
 

Dr. SILVIU-SABIN M. BARA 

 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

PERFORMANȚELE PRODUCTIVE ȘI REPRODUCTIVE  

ALE RASELOR DE TAURI PENTRU CARNE 

IMPORTATE ÎN ROMÂNIA 

 

 

 

CONDUCĂTOR ŞTIINȚIFIC: 

Prof. univ. dr. IOAN ȘTEFAN GROZA 

 

 

 

CLUJ-NAPOCA 

2012 

 
 

 

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI  

MEDICINĂ VETERINARĂ 

CLUJ-NAPOCA 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

 

 

 

 

 

 

 



TEZĂ DE DOCTORAT                                                                                   “Performanţele productive și reproductive ale  

raselor de tauri pentru carne importate în România”  

 

II 
 

 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

 

PERFORMANȚELE PRODUCTIVE ȘI REPRODUCTIVE 

ALE RASELOR DE TAURI IMPORTATE ÎN ROMANIA 

 

INTRODUCERE 

 

Creșterea bovinelor pentru carne mult timp nu a fost agreeată în Romănia din cauza 

unor erori din anii 1976-1977, când s-au importat tauri din rasa Charolais pentru 

încrucişări, fără a se ţine cont de faptul că ei erau destinaţi pentru creşterea în rasă pură. 

Aceştia în combinaţie cu rasele locale au provocat distocii la majoritatea vacilor 

însămânţate. De aceea specialiștii au făcut apoi recomandări ca la însămânţările artificiale 

a vacilor autohtone să fie folosite numai rase de lapte şi mixte. (DUMITRESCU I.,  2003) 

După anii 1990, prin dispariția marilor unități de îngrășare existente la nivel 

național, a efectivelor de animale, dar și prin scăderea interesului general datorită 

decapitalizării fermelor, a cheltuielilor mari de producere precum și a prețurilor derizorii 

de valorificare, producția de carne de vită a înregistrat o traiectorie descendentă. 

Începând cu anul 2003, au fost importați în România primii tauri din rasele de 

carne, tauri testați din punct de vedere al aptitudinilor de încrucișare și destinați 

însămânțării artificiale a raselor locale.  

În lipsa existenţei unei tradiţii în domeniu, activitatea de creştere a bovinelor 

exclusiv pentru producţia de carne a cunoscut o dezvoltare semnificativă în România odată 

cu introducerea cotei de lapte, când au fost disponibilizate aproximativ 1 milion de vaci 

pentru producția de carne.  
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SCOPUL LUCRĂRII 

 

Având în vedere experienţa redusă a zootehniei româneşti în acest domeniu și 

datorită faptului că interesul crescătorilor și specialiștilor din țara noastră pentru rasele de 

taurine specializate în producția de carne este în creștere, scopul acestei lucrări este de 

prezenta performanțele productive şi reproductive ale taurilor de carne care au fost 

importați în România.  

În acest sens cercetările efectuate au avut următoarele obiective: 

1. prezentarea raselor de tauri importaţi la SEMTEST Craiova; 

2. prezentarea tehnologiei de recoltare şi prelucrare a materialului seminal de la 

taurii din rasele de carne; 

3. analiza spermogramelor uzuale în funcţie de anumite criterii, încercând a 

identifica principalele surse de variaţie şi modalitatea în care aceşti factori acţionează 

asupra producţiei spermatice şi implicit asupra calităţii materialului seminal; 

4. prelucrarea şi analiza statistică a datelor rezultate, utilizând metode specifice: 

X (media) , Sx (abaterea mediei) , S (abaterea standard) , V% (coeficientul de variaţie);  

5. obţinerea de material seminal congelat de la doi tauri de rasă de carne, în 

aceeaşi paietă, având ca scop creşterea fecundităţii; 

6. efectuarea de cercetări comparative asupra fecundităţii taurilor de carne a 

căror material seminal a fost recoltat şi prelucrat în cadrul laboratorului Semtest Craiova; 

7. studierea comparativă a performanţelor materialului seminal de la rasele de 

lapte, mixte şi de carne, făcând totodată cercetări asupra fecundităţii materialului seminal 

obţinut prin metoda Dublu impact; 

8. realizarea unui studiu asupra evoluţiei utilizării materialui seminal de taur din 

rasele de carne importați Semtest Craiova. 
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PREZENTAREA TAURILOR DE CARNE IMPORTAȚI DE SEMTEST CRAIOVA 

 

Cercetările noastre s-au efectuat în cadrul centrului de tauri SEMTEST 

Craiova. Semtest Craiova este unul dintre centrele româneşti de elită din sectorul 

zootehnic, desfăşurând de mai mulţi ani activităţi din sfera biotehnologiilor reproductive 

în scopul creşterii potenţialului genetic al efectivelor de bovine.  

 

 

Fig. 1 Centrul de tauri SEMTEST CRAIOVA 

 

Obţinerea unor producţii cantitativ mereu sporite de lapte şi carne de calitate 

superioară şi în condiţii de eficienţă economică maximă, este determinată de caracterele, 

însuşirile şi particularităţile materialului biologic. Nivelul producţiei animale este 

condiţionat de potenţialul genetic şi gradul de manifestare al acestuia. (CRISTEA C., 1998) 

În acest sens Semtest Craiova difuzează material seminal congelat obţinut de la 

tauri din rasele HOLSTEIN,  BRUNĂ,  BĂLŢATĂ GERMANĂ, PINZGAUER, precum 

şi din rasele de carne PIEMONTESE, CHAROLAIS, LIMOUSIN, BELGIAN WHITE 

BLUE şi ABERDEEN ANGUS, tauri care se folosesc pentru încrucişări de tip F 1 .  

În continuare vom prezenta taurii din rasele pentru carne importați la Semtest 

Craiova în vederea producerii de material seminal destinat însămânțărilor artificiale.  
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Fig. 1 Taurul Big de rasă Charolais 

 

 

 

Fig. 2 Taurul Ivan de rasă Belgian Blue 
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Fig. 3 Taurul Falco de rasă Belgian Blue 

 

 

 

Fig. 4 Taurul Rufus de rasă Belgian Blue 
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Fig. 5 Taurul Casho de rasă Limousin 

 

 

 

Fig. 6 Taurul Nuoro de rasă Piemontese 
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Fig. 7 Taurul Eventful de rasă Aberdeen Angus 

 

1. ANALIZA SPERMOGRAMELOR UZUALE LA  

TAURII DONATORI DIN RASELE DE CARNE UTILIZAŢI ÎN 

BIOTEHNOLOGIA ÎNSĂMÂNŢĂRILOR ARTIFICIALE 

 

1.1 SCOPUL CERCETĂRILOR 

  

Avand în vedere că metodele de apreciere a materialului seminal sunt o necesitate 

în obţinerea, prelucrarea şi utilizarea unei producţii spermatice fertile, obiectivul acestui 

capitol a fost de a analiza spermogramele uzuale ale taurilor de carne de la Semtest 

Craiova, în cadrul cărora au fost determinați următorii parametri: volumul ejaculatului, 

concentraţia în spermatozoizi şi mobilitatea spermatozoizilor în materialul seminal brut. 

Pentru a identifica principalele surse de variaţie şi modalitatea în care aceşti factori 

acţionează asupra producţiei spermatice şi implicit asupra calităţii materialului seminal, 

parametrii spermatici au fost evaluaţi în funcţie de anul calendaristic, rasă, individualitatea 

şi vârsta taurilor. 
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1.2 MATERIALUL BIOLOGIC LUAT ÎN STUDIU 

 

Pentru realizarea cercetărilor în vederea evaluării spermogramei uzuale, s -au 

luat în studiu un număr de şapte tauri din rasele Charolais, Blanc Blue Belge, 

Limousin, Piemontese şi Aberdeen Angus, care au fost recoltaţi în perioada 2005-

2010 în cadrul centrului de tauri Semtest Craiova. Materialul seminal, recoltat de la 

aceşti tauri a fost prelucrat şi utilizat pentru însămânţărea vacilor din ferme şi gospodării 

individuale.  

 

1.3 METODA UTILIZATĂ 

 

Recoltarea materialului seminal s-a executat cu ajutorul vaginei artificiale în 

condiţii de linişte şi fără ca taurii donatori să fie bruscaţi sau loviţi. Vaginul artificial 

este înclinat sub un unghi de aproximativ 45
0
, având punga colectoare în sus şi 

deschiderea lubrefiată în jos.  

În momentul în care taurul donator efectuează saltul pe taurul manechin 

operatorul recoltator prinde cu mâna stângă penisul prin peretele furoului şi îl dirijează 

în interiorul vaginului artificial. După câteva mişcări specifice actului copulator, taurul 

va ejacula, reflex care se exteriorizează printr-o mişcare caracteristică a crupei. 

(GROZA I., MUNTEAN M., 2002) 

După obţinerea ejaculatului operatorul recoltator desface şi predă punga 

colectoare cu material seminal laboratorului pentru evaluarea cantitativă şi calitativă 

în vederea prelucrării acestuia.  

Aprecierea cantitativă şi calitativă a materialului seminal a fost executată 

imediat după recoltare, urmărindu-se: volumul, culoarea, mirosul, prezenţa corpilor 

străini, desimea, energia de mişcare a valurilor, mobilitatea şi concentraţia.  
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1.3.1 Determinarea volumului materialului seminal 

 

Volumul spermei ejaculate s-a apreciat în punga de recoltare prin cântărire cu 

ajutorul unui cântar de precizie, care exprimă în grame cantitatea de spermă recoltată. 

Prin asimilare ţinând cont de greutatea specifică a spermei se poate aproxima că un 

gram spermă reprezintă aproximativ 1 ml spermă.  

În conformitate cu normele şi metodologia de lucru existentă, la taurii donatori 

utilizaţi în biotehnologia însămânţărilor artificiale volumul minim al ejaculatului trebuie să 

fie de 3 ml pentru a fi acceptat la prelucrare. (DRĂGĂNESCU C., 1979) 

 

1.3.2 Determinarea concentrației în spermatozoizi a materialului seminal 

 

În cadrul SEMTEST Craiova determinarea concentraţiei în spermatozoizi a 

materialului seminal se realizează prin metoda fotocolorimetrică. 

Metoda fotocolorimetrică pentru determinarea concentraţiei în spermatozoizi se 

bazează în principiu pe reţinerea diferită a fasciculelor de lumină de către spermatozoizi 

(ca elemente opace) şi măsurarea acestei opacităţi (care este proporţională cu concentraţia  

în spermatozoizi) cu ajutorul unei celule fotoelectrice situată în diferite modele de aparate 

(de exemplu fotocolorimetrele Evans şi Lange). (TĂNASE D. și colab, 2000) 

Metoda de stabilire fotocolorimetrică a concentraţiei de spermatozoizi, constă în 

următoarele etape: pregătirea probelor, pregătirea aparatului şi citirea propriu-zisă.  

 În cadrul tehnologiei de lucru, pentru determinarea concentraţiei în spermatozoizi 

s-a utilizat un fotocolorimetru cu afişaj electronic. Acesta are inclus un program, care îi 

permite calcularea următorilor parametri: concentraţia în spermatozoizi; volumul 

diluantului necesar; numărul de doze (paiete) estimate a fi obţinute. 

 

1.3.3 Determinarea mobilității materialului seminal 

 

Determinarea  mobilităţii  s-a efectuat în condiţii de metabolism activ al 

spermatozoizilor (temperatura de aproximativ 38
0 

C).  
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Mobilitatea spermatozoizilor s-a apreciat în funcţie de tipul de mişcare al 

acestora. În câmpul microscopic spermatozoizii pot prezenta următoarele tipuri de 

mişcări: de înaintare (rectilinii); circulare (rotatorii sau în manej); vibratorii 

(ondulatorii) şi de întoarcere (retrograde). (MENGER M., 1980) 

 Pentru determinarea mobilităţii s-au luat în considerare numai spermatozoizii 

care prezintă mişcări vioaie de înaintare şi rectilinii, deoarece numai aceste mişcări 

sunt normale. Mobilitatea spermatozoizilor s-a estimat prin sistemul zecimal. 

Pentru prelucrare s-au admis numai ejaculatele cu mobilitatea spermatozoizilor 

de minimum 0,70. 

 

 

 

1.4 REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

 

Din acest studiu reiese faptul că există diferenţe destul de mari privind volumul 

ejaculatului în cadrul fiecărui an studiat, aceste diferenţe datorându-se factorilor de mediu 

(clima, hrana, condiţiile de exploatare şi regimul de recoltare). 

 

Tabelul 1 

Rezultate privind volumul materialului seminal,  

în funcţie de anul calendaristic 

 

Anul n 
Parametri statistici calculaţi 

X sx S V% 

2010 5 8,5 1,16 2,4 22,4 

2009 4 8,45 1,15 2,3 26,2 

2008 7 6,3 0,25 0,95 15 

2007 7 6,14 1,13 3 50,4 

2006 3 7,9 1,2 2,1 27,6 
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Tabelul 2 

Rezultate privind volumul ejaculatului, în funcţie de vârsta taurilor  

Vârsta taurilor n 
Parametri statistici calculaţi 

X sx S V% 

3 2 8,7 1,9 2.69 30,82 

4 3 6,9 1,3 2,21 32,0 

5 3 7,2 0,86 1,47 20,4 

6 3 7,1 1,5 2,7 38,0 

7 3 6,3 0,41 0,7 11.1 

8 2 9,9 0,31 0,44 4,4 

9 2 8,22 0,32 0,38 0,23 

 

Analizând datele obţinute, constatăm că volumul materialului seminal de la 

taurii de carne, care fac parte din aceeaşi grupă de vârstă, prezintă diferenţe 

semnificative în jurul mediei. 

 

Tabelul (Table) 3 

Rezultate privind concentraţia spermatozoizilor în funcţie  

de anul calendaristic la taurii de carne 

Anul *n 
Parametri statistici calculaţi 

x sx S V% 

2010 5 0,78 0,25 0,21 5,7 

2009 4 0,81 0,20 0,40 4,9 

2008 7 0,83 0,12 0,34 4,1 

2007 7 0,821 0,37 1,0 12,13 

2006 3 0,87 0,14 0,25 2,9 

*n – numărul taurilor luați în studiu 

Concentraţia în spermatozoizi la taurii de rasă de carne nu este influenţată de anul 

calendaristic al recoltării. Acest parametru luat în studiu, nu este influenţat de condiţiile de 

mediu (climă, hrană, conditii de exploatare, regim de recoltare) din cadrul anului de 

recoltare.  
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Tabelul 4 

Rezultate privind concentraţia spermatozoizilor,  

în funcţie de vârsta taurilor din rasele de carne 

Vârsta taurilor 

 (ani) 
n 

Parametri statistici calculaţi 

X sx S V% 

3 2 0,83 0,46 0,66 7,9 

4 3 0,81 0,35 0,60 7,5 

5 3 0,83 0,08 0,15 1,8 

6 3 0,84 0,34 0,59 7,0 

7 3 0,83 0,28 0,48 5,0 

8 2 0,84 0,17 0,24 2,9 

9 2 0,92 0,37 0,73 17,2 

 

Vârsta adultă de 5 - 9 ani la taurii de carne asigură o concentraţie mai mare şi mai 

stabilă în cadrul colectărilor, neexistând diferenţe mari de la o colectare la alta.  

 

Tabelul (Table) 5 

Rezultate privind mobilitatea spermatozoizilor în funcţie 

de anul calendaristic 

Anul n 
Parametri statistici calculaţi 

X sx S V% 

2010 5 0,78 0,04 0,06 8,7 

2009 4 0,78 0,03 0,07 9,9 

2008 7 0,77 0 0 0 

2007 7 0,79 0,04 0,11 14,4 

2006 3 0,8 0 0 0 

 

Mobilitatea nu este influenţată de condiţiile de mediu pe care le oferă anul 

calendaristic de recoltare. În cadrul studiului, am constatat că atunci când factorii de 

mediu sunt în mod evident modificaţi (furaje mucegăite, temperaturi extreme) mobilitatea 

spermatozoizilor scade sub 70 % , aceste ejaculate neputând fi prelucrate. 
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1.5 CONCLUZII PARŢIALE 

 

În urma cercetărilor efectuate, au rezultat următoarele concluzii parțiale în ceea 

ce privește analiza spermogramelor uzuale ale materialului seminal brut, recoltat de la 

cei șapte tauri de carne în perioada 2005-2010 în cadrul Semtest Craiova:   

1) volumul materialului seminal este influenţat de condiţiile anului de recoltare, 

factorii de mediu având o influenţă puternică asupra acestui caracter studiat la taurii 

din rasele pentru carne, media volumului în anii de recoltare 2009 și 2010 fiind in jurul 

valorii 8,5 , spre deosebire de anii 2007 și 2008, ani în care valorile medii au fost 6,14 

respectiv 6,3 ; 

2) din analiza individuală a volumului materialului seminal al fiecărui taur s-a 

constatat că există diferenţe privind volumul ejaculatului în cadrul anilor de exploatare 

studiaţi, taurul Ivan obținând o medie minimă a volumului în anul 2008 = 7,1 și una 

maximă în 2007 = 10,21, Casho X min = 6 în anii 2006 și 2008 și X max = 10,21 ; 

3) rasa taurilor de carne este un criteriu ce influenţează volumul ejaculatului. 

Taurii de rasă Charolais au fost mai puţin influenţaţi de factorii de mediu din timpul anului 

calendaristic de recoltare, la taurii Acclain și Thor Sorup valorile obținute situându-se in 

jurul mediei 6,2 respectiv 9,1. Influenţa cea mai mare a factorilor de mediu asupra 

volumului ejaculat s-a constatat la rasa Belgian Blue la care s-au obținut variații în jurul 

mediei de 1,9 ; 

4) vârsta taurilor nu influenţează volumul ejaculatului, deoarece tauri de aceeaşi 

vârstă prezintă valori diferite privind acest parametru studiat; de exemplu la vârsta de 3 ani 

au fost obținute valori ale mediei între 3,3 – taurul Nuoro și 10,7 ale taurului Big; 

5) anul calendaristic al recoltărilor nu are influenţe asupra concentraţiei în 

spermatozoizi la taurii de carne, aceasta fiind constantă, factorii de mediu neavând 

influenţă asupra acestui parametru, media valorilor pentru toți cei cinci ani de recoltare 

situându-se în jurul valorii 0,82; 

6) individualitatea și rasa taurilor nu influenţează foarte mult concentraţia în 

spermatozoizi. La taurii de rasă Charolais – Jimm, Thor Sorup și Acclain au fost obținute 
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valori ale mediilor pentru anii de recoltare între 0,79 și 0,86 , în jurul acestor valori 

situându-se și taurii Ivan (0,86) și Casho (0,88) de rasă B.B Belge și respectiv Limousin;  

7) regimul de recoltare de asemenea nu influenţează acest parametru, deoarece am 

constatat ca un regim mai intens de recoltare (peste 80 de colectări anuale) nu reflectă o 

scădere a  concentraţiei, precum nici un regim de 20 colectări anuale, nu creşte valoarea 

acesteia. S-au constatat diferenţe în cadrul prelucrării datelor de la o recoltare la alta la 

acelaşi taur, dar după prelucrarea datelor, media concentraţiei nu a prezentat diferenţe 

semnificative. De exemplu taurul Ivan în anul 2009 la 93 de recoltări a prezentat o valoare 

a medie concentrației de 0,84, raportat la taurul Acclain care în același an la 20 de recoltări 

a prezentat o medie de 0,78 ;   

8) mobilitatea spermatozoizilor trebuie considerată ca un parametru care mai greu 

poate fi evidenţiată prin compararea mediilor ejaculatelor prelucrabile. În cadrul mediilor 

ejaculatelor nu sunt evidenţiate şi ejaculatele neprelucrabile. Pentru a putea trage concluzii 

reale asupra mobilităţii spermatozoizilor unui taur, trebuie analizată spermograma uzuală a 

taurului, unde sunt evidenţiate şi ejaculatele neprelucrabile; 

9) având în vedere variabilitatea mică faţă de medie la diferitele rase de carne luate 

în studiu, cât și în cadrul aceleiași rase, se poate trage concluzia că mobilitatea 

spermatozoizilor taurilor din rasele de carne este influenţată în mică măsură de rasă și 

individualitatea taurilor şi nu este influenţată de numărul recoltărilor. Media valorilor 

obținute la taurii de rasă Charolais s-a situat în jurul la 0,8 , aceeași valoare fiind 

înregistrată și la taurul Ivan de rasă B.B. Belge, taur exploatat spre recoltare mult mai 

intens (93 de recoltări în anul 2009);    

10)  mobilitatea spermatozoizilor la taurii de carne nu este influenţată de vârsta 

taurului şi este relativ constantă toată viaţa acestuia, fiind modificată numai de anumiţi 

factori legaţi de exploatare şi de condiţiile de mediu. De exemplu taurul Thor Sorup a 

prezentat aceeași valoare a mobilității 0,8 la vârsta de 3, 4 și 5 ani, la fel și taurul Ivan care 

la vârsta de 5, 6, 7, 8 și 9 ani a obținut valori ale mediei mobilității de 0,8 - 0,81.   
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1.6  RECOMANDĂRI PRACTICE 

 

În urma cercetărilor efectuate, recomandăm ca în unitățile care exploatează tauri de 

carne în vederea recoltării pentru material seminal să se aibă în vedere următoarele: 

1. semnificația reală a determinării volumului producției de material seminal apare 

nu din determinările individuale la o recoltare, ci mai ales din valorile cumulate pe o 

perioada mai îndelungată, astfel încât să se asigure o bază științifică în aprecierea 

complexă a potenței sexuale a reproducătorilor și a eficienței lor zooeconomice. Aplicind 

diferențiat și fundamentat cele mai moderne metode de intensivizare biotehnică putem 

obține un volum crescut de productie spermatică; 

2. având în vedere influența condițiilor de mediu și a calitații furajelor asupra 

volumului materialului seminal obținut de la taurii de carne, pentru a maximiza volumul 

de spermă recoltată să se țină cont de pretențiile rasei ce urmează a fi exploatată, alegerea 

acesteia să se facă în funcție de condițiile de creștere și exploatare din unitate și sa se ia 

toate măsurile de a minimaliza influența climei, regimului de furajare și de întreținere 

asupra taurilor; 

3. evaluarea cu precizie a concentrației în spermatozoizi reprezintă o necesitate 

obiectivă de prim ordin în cadrul fluxului tehnologic de obținere și prelucrare a producției  

spermatice pentru biotehnologia însămânțărilor artificiale. Determinarea corectă a 

concentrației permite realizarea unei diluții raționale în vederea obținerii unui număr 

corespunzator de doze din fiecare ejaculat; 

4. datorită faptului că la taurii de carne adulți concentrația în spermatozoizi este 

mai mare, recomandăm ca în efectivul de tauri aflați în grupele de recoltare să fie cu 

preponderență tauri cu vârste cuprinse între 4 si 9 ani; 

5. determinarea mobilității spermatozoizilor prezintă o deosebită semnificație 

tehnico-economică contribuind la stabilirea gradului de diluție al materialului seminal. În 

acest fel se poate asigura numărul minim de spermatozoizi mobili pe fiecare doză de 

material seminal și realizarea unui număr cât mai mare de doze dintr-un ejaculat. Deoarece 

mobilitatea minimă în prelucrarea unui ejaculat este de 0,70 este necesar ca în permanență 

să se acționeze în direcția creșterii valorii minime a mobilității spermatozoizilor, pentru ca 
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materialul seminal utilizat de la taurii de carne să prezinte calități biologice bune și foarte 

bune, respectiv să se asigure indici optimi care să contribuie în mod real la creșterea 

fecundității și natalității. 

 

 

 

 

2. STUDIU ASPUPRA PERFORMANŢELOR PRODUCTIVE  

PRIVIND PRODUCŢIA SPERMATICĂ 

LA RASELE DE TAURI DE CARNE 

 

 

2.1 SCOPUL CERCETĂRILOR 

 

Obiectivul acestui capitol este de a prezenta performanțele productive privind 

producția spermatică la rasele de tauri pentru carne. În acest sens am facut cercetări pentru a 

analiza numărul de doze obţinute (prelucrate), numărul de doze depozitate şi numărul de 

doze respinse. Pentru a identifica principalele surse de variaţie şi modalitatea în care aceşti 

factori acţionează asupra producţiei spermatice şi implicit asupra calităţii materialului seminal 

parametrii spermatici au fost evaluaţi în funcţie de anul calendaristic, rasă, individualitatea 

şi vârsta taurilor. În cadrul spermogramei criobiologice am efectuat cercetări ale indicelui de 

rebut criobiologic, în funcţie de factorii menţionaţi. 

 

 

2.2. MATERIALUL BIOLOGIC 

  

Cercetările s-au efectuat în perioada 2006-2010 în cadrul Semtest Craiova și au 

fost luați în studiu un număr de şapte tauri din rasele Charolais, Blanc Blue Belge, 

Limousin, Piemontese şi Aberdeen Angus. Materialul seminal, recoltat de la aceşti tauri 

a fost prelucrat şi utilizat pentru însămânţărea vacilor din ferme şi gospodării individuale.  
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2.3 METODA UTILIZATĂ 

 

Prelevarea materialului seminal de la taurii donatori s-a făcut pe baza 

graficului lunar de recoltare.  

În situaţia în care primul ejaculat recoltat nu a fost corespunzător din punct de 

vedere al parametrilor spermatici pentru a fi prelucrat, s-a recoltat al doilea ejaculat.  

În cursul unui an calendaristic, de la un taur donator se pot recolta între 80 - 90 

ejaculate. Taurilor reţinuţi medical nu li s-a recoltat materialul seminal.  

Materialul seminal corespunzător din punct de vedere al parametrilor 

cantitativi şi calitativi a fost prelucrat prin diluare, cu diluant pe bază de gălbenuş de 

ou în combinaţie cu produsul Triladyl. Diluţia s-a făcut direct în punga de colectare, 

care după terminarea aprecierii cantitative şi calitative a fost sudată cu ajutorul unui 

aparat de sudat folie de polietilenă. Cu ajutorul unei foarfeci sterile a fost secţionat 

unul dintre colţurile sudate ale pungii pe o suprafaţă de aproximativ 1,5 cm. Prin 

acest orificiu a fost introdus tubul steril de silicon, care a fost ataşat la pungă cu 

ajutorul unei cleme de prindere. Clema de prindere este prevăzută cu un dispozitiv 

de reglare a debitului de diluant, care urmează să se scurgă în pungă. La capătul 

opus al tubului siliconic s-a ataşat o pâlnie de sticlă de formă cilindrică, în care a 

fost introdusă cantitatea de diluant calculată pentru fiecare ejaculat.  

Pentru o bună omogenizare a diluantului cu materialul seminal brut, punga de 

colectare împreună cu tubul siliconic şi cu pâlnia, a fost montată pe un aparat 

prevăzut cu un taler oscilator, care prin mişcările în plan orizontal asigură un contact 

foarte bun între diluant şi materialul seminal brut. Amestecul a fost realizat la 

temperatura camerei, la aproximativ 20 –25
0
C, iar diluantul  a fost adăugat picătură 

cu picătură, pentru ca sperma brută să vină în contact în mod treptat. Pentru fiecare 

ejaculat a fost folosit un tub siliconic, acesta fiind de unică folosinţă. După 

introducerea diluantului în pâlnia de sticlă, aceasta a fost acoperită cu un dop steril, 

confecţionat din folie de staniol în vederea eliminării posibilităţilor de contaminare a 

diluantului. Diluţia a fost realizată într-o singură fracţiune.  
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După realizarea diluţiei materialul seminal diluat a fost repart izat în tuburi de 

P.V.C. de 0,25 ml, tip Cassou. 

Repartizarea materialului seminal diluat în tuburi de 0,25 ml, de tip Cassou, s -

a realizat cu ajutorul unei instalaţii de aspirare şi închidere a paietei, pe bază de 

ultrasunete.  

Tuburile cu material seminal diluat au fost aşezate pe rampe metalice speciale 

(care servesc şi în procesul de congelare). Pentru aşezarea rapidă a paietelor pe 

rampă, s-a folosit o piesă denumită rastel calibrator, pe a cărei suprafaţă există 

lăcaşuri de dimensiunea paietelor. Când acesta s-a completat, rampa a fost ridicată 

antrenând tuburile ce se angajează în dinţii rampei de congelare. Rampele sunt 

dimensionate pentru 100 paiete.  

Rampele, având etalate tuburile cu material seminal diluat, au fost introduse 

în lada frigorifică, special construită în vederea asigurării unei temperaturi de + 2 - + 

4
0
C, unde au fost păstrate timp de cel puţin 3 ½ ore, dar nu mai mult de 6 ½ ore. 

Rampele cu paiete au fost plasate în lada frigorifică în ordinea recoltării şi 

prelucrării ejaculatelor, marcându-se cu ajutorul unui bileţel, pe care se înscrie codul 

taurului, numele şi ora introducerii la echilibrare.  

După terminarea echilibrării, rampele cu paiete s-au introdus în containerul de 

congelare, pe grilele de congelare (capace metalice perforate), în vederea 

precongelării. 

Congelarea tuburilor s-a realizat în vapori de azot lichid, la o temperatură de – 

135  - 140
0
C, după un timp de expunere de 15 minute.  

După expirarea timpului de expunere în vapori de azot tuburile au fost strânse 

de pe rampă manual şi cu o mişcare rapidă au fost introduse prin pâlnie în baia de 

pasaj, în care se află gobletele de material plastic pline cu azot lichid.  

Gobleta cu tuburi congelate s-a trecut apoi în containerul de prestocaj. Pentru 

ca operaţiunea de congelare să se desfăşoare corespunzător, a fost necesar să se 

cunoască ora la care s-a efectuat congelarea fiecărui ejaculat.  

În acest scop, s-a întocmit o notă de congelare, bazată pe datele extrase din 

registrul de laborator. 
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Verificarea calitativă a materialului seminal congelat s-a efectuat la 24 – 48 de ore 

de la congelare. Verificarea calităţii s-a facut la câte două doze de material seminal 

congelat, preluate din fiecare şarjă de producţie realizată (ejaculat recoltat şi prelucrat).  

Datele obţinute au fost completate în registrul pentru controlul tehnic de calitate al 

materialului seminal congelat.  

După verificarea şi avizarea de către C.T.C, materialul seminal congelat a fost 

depozitat în  containere de capacitate mare.  

 

 

 

2.4 REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

Numărul de recoltări la taurii de carne a depins în mare masură de anul în care s-a 

efectuat exploatarea taurilor. 2006 este anul în care s-a început propriu-zis folosirea pe 

scară largă a taurilor de carne. Exploatarea taurilor s-a făcut în funcţie de interesele 

economice ale societăţii, limitând în oarecare măsură stocurile. Se observă că trendul 

recoltărilor creşte în fiecare an, începând cu anul 2006 şi culminând în anul 2009 cu X = 

71 recoltări, de la cei patru tauri exploataţi. 

 

Tabelul 6 

Rezultatele privind numărul de recoltări  

în funcţie de anul calendaristic  

 

Anul n 
Parametri statistici calculaţi 

X  S V 

2010 5 52 21,5 34,2 63,2 

2009 4 71,5 10,6 21,2 29,6 

2008 7 47 17,3 45,9 96,6 

2007 7 40 11,3 29,8 74,6 

2006 3 35 52,8 29,8 85,1 
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Media dozelor prelucrate X= 305, variază între X = 246 în anul 2008 şi X = 378 în 

anul 2006, condiţiile generale (factorii de mediu) din timpul anului având influenţă asupra 

numărului de doze obţinute. 

Tabelul (Table) 7 

Rezultatele privind numărul de doze prelucrate  

în funcţie de anul recoltării 

Anul n 
Parametri statistici calculaţi 

X  S V 

2010 5 311 35,2 92,3 23,3 

2009 4 303 44,5 89 29,6 

2008 7 246 38,6 102 41,46 

2007 7 287 46,9 124 43,2 

2006 3 378 32,4 55,2 14,62 

 

 

Rezultatele analizate la taurii luaţi în studiu arată că numărul dozelor depozitate 

este influenţat de factorii de mediu de-a lungul anilor, precum şi de anumiţi factori care au  

influenţat tehnologia de prelucrare şi conservare a materialului seminal. Media dozelor 

depozitate în cei 5 ani studiaţi este de X = 282 doze. Cele mai puţine doze au fost obţinute 

în anul 2008, X = 215 doze depozitate şi cele mai multe doze s-au obţinut în anul 2006, X 

= 362 doze. 

Tabelul (Table) 8 

Rezultatele privind numărul de doze depozitate 

în funcţie de anul recoltării şi prelucrării 

Anul N 
Parametri statistici calculaţi 

X  S V% 

2010 5 275 45,2 93,2 53,2 

2009 4 287 43,3 86,8 30,2 

2008 7 215 43,5 115 53,5 

2007 7 275 44,3 117 42,7 

2006 3 362 77,6 132 36,5 
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Rezultatele obţinute privind rebutul criobiologic la materialul seminal prelucrat de 

la taurii de carne se încadrează în limitele normale, cu exepţia anilor 2008 şi 2010, unde 

valorile sunt peste 10%, influenţate de taurii Acclain (2008) şi Rufus (2010), care din 

motive sanitar-veterinare au influenţat acest parametru.  

Tabelul (Table) 9 

Rezultatele privind rebutul criobiologic 

 în funcţie de anul recoltării 

Anul N 
Parametri statistici calculaţi 

X  S V% 

2010 5 12,26 4,2 12 58 32,4 

2009 4 5,6 1,15 2,3 41,5 

2008 7 10,06 5,34 14,12 140 

2007 7 4,18 5,36 14,17 3,3 

2006 3 3,84 3,53 6,01 159 

 

 

2.5 CONCLUZII PARȚIALE 

 

În urma cercetărilor efectuate putem trage următoarele concluzii: 

1)  numărul de recoltări la taurii de carne depinde foarte mult de managementul 

unităţilor prelucratoare, fiind influenţat de stocurile existente, de intensitatea vânzărilor, 

precum şi de cerinţele particularizate pe taurii aparţinând unei anumite rase de carne mai 

mult solicitată. Așadar individualitatea taurilor (baza genetică), precum şi rasa din care 

provin influenţează ritmul recoltărilor, taurii Ivan din rasa Belgian Blue şi Nuoro de rasă 

Piemontese amândoi transmiţători ai genei culard, fiind cel mai intens exploatați cu o 

medie a recoltărilor pentru anii studiați X=79,7 , respectiv X=70,6 ;   

2) numărul de doze obţinute și depozitate în urma prelucrării spermei brute de la 

taurii de carne, depinde foarte mult de toate condiţiile pe care taurii le-au avut în cadrul 

anului de exploatare (climă, furajare, exploatare, regim de recoltare, etc). În anul 2006, 

media dozelor prelucrate/ejaculat a fost 378, comparativ cu anul 2008 când a fost obținută 

o medie de doar 246 de doze, pentru aceeași ani media dozelor depozitate fiind X=362, și 

respectiv X=215 ; 



TEZĂ DE DOCTORAT                                                                                   “Performanţele productive și reproductive ale  

raselor de tauri pentru carne importate în România”  

 

XXIII 
 

3) vârsta taurilor nu are o influenţă determinantă asupra numărului de doze 

prelucrate, obținindu-se variații ce nu arată un trend ascendent sau descendent în funcţie 

de înaintarea în vârstă a taurilor de carne. Media dozelor prelucrate a variat între X = 370 

la taurii cu vârsta de opt ani şi X = 264 la cei de patru ani, cu diferite variaţii în cadrul 

fiecarei grupe de vârstă luate în studiu; 

4) individualitatea taurilor de carne are o puternică influenţă asupra numărului de 

doze obţinute si depozitate în urma prelucrării; baza genetică moştenită influenţează acest 

parametru cantitativ şi se menţine toată perioada de exploatare a taurului. În urma studieri 

spermogramelor taurilor, am constatat că la taurii tineri se pot estima perspectivele 

productive  după  primele 5 colectări. Taurii de aceeași rasă (Charolais) au înregistrat 

variații semnificative în timpul anilor de exploatare în ceea ce privește numărul de doze 

prelucrate (Thor Sorup – X=458, Jimm – X=238 si Acclain – X=255) și depozitate (Thor 

Sorup – X=4028, Jimm – X=226 si Acclain – X=255); 

5) vîrsta taurilor influenţează numărul de doze depozitate; de la taurii mai tineri 

numărul șarjelor necorespunzătoare este mai mare, acest fapt făcând ca numărul dozelor 

depozitate de la acești tauri să fie mai mic decât la taurii adulți. De exemplu la vârsta de 4, 

5 și 6 ani mediile au fost de X=241, X=206 si X=264, comparativ cu vârsta de 7, 8 si 9 

X=298, X=351, X=327. Se constată astfel o constanţă după vârsta de 7 ani a taurilor; 

6) rebutul criobiologic al materialului seminal, după prelucrare, pe anii de recoltare 

studiaţi se prezintă în limite normale - sub 10% cu excepția anului 2010 cu 12,26%, 

procent influenţat de taurul Rufus care a prezentat probleme sanitar veterinare; 

7) vârsta taurilor influențează indicele de rebut criobiologic. Taurii cu vârste peste 

7 ani prezentând valori mult scăzute (X=1,9 , X=4,7 , X=3,7) comparativ cu taurii tineri cu 

vârste de 3, 4, 5 si 6 ani (X=11,5 ,  X =10,2 , X=6,94 si X=10,3);  

8) individualitatea taurilor, baza genetică moştenită, influenţează indicele de rebut 

criobiologic. Anumiţi tauri (Casho şi Ivan), indiferent de condițiile de exploatare, au un 

indice criobiologic scăzut de-a lungul întregii perioade de exploatare X=2,76, respectiv 

X=5,05 pe cand alți tauri au fost mai sensibili uneori la schimbarea anumitor factori de 

mediu (temperatură, furaje, regim de exploatare etc), Thor Sorup – X=12.2, Acclain – 

X=8,2.  
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2.6  RECOMANDĂRI PRACTICE 

 
 

1) Rebutul criobiologic este o realitate confirmată de producţie sub aspect 

economico-organizatoric, de aceea in unitatile de comercializare a materialul seminal de 

taur, acesta trebuie luat în calcul la planificarea anuală, trimestrială şi lunară a producţiei 

de doze de material seminal congelat. 

2) La taurii care sunt aleşi pentru import în vederea producerii de material seminal 

congelat, considerăm că trebuie să se stabilească concret capacitatea de congelare 

(eventual, chiar precizarea unor posibile preferinţe individuale ale taurilor). 

 

3. TEHNOLOGIA OBŢINERII MATERIALULUI SEMINAL   

DUBLU IMPACT 

 

3.1 SCOPUL CERCETĂRILOR 

 

Avantajele heterospermiei la porcine, sunt un fenomen cunoscut şi se practică 

pentru creşterea fecundităţii. La taurine, metoda nu a fost aplicată, dar odată cu 

introducerea raselor de carne, acest fenomen trebuie avut în vedere şi la această specie, 

tocmai de aceea  obiectivul acestui capitol este de a prezenta ca noutate absolută la noi în 

țară, metoda de obţinere a materialului seminal congelat de la doi tauri de rasă de carne 

(rase diferite sau aceeași rasă), în aceeaşi paietă, preparat denumit comercial de firma 

COGENT din Anglia “DUBLU IMPACT”. (***, www.cogentuk.com) 

 

3.2 MATERIALUL BIOLOGIC 

 

Cercetările s-au efectuat în cadrul laboratorului Semtest Craiova în perioada 2009-

2010, iar pentru obținerea materialului seminal de tip Dublu Impact au fost recoltați patru 

tauri din rasele de carne Charolais, Limousin și B.B. Belge. Materialul seminal, recoltat de 

la aceşti tauri a fost prelucrat şi utilizat pentru însămânţarea vacilor din ferme şi gospodării 
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individuale, în mai multe zone geografice ale țării, pentru stabilirea capacității fecundante 

a taurilor de carne, astfel încât concluziile să fie cât mai edificatoare. 

 

 

3. 3  METODA UTILIZATĂ 

 

3.3.1Tehnologia obţinerii de material seminal din tauri de carne de aceeaşi rasă 

 

Această metodă se aplică atunci când se urmărește folosirea unei singure rase de 

carne.  

În cercetările noastre am recoltat, la interval de 10 minute, doi tauri de aceeaşi rasă 

de carne. Am apreciat materialul seminal al fiecărui taur conform tehnologiei descrise în 

capitolele anterioare, am stabilit raportul de diluţie separat, pentru ca apoi să diluăm 

fiecare material recoltat în punga de prelucrare, conform tehnologiei cunoscute. Am avut 

în vedere o bună omogenizare a celor două compoziţii spermatice, punga fiind apoi 

conectată la omogenizatorul cu mişcări în plan orizontal.  

Deoarece volumele celor două compoziţii spermatice sunt diferite, se notează în 

registrul de recoltare al fiecarei sarje volumul (VT) fiecarui taur din amestec. 

După omogenizare materialul seminal a fost aspirat în paietă, iar apoi au fost 

signate codul şi numele celor doi tauri din combinaţie şi denumirea de DUBLU IMPACT.  

 

 

 

3.3.2 Tehnologia obţinerii de material seminal din tauri de carne de rase diferite 

   

Pentru obţinerea acestui material seminal, s-a aplicat aceeaşi tehnică de lucru, 

diferenţa constând prin faptul că s-au recoltat doi tauri din rase de carne diferite. 
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Fig. 1 Paietă cu material seminal Dublu Impact de la doi tauri de carne din rase 

diferite (Charolais x Limousin) 

 

3.4 REZULTATELE ȘI DISCUȚII 

 

În urma cercetărilor efectuate, după prelucrarea materialului seminal provenit de 

la cei patru tauri din rasele de carne Charolais, Limousin și B.B. Belge am obținut 3 

sarje de material Dublu Impact provenit de la tauri de acceași rasă (CH X CH) sau din 

rase diferite (CH X LIM, CH X BBB), totalizând un număr de 2390 de doze.  

Tabelul 10 

Rezultatele privind numărul de doze obținute de material seminal Dublu Impact 

conținând aceeași rasă sau rase diferite 

Taurul 

Bull 

Rasa 

Breed 
%   

Taurul 

Bull 

Rasa 

Breed 
% 

Nr. doze 

obținute 

Big CH 60 X Casho LI 40 850 

Big CH 55 X Acclain CH 45 900 

Big CH 35 X Ivan BBB 65 640 

 

 

3.5 CONCLUZII PARȚIALE 

 

În urma cercetărilor efectuate putem trage următoarele concluzii: 

1) pentru creșterea fecundității, heterospermia se poate practica cu succes și la 

taurinele destinate producției de carne indiferent de rasa taurilor; 

2) este o metodă utilă având în vedere că materialul de tip Dublu Impact este folosit 

pentru obținerea de produşi F1, cu aptitudini de creştere şi abatorizare superioare raselor 
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locale, la care nu este necesară cunoașterea apartenenței taurului tată, iar produșii obținuți 

se îndreaptă spre abatorizare; 

3) prin folosirea acestei metode se pot obţine mai multe doze de material seminal 

de la un taur foarte solicitat din punct de vedere al recoltărilor, cu şansa de a obţine în final 

produşi din acesta. De exemplu taurul Ivan de rasă Belgian Blue care a fost recoltat de 93 

de ori pe parcursul anului 2009.  

 

3.6 RECOMANDĂRI PRACTICE 

 

1) Materialul de tip Dublu Impact se va fabrica în funcţie de cerinţele 

beneficiarului prin combinarea a două sau trei rase diferite sau din doi sau trei tauri din 

aceeaşi rasă; 

2) se va folosi material seminal Dublu impact numai pe efective de vaci necuprinse 

în controlul oficial al producţiei de lapte; 

3) materialul Dublu Impact este indicat a se folosi de către operatorii însămânţători 

care nu au condiţiile cele mai bune de a-şi desfăşura activitatea (distanţe mari de la 

punctul I.A pâna la efectivele de animale, nedepistarea în timp util a căldurilor la vaci cu 

procent mai scăzut de fecunditate); 

4) produşii obţinuţi din acest tip de material, atât masculi cât şi femele, se vor dirija 

către îngrăşare şi sacrificare; 

5)  recomandăm folosirea materialul seminal Dublu Impact atât pentru 

însămânțarea raselor de carne cât şi pentru obținerea de metişi cu rasele locale. 
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4. STUDIU COMPARATIV PRIVIND FECUNDITATEA  

TAURILOR DIN RASELE DE CARNE 

 

4. 1  SCOPUL CERCETĂRILOR 

 

S-a constatat că utilizarea taurilor a căror material seminal a fost evaluat ca fiind 

corespunzator din punct de vedere al parametrilor spermatici și evaluaţi ca egali din punct 

de vedere al antigenului asociat fertilităţii, conduce adesea la rezultate diferite în ceea ce 

priveşte ponderea vacilor gestante, tocmai de aceea obiectivul acestui capitol este de a 

studia comparativ fecunditatea taurilor de carne cu cea a taurilor din rasele pentru lapte și 

mixte, precum și cu a materialului seminal obținut prin metoda Dublu Impact.  

 

4.2 MATERIALUL BIOLOGIC SI METODA UTILIZATĂ 

 

Cercetările noastre s-au efectuat în perioada 2010-2011 în cadrul Semtest Craiova 

și în teritoriu în județele Argeș, Vâlcea, Sălaj și Mehedinți. În vederea stabilirii fecundității 

taurilor din rasele de carne, lapte și mixte, aprecierea a fost făcută pentru anii 2010 şi 

2011.  

În anul 2010 au fost luaţi în studiu un număr de 61 tauri, din care 47 tauri din rasele 

de lapte şi mixte (Holstein, Brună, Băltată de tip Simental, Pintzgau şi Red Holstein) şi 14 

tauri din rasele de carne (Belgian Blue, Charolais, Piemontese, Abeerden Angus și 

Limousin), materialul seminal provenit de la aceşti tauri fiind produs atât în laboratorul 

Semtest Craiova, cât şi provenit din import şi utilizat pentru însămânţări în cadrul 

efectivelor de vaci din teritoriu. 

În anul 2011, s-au făcut cercetări pe un număr de 36 tauri, (26 tauri din  rasele de 

lapte şi mixte şi 10 tauri din rasele de carne), tauri care au fost utilizaţi pentru însămânţare, 

atât din producţie proprie cât şi din material seminal provenit de la laboratoare ca 

Masterrind-Germania şi Belgimex - Belgia. 
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Pentru stabilirea fecundităţii materialului seminal de tip Dublu Impact, s-a 

organizat în teritoriu difuzarea acestui tip de material în mai multe zone geografice ale 

ţării astfel încât concluziile să fie cât mai edificatoare.  

În judeţul Mehedinţi, s-au făcut studii comparative pe șase tauri din rasele de carne 

şi șase tauri din rasele de lapte şi mixte. Pentru stabilirea fecundităţii materialului seminal, 

obţinut prin metoda Dublu impact, au fost însămânţate un număr de 68 vaci şi juninci. 

În judeţul Vâlcea au fost luaţi în studiu un număr de patru tauri din rasele de carne 

care au activat pe un efectiv de 1703 capete de vaci şi juninci. S-au comparat cu cinci tauri 

din rasele de lapte şi mixte cu care s-au însămânţat un număr de 1573 vaci şi juninci. Cu 

materialului seminal Dublu Impact au fost însămânţate un număr de 59 vaci şi juninci.  

În judeţele Argeş şi Sălaj au fost însămânţate 1884 de capete de vaci și juninci, cu 

șase tauri din rasele de carne, iar cu material seminal Dublu Impact au fost însămânţate un 

număr de 74 de vaci şi juninci. 

Pentru urmărirea procentului de fecunditate, s-au efectuat deplasări în vederea 

înregistrării datelor din teritoriu împreună cu personalul de la Oficiul pentru Ameliorare și 

Reproducție Județean (O.A.R.Z.).  

 

 

 

4.3 REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

4.3.1 Fecunditatea taurilor din rasele de carne şi lapte 

 folosiţi la însămânțări artificiale în anul 2010 

 

Din analiza datelor se constată faptul că media fecundităţii taurilor din rasele de 

lapte se situează la o valoare de 76,3%. Dintre cei 47 tauri luaţi în studiu șase tauri 

(12,7%) s-au situat la nivelul mediei, 23 tauri (48,9%) sub medie cu valori ale procentului 

de fecunditate cuprinse între 66% - 76% şi 18 tauri (38,4%) peste medie cu valori între 

78%-89%. 
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Tabelul 11 

Rezultate obţinute privind capacitatea fecundantă a materialului seminal 

 de la taurii din rasele de lapte folosiţi la însămânțări artificiale în anul 2010 

Nr. Crt Nume Cod Rasa 

Fecunditate (%) 

Realizată Diferenţa faţă de medie 

1 Tantalo 52395 B 89 12 

2 Jockel 51935 HF 86 9 

3 Ernesto 51782 HF 84 7 

4 Amigo 51937 B 82 5 

5 Degen 51938 B 81 4 

6 Dural 51873 HF 81 4 

7 Jenno 51783 HF 81 4 

8 Lamento 51252 HF 81 4 

9 Sicos 51779 B 80 3 

10 Radialis 51877 BG 80 3 

11 Ralpi 51795 BG 79 2 

12 Juvize 51524 B 79 2 

13 Cadero 51933 RH 78 1 

14 Hupsi 51932 B 78 1 

15 Zetec 52397 B 78 1 

16 Tunis 51842 HF 78 1 

17 Liconi 52154 RH 78 1 

18 Enos 51874 HF 78 1 

19 Heliand 51876 BG 77 0 

20 Anison 51629 B 77 0 

21 Maidal 51875 HF 77 0 

22 Connery 52359 RH 77 0 

23 Patrizier 51845 HF 77 0 

24 Mungo 51939 PZ 77 0 

25 Enzian 51563 B 76 -1 

26 Jecko 51827 HF 76 -1 

27 Kasimir 51550 RH 76 -1 

28 Cebit 52153 HF 75 -2 

29 Convex 51755 HF 75 -2 

30 Janther 51801 HF 75 -2 

31 Hofberg 51715 BG 75 -2 

32 Jorin 52394 RH 75 -2 

33 Barok 51843 BNR 74 -3 

34 Jury 51555 B 74 -3 

35 Fambo 51551 RH 74 -3 

36 Jenkins 51784 HF 73 -4 

37 Duron 52149 HF 73 -4 

38 Nog Metz 51785 HF 73 -4 

39 Hamann 51878 BG 73 -4 

40 Ratinho 51638 BG 72 -5 
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41 Ranten 72762 BG 72 -5 

42 Jesolo 51934 HF 72 -5 

43 Emden 51826 BNR 72 -5 

44 Decent 51798 HF 71 -6 

45 Dukan 52151 HF 69 -8 

46 Jokus 52150 HF 68 -9 

47 Jokei 52152 HF 66 -11 

 

 

Din analiza datelor, media fecundităţii la rasele de lapte şi mixte este de 76,3 % , în 

comparaţie cu rasele de carne la care media a fost de 75.5% (un taur la această valoare, 

șase tauri cu valori peste medie între 78% - 86% şi șapte tauri sub medie cu valori 

cuprinse între 67% - 75%). Diferenţa de 0,8 % este mică şi nu se poate trage concluzia că 

taurii de rasă de carne ar avea o fecunditate mai mică decât a raselor specializate pe lapte 

sau mixte. 

 

Tabelul 12 

Rezultate obţinute privind capacitatea fecundantă a materialului seminal  

de la taurii de carne folosiţi la însămânțări artificiale în anul 2010 

 

Nr. Crt Nume Cod Rasa 

Fecunditate (%) 

Realizată Diferenţa faţă de medie 

1 Conquistadore 72338 LIM 86 9 

2 Aclaim 52020 CH 81 4 

3 Jimm 51527 CH 80 3 

4 Sikko 52357 CH 79 2 

5 Casho 51936 LIM 79 2 

6 Nuoro 52066 PM 78 1 

7 Thor Sorup 51638 CH 76 0 

8 Ivan 51829 BBB 75 -1 

9 Rufus 52209 BBB 74 -2 

10 Chagall 52091 BBB 71 -5 

11 Maxi 52356 AA 71 -5 

12 Gargo 52354 BBB 70 -6 

13 Eventfull 52019 AA 69 -7 

14 Falco 52092 BBB 67 -9 
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4.3.2  Fecunditatea taurilor din rasele de carne şi lapte 

 folosiţi la însămânțări artificiale în anul 2011 

 

În anul 2011 s-a consemnat o medie a fecundităţii taurilor de lapte de 78%. Această 

valoare au obţinut-o cinci tauri (20%), nouă tauri (36%) situându-se sub medie cu rezultate 

între 74% - 77% şi 11 tauri (44%) cu valorile peste medie (79%-89%).  

 

Tabelul (Table) 13 

Rezultatele obţinute privind procentul de fecunditate a materialului seminal 

 de la taurii din rasele de lapte folosiţi la însămânțări artificiale în anul 2011 

Nr.  

Crt 
Taurul Cod Rasa 

Fecunditate % Femele I.A. 
Femele diagnosticate  

gestante 

Realizată 
Diferenţa faţă  

de medie 
Total 

din care: 
Total 

din care: 

Vaci Vițele Vaci Vițele 

1 Zetec 52397 B 89 11 829 567 262 734 510 224 

2 Heliand 51876 BG 84 6 533 491 42 449 415 34 

3 Jockel 51935 HF 83 5 410 382 28 339 312 27 

4 Jorin 52394 RH 82 4 897 773 124 733 634 99 

5 Jokus 52150 HF 81 3 637 595 42 519 484 35 

6 Lamento 51252 HF 81 3 368 352 16 297 283 14 

7 Ranten 72762 BG 80 2 542 506 36 434 407 27 

8 Decent 51798 HF 79 1 1581 1452 129 1255 1157 98 

9 Duron 52149 HF 79 1 255 225 30 202 182 20 

10 Jockey 52152 HF 79 1 355 313 42 279 249 30 

11 Maidal 51875 HF 79 1 1293 1160 133 1027 925 102 

12 Hofberg 51715 BG 78 0 1185 1061 124 928 828 100 

13 Aqualino 52507 HF 78 0 1519 1247 272 1187 958 229 

14 Ralpi 51795 BG 78 0 457 408 49 357 318 39 

15 Hupsi 51932 B 78 0 4228 3746 482 3298 2825 373 

16 Fidelito 52156 RH 78 0 484 448 36 378 352 26 

17 Dolce 52503 B 77 -1 3096 2705 391 2396 2092 304 

18 Janther 51801 HF 77 -1 4939 4278 661 3811 3304 507 

19 Tunis 51842 HF 77 -1 3137 2787 350 2406 2123 283 

20 Radialis 51877 BG 76 -2 1179 1090 89 892 821 71 

21 Barock 51843 HF 76 -2 2701 2067 634 2041 1515 526 

22 Sicos 51779 B 75 -2 2120 1899 221 1591 1422 169 

23 Alidio 52506 HF 75 -3 1104 988 116 828 729 99 

24 Jenno 51783 HF 75 -3 2978 2574 404 2226 1963 263 

25 Enzian 51563 B 74 -4 882 818 64 652 600 52 
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Tabelul 14 

Rezultate obţinute privind procentul de fecunditate a materialului seminal 

 de la taurii de carne folosiţi la însămânțări artificiale în anul 2011 

 

Nr.  

Crt 
Taurul Cod Rasa 

Fecunditate % Femele I.A. 
Femele diagnosticate  

gestante 

Realizată 
Diferenţa faţă  

de medie 
Total 

din care: 
Total 

din care: 

Vaci Viţele Vaci Viţele 

1 Nuoro 52066 PM 84 6 1732 1670 62 1460 1413 47 

2 Kobra 52482 BBB 82 4 1064 1051 13 872 861 11 

3 Casho 51936 LIM 81 3 2777 2670 107 2256 2174 82 

4 Illico 52568 BBB 80 2 5088 4781 307 4068 3833 235 

5 Big 20153 CH 79 1 2524 2437 87 1990 1918 72 

6 James 52567 BBB 79 1 1517 1449 68 1194 1140 54 

7 Zico 52566 BBB 78 0 3228 3156 72 2528 2414 114 

8 Maxi 52356 AA 77 -1 870 842 28 667 646 21 

9 Sikko 52357 CH 77 -1 836 800 36 643 620 23 

10 Iwan 51829 BBB 76 -2 5459 5146 313 4168 3923 245 

11 Rufus 52209 BBB 76 -2 2297 2199 98 1748 1683 65 

 

În urma studiului efectuat am constat ca media fecundităţii la rasele de lapte a fost 

de 78,72%, iar la rasele de carne de 79% (un taur a avut această valoare, 6 tauri (54,5%) 

valori peste medie între 79% - 84% şi 4 tauri (36,3%) cu valori sub medie (76%).  

Se observă o diferenţă nesemnificativă între cele două medii obţinute, între cele 

două categorii neexistând diferenţe în ceea ce priveşte procentul de fecunditate.  
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4.3.3 Studiu comparativ privind fecunditatea taurilor din rasele de carne şi lapte 

folosiţi la însămânțări artificiale în judeţul Mehedinţi 

 

Din studiul efectuat asupra fecundităţii taurilor, care au activat în fermele şi 

gospodăriile din judeţul Mehedinţi, s-a constatat că dintre cei 12 tauri analizaţi, taurii din 

rasele de carne prezintă o fecunditate medie de 79%, comparativ cu taurii din rasele de 

lapte care au medie de 81,8%. Având în vedere limita admisă a procentului de fecunditate 

de 60%, ambele categorii de tauri se găsesc la valori foate bune şi comparativ la diferenţe 

mici între ele. Materialul seminal fabricat după metoda DUBLU IMPACT prezintă o 

valoare a fecundităţii de 91% în comparaţie cu valoarea de 79%, ceea ce reprezintă media 

valorii fecundităţii taurilor de carne. Diferenţa de 12% reprezintă o creştere importantă a 

fecundităţii acestui tip de material. 

Tabelul 15 

Rezultatele obţinute privind procentul de fecunditate a materialului seminal de la  

taurii din rasele de carne şi lapte folosiţi la însămânțări artificiale în judeţul Mehedinţi 

Nr. Crt 
Taur Femele I.A. 1 Femele gestante Fecunditate % 

Nume Cod Rasa Total Vaci Viţele Total Vaci Viţele Total 

1 Casho 51936 LI 94 93 1 78 77 1 81 

2 Nuoro 52066 PI 166 156 10 119 115 4 70 

3 Thor Sorup 51781 CH 11 11 - 10 10 - 90 

4 Acclaim 52020 CH 22 22 - 18 18 - 81 

5 Sikko 52357 CH 59 59 - 53 53 - 90 

6 Maxi 52356 AA 12 12 - 10 10 - 83 

 TOTAL   364 353 11 288 283 5 79 

 

1 Tunis 51842 HF 243 213 30 201 174 27 82 

2 Janther 51801 HF 808 750 58 645 598 47 80 

3 Juvize 51524 B 143 123 20 125 109 10 87 

4 Ralpi 51795 BG 60 59 1 48 47 1 80 

5 Barock 51843 HF 682 592 90 547 482 65 80 

6 Hupsi 51932 B 526 462 64 450 393 57 85 

 TOTAL   2462 2199 263 2016 1803 207 81 

 

1 DUBLU IMPACT  
CH 

68 55 13 62 52 11 91 
BBB 
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4.3.4 Studiu comparativ privind fecunditatea taurilor din rasele de carne şi lapte 

folosiţi la însămânțări artificiale în judeţul Vâlcea 

 

 

În judeţul Vâlcea s-au analizat nouă tauri privind fecunditatea, patru tauri din rasele 

de carne cu media valorii fecundităţii de 91% şi cinci tauri din rasele de lapte, cu media de 

90%. Materialul seminal DUBLU IMPACT prezintă media fecundităţii de 96%, valoare a 

mediei peste cele două categorii de tauri analizaţi şi chiar peste media fecundităţii taurilor 

din care provine materialul (Taurul BIG - 91%, CASHO - 93%). 

 

Tabelul 15 

Rezultatele obţinute privind procentul de fecunditate a materialului seminal 

de la taurii din rasele de carne şi lapte folosiţi la însămânțări artificiale 

 în judeţul Vâlcea 

 

Nr. 

Crt 

Taur Femele I.A. 1 Femele gestante Fecunditate % 

Nume Cod Rasa Total Vaci Viţele Total Vaci Viţele Total Vaci Viţele 

1 Big 20153 CH 304 283 21 278 257 21 91 90 100 

2 Casho 51936 LIM 646 607 39 601 564 37 93 92 94 

3 Nuoro 52066 PI 552 524 28 487 464 23 87 88 82 

4 Rufus 52209 BB 201 186 15 189 176 13 89 94 86 

  TOTAL     1703 1600 103 1555 1461 94 91 91 91 

  

1 Hupsi 51932 B 223 108 115 215 102 113 93 94 96 

2 Heliand 51846 BG 308 263 45 272 237 35 89 90 77 

3 Decent 51796 HF 330 272 58 311 263 48 95 98 82 

4 Enzian 51634 B 411 368 43 352 322 30 89 99 69 

5 Sicos 51779 B 301 270 31 273 247 26 90 91 83 

  TOTAL     1573 1281 292 1423 1171 252 90 91 90,5 

   

1 
DUBLU 

IMPACT 
  

CH 
59 53 6 57 51 6 96 96 96 

LIM 
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4.3.5 Studiu comparativ privind fecunditatea taurilor de carne 

folosiţi la însămânțări artificiale în judeţele Argeş şi Sălaj 

 

 

Studiul fecundităţii taurilor care au activat în judeţele Argeș și Sălaj a arătat faptul 

că materialul fabricat dupa metoda Dublu Impact a avut o fecunditate de 85,13%, în 

comparaţie cu cel de la taurii de carne care a avut media fecundităţii de 75,02%. Diferenţa 

de 10,10 % arată superioritatea, în ceea ce priveşte fecunditatea, a acestui material faţă de 

materialul seminal obţinut prin metoda clasică de la taurii din rasele de carne, cât şi 

superioritatea faţă de materialul obţinut de la taurii din care s-a făcut combinaţia, respectiv 

Casho X = 76,79% şi Ivan X = 78,67% . 

 

Tabelul 16 

Rezultatele obţinute privind procentul de fecunditate a materialului seminal 

 de la taurii de carne folosiţi la însămânțări artificiale în judeţele Argeş şi Sălaj 

 

Nr. 

Crt 

Taur Femele 

I.A. 1 
Femele gestante Fecunditate % 

Nume Cod Rasa 

1 Thor Sorup 51781 CH 452 324 71,68 

2 Ivan 51829 BBB 375 295 78,67 

3 Nuoro 52066 PI 332 246 74,1 

4 Casho 51936 LM 349 268 76,79 

5 Jimm 51527 CH 146 110 75,34 

6 Acclaim 52020 CH 156 115 73,72 

  TOTAL      1810  1358   75,02  

  

 1 Dublu Impact   
 CH 

74  63  85,13  
BBB  

 

 

 

 

 



TEZĂ DE DOCTORAT                                                                                   “Performanţele productive și reproductive ale  

raselor de tauri pentru carne importate în România”  

 

XXXVII 
 

 

4.4 CONCLUZII 

 

În urma cercetărilor efectuate putem trage următoarele concluzii: 

1) din studiile comparative privind procentul de fecunditate al taurilor din rasele de 

lapte şi de carne pe parcursul celor doi ani (2010-2011), nu se desprind diferenţe notabile 

privind media şi nici valorile abaterilor de la medie între rasele de lapte şi cele de carne, în 

anul 2010 media procentului de fecunditate la taurii din rasele pentru lapte fiind 77%, iar 

la taurii de carne de 76%. Pentru anul 2011 au fost obținute valori identice ale procentului 

de fecunditate atât la rasele de lapte cât și la cele pentru carne, respectiv 78%; 

2) prin studierea comparativă a taurilor, care au activat în fermele şi gospodăriile 

din judeţul Mehedinţi, s-a constatat o diferenţă nesemnificativă privind fecunditatea 

taurilor de carne (78%) în raport cu fecunditatea raselor de lapte (81%). În schimb se 

observă o diferenţă de 12%, între procentul fecundităţii materialului seminal obţinut prin 

metoda Dublu Impact, faţă de fecunditatea materialului seminal a taurilor din rasele de 

carne obţinut prin metoda clasică;   

3) în județul Vâlcea, s-a constatat o diferenţă nesemnificativă între fecunditatea 

raselor de lapte (90,5%) şi a celor pentru carne (91%), în schimb în ceea ce priveşte 

fecunditatea materialului seminal obţinut prin metoda Dublu Impact, se constată o 

fecunditate mai mare cu 5%, 96% faţă de 91% a taurilor din rasele de carne; 

4) studiul fecundităţii taurilor de carne care au activat în judeţele Argeș și Sălaj a 

arătat faptul că materialul fabricat după metoda Dublu Impact a avut o fecunditate cu 

10,11% mai mare (85,13%), o creştere care dă certitudinea că materialul seminal fabricat 

după această metodă poate fi folosit pe scară largă. 

 

4.5 RECOMANDĂRI PRACTICE 

 

Din analiza obiectivă şi detaliată a rezultatelor obținute și a factorilor care 

influenţează fecunditatea şi particularizând la factorii legaţi direct de spermatozoizi şi de 

rolul lor în procesul fecundaţiei, se desprinde necesitatea introducerii materialului seminal, 
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obținut prin tehnologia DUBLU IMPACT, la însămânţarea vacilor selectate pentru 

obţinerea de viţei destinaţi producţiei  de carne (F1) - la care nu este necesară originea, 

prioritate acordându-se creşterii procentului de fecunditate. 

 

 

5. STUDIU COMPARATIV PRIVIND EVOLUŢIA UTILIZĂRII LA Î.A. 

A MATERIALULUI SEMINAL DE TAUR DIN  

RASELE DE CARNE PROVENITE DIN SEMTEST CRAIOVA 

ÎN PERIOADA 2003-2011 

 

5.1 SCOPUL CERCETĂRILOR 

 

Având în vedere obiectivul major al însămânţărilor artificiale, acela de a difuza în 

populaţia de animale gene valoroase, prin folosirea intensă şi raţională a reproducătorilor 

masculi de mare valoare zootehnică pe un efectiv foarte mare de femele comparativ cu cel 

care poate fi cuprins prin folosirea reproducătorului respectiv la montă (VASILE MARIA,  

1998), în acest capitol vom realiza un studiu asupra impactului folosirii materialului 

seminal din rasele de carne  insistându-se asupra amplorii fenomenului în urma difuzării în 

teritoriu al acestuia. Se vor analiza numeric, procentual și prin metode grafice, locul şi 

rolul pe care l-a câştigat materialul seminal din rasele de carne în detrimentul raselor mixte 

şi de lapte. 

 

5. 2  MATERIALUL BIOLOGIC ȘI METODA UTILIZATĂ 

 

Studiul s-a realizat pentru perioada 2003-2011, materialul biologic fiind reprezentat 

de materialul seminal congelat obţinut de la taurii din cadrul Semtest Craiova, tauri din 

rasele HOLSTEIN,  BRUNĂ,  BĂLŢATĂ GERMANĂ, PINZGAUER, precum şi din 

rasele de carne PIEMONTESE, CHAROLAIS, LIMOUSIN, BELGIAN BLUE şi 

ABERDEEN ANGUS. Materialul seminal congelat a fost difuzat în teritoriu, fiind 

destinat încrucişărilor de tip F 1 .   
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5.3 REZULTATELE ȘI DISCUȚII 

 

 

5.3.1 Studiu asupra utilizării materialului seminal de taur 

 în perioada 2003-2011 din Semtest Craiova 

 

Rasele de tauri pentru carne au fost introduse în Romania în anul 2003, trendul 

folosirii taurilor de carne fiind ascendent, începând cu acest an, crescând de la 0,31% pînă 

la 43,45 % în 2011. În anul 2003 ponderea a fost deţinută de rasele Holstein 56,88% , 

Brună 23,23% şi Bălţată Românească 14,11%.  

 

 

 

Graficul 1 Studiu asupra utilizării materialului seminal de taur în anul 2003 
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Graficul 2  Studiu asupra utilizării materialului seminal de taur în anul 2003 

 

 

 

Graficul 3  Studiu asupra utilizării materialului seminal de taur în anul 2005 
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Graficul 4 Studiu asupra utilizării materialului seminal de taur în anul 2006 

 

În perioada 2004-2006, procentul de folosire a taurilor de carne era încă mic, în jur 

de 1%, dar începând cu anul 2007, datorită rezultatelor deosebite obţinute cu rasele de 

carne și condiţiilor specifice de creştere a vacilor în fermele mici din ţara noastră, care nu 

mai au cotă de lapte şi nu sunt înscrise în controlul oficial al producţiei de lapte, 

însămînţările artificiale s-au extins cu material seminal din tauri pentru carne. 

 

 

Graficul 5  Studiu asupra utilizării materialului seminal de taur în anul 2007 
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Graficul 6  Studiu asupra utilizării materialului seminal de taur în anul 2008 

 

 

 

 

 

 

Graficul 7 Studiu asupra utilizării materialului seminal de taur în anul 2009 

 

 

Holstein 46,77% 

Brună 23,61% 
Brown 

Bălţată Germană 8,43% 
German Bălțată 

Bivol 0,34% 
Buffalo 

Rase de carne 20,85% 
Breeds for meat  

Holstein 40,18% 

Brună 21,85% 
Brown 

Bălţată Germană 8,6% 
German Bălțată 

Bivol 0,99% 
Buffalo 

Rase de carne 28,38%  
Breeds for meat 



TEZĂ DE DOCTORAT                                                                                   “Performanţele productive și reproductive ale  

raselor de tauri pentru carne importate în România”  

 

XLIII 
 

 

 

Graficul 8 Studiu asupra utilizării materialului seminal de taur în anul 2010 

 

Tendinţa de utilizare a materialului seminal congelat din rasele de carne continuă şi 

în 2011, an în care se utilizează din acest tip de material 43,45% doze din total. 

Considerăm că este un prag maxim, care nu trebuie depăşit deoarece există riscul 

diminuării în viitor a efectivului matcă, ceea ar duce la scăderea efectivelor şi ar întrerupe 

ciclul reproductiv la efectivele existente. 

 

 

Graficul 9 Studiu asupra utilizării materialului seminal de taur în anul 2011 
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5.3.2 Studiu asupra utilizării materialului seminal de  

taur din rasele de carne în perioada 2003-2011 

 

Începând cu anul 2003 s-a importat din Cehia taurul de rasa Charolais – Jimm,  taur 

selecţionat şi testat pentru încrucişări, materialul seminal recoltat de la acesta fiind 

distribuit gratuit în scopul obţinerii de produşi F1 pe vacile locale din diferite zone ale 

tării. Produşii obtinuţi din acesta au avut fătări normale obţinându-se produşi deosebiţi cu 

aptitudini pentru creştere şi îngrăşare. Dacă în anul 2003, rasa Charolais era singura rasă 

utilizată, cu un număr foarte redus de doze difuzate, începând cu anii 2004-2005 numărul 

dozelor utilizate a crescut datorită rezultatelor pozitive obţinute în urma însămânţărilor din 

anii anteriori.  

Tabelul 17 

Utilizarea materialului seminal al taurilor din rasele de carne în perioada 2003-2011 

Anul Rasa Doze m.s.c. Procent doze m.s.c utilizate 

2003 Charolais 1245 100% 

Total doze m.s.c. 2003 1245 100% 

2004 Charolais 3120 100% 

Total doze m.s.c. 2004 3120 100% 

2005 Charolais 5980 100% 

Total doze m.s.c. 2005 5980 100% 

2006 Charolais 11150 32,39% 

 B.B.Belgique 22879 66,45% 

 Limousin 400 1,16% 

Total doze m.s.c. 2006 34429 100% 

2007 Charolais 11830 18,10% 

 B.B.Belgique 39187 59,93% 

 Limousin 14366 21,97% 

Total doze m.s.c. 2007 65383 100% 

2008 Charolais 13224 14,5% 

 B.B.Belgique 53059 58,19% 
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 Limousin 11919 13,07% 

 Aberdeen - Angus 2500 2,73% 

 Piemontese 10498 11,51% 

Total doze m.s.c. 2008 91200 100% 

2009 Charolais 8825 7,29% 

 B.B.Belgique 63780 52,64% 

 Limousin 22270 18,38% 

 Aberdeen - Angus 3000 2,48% 

 Piemontese 22778 18,80% 

 Blonde D’Aquitaine 500 0,41% 

Total doze m.s.c. 2009 121153 100% 

2010 B.B.Belgique 90881 70,31% 

 Charolais 12386 9,58% 

 Limousin 11466 8,87% 

 Piemontese 8552 6,62% 

 Aberdeen - Angus 4515 3,49% 

 Blonde D’Aquitaine 145 0,11% 

 Dublu Impact 1305 1,01% 

Total doze m.s.c. 2010 129250 100% 

2011 B.B.Belgique 70570 64,92% 

 Charolais 16756 15,41% 

 Limousin 12212 11,23% 

 Piemontese 4085 3,76% 

 Aberdeen - Angus 2903 2,67% 

 Dublu Impact 2174 2% 

Total doze m.s.c. 2011 108700 100% 

 

Total doze material seminal de taur din rasele de carne utilizat 

în perioada 2003-2011 = 560460 
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În  anul  2006, au fost importaţi tauri din rasa Belgian Blue şi Limousin. Taurul de 

rasă Belgian Blue Ivan, prin calităţile deosebite în ceea ce priveşte aptitudinile de 

reproducţie şi performanţele obţinute la produşi, a făcut ca interesul crescătorilor spre 

rasele de carne să fie tot mai mare şi în special asupra rasei Belgian Blue, din care în anul 

2006 s-au utilizat 22870 doze, reprezentând 66,45 % din total. Curba ascendentă continuă 

şi în anul 2007; printr-o atentă selecţie a taurilor folosiţi pentru încrucişări, Semtest 

Craiova a reuşit de-a lungul anilor să schimbe concepţia crescătorilor şi a specialiştilor din 

domeniu care nu recomandau acest tip de încrucişări..  

În anul 2008 acţiunea de însămînţare cu material seminal din rasele de carne a 

continuat folosindu-se mai multe rase: Piemontese 10498 doze - 16,05% , Aberdeen 

Angus 2500 doze - 3,82% , Limousin 11919 doze - 18,22% , Belgian Blue 27281 - 

41,70% , Charolais 13224 doze - 20,21%. 

 

5.4 CONCLUZII 

 

În urma cercetărilor efectuate putem formula următoarele concluzii: 

1) întrucât Semtest Craiova a utilizat pentru însămânțări artificiale tauri testați 

privind aptitudinile pentru încrucișare, fătările vacilor partenere au fost ușoare fără a creea 

probleme crescătorilor. Acest fapt a dus la sporirea numărului de însămânțări artificiale cu 

rasele de carne în detrimentul celor de lapte, de la 0,31% din totalul dozele utilizate în anul 

2003 până la 43,45% în 2011; 

2) procentul atins de 43,45% doze utilizate pentru însămânțări artificiale, 

considerăm că este un prag maxim, care nu trebuie depăşit deoarece există riscul 

diminuării în viitor a efectivului matcă, ceea ce ar duce la scăderea efectivelor şi ar 

întrerupe ciclul reproductiv la efectivele existente; 

3) având în vedere diversitatea vacilor din rasele locale care urmau a fi 

însămânţate cu rasele de carne, a fost necesară folosirea mai multor rase de carne 

(Charolais, Limousin, Belgian Blue, Aberdeen Angus, Piemontese și Blonde D’Aquitaine) 

pentru a putea satisface cerinţele crescătorilor, în vederea obţinerii de produşi care să nu 

producă distocii la fătare, adaptabilitate la furajare cu concentrate şi fibroase de timpuriu, 

cu stres redus la înţărcare, un spor rapid de creştere şi un randament la abatotizare mare; 
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4) folosirea acestor rase de tauri pentru carne a făcut ca crescătorii din toate 

județele să poată trage concluzii asupra caracteristicilor produşilor F1 obţinuţi, pentru ca 

în viitor să poată opta asupra combinaţiilor celor mai reuşite în funcţie de scopul urmărit; 

5) rasa Belgian Blue a fost rasa preferată a crescătorilor români din toate județele 

țării datorită calităţilor deosebite în ceea ce priveşte aptitudinile de reproducţie şi 

performanţele obţinute la produşi. În toți anii studiați (de când a fost importată în 

România) această rasă a depăsit 50% din totalul raselor utilizate. De exemplu în anul 2006 

s-au utilizat 22870 doze, reprezentând 66,45 % din totalul dozelor difuzate. 

 

5.5 RECOMANDĂRI PRACTICE 

 

1) Recomandăm ca folosirea la însămânțări artificiale a taurilor de carne în scopul 

obținerii de produși F1, să se facă numai după o testare prealabilă pe un efectiv redus de 

femele, privind caracteristica UȘURINȚA LA FATARE, altfel se pot provoca pagube 

economice prin pierderi din efectivul matcă, totodată alimentându-se și neîncrederea 

crescătorilor pentru folosirea acestei tehnologii de hibridare; 

2) utilizarea pentru încrucişări în anumite zone numai a unei rase de carne, face ca 

celelalte să nu fie cunoscute de crescători, limitându-se posibilitatea obţinerii de produşi 

F1 cu caracteristicile cele mai optime condiţiilor fermei. În acest fel se evită şi folosirea 

excesivă numai a unor rase spectaculoase cum ar fi  Belgian Blue în ferme a căror condiţii 

nu se pretează pentru creşterea acestor metişi; 

3) utilizarea raselor de carne în gospodăriile cu 1-2 capete de vaci, are implicații 

economice privind rentabilizarea veniturilor prin valorificarea la un preț mai bun a vițeilor 

obtinuți în urma metisărilor cu rasele de carne; 

4) în funcţie de condiţiile de creştere şi de scopul urmărit, se vor folosi rasele de 

carne care îndeplinesc criteriile cerute. De exemplu, metişii F1 obţinuţi din taurii 

Charolais sunt recomandaţi pentru crescătorii care doresc ca produşii să fie crescuţi în 

ferma proprie, înţărcarea să decurgă fără stres prea mare, consumul de furaje concentrate 

şi fibroase să se facă cât mai timpuriu. Acest tip de metis se pretează foarte bine la 

crescătorii ale căror condiţii nu sunt dintre cele mai bune; 



TEZĂ DE DOCTORAT                                                                                   “Performanţele productive și reproductive ale  

raselor de tauri pentru carne importate în România”  

 

XLVIII 
 

5) taurii Piemontese se pretează foarte bine la încrucişări cu rasa Bălţată 

Românească, din care se obţin produşi deosebiţi privind adaptabilitatea şi aptitudinile de 

îngrăşare, crescând randamentul în carcasă al produşilor îngrăşaţi şi abatorizaţi; 

6) recomandăm însămânţarea vacilor locale cu tauri de rasă Limousin, deoarece 

acești tauri nu cauzează distocii, iar aptitudinile metişilor recomandă acest tip de 

însămânţare; 

7) produşii obţinuţi F1 din toate rasele de carne (atît femelele cât şi masculii) se 

îngraşă şi se abatorizează. În cazul încrucişărilor pentru absorbţie se vor menţine femelele, 

recomandăm aplicarea unei scheme de încrucişare; 

8) având în vedere comerţul cu produşi F1 (masculi şi femele) din rasa Belgian 

Blue, pentru export Italia şi Grecia, recomandăm folosirea cu discernământ a încrucişărilor 

cu această rasă, deoarece există riscul diminuării drastice a efectivului matcă. 
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