
 

PRODUCŢIILE  ANIMALELOR  DOMESTICE 

 

 

Dintre însuşirile şi caracteristicile animalelor, producţiile au înregistrat după domesticire 

cele mai ample şi profunde modificări, ele constituind însăşi scopul şi raţiunea creşterii 

animalelor. În consecinţă animalele domestice de astăzi  se deosebesc substanţial de formele 

sălbatice în primul rând prin  producţiile şi productivitatea lor. 

Producţiile sunt  rezultatul activităţii funcţionale a unor aparate, sisteme şi organe a căror 

activitate a fost intensificată ca urmare a acţiunii conştiente a omului după domesticire. Prin 

selecţie, hrănire, adăpostire, gimnastica funcţională, dirijarea împerecherilor, omul a acţionat 

asupra animalelor influenţând  dezvoltarea organelor şi sistemelor funcţionale ale organismului 

în direcţia dorită, respectiv a intereselor lui economice. 

Elaborarea producţiilor animale este deosebit de complexă, ea nu depinde numai de 

funcţia unui organ  ci de starea fiziologică şi funcţionalitatea întregului organism, elemente care 

se află sub influenţa  unui număr mare de factori interni şi  externi, ce pot avea efecte favorabile 

sau defavorabile. Ca urmare pentru obţinerea unor producţii cantitative şi calitative ridicate 

trebuie cunoscute atât elementele structurale şi mecanismele fiziologice care stau la baza 

elaborării fiecărei producţii, cât şi factorii de influenţă a acestora. 

În realizarea producţiei animale se disting mai multe trepte: 

1.potenţial genetic productiv;(exploatat 50%) 

2.potenţial  fenotipic productiv 

3.capacitatea productivă reală 
- fiecare animal are un potenţial genetic productiv  sau  capacitate productivă potenţială, 

determinată de genotip şi interacţiunile genice din baza ereditară a acestuia rezultată; 

-  în urma procesului de fecundare genotipul rezultat se materializează în funcţie de condiţiile 

asigurate individului în perioada de creştere  şi dezvoltare şi se concretizează sub forma unui 

potenţial  fenotipic productiv. În al treilea rând din potenţialul fenotipic format, respectiv 

din  capacitatea productivă reală ce caracterizează animalul adult se obţine numai o 

anumită parte în funcţie de condiţiile de hrănire, îngrijire şi exploatare asigurate în cursul 

vieţii productive. Aceasta reprezintă în fapt  producţia reală a animalului. 

CONCLUZIE _ pentru sporirea producţiei animale, trebuie să se acţioneze deopotrivă 

atât asupra bazei ereditare prin  selecţie şi dirijarea împerecherilor cât şi asupra condiţiilor de 

mediu asigurate în perioada de creştere şi în cursul exploatării. 

Potenţialul productiv şi gradul de valorificare  a acestuia se corelează direct cu 

PRODUCTIVITATEA ANIMALELOR, aceasta reprezentând un important indicator economic.  

In aprecierea productivităţii prezintă interes  indicii : 

 consumului specific; 

 producţiei relative; 

           randamentul valoric; 

           productivitatea  muncii. 

-    Consum specific capacitatea de a produce diferit in aceleasi conditii de mediu. 

- Indicele producţiei relative 

Reprezintă cantitatea de produs pe unitate de masă corporală (kg lapte/kg masă corporală, 

kg ouă/kg masă corporală, etc.). Acest indice variază la vacile de lapte între 5:1 şi 10:1, având 

valori mai ridicate la rasele specializate pentru lapte. Aspectul economic rezidă din faptul că,  la 



o valoare mare a indicelui consumul pentru funcţiile vitale deţine o pondere mai scăzută din 

consumul specific. 

- Randamentul valoric 

Exprimă valoarea economică a producţiei realizate raportată la cheltuielile de producţie. 

El reprezintă un important indicator economic deoarece exprimă rentabilitatea producţiei. 

- Productivitatea muncii 

Exprimă valoarea producţiei realizată de om în unitatea de timp (oră, zi, lună, trimestru, 

an). Ea depinde în principal de potenţialul productiv al animalelor şi de tehnologiile aplicate.  

 

Cantitatea şi calitatea produselor obţinute de la animalele domestice şi îndeosebi eficienţa 

economică a producţiei sunt condiţionate de o serie de însuşiri biologice care nu au o legătură 

directă cu o anume  producţie dar care privesc organismul animal în ansamblul său Principalele 

producţii ce se obţin  din exploatarea animalelor sunt: laptele, carnea, ouăle, lâna, pielicelele, 

munca.  

Tabelul 1 

Producţiile furnizate de speciile de animale domestice 

 

Specia Producţiile 

Bovină Lapte, carne , piele, muncă, dejecţii 

Ovină Carne, lapte, lână, pielicele, blănuri, dejecţii 

Suină Carne, grăsime, piele, dejecţii 

Caprină Lapte, carne, păr, piele, dejecţii 

Cabalină Muncă (sport, agrement, tracţiune), carne, piele,  păr, dejecţii 

Aviară Ouă, carne, pene, grăsime, dejecţii 

Albine Miere, polen, ceară, lăptişor, propolis, venin 

 

 

Exprimarea producţiei se face atât pe individ prin  

                 -controlul individual, 

                 -controlul global,. 

Producţia individuală este dată de cantitatea şi calitatea produsului realizat de un animal 

într-o perioadă dată de timp: zi, lună, an sau pe întreaga viaţă economică. 

Producţia globală este dată de producţia animalelor dintr-o fermă sau zonă şi este 

influenţată de densitatea animalelor la 100 ha suprafaţă agricolă, de nivelul producţiei 

individuale şi de sistemul şi tehnica de exploatare a animalelor. În acest caz se foloseşte ca 

indicator tehnico- economic PRODUCŢIA MEDIE / ANIMAL FURAJAT care se obţine prin 

RAPORTAREA PRODUCŢIEI de lapte, carne , ouă, lână etc. la numărul de animale furajate, 

indiferent dacă acestea au produs sau nu în perioada de timp la care se referă producţia.  

 

ÎNSUŞIRILE BIOLOGICE GENERALE CARE                      

INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA ANIMALELOR 

 

Producţia animalelor este condiţionată de factori genetici şi de mediu.  

Prin acţiunea conştientă şi perseverentă a omului asupra factorului genetic, prin mijloacele 

specifice ameliorării s-a reuşit ca animalele să capete sau să-şi îmbunătăţească în mod evident 



anumite însuşiri biologice, care, în mod direct sau indirect, influenţează producţia şi 

productivitatea acestora. 

Insusiri generale:Constitutia     si     Exteriorul 

Insuşiri biologice :generale care influenţează producţia şi productivitatea animalelor  fac 

parte: precocitatea, prolificitatea, capacitatea de conversie a hranei, longevitatea, rezistenţa şi 

starea de sănătate. 

PRECOCITATEA : reprezintă capacitatea organismului de a atinge într-un timp mai scurt 

valoarea caracteristică a rasei pentru un caracter, funcţie sau însuşire. ; se refera la timpul necesar 

pentru atingerea maturităţii sexuale, maturităţii corporale sau a maturităţii productive. 

PRECOCITATEA CONDIŢIONEAZĂ EFICIENŢA ECONOMICĂ A EXPLOATĂRII 

ANIMALELOR.  

VÂRSTA DE INTRARE ÎN PRODUCŢIE ŞI DE ATINGERE A MATURITĂŢII 

PRODUCTIVE INFLUENŢEAZĂ VOLUMUL CHELTUIELILOR NEPRODUCTIVE ŞI 

IMPLICIT  ECONOMICITATEA PRODUCŢIEI RESPECTIVE.  

PROLIFICITATEA :Reprezintă însuşirea femelelor din speciile multipare de a da naştere 

la un număr mai mare de produşi la o fătare sau într-o perioadă determinată de timp (an). 

Termenul a fost  adoptat şi la speciile unipare. 

Prolificitatea  se exprimă în valori absolute (8,9,10, etc. produşi) la speciile multipare şi în 

valori relative (număr de produşi la 100 femele anual) la speciile unipare. 

Fiind influenţată de o multitudine de factori, prolificitatea variază în limite foarte largi atât 

în raport cu rasa şi individul, cât mai ales sub influenţa condiţiilor de mediu.Exemple: porci, 

ovine,caprine. 

CAPACITATEA DE CONVERSIE A HRANEI 

Reprezintă însuşirea organismului de a valorifica mai bine principii nutritivi din raţie 

pentru creştere sau pentru elaborarea diferitelor producţii. 

Ea se exprimă  prin consumul specific, respectiv U.N. / unitate  produs (kg masă corporală, 

kg lapte, kg lapte, kg masă ou, kg lână, etc.)  

LONGEVITATEA 

-exprimă vârsta până la care animalele sunt exploatate în mod economic. 

Durata longevităţii economice interesează mai mult speciile a căror producţie se extinde pe 

o perioadă mai îndelungată de timp. 

 

Durata medie de viaţă şi de exploatarea principalelor specii de fermă 

 

Specia şi  

sexul 

Durata vieţii 

 (anii) 

Durata  

perioadei de creştere  

(ani) 

Durata exploatării 

Medie 

(ani) 

Maximă 

(ani) 

Tauri 20-25 5-6 5-6 8-10 

Vaci 20-25 4-5 5-10 12-15 

Armăsari 25-40 5-7 16-20 26 

Iepe 25-40 2-3 4-5 8 

Berbeci 12-15 2-3 4-5 8 

Oi 12-15 2-3 5-6 8-10 

Ţapi 12-20 2-3 5-6 8 

Capre 12-20 2-3 6-8 10 

Vieri 15-20 2-3 3-4 5-6 



Scroafe 15-20 2-3 4-6 10 

Cocoşi 5-8 0,5-0,6 1-2 4-5 

Găini 4-7 0,5-0,6 1-1,5 2-3 

 

REZISTENŢA 

Rezistenţa la condiţiile nefavorabile de mediu şi agenţii patogeni reprezintă o însuşire 

biologică generală cu un pregnant caracter individual. Indiferent de specie, rasele primitive sunt 

mai rezistente la agenţii patogeni şi condiţiile de mediu, decât rasele perfecţionate.  

Rezistenţa animalelor, dependentă în mare măsură de gradul de ameliorare, este 

determinată şi de condiţiile asigurate acestora în perioada de creştere.  

Hrănirea necorespunzătoare, lipsa de igienă, de lumină, de spaţiu, de mişcare, etc., 

determină o slăbire a rezistenţei animalelor atât faţă de agenţii  patogeni cât şi faţă de  condiţiile 

vitrege de mediu, determinând în cele din urmă scăderea producţiei şi productivităţii animalelor. 

Creşterea rezistenţei  impune printre altele: prevenirea bolilor, asigurarea unei alimentaţii 

raţionale, armonizarea condiţiilor de microclimat şi cerinţele biologice, acţiuni de călire a 

tineretului şi înlăturarea de reproducţie a indivizilor cu constituţie debilă. 

 

SĂNĂTATEA 

Deşi nu constituie propriu-zis o însuşire biologică, ea condiţionează exteriorizarea 

capacităţii productive a animalelor. Ea este determinată de rezistenţa animalului, si de condiţiile 

de hrănire, adăpostire şi îngrijire asigurate animalelor în perioada de creştere şi de exploatare. 

Animalele bolnave au diminuată producţia în raport cu gravitatea şi durata bolii, 

impunându-se scoaterea lor din efectiv, afectand rentabilitatea fermei. 

 

  



5.2. PRODUCŢIA DE LAPTE 

 

Rezultat al activităţii glandei mamare, secreţia lactată este caracteristică femelelor din clasa 

mamiferelor. Laptele din compoziţia lui complexă asigură toate  elementele necesare  produsului 

de concepţie (noilor născuţi) în prima etapă de viaţă, constituind totodată unul dintre cele mai 

importante produse de origine animală.  

Având influenţă hotărâtoare asupra creşterii tineretului în primele luni de viaţă, producţia 

de lapte trebuie urmărită şi ameliorată la toate speciile de mamifere domestice. 

Laptele la toate speciile de mamifere conţine aceleaşi elemente: protide, lipide, glucide, 

(lactoza), săruri minerale, vitamine, enzime, etc., aflate în proporţii diferite de la o specie la alta. 

Compoziţia chimică a laptelui la diferite specii de animale 

(I.Johanson şi O.Claeson) 

 

Specia % din care Intensitatea 

de 

creştere 

* 

SU Grăsime Lactoză Proteină Cenuşă 

Total 

din 

care 

Albumină 

şi 

globulină 

Cazeină 

Vacă 12,9 3,8 4,8 3,6 0,7 2,9 0,7 70 

Bivoliţă 17,8 7,5 5,2 4,3 - - 0,7 - 

Oaie 16,8 6,2 4,3 5,4 4,3 1,1 0,9 15 

Capră 12,8 4,1 4,2 3,7 2,9 0,8 0,8 22 

Iapă 10,7 1,6 6,1 2,5 1,6 0,9 0,5 60 

Măgăriţă 9,9 1,4 6,2 1,8 - - 0,5 - 

Scroafă 17,4 7,0 4,0 5,5 3,8 1,7 0,9 14 

Iepuroaică 32,2 16,0 2,0 12,0 2,8 9,2 2,2 6 

Ren 36,7 22,5 2,5 10,3 2,0 8,3 1,4 - 

Căţea 20,8 8,5 3,7 7,4 3,5 3,9 1,2 9 

Pisică 17,6 5,0 5,0 7,0 3,3 3,7 0,6 10 

Şobolan 32,0 15,0 3,0 12,0 2,7 9,3 2,0 6 

Balenă 53,2 44,0 1,8 7,0 - - 0,5 - 

Femeie 12,6 3,8 7,0 0,9 0,7 1,6 0,2 180 

*-numărul de zile necesare pentru dublarea greutăţii vii a produşilor la naştere. 

 

 

În primele zile după fătare secreţia lactată are o compoziţie diferită de a laptelui, ea 

reprezentând aşa numitul colostru, care este mult mai bogat în substanţă uscată (34-35%) şi în 

proteine (20-30%). Din cadrul proteinelor ponderea cea mai mare o deţin  lactalbumina   şi 

lactoglobulinele (16-17%). Compoziţia colostrului se modifică de la o mulsoare la alta, astfel că 

de la compoziţia caracteristică primului colostru menţionată mai sus după 4-5 zile se ajunge la 

compoziţia laptelui normal. 

 

5.2.1. BAZELE MORFOFIZIOLOGICE ALE PRODUCŢIEI DE LAPTE 

Glanda mamară este o glandă de origine cutanată, de tip acinos cu funcţie 

holomelocrină,este formată din două părţi principale: corpul mamar şi mamelonul sau sfârcul. 



Din punct de vedere morfologic corpul mamar este constituit din ţesutul glandular sau 

parenchimatos, cu rol secretor şi stroma conjunctivo-adipoasă, cu rol de susţinere. Stroma 

conjunctivită-adipoasă  cu rol de susţinere a ţesutului glandular este bogat în vase sanguine şi 

limfatice cu rol trofic. Raportul între ţesutul glandular şi stroma conjuctivito- adipoasă  din 

cadrul parenchimului mamar determină tipul de uger care poate fi glandular sau cărnos. El se află  

în strânsă relaţie  cu producţia de lapte şi se modifică pe parcursul lactaţiei. Astfel vacile  bune 

producătoare au ponderea ţesutului glandular de 70-80% la începutul lactaţiei, aceasta scăzând la 

20-30% la finele lactaţiei. 

DIN PUNCT DE VEDERE FIZIOLOGIC PRODUCEREA LAPTELUI  REPREZINTĂ 

UN COMPLEX DE PROCESE  CE SE SUCCED  ÎNTR-O ANUMITĂ ORDINE, CONSTÂND 

DIN  DOUĂ FAZE  PRINCIPALE:  

          SECREŢIA LAPTELUI  ŞI   ELIMINAREA LUI. 

Secreţia laptelui se află în strânsă dependenţă cu funcţionalitatea aparatului de 

reproducţie. Intervalul  de timp în care ugerul secretă lapte după fătare constituie o lactaţie sau 

perioadă de lactaţie. Durata acesteia variază de la o specie la alta (9-11 luni la vacă, 5-6 luni la 

oaie, 5-7 luni la iapă, 6-8 luni la capră, 2 luni la scroafă) iar în cadrul speciei de la un individ la 

altul. 

Secreţia laptelui  are la bază două procese fiziologice aflate în strânsă  interdependenţă:  

1.  SINTEZA COMPONENTELOR LAPTELUI CU ACUMULAREA LUI ÎN 

CELULELE EPITELIALE ALE ALVEOLELOR; 2  TRECEREA  COMPONENTELOR 

DIN CITOPLASMA CELULELOR EPITELIALE ÎN LUMENUL ALVEOLAR. 

Componenţii laptelui sunt sintetizaţi de celulele alveolare pe baza precursorilor aduşi de curentul 

sanguin, care, provin din hrană în urma proceselor de digestie şi absorbţie sau sunt sintetizaţi de 

organism.  

Sărurile  minerale sunt preluate din plasma sanguină. Trecerea  componenţilor sintetizaţi 

din citoplasma celulelor epiteliale în lumenul alveolar diferă în funcţie de  component, respectiv 

proteinele, lactoza şi substanţele minerale trec pe cale osmotică, iar grăsimea prin decapitarea  

polului apical al celulelor epiteliale care apoi se  regenerează şi se reia ciclul secretor. Acest 

mecanism stă la baza teoriei holomelocrine. La baza  secreţiei stau două procese aflate sub 

controlul sistemului neurohormonal, respectiv: declanşarea lactaţiei  sau lactogeneza şi 

menţinerea lactaţiei sau  lactopoeza. 

ELIMINAREA LAPTELUI are loc în două etape,  

1.o etapă pasivă ; 

2. o etapă activă de evacuare sau de dejecţie a laptelui. 

În, etapă pasivă situată între cele două mulsori, laptele trece în mod pasiv din lumenul 

alveolar în canalele intralobulare şi interlobulare şi apoi în cisterna laptelui pe baza diferenţei de 

presiune şi a forţei gravitaţionale. 

În  etapă activă evacuarea laptelui din uger se face printr-un mecanism activ , ce stă la 

baza reflexului de ejecţie a laptelui la declanşarea căruia contribuie un complex de factori.  

Excitaţiile produse de muls sau supt provoacă eliminarea ocitocinei din lobul posterior 

al hipofizei în circuitul sanguin, care ajunge la nivelul glandei mamare şi provoacă contracţia 

celulelor mioepiteliale, din structura acinilor glandulari şi din pereţii sistemului canalicular, 

determinând expulzarea laptelui din alveole şi canale în cisterna glandei mamare de unde este 

extras prin supt sau muls. 

Efectul ocitocinei durează 6-10 minute, fiind eliminată din organism  

1. pe cale renală  



2.  prin descompunerea de către ocitocinază.  

Acţiunea  ocitocinei este blocată de adrenalină care este secretată de corticosuprarenală şi 

eliminată în sânge în cazul unor excitanţi puternici. 

 

5.5.5. Factorii care influenţează producţia de lapte 

Producţia de lapte a unui individ este rezultatul de potenţialului genetic care determină 

aşa numita „capacitate productivă”,  si de condiţiile de mediu şi de exploatare care fac ca acest 

potenţial să se exteriorizeze.  

Rezultă  că productivitatea de lapte este determinată de două categorii de factori: 

FACTORI INTERNI sau genetici şi FACTORI EXTERNI sau de mediu. 

 

FACTORII INTERNI 

Influenţează producţia de lapte, sub raport cantitativ şi calitativ 

Acestia  sunt:  

a)tipul morfoproductiv;  

b) rasa; 

c) individualitatea,  dependentă la rândul ei de vârsta, dezvoltarea corporală, conformaţia 

şi constituţia animalului. 

Tipul morfo-productiv  Influenţează capacitatea productivă, cele mai ridicate performanţe  

înregistrându-le animalele din tipul de lapte, care realizează  producţii de peste 6000 kg lapte, 

urmate de cele din tipul mixt de lapte-carne şi de carne-lapte, cu producţii cuprinse între 3000-

6000 kg , iar cele mai scăzute (2000 kg) se înregistrează la indivizii din tipul de carne la care 

producţia este destinată exclusiv consumului viţeilor. 

RASA 

Influenţează atât cantitatea  cât şi calitatea producţiei de lapte. Există rase cu o capacitate 

productivă mică sau cu producţii foarte mari, rasele specializate, cum sunt rasa Friza la taurine şi 

Awassi şi Friză la ovine. Crescătorii de taurine au manifestat pe parcursul timpului o preocupare 

constantă pentru îmbunătăţirea nivelului cantitativ şi a însuşirilor calitative ale laptelui, producţia 

de lapte cunoscând o dinamică ascendentă continuă. Friză în ultimii ani producţia a crescut la 10-

14 mii litri cu 4,0-4,4% grăsime. 

INDIVIDUALITATEA 

În cadrul fiecărei rase producţia de lapte variază mult de la un individ la altul, fapt ilustrat 

de însăşi prezenţa recordistelor în cadrul  fiecărei rase şi ferme. La rasa Bălţată românească vaca 

Zana a produs într-o lactaţie normală (305 zile) 13.212 litri lapte cu 4.09% grăsime, iar la rasa 

Holstein vaca Beecher  Arlinda Ellen  în 365 zile a produs 25.214 kg lapte. 

Diferenţele individuale înregistrate în condiţii identice sau asemănătoare de viată au la 

bază cauze de natură genetică şi sunt determinate de o serie de elemente din cadrul cărora 

amintim: 

VÂRSTA 

Influenţează în mod semnificativ producţia de lapte Cu înaintarea în vârstă aceasta creşte 

de la o fătare la alta până la atingerea maturităţii productive după care începe să scadă  treptat 

spre bătrâneţe.  

DEZVOLTAREA CORPORALĂ 

Exprimată în general de masa corporală influenţează  pozitiv până la o anumită limită 

caracteristică fiecărei rase, producţia de lapte. Astfel la rasa Bălţata  românească producţia creşte 



în raport  cu masa corporală până la 700-750 kg. Peste această greutate nu se mai înregistrează o 

creştere ci o scădere a producţiei, animalele tinzând spre tipul de carne; 

CONFORMAŢIA ŞI CONSTITUŢIA CORPORALĂ 

Reflectă în mare măsură aptitudinea productivă a animalului. Fiecărei producţii îi este 

caracteristică o anumită organizare interioară, o anumită dezvoltare, structură şi intensitate 

funcţională a organelor şi sistemelor ce compun organismul. Conformaţia şi constituţia 

determină la rândul lor o anumită înfăţişare a formelor corporale exterioare ce este specifică 

fiecărui tip morfoproductiv şi tip constituţional. 

Pe lângă aspectele menţionate producţia de lapte este  influenţată şi de o serie de 

particularităţi morfofuncţionale ale ugerului cum sunt: mărimea şi forma acestuia, simetria 

morfologică şi funcţională a ugerului, raportul dintre ţesutul glandular şi conjunctivito-adipos  şi 

dezvoltarea vascularizaţiei ugerului. 

TIPUL DE SISTEM NERVOS 

Influenţează  producţia de lapte, el determină modul de reacţie al indivizilor la acţiunea 

excitanţilor externi. Vacile aparţinând tipului de sistem nervos echilibrat, la care procesele de 

excitaţie şi de inhibiţie sunt moderate realizează performanţe productive mai ridicate. Acestea au 

un temperament liniştit sau vioi, consumă bine hrana şi o transformă în mod avantajos în lapte. 

STAREA DE SĂNĂTATE 

Reprezintă condiţia esenţială în obţinerea producţiei de lapte. Efectul cel mai nefavorabil 

îl au afecţiunile ugerului, ale aparatului de reproducţie ce pot produce sterilitate temporară sau 

definitivă, afecţiunile tubului digestiv  precum şi afecţiunile tubului digestiv precum şi 

afecţiunile membrelor. 

FACTORII DE MEDIU ŞI DE EXPLOATARE 

Din această categorie fac parte un număr mare de factori care, prin acţiunea lor, 

condiţionează gradul de exteriorizare a potenţialului productiv ereditar. Din  multitudinea 

factorilor de exploatare îi menţionăm cei mai importanţi sunt : 

1.Alimentaţia şi modul de hrănire 

Reprezintă cel mai important factor de mediu, ştiut fiind faptul că diferitele componente 

ale laptelui se formează în uger pe baza principiilor nutritivi din hrană. 

Atât subalimentaţia, alimentaţia carenţată cât şi  supraalimentaţia  au efecte nefavorabile 

asupra producţiei de lapte. Hrănirea vacilor de lapte trebuie să se facă cu raţii diversificate 

sortimental şi echilibrate în principi nutritivi.  

Pe lângă  cantitatea  şi calitatea hranei producţia de lapte este influenţată şi de modul de 

preparare şi administrare a ei. 

2.Adăparea 

Are o importanţă mare pentru producţia de lapte, deoarece apa are ponderea cea mai mare 

(87-88%) în compoziţia laptelui. Lipsa sau insuficienţa apei, temperatura prea scăzută sau prea 

ridicată (sub 8
o
C şi peste 18

o
C), numărul prea mic de adăpări pe zi  influenţează nefavorabil 

cantitatea şi calitatea laptelui.  

3.Igiena corporală 

Condiţionând buna desfăşurare a tuturor proceselor  biologice din organism, influenţează 

igiena adăposturilor, care pe lângă asigurarea parametrilor de microclimat trebuie să asigure şi 

condiţiile necesare de linişte şi odihnă pentru desfăşurarea corespunzătoare a secreţiei laptelui. 

4.Mişcarea 



Efectuată zilnic, raţional şi în anumite limite influenţează şi igiena adăposturilor, care pe 

lângă asigurarea parametrilor de microclimat trebuie să asigure şi condiţiile necesare de linişte şi 

odihnă pentru desfăşurarea corespunzătoare a secreţiei laptelui. 

5.Vârsta vacii la prima fătare 

Influenţează atât producţia din lactaţia respectivă cât şi producţia pe viaţa productivă. 

Atât viţelele montate prea timpuriu cât şi cele montate prea târziu vor realiza producţii mai mici 

de lapte. 

6.Pregătirea vacilor gestante 

Consta în acordarea  repausului mamar, respectarea regimului de hrănire şi de îngrijire pe 

parcursul gestaţiei şi în mod deosebit în ultimile două luni de gestaţie are un rol deosebit pentru 

realizarea unor performanţe ridicate în lactaţia următoare. Repausul mamar prea scurt sau prea 

lung, alimentaţia deficitară calitativ şi cantitativ, lipsa de mişcare şi îngrijire au efecte negative 

asupra producţiei şi economicităţii ei. 

 

7.Service period-ul 

Reprezentând durata de timp dintre fătare şi instalarea unei noi gestaţii influenţează indirect 

producţia pe lactaţie şi viaţa productivă. Durata service period-ului influenţează durata lactaţiei şi 

implicit producţia şi fertilitatea vacilor. Durata optimă a intervalului de timp dintre fătare şi 

instalarea noii gestaţii este de 60-90 zile.  

8.Respectarea programului zilnic de lucru şi comportarea îngrijitorului 

Respectarea programului zilnic  de lucru şi comportarea îngrijitorului prin reflexele 

condiţionate ce se formează la vaci, influenţează pozitiv sau negativ producţia de lapte. 

Programul zilnic trebuie să corespundă  cerinţelor biologice ale organismului şi să asigure timpul 

optim necesar hrănirii, odihnei, plimbării. Schimbările ce survin în programul de lucru determină 

o perturbare  a reflexelor condiţionate şi scăderea producţiei de lapte. 

 

FACTORII NATURALI DE MEDIU 

Reprezentaţi de condiţiile pedoclimatice acţionează asupra producţiei de lapte atât direct prin : 

temperatură, umiditate, curenţi de aer,  precipitaţii, lumină, calităţile solului,  şi indirect 

prin intermediul vegetaţiei . Situarea acestora în limite optime  „zona de confort” care nu solicită 

reacţii de adaptare din partea organismului, are efectul cel mai favorabil. Zona de confort pentru 

temperatură este de 8-16
o
C. Temperaturile peste 25

o
C sau sub 0

o
C determină o scădere 

accentuată a producţiei de lapte, mai ales când sunt asociate şi cu o umiditate relativă mai mare 

de 80%. De asemenea ploile , furtunile, au efecte negative asupra producţiei de lapte. 

 

5.2.3. CONTROLUL PRODUCŢIEI DE LAPTE 

În funcţie de numărul animalelor  de la care provine laptele controlat distingem: un 

CONTROL GLOBAL şi un CONTROL INDIVIDUAL al producţiei de lapte. 

Controlul global se efectuează în toate fermele de vaci, urmărind: activitarea de 

producţie, eficienţa economica, a efectului tehnologiei de creştere şi de exploatare a 

animalelor. 

Controlul individual al producţiei de lapte are drept scop stabilirea potenţialului productiv  

al animalului ce constituie un criteriu important de selecţie. 

În ambele cazuri producţia de lapte  se urmăreşte atât sub raport cantitativ cât şi calitativ. 

În funcţie de intervalul de timp la care au loc controalele, distingem un control 

individual zilnic, periodic şi prin sondaj.  



 

5.3. Producţia de carne şi de grăsime 

 

Carnea este un produs de origine animală deosebit de important pentru alimentaţia omului 

fiind o proteina cu o mare valoare biologică, conferită de conţinutul ridicat în aminoacizi 

esenţiali. Aceasta furnizează grăsimi ce-i conferă o valoare energetică mare, săruri minerale, uşor 

asimilabile, vitamine şi enzime. 

Producţia de carne se urmăreşte nu numai la speciile şi rasele care se cresc exclusiv 

pentru carne şi grăsime ci şi la celelalte categorii de animale domestice care la finele ciclului de 

producţie sunt sacrificate pentru consum. 

 

5.3.1.BAZELE MORFOFIZIOLOGICE ALE PRODUCŢIEI DE CARNE 

Prin carne, în sens larg, se înţelege orice parte comestibilă din corpul animal, iar în sens 

mai restrâns musculatura scheletului împreună cu ţesuturile care se află în legătură naturală cu 

muşchii. La mamifere, în structura cărnii pe  lângă muşchii şi ţesutul adiacent acestora intră şi 

oasele, cartilajele, vasele şi nervii, iar la păsări este cuprinsă şi pielea. 

Muşchii scheletici sunt alcătuiţi din ţesut muscular striat, având ca element de bază 

celula musculară striată de forma cilindrică sau prismatică cu lungimea cuprinsă între 4-5 cm, şi 

grosimea variabilă de la o specie la alta situată între  20-50 microni. Fiecare celulă reprezintă o 

fibră musculară şi se înmulţeşte prin clivajul longitudinal. 

FIBRA MUSCULARĂ este delimitată de sarcolemă , în interiorul căreia se găseste  

sarcoplasma , alcătuită din fibre fine numite miofibrile şi un număr mare de nuclei. 

Miofibrilele grupate în fascicule şi orientate în direcţia marelui ax al fibrei conţin 

discurile contractile şi ocupă cea mai mare parte din conţinutul celulei. Prezenţa miofibrilelor în 

masa protoplasmatică a fibrei musculare îi dă acesteia aspectul striat longitudinal şi transversal. 

Proteina care intră în componenţa miofibrilelor este miozina. Muşchiul striat este bogat în 

ţesut conjunctiv, care este dispus în jurul  fibrelor.  şi formează endomisiu. Mai multe fibre 

musculare formează fascicule, învelite  în perimisiu  intern. Muşchiul rezultat prin asocierea 

tuturor fasciculelor ce-l formează este acoperit în exterior şi delimitat de alţi muşchi de o 

membrană conjunctivă elastică, denumită perimisiu extern. În ţesutul conjunctiv ce intră în 

structura muşchiului se găsesc vase sanguine şi nervi. 

Pe lângă ţesutul MUSCULAR  STRIAT, în structura organismului se mai întâlneşte 

ŢESUTUL MUSCULAR NETED şi MUSCHIUL  CARDIAC. 

GRĂSIMEA reprezintă un component principal al carcasei, situându-se pe locul  doi ca 

pondere în substanţă uscată. Ea este formată  din ţesut adipos, în care celulele conjunctive s-au 

transformat în celule grase  prin acumulare de grăsime. Grasimea se depoziteaza in anumite 

zone.  

Tabel 4 

Conţinutul grăsimii în acizi graşi în funcţie de specie 

(după E.Raicu) 

 

Acidul Porcine Taurine Ovine 

Lauric - 0-0,2 - 

Miristic 0,7-1,1 2-8 1-4 

Stearic 12-16 14-19 20-28 

Palmitic 26-32 34-33 20-28 



Arahidic - 0,4-1,3 - 

Miristoleinic 0-0,3 0,4-0,6 - 

Palmolinic 2-5 1,9-2,7 - 

Oleinic 41-51 39-50 36-47 

Linolenic 0-1 0,05 - 

Arahidonic 0,4-3 0-0,5 - 

 

 

Grasimea se depoziteaza: 

 intre fibre –perselare ; 

 intre grupele musculare-marmorare .  

Conţinutul în acizi graşi ai grăsimii în funcţie de specie rezultă existenţa unor deosebiri evidente 

între grăsimea provenită de la bovine şi porcine comparativ cu cea de la ovine. 

 

 

 

Consistenţa grăsimii şi punctul de topire determinate de concentraţia în acid palmitic, 

stearic şi palmolinic diferă cu specia şi regiunea  antomică în care se depune. În funcţie de specie 

ovinele au consistenţa cea mai tare a grăsimii, urmând în ordine descrescândă, grăsimea de la 

bovine, porcine  şi păsări.  

 

Calitatea cărnii  depinde  în principal de compoziţia chimică, însuşirile fizice, organoleptice şi 

valoarea nutritivă a acesteia. 

COMPOZIŢIA CHIMICĂ A CĂRNII 

Este determinată de raportul dintre ţesuturile  ce o alcătuiesc ( muscular, adipos, 

conjunctiv, nervos, vascular). 

Datorită  acestui fapt diferenţele cele mai mari în compoziţia cărnii sunt datorate în 

principal de  starea de îngrăşare a animalelor şi mai puţin de specie. Exista variaţii în compoziţia 

chimică a cărnii,în funcţie de vârstă iar la acelaşi individ în funcţie de regiunea anatomică a 

carcasei. 

Compoziţia chimică  a cărnii la diferite specii, în funcţie de starea de îngrăşare  

Specia şi 

categoria 

Starea de 

îngrăşare 

Conţinutul cărnii % Calorii/ 

100g Apa Proteine Lipide Substanţe 

minerale 

Bovine adulte Grasă 62,5 19,2 17,3 1,0 236,5 

Medie 68,3 20,3 10,7 1,1 181,5 

Slabă 74,0 21,1 3,8 1,1 121,8 

Tineret bovin Grasă 64,8 18,6 15,5 1,0 221,3 

Medie 68,0 20,0 11,0 1,0 184,3 

Slabă 74,4 21,0 3,5 1,1 118,5 

Porcine adulte Grasă 49,1 15,1 35,0 0,8 387,4 

Medie 65,1 19,0 15,0 0,9 217,4 

Slabă 72,0 20,1 6,3 1,0 141,0 

Ovine adulte Grasă 57,2 14,3 27,5 1,0 314,4 

Medie 64,8 17,0 17,2 1,0 229,2 

Slabă 75,0 20,0 4,0 1,0 119,2 



Miei Grasă 61,0 18,0 20,1 0,9 260,7 

Slabă 72,0 21,0 6,1 0,9 142,8 

Găini I 65,5 19,8 13,7 1,0 208,6 

II 70,9 21,4 6,8 0,9 151,0 

Pui de  

găină 

I 67,5 19,8 11,5 1,2 188,1 

II 72,1 22,8 4,0 1,1 130,5 

Curcani I 60,0 19,9 19,1 1,0 259,2 

II 68,8 22,0 8,0 1,2 172,8 

Raţe I 49,4 13,0 37,0 0,6 397,4 

II 58,7 17,5 22,9 0,9 300,4 

Boboci de  

Raţă 

I 56,6 15,8 26,8 0,8 314,0 

II 63,0 16,9 19,2 0,9 247,8 

Gâşte I 48,9 12,2 38,1 0,8 404,8 

II 59,4 16,9 22,8 0,9 282,3 

Boboci de gâscă I 52,9 16,8 29,8 0,5 346,0 

II 67,6 20,3 11,4 0,7 189,2 

Crap de 

crescătorie 

- 70,5 17,62 12,33 0,89 180,0 

Crap sălbatic - 77,0 19,10 2,85 1,05 180,0 

 

PROTEINELE 

Carnea conţine în medie 18-22% proteine, valoarea acestora variind în funcţie de vârstă, 

starea de îngrăşare, specie, ş.a. În ţesutul muscular 80% din porcine se găsesc  în sarcoplasmă şi 

sunt reprezentate de : miogen, globulină şi mioglobulină.  

 

 

LIPIDELE 

Sunt alcătuite din gliceride, fosfolipide şi  colesterine, şi se  găsesc atât în fibrilele  

musculare şi ţesutul conjunctiv  din structura muşchiului şi mai ales în ţesutul gras din depozitele 

subcutanate şi viscerale (99%). Lipidele  din carne sunt formate aproape în exclusivitate de 

gliceride  (99%) şi cantităţi mici de fosfatide (0,5%), colesteride (0,3%), pigmenţi carotenoidici 

şi vitamine liposolubile. 

 

Raportul în care se află acizii graşi diferă  în funcţie de specie, starea de îngrăşare şi natura 

furajelor administrate, la animalele grase  predominând acizii graşi nesaturaţi. Acizii graşi 

volatili şi substanţele extractive ale ţesutului muscular conferă cărnii aroma caracteristică fiecărei 

specii. 

SUBSTANŢELE   EXTRACTIVE 

Substanţele extractive din carne difuzează în apă şi sunt reprezentate de substanţele 

extractive azotate. Ele se găsesc în cantităţi reduse, în muşchi reprezentând 2,6%. 

SUBSTANŢE MINERALE 

Conţinutul substanţelor minerale din carne variază în raport cu  starea de îngrăşare şi cu 

specia. La animalele slabe procentul  de săruri minerale este de  1-1,2% în timp ce la cele grase 

este de  0,5-0,8%. Cele mai frecvente macrominerale din corpul animal sunt: Ca, Na, P, Cl, Mg, 

K, , iar dintre  microminerale : Fe, Mn, Cu, Al, Co.  Fierul se găseşte în cantităţi mai mari în 

hematii, iar calciul şi fosforul în oase. 



VITAMINELE 

Carnea reprezintă o sursă valoroasă de vitamine, în special pentru vitaminele complexului 

B, şi vitaminele liposolubile: A, D, E şi K. Din cadrul vitaminelor complexului B, în cantitate 

mai mare se găseşte riboflavina (B2), piridoxina (B6), ciancobalomina (B12) şi  acidul  folic. 

ÎNSUŞIRILE FIZICE ALE CĂRNII 

 Deţin o importanţă mare în aprecierea calităţii ei. Acestea sunt  reprezentate  de valoarea 

ph-ului, culoare, frăgezime, suculenţă şi consistenţă. 

Ph-ul 

Exprimă starea biochimică a muşchiului, oferă  indicaţii asupra rezervei de glicogen, de 

ATP şi asupra capacităţii de reţinere a apei. La carnea caldă, normală,  valoarea pH-ului variază, 

în funcţie de specie, între 6,80 şi 7,20. 

Culoarea 

Dată de intensitatea pigmenţilor din muşchi, respectiv de mioglobină şi hemoglobină, 

influenţează calitatea comercială a cărnii. Intensitatea şi nuanţa culorii variază în funcţie de 

specie, vârsta animalului, regimul alimentar şi grupa musculară.  

Frăgezimea, suculenţa şi consistenţa cărnii 

Sunt caracteristici  asociate şi strâns corelate ce exprimă calitatea cărnii. Ele se determină 

cu ajutorul unor aparate speciale, care măsoară rezistenţa cărnii la sfâşiere, rupere, secţionare sau 

strivire. 

Valoarea nutritivă a cărnii 

Este determinată de ansamblul  însuşirilor fizico-chimice, bacteriologice şi organoleptice 

precum şi de gradul de digestibilitate. Conţinutul în proteine, lipide şi apă conferă valoarea 

calorică. Coeficientul de digestibilitate al componentelor cărnii este foarte ridicat fiind de 96-

98% în cazul proteinelor, de 88-92% la grăsimea de bovine şi ovine şi de 92-96% la grăsimea de 

la celelalte specii. 

Caracteristicile organoleptice 

Caracteristicile organoleptice pe baza cărora se apreciază calitatea cărnii sunt: culoarea, 

mirosul, gustul, aroma, suculenţa, frăgezimea, consistenţa, perselarea şi marmorarea, depunerile 

de grăsime şi aspectul măduvei.  

 

Mirosul şi gustul 

Mirosul şi gustul cărnii depind de conţinutul acesteia în compuşi cu sulf, de proporţia 

acizilor graşi, de substanţele extractive neazotate şi conţinutul în amoniac. Cu cât conţinutul 

cărnii în sulf şi amoniac este mai mare cu atât gustul şi mirosul cărnii este mai puţin plăcut. 

Mirosul şi gustul sunt influenţate în mare măsură de particularităţile furajării de specie, sex şi 

vârstă. 

 

5.3.2. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA DE CARNE 

În aprecierea şi controlul producţiei de carne  se distinge:  

- producţia individuală de carne 

- gradul de îngrăşare al animalelor 

Producţia individuala de carne este influenţată  de : 

                        a)greutatea vie;  

                        b)randamentul la tăiere ; 

                        c) gradul de îngrăşare al animalelor. 



La rândul lor factorii care influenţează producţia individuală de carne sunt factorii 

genetici sau endogeni şi factorii de mediu sau externi reprezentaţi de factorii tehnologici şi 

factorii climatici. 

Greutatea vie a animalelor destinate sacrificării determină în primul rând  cantitatea de carne, 

animalele cu o greutate corporală mare furnizează şi o cantitate mare de carne.  

Randamentul la tăiere se determină  după sacrificare, jupuire şi îndepărtarea capului, picioarele 

de la genunchi şi jarete în jos şi a organelor interne cu excepţia rinichilor la unele specii. Corpul  

debarasat de aceste părţi poartă denumirea de carcasă. Prin  despicarea carcasei pe  mijlocul 

coloanei vertebrale şi a sistemului rezultă jumătăţile de carcasă sau semicarcase. La  taurine 

pentru o manipulare mai uşoară, semicarcasele se împart în sferturi. 

Randamentul la tăiere reprezintă raportul procentual între greutatea carcasei şi 

greutatea animalului viu.  
Gc 

R= -----------  X 100 

 Gv 

În care : R –randamentul la tăiere; Cc- greutatea carcasei;  Gv-greutatea animalului viu înainte de 

sacrificare 

Randamentul la tăiere variază în funcţie de o serie de factori dintre care  mai importanţi 

sunt: specia, vârsta, starea de îngrăşare.   

  monogastrice (porcine, păsări) R este mai mare (70-80%) ; 

  rumegătoare (bovine, ovine)  R este mai scăzut (40-60%)  

În funcţie de tipul morfo-productiv R  

                    la taurinele din rasele de carne este de  60-65 %; 

                    la rasele mixte 53-58 % si de lapte 43-54%. 

                    la ovinele din rasele R este  de 55-58%; 

                    la cele din rasele de lână (Merinos) de 45-48%; 

                    la cele din rasele de lapte-lână-carne (Ţigaie, Ţurcană)  R este de 40-43%. 

Randamentul minim pe calităţi la bovine şi ovine 

 

Categoria de vârstă şi greutate Calitatea 

Greutate I II III 

Bovine adulte 51,5 47,5 43,0 

Tineret bovin-sub 340 kg 51,0 48,0 42,0 

-între 341-400 kg 51,5 49,0 43,0 

-peste 400 kg 52,5 49,5 43,0 

-viţei  51,5 47,0 - 

Oi şi capre adulte- cu lână 45,0 39,0 37,0 

-fără lână 42,5 40,0 38,0 

-batali 42,5 40,0 38,0 

Miei îngrăşaţi peste 30 kg 

- cu lână 

 

43,0 

- - 

-fără lână 43,5 - - 

Tineret ovin îngrăşat 20-30 kg 

-cu lână 

 

42,5 

- - 

-fără lână 43,0 - - 

Miei reformaţi 50,0 - - 



 

Tabel 7 

Randamentul minim la porcine 

 

Categoria de greutate Porci jupuiţi Porci opăriţi 

Peste 130 kg 76,5 80,5 

Peste 120 kg 76,2 80,0 

111-120 kg 76,0 79,9 

101-110 kg 74,0 78,0 

90-100 kg 72,5 76,5 

80-89 kg 68,0 73,0 

60-79 kg - 70,0 

30-59 kg - 68,0 

Sub 30 kg  - 65,0 

 

 În funcţie de vârstă, la aceeaşi stare de îngrăşare, randamentul este mai ridicat la 

animalele tinere faţă de cele adulte. 

Randamentul la tăiere depinde şi de gradul de  plenitudine cu furaje şi lichide al tubului 

digestiv în momentul sacrificării, impunându-se  o dietă de minimum 12 ore înainte de 

sacrificare pentru ca o bună parte din conţinutul tubului digestiv să se elimine. 

Gradul de îngrăşare  influenţează  atât greutatea vie  a animalului, cât  şi randamentul la 

tăiere. Totodată el influenţează şi calitatea cărnii prin conţinutul mai ridicat în grăsime. Întrucât 

gradul de îngrăşare influenţează atât cantitatea cât şi calitatea cărnii se impune ca toate animalele 

destinate sacrificării să fie pregătite  în prealabil prin recondiţionare  sau îngrăşare. 

 

5.3.2.2.Factorii care influenţează  producţia totală de carne 

Producţia totală de carne constituie un indice economic foarte important ce se apreciază 

în fiecare unitate de producţie, pe zone teritoriale, pe sectoare, pe ţară sau pe plan mondial. 

Ea se exprimă  prin cantitatea de masă vie a animalelor destinate tăierii sau prin cantitatea 

de carne în carcasă. Se poate exprima la 100 ha teren agricol, când dorim să evidenţiem gradul 

de intensivizare a producţiei de carne sau la 1000 locuitori când se urmăreşte să se aprecieze 

nivelul de trai. 

Producţia totală de carne este influenţată în principal de doi factori : producţia 

individuală de carne şi de numărul animalelor destinate sacrificării. 

PRODUCŢIA INDIVIDUALĂ  de carne influenţează producţia totală de carne prin 

masa vie a animalelor destinate sacrificării şi prin randamentul la  sacrificare. 

Masa vie a animalelor destinate sacrificării variază în funcţie de specie, de categoria de 

vârstă, de energia de creştere a materialului biologic, de  tehnologia de creştere şi îngrăşare, 

precum şi de cerinţele pieţii. 

-greutatea de sacrificare la puii de carne este de 1,450-1,800 kg la 6-8 săptămâni; 

-la tineretul ovin îngrăşat 35-40 kg; 

-la porcine îngrăşate pentru carne 105-120 kg, îngrăşarea mixtă 130-150 kg  

-taurine masa de valorificare  a animalului viu este de 130-150 ; 

- la viţeii pentru carne albă, 450-550 la tineretul îngrăşat intensiv în sistemul baby-beef. 

Pe planul mondial ; 



-la taurine masa vie de sacrificare este de 360-400 kg cu variaţii foarte mari între continente --

SUA, Japonia, Belgia, Franţa, RFG, greutatea la sacrificare este de  450 kg; 

-Asia, Africa se situează sub 250 kg; 

- Romania -este de 320 kg la tineretul bovin şi de 500 kg la bovinele adulte. 

Randamentul la sacrificare influenţează producţia  efectivă de carne. Acesta  

variază în funcţie de specie, rasă, vârsta animalului şi starea de îngrăşare a acestuia. La 

păsări este situat între 75-8+%, la porc între 70-80%, la taurine între 48-60%, iar la ovine 

între 43-55%. 

NUMĂRUL DE ANIMALE DESTINATE SACRIFICĂRII  alături de producţia 

individuală de carne, determină producţia totală de carne care în fapt este rezultatul produsului 

dintre cei doi factori. 

Numărul animalelor destinate sacrificării este influenţat de ; 

-cerinţele de consum; 

 -de baza tehnico-materială existentă; 

 -de intensitatea de exploatare a animalelor ; 

- de evoluţia efectivelor de animale care poate fi staţionară, ascendentă sau       

descendentă. 

Pe plan mondial efectivul de animale sacrificate reprezintă 18,5% din efectivul total. 

 

 

5.3.3. Controlul producţiei de carne 

Controlul individual se face în scop ameliorativ reprezentând principala sursă de 

informaţii pentru procesul de selecţie în direcţia producţiei de carne.  

Controlul global al producţiei  de carne se efectuează în toate îngrăşătoriile în scop 

economic şi tehnologic. În cadrul lui se urmăreşte sporul de creştere în greutate şi consumul 

specific de hrană. Datele  furnizate stau la baza stabilirii costului de producţie, a retribuţiei 

muncitorilor şi la  aprecierea efectului şi eficienţei tehnologiilor practicate. 

  



5.4. PRODUCŢIA DE OUĂ 

 

Producţia de ouă prezintă importanţă atât pentru producţia de carne, ca element de 

înmulţire, cât şi ca produs marfă pentru alimentaţia omului, oul fiind un aliment complet şi cu 

valoare biologică foarte ridicată.(150-180 buc, pe  

5.4.1.FORMAREA ŞI STRUCTURA OULUI 

Componentele oului se formează în ovar şi de-a lungul căilor genitale. 

Gălbenuşul, care este de fapt ovulul matur, se formează în ovar,  în stratul cortical şi 

conţine ovulul matur şi vitelus 

Gălbenuşul, se formează concomitent cu maturarea oocitului,  producerea de vitelus 

începe în foliculul primar care se transformă succesiv în folicul secundar şi terţiar. În primele 

două faze ritmul de acumulare a vitelusului , este lent, el accelerându-se la foliculul terţiar care, 

în decurs de 6-8 zile atinge dimensiunea maximă. 

Albuşul, al doilea component al oului se formează în camera  albuminogenă, începând 

chiar de la gâtul trompei şi continuând  de-a lungul camerei albuminogene (oviductului). 

Oul îşi desăvârşeşte procesul de formare în uter prin formarea cojii minerale în urma 

depunerii de săruri de calciu şi fosfor sub influenţa hormonilor estrogeni, şi în prezenţa 

vitaminelor D şi E. Tot în uter este secretată cuticula care acoperă coaja minerală şi are o 

compoziţie chimică similară cu membranele cochiliere şi care, în contact cu aerul, se întăreşte. 

Eliminarea oului. După formarea oului, urmează trecerea acestuia  în vagin, iar prin 

mişcări  peristaltice  ale uterului şi apropierea anusului de oficiul vaginal are loc expulzarea oului  

în mediul extern. Timpul de formare a oului, de la ovulaţie până la expulzare este de 24-26 de 

ore. Gălbenuşul rămâne  în trompă cca. 15-18 minute, tranversează camera albuminogenă 

(oviductul) în 3 ore, istmul în 75 minute şi uterul  în 18-22 ore. La majoritatea găinilor din rasele 

specializate pentru ouă, durata de formare a oului  este mai scurtă de 24 de ore, astfel că acestea 

depun în fiecare zi câte 1 ou,  favorizându-se realizarea unor serii lungi de ouat fără intervale de 

pauză. 

Seria reprezintă numărul de ouă produse fără întrerupere. În literatură se citează cazuri de 

găini şi raţe care au realizat serii de câte 365 ouă într-un an calendaristic şi chiar serii de 500 de 

ouă. 

 

5.4.2. Compoziţia chimică a oului 

Compoziţia chimică influenţează direct calităţile şi valoarea nutritivă a oului. În tabelul 

de mai jos este prezentată pe specii ponderea celor trei componente: albuş, gălbenuş şi coajă. 

Ponderea componentelor principale ale oului la principalele specii de păsări. 

 

Specia Greutatea 

oului (g) 

Gălbenuşul Albuşul Coaja 

g % g % g % 

Găină 50-60 23-35 50-60 15-25 30-40 4-8 6-15 

Raţă 60-70 30-38 45-55 20-30 30-45 6-9 10-13 

Gâscă 150-200 70-120 45-58 45-80 30-40 15-30 10-15 

Curcă 60-90 35-50 55-60 20-30 25-35 6-10 10-13 

Bibilică 40-45 15-25 43-55 14-18 33-41 5-8 12-18 

 

 

 



Compoziţia chimică a conţinutului integral şi a componentelor comestibile ale oului   

Specia Componenta Apa 

% 

Substanţe 

Proteice 

% 

Grăsime 

% 

Subst. 

Extractive 

Neazotate 

% 

Substanţe 

Minerale 

% 

Găină  I 73,2 13,4 11,4 0,9 1,1 

A 86,6 11,6 0,2 0,9 0,8 

G 49,0 16,7 31,7 1,2 1,5 

Raţă I 69,8 13,0 14,8 1,4 1,0 

A 87,2 10,3 - 1,9 0,6 

G 46,1 16,5 34,9 1,2 13 

Gâscă I 69,8 13,0 13,9 1,3 1,1 

A 87,1 11,2 - 0,9 0,8 

G 44,3 18,0 36,0 1,9 1,5 

Curcă I 73,7 13,4 11,3 0,8 0,9 

A 86,7 11,5 - 1,0 0,8 

G 48,3 17,4 32,9 0,2 1,2 

Bibilică I 73,0 13,0 12,0 1,0 1,0 

A 87,0 11,6 - 1,0 0,8 

G 50,0 17 32 0,6 1,2 

 

I-conţinut integral; A- albuş; G- gălbenuş. 

 

Substanţele proteice se găsesc în cantitate mai mare în gălbenuş 16-18%, faţă de  10,3-

11,6% în albuş, alcătuite din :ovoviteline 78%, ovaviteline 21% şi fosfavitina  la gălbenuş  şi 

numai din ovalbumină la albuş (70 % cristalizată şi 9% necristalizată). 

În medie pe total albuş şi gălbenuş substanţele proteice au o valoare de 13% la toate 

speciile de păsări. 

Lipidele au valori ridicate în gălbenuş şi se află numai sub formă de urme în albuş. Ele 

sunt alcătuite din trigliceride 65%, fosfolipide 31% şi 4% colesterol. 

Vitaminele. Oul este un aliment  deosebit de bogat în vitamine care se găsesc în cantitate 

mare. Dintre cele hidrosolubile se găsesc vitamina B, vitamina H, vitamina PP, iar dintre 

liposolubile, vitamina A (0,96mg la 100 g gălbenuş), vitamina D şi K. 

Calităţile fizice ale oului se apreciază atât în stare integră cât şi după spargere, când se 

examinează cele două componente principale. 

Oul proaspăt are un gust şi miros plăcut, însă împrumută cu uşurinţă mirosul din furajele 

consumate de păsări sau din camerele de păstrare. 

 

5.4.3. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA DE OUĂ 

 Factorii care influenţează producţia de ouă se grupează în :  

- factori genetici - specia, rasa,  individualitatea, sănătatea, clocitul, năpârlirea. 

- factori de mediu. 

 

FACTORII  GENETICI 

Specia - Găina  filogenetic are o capacitate de înmulţire mai mare decât alte specii  şi în plus, a 

beneficiat de un interes mai mare din partea  amelioratorilor. Datorită ciclului scurt de 



reproducţie şi prolificităţii ridicate  s-a pretat foarte bine şi pentru experimentele  de genetică. 

Această specie are serii lungi de ouat şi pauze scurte.  

 

Rasa 

Influenţează producţia de ouă. Astfel rasele specializate de găini realizează 240-270 ouă 

anual, în timp ce de la rasele grele se obţin numai 90-120 ouă. 

Individualitatea 

 La rasele neselecţionate în direcţia producţiei de ouă se constată o mare variabilitate, în 

schimb la rasa Leghorn, strict specializată pentru ouă, la liniile şi hibrizii creaţi variabilitatea este 

mult mai restrânsă. 

Starea fiziologică 

  Determinată de instinctul de clocit, procesul de năpârlire şi starea de sănătate 

influenţează producţia de ouă. 

Instinctul de clocit 

Act fiziologic, caracteristic speciei, prin domesticire s-a diminuat mult la unele specii 

cum este raţa, cu excepţia raţelor leşeşti. Fenomenul este abolit şi la rasele de găini ouătoare, la 

care frecvenţa clocitului este de numai 1-10%, ca urmare a selecţiei şi specializării lor pentru 

producţia de ouă. La rasele mixte de găini acest percent este mai ridicat 40-60%. Starea de cloşcă 

durează 26 de zile la Leghorn, 51 zile la Rhode-Island şi 76 zile la rasa Polymouth-Rock.  

Năpârlirea 

Produce scăderea sau chiar sistarea ouatului. Între capacitatea de producţie a găinilor şi 

înlocuirea penajului există o relaţie directă în sensul că, cu cât găinile sunt mai bune ouătoare 

năpârlitul are loc toamna mai târziu.(la 14 luni) 

Vârsta păsărilor 

Influenţează atât sub raport cantitativ cât şi calitativ producţia de ouă. Producţia cea mai 

mare se realizează în primul an  de ouat după care scade anual cu 10-30%. Cu cât producţia de 

ouă din primul an este mai mare cu atât scăderea va fi mai accentuată în anii următori. 

Precocitatea ouatului 

Are o mare importanţă pentru producţia de ouă deoarece influenţează  atât durata 

perioadei neproductive a păsării cât şi nivelul producţiei. Precocitatea ouatului diferă mult în 

funcţie de tipul productiv, iar în cadrul acestuia de la o rasă la alta. 

Cu cât găinile încep ouatul mai devreme cu atât vor fi mai bune ouăoare, producţiile cele 

mai mari realizându-se hibrizii care încep ouatul la vârsta de 125-150 zile. 

 

Intensitatea ouatului 

Reprezintă producţia relativă de ouă obţinută într-o perioadă de timp stabilită arbitrar. Cu 

cât  ciclurile de ouat sunt mai lungi iar pauzele dintre acestea mai puţine şi mai scurte, cu atât 

intensitatea ouatului este mai mare. 

Se calculează după următoarea formulă: 

                       P 

I  = ----------X 100 

   T 

În care : I- intensitatea ouatului 

     P-producţia medie individuală de ouă 

     T-numărul de zile care formează perioada 

 



De exemplu, dacă în luna martie producţia medie individuală  a fost de 28 de ouă, 

înseamnă că intensitatea de ouat este egală cu 90%. Între intensitatea ouatului pe anumite 

perioade şi producţia anuală, există o corelaţie pozitivă de diferite valori. Intensitatea ouatului , 

este un caracter ereditar cu valori  ale coeficientului de heritabilitate (h
2
) cuprins între 0,06-0,22. 

 

Pauza de iarnă a ouatului 

Aceasta se manifestă de regulă , de la finele toamnei  până la finele iernii. Ea se prezintă 

subforma unui interval de diferite mărimi, sau ca o succesiune de intervale şi serii scurte de ouat. 

 FACTORII DE  MEDIU 

Din cadrul acestora alimentaţia, sub raport cantitativ şi calitativ, are  influenţa cea mai 

mare. Alimentaţia insuficientă, care nu asigură decât funcţiile vitale, duce la  stagnarea  ouatului 

sau, în situaţii mai bune, poate asigura serii scurte de ouat  şi ouă mai mici. 

 

FACTORII  CLIMATICI 

Influenţează de asemenea viaţa şi productivitatea păsărilor crescute în sistem 

gospodăresc.  Producţia de ouă are şi caracter sezonier, ca o consecinţă a variaţiei duratei zilei, 

lumină şi a temperaturii. Caracterul sezonier se înregistrează numai la găinile crescute în sistem 

extensiv. Cea mai scăzută producţie se obţine toamna târziu şi în primele două luni ale iernii 

când zilele sunt mai scurte 

Influenţa favorabilă a luminii asupra producţiei de ouă se datorează acţiunii sale asupra 

hipotalamusului, hipofizei şi gonadelor, care prin intermediul hormonilor gonadotropi, 

hormonilor foliculostimulator (FSH) şi luteinizant (LH) stimulează maturarea foliculilor 

ovarieni, producerea ovulaţiei şi formarea oului. 

În sistemele industriale  de creşte , cu hale în care se realizează un program de lumină şi 

un microclimat favorabil şi constant tot timpul anului, nu se înregistrează influenţa sezonului. În 

halele de ouat, temperatura optimă este  de 12-13 
o
C, iar factorul lumină este controlat, durata 

luminii crescând de la 8 ore până la 14-16 ore pe zi. 

Curba ouatului se realizează pe întregul an de  exploatare prin procentul de ouat, pe 

săptămâni, de la depunerea primului ou. 

 

  



5.5. PRODUCŢIA DE LÂNĂ 

 

Lâna este un produs al pielii caracteristic speciei ovină dobândit în urma procesului  de 

domesticire prin transformarea părului lipsit de proprietăţi textile în fibră filabilă. 

În scopul înlăturării unor confuzii cu privire la nomenclatura firului tors şi celui crescut 

pe animal, s-a stabilit ca cel crescut  pe animal să fie numit fibră şi nu fir, cum se foloseşte în 

mod curent de către nespecialişti. 

 

5.5.1.Bazele morfofiziologice ale producţiei de lână 

Fibra de lână  constituie un produs al pielii de natură  cornificată, ce se formează în 

foliculii piloşi. 

La ovine  foliculii piloşi sunt dispuşi  sub formă de grupe foliculare formate din foliculi  

primari , obişnuit în număr de trei şi din foliculi secundari, în număr variabil în funcţie de rasă şi 

de nivelul de hrănire. 

Numărul  grupelor foliculare pe unitatea de suprafaţă şi a foliculilor secundari în cadrul 

fiecărui grup este mult mai mare la oile cu lână fină comparativ cu cele cu lână semifină şi 

grosieră. 

Densitatea foliculilor  piloşi pe unitatea de suprafaţă a pielii are  un grad ridicat de 

determinare genetică (h
2
= 0,4 – 0,6). Ea este influenţată în mod hotărâtor şi de condiţiile care 

beneficiază fătul în perioada intrauterină  şi necesitatea acordării importanţei cuvenite atât 

factorilor ereditari cât şi alimentaţiei în etapele de formare a foliculilor piloşi. 

Macrostructural fibra de lână este alcătuită sin : tijă,  rădăcină şi folicul pilos. 

Tija fibrei reprezintă porţiunea  fibrei ce depăşeşte suprafaţa pielii şi constituie lâna  

propriu-zisă. 

Rădăcina reprezintă partea fibrei implantată în piele.  La extremitatea rădăcinei se 

găseşte bulbul pilos care prin înmulţirea rapidă a celulelor de la nivelul său generează fibra de 

lână. Bulbul pilos de formă piriformă acoperă ca un capişon papila fibrei ce asigură nutriţia 

bulbului pilos şi care este format din fibre conjunctive, vase sanguine şi terminaţii nervoase. 

FOLICULUL PILOS în formă de sac, înconjoară rădăcina fibrei şi este alcătuit dintr-o 

teacă fibroasă şi două teci  epiteliale: externă şi internă. Teaca fibroasă, de natură dermică  

formează la nivelul concavităţii bulbului pilos papila fibrei. Teaca epitelială externă reprezintă o 

continuare a stratului lui Malpighi. Teaca epitelială  internă aderă la rădăcina fibrei, făcând  parte 

din structura acesteia, este generată şi ea de bulbul pilos şi se situează între bulbul pilos şi 

deschiderea glandei sebacee. 

Foliculul pilos are ca anexe: glande sebacee, glande sudoripare şi muşchiul exterior al 

fibrei. 

GLANDELE SEBACEE în număr de 2-3 pentru fiecare fibră sunt situate în jurul bulbului 

pilos, şi secretă  sebumul, care se varsă la suprafaţa pielii, lubrefiind şi protejând fibra de lână. 

GLANDELE SUDORIPARE sunt situate mai în profunzime decât cele sebacee şi au rol în 

execuţie şi termoreglare. 

Microstructural fibra de lână este alcătuită din trei straturi: cuticular, cortical şi medular. 

Stratul cuticular, este  format din celule plate , cheratinizate, anucleate şi transparente. 

Are rol de protecţie a fibrei, conferindu-i luciu şi mătăsozitate . La lâna fină celulele sunt dispuse 

inelar în jurul fibrei, iar la cea groasă pe circumferinţa fibrei sunt dispuse două trei celule sub 

formă de solzi. 



Stratul cortical, este alcătuit din celule cheratinizate, alungite, şi fuziforme. El determină 

grosimea fibrei şi îi conferă unele însuşiri: rezistenţă, elasticitate, etc. La nivelul lui se pot întâlni 

spaţii intercelulare umplute cu aer şi pigmenţi intra şi extracelulari. 

Stratul medular, întâlnit numai la fibrele groase de lână este situat în mijlocul fibrei şi 

este alcătuit din celule alungite şi pline de aer . Prezenţa lui reduce rezistenţa fibrei, dar îi conferă 

proprietăţi termoizolante mai bune. 

Ultrastructural  cortexul este  format din  macrofibrele în alcătuirea cărora intră mai 

multe microfibrile. La rândul lor microfibrilele sunt formate din protofibrile , dispuse două 

central, iar restul amplasate în jurul acestora. 

 

COMPOZIŢIA CHIMICĂ A LÂNII 

Substanţa de bază a fibrei de lână o constituie Keratina– o proteină fibrilară ce are o 

rezistenţă mecanică deosebită, este hidrofobă are un grad ridicat de insolubilitate şi o afinitate 

deosebită pentru coloranţi. 

Cel mai frecvent aminoacid din compoziţia cheratinei este cistina, care conţine sulf. 

Prezenţa acestui  microelement în hrana ovinelor îmbunătăţeşte mult însuşirile fibrei de lână. 

Usucul reprezintă un amestec  lubrifiant al fibrei, format din sebum din suint şi impurităţi 

organice. Sebumul conţine acizi graşi: oleic, stearic, palmitic, cerotic. Rolul principal este de a  

proteja fibra, iar prin  proprietatea de aderenţă asigură unirea fibrelor în fascicule şi în şuviţe, 

menţinând lâna după tundere „în cojoc”, fără să se împrăştie. 

 

 


