
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI  

MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII 

 
 

  Ing. SUBA I. KÁLMÁN 
 
 
 

REZUMATUL  
TEZEI DE DOCTORAT 

 
 

CERCETĂRI  PRIVIND  SISTEMUL DE AMELIORARE ŞI TEHNOLOGIA 

DE EXPLOATARE A TAURINELOR ÎN CONDIŢIILE GEOCLIMATICE 

ALE JUDEŢULUI MUREŞ 

 
 
 
 
 
 
 

Conducător ştiinţific: 
Prof. dr. ing. Constantin Velea 

             
         

 
2010 

 

 I



 
REZUMAT 

al tezei de doctorat 
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DE EXPLOATARE A TAURINELOR ÎN CONDIŢIILE GEOCLIMATICE 

ALE JUDEŢULUI MUREŞ 

elaborată de ing. Suba Kálmán, sub conducerea ştiinţifică a prof. univ. dr. ing. Velea 

Constantin, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 
Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2000 – 2008, iar rezultatele obţinute 

fiind redate în teza elaborată, structurată în funcţie de tematică abordată în opt capitole, la 

care se însumează, concluziile finale şi partea bibliografică. Lucrarea are un volum de 241 

pagini, care este structurată în două părţi, din care partea I-a tratează problematica de 

„Actualităţi şi perspective în creşterea şi exploatarea taurinelor în direcţia producţiei de 

lapte” şi partea a II-a cuprinde partea de „Cercetări privind sistemul de ameliorare şi 

tehnologia de exploatare a taurinelor în condiţiile geoclimatice ale judeţului Mureş”. 

Prima parte a lucrării este structurată la rândul său în trei capitole, care în principal 

evidenţiează condiţiile social economice pe plan mondial, naţional şi zonal în care au fost 

realizate cercetările, elemente pe care le-am considerat strict necesare pentru a evidenţia pe de o 

parte situaţia actuală în domeniul creşterii taurinelor şi problemele cele mai stringente în 

domeniu, iar pe de altă parte, pentru a evidenţia principalele aspecte la nivelul judeţului Mureş şi 

faţă de care să pot stabilii cele mai eficiente posibilităţi de optimizare pe viitor. 

În primul capitol, am evidenţiat importanţa creşterii taurinelor în zootehnia mondială, 

care se datorează pe de o parte ponderii covârşitoare pe care o are producţia de lapte pentru 

consumul uman şi pentru industria alimentară, iar pe de altă parte, a producţiei de carne şi a 

preparatelor acestora, ca sursă de proteină animală în consumul unam. Analiza efectuată cu 

privire la situaţia actuală a creşterii bovinelor în general şi al taurinelor în special, 

evidenţiază pe de o parte tendinţele actuale de creştere cantitativă şi calitativă a producţiilor 

animale pe plan mondial, iar pe de altă parte, situaţia în care se găseşte România în 
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comparaţie cu alte ţări dezvoltate sau în curs de dezvoltare. Din aceste considerente, şi mai 

ales a condiţiilor de integrare a ţării în Uniunea Europeană, am menţionat că integrarea 

atrage după sine realizarea unui anumit nivel de dezvoltare a economiei agricole naţionale, 

aspect care de altfel m-a determinat aboradarea asemenea tematici, prin care cel puţin 

teritorial, pe baza unei analize detaliate a ceea ce înseamnă creşterea taurinelor, să pot 

contribui la stabilirea unor măsuri care să conducă la îmbunătăţirea principalilor indici zoo-

economici ce se obţin la această specie. 

În cel de al II-lea capitol, am avut în vedere problematica ce priveşte creşterea 

animalelor în general şi ale taurinelor în special în România, în care am efectuat o prezentare 

analitică a principalelor etape parcurse în ultimele două decenii, asupra cărora însă nu cred 

că mai este cazul să revin. Este suficient să reamintesc totuşi câteva din caracteristicile social 

economice a agriculturii şi îndeosebi a creşterii taurinelor, care la acest sfârşit de deceniu, 

când am devenit parte din familia U.E., ne găsim într-o concurenţă zooeconomică  acerbă, 

cu dificultăţi deosebite determinate îndeosebi de gradul de fărâmiţare şi de mărime a 

exploataţiilor agricole, respectiv la parametrajul funcţional a crescătorilor, la condiţiile de 

colectare şi de valorificare a producţiilor, la diminuarea acţiunilor cu caracter ameliorativ în 

domeniul creşterii animalelor, la absenţa unui plan tehnic de ameliorare şi multe alte 

asemenea stări de încorsetare. Am făcut aceste câteva menţiuni, având în vedere tocmai 

condiţiile concurenţei economice a ţărilor cuprinse în UE, respectiv a măsurilor pe care am 

crezut că sunt mai semnificative pentru redresarea ţării, faţă de care, se impune adoptarea pe 

linie statală şi asociativă măsuri tehnico-economice severe pentru  revigorarea şi dezvoltare 

agriculturii noastre naţionale în general şi al domeniului creşterii animalelor în special. 

Capitolul al III-lea cuprinde o expunere analitică a principalelor caracteristici 

geoclimatice şi social economice a judeţului Mureş, cu referire specială la domeniul agricol 

şi îndeosebi a creşterii animalelor, respectiv ale taurinelor. Alături de posibilităţile reale ale 

creşterii taurinelor, a evoluţiei acestui domeniu din ultimele două decenii, am pus în evidenţă 

rezervele de care dispune zona în acest sens, a direcţiilor şi obiectivelor ce trebuie 

îndeplinite în viitorul apropiat şi de perspectivă. Se remarcă în acest sens dinamica 

efectivelor de taurine, numărul acestora în raport cu posibilităţile de creştere, de mărime a 
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gospodăriilor agricole private, al parametrajului funcţional al fermelor, a potenţialului de 

producţie şi de valorificare al acestuia în condiţiile economiei de piaţă. Tocmai pentru a 

demonstra necesitatea unor măsuri statale deosebite, aş menţiona aici numai câteva din cele 

pe care le consider mai semnificative. 

Asemănător altor zone din ţară, judeţul Mureş prezintă unele particularităţi specifice 

privind modul de organizare şi de desfăşurare a activităţilor de creştere şi exploatare a 

taurinelor, aspect care pe de o parte se impune a fi foarte bine înţelese, iar pe de altă parte 

pentru a putea evidenţia condiţiile şi căile cele mai bune de optimizare a lor. Trecând peste 

problematica care vizează evoluţia efectivelor de taurine din ultimele două decenii, însă 

pornind tocmai de la această stare de lucruri, aş dori să pun în evidenţă numai două aspecte 

care se regăsesc în interrelaţie cu acest fenomen. Mă refer aici în primul rând la ponderea de 

53 % a efectivului de vaci din cel total de taurine, la care se însumează de asemenea peste 

3,5 % al celor de juninci, în condiţiile în care acestea reprezintă abia 6,6 % faţă de matcă. Cu 

alte cuvinte rezultă o structură care pe de o parte limitează atât asigurarea materialului de 

înlocuire normală a reformelor anuale a efectivului matcă, cât şi posibilitatea de creştere 

numerică a acestora din prăsilă proprie, iar pe de altă parte, marchează inexistenţa 

crescătoriilor de îngrăşare a tineretului excedentar, ambele aspecte fiind nedorite şi 

anormale. În cel de al doilea rând, intersează structura de rasă a efectivelor de taurine 

crescute (fig. 8) şi evoluţia acestora din ultimul timp (tabelul 24). Un prim aspect care se 

remarcă în ultimii 10 – 15 ani, o reprezintă tendinţa de modificare a structurii de rasă, 

tendinţă marcată îndeosebi de convingerea unora dintre crescători că prin această măsură, 

fără a face nici un fel de alte eforturi tehnico-organizatorice, producţia de lapte va avea un 

caracter exploziv. În acest fel am ajuns la creşterea ponderală a raselor de tipul celor Bălţată 

cu negru (şi metişi) la 18,22 %, alături de pătrunderea altor rase de tip Simmental, a căror 

pondere este de 1,12 %, în majoritatea  lor de rasă Montbeliard (60,45 %) şi Jersey (4,97%), 

la care apoi se însumează rasa Limousine şi alte rase de carne (cu 30,47 %). De altfel, 

această opţiune este încurajată în egală măsură de lipsa surselor autohton de cumpărare a 

junincilor, respectiv de sistemul de creditare şi de încurajarea unor foruri statale. 
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Cu menţiunea că exceptând S.C.P.C.B Mureş aparţinătoare de ASAS, întregul efectiv 

de taurine se găseşte în proprietate privată, reţine atenţia în mod deosebit mărimea funcţională 

a crescătoriilor (tabelul 25), care dacă-l comparăm cu acelaş indicator al ţărilor membre UE 

(tabelul 26), ne crează un sentiment de mare nelinişte. Fără a face o comparaţie în dinamică a 

numărului de crescătorii pe grupe de mărimi, începând cu anul 2005 (tabelul 25), surprinde 

totuşi progresul lent înregistrat  în această direcţie. Deşi în acest interval de timp a scăzut 

numărul total al crescătoriilor cu 15,36 %, încărcătura medie de vaci pe crescătorie a evoluat 

de la 2,15 cap. la numai 3,33 cap., diferenţele între anii de referinţă fiind reduse şi 

nesemnificative. Această fărâmiţare a efectivelor de taurine şi mai ales a celui matcă, în care 

numărul crescătoriilor cu până la 5 vaci reprezintă în anul 2008 o pondere de 92,56 % şi care 

deţin aproape 76 % din efectivul total de vaci, ilustrează dificultăţile de dezvoltare şi de 

progres al acestui domeniu. Mă refer aici la posibilităţile privind organizarea procesului de 

ameliorare a acestor efective, de potrivire a împerecherilor, de valorificare a producţiei de 

lapte, de organizare a îngrăşătoriilor şi multe altele. În acelaşi timp, nu se poate trece peste 

faptul că majoritatea proprietăţilor cu efective de până la 3 şi chiar 5 vaci pe crescătorie sunt în 

etate de 65 – 70 ani şi peste, ceea ce va conduce în următorii 2 – 3 ani la renunţarea faţă de 

aceste preocupări, respectiv ridică numeroase şi profunde dificultăţi de menţinere în viitor a 

actualelor efective de vaci. Am insitat asupra acestui aspect care pentru noi a devenit aproape 

obsesiv, mai ales că măsurile pe linie statală şi a asociaţiei de profil sunt cu totul sporadice, 

nesemnificative şi cu totul timide. 

Un aspect care se cuvine subliniat, se referă la faptul că judeţul Mureş reprezintă o 

excepţie pe ţară în ceea ce priveşte ponderea efectivului de femele cuprinse în reţeaua de 

însămânţări artificiale, care în anul 2008 a fost de 88,62 %, marcând o creştere de 32, 39 % 

faţă de anul 2000, cu menţiunea că MSC utilizat provine numai de la tauri testaţi amelioratori 

(tabelul 57). Cu alte cuvinte în sistemul de montă naturală este cuprins numai 11,84 % din 

efectivul de femele, ceea ce reprezintă faţă de anul 2000 o reducere cu de 3 ori, cu menţiunea 

că din totalul taurinelor utilizate la monta naturală numai cca. 10 % sunt autorizaţi. În ceea ce 

priveşte apartenenţa de rasă a taurilor utilizaţi la reproducţie indiferent de sistem, reprezintă o 

problematică asupra căreia voi reveni. Ca eficienţă a activităţii de reproducţie  exprimată prin 
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indicele de natalitate trebuie să menţionăm  că faţă de anul 2000 când acesta a fost de numai 

78 %, a avut în continuare o evoluţie ascendentă, ajungând în anul 2008 la 89 %. 

A doua parte a lucrării vizează rezultatele cercetărilor privind sistemul de ameliorare şi 

tehnologia de exploatare a taurinelor în condiţiile geoclimatice ale judeţului Mureş, parte care 

în funcţie de tematica abordată este structurată în cinci capitole. 

Capitolul IV se referă la materialul biologic cuprins în cercetare şi metoda de lucru 

utilizată. În acest sens, aferent tematicii abordate, a obiectivelor urmărite şi a rezultatelor 

obţinute, cercetările s-au efectuat în perioada anilor 2000 – 2008 şi care se structurează în 

două mari grupe de probleme. Pe lângă unele aspecte redate în capitolul anterior, o primă 

grupă de probleme vizează evoluţia efectivelor de bovine pe specii şi rase, modul de 

structurare a crescătoriilor de taurine în direcţia producţiei de lapte în funcţie de mărimea 

efectivelor de vaci în exploatare, studiul de cuprindere al acestora în unele dintre principalele 

acţiuni în scop ameliorativ, astfel: 

- Cercetări cu privire la evoluţia efectivelor de bovine pe specii şi rase în judeţul Mureş 

pe intervalul de timp 1990 – 2008; 

- Numărul de exploataţii a taurinelor şi structura acestora în funcţie de efectivul de vaci 

în exploatare şi dinamică pe intervalul anilor 2005 – 2008; 

- Evoluţia crescătoriilor de vaci exploatate pentru producţia de lapte şi ale efectivelor 

cuprinse în reţeaua de însămânţări artificiale şi controlul oficial al producţiei, în 

perioada anilor 2000 – 2008. 

În a doua grupă de probleme am avut în vedere caracterizarea principalelor însuşiri 

zooeconomice a populaţiei de taurine crescute şi exploatate în condiţiile specifice judeţului 

Mureş şi stadiul lor de ameliorare, respectiv efectul asupra acestora a unor factori, astfel: 

- În baza cercetărilor efectuate, am pus în evidenţă cele mai importante însuşiri 

în direcţia producţiei de lapte a efectivului de taurine cuprins în C.O.P., în dinamică pe 

intervalul anilor 2000 – 2008; diferenţiat pe rase; 

- Principalele însuşiri în direcţia producţiei de lapte în dinamică pe şase lactaţii, 

după cum urmează: la rasa Bălţată românească de tip Simmental pe un efectiv total de 2976 
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vaci cu 8890 lactaţii încheiate şi la rasa Bălţată cu negru românească pe un efectiv de 627 

vaci, cu 1836 lactaţii încheiate. 

În acest sens dintre principalii indici de reproducţie am urmărit vârsta primei fătări şi 

intervalul dintre fătări, respectiv dintre indicii producţiei de lapte am stabilit durata lactaţiei 

şi durata repausului mamar, producţia cantitativă de lapte, de grăsime şi de proteină (inclusiv 

conţinutul acestora în lapte) pe lactaţie totală şi normală, în dinamică pe lactaţii şi pe total.   

-  În acelaş context, pentru a evidenţia diferenţele, în direcţia producţiei de lapte între 

diferitele ferme de vaci din cadrul judeţului, în cadrul efectivelor menţionate mai sus, am 

extins cercetările asupra aceloraşi indicatori în 8 exploataţii mai reprezentative, astfel: 

- Pentru rasa Bălţată românească de tip Simmental:  

Exploataţia        efectiv vaci  lact. total încheiate  

 S.C. Mabis SRL Reghin F Mociar  247   753 

 S.C. Sanagra S.A.F Seuca   211   649 

 S.C. Sanlacta S.A. Ferma Botorca  183   551 

 S.C. Ambisco SRL Ferma Groapa  184   568 

 S.C. Agroind Cristeşti S.A   169   521 

 S.C.D.C.B. Tg. Mureş F. Erenei  157   502 

 S.C. Agrocriş S.A    163   358 

- Pentru rasa Bălţată cu negru românească: 

 S.C. Mabis SRL F Mociar   249   679 

 S.C. Ambisco SRL Ferma Groapa  218   698 

 S.C. Silvaur Impex SRL Lechinţa  149   438 

 

În acelaş  scop de a evidenţia unele aspecte cu privire la evoluţia producţiei de lapte, 

am mai urmărit dinamica acestor însuşiri pe perioada anilor 2000 – 2008 la încă un număr de 

26 crescătorii (din care în 22 exploataţii se creşte rasa Bălţată românească de tip Simmental şi 

în 5, rasa Bălţată cu negru românească). Aferent celor de mai sus, am pus în evidenţă 

frecvenţa crescătoriilor cuprinse în COP în funcţie de şapte mărimi a efectivului de vaci în 

exploatare şi respectiv producţia medie a acestora în dinamică pe ultimii 8 ani (2001 – 2008). 
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În final, am cercetat modul  de asigurare a reproducătorilor în vederea ameliorării 

genetice a populaţiei de taurine din zonă, structura de rasă şi de provenienţa acestora, 

structurile genetice existente şi posibilităţile de formare a unor linii. De asemenea, am 

stabilit principalele însuşiri în direcţia producţiei de lapte la 30 structuri familiale de 

semisurori după tată, care au întrunit un minim de 15 descendente, respective pe un total de 

579 primipare. 

Se cuvine să precizez că în toate cazurile, cuprinderea în studiu a efectivelor cercetate 

s-a făcut numai pentru vacile cu originea cunoscută, care au fost cuprinse în C.O.P. începând 

cu prima lactaţie şi care au realizat o durată minimă a lactaţiei de 260 zile. 

În toate cazurile, rezultatele cercetărilor efectuate au fost prelucrate şi interpretate 

statistic, conform metodologiei de calcul consacrate, fiind redate în lucrare sub formă de 

tabele şi grafice. Pentru diferenţa şi semnificaţia acestora am utilizat testul „Student”. 

Capitolul V se referă la principalele caracteristici ale modului de desfăşurare a unor 

activităţi de optimizare a creşterii bovinelor în judeţul Mureş.  

Din evoluţia efectivelor de bovine pe specii şi rase (tabelul 24, fig. 6) redate în primul 

subcapitol (5.1) în dinamică pe perioada anilor 1990 – 2008, rezultă că în cadrul judeţului se 

cresc ambele specii de bovine ce se găsec în prezent în ţară, cu precizarea că bubalinele au 

pătruns în teritoriu cu puţin timp înainte de acest ultim deceniu, iar datorită numărului redus al 

acestora, în continuare voi face referiri numai la taurine. Dacă ne referim la perioada ultimilor 

18 ani, rezultă că evoluţia efectivelor de taurine este marcată de o scădere accentuată, în anul 

2008 faţă de 1990 înregistrează o scădere de peste 60 %. Deoarece cauzele acestor evoluţii 

sunt prea bine cunoscute, doresc să subliniez doar două aspecte pe care le apreciez mai 

semnificative şi cu implicaţii nemijlocite pentru acest important domeniu zooeconimic. Mă 

refer aici îndeosebi la ponderea ridicată a efectivului de vaci care reprezintă peste 53 % din cel 

total, respectiv ponderea de numai 3,52 % al junincilor, respectiv aproape 57 % efectiv matcă. 

Consecinţa acestei structuri se regăseşte în continuare pe de o parte asupra unor posibilităţi cu 

totul limitată a creşterii efectivului de vaci, iar pe de altă parte asupra indicilor de înlocuire 

normală a acestora şi implicit prelungirea vieţii de exploatare, aspecte care cumulate se 

răsfrâng negativ asupra progresului genetic al populaţiei. Nu în ultimul rând interesează 
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structura de rasă a efectivului de taurine, în sensul că din anul 2000 se remarcă o orientare 

crescândă faţă de rasa Bălţata cu negru, rasă care de la 0,26 % în anul 1990 şi de 0,61 % în 

anul 2000, ajunge la o pondere de 18,22 % în anul 2008, evoluţie care însă nu este însoţită în 

aceiaşi măsură de o bază tehnico materială pe măsură. 

Privitor la evoluţia structurii crescătoriilor de taurine în funcţie de efectivul matcă în 

exploatare (5.2) în dinamică pe perioada anilor 2000 – 2008 (tabelul 25), este în ceaţă şi la 

voia întâmplării, fapt marcat în primul rând de încărcătura medie de vaci pe crescătorie, care 

a crescut de la 2,15 capete la 3,33 (creştere medie de 0,15 cap. pe an). De remarcat că 

numărul total al crescătoriilor de taurine a scăzut în cei opt ani cu 22,52% (6805 crescătorii), 

însă proporţia crescătoriilor cu 1 – 5 vaci s-a menţinut practic constantă (97,04 % faţă de 

98,96 %), ceea ce ilustrează dificultăţile de dezvoltare în acest domeniu. Mă refer aici la 

posibilităţile privitoare la organizarea procesului de ameliorare a acestor efective, de 

potrivire a împerecherilor, de valorificare a producţiei de lapte, de organizare a 

îngrăşătoriilor  şi multe altele. În acelaşi timp nu se poate trece peste faptul că, majoritatea 

proprietarilor, până la 3 şi chiar 5 vaci pe crescătorie, sunt în etate de peste  65 – 70 ani, ceea 

ce atenţionează renunţarea lor la aceaste preocupari în următorii 2 – 5 ani, respectiv ridică 

numeroase şi profunde dificultăţi de menţinere în viitor a actualelor efective de vaci. 

Sistemul de reproducţie şi modul de asigurare al acestuia (5.3), relevă preocupări 

susţinute în cadrul judeţului în această direcţie (tabelul 27), în sensul că în prezent ponderea 

efectivelor cuprinse în reţeaua I.A. este în ultimii 5 ani între 88,62 % (în 2008)  şi 96,56 % 

(în 2006). Cu menţiunea că materialul seminal utilizat provine în exclusivitate de la tauri 

testaţi amelioratori. O situaţie mai dificilă se întâlneşte în cazul reţelei de montă naturală, 

care deşi a scăzut ca pondere în ultimii 8 ani cu de 3 ori, numai cca 10 % din tauri utilizaţi 

sunt autorizaţi. 

O problematică care de fapt reflectă progresul genetic în timp, o reprezintă evoluţia 

ponderală a efectivelor taurinelor cuprinse în controlul oficial al producţiei şi metodologia 

condiţională de aplicare a prevederilor regulamentare (5.4). Pe parcursul celor 8 ani cuprinşi 

în studiu se relevă o evoluţie în general pronunţat descendentă (tabelul 29), care este maximă 

în anul 2000 şi minimă în anul 2005, după care creşte la 13 % în anul 2007 şi 23% în 2008, 
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ca urmare a formelor de cointeresare adoptate în acest sens, dar care s-a făcut fără 

respectarea metodologiei legale de cuprindere în control. De fapt, pe aceiaşi perioadă de 

timp (2000 – 2008) numărul lactaţiilor încheitate faţă de cele cuprinse în control, variază 

între 38,28 % în anul 2000, crescute la 75,43 % în 2004 şi scade la 45,01 % în 2008, cu 

unele diferenţe în funcţie de rasă (tabelul 30). Situaţie marcată evident de raportul efectivelor 

de pornire anuală, a efectivelor intrate şi ieşite din control (tabelul 31). Rezultatele obţinute, 

conduc la necesitatea unei mai susţinute preocupări şi a urmăririi modului de efectuare a 

controlului, la o serioasă revizuire a mişcării justificate pe parcursul anului a efectivelor 

ieşite sau introduse în această acţiune. În acelaşi timp un aspect la fel de important îl 

reprezintă mărimea crescătoriilor cuprinse în control. În acest sens, este suficient să ne 

referim la ponderea crescătoriilor cuprinse în C.O.P în funcţie de mărimea acestora, 

comparativ pe intervalul a doi ani, astfel (în %): 

grupa de mărime a crescătoriilor în 

funcţie de efectivele de vaci exploatate 
2005 2008 

1 – 3 vaci        92,46  83,67 

4 – 15 vaci       5,23 
97,69 

  12,82 
96,49

> 15 vaci          2,31       3,51 

 

Dacă luam în considerare rolul unor crescătorii de parametraj redus în procesul de 

amelioarare a populaţiei, comentariile devin de prisos şi întreaga acţiune fără efect. 

Capitolul VI reprezintă o parte de fond a lucrării, care se referă la „Caracterizarea 

principalelor însuşiri fenotipice în direcţia producţiei de lapte a populaţiei de taurine crescute 

în judeţul Mureş”, care în funcţie de obiectivele urmărite, este structurat în două subcapitole. 

În preambulul acestui capitol (6.1), sunt prezentate principalele însuşiri ale producţiei de 

lapte publicate de ANARZ în ultimii nouă ani pe total efectiv cuprins în control şi apoi pe 

cele două principale rase crescute în zonă (tabelul 33). Fără a intra în amănunte, datele 

prezentate au pus în evidenţă valorarea biologică în direcţia producţiei de lapte a populaţiilor 

de taurine crescute în judeţul Mureş şi a progresul înregistrat în intervalul timpului de 
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referinţă, care în general se situează la valori superioare mediei indicilor fenotipici de 

producţie urmăriţi. 

În primul subcapitol (6.1) sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate cu privire 

la principalele însuşiri fenotipice în direcţia producţiei de lapte ale rasei Bălţată românească, 

care a cuprins un efectiv de 2976 capete ce au încheitat un număr total de 8890 lactaţii, 

efectiv care asigură cu prisosinţă caracterizarea reală a populaţiei crescute în zonă. Dintre 

numeroasele însuşiri cercetate şi prezentate în lucrare, doresc să prezint câteva aspecte pe 

care le consider mai semnificative (tabelul 34). Aferent principalelor activităţi de reproducţie 

realizate, reţine atenţia vârsta primei fătări, care este în medie aproape 31 luni (30 luni şi 

29,5 zile), nivel care este prelungit peste durata optimă a acestei însuşiri cu 18,5 %, aspect 

care conduce la concluzia că trebuie să ne intensificăm preocupările pentru optimizarea 

tehnologiilor de creştere a tineretului de reproducţie prin reducerea acesteia la valorea 

normală (27 luni), ceea ce pe de o parte ar reprezinta un progres în precocizarea rasei şi 

reducerea cheltuielilor actuale de investiţie cu peste 18 %. În ce privesc celelalte însuşiri 

care au efect asupra activităţilor de reproducţie, pentru o mai facilă prezentare şi interpretare, 

am efectuat unele prelucrări, după cum urmează: 

 
Ordinea lactaţiilor 

Specificare  U/M 1 2 3 4 5 6 şi > Pe total 
lact. 

Indicele de natalitate %               91,65           93,20        92,13        91,39       92,04 92,04 
%     81,14           79,69         81,02        80,95       81,42 80,55 Din    CI – DLT 

                 RM %     18,86           20,31         19,98        19,05       18,58 19,45 
Service period zile               115              108            112            115          118 113 
Faţă de normal + %              40,02          31,71          36,59         40,24      43,90 37,80 
DLN din DLT % 88,85 89,70 91,55 91,36 91,86 91,14 90,15 

 

În contextul celor de mai sus, rezultă o durată medie a intervalului dintre fătări (396,55 

zile) ce corespunde unei natalităţi de 92,04 %, cu unele diferenţe în funcţie de lactaţiile luate în 

considerare, între 91,65 – 93,20 %, valori care se pot aprecia ca foarte bune. Cu toate acestea, 

există reale posibilităţi de optimizare a acestui indicator, printr-o mai judicioasă urmărire a 

service periodului şi a repausului mamar, indici care în prezent prezintă valori superioare celor 

normale cu 37,8 % şi respectiv cu 19,45 %. Privitor la nivelul şi dinamica producţiei cantitative 
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de lapte, se cuvine să facem câteva sublinieri.  În acest sens, dacă avem în vedere nivelul 

producţiilor cantitative de lapte raportate la condiţiile tehnico-materiale şi de cunoaşterile 

actuale ale crescătorilor, inclusiv a mărimii şi a gradului de fărâmiţare a crescătoriilor, putem 

spune că acestea sunt mulţumitoare, însă la o analiză mai atentă, rezultă că tehnologiile de 

exploatare practicate nu pun decât în insuficientă valoarea potenţialului genetic exprimabil al 

materialului biologic existent în exploatare. În acest contex, pe lângă datele tabelate (tabelul 34, 

fig. 11), redau în continuare câteva valori prelucrate, astfel: 

 
Ordinea lactaţiilor 

Specificare 
1 2 3 4 5 6 şi > 

Pe total lact. 

Ponderea producţiei cantitative de lapte din lactaţia maximă  (%) 

Pe lact. totală  91,65 97,55 99,16 100 96,72 93,60 95,89 

Pe lact. normală 90,81 96,13 98,94 100 97,18 94,59 95,30 

Producţia cantitativă medie zilnică de lapte   kg 

Pe lact. totală  13,67 14,64 14,96 15,02 14,60 14,09 14,29 

Pe lact. normală 14,05 15,10 15,31 15,44 15,02 14,67 14,80 

Pe dif. de lact. 8,30 8,97 11,15 10,50 9,74 8,21 10,40 

Prod. LN/LT (%) 93,05 92,56 93,71 93,92 94,36 94,91 93,94 

 

În sensul celor de mai sus, evoluţia producţiei cantitative de lapte (inclusiv ale celor 

două componente importante ale laptelui) se caracterizează printr-o evoluţie aproape liniară, 

cu diferenţe reduse faţă de lactaţia maximă, care se situează în lactaţia a IV-a. În acelaşi 

timp, ponderea de peste 90 % a producţiei de lapte în lactaţia a I a faţă de cea maximă, 

atrage atenţia cu privire la rezervele de care materialul biologic studiat dispune  şi 

necesitatea necondiţionată de respectare a tehnologiilor de creştere şi exploatare aplicate, 

care în prezent sunt modeste şi nu pun în valoare potenţialul genetic exprimabil a populaţiei 

de referinţă. Această stare de fapt este confirmată şi de evoluţia producţiei pe lactaţii (tabelul 

35, fig. 12), care în toate cazurile evidenţiază realizarea producţiei maxime pe lactaţii la 

primul control după care fără excepţie devine descendent.  

Sub raportul însuşirilor calitative, populaţia cercetată întruneşte însuşiri favorabile, 

marcate printr-un conţinut mediu de peste 4,1 % grăsime şi 3,28 % proteină, valori care se 

 XII



situează peste media rasei pe ţară (tabelul 33, fig. 13). Dacă avem în vedere evoluţia acestor 

componente şi pe lactaţii, aceste însuşiri prezintă la rândul lor valori aproape constante, cu 

diferenţe reduse şi nesemnificative. 

Subcapitolul următor (6.2) vizează, caracterizează principalele însuşiri fenotipice a 

producţiei de lapte a populaţiei de rasă Bălţată cu negru românească, efectuată pe un efectiv 

total de 616 vaci ce au întrunit 1794 lactaţii încheiate (tabelul 36, fig. 14, 15). Fără a intra în 

detalii, reţine atenţia principalii indici realizaţi în activitatea de reproducţie, dintre care 

vârsta primei fătări care are o durată prelungită cu aproape 5 luni, respectiv însuşirile cu 

implicaţii asupra indicelui de natalitate, astfel:  
Ordinea lactaţiilor 

Specificare  U/M 1 2 3 4 5 6 şi > Pe total 
lact. 

Indicele de natalitate %             87,62         87,65        87,13        88,48       87,94 87,52 
Din  CI – DLT %      83,31           82,70         83,11        83,11       81,88 82,76 
Service period zile               133              132            135            129          131 133 
DLN din DLT % 85,26 85,87 84,88 86,13 86,86 89,80 85,77 

 

Ca urmare, rezultă o natalitate medie de numai 87,52 %, nivel care se impune şi poate 

fi îmbunătăţit printr-o mai judicioasă urmărire a activităţii de reproducţie, în deosebi prin 

scurtarea service periodului, care în prezent este prelungit cu peste 30 % faţă de normal. 

Sub raportul producţiei cantitative de lapte, aceasta este în medie pe total lactaţie 

normală de 5290 kg, având pe durata lactaţiilor o evoluţie aproape liniară. De remarcat că, 

producţia maximă se realizează în lactaţia a IV-a, faţă de care în lactaţia a I-a se realizează 

88,15 %, diferenţă care în următoarele lactaţii se situează la valori mai scăuzute cu 3 %, 

aspect la care dacă avem în vedere şi producţiile medii pe lactaţii, putem afirma că în 

momentul de faţă crescătorii acestei rase nu sunt pregătiţi pentru a pune în valoare 

potenţialul acestei populaţii. Un aspect mai favorabil, îl reprezintă însuşirile calitative ale 

producţiei de lapte, în sensul conţinutului acestuia în grăsime de peste 4 % şi 3,31 % al celui 

de proteină. 

În finalul acestui capitol am efectuat o comparaţie a principalelor însuşiri 

zooeconomice stabilite, în sensul că cercetările efectuate şi rezultatele obţinute pun în 
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evidenţă diferenţe sub raportul însuşirilor cantitative de lapte, sunt în cele mai numeroase 

cazuri semnificative şi asigurate statistic. 

Capitolul VII cuprinde rezultatele cercetărilor efectuate cu privire la „Principalii 

indici fenotipici în direcţia producţiei de lapte în unele crescătorii de referinţă din cadrul 

judeţului Mureş”. De fapt, acest capitol este o aprofundare a cercetărilor redate în capitolul 

anterior, prin extinderea acestora asupra unora din cele mai semnificative crescătorii, prin 

care aferent condiţiilor tehnico-materiale pe care le au, justifică performanţele de producţie 

diferite. Aferent obiectivelor prestabilite şi a rezultatelor de cercetare obţinute, acest capitol 

este structurat în cinci subcapitole, pe care le prezint cu totul sintetic în continuare. În acest 

context primul subcapitol (7.1) cuprinde rezultatele cercetărilor efectuate sub raportul 

tehnico-organizatoric şi social economice a şapte ferme de exploatare a taurinelor de rasă 

Bălţată românească şi trei ferme de exploatare a rasei Bălţată cu negru românească, cu 

efective de minim 70 vaci, care de altfel au fost nominalizate în capitolul IV – Material 

biologic şi metoda de lucru. Este un subcapitol foarte consistent, în care pentru fiecare din 

cele 10 ferme cuprinse în cercetare, sunt redate principalele caracteristici tehnico-economici 

specifici acestora, principalii indici fenotipici în direcţia producţiei de lapte în dinamică pe 

şase lactaţii (tabelul 37 – 47, 45 – 47, fig. 19 – 37). Deoarece cercetările efectuate şi 

rezultatele obţinute întrunesc un mare volum de date, în prezentul rezumat mă voi referi 

numai la situaţia comparativă a principalelor însuşiri fenotipice medii în direcţia producţiei 

de lapte a exploataţiilor respective. În cazul celor şapte ferme care deţin în exploatare taurine 

de rasă Bălţată românească (tabelul 44), un prim aspect care se cuvine a fi subliniat este că 

durata medie a lactaţiilor totale variază ca limite între 319 – 329 zile, iar lactaţiile normale 

între 290 – 297 zile, valori care de fapt se găsesc în interdependenţă, în timp ce producţiile 

cantitative medii pe lactaţie normală se cuprind între 4148 kg şi 5099 kg, adică cu limite de 

variaţii a mediilor de 950 kg (respectiv cu valori relative de 23 %).  

Nu putem trece cu vederea că şase dintre cele şapte populaţii au un conţinut  al laptelui 

de peste 4 % grăsime, respectiv la două dintre populaţiile de referinţă, conţinutul laptelui în 

proteină de peste 3,3 %, iar patru din acestea au între 3,2 – 3,3 % proteine şi una este sub     

3,2 %. Dacă facem o ierarhizare a celor şapte exploataţii în funcţie de producţia de lapte pe 
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lactaţie normală, a conţinutului acestuia în grăsime şi proteină, respectiv a cantităţii cumulate 

ale acestora, precum şi a indicelui de natalitate, ordinea celor şapte exploataţii este: S.C. 

Ambisco S.R.L.; S.C. Mabis S.R.L; S.C.D.C.B Tg – Mureş; S.C. Agroind. Cristeşti S.A.; S.C. 

Agrocris S.A; S.C. Sanagra S.A. (F. Seuca); S.C. Sanlacta S.A. (F. Botorca). 

Asemănător celor menţionate cu privire la comparaţia dintre fermele crescătoare a 

rasei Bălţate românească, fără a intra în nici un fel de detalii facem totuşi o paralelă de 

sinteză şi între cele trei ferme crescătoare a rasei Bălţate cu negru. În acest sens, rezultă 

diferenţe foarte semnificative şi asigurate statistic între performanţele de producţie obţinute 

în ferma Lechinţa şi celelalte două exploataţii, diferenţe care reprezintă 35 % în ce priveşte 

producţia cantitativă de lapte şi de 75 % pentru cantitatea însumată de grăsime şi proteină 

(tabelul 48). În acelaşi timp, ferma Lechinţa întruneşte valori intermediare în ceea ce 

priveşte activittea de reproducţie şi a implicaţiilor acestora. Dacă luăm în considerare totuşi 

indici zooeconomici în direcţia principalelor însuşiri fenotipice urmărite, rezultă că cele trei 

ferme se ierarhizează astfel: pe primul loc ferma Lechiţa, după care la o diferenţă de 1655 kg 

lapte urmează la egalitate celelalte două exploataţii, care însă dacă luăm în considerare 

cantitatea medie cumulată de grăsime şi proteină, pe locul al treilea se situează ferma 

Ambisco şi pe locul al doilea ferma Mociar. 

În consens cu cele prezentate, a rezultat că două din fermele cuprinse în cercetare sunt 

crescătoare a ambelor rase, respectiv în aceleaşi condiţii tehnico-materiale, ceea ce pune în 

evidenţă competitivitatea celor două rase exploatate în condiţii identice. Aferent rezultatelor 

de cercetare obţinute şi deja prezentate pe rase, redarea comparativă a acestora în cazul 

creşterii şi exploatări lor în aceiaşi unitate, respectiv în aceleaşi condiţii tehnico-materiale 

(tabelul 49), evidenţiază în ambele ferme, diferenţe cu totul reduse şi nesemnificative pentru 

toate însuşirile fenotipice în direcţia producţiei de lapte urmărite. Cu alte cuvinte, dacă nu se 

asigură condiţii diferite de exploatare, în deoasebi în direcţia producţie de lapte, nu se 

justifică preferinţele unor crescători pentru rasa Bălţată cu negru, mai ales dacă avem în 

vedere şi pretabilitatea diferită a acestora în direcţia producţiei de carne. Cu alte cuvinte, 

concluziile vin de la sine, concluzii care sunt generate de diferenţele genetic potenţiale a celor 
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două rase, care la rândul lor pretind condiţii tehnologice de exploatare diferite, condiţii care 

influenţază nemijlocit nivelul de manifestare al potenţialului lor genetic. 

Conform obiectiveleor de cercetare prestabilite şi a metodologiei de lucru adpotate, 

pe lângă exploataţiile prezentate anterior, pentru o mai bună ilustrare a evoluţiei şi al 

progresului realizat în direcţia producţiei de lapte, am stabilit şi un număr de 22 crescătorii 

cu diferite efective de vaci în exploatare de rasă Bălţată românească de tip Simmental şi şase 

cu efectiv de rasă Bălţată cu negru, în toate cazurile de proprietate privată. În acest sens, 

însuşirile urmărite au fost redate în dinamică din perioada anului 2000 sau din anul când 

acestea s-au consituit şi au fost cuprinse în reţeaua controlului oficial de producţie. 

Rezultatele obţinute sunt redate în sub capitolul 7.4. (tabelul 50). Analiza însuşirilor 

fenotipice a producţiei de lapte la rasa Bălaţă românească de tip Simmental (tabelul 50) din 

fermele cuprinse în studiu preevidenţiază o evoluţie diferită în funcţie de însuşirea de 

referinţă. În primul rând, sub raportul celor mai importante activităţi de reproducţie, nu se 

relevă nici un progres pe intervalul celor 8 – 9 ani analizaţi. Cu alte cuvinte în niciuna din 

crescătoriile analizate nu s-a manifestat interes pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de creştere 

a tineretului femel de înlocuire şi de reducere a cheltuielilor de investiţie în acest 

compartiment. De fapt, aspectul menţionat se manifestă şi în ceea ce priveşte intervalul 

dintre fătări şi respectiv indicele de natalitate, însuşiri care la rândul lor se menţin în 

dinamica anilor analizaţi la valori apropiate şi foarte constante. 

Sub raportul producţiei cantitative de lapte, aceasta are o dinamică constant 

ascendentă din primii ani ai acestui deceniu până în anul 2006, după care 13,6 % evidenţiază 

un caracter staţionar, 59,2 % din cele cercetate au caracter descendent şi numai 27,2% 

continuă să evolueze ascendent (6), care însă au efective mai mari de vaci în exploatare şi se 

bucură de unele avantaje suplimentare din partea procesatorilor. În acelaşi timp, crescătoriile 

cu efective mai mici, se lovesc de unele diferenţe sub raportul preţului de vânzare către 

procesatori, a subvenţiei reduse pentru acest produs şi nesiguranţa acordării acesteia. În ceea 

ce priveşte calitatea laptelui, conţinutul acestuia în cei doi parametrii, adică grăsime şi 

proteină evoluează constant în toate crescătoriile analizate. 
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Ultima parte a acestui capitol (subcapitolul 7.5) cuprinde rezultatele cercetărilor 

efectuate cu privire la evoluţia efectivelor de vaci cuprinse în reţeaua controlului oficial al 

producţiei de lapte şi principalele însuşiri fenotipice de producţie ale acestora pe total şi pe 

rase, în funcţie de mărimea crescătoriilor în dinamică pe perioada anilor 2001 – 2008 

(tabelul 51 – 53, fig. 38). Din numeroasele rezultate obţinute voi evidenţia numai două dintre 

cele mai semnificative. În primul rând, reţine atenţia, că indiferent de rasă, ponderea 

crescătoriilor cu efective de sub 7 vaci în exploatare este dominantă la rasele Bălţată 

românească şi minimă la rasa Bălţată cu negru, astfel: 

Mărimea crescătoriilor pe mărime: 

1 – 7 vaci 8 – 31 vaci 32 şi > 32 Anul B.R. B.N.R B.R. B.N.R B.R B.N.R 
2001 50,05 15,19 5,17 14,66 44,78 70,15 
2004 43,27 13,39 7,49 11,38 49,24 75,23 
2008 44,00 7,78 19,70 10,13 36,30 82,09 

 

În acelaşi timp, la şapte din cele opt dimensiuni de mărime a crescătoriilor (cu 

excepţia celor cu efective între 32 – 63 vaci), producţiile medii realizate în anul 2004 sunt 

marcate de o creştere substanţială, după care până în anul 2008 acestea se reduc constant, 

valoare medie pe total mărime de crescătorie reducându-se cu peste 8 %. Cauzele unei 

asemenea evoluţii sunt multiple, dintre care mai importantă este nivelul de pregătire 

profesională a crescătorilor, a tehnologiei de creştere şi exploatare adoptate, care au condus 

la plafonarea nivelului de producţie la valori de cca. 4500 kg lapte, cu unele mici diferenţe 

legate de rasă, concluzia vine de la sine. 

În ultimul capitol (al VIII-lea), am redat principalele rezultate ale cercetărilor efectuate 

privitor la „Modul de desfăşurare a activităţilor de ameliorare a populaţiilor de taurine din 

judeţul Mureş, cu referire specială la sistemul de reproducţie, valoarea de ameliorare a taurilor 

utilizaţi în reţeaua de însămânţări artificiale şi apartenenţa de rasă a acestora, respectiv 

posibilitatea formării şi consolidarea unor linii zootehnice la rasa Bălţată românească. 

În primul rând este de remarcat ponderea ridicată a efectivelor de femele în reţeaua de 

însămânţări artificiale (tabelul 54), care în prezent este de peste 94 % (faţă de numai 60 % pe 
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ţară) şi valorii de ameliorare a taurilor utilizaţi, valoare care în ultimii trei ani este de peste 

110 % la mai mult de 99 % dintre aceştia. În acelaşi timp însă, aparteneţa de rasă  a acestora 

în ultimii 10 – 15 ani este în proporţie de peste 90 % de rasă Bălţată germană, iar diferenţa 

reprezintă tauri de rasă Red Holstein sau Bălţată germană cu 50 % Red Holstein. În acest 

context, putem afirma că rasa Bălţată românească reprezintă o populaţie deschisă 

reproductiv, în care proporţia de sânge a rasei Bălţate germane depăşeşte proporţia de 75 % 

pentru efectivele din reţeaua de însămânţări artificiale şi între 37,5 – 50 % ale celor din 

reţeaua de montă naturală, situaţie care este valabilă şi în cazul rasei Bălţate cu negru. În 

urma analizei structurii de rasă a taurilor utilizaţi în reţeaua însămânţărilor artificiale, în 

vederea stabilirii potenţialelor linii zootehnice posibile de identificat şi de consolidat, am 

întreprins şi studii asupra 30 structuri familiale de primipare semisurori după tată la rasa 

Bălţată românească şi la şapte asemenea structuri la rasa Bălţată cu negru. În acest sens, pe 

baza principalelor însuşiri fenotipice în direcţia producţiei de lapte, la nivelul judeţului cele 

30 de structuri familiale după tată s-au clasificat în proporţie de 20 % în amelioratori, 

46,67% sunt indiferenţi şi 33,33 % înrăutăţitori. De asemenea, aceste studii au fost extinse 

pentru a determina efectul tehnologiilor de exploatare diferite şi cu punerea în evidenţă a 

potenţialului exprimabil de producţie a unor structuri familiale în aceleaşi condiţii 

tehnologice de exploatare. În baza acestor cercetări, am identificat posibilităţile de formare şi 

consolidare a unor linii zootehnice în cadrul rasei Bălţată românească (aşa cum este ea) 

dintre care menţionez liniile provenite din Rikkert (cod 50580), Faucon (cod 50011), Fez 

(cod 50440) şi Morello (cod 50603), pe lângă care mai avem în vedere liniile Bimbo (cod 

50583 şi Pieter (cod 50652), în măsura în care acestea două din urmă prezintă interes pentru 

judeţele învecinate. 

Ultima parte a lucrării se încheie cu principalele concluzii despinse pe baza 

cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute dintre care prezint în continuare în mod 

sintetic pe cele mai semnificative:  

Cercetările efectuate cu privire la caracterizarea principalelor însuşiri fenotipice în 

direcţia producţiei de lapte a populaţiilor de taurine crescute în condiţiile geoclimatice şi 

social economice specifice jud. Mureş, au condus la stabilirea şi evidenţierea a numeroase 
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aspecte, dintre care se cuvine să concluzionăm pe cele mai importante. În primul rând, din 

analiza controlului oficial al producţiei menţionat în dinamică pe intervalul anilor 2000 – 

2008, rezultă că populaţiile de taurine crescute în judeţul Mureş, reprezintă un material biologic 

valoros, care întruneşte însuşiri fenotipice în direcţia producţiei de lapte favorabile şi care se 

situează peste media indicatorilor obţinuţi pe ţară, cu valori ce variază între 5 – 18 %, în funcţie 

de însuşirea luată în considerare. Aş dori să subliniez în egală măsură vârsta primei fătări în 

medie de 31 luni şi 9 zile, respectiv indicele de natalitate care depăşeşte pragul de 93 %, 

precum şi producţia reală de lapte pe lactaţie care este de peste 4500 kg lapte şi 330 kg 

cantităţi cumulate de grăsime şi proteină. În acelaşi timp, sunt puse în evidenţă şi diferenţele 

de producţie dintre cele două principale rase crescute, în sensul că producţia cantitativă de 

lapte prezintă o diferenţă de 15,8 %, însă cu un indice de natalitate mai redus cu 4 % la rasa 

Bălţată cu negru faţă de Bălţată de tip Simmental. Am făcut aceaste câteva precizări pentru a 

evidenţia aspectul general de caracterizare a populaţiilor de taurine crescute în zona de 

referinţă, în ceea ce priveşte unele însuşiri fenotipice ale acestora în direcţia producţiei de 

lapte. Aferent cercetărilor proprii efectuate, acestea se cuvine a fi analizate separat pe fiecare 

din cele două rase şi respectiv comparativ. 

Privitor la rasa Bălţată românească de tip Simmental (tabelul 34), remarcăm dintre 

activităţile de reproducţie, în primul rând vârsta primei fătări care se realizează la aproape 31 

luni, adică o durată prelungită cu 18,5 % peste cea dorită, nivel care se regăseşte nemijlocit 

asupra cheltuielilor de investiţie menite să asigure materialul biologic de înlocuire, situaţie 

determinată de o tehnologie deficitară de creştere a tineretului. Dacă ne referim la celelalte 

activităţi de reproducţie, reţine atenţia indicele de natalitate, care este în medie de peste      

92 %, indice care însă este posibil uşor de îmbunătăţit, dacă avem în vedere durata service 

periodului, a lactaţiilor  totale şi al repausului mamar. 

Analizând evoluţia efectivelor de taurine cuprinse în controlul oficial de producţie în 

funcţie de mărimea exploataţiilor, evidenţiază un caracter evolutiv în funcţie de structura de 

rasă şi de ponderea acestora în efectivul total existent şi de specificul teritorial şi de anul de 

referinţă (tabelul 51). Dacă ne referim la efectivul total al vacilor cuprinse în C.O.P. 

indiferent de rasă, aceasta are în general un caracter uşor ascendent între anii 2001 – 2007 şi 

 XIX



exploziv în anul 2008 (fig. 38), aspect care se răsfrânge şi asupra structurii de rasă ale 

acestora. Astfel, ponderea vacilor din numărul de vaci cuprinse în C.O.P pe rase în anul 

2001 a fost de 1,01 % de rasă Brună, de 92,34 % din rasa Bălţată românească – de tip 

Simmental şi de 6,65 % ale celor de rasă Bălţată cu negru, raport care în aceiaşi ordine a 

raselor se modifică astfe: 0,37 %; 82,32 % şi 17,29 % la care se însumează cu 0,02 % rasa 

Pinzgau, creştere care este evident în favoarea rasei Bălţate cu negru. 

Dintre numeroasele acţiuni care concură la realizarea progreselor genetice a 

populaţiilor de taurine existente în exploatare, se cuvine să reţinem atenţia în primul rând 

asupra uneia din cele mai importante pârghii, care sunt proporţia efectivelor matcă cuprinse 

în reţeaua de însămânţări artificiale şi valoarea de ameliorare a reproducătorilor utilizaţi. În 

acest sens, în judeţul Mureş a existat şi se menţine o preocupare susţinută de cuprindere a 

unei proporţii cât mai ridicată în reţeua de însămânţări artificiale, care în prezent este de 

94,15 % (tabelul 54) faţă de numai 60 % cât este pe total ţară. 

Sub raportul celorlalte rase autohtone ameliorate crescute, în zonă, materialul seminal 

necesar se asigură prin import, din ţările de provenienţă. O situaţie mai particulară se relevă în 

ceea ce priveşte modul de utilizare al materialului seminal provenit de la rasele de carne cum 

sunt Aberdeen Angus, Charolaise şi Bleu Blanc Belge, de la care s-au utilizat în ultimii 3 ani 

peste 13700 doze (din care 3,26 % în 2006, 36,70 % în 2007 şi 60,04 % în 2008), ceea ce 

corespunde cu aproximativ 6000 produşi (adică 6,95 % din numărul total de produşi obţinuţi în 

ultimii 2 ani). În acelaşi timp, menţionez că în teritoriu nu se dispune de nici o îngrăşătorie, ceea 

ce face ca hibrizii rezultaţi să fie preluaţi tranzitoriu de câteva complexe private, de unde după o 

perioadă scurtă de îngrăşare sunt transferaţi în unele îngrăşătorii de profil Italiene. 

În contextul celor prezente, o concluzie esenţială care se desprinde, este 

necesitatea stringentă de elaborare şi aplicare a unui program tehnic de producere şi 

asigurare a taurilor de reproducţie pe cele două sisteme de reproducţie diferenţiat pe 

rase, crearea cadrului tehnico-organizatoric necesar pentru derularea tuturor fazelor 

tehnologice impuse. De asemenea se impune intesificarea procesului de pregătire 

profesionale a crescătoriilor şi a serviciilor de consultanţă, care să asigure în primul 

rând un nivel corespunzător de instruire în direcţia organizării circuitării materialului 
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biologic pe direcţii şi destinaţie de producţie, respectiv de schimbare a concepţiei de 

întreţinere şi alimentaţie a vacilor pentru producţia de lapte. 

Cercetările efectuate cu privire la structura genetică a materialului biologic şi al 

efectului diferitelor structuri familiale dupa tată, au condus la stabilirea posibilatăţii de 

realizare şi de consolidare în cadrul populaţiei de rasă Bălţată românească a unor linii 

zootehnice, cum ar fi liniile potenţiale provenite din Rikkert (cod 50580), Faucon (cod 

50611), Fez (cod 50440) şi Morello (cod 50603), pe lângă care se mai pot avea în vedere 

liniile potenţiale Bimbo (cod 50583) şi Pieter (cod 50652), evident în condiţiile în care 

acestea se vor regăsi şi în obiectivele judeţelor învecinate crescătoare a rasei. Aşa cum am 

menţionat şi anterior realizarea unor asemenea obiective impune reactualizarea programului 

tehnic de ameliorare sub raportul modului de producere şi asigurare a taurilor de reproducţie 

pentru cele două reţele de montă, acţiuni care nu poate fi declanşată de cât de organele statale 

şi asociaţiile de profil. Ne gândim aici la politica Ministerului Agriculturii şi Asociaţia 

Generală a Crescătorilor de Taurine, împreună cu reţelele de profil ale acestora în teritoriu. 

În contextul celor prezentate, se poate concluziona că cercetările efectuate şi 

rezultatele obţinute evidenţiază existenţa unor populaţii de taurine valoroase în cadrul 

judeţului Mureş, care prin activitatea de reproducţie, a principalilor indici cantitativi şi 

calitativi în direcţia producţiei de lapte corespund  etapei actuale de dezvoltare a agriculturii 

din România, şi care prin aplicarea cu exigenţă a unor măsuri tehnice şi exploatare, poate 

evolua la performanţe zooeconomice superioare. În acest sens, în lucrarea de faţă sunt 

cuprinse principalele măsuri tehnico-economice impuse de situaţia actuală şi de prespectivă, 

respectiv de aplicare în scop ameliorativ în fiecare crescătorie, a programului de circuitare a 

materialului de reproducţie pe direcţii şi destinaţii de producţie, precum şi a măsurilor ce se 

impun la nivel naţional în acest sens. 
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SUMMARY 
of the doctoral thesis 

 
RESEARCH CONCERNING THE CATTLE BREEDING SYSTEM AND 

EXPLOITATION TECHNOLOGY WITHIN GEO-CLIMATICAL 

CONDITIONS FROM THE COUNTY OF MUREŞ 

elaborated by eng. Suba Kálmán, under coordination of prof. univ. dr. eng. Velea Constantin, from 

the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca 

 
 

Research has been performed during 2000 - 2008, and results are structured according 

to the approached issue, in eight chapters, where final conclusions and bibliography are 

included. The thesis has 241 pages, and is structured in two parts, Part I -  News and views 

in dairy cattle rearing and exploitation and Part II - Research concerning the improvement 

system and exploitation technology in cattle within geo-climatic conditions from the county 

of Mures.  

The first part of the work is structured in three chapters, which mainly highlights the 

social and economical conditions worldwide, and within national  and local areas. The 

research have been carried out aiming elements considered strictly necessary to highlight. 

One of those was depicting and analyzing the present state of the cattle rearing situation and 

the most urgent problems in the field, and other, highlighting the main issues in the field 

within the county of Mures where we can establish the most effective measures to optimize 

the state of art in the future. In the first chapter, we highlighted the importance of cattle 

breeding in animal production field worldwide, which is due on the one hand to the 

overwhelming share of milk production destined to human consumption and food products, 

and secondly, the production of meat and meat products as a source of animal protein for 

human consumption. Analysis on current situation of bovine rearing generaly speaking, and 

cattle rearing in particular, highlights the main current trends of obtaining more and better 
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animal production worldwide, and on the other hand, the place of Romanian cattle rearing 

activity, compared with other developed countries or developing countries.  

For these reasons, and especially due to the conditions of framing of our country in 

the European Union, we noted that Romania accession to the European union as state with 

full rights needs a certain level of development of national agriculture and economy. This 

situation determined us to approach these topics in order to contribute through a deep and 

competent analysis, at local area, at least, to the establishing of measures that will be useful 

for improving the main animal breeding and economical indices obtained in this species.  

In the second chapter, we considered the issue of cattle breeding in general and in 

Romania particularly.  We made a presentation of the main analytical steps taken in the last 

two decades, but over which we think appropriate to return. When analyzing the main socio-

economical traits of agriculture and cattle growth, especially, we find that in the end of this 

decade, simultaneously with Romanian full accession  EU process accomplished, the animal 

production sector confronts to real problems. The main difficulties are mainly due to: the 

degree of fragmentation and size of farms, breeders’ work capacity, conditions of production 

collection and recovery, the lack of action concerning the use of improved methods in 

animal husbandry, the absence of a technical plan for development, and many other 

constraints.  

We made these considerations, taking into account the real conditions determined by 

the economic competition between the other EU member countries, but also the measures 

that we believe are most appropriate and significant for our country, in order to be adopted at 

national scale. The associative technical and economical measures must not be neglected in 

order to supply the national revival and development of Romanian agriculture, generally 

speaking and of animal husbandry in particular.  

Chapter III contains an analytical approach of the main social and economic geo-

climatic characteristics of the county of Mureş, with special reference to agriculture and 

concerning livestock, with emphasis on cattle. Along real possibilities of cattle rearing, in 

the last two decades, we analyze the development of this field taking into account the 

available resources in this area, directions and objectives to be fulfilled in the near future and 
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perspectives. In this respect, the dynamics of cattle herds, their numbers relative to growth 

opportunities, size of the private farms, the functional size of the farms, production potential 

and its recovery in market economy conditions, are recorded and dicussed. In order to 

demonstrate the need of special measures that must be taken at governamental level, we 

mention in this summary some of those that we consider the most significant. 

 Like other areas of the country, the county of Mureş shows some specific features 

concerning the organization and business growth and exploitation of cattle, something which 

on the one hand it must be very well understood, and secondly in order to highlight the 

conditions and the best ways to optimize them. Going over the issues that concern the 

development of cattle herds in the last two decades, but just starting from this situation, our 

intention is to highlight two aspects that are found in interrelation with this phenomenon. We 

refer firstly to the share of 53% of the total dairy herd of cattle, to which are also summed 

over 3.50% heifers, but they represent only 6.60% of nucleus. In other words, it results a 

structure that first limited the provision of annual replacement of nucleus material from 

normal herd, and also the possibility of numeric increase based on their progeny, on one 

hand, and on the other hand, underlines the lack of excedentary yaoung cattle rearing farms, 

both aspects being undesirable and abnormal.  

Secondly, the bred structure of the herd of reared cattle (fig. 8) and their evolution 

trend in late times (table 24).  

A first aspect that stands out in the last 10 to 15 years is the tendency to change the 

breed structure. This tendency is especially the marked by the belifes of some breeders that 

by this measure, without any other technical and organizational efforts, milk production will 

have an explosive evolution.  

In this way we obtained the shared rearing of Black Spotted type (and crossbreeds) 

to 18.22%, together with inclusion of other Simmental type breeds, whose share is 1.12%. 

Most of them belong to Montbeliard (60.45%) and Jersey (4.97%) breeds, to which 

Limousine (with 30.47%) breed is also added.  
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Moreover, this option is also equally encouraged by the lack of local sources of 

heifers purchase, by the credits system and encouraged of some state authorities, 

respectively.  

We mention that, except SCPCB Mureş belonging to the ASAS, the entire cattle herd 

is in private ownership, particularly noticeable is the functional size of farms (table 25), which, 

compared with the same indicator of the EU member countries (table 26), creates a real feeling 

of worry.  

Without making a dynamic comparison of number of farmer by size groups, since 

2005 (table 25) still captures the slow progress in this direction. Although this time the total 

number of farms decreased by 15.36%, average load of cows on the farm has evolved from 

2.15 heads only to 3.33 heads, differences being low and not gnificant. This fragmentation of 

cattle herds and particularly of the nucleus, noticing that the number of farms with up to 5 

cows were in a share of 92.56% in 2008 and they hold almost 76% of the total cows, is a 

situation that illustrates the difficulties of developing and progress in this field.  

We discuss in this section the possibility of organizing the improvement of their 

effective, mating match, recovery of milk production, fattening farms organization and more. 

At the same time, one can not overlook the fact that most of the actual property including  

farms with 3 and 5 cows are owned by older people aged from 65 to 70 years and over. In the 

next 2 to 3 years it will lead to their disaperarance, fact that produce  concerns, because it can 

create numerous and profound difficulties in the future maintenance of the current dairy herds.  

We insisted on this matter, which for us become almost obsessive, especially because 

measures at governamental leveland and income associations are very weak and not regularly 

taken, insignificant and very shy. One aspect that should be highlighted is that the county of 

Mureş is an exception within the country, due to the share of females livestock included within 

artificial insemination network, which in 2008 was 88.62%, marking an increase of 32.39% 

compared to 2000, except that FSM use comes only from tested bulls destind for breed 

improvement (table 57).  

In other words, the system of natural service is covered only for 11.84% of the females 

herd, which compared to year 2000 recorded a three folds decrease, except that of all bulls 
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used in natural service only about 10% are authorized. In terms of race breeding bulls used in 

any system, this is an issue on which we shall return.  

As efficiency of breeding activity expressed by index of birth must be mentioned, that 

compared to the year 2000 when it was only 78% still had an increasing trend, reaching in the 

year 2008 the value of 89%.  

The second part of the thesis concerns the results of research and technology system 

designed in order to improve the cattle exploitations within geo-climatic conditions within the 

county of Mures. According to approached themes, it is structured in five chapters. 

Chapter IV covers issues concerning the biological material included in research and 

working methods used. In this respect, for the topic addressed, objectives and its outcomes, 

surveys were conducted during the years 2000 - 2008 and they are divided into two main 

groups of issues.  

In addition to some aspects discussed in the previous chapter, a first group of issues 

concerns the evolution of the bovine species and breeds, the way recomended to be performed 

in order to deliver an appropriate structure of dairy cattle farms towards by size, taking into 

account the dairy herds in operation, the study of their inclusion in some of the main actions 

destined to improvement, as:  

- Research on the evolution of the bovine species and breeds in the county of Mures 

during 1990 - 2007  

- Number of farms and cattle herds composition according to the dairy operation and 

dynamic range of the years 2005 - 2008  

- Evolution trend of the farms destined to production of milk cows and herds included 

within artificial insemination network and official control of production, during the years 2000 

to 2008. 

 In the second group of problems we included in the characterization of the main 

economical and production features in population of cattle raised and exploited under the 

conditions practiced within the county of Mures and improve their status, i.e. their effect on 

such factors as:  
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- Within the performed research, we have highlighted the main features in the direction 

of the herd milk production of cattle included in the Official Control of Production (OCP), the 

dynamic range of the years 2000 - 2008; differentiated breeds;  

- The main features of milk production in dynamics by six lactations, as follows: in 

Romanian Spotted Breed Simmental type by a total of 2976 effective cows with 8890 finished 

lactations and Romanian Black Spotted Breed by a total of 627 cow herd, with 1836 finished 

lactations.  

In this respect, among the main aimed breeding indices we recorded the age of the 

first calving and calving interval, milk production that the evidence we have established the 

lactation duration and mammary repose duration, quantitative milk, fat and protein 

production (including their milk content) by normal and total lactations, in dynamics by 

lactations and total.  

- In the same context, to highlight differences in direction of milk production from 

different dairy farms from the county, within the mentioned farms, we have expanded 

research on the same indicators in 8 more representative farms, as follows:  

- Romanian Spotted Breed Simmental type:  

Exploitation       cattle effective totral finished lact.  

 S.C. Mabis SRL Reghin F Mociar  247   753 

 S.C. Sanagra S.A.F Seuca   211   649 

 S.C. Sanlacta S.A. Farm Botorca             183   551 

 S.C. Ambisco SRL Farm Groapa  184   568 

 S.C. Agroind Cristeşti S.A   169   521 

 S.C.D.C.B. Tg. Mureş F. Erenei  157   502 

 S.C. Agrocriş S.A    163   358 

- For Romanian Black Spotted Breed: 

 S.C. Mabis SRL F Mociar   249   679 

 S.C. Ambisco SRL Farm Groapa  218   698 

 S.C. Silvaur Impex SRL Lechinţa  149   438 
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For the same purpose to highlight some aspects of the development of milk 

production, we followed the dynamics of these features during the years 2000 - 2008 

including a number of 26 farmers (of which 22 holdings are rearing the Romanian Spotted 

Breed Simmental type and 5, Romanian Black Spotted Breed). For the above mentioned 

issues, we highlighted the frequency of farms included in OCP in seven sizes of cows herd 

maintained in exploitation and that the average of their dynamic over 8 years (2001 to 2008).  

Finally, we investigated how to achieve breeding in order to echeive genetic 

improvement of cattle population in the area, the race and origin structure, genetic structures 

and training opportunities to existing lines. We also set out the major features towards the 

production of milk in 30 half-sister structures by paternal heritage, which met a minimum of 

15 downward, of which a total of 579 primiparous.  

We also should notice that in all cases, coverage of the studied herds was aimed to 

investigate only those cows with known origin, which were included in the OCP from the 

first lactation and have achieved a minimum of 260 days of lactation. In all cases, the results 

of the investigations were statistically processed and interpreted, according to the established 

methodology of calculation, as prsented in thesis, meaning tables and graphs. Significance of 

the difference was calculated using the  "Student" test.  

Chapter V covers the main features of the activities pattern destined to optimize the 

growth of cattle in the county of Mures. The evolution the bovine species and breeds (table 

24, fig. 6) is described in the first chapter (5.1) in the dynamic between the years 1990 to 

2008, taking into account that within the county both cattle species above discussed are 

reared. The buffalo entered within exploitation in the area shortly before the last decade, and 

because of their low number, we still refer only to cattle. When referring to the period 

preceding 18 years, the number of cattle of which evolution is marked by a sharp decrease in 

2008 compared to 1990 registered a decrease of 60%. Because the reasons of these 

developments are well known, we want to emphasise only two issues that we consider most 

significant and with immediate implications for this important economical and animal 

production area. We particularly refer to the high percentage of the herd of cows that are 

over 13% of the total weight ,of only 3.52% that of heifers, or almost 57% present nucleus.  

 XXIX



The first consequence of this structure is found to concern the very limited 

possibilities to increase the herd of cows, and the second concerns the indices of their 

normal replacement and thus extend the operating life, aspects that are aggregated onto 

negatively on genetic progress of cattle population.  

Not least the breed structure is interesting, in the sense that in the year 2000 there is a 

growing orientation towards Romanian Black Spotted Breed, which from 0.26% in 1990 and 

0.61% in 2000, reached a share of 18.22% in 2008, but that trend is not accompanied by the 

same measure as a material and technical basis.  

Regarding the evolution of the structure of cattle farms based on nucleus strength in 

exploitations (5.2) in the dynamic between the years 2000 to 2008 (table 25), is in fog and to 

chance, which marked the first row of cows on the farm average load, which increased from 

2.15 to 3.33 heads (average increase of 0.15 head by year). Note that the total number of cattle 

farms fell in the eight years with 22.52% (6805 farms), but the proportion of farms with 1 to 5 

cows remained virtually constant 97.04% to 98.96%), which illustrates the difficulties of 

development in this area. We refer in this respect to the possibilities concerning the 

organization of improvement of these herds, mating matching, recovery of milk production, 

organization fattening farms  and more.  

In the same time, we cannot get over the fact that most owners with 3 and 5 cows by 

farm, are older than 65 to 70 years, which warns that waiving their concerns in the next 2 to 5 

years, respectively raises numerous and profound difficulties in the future maintenance of the 

current dairy herds. The breeding and the way to achieve it (5.3), reveals concerns supported 

the county in this direction (table 27), meaning that in the present the number contained in the 

AI network in the last 5 years is between 88.62% (in 2008) and 96.56% (in 2006). Except that 

semen used comes exclusively from improvement destined bulls tested. A more difficult 

situation meets for natural service network, which even decreased as a share in the last 8 years 

by 3 times, and only about 10% of the bulls used are approved.  

An issue which reflects the genetic progress over time, is the evolution of the  cattle 

herd weight contained in the official control of production and application of the methodology 

subject regulations (5.4). During the 8 years covered by the study, it was revealed a 
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pronounced downward trend in general (table 29), which is highest in 2000 and minimum in 

2005, then increased to 13% in 2007 and 23% in 2008, following forms of incentives adopted 

in this regard, but that did not respect the legal methodology of including in control. In fact, 

the same period (2000 - 2008) conclude lactates number to those in control, range from 

38.28% in 2000, increased to 75.43% in 2004 and decreased to 45.01% in 2008, with some 

differences based on breed type (table 30).  

The status report clearly marked the annual number of providence, the number of 

individuals entering and leaving the control (table 31).  

The results lead to the need for sustained follow-up concerns and how to conduct 

checks on a serious review of the movement justified the course of the number leaving or 

entering into this action. At the same time an equally important aspect is the size of farms 

included in the control. In this regard, it is sufficient to refer to the share holdings contained in 

OCP depending on their size compared to the period of two years, so (in%): 

 

The size group of rearing farms function 

of exploited cattle effectives 

 

2005 2008 

1 – 3 cows        92.46  83.67 

4 – 15 cows           5.23
97.69 

  12.82 
96.49

> 15 cows              2.31       3.51 

 

If we consider the role of some reduce size rearing farms in the process of population 

improvement, the coments becam useless and whole action without effect. 

Chapter VI is a substantial part of the work, which refers to "phenotypic” 

characterization of the main features of milk towards the population of cattle raised in the 

county of Mureş, which according to the pursued objectives, is structured in two 

subsections. In the preambule to this chapter (6.1), are the main features of ANARZ milk 

production published in the last nine years for total control and then actually contained in the 

two main breeds raised in the area (table 33).  
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Without going into details, the data presented highlighted the stabilized organic milk 

production towards the populations of cattle raised in the county of Mures and the progress 

made within the time reference, which generally are at above average levels of production 

indices phenotypic track. In the first chapter (6.1) are presented the results of research 

conducted on the main phenotypic features of milk production in Romanian Spotted Breed 

Simmental type, which included a herd of 2976 heads who finished a total of 8898 lactations, 

effectively providing abundantly fair characterization of the population increased in the area. 

Among the many features researched and presented in the paper, we are motivated to present 

some points which we consider to be most significant (table 34).  

Breeding for the main activities undertaken, holds out the age of first calving, which 

is on average almost 31 months (30 months and 29.5 days), a level which is extended over 

the optimal duration of such features with 18.5%, something which leads to conclusion that 

we must intensify our concerns for optimization technologies to increase breeding youth by 

reducing it to normal (27 months), which on the one hand it represents a step in precocizarea 

race and reduce current investment spending over 18% . As regards the other features that 

affect the activities of breeding, for easier presentation and interpretation, we carried out 

some processing, as follows: 

 
Lactation order 

Issue U/M 1 2 3 4 5 6 and > By total 
lact. 

Natality index %               91.65           93.20        92.13        91.39       92.04 92.04 
%     81.14           79.69         81.02        80.95       81.42 80.55 Of    CI – DLT 

                 RM %     18.86           20.31         19.98        19.05       18.58 19.45 
Service period days               115              108            112            115          118 113 
Compared to normal + %              40.02          31.71          36.59         40.24      43.90 37.80 
DLN of DLT % 88.85 89.70 91.55 91.36 91.86 91.14 90.15 

 

In the context of the above mentioned issues, it shows an average time interval 

parturitions (396.55 days) that corresponds to a birth rate of 92.04%, with some differences 

depending on lactations considered, between 91.39 to 93.20 %, values that can be appreciate 

that being best. However, there are real opportunities for optimization of this indicator, a more 
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judicious tracking service regularly and the rest breast, which currently indexes have higher 

values of the normal 37.8% and 19.45% respectively.  

Regarding the level and quantity of milk production dynamics, there are necessary to 

make some emphasis. In this respect, if we consider the quantity of milk production reported in 

the technical and material conditions and current knowledge of farmers, including the size and 

degree of fragmentation of holdings, we can say that they are satisfactory, but on closer analysis, 

we can state that rearing technologies bring not only the potential of genetically expressible 

insufficient biological material existing in service. In such contexts, in addition to the data table 

(table 34, fig. 11), we also present some processed values as: 
Lactation order 

Issue 
1 2 3 4 5 6 and > 

By total 

lact. 

The share of quantitative milk production by maximal lactation  (%) 

By total lact.  91.65 97.55 99.16 100 96.72 93.60 95.89 

By normal lact. 90.81 96.13 98.94 100 97.18 94.59 95.30 

Average daily milk quantitative production kg 

By total lact.  13.67 14.64 14.96 15.02 14.60 14.09 14.29 

By normal lact. 14.05 15.10 15.31 15.44 15.02 14.67 14.80 

By dif.lact. 8.30 8.97 11.15 10.50 9.74 8.21 10.40 

Prod. LN/LT (%) 93.05 92.56 93.71 93.92 94.36 94.91 93.94 

 

For the purposes of the above mentioned issues, changes the amount of milk 

production (including those two important components of milk) is characterized by an 

almost linear trend, with differences limited to the maximum lactation, which lies in 

lactation IV.  

Meanwhile, the share of over 90% of milk production in first lactation reached the 

maximum points of the studied biological material reserves and required unconditional 

growth and applied rearing technologies, which are currently modest and they do not 

expressible genetic potential value of the reference population.  

This fact is confirmed by developments in production by lactations (table 35, fig. 12), 

which in all cases show that the lactations achieve maximum production after the first check 

without exception, than it is descending. In terms of qualitative characteristics of the studied 
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population, it meet favorable features, marked by an average content exceeding 4.1% fat and 

3.28% protein, values that are above breed average for the country (table 33, fig. 13). If we 

consider the evolution of these components and lactations, these features present themselves 

almost constant values, with small and insignificant differences. The following subchapter 

(6.2) aims to characterize the main phenotypic features of milk production of public bred 

Romanian Black Spotted Breed conducted on a total of 616 cows that actually met 1794 

finished lactations  (table 36, fig. 14,  and 15).  

Without going into details, the main indices achieved noteworthy activity of breeding, 

of which we notice the first calving age with a long time almost 5 months, with implications 

that the characteristics of the index birth, as follows:  
Lactation order 

Issue U/M 1 2 3 4 5 6 and > By total 
lact. 

Natality index %             87.62         87.65        87.13        88.48       87.94 87.52 
Of  CI – DLT %      83.31           82.70         83.11        83.11       81.88 82.76 
Service period zile               133              132            135            129          131 133 
DLN din DLT % 85.26 85.87 84.88 86.13 86.86 89.80 85.77 

 

Therefore, it follows an average birth rate of only 87.52%, a level that is required and 

can be improved by a more judicious a result of breeding, especially by shortening the 

period service which is now extended to over 30% of normal. In terms of quantitative 

production of milk, it is averaged over all normal lactation 5290 kg, with lactations during 

an almost linear trend. Note that the maximum lactation is achieved in the IV, with a share 

of 88.15% achieved, lactations difference lies in values under 3%, look at that if we consider 

and average yields on lactation, we can say that at present farmers are not prepared for this 

race to put the potential of this population. More favorable is the qualitative traits of milk 

production within the meaning of its content in fat than 4% and 3.31% of the protein.  

In the end of this chapter we made a comparison of the main economical and animal 

production features set in that research conducted and the results reveal differences in terms 

of quantitative characteristics of milk are the most numerous cases and provided statistically 

significant.  
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Chapter VII contains the results of research conducted on the "main index” toward 

phenotypic milk production holdings in some reference in the county of Mures. In fact, this 

chapter concerns the research played in the previous chapter, by extending them over some 

of the most significant holdings, which for technical and material conditions that have 

different production warrants performance. Predetermined objectives and outcomes for 

research obtained, are illustrated in this chapter structured into five subsections, which will 

be presented as follows.  

In this context, the first chapter (7.1) presents the results of research carried out in 

terms of technical-organizational and social economical exploitation of cattle farms 

including seven Romanian Spotted Breed Simmental type farms and three Romanian Black 

Spotted Breed operating farms, with minimum 70 cows, who also are included in Chapter IV 

- biological material and working method. It is a very substantial chapter, in which for each 

of the 10 farms included in the research, are given the main characteristics of their specific 

economic and technical, towards the main indices phenotypic milk production in six 

dynamic lactations (tables 37 - 47, 45 to 47 , fig. 19 - 37).  

Because research conducted and the results meet a high volume of data, in this 

summary we will only refer to the comparative situation of the main phenotypic features 

average milk production towards those holdings. If the seven farms that have Romanian 

Spotted Breed Simmental type in service (table 44), a first issue that ought to be stressed is 

that the average total lactation limits vary between 319 to 329 days and normal lactations 

between 290 - 297 days, values that are in fact interdependent, while average quantitative 

yields covering the normal lactation are 4148 kg and 5099 kg, i.e. the limits of media 

changes of 950 kg (i.e. the relative values of 23%).  

We cannot ignore that six of the seven populations have a milk content of more than 

4% fat, respectively of two reference populations, milk protein content over 3.3% and four 

of them were between 3.2 - 3.3% protein and one is below 3.2%. If we make a ranking of the 

seven farms according to normal milk production per lactation, the levels in fat and protein, 

namely the amount of their accrued and birth index, the order of the seven farms is: SC 
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Ambisco LLC; SC Mabis LLC; SCDCB Targu - Mures, SC Agro, Cristeşti SA, SC Agrocris 

SA, SC Sanagra SA (F. Seuca); SC Sanlacta SA (F. Botorca). 

According to above mentioned issues on the comparison of farms breeding Romanian 

Spotted Breed Simmental type, without going into any details, however, we do a parallel 

synthesis with three farms rearing the Romanian Black Spotted Breed. In this respect, we 

provided statistically significant differences between the obtained production performance in 

Lechinţa farm and the other two farms, which represents 35% differences in the amount of 

milk production and 75% for the combined amount of fat and protein (table 48 ).  

Meanwhile, Lechinţa farm holds intermediate values in  activity of breeding and their 

implications are important. If we consider, however, towards the main index economical, 

animal production and phenotypic features followed, that the three farms rank as follows: in 

first place ranch Lech, after which a difference of 1655 kg milk is equal to the other two 

farms, but that if we account the cumulative average amount of fat and protein, in third place 

stands firm and the second Ambisco Mociar farm. In line with those presented, it appears 

that two of the farms included in research is increasing both races, that the same technical 

and material conditions, which highlights the competitiveness of the two races operated 

under identical conditions.  

For the research results already obtained and submitted to analysis, we made 

comparative analysis and results that if we analyze both technical and material conditions 

(table 49), highlighted in both farms, very small and insignificant differences for all 

phenotypic traits concerning milk production were obtained. In other words, does not make 

different operating conditions especially towards milk production, not justified preference of 

breeders for Romanian Black Spotted Breed, especially if we consider them different and 

with high suitability towards meat production. I 

In other words, the findings come from themselves, conclusions that are generated by 

the potential genetic differences between the two breeds, which in turn claim technological 

conditions of different operating conditions which directly influence expression level of their 

genetic potential. According to research imposed objectives, and working methodology 

adpoted, besides holdings outlined above for a better illustration of the development and 
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progress towards milk production, we established Romanian Spotted Breed Simmental type 

and six Romanian Black Spotted Breed farms, in all cases of private property.  

In this respect, qualities sought were rendered in dynamic period of 2000 or the year 

they were created and were included in official control of the production network. The 

results obtained are given in the chapter 7.4. (table 50). Analysis of phenotypic traits of milk 

production in Romanian Spotted Breed Simmental type (table 50) reared in surveyed farms 

emphasizes a different pattern depending on ownership reference. First, in terms of the most 

important activities of breeding, they do not show any progress on the range of the 8 - 9 

years analyzed. In other words in any of the farms analyzed showed no interest in improving 

technology to increase young female replacement and reduced capital expenditure in this 

section. In fact, the issue that manifests itself as regards the interval between the index birth 

parturitions respectively, qualities which in turn is maintained in the years analyzed the 

dynamics very close and constant values.  

In terms of quantitative production of milk, it is a dynamic steadily upward since the 

early years of this decade until 2006, then 13.6% shows a stationary nature, 59.2% of those 

investigated were down and only 27.2% of the trait continues to evolve upward (6), but cows 

herds have higher operating and enjoy some additional benefits from the processors. 

Meanwhile, in farms with smaller herds, we met some differences in terms of selling price, 

small grants for this product and uncertainty granting it. With regard to milk quality, content 

in the two parameters, fat and protein, it is constantly evolving in all examined farms.  

The last part of this chapter (subsection 7.5) the results of conducted research on the 

evolution of the number of cows included in official control network, milk production and 

the major phenotypic features of their total production and breeds, were considered 

depending on the size of farms in the dynamic between the years 2001 - 2008 (table 51 - 53, 

fig. 38). Of the many results we shall highlight only two of the most significant. First, 

noteworthy that regardless of breed, the share of farms with dairy herds with 7 cows in 

exloitation are dominant with Romanian Spotted Breed Simmental type and Romanian Black 

Spotted Breed:  
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The size of the farms by size: 

1 – 7 cows 8 – 31 cows 32 and > 32 Year B.R. B.N.R B.R. B.N.R B.R B.N.R 
2001 50.05 15.19 5.17 14.66 44.78 70.15 
2004 43.27 13.39 7.49 11.38 49.24 75.23 
2008 44.00 7.78 19.70 10.13 36.30 82.09 

 

Meanwhile, seven of the eight sizes of holdings (except those with effective between 

23 to 63 cows), average yields achieved in 2004 are marked by a substantial increase until 

2008 after which they steadily reduced, averaged over all farm size reduced by over 8%. 

Such a development have multiple causes, including more important is the training of 

farmers, farming and mining technology adopted, leading to capping the level of production 

value of about 4500 kg milk, with some minor differences of breed, and the conclusion will 

follow.  

In the last chapter (VIII), we put the key findings of research carried out regarding the 

"The conduct of activities to improve the populations of cattle in the county of Mures, with 

special reference to the breeding system, the improvement of the bulls used in artificial 

insemination network and membership of their breed, that can strengthen training and 

breeding lines of  Romanian Spotted Cattles. 

 First is to note the high percentage of the number of females in the network of 

artificial insemination (table 54), which is now about 94% (compared to only 60% by 

country) and the value of improving the bulls use, value in last three years is over 110% in 

less than 99% of them. At the same time, the belonging to their race in the last 10 to 15 years 

is more than 90% due to the German Spotted Breed and breed difference is made by the Red 

Holstein bulls or Baltic German with 50% Red Holstein. In this context, we can say that 

Romanian Spotted Breed Simmental type population is reproductive open, the proportion of 

blood to German Spotted breed exceed 75% for livestock destined toartificial insemination 

network and between 37.5 to 50% of the network natural service, a situation which is 

relevant for Romanian Black Spotted Cattle.  
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Examining the breed structure of the bulls used in artificial insemination network to 

establish the possible potential breeding lines identified and strengthened, we have 

undertaken studies on 30 breed structures and heritage primiparous half/sisters by  paternal 

Romanian Spotted Breed Simmental type and seven such structures in Romanian Black 

Spotted Breed. In this respect, based on major phenotypic features towards milk production 

in the county the 30 paternal family structures have been classified at a rate of 20% in 

breeders, 46.67% do not matter and 33.33% have a negative effect. Also, these studies were 

extended to determine the effect of different operational technologies and highlighting the 

potential expressed by the production of family structures operating in the same 

technological conditions.  

Based on these investigations, we identified opportunities for training and breeding 

lines to reinforce the Romanian Spotted Breed Simmental type (as it) of which mention lines 

from Rikkert (code 50580), Faucon (code 50011), Fez (code 50440) and Morello (code 

50603), to which I have in the lines Bimbo (code 50583 and Pieter (code 50652), to the 

extent that these two latter are of interest to neighboring counties.  

The last part of the work ends with the main conclusions based on research conducted 

and the results of which we still synthetic present the most significant:  

Research conducted on the phenotypic characterization of the main features of milk 

towards the populations of cattle breeds within specifical economical and social geo-

climatice conditions from the county of Mureş County , led to the establishment and 

highlight the many aspects of which is due to conclude on the most important.  

First, the analysis of official control of production mentioned in dynamof  Mures, is a 

valuable biological material that meets phenotypic traits favorable towards milk production 

and fall indicators derived from the average of the country, with values ranging from 5 to 

18% depending on the considered ownership. We also want to emphasize the first calving 

age, averaged 31 months and 9 days, respectively, birth index exceeding the threshold of 

93%, and actual production of milk per lactation, which is over 4500 kg milk and 330 kg 

cumulative amounts fat and protein.  
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While differences are highlighted and production of the two main breeds raised in 

that amount of milk production differs by 15.8%, but with a lower birth rate index by 4% to 

Romanian Black Spotted Breed to Romanian Spotted Breed Simmental type. We consider 

few details to show the general appearance of the characterization of populations of cattle 

raised in the reference, in terms of some phenotypic features of their production towards 

milk. 

 For carried out research, they ought to be separately on each of two breeds examined 

and comparison must be made. Regarding the Romanian Spotted Breed Simmental type 

(table 34), we noted the activities of breeding, primarily age at first calving is making almost 

31 months, i.e. a longer period with 18.5% above the desired level is found directly on 

capital expenditure to ensure biological material replacement, a situation caused by poor 

technology to increase youth. When referring to other activities of breeding, birth 

noteworthy index, which is averaged over 92%, but may indicate that a slight improvement 

was obtained, if we consider the duration of service period by total lactation and mammary 

repause  

Analyzing the evolution of the number of cattle included in official control of 

production by exploitation size, shows a structure according to the changing nature of race 

and their share in the overall and specific existing territorial and year (table 51). When 

referring to the overall population of cows included in the OCP of any breed, it generally has 

a slightly upward character between 2001 - 2007 and explosive in 2008 (fig. 38), something 

which has consequences on the structure of their breed.  

Thus, the share of the number of dairy cows covered by the OCP on the breed in 2001 

was 1.01% of the Brown breed, for 92.34% of Romanian Spotted Breed Simmental type and 

6.65% for the Romanian Black Spotted Breed, report in the same order to change this kind 

of breeds: 0.37%, 82.32% and 17.29% to 0.02% are added together with Pinzgau breed, iun 

this way growth is evident in Romanian Black Spotted Breed .  

Among the many actions which contribute to achieving genetic progress in operating 

the existing cattle populations, it is necessary to remember the first most important levels, 

which are the proportion of nucleus herds contained in network and artificial insemination 
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usedto improve breeding value. In this respect, in the county of Mureş there remains a 

concern and actions are directed to support the coverage of as high proportion is possible for 

strengthening the artificial insemination network, which currently is 94.15% (table 54) 

compared to only 60% as is the whole country. In terms of other indigenous breeds bred 

improved in the area, we have to ensure the necessary semen imported from the countries of 

origin.  

A more particular situation is revealed concerning the way of using the seminal 

material delivered by meat breeds as Aberdeen Angus beef, Blanc-Bleu-Belge, and 

Charolaise, from which were used in the past 3 years more than 13,700 doses (of which 

3.26% in 2006, 36.70% in 2007 and 60.04% in 2008), corresponding to approximately 6000 

products (meaning 6.95% of the product obtained in the last 2 years). In the same time, we 

mention that the territory does not have any fattening farm, which means that the resulting 

hybrids are transitional retrieve by several private complex, where after a short period of 

fattening are transferred to some Italian fattening cattle farms. In the present context, a key 

conclusion that emerges is the urgent need for developing and implementing a technology 

program for production and breeding bulls insurance on two different breeding patterns by 

breed, creating technical and organizational framework for conducting all technological 

phases required.  

The intensifying process requires training of farms staff and consultancy services, 

primarily to ensure an appropriate level of training towards the organization of biological 

material on main directions and destination of production, namely the change of design 

maintenance and food of cows for milk production. Research conducted on the genetic 

structure of biological material and the effect of different family structures based on sire 

heritage, led to the establishment of outputposibilities and consolidation of Romanian 

Spotted Breed Simmental type population of improved lines such as lines from potential 

Rikkert (code 50580), Faucon (code 50611), Fez (code 50440) and Morello (code 50603), to 

which it can be considered potential lines Bimbo (code 50583) and Pieter (code 50652), 

emphasized in conditions where these objectives will address and neighboring counties in 

rearing these breeds. As we previously sustained, achieving such objectives requires 
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updating technical program of improvement in terms of production methods and providing 

breeding bulls for mating the two networks, which can not be triggered by both bodies and 

state associations.  

We consider here the policy of the Ministry of Agriculture and Farmers General 

Cattle Association, together with the profile of their networks on the field. In the context of 

the above mentioned, it can be concluded that research conducted and results show the 

existence of valuable cattle populations in the county of Mures where the breeding activity, 

the main qualitative and quantitative indicators of milk production in the direction 

corresponding current stage of development of agriculture in Romania are acorrespondent, 

and by applying the requirement of technical and operational measures, we can evolve to 

higher economical and animal production performances.  

In this respect, the present study bring major contribution by supplying solutions for 

improving technical and economic measures imposed by the current situation and 

perspective, respectively implementing improvement methods in each breeding purposes, 

the content of breeding breeding material on production lines and destinations, and also 

measures to be taken at national level in this regard. 

 


