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REZUMAT 

 

 
 Din cele mai vechi timpuri calul a jucat un rol foarte important în evoluţia societăţii 

omeneşti. În ţara noastră, calul, datorită particularităţilor exploataţiilor agricole continuă să fie 

utilizat pentru muncă în agricultură şi exploataţii forestiere. 

 Crescătorul doreşte să amelioreze fertilitatea iepelor pentru a-şi îndeplini obiectivul de 

obţinere a unui produs pe an, dar şi obţinerea de descendenţi cu aptitudini optime pentru nevoile 

sale. 

 Tema care face obiectul cercetărilor se referă la performanţele de reproducţie ale armăsarilor 

de montă publică, subiect foarte actual acum când crescătorii încearcă să utilizeze pârghiile existente 

pentru a ameliora caracteristicile legate de conformaţie. 

 Prezenta lucrare are ca scop analiza însuşirilor morfologice ale armăsarilor utilizaţi la montă 

în arealul studiat, dar şi evaluarea însuşirilor morfologice ale metişilor rezultaţi din împerecherile 

acestora cu iepele din gospodăriile populaţiei. Rezultatele obţinute pot contribui la îmbunătăţirea 

populaţiei de cabaline existente în zona de Nord-Est a ţării în vederea obţinerii unor cai de înaltă 

valoare genetică, cu maximum de eficienţă genetică şi economică. 

Structural, teza este alcătuită din două părţi distincte. Prima parte este redactată pe 72 de 

pagini cuprinzând în şapte capitole sinteza literaturii de specialitate susţinută de 144 titluri 

bibliografice. În primul capitol este prezentată situaţia actuală privind creşterea cabalinelor pe plan 

mondial şi naţional, în cel de al doilea capitol sunt menţionate rasele de cabaline utilizate în monta 

iepelor din herghelii şi marea creştere. Bazele fiziologice şi particularităţile funcţiei de reproducţie 

la cabaline fac obiectul celui de al treilea capitol, iar rezultatele cercetărilor ştiinţifice privind 

tehnologiile de creştere sunt descrise în capitolul patru. Capitolele cinci şi şase prezintă studiul 

literaturii de specialitate cu privire la monta cabalinelor şi aprecierea capacităţii de reproducţie. În 

ultimul capitol al sintezei literaturii de specialitate, capitolul şapte, sunt prezentate date din literatură 

cu privire la principalele dimensiuni corporale ale armăsarilor de montă publică.  
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 Partea a doua cuprinde cercetări proprii şi este extinsă pe şase capitole detaliate pe 152 de 

pagini, iar rezultatele cercetărilor sunt înscrise în 78 figuri şi 137 de tabele. În capitolul opt sunt 

prezentate scopul şi obiectivele cercetărilor, iar în capitolul nouă sunt prezentate cadrul natural în 

care s-au desfăşurat cercetările, materialul biologic şi metodele de lucru. Datele brute au fost 

ordonate într-o bază de date, fiind ulterior supuse calculului statistic. 

 Rezultatele obţinute privind armăsarii de montă publică luaţi în studiu sunt menţionate în 

capitolul zece, în următoarele două capitole sunt menţionate repartiţia în teritoriu a armăsarilor şi 

activitatea de reproducţie a acestora. În ultimul capitol este descris efectul ameliorativ al armăsarilor 

de rasă asupra populaţiei locale din zona de Nord-Est a ţării. 

 Cercetările s-au desfăşurat conform protocolului experimental, utilizând ca material biologic 

armăsarii de montă publică din Depozitul de armăsari Dumbrava, Herghelia Rădăuţi şi Herghelia 

Lucina şi metişii acestora din arealul studiat. Materialul biologic a fost grupat în funcţie de rasă 

urmărindu-se caracteristicile legate de culoare, conformaţie şi principalii indici corporali.  

 În ceea ce priveşte situaţia efectivelor de cabaline pe plan naţional s-a observat o tendinţă 

generală de scădere a numărului de cai, sectorul privat ocupând primul loc în ceea ce priveşte 

efectivul de cabaline. 

Pentru a putea stabili performanţele de reproducţie şi efectul ameliorativ al armăsarilor de 

rasă asupra populaţiilor locale este necesar să se studieze mai întâi caracteristicile şi însuşirile 

acestora ce vor conduce în final la realizarea obiectivelor ameliorării, şi anume masivizarea 

populaţiei autohtone de cabaline neameliorate şi sporirea capacităţii energetice a acestora. 

Cu privire la structura de rasă a armăsarilor din Depozitul Dumbrava menţionăn faptul că 

predomină rasa Semigreu românesc, urmată de rasa Lipiţan. În cadrul Hergheliei Rădăuţi rasa 

Shagya Arab este predominantă, fiind urmată de rasa Semigreu românesc. Având în vedere că 

Herghelia Lucina este destinată creşterii calului Huţul este normal ca această rasă să fie pe primul 

loc ca număr de cabaline. 

Culoarea murgă este cel mai frecvent întâlnită la armăsari atât în cadrul Depozitului de 

armăsari Dumbrava cât şi în cadrul celor două herghelii luate în studiu, fiind urmată de culoarea 

roibă la Depozitul de armăsari Dumbrava şi Herghelia Lucina şi cea vânătă în Herghelia Rădăuţi. 

Într-un procent mai redus se întâlnesc şi alte culori între care se situează culoarea neagră, şoricie, 

piersicie, dereşă şi căpriorie. Particularităţile de culoare sunt mult mai frecvente pe cap şi membre 

comparativ cu cele de pe corp. 
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Pentru studiul dezvoltării corporale a armăsarilor s-au luat randomizat câte trei indivizi din 

fiecare rasă care au fost măsuraţi, iar datele au fost prelucrate statistic. 

Analizând dezvoltarea corporală a armăsarilor se constată că aceştia se încadrează în tipul 

rasei căreia aparţin, având o bună dezvoltare corporală şi o conformaţie armonioasă, provenienţa 

acestora fiind din materialul biologic selecţionat existent în depozitele şi hergheliile naţionale.  

Armăsarii de montă publică din Depozitul de armăsari Dumbrava au fost repartizaţi în 

perioada 2010-2013 în şapte judeţe, iar rasele Semigreu românesc şi Lipiţan au deţinut ponderea cea 

mai mare. 

Armăsarii de montă publică din Herghelia Rădăuţi în perioada 2010-2011 au fost repartizaţi 

în trei judeţe având următoarea structură de rasă: Arabă, Semigreu românesc şi Gidran. 

Cabalinele din Herghelia Lucina au fost repartizate în trei judeţe predominând rasele Huţul şi 

Cal de Bucovina. 

Analizând structura de rasă a armăsarilor de montă publică repartizaţi în zona de Nord-Est a 

ţării se observă că predomină rasa Semigreu românesc urmată de Lipiţan şi Arabă.  

În ceea ce priveşte particularităţile de culoare ale populaţiei de cabaline ameliorate se poate 

menţiona că cel mai frecvent întâlnită a fost culoarea murgă, urmată de culoarea roibă. Culorile şi 

particularităţile de culoare ale armăsarilor s-au transmis în mare parte la produşii rezultaţi prin 

împerecherea iepelor locale. 

În judeţul Neamţ în urma analizei datelor cu privire la dimensiunile corporale ale armăsarilor 

şi metişilor lor au fost observate unele diferenţe. Astfel populaţia ameliorată cu rasele Arabă şi 

Lipiţan au prezentat cele mai mari diferenţe. Cele mai bune rezultate au fost obţinute în activitatea 

de ameliorare a populaţiei locale cu rasa Semigreu românesc. 

În judeţul Iaşi s-a observat că însuşirile morfologice ale metişilor amelioraţi cu rasa Cal de 

sport românesc sunt foarte apropiate de cele ale armăsarilor utilizaţi la montă. 

În judeţul Bacău cele mai bune rezultate au fost obţinute prin ameliorarea cabalinelor locale 

cu armăsari de rasă Semigreu românesc. 

Cabalinele ameliorate din judeţul Botoşani au prezentat în general caracteristici morfologice 

asemănătoare cu cele ale armăsarilor utilizaţi la montă. 

În ceea ce priveşte efectul ameliorativ al armăsarilor asupra populaţiei de cabaline autohtone 

din judeţul Suceava au fost obţinute cele mai slabe performanţe, diferenţele dintre parametrii 

analizaţi fiind foarte mari. 
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În judeţul Vaslui cele mai bune rezultate au fost obţinute prin împerecherea cabalinelor 

locale cu armăsari din rasele Gidran, Lipiţan şi Semigreu românesc. 

Din analiza datelor cu privire la principalele dimensiuni corporale ale metişilor armăsarilor 

studiaţi se poate afirma faptul că fiecare dimensiune oscilează în limite care nu se diferenţiază foarte 

mult de cele ale armăsarilor, în unele cazuri variabilitatea este mai puţin accentuată în funcţie de 

rasă şi valoarea genetică a armăsarilor folosiţi la reproducţie. Diferenţele apărute în unele cazuri 

putând fi datorate tehnologiilor de creştere şi întreţinere a cabalinelor. 

 

 

 

 

 

 


