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Activități asociate obiectivului

 identificarea femelelor reformă de rasă Karakul de Botoșani care vor fi 

utilizate la împerechere cu masculi specializați în producția de carne;

 pregătirea femelelor pentru montă;

 achiziția masculilor din rasele specializate pentru producția de carne;

 evaluarea reproducătorilor masculi din punct de vedere al calității 

materialului seminal și a manifestării reflexelor sexuale;

 registre de monta cu nominalizarea împerecherilor;

 evaluare primară a indicilor de reproducție;

 Raport de cercetare etapă



CUPRINS

1. Oportunitatea utilizării femelelor Karakul de Botoșani pentru producția de 

carne

1.1. Producţia de carne la rasa Karakul de Botoșani

2. Identificarea femelelor reformă de rasă Karakul de Botoșani care vor fi utilizate

la împerechere cu masculi specializați în producția de carne

2.1. Nominalizarea și pregătirea femelelor pentru montă

3. Achiziția masculilor din rasele specializate pentru producția de carne și 

evaluarea acestora din punct de vedere al calității materialului seminal și al 

manifestărilor reflexelor sexuale

4. Registre de monta cu nominalizarea împerecherilor

5. Evaluare primară a indicilor de reproducție

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



1. OPORTUNITATEA UTILIZĂRII FEMELELOR KARAKUL DE BOTOȘANI PENTRU PRODUCȚIA DE 

CARNE

Rasa de ovine Karakul de Botoșani este o rasă românească specializată în producția de

pielicele. Cu toate acestea nici producția de carne sau lapte nu trebuie neglijate întrucât

această rasă a dovedit că are caractere bine consolidate și pentru aceste producții.

Ținând cont de tendința conturată la nivel mondial în ceea ce privește cerința pentru

producția de carne, aflată mereu în creștere și având în vedere că cerința pentru

producția de pielicele este în scădere, considerăm oportună o reorientare către producția

de carne. În acest sens, prin proiectul de cercetare respectiv ne-am propos să verificăm

posibilitatea îmbunătățirii producției de carne pornind pe linie maternă de la femele

adulte de rasă Karakul de Botoșani care nu îndeplinesc exigențele cercetării în ceea ce

privește producția de pielicele.

În această etapă de debut a cercetărilor activitatea principală a fost reprezentată de selecția

oilor adulte și constituirea loturilor experimentale. De asemenea, în această etapă s-a

avut în vedere și achiziția berbecilor din rasele de carne care vor fi utilizați la montă în

vederea obținerii primei generații de miei metiși cu aptitudini dezvoltate pentru producția

de carne. Lotul de femele constituit a fost utilizat la montă naturală, activitate care încă

nu s-a încheiat.



1.1. Producția de carne la rasa Karakul de Botoșani

La ovinele din rasa Karakul de Botoșani carnea este o producţie secundară. 
Cu toate această rasă poate contribui la echilibrarea necesarului de carne al pieţei 
prin ovinele adulte reformate şi recondiţionate (10 – 20% din matcă) şi prin 
îngrăşarea mieilor cu buclaj nevaloros (4 – 10 % din mieii născuţi).

Oile reformă îngrășate pot atinge greutatea de 42 – 60 Kg, berbecii 75 – 95 
kg iar tineretul îngrăşat 35 – 45kg.

Randamentul la sacrificare este de 36 – 42% la oile adulte şi 42 – 44% după 
o îngrăşare de 90 zile.

Greutatea corporală a oilor la montă: 42-53kg. Iar a  berbecilor de 65 – 75kg.
Greutatea corporală a mieilor Karakul varieteatea neagră la naştere este

influenţată de sexul mieilor (4,196 kg la masculi, 3,951 kg la femele, cu o medie
de 4,073 kg).

La vârsta înţărcării (80 – 90 zile) greutatea medie este de 19,262 kg la
masculi şi 17,321 kg la femele, cu medie de 17,984 kg/cap.

La varietatea brumărie greutatea la naştere este de 4,340 kg la masculi,
4,080 la femele, cu o medie de 4,210 kg/cap, iar greutatea medie la înţărcare este
la masculi de 20,050 kg, la femelele de 18,030 kg cu o medie de 19,210 kg/cap.



2. IDENTIFICAREA FEMELELOR REFORMĂ DE RASĂ KARAKUL DE BOTOȘANI CARE 
VOR FI UTILIZATE LA ÎMPERECHERE CU MASCULI SPECIALIZAȚI ÎN PRODUCȚIA 

DE CARNE

Nucleul de ovine supus cercetării aparține rasei Karakul de Botoșani și 
face parte din categoria femelelor adulte care din anumite cauze nu mai sunt 
păstrate în nucleul matcă și aparțin mai multe varietăți de culoare din cadrul 
rasei. 

Pentru a îndeplini obiectivele acestei etape, echipa de implementare și 
coordonare a cercetărilor a identificat femelele Karakul de Botoșani care vor fi 
utilizate în cadrul proiectului pe baza următoarelor criterii:

- femele a căror caractere nu corespund cerințelor pentru a fi utilizate în 
vederea obținerii producției de pielicele si, astfel, destinație a fost către carne;

- femele care dau produși cu un buclaj nedorit pentru cercetarea rasei 
Karakul de Botoșani și sunt trecute de vârsta de 6 ani, dar care mai pot fi 
folosite încă unul-doi ani la reproducție;

- femele care au avut un buclaj nedorit în cercetarea pentru rasa Karakul
de Botoșani și de la naștere ele au primit destinația carne, dar acum pot fi 
folosite pentru încrucișarea cu berbeci specializați în producția de lapte.



Structura efectivului de femele reformă rasă Karakul de Botoșani, supus 
cercetării, pe varietăți de culoare, este redată în tabelul nr. 1 

Indicator

Varietate de culoare
Total

Alb Bălțat Brumăriu Halili Maro Negru Roz Șarg Sur

Efectiv 
total 1 51 2 0 27 18 1 2 1 103

Tabel nr. 1 
Structura efectivului inclus în procesul de încrucișare în vederea obținerii generației F1

Așa cum se observă și în tabelul nr 1 efectivul care a fost inclus în lotul
experimental cuprinde mai multe varietăți de culoare dintre care cel mai mare
număr de animale se înregistrează la varietatea bălțată care în sinea ei nu este
o culoare dorită în producția de pielicele.

De obicei aceste animale primesc destinația carne, dar pentru că tematica de
cercetare se axează pe încrucișarea efectivelor Karakul de Botoșani cu berbeci
specializați în producția de carne, atunci lotul experimental a fost constituit în
totalitate din acele femele care nu fac obiectul cercetărilor pentru producția
de pielicele și, astfel, ele pot fi direcționate către un alt segment de cercetare.



2.1.  Nominalizarea și pregătirea femelelor pentru montă

Nominalizarea și pregătirea efectivului de femele pentru activitatea de
reproducție s-a făcut pe baza aplicării măsurilor organizatorice și tehnice de mai
jos:
- analiza vârstei;

- analiza aspectului danturii,

- aspectul exterior și starea de întreținere;

- afecțiuni cronice care nu răspund la tratamentul specific;

- conceperea și aplicarea acțiunilor de pregătire pentru montă prin furajare
stimulativă;

- stabilirea regimului de utilizare la montă (încărcătura pe berbec);

După nominalizarea femelelor a urmat o perioada efectivă de pregătire a lor
pentru campania de montă prin administrarea unor rații furajere stimulative și
utilizarea unui program de pășunat care favorizează apariția manifestărilor
sexuale, implicit a căldurilor.



Fig. 1. Administrarea suplimentului de concentrate în perioada de pregătire 

pentru montă



3. ACHIZIȚIA MASCULILOR DIN RASELE SPECIALIZATE PENTRU PRODUCȚIA DE 

CARNE ȘI  EVALUAREA ACESTORA DIN PUNCT DE VEDERE AL CALITĂȚII 

MATERIALULUI SEMINAL ȘI AL MANIFESTĂRILOR REFLEXELOR SEXUALE

Pentru implementarea și derularea proiectului de cercetare este necesară achiziția

masculilor din rasele specializate în producția de carne. În această etapă unitatea a

achiziționat un număr de 4 masculi cu certificat de origine din Rasa de Carne Palas de la

ICDCOC Palas – Constanța, berbeci care provin dintr-o exploatație aflată în Programului

acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor

transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de

identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum

şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în

domeniul siguranţei alimentelor.

Înaintea începerii campaniei de montă acești masculi au fost evaluați din punct de vedere

al calității materialului seminal și al manifestării reflexelor sexuale.



Această evaluare s-a realizat prin recoltarea de material seminal cu

ajutorul vaginei artificial așa cum se observă și în fig. nr. 2 (A și B).

A B

Fig. nr. 2. Recoltarea materialului seminal cu ajutorul vaginei artificiale



Tabelul nr.2

Rezultatele evaluării reflexelor sexuale și ale lichidului 

seminal la berbeci de Rasa de Carne Palas

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

1 RO1597043056 2017 0.5 d90 Fe 3.5 de obișnuit
2 RO1597043093 2018 0.4 d90 Fe 3 de obișnuit
3 RO1597043101 2018 0.5 d90 Fe 3.5 de obișnuit
4 RO1571051505 2016 0.7 d90 Fe 5 Va monta

Așa cum se observă în tabelul nr 2 toți cei patru berbeci din Rasa de Carne
Palas au manifestat reflexele sexuale dar 3 dintre aceștia vor trebui obișnuiți
cu monta dirijată întrucât efectuau greu saltul în prezența tehnicianului.



4. REGISTRE DE MONTA CU NOMINALIZAREA ÎMPERECHERILOR

Deoarece achiziția berbecilor s-a realizat într-o perioadă foarte scurtă de

desfășurare a fazei I/2019, fiecărui mascul i-au fost repartizate un număr

de 25 sau 26 femele pentru montă, iar monta va începe cu data de

10.11.2019.

În registrul de montă au fost trecute femele în baza numerelor matricole,

iar în dreptul fiecărui număr matricol au fost specificate principalele

caracteristici din fișa de bonitare (varietatea de culoare, tipul buclajului,

gradul de închidere, luciul și matricolele părinților)



5. EVALUARE PRIMARĂ A INDICILOR DE REPRODUCȚIE

Estimarea indicilor de reproducție în cazul împerecherilor dintre femele
de rasă Karakul de Botoșani cu berbeci din Rasa de Carne Palas se va putea
realiza în etapa următoare deoarece, cu toate că monta a început așa cum
a fost previzionată în oferta de proiect, perioada de desfășurare a primei
faze a fost extrem de scurtă, reușind-se achiziția masculilor, testarea
acestora și nominalizarea împerecherilor. Și debutul activității de montă.



Fig. nr. 3. Dinamica montelor la femele de rasă Karakul de Botoșani în 

funcție de varietatea de culoare 



6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru
continuarea proiectului: prin activitățile efectuate în această fază s-au
creat condiții obiective în vederea atingerii scopului final al proiectului de
cercetare propus spre finanțare.

1. Cu toate acestea obiectivul principal poate fi îndeplinit prin
implementarea corespunzătoare a planului de realizare susținut și
de păstrarea bugetului de finanțare alocat.

2. Lotul experimental a fost constituit dintr-un număr total de 103
femele iar după fătare numărul de miei obținut va fi utilizat fie
pentru îngrășare fie pentru îndeplinirea obiectivelor planificate în
etapele viitoare.

3. Înainte de debutul activității de montă lotul de reproducere a
beneficiat de o furajare mai abundentă pentru refacerea rezervelor
corporale și a gradului de dezvoltare.

4. Berbecii din rasa de carne utilizați la montă au fost declarați apți
după analiza materialului seminal și după evaluarea reflexelor
sexuale.
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