologiile de exploatare şi optimizare adaptativă a tehnologiilor actuale de creştere, adecvate şi 

diferenţiate în funcţie de mărimea lor, sistemul de exploatare şi gradul de intensivizare. 

Din sintetizarea bibliografiei de specialitate consultată au fost desprinse principalele 

obiective în creşterea bovinelor, indiferent de direcţia de producţie şi anume: sporirea producţiei 

cantitative şi calitative de lapte, cu însuşiri fizico-chimice şi organoleptice superioare, 

corespunzătoare cerinţelor consumatorilor; obţinerea producţiilor ecologice şi a produselor în 

condiţiile unor costuri de producţie minime; adoptarea de tehnologii de exploatare cât mai puţin 

poluante, bazate pe consumuri scăzute de energie neconvenţională şi cu productivitatea maximă 

a muncii; obţinerea de beneficii maxime ca urmare a adoptării şi aplicării unor măsuri tehnico-

organizatorice atât la nivel general cât şi pentru fiecare exploataţie privată. 

Având în vedere situaţia generală actuală şi de perspectivă a creşterii bovinelor pe plan 

mondial şi în special, în ţara noastră, în elaborarea tezei de doctorat, am considerat oportun să 

efectuez o cercetare ştiinţifică privind creşterea taurinelor de lapte în ferme cu peste 100 vaci 

efectiv matcă din cadrul judeţului Constanţa unde îmi desfăşor activitatea de peste trei decenii, 

prin care să-mi aduc o modestă contribuţie la dezvoltarea în continuare a acestei specii de 

importanţă vitală. 
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Partea a II-a 

CERCETĂRI PROPRII  

Necesitatea şi scopul cercetărilor, materialul biologic studiat, protocolul 

experimental şi metodologia de cercetare 

Partea a II-a debutează prin prezentarea particularităţilor tehnologice din fermele luate în 
cercetare, a schemei sintetice cu obiectivele cercetării şi materialul biologic studiat. 

În contextual tematicii abordate, cercetările s-au efectuat în cadrul exploataţiilor de 
creştere a taurinelor Bălţată cu negru românească cu cele mai mari efectuate (tab.3.1). 

Tabelul 3.1. 

Exploataţiile de creştere a taurinelor pentru producţia de lapte 
Cattle farms to increase milk production 

 

Efectiv total Vaci cu lapte Nr. 
crt Denumirea exploataţiei n % 

dintotal n %  
dintotal 

1 Lex Sistem  - Cobadin 942 30,7 539 29,5 

2 Dairy Farm (fost Baby 
Beef) - Tortomanu 643 21,0 375 20,5 

3 S.C. Cezotor – Tortomanu 605 19,7 487 26,7 

4 S.C. Andra International –
Valul lui Traian 515 16,8 255 14,0 

5 S.C. Confido S.R.L. – 
Cobadin 250 8,1 120 6,6 

6 S.C.D.A. Valul lui Traian 111 3,6 50 2,7 
Total populaţie 3066 100,0 1826 100,0 

 
Materialul biologic aparţine în totalitate rasei Bălţată cu negru românească, care de fapt 

reprezintă principala rasă ce se creşte şi exploatează în Dobrogea (Ujică, 2005; Neaga, 2008; 

Murat Jeana, 1995). 

Conform protocolului experimental, pe acest material biologic luat în studiu, au fost 

stabilite obiectivele cercetării care sunt prezentate sintetic în tab. 2.1. 
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Tabelul 2.1 
Schema sintetică cu obiectivele cercetării şi materialul biologic studiat 
Scheme synthetic research objectives and the biological material studied 

 
Structura 

Obiective Efectiv 
studiat Total 

populaţie
Pe  

ferme 
Pe grupe 
genetice 

Pe lactaţii 
succesive 

♣Analiza condiţiilor 
naturale din arealul 
dobrogean şi al 
tehnologiilor specifice de 
exploatare din fermele 
luate în cercetare 

Populaţia 
de 3066 
cap din 

191 
exploataţii

1826 cap 
efectiv 
matcă 

Studiu de 
caz din 6 
ferme cu 
rasă BNR 

- - 

♣Studiul parametrilor 
fenotipici: 
     ♦ Producţia de lapte: 
                 •durata lactaţiei, 
zile 
                 • lapte, kg 
                 • grăsime, % 
                 • grăsime, kg 
                 • proteină, % 
                 • proteină, kg 

1575 Total 
populaţie 

♦Valu lui 
Traian, 
♦Dairy 
Farm, 
♦Cezotor, 
♦Andra 
International, 
♦Confido 
♦Lex 
Sistem-
Cobadin 

92 grupe 
genetice 

1525- lact.I 
1243- lact. II 
844 – lact. III 
542 – lact.IV 
311 – lact.V 
179 – lact. VI 
91 – lact. VII 

 

     ♦Indicii de reproducţie 
                 • VPF, zile 
                 • RM, zile 
                 • CI, zile 

 
1611 
1264 
1262 

Total 
populaţie 6 ferme 92 grupe 

genetice 

 
Lact. I 
Lact. I-VII 
Lact. I-VII 

♣ Analiza structurii 
intrapopulaţionale din cele 
şase ferme şi a 
performanţelor pentru 
grupe genetice 

1575 Total 
populaţie 6 ferme 

92 grupe 
genetice, 
din care 
37 tauri 

de import 

 
Lact. I 
 

♣Analiza duratei de 
exploatare 764 Total 

populaţie 6 ferme 55 grupe 
genetice 

 
Lact. I-VIII 

♣Studii de genetică 
cantitativă prin 
determinarea 
parametrilor genetici (h2, 
R, rP, rG, rM) pentru 
însuşirilor de producţie şi 
reproducţie 

1575 Total 
populaţie 6 ferme - 

 
Lact. I 
 

♣Valoarea de ameliorare 
a taurilor folosiţi la 
reproducţie 

101 Total 
populaţie 

64 indigeni 
37 din 
import 

- Lact. I a fiicelor

 
 

 



 7

Capitolul III - REZULTATELE OBŢINUTE ŞI INTERPRETAREA LOR  

3.1. Particularităţi tehnologice în fermele luate în cercetare 

Analizând tehnologiile de creştere şi exploatare din cele şase exploataţii luate în cercetare 

se constată unele particularităţi exemplificate prin materialul iconografic prezentat în teză. 

 

 

 

FERMA LEX – COBADIN 

                
       Fig. 3.2.  Incintă fermă - Farm enclosure                      Fig. 3.6. Padocuri exterioare – 
Outdoor paddocks 
 

        
 Fig. 3.16. Interior adăpost cu întreţinere legată          Fig. 3.21. Instalaţie de gospodărire  
              pe două rânduri                                                                       dejecţiilor 
     Indoor housing with maintenance  
 connected on two occasions                                                   Facility management droppings 
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Fig. 3.24. Sală de muls - Fitness milking 
 
 
 

     
 
  Fig. 3.28. Gestionarea datelor cu ajutorul             Fig. 3.30. Depozit furaje - Feed storage              
     computerului - Data management  using computer 
    
 
 

 
  

Fig. 3.31. Siloz de suprafaţă - Crop area 
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FERMA DAIRY FARM 

 

    
 

Fig. 3.37. Incinta fermei - Farm premises 
 

    
 
    Fig. 3.42. Întreţinere liberă vaci -                                Fig. 3.44. Interior grajd vaci                    
zonă de mişcare - Maintenance-free cows            cu întreţinere liberă - Interior cow manure               
                range of motion                                                                         with maintenance  
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               Fig. 3.50. Boxe individuale viţei                    Fig. 3.55. Boxă colectivă viţei                         
                     Individual pens for calves                              Speaker collective calves     
 
 
 

 
 

Fig. 3.56. Boxă colectivă tineret înţărcat 
Speaker youth collective weaned 

 

        
 

Fig. 3.58. Sală de muls - Fitness milking 
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Fig. 3.61. Tanc de răcire - Cooling tank 
 
 

      
 

Fig. 3.63. – Porumb însilozat - Maize silage 
 

          
 

Fig. 3.66. Remorcă tehnologică - Technology Trailers 
 

 

 

 

 



 12

 

3.2. Analiza indicilor producţiei de lapte, pe ferme şi lactaţii successive 

Analysis shows milk production on farms and lactation successive 

În tab. 3.2 – 3.8 şi fig. 3.75 se prezintă valorile medii şi variabilitatea indicilor producţiei 

de lapte, pe ferme şi lactaţii succesive. 

Din analiza datelor privind performanţele productive, în funcţie de fermă şi pe lactaţii 

succesive, se constată că cele mai bune performanţe au fost obţinute în ferma Dairy Farm care a 

realizat în primele trei lactaţii peste 5000 kg lapte pe lactaţie normală şi performanţe individuale 

de 9728 kg lapte în lactaţia I-a respectiv 10113 kg lapte în lactaţia a II-a. 

La polul opus s-a situat ferma Confido care a obţinut cele mai slabe performanţe 

productive, de 3256,16 kg lapte în lactaţia a III-a şi 3447,34 kg lapte în lactaţia I-a.  

Celelalte ferme au obţinut producţii de lapte de peste 4000 kg pe lactaţie, cu menţiunea 

că nucleul din ferma Cobadin a depăşit la toate lactaţiile, media de 4500 kg lapte, iar în lactaţia a 

IV-a s-a obţinut producţia medie de 5015,28 kg lapte. 
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Fig. 3.75 Evoluţia producţiei de lapte, în funcţie de lactaţie, în populaţia BNR studiată 

The evolution of milk production, according to lactation, the population studied BNR 
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Fig. 3.76.  Variabilitatea producţiei de lapte pe lactaţie normală în populaţia BNR studiată 
Variability of milk production in lactating normal population BNR 
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Dacă comparăm producţia de lapte pe lactaţie totală şi normală, constatăm că au fost 

diferenţe de 792,98 kg lapte (15,45%) în lactaţia I-a şi 406,51 kg (8,6%) în lactaţia a VI-a, 

diferenţe rezultate prin prelungirea lactaţiei totale peste durata lactaţiei normale de 305 zile. În 

tehnologia de exploatare se impune optimizarea acestui indicator prin înţărcarea vacilor la 

momentul optim. 

Comparând producţia de lapte între ferme diferenţele au fost semnificative, după cum 

rezultă din tab. 3.9. 

Tabelul 3.9 
Semnificaţia diferenţelor pentru cantitatea de lapte între fermele studiate 
The significance of differences for the amount of milk from farms studied 

 
Testul Fisher: 86,2901 ( F

)
) > F0,001 (5;1570) 4,1xxx f.s 

 
1 2 3 4 5 Testul 

Tukey Ferma 4168,70 5060,74 3674,39 4171,46 3447,34 
6 4505,00 386,68xxx 555,75xxx 830,63xxx 333,54xxx 1178,74xxx 

5 3447,34 792,06xxx 1734,49xxx 348,13xxx 845,20xxx  
4 4171,46 53,14n.s 889,28xxx 497,07xxx   
3 3674,39 443,93xxx 1386,35xxx    

W1 = 256,68 
W2 = 303,17 

2 5060,74 946,42xxx     
Notă: 1. Valul lui Traian; 2. Dairy Farm; 3. Cezotor; 4. Andra International; 5. Confido; 6. 
Lex Cobadin 

 
 

3.3. Analiza structurii intrapopulaţionale - Analysis of structure intrapopulaţionale 

În tab. 3.14. se prezintă valorile medii şi estimatele variabilităţii producţiei de lapte la 

prima lactaţie (305 zile), pe grupe genetice, în populaţia BNR din cele şase exploataţii luate în 

studiu. Dacă comparăm rezultatele obţinute de cele 92 familii genetice cu media populaţiei BNR 

din populaţia studiată, care a fost de 4342,03 kg lapte, se constată că 53 familii de semisurori 

paterne au avut o producţie medie de lapte la prima lactaţie superioară mediei populaţiei, din 

care 20 familii genetice au media de peste 5000 kg lapte. Dintre acestea, 16 familii genetice au 

provenit de la taurii de import. Cele mai valoroase familii genetice s-au dovedit cele provenind 

din taurii: cod 50740 cu o medie de 5895,41 kg lapte, cod 51284, cu o medie de 5795,63 kg 

lapte, cod 51283 cu 5644,80 kg lapte şi cod 51181 cu 5591,85 kg lapte. 

Remarcăm totodată existenţa unor familii genetice provenite din tauri indigeni cu 

performanţe apropiate celor mai bune familii provenite din taurii de import. Între acestea se 

situează familiile genetice cod 19819 cu o medie de 5341,57 kg lapte, cod 19826 cu 5250,84 kg 

lapte, cod 19215 cu 5064,49 kg lapte şi cea mai numeroasă familia cod 18978 cu 25 de indivizi 

şi o medie a producţiei de 5265,23 kg lapte la prima lactaţie normală. 
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Aceste structuri genetice constituie un genofond valoros pe baza căruia se poate concepe 

un program de ameliorare genetică a performanţelor productive în această populaţie. La polul 

opus se găsesc familiile genetice cod 18608 cu o producţie medie de 2447,16 kg lapte, cod 

17321 cu 2605,20 kg lapte şi cod 15442 cu 2994,83 kg lapte, toate având originea paternă tauri 

BNR indigeni. Cele mai omogene familii, sub aspectul performanţelor producţiei de lapte, au 

fost: cod 18541 (s = 338,36 kg lapte şi V% = 10,06), cod 19368 (s = 240,81 kg lapte şi V% = 

6,26), cod 51039 (s = 501,72 kg lapte şi V% = 9,75), cod 51175 (s = 240,81 kg lapte şi V% = 

8,49). Variabilitatea producţiei de lapte a fost, în general, accentuată în populaţia studiată, media 

deviaţiei standard fiind s = 1113,76 kg lapte, iar amplitudinea variabilităţii fiind cuprinsă între 

113,76 kg şi 9728 kg lapte. Variabilitatea pronunţată este un element favorabil ameliorării 

populaţiei, prin reţinerea plusvariantelor şi multiplicarea lor cu ajutorul metodelor zootehnice 

corespunzătoare. 

În familia cod 50928 a existat o plusvariantă cu o performanţă de 7980 kg lapte, iar alte 7 

vaci au realizat peste 7000 kg lapte la prima lactaţie normală. Este o dovadă a valorii genetice a 

efectivului din exploataţiile luate în studiu şi posibilitatea ameliorării performanţelor productive 

prin reţinerea genotipurilor valoroase şi folosirea lor într-un program de împerecheri 

nominalizate cu tauri testaţi amelioratori, dar pe fondul îmbunătăţirii condiţiilor de hrănire. 

Existenţa acestor plusvariante se datorează calităţii reproducătorilor masculi folosiţi în 

această populaţie, care au determinat imigrarea de gene valoroase, îmbogăţind astfel fondul 

genetic al populaţiei BNR analizate. 

Conţinutul în grăsime şi cantitatea de grăsime pe grupe genetice este prezentată în tab. 

3.15 şi 3.16. 

Din cele 91 grupe genetice analizate, 45 grupe genetice au avut conţinutul în grăsime 
peste media populaţiei (3,77%) şi 46 de grupe genetice sub media populaţiei. Este de remarcat că 
numai 6 grupe genetice au avut  conţinutul în grăsime de peste 4%, cele mai valoroase fiind 
grupele genetice cod 51175 cu media de 4,17%, cod 50843 cu media de 4,10% şi cod 50834 cu 
media 4,09%, toate acestea provenind din tauri de import. Variabilitatea acestei însuşiri a fost 
destul de accentuată în cadrul grupelor existând plusvariante cu un conţinut de grăsime maxim 
5,46% (grupa genetică cod 51125 formată din 49 de indivizi), dar şi în cadrul grupelor genetice 
cod 19021 cu limita maximă de 5,07%, cod 18927 cu 4,98% şi cod 19160 cu 4,97% provenite 
din tauri indigeni. Pe ansamblul populaţiei analizate conţinutul în grăsime este sub media rasei, 
dar variabilitatea acentuată şi existenţa unor plusvariante cu un conţinut de grăsime ridicat sunt 
premize favorabile pentru ameliorarea calităţii laptelui prin folosirea selecţiei fenotipice, având 
în vedere şi determinismul pronunţat pentru această însuşire. 

Corespunzător conţinutului în grăsime cantitatea de grăsime pe grupe genetice prezintă 

valorile medii prezentate în tab.3.16. Din cele 91 de grupe genetice analizate, 12 au avut valori 

medii de peste 200 kg grăsime în lactaţia I-a, cele mai valoroase fiind grupele genetice cod 
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50834 cu o medie de 221,96 kg, cod 50740 cu 217,10 kg şi cod 51282 cu 216,11 kg, dar a existat 

şi o grupă genetică cod 18608 cu o medie de 95,58 kg. În cea mai numeroasă grupă genetică, cod 

51124, formată din 98 de indivizi, cu o medie de 168,33 kg, variabilitatea a fost foarte 

pronunţată (s = 46,56 kg şi V% = 27,66), existând şi o plusvariantă cu 379,40 kg grăsime în 

cadrul fermei Dairy Farm. Aceşti indivizi trebuie depistaţi în fiecare populaţie şi folosiţi în 

împerechere cu cei mai valoroşi tauri pentru a contribui la ameliorarea genetică a performanţelor 

productive. 

Conţinutul în proteine şi cantitatea de proteine, pe grupe genetice, este prezentată în 

tab.3.17 şi 3.18. 

Din cele 83 familii genetice analizate pentru conţinutul de proteine, 47 grupe genetice au 

avut valori sub media populaţiei (3,20%) şi 36 grupe peste media populaţiei. 

Remarcăm că cinci grupe genetice au avut conţinutul în proteine peste 3,4%, cele mai 

valoroase fiind grupele genetice cod 50843 cuprinzând 27 fiice şi o medie de 3,46% proteine, 

cod 50834 cu media de 3,42% proteine şi cod 19602 provenită dintr-un taur indigen, cu media de 

3,41% proteine. Dintre familiile genetice cu un conţinut în proteine foarte mic fac parte cele 

provenite din taurii cod 19428 cu media de 2,94% proteine, cod 19429 cu media 2,97% proteine 

şi cod 19422 cu media de 3,00% proteine. 

Variabilitatea acestei însuşiri a fost foarte accentuată, în cadrul grupelor genetice existând 

plus variante cu un conţinut de proteine maxim 4,85% (grupa genetică cod 18637 formată din 14 

indivizi), dar şi minus variante cu un conţinut în proteine de numai 2,11% în cadrul acelaşi grupe 

genetice. 

Analizate pe ansamblul populaţiei această însuşire poate fi apreciată ca având valori peste 

media rasei, populaţia BNR din zona Dobrogei caracterizându-se din acest punct de vedere, 

printr-un lapte de calitate superioară. Variabilitatea foarte accentuată şi existenţa unor plus 

variante cu un conţinut de proteine ridicat sunt premize favorabile pentru ameliorarea genetică a 

populaţiei. 

Corespunzător conţinutului în proteine, cantitatea de proteine, pe grupe genetice, prezintă 

valorile medii redate în tab.3.18. 

Din cele 83 familii genetice analizate, 30 grupe genetice au avut performanţe medii de 

peste 150 kg proteine, cele mai valoroase fiind grupele genetice cod 50740 cu media de 186,10 

kg proteine, cod 50834 cu 184,89 kg şi cod 50832 cu 180,70 kg proteine. 

Variabilitatea individuală a fost, şi pentru această însuşire, foarte accentuată, în populaţie 

existând un individ cu o performanţă de 334,79 kg proteine (grupa genetică cod 51124 formată 

din 98 indivizi) şi 30 indivizi cu performanţe peste 200 kg proteine. 
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Din multitudinea familiilor genetice analizate au fost selectate cele mai valoroase pentru 

fiecare din cele 7 însuşiri, rezultatele fiind redate în fig. 3.84 – 3.86. 

În urma clasamentului întocmit locul I a revenit grupei genetice a taurului cod 50740 a 

căror fiice au realizat la prima lactaţie o producţie medie de 5895,41 kg lapte şi 186,10 kg 

proteine.  

Pentru conţinutul în grăsime cea mai valoroasă a fost grupa genetică cod 51175 cu o 

medie de 4,17%, iar pentru conţinutul în proteine grupa genetică cod 50843 cu o medie de 

3,46%. Aceste structuri genetice provin de la reproducători din import, ceea ce justifică folosirea 

unor tauri de import cu mare valoare genetică pentru imigrarea de gene valoroase în fondul 

genetic al populaţiei autohtone de rasă Băţată cu negru românească din zona Dobrogei. Este de 

reţinut şi faptul că pentru însuşirea de precocitate reproductivă cea mai bună s-a dovedit familia 

genetică a taurului indigen cod 16866, a căror fiice au avut vârsta la prima fătare de 808,83 zile 

(26 luni şi 28 zile), iar pentru durata de exploatare familia genetică cod 11014 cu o medie de 

4430,71 zile (14,5 lactaţii normale). 

Locul doi a revenit familiilor genetice provenite din reproducători de import, între care se 

află taurii cod 51284 a căror fiice au realizat o producţie medie de 5795,63 kg lapte, taurul cod 

50834 a căror fiice au realizat cea mai mare cantitate de proteine şi cel mai ridicat conţinut în 

grăsime şi în proteine, dar şi taurul cod 51181 pentru cantitatea de grăsime. 

 

 

Fig . 3.84 Cele mai bune familii genetice privind indicii de producţie şi  
reproducţie în populaţia studiată 

The best genetic families indices for production and breeding in the population 
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Însuşirile de precocitate reproductivă şi durata de exploatare au revenit tot taurilor 

indigeni, respectiv grupelor genetice cod 19928 şi cod 18541. 

Cele mai bune familii genetice situate pe locul trei aparţin taurilor de import cod 51283, 

cod 50740 şi cod 50832 pentru cantitatea de lapte, cantitatea de grăsime şi de proteine, iar 

familia cod 19602 pentru conţinutul de grăsime şi proteine, în timp ce familia cod 19928 şi cod 

9269 au ocupat lotul trei pentru vârsta la prima fătare şi pentru durata de exploatare. 

 
 

Fig. 3.87 Cele mai slabe familii genetice privind indicii de producţie şi reproducţie  
în populaţia studiată 

Worst family genetic indices for production and breeding in the population 
 

 

3.4. Valorile medii şi variabilitatea indicilor de reproducţie - The mean and 

variability indices of breeding 

În tab. 3.19 se prezintă valorile medii şi variabilitatea principalilor indici de reproducţie 

(VP, CI, RM) pe ferme şi lactaţii succesive şi pe întreaga populaţie studiată.  

Vârsta la prima fătare (VP) pentru cele 1611 vaci din fermele analizate a fost de 967,15 

zile (32 luni şi 7 zile), cu limite între 442 (14 luni şi 22 zile) şi 2002 (66 luni şi 22 zile). 

Variabilitatea acestui indice, care exprimă precocitatea reproductivă a populaţiei studiate, este 

accentuată, după cum rezultă din valorile indicilor de dispersie (s = 169,17 zile şi V% = 17,49). 

Din analiza şirului de variaţie rezultă că vârsta primei fătări a fost cuprinsă între 442 zile 

şi 2002 zile, ceea ce arată o amplitudine cu variabilitate deosebit de mare (fig. 3.90). 
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Tabelul 3.19 
Valorile medii şi variabilitatea indicilor de reproducţie în populaţia BNR 

The mean and variability indices of breeding population BNR 
 

n 1264 945 629 362 213 112 1262 944 631 363 213 111 1611 764 
x  429,81 419,38 409,02 410,57 405,89 399,45 61,88 64,46 60,69 64,74 61,75 60,58 967,15 2443,39 

X
s±  2,98 3,24 4,08 5,14 6,27 8,64 1,42 1,02 1,60 2,34 2,4 2,30 4,21 30,79 
s 106,00 99,66 102,31 97,81 91,62 91,48 50,72 31,58 40,41 44,71 35,98 24,22 169,17 851,19 

V% 24,66 23,76 25,01 23,82 22,57 22,90 81,97 48,99 66,58 69,07 58,27 39,99 17,49 34,83 
Min  246 241 288 273 283 258 1,00 3,00 3,00 4,00 8,00 4,00 442 820 

Total 
populaţie 

Max 895 956 1315 889 852 917 594,00 258,00 229,00 348,00 305,00 12,00 2002 5727 
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Fig. 3.90 Variabilitatea vârstei primei fătări în populaţia BNR studiată 

First farrowing age variability in the population studied BNR 

MIN_CLASA MAX_CLASA FRECV_ABS FRECV_REL 
442,00 520,00 3 0,19 
520,01 598,00 9 0,56 
598,01 676,00 11 0,68 
676,01 754,00 61 3,79 
754,01 832,00 221 13,72 
832,01 910,00 347 21,54 
910,01 988,00 346 21,48 
988,01 1066,00 264 16,39 

1066,01 1144,00 150 9,31 
1144,01 1222,00 88 5,46 
1222,01 1300,00 39 2,42 
1300,01 1378,00 26 1,61 
1378,01 1456,00 17 1,06 
1456,01 1534,00 17 1,06 
1534,01 1612,00 5 0,31 
1612,01 1690,00 1 0,06 
1690,01 1768,00 2 0,12 
1768,01 1846,00 3 0,19 
1846,01 1924,00 0 0,00 
1924,01 2002,00 1 0,06 
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Din analiza valorilor calculate se pot desprinde următoarele aspecte esenţiale. 

Din analiza şirului de variaţie se observă că majoritatea viţelelor (73,13%) au avut vârsta 

primei fătări cuprinsă între 27 luni şi 22 zile, respectiv 35 luni şi 16 zile, iar 43,02% între 30 şi 

33 luni. Se observă că au existat 23 viţele (1,43%) care au fost montate accidental la o vârstă 

prea timpurie, de aproximativ 10-12 luni, care au fătat „de neleapcă” ceea ce dovedeşte greşeli 

de tehnologie şi necunoaşterea influenţei nefavorabile a montei prea timpurii asupra dezvoltării 

corporale şi performanţelor productive. Folosirea prea timpurie la montă a viţelelor este o 

practică greşită a unor crescători, după cum şi folosirea cu mare întârziere (peste trei ani) are 

efecte fiziologice şi economice nefavorabile. 

În funcţie de fermă, vârsta primei fătări a avut valori foarte semnificative pentru 

majoritatea fermelor analizate (tab. 3.20). 

Se înregistrează însă şi unele excepţii în cazul fermei Lex Cobadin unde vârsta la prima 

fătare nu diferă semnificativ faţă de fermele Valul lui Traian şi Dairy Farm. 

Tabelul 3.20 
Semnificaţia diferenţelor pentru vârsta primei fătări între fermele studiate 

The significance of differences for age between first farrowing farms studied 
 

Testul Fisher: 42,0575( F
)

) > F0,001 (5;1603) 4,1xxx f.s 
 

1 2 3 4 5 Testul Tukey Ferma 958,40 942,81 885,17 1056,12 1132,21 
6 977,56 11,10n.s. 34,75n.s. 92,39xxx 78,16xxx 154,65xxx 

5 1132,21 173,81xxx 189,40xxx 247,04xxx 76,09xxx  
4 1056,12 106,72xxx 113,31xxx 179,95xxx   
3 885,17 73,23xxx 57,64xxx    

W1 = 41,01 
W2 = 48,44 

2 942,81 15,50n.s.     
 

 
Rezultatele obţinute arată că vârsta primei fătări a fost mult întârziată în fermele Confido 

(1132,21 zile) şi Andra Internaţional (1056,12 zile) urmare a unor deficienţe în tehnologia de 

creştere a tineretului femel de reproducţie. În aceste două ferme în mod special, dar şi în fermele 

Cobadin şi Valu lui Traian, tineretul femel nu a beneficiat de cele mai optime condiţii de 

creştere, furajarea fiind deficitară, ceea ce a influenţat asupra creşterii în greutate şi realizării 

greutăţii optime de reproducţie la o vârstă mai timpurie. 

Nucleul cel mai precoce a fost înregistrat în ferma Cezotor (885,17 zile), viţelele din 

această fermă beneficiind de un regim de creştere apropiat de cel optim, iar vârsta la prima fătare 

a fost de 29 luni şi 17 zile. 
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Fig. 3.90 bis Vârsta la prima fătare, în funcţie de fermă, în populaţia BNR studiată 

Age at first birth, according to the firm, the population studied BNR 

 

Analizând vârsta la prima fătare în funcţie de familia genetică a semisurorilor paterne 

(tab.3.21 şi fig. 3.90)  constatăm că 47 familii au avut vârsta primei fătări peste media populaţiei 

(967,15 zile), iar 46 familii sub media populaţiei. Cele mai precoce s-au dovedit familiile taurilor 

cod 51123 cu vârsta la prima fătare de 767,22 zile, cod 16866 (808,83 zile), cod 19928 (821,67 

zile) şi cod 50928 (842,00 zile). 

În structura intrapopulaţională analizată predomină familiile genetice cu vârsta primei 

fătări peste cea optimă, menifestând o oarecare tardivitate reproductivă. Se remarcă, în sens 

negativ, familiile genetice destul de numeroase, cum ar fi: cod 17374 (VP = 43 luni şi 10 zile), 

cod 12652 (1251,40 zile), cod 9269 (1224,14 zile). O remarcă pentru grupele genetice provenite 

din tauri de import care au o precocitate ameliorată comparativ cu cele provenite din taurii 

indigeni. Dintre familiile genetice provenite din tauri de import, numai şapte au avut vârsta 

primei fătări peste 35 de luni, majoritatea având vârsta la prima fătare sub media populaţiei. 

În ameliorarea genetică a populaţiei BNR din arealul studiat, structurile genetice cu 

vârsta la prima fătare mult peste media rasei trebuie eliminate prin selecţie, iar grupele genetice a 

căror indivizi au dovedit o bună precocitate, corelată cu o dezvoltare corporală corespunzătoare 

vârstei, să fie reţinute şi multiplicate în vederea îmbunătăţirii fondului genetic din acest punct de 

vedere. 

Întârzierea vârstei primei fătări este influenţată de reproducătorul mascul dar, în 

principal, de factorii tehnologici din perioada de creştere a tineretului, care au un rol hotărâtor. 

De aici se desprinde concluzia logică a necesităţii îmbunătăţirii tehnologiei de exploatare şi a 

managementului în exploataţiile analizate, factori esenţiali de influenţă asupra vârstei la prima 

fătare. 
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Repausul  mamar (RM), în funcţie de lactaţie, a avut valori medii cuprinse între 64,74 

zile (lactaţia I) şi 60,58 zile (lactaţia a VII), dar variabilitatea individuală a fost deosebit de 

accentuată (fig. 3.91). 

Indicii de dispersie pentru această însuşire a avut valori maxime (s = 50,79 zile în lactaţia 

I-a şi V% = 81,97) pe întreaga populaţie, însă între ferme au fost diferenţe semnificative, 

variabilitatea cea mai accentuată înregistrându-se în ferma Cobadin.  
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Fig. 3.91 Evoluţia repausului mamar, în funcţie de lactaţie, în populaţia BNR studiată 

Evolution of breast rest, according to lactation, the population studied BNR 

 

Analiza acestui indicator de reproducţie ne arată că în unităţile studiate vacile au avut, în 

general, un repaus mamar normal, dar în cadrul fiecărei ferme variabilitatea a fost deosebit de 

accentuată, vacile nefiind totdeauna înţărcate la timp cu respectarea repausului mamar optim. 

Uneori, vacile înţarcă prea devreme prin reducerea drastică a producţiei de lapte datorită unei 

furajări şi întreţineri necorespunzătoare, alteori vacile productive sunt mulse cu mult peste durata 

lactaţiei normale, până în apropierea fătării, repausul mamar nemaifiind respectat şi cu implicaţii 

asupra performanţelor producţiei de lapte în lactaţia următoare. 

Indicii de dispersie evidenţiază acest aspect, valorile deviaţiei standard fiind cuprinse 

între 50,72 şi 24,22 zile, iar a coeficientului de variaţie între 81,97% şi 39,99%. 

 

Intervalul între fătări (CI) a depăşit cu mult durata acceptabilă de cel mult 400 zile, 

valorile medii pe întreaga populaţie fiind cuprinse între 419,38 zile (lactaţiile I –II) şi 399,45 zile 

(lactaţiile VI-VII). Acest indicator sintetic al funcţiei de reproducţie a avut o variabilitate 

individuală cuprinsă între 288 zile şi 1315 zile (lactaţiile III-IV), cele mai mari valori fiind 

înregistrate în ferma Dairy Farm, Andra Internaţional şi Confido. 
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Depăşirea cu mult a valorii optime pentru intervalul între fătări a influenţat negativ, prin 

nerealizarea numărului de viţei dar şi a producţiei de lapte pe viaţă productivă, materializate prin 

costuri ridicate a producţiei de lapte şi sporului în greutate. 

În ordinea succesiunii lactaţiilor, intervalul între fătări înregistrează valori tot mai mici, 

apropiindu-se de valorile optime, sub 400 zile, după cum se observă şi din fig. 3.92. 
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Fig. 3.92 Evoluţia intervalului între fătări, în funcţie de lactaţie,  

în populaţia BNR studiată 
Evolution interval between calving, depending on the premium, 

 the population studied BNR 
 

Din analiza principalilor indicatori de reproducţie rezultă că, în populaţia studiată 

managementul funcţiei de reproducţie a fost deficitar şi a infleunţat asupra performanţelor 

productive realizate şi a costurilor de producţie mari. 

 

3.5 Durata de exploatare - Life of 

Din analiza duratei de exploatare (tab. 3.19) rezultă că cele 764 vaci care şi-a încheiat 

viaţa productivă au fost exploatate, în medie, 2443,39 zile (6,69 ani), cu limite între 720 şi 5727 

zile (1,97-15,69 ani). Variabilitatea duratei de exploatare a fost deosebit de accentuată după cum 

rezultă din valorile indicilor de dispersie (s = 854,19 zile şi V% = 34,83) şi limita maximă de 

15,69 ani.  

Menţinerea în efectiv a unor exemplare din rasa Bălţată cu negru românească până la 

această vârstă este un aspect pozitiv numai pentru vacile înalt performante (recordiste) ceea ce 

nu este cazul în situaţia fermelor analizate. Dintre cele şase ferme luate în cercetare, durata cea 

mai mare de exploatare a fost în ferma Andra Internaţional cu 2683,54 zile (7,35 ani), iar cea mai 

mică în ferma Dairy Farm de 2157,69 zile (5,91 ani), în celealte ferme durata de exploatare fiind 

apropiată de 6,46-6,94 ani. 

Din analiza duratei de exploatare pe grupe genetice (tab. 3.22) se constată că trei grupe 

genetice provenite din taurii indigeni cod 11014, cod 18541 şi cod 9269 au avut durata de 
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exploatare peste 4000 zile, respectiv 12,13 ani şi 11,13 ani. În acelaşi timp vacile aparţinând 

grupelor genetice cod 51132, cod 51123 şi cod 51127 au avut cea mai scurtă durată de 

exploatare, respectiv 3,58 ani, 3,57 ani şi 3,56 ani. 

Datele din tab. 3.22 demonstrează că vacile provenite din tuarii indigeni au avut o durată 

de exploatare superioară celor provenite din taurii de import, primele având o mai bună adaptare 

la condiţiile de viaţă mai precare şi o mai bună rezistenţă organică. Vacile provenite de la taurii 

de import au avut o mai mare sensibilitate la condiţiile de mediu şi o rezistenţă organică 

inferioară vacilor provenite din taurii indigeni. Aceste aspecte, demonstrate prin rezultatele 

obţinute în fermele luate în cercetare, trebuie să atragă atenţie crescătorilor şi celor interesaţi de 

creşterea vacilor de lapte cu material genetic indigen sau de import. 
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Fig. 3.93 Zile de lactaţie pe viaţă productivă, în funcţie de fermă,  

în populaţia BNR studiată 
Days of lactation on productive lives, according to the firm, the population studied BNR 

 

Analiza duratei de menţinere în efectiv a vacilor BNR din fermele luate în studiu (tab. 

3.22 şi fig. 3.93) evidenţiază o bună longevitate pentru familiile genetice cod 18468 şi cod 

13921, în timp ce familiile cod 17632, cod 18546 şi cod 17637 au avut cea mai mică durată de 

exploatare. Dacă avem în vedere media vârstei primei fătări, de 1132,21 zile, rezultă că durata 

medie de exploatare în efectivul analizat a fost de 4,59 lactaţii. Variabilitatea interfamilială a fost 

foarte accentuată, cu limite ale coeficientului de variaţie între 3,66% (cod 17637) şi 29,61% (cod 

15442), dar şi cea intrafamilială, cum este cazul familiei cod 12652 (s = 745,87 zile). 

Analizând cauzele ieşirilor din efectiv constatăm că ieşirea din efectiv a vacilor a fost 

mult influenţată de factorii tehnologici de exploatare. În toate fermele luate în studiu cele mai 

frecvente cauze ale ieşirii din efectiv au fost cele de reproducţie, afecţiuni ale ugerului şi 

afecţiuni podale. 
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O pondere suficient de mare o deţin şi cauzele accidentale, ceea ce denotă unele 

deficienţe în managementul factorilor tehnologici de exploatare. Între aceste „aşa-zise” cauze 

accidentale se includ şi unele ieşiri care vizează hrănirea, pe primul loc situându-se prezenţa 

corpilor străini, indigestii, atonii ale rumenului ş.a. Menţinerea în exploatarea a vacilor este mult 

prea mică, după cum a rezultat din analiza datelor pentru fiecare fermă, scoaterea din efectiv 

înainte de a-şi exprima potenţialul maxim de producţie fiind un aspect care se întâlneşte frecvent, 

cu implicaţii economice negative privind rentabilitatea fermelor. 

Pentru a scoate mai bine în evidenţă performanţele de producţie şi reproducţie ale 

populaţiei Bălţată cu negru românească crescute în ferme de peste 100 vaci matcă (ferme mari), 

vom prezenta în continuare unele date comparative, rezultate din cercetările efectuate de Gh. 

Neaga, 2008, în fermele familiale mici şi mijlocii din aceeaşi rasă şi în acelaşi areal. Rezultatele 

studiului comparativ sunt prezentate în cele ce urmează. 

În tab. 3.23 se prezintă producţia de lapte pe lactaţii succesive în exploataţiile mici şi 

mijlocii familiale studiate de Gh. Neaga, 2008, comparativ cu rezultatele obţinute din cercetările 

noastre pentru fermele mari din aceeaşi zonă.  

Analiza acestor date ne duce la concluzia că în fermele familiale performanţele producţiei 

de lapte sunt net superioare celor înregistrate în cazul fermelor mari, unde factorii tehnologici de 

exploatare, în special hrănirea, sunt mai greu a fi stăpâniţi. Rezultatele comparative arată că 

diferenţele de producţie au fost mai mari cu cantităţi între 199,85 kg lapte (+4,60%) şi 446,05 kg 

lapte (+11,11%) pe lactaţie normală pentru fermele familiale. 

Tabelul 3.24 

Indicii de reproducţie din fermele familiale mici şi mijlocii, 
comparativ cu fermele mari din judeţul Constanţa 

Indices of breeding small and medium family farms compared to large farms  
in the county of Constanta 

 

Diferenţa ferme mici – ferme mari 
(±) Specificare 

Ferme 
familiale 

(Neaga, 2008)

Ferme mari 
(cercetări 

proprii, 2008) ± absolută (kg) ± relativă (%) 
VPF, zile 1002,28 967,15 +35,15 +3,63 

I-II 428,05 429,81 -1,76 -0,41 
II-III 413,55 419,38 -5,83 -1,51 
III-IV 420,18 409,02 +11,16 +2,72 
IV-V 408,42 410,57 -2,15 -0,52 

CI, zile  

V-VI 394,52 405,89 -11,37 -2,80 
II 59,51 61,88 -2,37 -3,98 
III 60,05 64,46 -4,41 -7,34 
IV 66,28 60,69 +5,59 +9,21 
V 68,58 64,74 +3,84 +5,93 

RM, zile 

VI 49,23 61,75 -12,52 -25,43 
Durata de exploatare, zile  2256,03 2443,39 -187,36 -8,30 
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Tabelul 3.23 

Producţia de lapte din fermele familiale mici şi mijlocii, comparativ cu fermele mari  din judeţul Constanţa 

Milk production of small and medium family farms compared to large farms in the county of Constanta 

Ferme familiale 
(Neaga, 2008) 

Ferme mari 
(cercetări proprii, 2008) Diferenţa ferme mici – ferme mari (±) 

Lactaţie totală (kg) Lactaţie normală (kg) Lactaţia Lactaţie 
totală (kg) 

Lactaţie 
normală 

(kg) 

Lactaţie 
totală (kg) 

Lactaţie 
normală 

(kg) 
± absolută 

(kg) 
± relativă 

(%) 
± absolută 

(kg) 
± relativă 

(%) 

Observaţii 

I 5356,65 4541,88 5135,01 4342,03 +221,64 +4,31 +199,85 +4,60  
II 5451,02 4798,50 5050,09 4416,46 +400,93 +7,93 +382,04 +8,65  
III 5481,80 4959,50 5009,95 4463,45 +471,85 +9,41 +446,05 +11,11  
IV 4969,69 4830,41 4854,43 4372,67 +115,26 +2,37 +457,74 +10,46  
V 5269,60 4760,15 4899,97 4429,03 +369,63 +7,54 +331,12 +7,47  
VI 5194,97 4708,00 4727,54 4321,03 +467,43 +9,88 +386,97 +8,95  
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Comparând indicii de reproducţie din fermele familiale mici şi mijlocii (Neaga, Gh., 

2008) cu cei din fermele mari, stabiliţi prin cercetări proprii se pot desprinde următoarele  

aspecte (tab. 3.24): 

 Vârsta la prima fătare a fost mai mică cu 35,15 zile (3,63%) în cazul fermelor mari, 

ceea ce înseamnă că prima fătare s-a realizat cu o lună mai devreme, diferenţă care 

semnifică o mai bună precocitate reproductivă la tineretul femel din aceste ferme. 

 Intervalul între fătări a fost puţin mai mare decât în fermele familiale, cu diferenţe 

între -1,76 zile şi +11,16 zile, nesemnificative din punct de vedere statistic. 

 Repausul mamar a avut valori apropiate de cele optime în cazul ambelor tipuri de 

exploataţii cu uşoare diferenţe în favoarea fermele mari, dar nesemnificative statistic. 

 Durata de exploatare a fost surprinzător mai mare cu 187,36 zile (8,30%) în fermele 

mari, cunoscut fiind că în fermele mici vacile sunt menţinute un timp mai îndelungat 

chiar dacă producţia de lapte este mult diminuată. 

 

Capitolul IV - CERCETĂRI DE GENETICĂ CANTITATIVĂ  ÎN POPULAŢIA 

BNR ANALIZATĂ  

4.1. Heritabilitatea (h2) şi repetabilitatea (R) principalelor însuşiri 

Heritability (h2) and repeatability (R) of the main features 
 

Din analiza coeficienţilor de heritabilitate a principalilor indici de producţie pentru 

populaţia de taurine BNR din cele şase ferme luate în studiu, rezultă că acestea au un grad de 

determinare genetică diferit, ca urmare a interelaţiilor genetice proprii fiecărei însuşiri, 

variabilităţii genotipurilor care alcătuiesc nucleele de vaci din fermele studiate şi a influenţei 

factorilor de mediu diferiţi de la o unitate la alta şi de la un an la altul. 

Pentru cantitatea de lapte, grăsime şi proteine,  pe întreaga populaţie, valorile h2 exprimă 

un grad de determinare genetică medie (h2 = 0,29; h2 = 0,30; h2 = 0,28), cu diferenţe între cele 

şase ferme analizate (h2 = 0,17 în ferma Valu lui Traian şi h2 = 0,33 în fermele Andra 

International şi Dairy Farm, pentru cantitatea de lapte). 

Conţinutul în grăsime şi proteine are o cotă de determinare genetică ridicată (h2 = 0,61, 

respectiv h2 = 0,52), influenţa mediului de exploatare asupra acestor însuşiri având o pondere 

mai redusă. 

Referitor la indicii de reproducţie, valorile lui h2 determinate în cele şase ferme se înscriu 

în limitele menţionate în literatura de specialitate, însuşiri cu un slab determinism genetic, cu o 

influenţă puternică a factorilor tehnologici şi managementului asupra acestor indici în fermele 

studiate. Remarcăm, însă, valoarea lui h2 = 0,27 pentru vârsta la prima fătare şi h2 = 0,40 în 
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ferma Andra International, valori ale lui h2  care pot fi luate în considerare privind ameliorarea 

genetică a însuşirii de precocitate prin selecţia fenotipică. 

Intervalul între fătări (h2 = 0,17) şi repausul mamar (h2 = 0,13) sunt însuşiri cu un slab 

determinism genetic, la fel ca şi durata lactaţiei (h2 = 0,11), selecţia genotipică pentru 

ameliorarea acestor însuşi  fiind prioritară. 

În legătură cu repetabilitatea însuşirilor analizate, valorile determinate în cele şase ferme 

şi pe întreaga populaţie se menţin la nivelul parametrilor genetici, valorile estimate fiind 

nesemnificative, uşor superioare valorilor heritabilităţii (tab. 4.1). 

 

4.2. Corelaţiile fenotipice (rP), şi genetice (rG) între principalele însuşiri 

Phenotypic correlations (rP) and genetic (rG) between the main features 

Rezultatele privind studiul corelaţiilor fenotipice (rP), genetice (rG) şi de mediu (rM) între 

producţia de lapte şi principalele însuşiri analizate sunt prezentate în tab. 4.2 – 4.7. 

În populaţia studiată cantitatea de lapte se corelează foarte puternic şi pozitiv cu 

cantitatea de grăsime (rP = 0,98, rG = 0,33, rM = 0,99) şi proteine (rP = 0,90, rG = 0,87, rM = 0,93), 

aceste însuşiri fiind determinate genetic de acelaşi set de gene. 

Între cantitatea de lapte şi conţinutul în grăsime, respectiv conţinutul în proteine, 

corelaţiile fenotipice, genetice şi de mediu sunt negative şi de intensitate medie. Valorile medii, 

dar pozitive ale coeficienţilor de corelaţie se înregistrează între producţia cantitativă şi principalii 

indici de reproducţie (VP, CI, RM), după cum se observă din datele înscrise în tab. 4.2. 

Există şi unele diferenţe în funcţie de corelaţiile între vârsta primei fătări şi intervalul 

între fătări (CI), respectiv repausul mamar (RM). Astfel, dacă în cazul fermei Andra 

International şi Cezotor valorile corelaţiilor fenotipice şi genetice sunt apropiate mediei 

populaţiei, pentru ferma Dairy Farm aceste valori sunt determinate de seturi de gene diferite, iar 

valorile sunt mult mai mici, influenţa factorilor de mediu fiind hotărâtoare. 

Valorile heritabilităţii, repetabilităţii şi corelaţiilor diferitelor însuşiri de producţie şi 

reproducţie, sunt proprii populaţiilor analizate şi pot fi folosite într-un program zonal de 

ameliorare a taurinelor BNR din arealul studiat. 

Rezultatele obţinute concordă, ca sens şi ordine de mărime, cu datele din literatura de 

specialitate şi din ţară obţinute de V. Ujică, Gh. Georgescu, Gh. Mărginean, I. Granciu, Şt. 

Popescu-Vifor, A. Petre, N. Pipernea ş.a., pe populaţii de aceaşi rasă dar în alte condiţii de 

exploatare. 
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Tabelul 4.1 

Heritabilitatea (h2) şi repetabilitatea (R) principalelor însuşiri de producţie şi reproducţie în populaţia BNR din fermele analizate 
Heritability (h2) and repeatability (R) of the main features of production and reproduction of farm population analyzed BNR 

 

Andra 
International Dairy Farms Cezotor Lex Cobadin S.C. Confido S.C.D.A. 

Valul lui Traian Total populaţie Specificare 
h2 R h2 R h2 R h2 R h2 R h2 R h2 R 

Longevitatea 
productivă 0,39 - 0,31 - 0,27 - 0,34 - - - - - 0,34 - 

Durata 
lactaţiei 
totale 

- 0,25 - 0,29 - 0,18 - 0,20 - - - - 0,11 0,29 

Cantitatea 
de lapte 0,33 0,39 0,33 0,35 0,30 0,32 0,27 0,24 0,21 0,26 0,17 0,23 0,29 0,26 

Conţinutul 
în grăsime 0,79 0,82 0,76 0,82 0,61 0,69 0,72 0,67 0,57 0,63 0,48 0,49 0,61 0,65 

Cantitatea 
de grăsime 0,38 0,45 0,37 0,41 0,32 0,34 0,28 0,27 0,23 0,30 0,20 0,25 0,30 0,29 

Conţinutul 
în proteină 0,71 0,74 0,70 0,73 0,56 0,60 0,70 0,59 0,45 0,43 0,40 0,42 0,52 0,57 

Cantitatea 
de proteină 0,31 0,33 0,35 0,37 0,26 0,28 0,29 0,23 0,26 0,22 0,23 0,22 0,28 0,28 

Vârsta 
primei fătări 
(VP) 

0,40 - 0,26 - 0,25 - 0,31 - 0,22 - 0,26 - 0,27 - 

Intervalul 
între fătări 
(CI) 

0,11 0,21 0,19 0,17 0,27 0,20 0,27 0,19 0,08 0,12 0,13 0,22 0,17 0,20 

Repausul 
mamar 
(RM) 

0,16 0,17 0,20 0,14 0,16 0,15 0,19 0,15 0,19 0,09 0,21 0,11 0,13 0,18 
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Tabelul 4.2 
Corelaţii fenotipice (rP) şi genetice (rG) între principalele însuşiri de producţie şi 

reproducţie (total populaţie) 
Phenotypic correlations (rP) and genetic (rG) between the main features of production and 

reproduction (total population) 
 

 
Însuşiri corelate 

 
PrP sr ±  

GrG sr ±  

- durata de exploatare -0,21 0,03 -0,23 0,03 
- durata lactaţiei totale 0,45 0,01 0,43 0,01 
- conţinutul în grăsime -0,21 0,01 -0,19 0,01 
- cantitatea de grăsime 0,98 0,01 0,99 0,01 
- conţinutul în proteine -0,23 0,01 -0,20 0,01 
- cantitatea de proteine 0,83 0,01 0,78 0,01 
- vîrsta primei fătări (VP) 0,31 0,01 0,30 0,01 
- intervalul între fătări (CI) 0,29 0,02 -0,10 0,03 

Producţia de lapte şi: 

- repausul mamar (RM) 0,13 0,02 -0,20 0,03 
- durata lactaţiei totale 0,16 0,02 0,18 0,02 
- conţinutul în grăsime -0,09 0,02 -0,08 0,02 
- cantitatea de grăsime -0,17 0,03 -0,21 0,03 
- conţinutul în proteine -0,23 0,03 -0,22 0,04 
- cantitatea de proteine -0,25 0,03 -0,24 0,04 
- vîrsta primei fătări (VP) 0,16 0,02 0,24 0,02 
- intervalul între fătări (CI) 0,21 0,02 0,17 0,01 

Durata de exploatare şi: 

- repausul mamar (RM) 0,16 0,02 0,13 0,01 
- conţinutul în grăsime 0,69 0,01 0,75 0,00 
- cantitatea de grăsime 0,55 0,01 0,47 0,01 
- conţinutul în proteine 0,50 0,01 0,47 0,02 
- cantitatea de proteine 0,43 0,01 0,41 0,02 
- vîrsta primei fătări (VP) 0,54 0,01 0,49 0,01 
- intervalul între fătări (CI) 0,38 0,01 0,36 0,01 

Durata lactaţie totale şi: 

- repausul mamar (RM) 0,26 0,02 0,35 0,01 
- cantitatea de grăsime 0,78 0,01 0,66 0,01 
- conţinutul în proteine 0,71 0,01 0,68 0,01 
- cantitatea de proteine 0,61 0,01 0,60 0,01 
- vîrsta primei fătări (VP) 0,72 0,01 0,67 0,00 
- intervalul între fătări (CI) 0,48 0,01 0,42 0,01 

Conţinutul în grăsime şi: 

- repausul mamar (RM) 0,30 0,02 0,39 0,01 
- conţinutul în proteine 0,64 0,01 0,58 0,01 
- cantitatea de proteine 0,84 0,00 0,78 0,01 
- vîrsta primei fătări (VP) 0,59 0,01 0,49 0,01 
- intervalul între fătări (CI) 0,30 0,02 0,26 0,03 

Cantitatea de grăsime şi: 

- repausul mamar (RM) 0,14 0,02 0,16 0,03 
- cantitatea de proteine 0,87 0,00 0,91 0,00 
- vîrsta primei fătări (VP) 0,28 0,01 0,21 0,02 
- intervalul între fătări (CI) 0,27 0,02 0,13 0,02 

Conţinutul în proteine şi: 

- repausul mamar (RM) 0,17 0,02 0,15 0,03 
- vîrsta primei fătări (VP) 0,24 0,01 0,17 0,02 
- intervalul între fătări (CI) 0,18 0,02 0,20 0,03 

Cantitatea de proteine şi: 

- repausul mamar (RM) 0,17 0,02 0,18 0,03 
- intervalul între fătări (CI) 0,41 0,01 0,43 0,01 Vîrsta primei fătări şi: 
- repausul mamar (RM) 0,24 0,02 0,27 0,01 

Intervalul între fătări şi: - repausul mamar (RM) 0,67 0,01 0,62 0,00 
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Capitol V – VALOAREA DE AMELIORARE A TAURILOR FOLOSIŢI ÎN 

FERMELE ANALIZATE - USE VALUE OF IMPROVEMENT BULLS FARMS EXAMINED 

În tab. 5.1 – 5.7 şi fig.5.1-5.7 se prezintă valoarea de ameliorare a celor 101 tauri folosiţi 

la reproducţie în fermele analizate. 

O primă constatare care rezultă din analiza acestor date este numărul foarte mare de tauri 

folosiţi la reproducţie şi infleunţa negativă asupra însuşirilor de producţie şi reproducţie pentru 

cei mai mulţi din aceşti reproducători. Este o situaţie care reflectă nu numai valoare genetică 

îndoielnică pentru unii tauri folosiţi la reproducţie, cât mai ales condiţiile de exploatare deficitare 

a descendenţilor acestor reproducători. 

Pentru producţia cantitativă de lapte au existat cinci tauri a căror valoare de ameliorare a 

depăşit 1000 kg lapte, între aceştia găsindu-se patru tauri indigeni şi un taur de import. Este o 

dovadă asupra valorii genetice superioare a taurilor Bălţată cu negru românească, dar care 

trebuie puşi în valoare prin optimizarea factorilor tehnologici de exploatare a descendenţilor. Cel 

mai valoros din acest punct de vedere s-a dovedit taurul cod 18927 cu valoarea de ameliorare de 

1598,57 kg lapte, dar şi taurul de import cod 51125 cu valoarea de ameliorare 1049,68 kg lapte. 

Între taurii înrăutăţitori au existat cinci indivizi cu valoarea de ameliorare negativă, peste 

1000 kg lapte, cel mai slab dovedindu-se taurul de import cod 50843 cu valoarea de ameliorare         

-2167,80 kg lapte. Alături de acest taur se mai găsesc incă doi (cod 50824 şi cod 50829) cu 

valoarea de ameliorare -1518,68 kg lapte, respectiv -1188,45 kg lapte (tab.5.1 şi fig. 5.1). 

Pentru conţinutul în grăsime se detaşează taurul cod 18927 de provenienţă indigenă, cu 

valoarea de ameliorare +1,63% şi o foarte bună capacitate de transmitere a acestei însuşiri. 

Urmărind clasamentul reproducătorilor pentru această însuşire întâlnim pe ultimile cinci 

locuri patru tauri de import şi un taur indigen. Cea mai slabă valoare de ameliorare au avut-o 

taurii cod 50824 cu -1,13% şi cod 51178 cu -1,07% grăsime. 
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Fig. 5.1  Valoarea de ameliorare pentru cantitatea de lapte a unor tauri folosiţi în fermele analizate 

The value of improving the quantity of milk of bulls used in the farms examined 
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Fig. 5.6 Valoarea de ameliorare pentru vârsta la prima fătare a unor tauri folosiţi în fermele analizate 
The amount of improvement for the first calving age of bulls used in the farms examined 
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Fig. 5.7  Valoarea de ameliorare pentru durata de exploatare a fiicelor unor tauri folosiţi în fermele studiate 
The value of improving the life span of the daughters of bulls used in the farms studied 
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Sintetizând influenţa reproducătorilor asupra principalelor însuşiri de producţie şi 

reproducţie (tab.5.8) constatăm că cei mai mulţi au o inflenţă negativă, manifestându-se ca 

înrăutăţitori. Astfel, pentru cantitatea de lapte pe lactaţie normală s-au dovedit amelioratori 39 

tauri (38,61%), iar 59 tauri au fost înrăutăţitori (58,41%).  

 

Tabelul 5.8 
Influenţa reproducătorilor asupra principalelor însuşiri de  

producţie şi reproducţie din populaţia BNR analizată 
Influence of breeding on the main features of production and reproductions  

of the population BNR analysis 
 

Influenţa reproducătorilor 
Ameliorator indiferent Înrăutăţitor Specificare UM 
n % n % n % 

Cantitatea de lapte pe lactaţia normală kg 39 38,61 3 2,97 59 58,41 
Conţinutul în grăsime % 28 27,72 5 4,95 68 67,32 
Cantitatea de grăsime kg 42 41,58 0 0 59 58,41 
Conţinutul în proteine % 41 46,06 3 3,37 45 50,56 
Cantitatea de proteine kg 42 47,19 0 0 47 52,80 
Vârsta primei fătări zile 39 38,61 0 0 62 41,38 
Durata de exploatare zile 29 36,25 0 0 51 63,75 

 
 

O situaţie aparte se constată privind influenţa reproducătorilor asupra calităţii laptelui, 

numai 28 tauri (27,72%) fiind amelioratori pentru conţinutul de grăsime, majoritatea fiind 

înrăutăţitori (67,32%) sau indiferenţi (4,59%). 

Pentru vârsta primei fătări s-au dovedit amelioratori 39 tauri (38,61%) în timp ce 61 tauri 

(61,38%) au fost înrăutăţitori. Aproximativ aceeaşi proporţie se menţine şi asupra influenţei 

reproducătorilor privind longevitatea productivă, majoritatea (63,75%) având o influenţă 

negativă. 

În populaţia BNR analizată au fost folosiţi la însămânţare artificială un număr de 101 

reproducători din care s-a extras un eşantion randomizat format din 18 reproducători masculi, a 

căror valoare de ameliorare pentru indicii producţiei de lapte este redată în tabelul 5.9. 

Pentru vârsta la prima fătare (VP), din cei 18 tauri analizaţi, 6 au avut o influenţă pozitivă 

fiind amelioratori, iar 12 au fost înrăutăţitori. Taurii cei mai valoroşi care au contribuit la 

ameliorarea vârstei primei fătări au fost: cod 12652 cu valoare de ameliorare cea mai ridicată 

(428,86), cod 18916 şi cod 50827, acest taur având provenienţa din import. Majoritatea 

reproducătorilor au avut însă valori de ameliorare negative asupra vârstei primei fătări, cei mai 

puţin valoroşi, din acest punct punct de vedere, fiind taurii: cod 18777, cod 18468 şi cod 16866 

cu valori de ameliorare negative care depăşesc 100 zile. Aceste aspecte sunt bine evidenţiate 

grafic în figura 5.6. 
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Producţia cantitativă de lapte a fost ameliorată de 8 reproducatori, cu valori între 472,94 

(Cod 12652) şi 42,72 (Cod 12279). Între reproducătorii amelioratori pentru cantitatea de lapte se 

regăseşte şi taurul cod 50827 provenit din import, dar cei mai valoroşi sunt taurii indigeni cod 

12652, (VA= 472,94), Cod 18916 (VA= 416,16), Cod 17687 (VA- 256,10) si Cod 13921(VA= 

116,73). Influenţa negativă asupra producţiei cantitative de lapte au avut-o 10 tauri, între aceştia 

detaşându-se taurii cod 18232 (VA= 427,0), Cod 18777 (VA= 384,72), Cod 17632 (VA= 

334,25) şi Cod 17687 (VA=-225,34). 

Conţinutui laptelui în grăsime a fost ameliorat de 7 tauri, cu valori între 0,29 şi 0,04, un taur 

a fost indiferent (Cod 14907), iar 10 tauri însămânţători, cu valori între -0,01 şi  -0,34. O situaţie 

total necorespunzătoare s-a înregistrat pentru conţinutul în proteine al laptelui. Din cei 18 

reproducători analizaţi numai trei au fost amelioratori, cu valori între 0,09 şi 0,01, în timp ce 10 

tauri au fost indiferenţi, iar 5 au fost înrăutăţitori, cu valori între -0,02 şi -0,05. 

Studiul efectuat asupra valorii de ameliorare a taurilor folosiţi la însămânţări artificiale în 

fermele luate în cercetare ridică unele semne de întrebare asupra valorii de ameliorare reale a 

acestor reproducători. 

Chiar dacă prin documentele de testare sunt amelioratori pentru însuşirile de producţie şi 

reproducţie analizate, fiicele lor nu au performat aşa cum era de aşteptat, înfluenţa factorilor 

tehnologici de exploatare fiind hotărâtoare (în primul rând alimentaţia). Rezultatele obţinute nu 

exclud însă unele semne de întrebare privind metodologia folosită la testare şi în primul rând a 

corectitudinii datelor. 
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Capitolul VI - CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

 

♦Rasa Bălţată cu negru românească a fost crescută, selecţionată în Dobrogea, de peste 

cinci decenii, fiind rezultată din încrucişări de absorbţie între tauri de rasa Friză (de diferite 

provenienţe), şi taurinele autohtone aparţinând populaţiei Roşie Dobrogeană şi unor categorii de 

metişi nedefiniţi cu rasele Sură de stepă, Brună, Bălţată românească, Pinzgau şi alte rase roşii 

(Roşie de stepă, Roşie daneză, Roşie estoniană şi letonă etc.)  

Peste aceste populaţii s-au suprapus şi unele nuclee de rasă Friză provenite din import, 

care au fost însămânţate cu material seminal de provenienţă diferite (import şi indigen), şi cu 

valoare genetică diferită. În Dobrogea, creşterea vacilor de lapte din rasa Bălţată cu negru 

românească s-a practicat în ferme mari din fostele IAS-uri şi staţiuni experimentale, iar după 

1989 s-au dezvoltat şi fermele mici familiale, care au înlocuit practic efectivele de vaci din 

fermele de stat. Au rămas însă unele nuclee din sectorul de stat care reprezintă un material 

genetic valoros, motiv pentru care au fost luate în acest studiu, rezultatele fiind prezentate în teza 

de doctorat. 

♦Analizând condiţiile mediului natural şi resursele naturale oferite de Marea Neagră şi 

litoralul românesc, dar şi tradiţiile existente în zonă, se constată existenţa unor tradiţii 

îndelungate în primul rând privind culturile vegetale şi creşterea oilor, urmată de creşterea 

taurinelor, permitiţând îmbinarea acestor activităţi cu agroturismul într-o zonă cu un profil 

complex, oferite de condiţiile natural-geografice deosebite ale litoralului românesc şi Deltei 

Dunării. 

♦Având în vedere condiţiile de mediu specifice  din arealul dobrogean, care au concurat 

la formarea, consolidarea genetică şi evoluţia, în timp, a rasei Bălţată cu negru românească, 

influenţa factorilor tehnologici de exploatare, a factorilor de reproducţie şi selecţie asupra 

materialului biologic, în concordanţă cu tradiţiile zonale şi preferinţele crescătorilor pentru vacile 

de lapte din această rasă, dar şi cerinţele economice sau alţi factori conjuncturali, rezultă că 

această populaţie de taurine este reprezentată în prezent de un material genetic heterogen, cu o 

variabilitate accentuată şi un grad de ameliorare diferit în fermele din societăţile comerciale cu 

capital majoritar de stat ori din fermele staţiunilor de cercetare care au crescut-o în stare pură, 

faţă de populaţiile crescute în gospodăria ţărănească. 

♦Heterogenitatea mare a populaţiilor de taurine BNR din Dobrogea, se datorează, şi 

faptului că materialul biologic autohton supus absorbţie, cu rasa Friză, a fost el însuşi heterogen, 
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fiind alcătuit din metişi în diferite grade de absorbţie între rase autohtone . În acest fel, 

variabilitatea mai accentuată care caracterizează taurinele BNR în cadrul aceleiaşi ferme sau 

grupe genetice, se accentuează şi mai mult când se iau în considerare valorile de comparaţie ale 

însuşirilor între ferme, lactaţii şi grupe genetice. Rezultatele cercetărilor efectuate în ultimele 

decenii, de diferiţi cercetători, privind comportamentul rasei BNR şi performanţele productive 

obţinute în condiţiile de mediu specifice zonei Dobrogea cât şi din alte zone ale ţării, în special 

din Moldova, atestă unanim marea capacitate de adaptare, dar şi sensibilitatea rasei la condiţiile 

modeste de întreţinere şi exploatare, ceea ce trebuie să constituie un semnal pentru crescătorii şi 

specialiştii care se ocupă de exploatarea şi ameliorarea ei, cât şi pentru cei care doresc să-şi 

înfiinţeze o exploataţie nouă cu animale din această rasă.  

♦În prezent, aria de răspândire a rasei BNR şi a metişilor ei în Dobrogea cuprinde toate 

sectoarele şi forme de proprietate. 

Există o tendinţă evidentă de extindere a zonei de creştere, chiar pe fondul reducerii 

efectivelor totale de taurine, situaţie care nu concordă cu valoarea biologică a rasei şi a 

condiţiilor de exploatare care pot fi oferite de crescători. Variabilitatea accentuată a populaţiei 

BNR din Dobrogea şi existenţa unor plusvariante cu performanţe ridicate, sunt premise pentru 

obţinerea, într-o perspectivă apropiată, a unor populaţii de taurine cu un potenţial genetic 

productiv mai ridicat, apropiat de al rasei Friză, folosind cu pricepere selecţia, potrivirea 

perechilor cu tauri testaţi amelioratori, şi alţi factori ai ameliorării, concomitent cu îmbunătăţirea 

condiţiilor de mediu, a factorilor tehnologici şi managementului.  

♦O analiză mai atentă, de detaliu, a rezultatelor obţinute de cercetarea ştiinţifică, dar şi 

de marea creştere, scoate în evidenţă însă şi unele deficienţe ale rasei, în special privind 

dezvoltarea corporală, potenţialului genetic productiv, rezistenţa organică, însuşirile de 

precocitate şi longevitate productivă, dar în special sensibilitatea ugerului la mamite cât şi a 

aparatului reproducător la infecţiile uterine, a membrelor la afecţiunile podale. 

♦Aşadar, teza elaborată constituie o modestă contribuţie la cunoaşterea de stadiului 

actual de ameliorare a rasei, calităţile şi defectele populaţiei BNR existente în fermele mari din 

Dobrogea, performanţele de producţie şi de reproducţie, structura genetică intrapopulatională, 

variabilitatea genetică şi determinismul genetic al însuşirilor de selecţie şi ameliorare. 

Studiul a fost efectuat pe o populaţie de 1575 vaci efectiv matcă, exploatate în şase ferme 

reprezentative cu capital majoritar privat, din Dobrogea, cu obiectivele şi metodele de cercetare 

precizate în protocolul experimental.  

♦Valorile medii fenotipice ale indicilor producţiei de lapte pe lactaţii succesive (I-VII), 

demonstrează în ansamblu un nivel productiv relativ scăzut, cuprins între 4342,03 kg de lapte în 

lactaţia I-a şi 4463,45 kg lapte în lactaţia a III-a, dar cu  diferenţe mari de la fermă la fermă. Din 
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analiza datelor privind performanţele productive, în funcţie de fermă şi pe lactaţii succesive, se 

constată că cele mai bune performanţe au fost obţinute în ferma  Dairy Farm, care a realizat în 

primele trei lactaţii peste 5000 de kg de lapte pe lactaţie normală şi performanţe individuale de 

9728 kg lapte în lactaţia I-a, respectiv 10113 kg de lapte în lactaţie a II-a.  

La polul opus s-a situat ferma Confido, care a obţinut cele mai slabe performanţe productive, de 

3256,16 kg de lapte în lactaţia a III-a şi 3447,34 kg de lapte în lactaţia I-a. Cantitatea de lapte a 

variat în raport cu durata lactaţiei, care a fost cuprinsă între 373,08 zile, în prima lactaţie şi 

345,33 zile în lactaţia a IV-a, cu o variabilitate mare (V = 27,64% în lactaţia a III-a şi V = 

25,25% în lactaţia a VI-a ).  

♦Dacă comparăm producţia de lapte pe lactaţie normală şi totală, se constată că au fost 

diferenţe de 792,98 kg lapte (15,45%) în lactaţia I-a şi 406,51 kg (8,6%) în lactaţia a VI-a, 

diferenţe rezultate prin prelungirea lactaţiei totale peste durata lactaţiei de 305 de zile. În 

tehnologia de exploatare se impune optimizarea acestui indicator prin înţărcarea vacilor la 

momentul optim. Conţinutul laptelui în grăsime şi proteine, pe întreaga populaţie din cele şase 

ferme din Dobrogea, s-a situat între 3,73% şi 3,80% pentru grăsime, respectiv 3,18% şi 3,27%, 

pentru proteine, iar variabilitatea suficient de mare. Corespunzătoare cantităţii de lapte şi  

conţinutului de grăsime, respectiv de proteine, cantitatea de grăsime pură şi de proteine pe 

lactaţie normală a fost cuprinsă între 157,59 kg la 168,04 kg grăsime, respectiv 136,09 kg şi 

144,24 kg proteine. Dacă avem în vedere performanţele producţiei de lapte realizate pe total 

lactaţie, efectivele de taurine BNR din cele şase ferme mari analizate, se erarhizează într-o 

piramidă cu vârful în ferma Dairy Farm, care a realizat performanţe de 5060,74 kg lapte în 

lactaţia I-a şi cu baza în fermele Cezotor şi Confido, cu performanţe sub 4000 kg de lapte în 

lactaţia I-a.  

♦Valorile medii pentru indicii de reproducţie (vârsta primei fătări, repausul mamar şi  

intervalul dintre fătări) atestă o stare a funcţiei de reproducţie, cu diferenţe mari foarte mari de la 

o fermă la alta.  

Din analiza principalilor indici de reproducţie rezultă că, în populaţia studiată, 

managementul funcţiei de reproducţie a fost deficitar şi a influenţat asupra performantelor 

productive realizate şi a costurilor de producţie mari.  

Vârsta la prima fătare (VPF) pentru cele vacile de 1611 vaci din fermele analizate a fost 

de  967,15 zile  (32 luni şi 7 zile), cu limite între 442 zile (14 luni şi 22 zile) şi 2002 zile (66 luni 

şi 22 zile). Variabilitatea acestui indice, care exprimă precocitatea reproductivă a populaţiei 

studiate, este accentuată, după cum rezultă din valorile indicilor de dispersie (s = 169,17 zile, 

V% = 17,49). În funcţie de fermă, vârsta primei fătări a avut diferenţe foarte semnificative.  

Repausul mamar (RM), în funcţie de lactaţie, au avut valori medii cuprinse între 64,74 
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zile (lactaţia I-a) şi 60,58 zile (lactaţia a VII-a), dar variabilitatea individuală a fost deosebit de 

accentuată. 

Intervalul între fătări (CI) a depăşit cu mult durata acceptabilă, de cel mult 400 de zile, 

valorile medii pe întreaga populaţie fiind cuprinse între 419,38 zile şi 399,45 zile. Acest indicator 

sintetic al funcţiei de reproducţie a avut o variabilitate individuală cuprinsă între 288 zile şi 1315 

zile, cele mai mari valori fiind înregistrate la ferma Dairy Farm, Andra International şi Confido.  

♦Analiza structurii intrapopulaţionale a evidenţiat existenţa a 92 de familii genetice, cu 

peste 5 indivizi, din care 53 familii de surori paterne au avut producţia medie de lapte la prima 

lactaţie superioară mediei populaţiei (4342,03 kg de lapte). Cele mai valoroase familii  genetice 

s-au dovedit cele provenind din taurii cod 50740, cu o medie de  5895,41 kg de lapte, cod 51284, 

cu o medie de 5795,63 kg de lapte, cod 51283, cu o medie de 5644,80 kg lapte şi codul 51181 cu 

o medie de 559,85 kg de lapte . Remarcăm totodată existenţa unor familii genetice provenite din 

taurii indigeni, cu performanţe apropiate celor mai bune familii de tauri de import. Între acestea 

se situează familiile genetice cod 19819, cu o medie de 5341,57 kg de lapte, cod 19862, cu kg  

5250,84 de lapte, cod 19215, cu  5064,49 kg de lapte şi cea mai numeroasă familie, cod 18978, 

cu 25 de indivizi, cu producţia  de 5265,23 kg lapte la prima lactaţie normală. Aceste structuri 

genetice constituie un genofond valoros  pe baza căruia se poate concepe un program de 

ameliorare genetică a performantelor productive în această populaţie.  

♦Stratificare funcţională a populaţiei BNR din Dobrogea este proprie accelerării 

procesului de ameliorare a rasei, dar este ineficient utilizată. Majoritatea fermelor au o mărime 

efectivă  (Ne) mijlocie spre mare, ca urmare a numărului mare de tauri folosiţi la reproducţie şi a 

fluctuaţiilor în procesul de reproducţie. Aceste mărimi au determinat ritmuri de consangvinizare 

pe generaţie relativ mici. În aceste condiţii, modificarea structurii genetice a fermelor se 

realizează pe seama proceselor sistematice (imigraţie şi selecţie), neexistând riscul derivei 

genetice întâmplătoare, deoarece procesele dispersive sunt absente.  

♦Valorile indicelui de izolare reproductivă (IIR) semnifică, pentru majoritatea fermelor, 

tendinţa de închidere reproductivă. Deşi existentă, structura intrapopulaţională a rasei BNR din 

Dobrogea, constituită din numeroase familii cu un grad de asemănare genetică de 25% suferă 

permanente modificări, ca urmare a neconsolidării acestei structuri în vederea elaborării unui 

program fundamentat ştiinţific de formare a liniilor. Ori pentru a intensifica şi accelera ritmul de 

ameliorare a populaţiei de taurine BNR din această zonă se impune reconsiderarea 

funcţionalităţii fermelor de elită, organizarea structurilor de ameliorare în piramida ameliorării 

pe principiile metodicii moderne, luarea în considerare a structurilor de familie existente în 

populaţie, la elaborarea unui program fundamentat de selecţie a acestora şi utilizarea lor pentru 

formare liniilor. 
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♦Din analiza duratei de exploatare rezultă că cele 764 vaci care şi-au încheiat viaţa lor 

productivă au fost exploatate, în medie, 2443,39 zile (6,69 ani), cu limite între 720 şi 5727 zile 

(1,7 - 15,69 ani). Variabilitatea duratei de exploatare a fost deosebit de accentuată, după cum 

rezultă din valorile indicilor de dispersie (s = 854,19 zile şi V% = 34,83).  

♦Analizând cauzele ieşirilor din efectiv constatăm, că reforma vacilor a fost mult 

influenţată de factorii tehnologici de exploatare. În toate fermele luate în studiu cele mai 

frecvente cauze ale ieşirii din efectiv au fost cele de reproducţie, afecţiuni ale ugerului şi a 

afecţiunilor podale. O pondere suficient de mare o deţin şi cauzele accidentale, ceea ce denotă 

unele deficienţe în managementul factorilor tehnologici de exploatare. În aceste "aşa-zise" cauze 

accidentale se includ şi unele ieşiri care vizează hrănirea, pe primul loc situându-se prezenţa 

corpilor străini, indigestii, atonii ale rumenului ş.a.  

♦Analiza genetică a însuşirilor productive şi de reproducţie, în cele şase ferme şi în 

întreaga populaţie evidenţiază aspecte diferite de la o însuşire la alta şi de la o fermă la alta.  

Heritabilitatea producţiei de lapte, grăsime şi proteine, în întreaga populaţie, exprimă un 

grad de determinare genetică medie (h2 = 0,29; h2 = 0,30; h2 = 0,28), cu diferenţe între cele şase 

ferme analizate (h2 = 0,17, în ferma Valu lui Traian şi h2 = 0,33 în fermele Andra International şi 

Dairy Farm, pentru cantitatea de lapte).  

Conţinutul în grăsime şi  proteine are o cotă de determinare genetică mare (h2 = 0,61, 

respectiv h2 = 0,52), influenţa mediului de exploatare asupra acestor însuşiri având o pondere 

mai redusă.  

Referitor la indicii de reproducţie, valorile lui h2, determinate în cele şase ferme se 

înscriu în limitele menţionate în literatura de specialitate, însuşiri cu un slab determinism genetic, 

cu o influenţă puternică a factorilor tehnologici şi managementului.  

Intervalul între fătări (h2 = 0,17) şi repausul mamar (h2 = 0,13) sunt însuşiri cu un slab 

determinism genetic, la fel ca şi durata lactaţiei (h2 = 0,11) sau chiar vârsta la prima fătare (h2 = 

0,21), selecţia genotipică pentru ameliorarea acestor însuşiri fiind prioritară.  

În legătură cu repetabilitatea însuşirilor analizate, valorile determinate în cele şase ferme 

şi pentru întreaga populaţie se menţin la nivelul parametrilor genetici, valorile estimate fiind 

nesemnificative, uşor superioare valorilor heritabilităţii.  

Corelaţiile fenotipice (rP), genetice (rG) şi de mediu (rM) între producţia de lapte şi 

principalelor însuşiri, la majoritatea cuplurilor de însuşiri sunt pozitive, de intensitate foarte 

puternică pentru cantitatea de grăsime (rP = 0,98; rG = 0,93; rM = 0,99) şi pentru proteine (rP = 

0,90; rG = 0,87; rM = 0,93), aceste însuşiri fiind determinate genetic de acelaşi set de gene. 

Între cantitatea de lapte şi conţinutul în grăsime, respectiv conţinutul în proteine, 

corelaţiile sunt negative şi de intensitate medie. Aceleaşi valori medii, dar pozitive ale 
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coeficienţilor de corelaţie se înregistrează între producţia cantitativă şi principalii indici de 

reproducţie (VP, CI, RM). Există unele diferenţe în funcţie de fermă. Astfel, dacă în cazul fermei 

Andra International şi Cezotor valori corelaţiilor genetice şi fenotipice sunt apropiate mediei 

populaţiei, pentru ferma Dairy Farm aceste valori sunt determinate de seturi de gene diferite, iar 

valorile sunt mult mai mici, influenţa factorilor de mediu fiind hotărâtoare. 

♦În legătură cu valoarea de ameliorare a taurilor, sintetizând influenţa reproducătorilor 

asupra principalelor însuşiri de producţie şi reproducţie, constatăm că cei mai mulţi au avut o 

influenţă negativă, manifestându-se ca înrăutăţitori. Astfel pentru cantitatea de lapte pe lactaţie 

normală s-au dovedit amelioratori 39 tauri (38,61%), iar 59 tauri au fost înrăutăţitori (58,41%). O 

situaţie aparte se constată privind influenţa masculilor de reproducţie asupra calităţii laptelui, 

numai 28 de tauri (27,72%) fiind amelioratori pentru conţinutul de grăsime, majoritatea fiind 

înrăutăţitori (67,32%) sau indiferenţi (4,95%).  

Pentru vârsta la prima fătare s-au dovedit a fi amelioratorilor 39 de tauri (38,61%), în 

timp ce 62 de tauri (61,38%) au fost înrăutăţitori. Aproximativ aceeaşi proporţie se menţine şi 

asupra influenţei reproducătorilor privind longevitatea productivă, majoritatea (63,75%) având o 

influenţă negativă.  

♦Sintetizând rezultatele cercetărilor efectuate asupra populaţiilor de taurine BNR din 

cele mai mari ferme şi reprezentative din Dobrogea, putem ajunge la concluzia finală că taurinele 

din fermele analizate s-au adaptat bine la condiţiile de mediu în această zonă a ţării, dar 

performanţele productive au fost, uneori, modeste şi foarte diferenţiate. Acolo unde s-au asigurat 

condiţii optime de creştere şi exploatare, asociate cu un management corespunzător, cum au fost 

cele din ferma Dairy Farm, rasa BNR a răspuns prin performanţe productive bune, apropiate de 

potenţialul genetic productiv şi comparabile cu cele mai bune ferme din străinătate. 

Având în vedere rezultatele obţinute în creşterea taurinelor BNR din Dobrogea, calităţile 

şi deficienţele reieşite din studiul întreprins pe o perioadă de peste 10 ani, considerăm că rasa 

BNR  se profilează în viitor ca rasă de bază pentru spaţiul dobrogean, deficienţele putând fi 

corectate pe parcursul selecţiei şi îmbunătăţirea factorilor tehnologici şi a managementului 

fermelor. 

♦Variabilitatea largă a însuşirilor de producţie şi reproducţie oferă posibilităţi sporite de 

ameliorare folosindu-se criterii şi metode moderne cunoscute în prezent. Pentru ridicarea 

potenţialului genetic şi implicit a însuşirilor de selecţie, este necesar a se folosi la reproducţie  

numai tauri de mare valoare genetică verificaţi prin testul descendenţei sau mai nou chiar, prin 

testul genomic. 

În acelaşi timp, se recomandă îmbunătăţirea tehnologiei şi a nivelului creşterii tineretului, 

a managementului, tehnicii reproducţiei şi ameliorării, pe fondul îmbunătăţirii substanţiale a 
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condiţiilor de hrănire şi întreţinere. 

Rezultatele şi concluziile ce se desprind din cercetarea efectuată asupra populaţiei de 

taurine BNR din cele mai mari ferme existente în arealul dobrogean, pot să servească, în măsura 

în care factorii de decizie implicaţi în ameliorarea taurinelor vor considera că îşi dovedeşte 

utilitatea practică necesară, ca elemente de cunoaştere a stadiului actual de ameliorare şi 

folosirea rezultatelor în orientarea şi aplicarea programului naţional de ameliorare a taurinelor. 
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