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INTRODUCERE 
 
 

 
Crearea de noi rase de ovine specializate şi ameliorate în direcţia creşterii 

producţiei de carne se datorează interesului crescut, la nivel naţional, pentru mărirea 

cantităţii şi îmbunătăţirea calităţii producţiei de carne. Aceste preocupări sunt în 

continuare însoţite de interesul constant pentru găsirea de noi tehnologii de creştere şi 

îngrăşare a tineretului ovin, alături de perfecţionarea celor deja existente. 

 În acest context, trebuie subliniat faptul că tendinţele, înregistrate în ultimele 

decenii la noi în ţară, în ceea ce priveşte creşterea ovinelor concordă pe deplin cu cele 

prezente în majoritatea ţărilor europene dar şi în SUA datorită cererilor pieţii.  

O particularitate importantă a comerţului de carne de ovine este dată de calitatea 

acesteia şi de faptul că  este considerată „delicatesă” în majoritatea bucătăriilor 

internaţionale.  

La nivel internaţional, menţinerea şi chiar creşterea interesului pentru carnea de 

ovine s-a datorat faptului că aceasta are o valoare biologică mare, fiind frecvent 

recomandată pentru consum oamenilor supuşi diverselor diete. În acest sens, se poate 

remarca faptul că în comparaţie cu carnea de bovine, cea de ovine are un conţinut în 

calciu şi fosfor mai ridicat (Ilişiu Elena şi colab., 2009).  

De asemenea, creşterea ovinelor, datorită diversităţii capacităţii productive, 

continuă să contribuie consistent, chiar şi la momentul de faţă, la formarea fondului de 

produse animaliere necesare consumului uman (lapte, carne, brânzeturi), dar şi la 

dezvoltarea economică efectivă, prin faptul că poate constitui materie primă pentru 

diverse sectoare industriale, prin aportul de: lână, piei, blănuri, oase, coarne ( Pădeanu I. 

şi colab., 2002). 

 Pe plan european, sunt considerate mari producătoare de carne de ovină, ţări 

precum: Marea Britanie, Spania, Franţa, Grecia, unde şi consumul este foarte ridicat. De 

asemenea, Noua Zeelandă şi Australia se remarcă prin potenţialul lor ridicat de 

producător şi exportator de carne de ovine. Exportul acestor mari producătoare este în 

mare parte destinat, aşa cum este şi de aşteptat, unor ţări cu o bogată tradiţie în consumul 
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cărnii de ovină. Astfel, printre cele mai mari consumatoare şi importatoare de carne de 

ovine, putem menţiona state precum: ţările din Orientul Mijlociu, Canada, Italia, 

Germania, Japonia etc. 

În ceea ce priveşte situaţia la nivel naţional, producţia şi exportul înregistrează o 

bogată tradiţie, ovinele şi produsele lor fiind întotdeauna apreciate la export, motiv pentru 

care au adus României resurse financiare considerabile.  

În vederea menţinerii acestui trend, în condiţiile modificării dramatice a preţurilor 

actuale ale cărnii de ovine, îmbunătăţirea producţiei de carne a raselor locale a devenit o 

necesitate tot mai stringentă. 

 

 

PARTEA I 

ACTUALIT ĂŢI ŞI PERSPECTIVE PRIVIND CRE ŞTEREA OVINELOR 

PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE 

 
CAPITOLUL I 

PRODUCŢIA DE CARNE DE OVINE 

 

Acest capitol este structurat în trei subcapitole, în care este tratată evoluţia 

producţiei de carne de ovine pe plan mondial şi naţional; consumul căîrnii de ovine pe 

plan mondial şi naţional şi unele rezultate privind producerea cărnii de tineret ovin 

îngrăşat intensiv la noi în ţară. 

 

CAPITOLUL II 

APRECIEREA CALIT ĂŢII CARCASELOR ŞI A CĂRNII 

 

În acest capitol, pe baza bibliografiei studiate, sunt prezentate detalii referitoare la 

însuşirile calitative şi cantitative ale carcasei, respectiv: greutatea, conformaţia, 

compoziţia tisulară, compoziţia fizică şi chimică, precum şi însuşirile senzoriale ale 

cărnii. 
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PARTEA A II-A 

CERCETĂRI PROPRII 

 

 

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA CERCET ĂRILOR 

 

3.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

 

Cercetările care fac obiectul prezentei teze de doctorat au avut drept scop 

determinarea aptitudinii rasei Albă Norvegiană de a fi utilizată pentru încrucişări cu rasa 

autohtonă Ţurcană, în vederea ameliorării producţiei de carne a celei din urmă. Astfel, a 

fost studiată dinamica de creştere, reflectată prin greutatea corporală la diferite vârste şi 

prin sporul mediu zilnic la mieii hibrizi Albă Norvegiană x Ţurcană comparativ cu mieii 

din rasa Ţurcană, folosiţi ca martor, în doi ani experimentali, repectiv 2008 şi 2009. 

Cercetările au vizat, de asemenea, stabilirea însuşirilor calitative ale carcaselor şi 

cărnii la tineretul ovin supus îngrăşării cu o durată de 79 zile după înţărcare. 

Cercetările efectuate constituie o premieră naţională, dat fiind faptul că un astfel 

de hibrid nu a mai fost produs şi studiat în ţara noastră, rasa Albă Norvegiană fiind pentru 

prima dată importată în România. 

Pornind de la ipoteza că hibrizii F1 manifestă efect heterosis cu privire la 

majoritatea caracterelor cantitative, s-a încercat verificarea acestei ipoteze la hibridul 

menţionat, cu privire la însuşirile care măsoară dinamica şi viteza de creştere, calitatea 

carcaselor şia cărnii. 

Astfel, obiectivul principal al experimentelor desfăşurate a fost acela de a testa 

aptitudinile de producere a cărnii de către tineretul ovin Albă Norvegiană x Ţurcană în 

comparaţie cu rasa Ţurcană.  

Obiectivele specifice au vizat: 
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� Testarea capacităţii combinative a rasei Albă Norvegiană cu rasa 

autohtonă Ţurcană şi compararea performanţelor în direcţia producţiei de 

carne a hibrizilor rezultaţi cu cele ale rasei pure Ţurcană. 

 

� Stabilirea dinamicii de creştere, respectiv evoluţia greutăţii corporale de 

la naştere până la vârsta de 160 de zile, atât la hibrizi, cât şi la rasa 

Ţurcană. 

 

� Stabilirea vitezei de creştere, respectiv sporul mediu zilnic, pe faze de 

creştere, pe parcursul intervalelor 0 – 60 zile; 0 – 120 de zile; 0 – 160 de 

zile; 60 – 120 de zile şi 120 – 160 de zile. 

 

� Stabilirea aptitudinilor pentru producţia de carne şi a principalelor 

caracteristici ale calităţii carcaselor şi cărnii la tineretul ovin supus 

îngrăşării. 

 În cadrul experimentelor de îngrăşare au fost testate aptitudinile de producere a 

cărnii de către tineretul ovin Albă Norvegiană x Ţurcană în comparaţie cu rasa Ţurcană. 

Pentru aceasta tineretul ovin de sex mascul a fost supus îngrăşării intensive pentru 

obţinerea categoriei comerciale „miel pentru carne macră”, într-un sistem de îngrăşare de 

79 zile, cu 2 faze: creştere -îngrăşare (65 zile) şi finisare (14 zile). Tot în cadrul planului 

experimental au fost stabilite etapele cercetării în succesiunea lor, pe faze şi acţiuni, care 

au fost respectate întocmai. Experienţele s-au desfăşurat prin repetare, în 2 serii, pe 

parcursul a 2 ani consecutivi, 2008 (august - octombrie) şi 2009 (august - noiembrie), în 

aceleaşi condiţii de întreţinere şi cu administrarea aceluiaşi tip de furaj la discreţie 

(tabelul 1). 

Prelucrarea şi interpretarea datelor s-a făcut după cum urmează: 

• valorile medii şi estimatele variabilităţii pentru caracterele urmărite au fost 

calculate folosind Programul STATISTICA v 7.0; 

• semnificaţia diferenţelor dintre mediile celor două loturi a fost determinată 

folosind testul neparametric Mann - Whitney. 
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 Tabelul 1 
Schema experimentală 

 
Anul 

experimental 
 

Scopul cercetării 
 

Locul şi  
perioada 

 

Numărul  
de loturi 

 

Capete/lot 
 

Obiective 
urmărite 

 

2008 

Testarea aptitudinilor de 
îngrăşare intensivă a 

hibrizilor de tineret ovin 
Albă Norvegiană x 

Ţurcană comparativ cu cei 
aparţinând rasei Ţurcană 

 

Localitatea 
Sărmaşag, 

judeţul 
Sălaj  

08.08.2008. 
– 

29.10.2008 

2 12 Aprecierea 
dinamicii de 
creştere 
 
Aprecierea 
calităţii 
carcaselor şi 
a cărnii 
 2009 

Testarea aptitudinilor de 
îngrăşare intensivă a 

hibrizilor de tineret ovin 
Albă Norvegiană x 

Ţurcană comparativ cu cei 
aparţinând rasei Ţurcană 

 

Localitatea 
Sarmasag., 

judeţul 
Sălaj  

19.08.2009.  
- 

05.11.2009 

2 12 

 

  

 

 

3.2 MATERIAL ŞI METODĂ 

 

Alegerea materialului biologic supus îngrăşării intensive s-a realizat ţinându-se 

cont de două aspecte: 

1. Alegerea raselor cuprinse în experiment.  

2. Gradul de omogenitate a loturilor experimentale supuse îngrăşării.  

Loturile experimentale au fost constituite din 12 capete tineret ovin se sex mascul. 

Pentru o mai uşoară urmărire a condiţiilor experimentale cele două loturi au fost notate 

astfel: 

1. Lotul 1 – Berbecuţi hibrizi Albă Norvegiană x Ţurcană (12 capete) 

2. Lotul 2 (M)  – Berbecuţi aparţinând rasei Ţurcană (12 capete) 

Pe toată durata îngrăşării, furajarea loturilor experimentale s-a făcut cu furaj 

combinat de creştere pentru miei în sistem intensiv, reţeta 1 – 308, de la firma Abomix 

Satu Mare şi cu fân de lucernă ad libitum. De asemenea, apa s-a asigurat la discreţie.

 Urmărirea evoluţiei greutăţii corporale la mieii de ambele sexe, de la naştere la 
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înţărcare, precum şi la cei din loturile experimentale pe parcursul îngrăşării şi a sporului 

mediu zilnic (SMZ) s-a făcut conform metodologiei uzuale de lucru. Evoluţia greutăţii 

corporale o fost determinată prin cântărirea individuală a animalelor din fiecare lot la 

începutul şi sfârşitul perioadei de îngrăşare. Sporul mediu zilnic înregistrat s-a determinat 

prin calcul aritmetic: sporul total raporat la numărul de zile din perioada de îngrăşare; 

sporul total reprezentând diferenţa dintre greutatea la finele perioadei de îngrăşare şi 

greutatea la începutul perioadei. La finalul îngrăşării s-a ales randomizat un număr de 5 

capete din fiecare lot experimental, care s-au sacrificat în vederea stabilirii însuşirilor 

cantitative şi calitative ale carcaselor şi cărnii. Calitatea carcaselor a fost determinată prin 

metode obiective, ce au avut în vedere: poderea părţilor componente ale corpului, 

greutatea carcaselor la cald şi la rece, principalele dimensiuni ale carcaselor, randametul 

de sacrificare, precum şi principalele părţi componente ale carcaselor (pe categorii 

merceologice de calitate). Compoziţia chimică a cărnii s-a stabilit conform schemei 

Weende, utilizându-se metodologia uzuală de lucru. 

 

CAPITOLUL IV 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

4.1 DINAMICA GREUTĂŢII CORPORALE ŞI A SPORULUI MEDIU ZILNIC, DE 

LA NAŞTERE LA ÎNŢĂRCARE, A MIEILOR HIBRIZI ALBĂ NORVEGIANĂ X 

ŢURCANĂ ŞI A MIEILOR ŢURCANĂ  DIN CELE DOUĂ SERII EXPERIMENTALE 

 

În tabelul 2 sunt prezentate în mod comparativ rezultatele  privind media, şi indicii 

de dispersie pentru  greutatea corporală şi sporul mediu zilnic la diferite vârste în cazul  

tineretului mascul  aparţinând celor două structuri  genetice (hibrizi  Albă Norvegiană x 

Ţurcană şi Ţurcană). Datele prezentate reprezintă rezultatele experimentului desfăşurat  

în anul experimental 2008.  

Din analiza datelor prezentate în tabelul 2 pentru înşuşirea: greutatea la fătare se 

poate constata că: hibrizii  înregistrează valori medii de 3,83 kg în timp ce mieii din rasa 

curată (Ţurcană) cântăresc la naştere în medie 3,63  kg. Diferenţa de 0,20 kg în favoarea 

hibrizilor nu este asigurată statistic.  
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Tabelul 2 

 

Evoluţia greutăţii corporale şi a sporului mediu zilnic de la fătare la înţărcare – tineret 
mascul, 2008 

 
 

Însuşirea Rasa n X  ± 
X

s  s V% Dife-
renţa 
± d 

t 

Greutatea la 
fătare, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 3,83 ± 0,11 0,54 14,15 
 
 

0,20ns 1,096 

Ţurcană 16 3,63 ± 0,15 0,59 16,33 
Greutatea la 60 
de zile, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 15,82 ± 0,27 1,37 8,69 
 
 

1,76***  3,852 

Ţurcană 16 14,06 ± 0,38 1,53 10,91 
Greutatea la 120 
de zile, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 25,57 ± 0,48 
 
 

2,44 
 
 

9,55 
 
 

2,34**  2,959 

Ţurcană 16 23,23 ± 0,64 2,56 11,01 
Greutatea la 160 
de zile, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 30,73 ± 0,62 
 
 

3,16 
 
 

10,27 
 

 

2,76**  2,688 

Ţurcană 16 27,97 ± 0,84 3,37 12,04 
Sporul mediu 
zilnic în 
intervalul de 
vârstă 0 – 60 
zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 199,89 ± 3,19 
 

16,26 
 
 

8,13 
 
 

32,24***  6,021 

Ţurcană 16 167,65 ± 
4,45 17,79 10,61 

Sporul mediu 
zilnic în 
intervalul de 
vârstă 0 – 120 
zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 181,18 ± 3,34 
 
 

17,04 
 
 

9,41 
 
 

21,83***  3,945 

Ţurcană 16 159,35 ± 
4,50 18,01 11,30 

Sporul mediu 
zilnic în 
intervalul de 
vârstă 0 – 160 
zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 168,18 ± 3,37 
 
 

17,18 
 
 

10,22 
 
 

17,08**  3,015 

Ţurcană 16 151,10 ± 4,71 18,86 12,48 
 

 
 

Masa corporală la 60 zile  şi la 120 zile înregistrează  valori medii de 15,82 kg, 

respectiv 25,57  kg pentru masculii hibrizi Albă Norvegiană x Ţurcană şi valori ceva mai 
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reduse, egale cu 14,06 kg, respectiv 23,23 kg pentru masculii aparţinând tineretului din 

rasa pură Ţurcană. 

Diferenţa dintre valorile medii ale celor două structuri genetice la vârsta de 60 zile 

este de 1,76 kg, diferenţă care din punct de vedere statistic este foarte semnificativă. 

La vârsta de 120 zile se înregistrează o diferenţă între cele două categorii analizate 

de 2,34 kg care este asigurată statistic pentru pragul de semnificaţie de 1%. Valorile 

coeficientului de variabilitate pentru cele două entităţi genetice, la însuşirile analizate 

anterior sunt în limite normale (8,69 % şi 11,01 %). 

Datele din tabelul 3 fac referire la rezultatele aceluiaşi experiment, desfăşurat în 

anul 2008 pe aceleaşi structuri genetice, dar, în acest caz, materialul biologic a fost 

reprezentat  de tineretul femel.  

Datele referitoare la greutatea corporală şi la sporul mediu zilnic de la fătare la 

înţărcare se înscriu în general pe aceeasi linie evolutiva ca şi în cazul masculilor, în toate 

cazurile fiind înregistrată superioritatea însuşirilor analizate la tineretul femel hibrid. 

În perioada de vârstă 0 - 60 zile hibrizii înregistrează un spor mediu zilnic de 

183,32 g în timp ce tineretul de rasă  Ţurcană realizează un spor zilnic de 150,32 kg. 

Diferenţa de 33,00 g este foarte semnificativă statistic. 

O valoare similară cu cea discutată anterior (respectiv perioada 0 – 60 de zile) a 

diferenţei dintre sporul mediu zilnic înregistrat de mieii hibrizi Albă Norvegiană x 

Ţurcană şi cei rasă pură Ţurcană, a fost obţinută şi în perioada 0 - 120 zile, respectiv 

24,87 g. Din punctul de vedere al semnificaţiei statistice, se înregistrează, de asemenea, o 

diferenţă foarte semnificativă ( p < 0,001). 

De la fătare la 160 zile sporul mediu zilnic la hibrizi este de 135,31 g, iar la 

Ţurcană de 130,18 g, diferenţa de 5,13 g fiind foarte semnificativă.  

Analizând nivelul variabilităţii prin prisma coeficientului de variabilitate (V %) se 

poate observa că aceasta se încadrează în limite normale, atât pentru masa corporală cât şi 

pentru sporul mediu zilnic (3,01 % - 11,67 %).  

Valorile înregistrate de masculi pentru masa corporală şi sporul mediu zilnic sunt 

mai mari decât la femele la toate categoriile de vârstă în cazul ambelor structuri analizate, 

respectiv mieii hibrizi Albă Norvegiană x Ţurcană şi din rasă pură Ţurcană. 
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Tabelul 3 
 

Evoluţia greutăţii corporale şi a sporului mediu zilnic de la fătare la înţărcare – tineret 
femel, 2008 

 

Însuşirea Rasa n X  ± 
X

s  s V% Dife-
renţa 
± d 

t 

Greutatea la 
fătare, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 3,46 ± 0,08 
 
 

0,40 
 
 

11,54 
 
 

0,35**  2,814 

Ţurcană 16 3,11 ± 0,09 0,36 11,67 
Greutatea la 60 
de zile, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 14,46 ± 0,11 
 
 

0,56 
 
 

3,88 
 
 

2,01***  1,756 

Ţurcană 16 12,45 ± 0,12 0,50 3,98 
Greutatea la 120 
de zile, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 22,92 ± 0,15 
 
 

0,79 
 
 

3,44 
 
 

2,78***  11,721 

Ţurcană 16 20,14 ± 0,17 0,67 3,34 
Greutatea la 160 
de zile, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 25,10 ± 0,16 
 
 

0,84 
 
 

3,33 
 
 

1,01***  3,875 

Ţurcană 16 24,09 ± 0,20 0,81 3,35 
Sporul mediu 
zilnic în 
intervalul de 
vârstă 0 – 60 
zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 183,32 ± 1,08 
 
 

5,51 
 
 

3,01 
 
 

33,00***  19,399 

Ţurcană 16 150,32 ± 1,27 
 

5,08 
 

3,38 
 

Sporul mediu 
zilnic în 
intervalul de 
vârstă 0 – 120 
zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 162,18 ± 1,00 
 
 

5,09 
 
 

3,14 
 
 

24,87***  15,025 

Ţurcană 16 137,58 ± 1,31 
 

5,26 
 

3,82 
 

Sporul mediu 
zilnic în 
intervalul de 
vârstă 0 – 160 
zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

26 135,31 ± 0,82 
 
 

4,19 
 
 

3,09 
 
 

5,13***  3,520 

Ţurcană 16 130,18 ± 1,29 5,18 3,98 
 

 

În tabelul 4 sunt prezentate în evoluţie datele referitoare la masa corporală şi 

sporul mediu zilnic la tineretul mascul aparţinând materialului biologic hibrid şi celui din 

rasă curată, care au făcut obiectul studiului din anul 2009. 
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Tabelul 4 
 

Evoluţia greutăţii corporale şi a sporului mediu zilnic de la fătare la înţărcare  
– tineret mascul, 2009 

 

Însuşirea Rasa n X  ± 
X

s  s V% Dife-
renţa 
± d 

t 

Greutatea la 
fătare, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 
 

 
3,98 

 
± 

 
0,09 

 
0,48 

 

 
12,16 0,42**  

 
 

3,182 
 
 Ţurcană 16 3,56 ± 0,07 0,27 7,54 

Greutatea la 60 
de zile, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 

 
17,09 

 
± 

 
0,20 

 
1,01 

 
5,94 3,03***  

 
 

8,943 
 
 Ţurcană 16 14,06 ± 0,29 1,15 8,18 

Greutatea la 
120 de zile, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 
 

 
27,40 

 
± 

 
0,28 

 
1,41 

 
5,16 5,03***  

 
 

13,023 
 
 Ţurcană 16 22,37 ± 0,19 0,78 3,47 

Greutatea la 
160 de zile, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 

 
34,18 

 
± 

 
0,33 
 

 
1,67 

 

 
4,90 

 

 
5,99***  

 
13,246 

Ţurcană 16 28,19 ± 0,21 0,85 3,03 
Sporul mediu 
zilnic în 
intervalul de 
vârstă 0 – 60 
zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 
 

 
234,13 

 
± 2,61 

 

 
13,30 

 

 
5,68 

 

 
46,63***  

 
8,906 

Ţurcană 16 187,50 ± 5,18 
 20,72 11,05 

Sporul mediu 
zilnic în 
intervalul de 
vârstă 0 – 120 
zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 

 
202,55 

 
± 

 
1,19 

 
8,39 

 
4,14 

40,37*** 

 
 

17,046 
 
 

Ţurcană 16 162,18 ± 1,25 5,01 3,09 

Sporul mediu 
zilnic în 
intervalul de 
vârstă 0 – 160 
zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 

 
197,57 

 
± 

 
1,17 
 

8,13 
 

 
4,11 

 

 
36,54***  

 
16,247 

Ţurcană 16 161,03 ± 1,09 4,37 2,72 
 

 
 

Indicatorii variabilităţii, deviaţia standard şi coeficientul de variabilitate, indică 

prin valorile lor faptul că materialul biologic folosit are o bună omogenitate pentru 

însuşirile analizate (tabelul 4). 
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Greutatea la fătare a hibrizilor 3,98 kg depăşeşte distinct semnificativ valoarea 

pentru acest caracter stabilită la Ţurcană, diferenţa fiind de 0,42 kg. 

Diferenţe foarte semnificative statistic între valorile medii ale masei corporale la 

masculii hibrizi şi la cei din rasă curată sunt prezentate la toate celelalte  3 categorii de 

vârstă: 3,03 kg la 60 zile, 5,03 kg la 120 zile, 5,99 kg la 160 zile toate în favoarea 

masculilor hibrizi. Sporul mediu zilnic înregistrat, pe toate perioadele analizate, este 

favorabil hibrizilor, diferenţele cuprinse între 36,54 g şi 46,63 g fiind foarte 

semnificative. 

La nivelul perioadei de vârstă  0 - 60 zile diferenţa între hibrizi şi Ţurcană pentru 

sporul mediu zilnic este de 46,63 g, diferenţă care se micşorează pe parcursul înaintării în 

vârstă la 40,37 g în perioada 0 - 120 zile, 36,54 g în perioada 0 - 160 zile, dar acestea 

rămân foarte semnificative statistic aşa cum am arătat mai înainte. 

În tabelul 5 sunt prezentate valorile medii şi estimatele variabilităţii pentru 

greutatea corporală şi sporul mediu zilnic de la fătare la înţărcare, precum şi diferenţele 

între medii, la tineretul femel născut în anul 2009. 

Greutatea medie la fătare la femelele hibride a fost de 3,51 kg, în timp ce mieluţele 

din rasa Ţurcană au avut o greutate medie de 2,94 kg, înregistrându-se o diferenţă 0,57 kg 

foarte semnificativă statistic în favoarea hibrizilor. 

Diferenţe de 1,43 kg, 2,74 kg şi 3,41 kg   toate foarte semnificative statistic în 

favoarea hibrizilor se înregistrează la vârstele de 60 zile, 120 zile şi 160 zile. 

Sporul mediu zilnic realizat în perioada 0 - 60 zile de hibrizi este de 183,31 g 

valoare ce depăşeşte sporul la rasaŢurcană pentru aceeaşi etapă cu 15,34 g, diferenţa fiind 

distinct semnificativă statistic. 

Toate celelalte valori ale sporului mediu zilnic în greutate ale hibrizilor sunt mai 

mari decât la rasa curată, diferenţele dintre valorile medii încadrându-se statistic la pragul 

de semnificaţie de 0,1% ( foarte semnificative). 

Coeficientul de variabilitate se încadrează între valorile 3,82 % - 15,16 % pentru 

caracterul spor mediu zilnic şi între 3,60 % - 12,28% pentru masa corporală, indicând o 

bună uniformitate a materialului biologic din cele două structuri de rasă. 
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Tabelul 5 

 
Evoluţia greutăţii corporale şi a sporului mediu zilnic de la fătare la înţărcare  

- tineret femel, 2009 
 

 

Însuşirea Rasa n X  ± 
X

s  s V% Dife-
renţa 
± d 

t 

Greutatea la 
fătare, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 
 

 
3,51 

 
± 

 
0,06 

 
0,28 

 
8,06 0,57***  

 
 

7,184 
 
 Ţurcană 16 2,94 ± 0,05 0,18 6,20 

Greutatea la 
60 de zile, kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 

 
13,77 

 
± 

 
0,20 

 
1,00 

 
7,24 1,43***  

 
 

3,695 
 
 Ţurcană 16 12,34 ± 0,38 1,52 12,28 

Greutatea la 
120 de zile, 
kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 
 

 
23,25 

 
± 

 
0,22 

 
1,12 

 
4,80 2,74***  

 
 

8,646 
 
 Ţurcană 16 20,52 ± 0,19 0,75 3,68 

Greutatea la 
160 de zile, 
kg 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 

 
29,59 

 
± 

 
0,22 
 

 
1,14 

 

 
3,86 

 

 
 

3,41***  

 
10,031 

Ţurcană 16 26,18 ± 0,24 0,94 3,60 
Sporul mediu 
zilnic în 
intervalul de 
vârstă 0 – 60 
zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 
 

 
183,31 

 
± 

 
3,03 
 

 
15,44 

 

 
8,42 

 

 
 

15,34**  

 
2,438 

Ţurcană 16 167,97 ± 6,37 25,47 
15,16 

Sporul 
mediu zilnic 
în intervalul 
de vârstă 0 – 
120 zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 

 
170,23 

 
± 

 
1,68 

 
8,55 

 
5,02 

18,66***  
 

7,633 
 

Ţurcană 16 151,56 ± 1,50 6,01 3,96 

Sporul 
mediu zilnic 
în intervalul 
de vârstă 0 – 
160 zile, g 

Albă 
Norvegiană  
x Ţurcană 

 
26 
 

 
170,46 

 
± 

 
1,31 

 
6,66 

 
3,91 

 

 
 

18,58***  

9,210 

Ţurcană 16 151,88 ± 1,45 5,80 
3,82 
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4.2 EVOLUŢIA GREUTĂŢII CORPORALE ŞI A SPORULUI MEDIU ZILNIC LA 

TINERETUL OVIN DE SEX MASCUL PE PERIOADA DE ÎNGRĂŞARE ÎN 

CADRUL CELOR DOUĂ SERII EXPERIMENTALE 

 

Analizând evoluţia greutăţii corporale şi a sporului mediu zilnic pe tot parcursul 

îngrăşării, în cei doi ani experimentali (tabelele 6  şi 7), se evidenţiază diferenţele dintre 

loturi în ceea ce priveşte aptitudinile acestora pentru producţia de carne.  

 Greutatea finală obţinută permite încadrarea tineretului ovin în categoria „miel 

pentru carne macră”, foarte solicitată în principal la nivelul pieţelor europene. 

 În anul experimental 2008, greutatea medie la începutul perioadei de îngrăşare 

este de 28,81 kg în cazul hibrizilor şi 27,72 kg în cazul indivizilor aparţinând rasei 

Ţurcană, iar diferenţa de 1,09 kg dintre mediile celor două loturi este nesemnificativă – o 

premisă esenţială în desfăşurarea unui astfel de experiment.  

Greutatea la începutul perioadei de îngrăşare are aceste valori deoarece vârsta 

hibrizilor la acea data era de aproximativ 145 de zile, iar cea a indivizilor de rasă curată 

era de aproximativ 160 de zile (tabelul 6). 

 Dinamica greutăţii corporale, evoluţia sporului total precum şi cea a sporului 

mediu zilnic pentru cei 12 masculi supuşi îngrăşării în anul experimental 2008, pe 

întreaga perioadă de îngrăşare de 79 de zile (08.08.2008 – 29.10.2008) este redată în 

tabelul 6. La sfârşitul perioadei de îngrăşare se poate constata o superioritate a mediei 

greutăţii hibrizilor de 3,24 kg, dar nesemnificativă statistic (tabelul 6). 

 În ceea ce priveşte sporul total, tineretul mascul de rasă Ţurcană înregistrează o 

medie de 15,09 kg comparativ cu 17,24 kg în cazul hibrizilor, diferenţa de 2,15 kg fiind 

distinct semnificativă din punct de vedere statistic. 

 De asemenea cel mai important indicator atât din punct de vedere biologic cât şi 

economic, sporul mediu zilnic, are o valoare uşor mai ridicată în cazul hibrizilor pentru 

acest an experimental (218,33 g faţă de 190,92 g), diferenţa de 27,41 g în favoarea 

hibrizilor fiind distinct semnificativă.  
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Tabelul 6 

 

Evoluţia greutăţii corporale şi a sporului mediu zilnic a tineretului  

ovin de sex mascul supus îngrăşării – 2008 

 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul 
Mann 

Whitney 
(p) 

Greutatea la 
începutul perioadei 
de îngrăşare (kg)* 

Albă Norvegiană x  
Ţurcană  12 28,81 ± 1,41 4,89 16,98 1,09ns 

 
0,226 
 

Ţurcană 12 27,72 ± 1,11 3,86 13,93 
Greutatea la 

sfârşitul perioadei 
 de îngrăşare (kg)**  

Albă Norvegiană x  
Ţurcană 12 46,06 ± 1,96 6,80 14,76 3,24ns 

 
0,142 

 
Ţurcană 12 42,82 ± 1,63 5,66 13,22 

Spor total (kg) 
Albă Norvegiană x  

Ţurcană 12 17,24 ± 0,70 2,44 14,16 2,15**  

 
 

0,007 
 

Ţurcană 12 15,09 ± 0,64 2,23 14,80 

Spor mediu zilnic (kg) 
Albă Norvegiană x  

Ţurcană 12 218,33 ± 8,96 31,04 14,22 27,41**  0,007 
 

Ţurcană 12 190,92 ± 8,17 28,30 14,82 
  *Vârsta la începutul fazei de îngrăşare a fost de 145 de zile la hibrizi şi de 160 de zile la Ţurcană 
 ** Vârsta la sfârşitul fazei de îngrăşare a fost de 225 zile la hibrizi şi de 240 zile la Ţurcană 

 

În anul experimental 2009, la începutul perioadei de îngrăşare greutatea celor 

două loturi a fost relativ omogenă, neexistând diferenţe semnificative din punct de vedere 

statistic între acestea – condiţie impusă de metodologia de cercetare în ceea ce priveşte 

constituirea loturilor experimentale (tabelul 7) . 

 Analizând datele din anul experimental 2009 (tabelul 7) putem constata că pentru 

toate caracterele luate în studiu hibrizii prezintă o superioritate foarte semnificativă din 

punct de vedere statistic faţă de indivizii aparţinând rasei Ţurcană, excepţie făcând 

greutatea corporală la începutul îngrăşării.  

Sporurile medii zilnice ale celor două loturi (tabelele 6 şi 7) au valori uşor 

inferioare datelor înregistrate în urma unor experimente similare. Acest lucru poate fi pus 

pe seama inputurilor reduse de nutreţ combinat,administrat pe durata îngrăşării.  

Alegerea acestei variante a fost făcută în scopul minimalizării costurilor, realizării 

unei eficienţe economice ridicate, în condiţii accesibile crescătorilor autohtoni. În aceste 

condiţii sporurile medii zilnice înregistrate pot fi considerate satisfăcătoare. 
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Tabelul 7 

Evoluţia greutăţii corporale şi a sporului mediu zilnic a tineretului  

ovin de sex mascul supus îngrăşării - 2009 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul 
Mann 

Whitney 
(p) 

Greutatea la 
începutul perioadei 
de îngrăşare (kg)* 

Albă Norvegiană x  
Ţurcană  12 24,93 ± 0,93 3,22 12,93 

+ 2,35ns 0,445 
Ţurcană 12 22,58 ± 0,61 2,12 9,39 

Greutatea la 
sfârşitul perioadei 
 de îngrăşare (kg)**   

Albă Norvegiană x  
Ţurcană 12 41,69 ± 1,08 3,75 9,00 

+ 4,63*** p<0,001 
Ţurcană 12 37,06 ± 0,66 2,28 6,15 

Spor total (kg) 
Albă Norvegiană x  

Ţurcană 12 16,77 ± 0,19 0,66 3,95 
+ 2,29*** p<0,001 

Ţurcană 12 14,48 ± 0,15 0,51 3,49 

Spor mediu zilnic (g) 
Albă Norvegiană x  

Ţurcană 12 212,50 ± 2,59 8,98 4,23 
+ 29,42*** p<0,001 

Ţurcană 12 183,08 ± 1,87 6,47 3,54 
  *Vârsta la începutul fazei de îngrăşare a fost de 154 de zile atât la hibrizi cât şi la Ţurcană 
 ** Vârsta la sfârşitul fazei de îngrăşare a fost de 233 de zile atât la hibrizi cât şi la Ţurcană 

 

 

 

4.3 VALORILE MEDII ŞI VARIABILITATEA PRINCIPALELOR PĂRŢI 

COMPONENTE ALE CORPULUI LA TINERETUL OVIN SUPUS ÎNGRĂŞĂRII 

 

Ponderea principalelor părţi ale corpului prezintă importanţă în legătură cu  

corelaţiile fenotipice, raporturile metabolice şi fiziologice care se pot stabili între 

dezvoltarea şi proporţia anumitor regiuni corporale sau părţi ale corpului şi aptitudinea 

raselor pentru producţia de carne.  

În acelaşi timp, studiul acestui aspect poate conduce la observaţii cu importantă 

aplicabilitate practică, referitoare la eficienţa sistemului de îngrăşare folosit, respectiv 

particularităţile sale tehnico - organizatorice. În această ordine de idei, trebuie subliniat 

faptul că este de dorit ca proporţia anumitor părţi componente ale corpului să fie cât mai 

mică (cap, extremităţi, piele etc.), iar a altora să fie cât mai mare (organe interne).  Astfel, 

în ceea ce priveşte experimentul realizat în anul 2008, valorile medii înregistrate pentru 

cele două loturi (tabelul 8) reflectă  diferenţe în ceea ce priveşte caracterele urmărite.  
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 Tabelul 8 

Valorile medii şi variabilitatea principalelor părţi componente ale corpului  

la tineretul ovin supus îngrăşării - 2008 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul 
Mann 

Whitney 
(p) 

Greutatea la 
sacrificare 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 43,10 ± 2,50 5,60 12,98  

5,66* 
 

0,047 
 Ţurcană 5 37,44 ± 1,70 3,80 10,16 

Greutatea 
carcasei la cald 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 20,52 ± 1,58 3,54 17,25  

3,61* 
 

0,030 
 Ţurcană 5 16,91 ± 0,75 1,67 9,87 

Piele 
(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 5,12 ± 0,37 0,83 16,25  

- 0,12ns 
 

0,500 
 Ţurcană 5 5,27 ± 0,16 0,36 6,80 

Cap 
(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 2,28 ± 0,18 0,40 17,38  

0,07ns 
 

0,460 
 Ţurcană 5 2,21 ± 0,06 0,13 6,07 

Extremităţi 
(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 0,95 ± 0,05 0,12 12,89  

- 0,11ns 
 

0,416 
 Ţurcană 5 1,06 ± 0,11 0,25 23,44 

Tub digestiv 
plin 
(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 9,40 ± 0,56 1,25 13,31  

1,28ns 
 

0,105 
 Ţurcană 5 8,12 ± 0,79 1,76 21,66 

Organe interne 
(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 2,51 ± 0,22 0,17 8,09  

0,41ns 
 

0,125 
 Ţurcană 5 2,10 ± 0,08 0,18 8,42 

 
 

Astfel, în privinţa greutăţii la sacrificare se remarcă diferenţe semnificative între 

cele două loturi, hibrizii înregistrând o medie de 43,10 ± 2,50 kg superioară lotului 

martor cu 5,66 kg. Masa carcasei la cald este de asemenea mai mare în cazul hibrizilor 

Albă Norvegiană x Ţurcană comparativ cu cea înregistrată în cazul lotului martor, 

diferenţa de 3,61 kg fiind semnificativă din punct de vedere statistic (p<0,05). În cazul 

greutăţii diferitelor părţi componente ale corpului, între cele două loturi experimentale, au 

fost înregistrate diferenţe mici, nesemnificative din punct de vedere statistic. Faptul că 

berbecuţii hibrizi au înregistrat greutăţi mai ridicate ale părţilor corpului fără importanţă 

merceologică se datorează faptului că aceştia au realizat o greutate corporală mai mare 

până la data sacrificării. Este de remarcat faptul că deşi valorile absolute şi cele relative, 
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ale greutăţii organelor interne, sunt mai mari în cazul hibrizilor, diferenţele (0,41 kg şi 

0,28%) nu sunt semnificative statistic (tabelul 8).  

 În anul experimental 2009, valorile medii şi estimatele variabilităţii privind 

greutatea principalelor părţi componente ale corpului tineretului ovin hibrid şi de rasă 

pură luat în studiu (tabelul 9), sunt similare celor din anul precedent (tabelul 8).  

 

Tabelul 9 

Valorile medii şi variabilitatea principalelor părţi componente ale corpului  

la tineretul ovin supus îngrăşării - 2009 

 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul 
Mann 

Whitney 
(p) 

Greutatea la 
sacrificare 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 42,20 ± 2,52 5,63 13,34 

+ 5,56* 0,030 
Ţurcană 5 36,64 ± 1,35 3,02 8,25 

Greutatea 
carcasei la cald 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 20,68 ± 1,59 3,56 17,23 

+ 4,26* 0,018 
Ţurcană 5 16,42 ± 0,70 1,56 9,50 

Piele 
(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 5,98 ± 0,46 1,03 17,15 

+ 1,04* 0,050 
Ţurcană 5 4,94 ± 0,27 0,59 12,03 

Cap 
(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 2,56 ± 0,17 0,39 15,28 

+ 0,38ns 0,125 
Ţurcană 5 2,18 ± 0,25 0,55 25,21 

Extremităţi 
(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 1,66 ± 0,15 0,34 20,25 

+ 0,34* 0,031 
Ţurcană 5 1,32 ± 0,05 0,11 8,30 

Tub digestiv 
plin 
(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 7,98 ± 0,72 1,61 20,23 

+ 0,64ns 0,337 
Ţurcană 5 7,34 ± 0,48 1,06 14,50 

Organe interne 
(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 3,58 ± 0,25 0,55 15,48 

+ 0,30ns 0,232 
Ţurcană 5 3,28 ± 0,06 0,13 3,98 

X1 – Albă Norvegiană x Ţurcană, X2 – Ţurcană 
 

Valorile medii şi estimatele variabilităţii privind greutatea principalelor părţi 

componente ale corpului (tabelul 9) înregistrate în anul experimental 2009 sunt similare 

celor din anul precedent (tabelul 8).  

Astfel, şi în acest an experimental, greutatea la sacrificare realizată de către 

berbecuţii hibrizi este superioară celei realizate de către berbecuţii din lotul martor, 
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diferenţa de 5,56 kg fiind semnificativă statistic (p<0,05). Aceeaşi diferenţă semnificativă 

(4,26 kg) se înregistrează şi la greutatea carcasei calde, caracter pentru care la hibrizi s-a 

înregistrat o medie de 20,68 kg faţă de numai 16,42 kg în cazul lotului martor. 

 Datorită greutăţii superioare la sacrificare în cazul hibrizilor Albă Norvegiană x 

Ţurcană şi greutatea principalelor părţi componente ale corpului a înregistrat valori 

superioare în cazul acestui lot. Diferenţele dintre mediile celor două loturi au fost 

semnificative statistic pentru caracterele: greutatea pieii şi extremităţilor (membrelor), în 

timp ce diferenţele înregistrate pentru: greutatea capului, greutatea tubului digestiv plin şi 

greutatea organelor interne nu sunt semnificative din punct de vedere statistic. 

În cazul ultimului caracter analizat, diferenţa de 300 g – în favoarea berbecuţilor hibrizi, 

deşi nesemnificativă statistic, prezintă o importanţă deosebită întrucât greutatea organelor 

interne concură la aprecierea randamentului comercial la sacrificare, constituind aşa-

numitul „al cincilea sfert” al carcasei. 

  

 

 

4.4 VALORILE MEDII ŞI VARIABILITATEA GREUT ĂŢII CARCASEI ŞI A 

RANDAMENTULUI LA SACRIFICARE LA TINERETUL OVIN SUPUS 

ÎNGRĂŞĂRII 

 

 

Una dintre cele mai importante caracteristici în aprecierea cantitativă a producţiei 

de carne o reprezintă greutatea carcaselor. Prin definiţie, greutatea carcasei reprezintă 

corpul animalului sacrificat după ce s-a îndepărtat capul (detaşat de la articulaţia occipito 

- atloidiană), pielea, masa gastro - intestinală şi organele interne (cu excepţia rinichilor şi 

a seului perireal), extremităţile inferioare ale membrelor (detaşate de la articulaţia carpo - 

radială şi respectiv a jaretului). 

 Greutatea carcasei, care poate fi determinată la cald (imediat dupa sacrificare) sau 

la rece (după 24 ore), prezintă o deosebită importanţă întrucât contribuie la determinarea 

randamentului la sacrificare (la cald şi/sau la rece). 
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În ţările mari producătoare de carne de ovină din Europa, greutatea carcaselor este 

foarte variată, astfel: Marea Britanie - 19 kg, Franţa - 18 kg, Germania - 20 kg etc. 

 Raportarea greutăţii carcasei la greutatea vie dă posibilitatea stabilirii 

randamentului la sacrificare. Acesta constituie un alt indicator cantitativ al producţiei de 

carne, cu importanţă comercială deosebită. Randamentul la sacrificare se stabileşte 

imediat după sacrificarea animalului (randament la cald) sau la 24 de ore după 

sacrificarea animalului şi păstrarea la 4˚C (randament la rece). 

În anul experimental 2008, în vederea aprecierii greutăţii carcaselor şi a 

randamentului la sacrificare, precum şi în vederea efectuării măsurătorilor pe carcasă, din 

fiecare lot experimental au fost alese câte 5 exemplare pentru a fi sacrificate.  

S-a avut în vedere ca acestea să prezinte o conformaţie corespunzătoare (armonie 

de ansamblu), tipicitate de rasă şi să aibă o greutate la sacrificare cât mai apropiată de 

media lotului.  

Valorile medii şi estimatele variabilităţii, pentru anul experimental 2008, în ceea 

ce priveşte greutatea carcaselor şi randamentele la sacrificare sunt redate în tabelul 10. Se 

remarcă faptul că pentru primele trei caractere luate în studiu (greutatea la sacrificare, 

greutatea carcasei la cald şi greutatea carcasei la rece) la tineretul ovin mascul hibrid 

Albă Norvegiană x Ţurcană s-au obţinut valori superioare comparativ cu tineretul ovin 

mascul aparţinând rasei Ţurcană. Aceeaşi tendinţă, respectiv superioritatea valorilor 

înregistrate pentru hibrizii Albă Norvegiană x Ţurcană (47,46%; 46,72%; 52,65%) 

comparativ cu tineretul mascul rasă pură Ţurcană (45,28%; 44,50%; 50,14%), se remarcă 

şi în ceea ce priveşte toate cele trei randamente la sacrificare analizate, respectiv la cald, 

la rece şi comercial (tabelul 10). 

În ceea ce priveşte diferenţele înregistrate între cele două loturi, pentru greutatea la 

sacrificare, greutatea carcasei la cald şi greutatea carcasei la rece (5,66 kg, 3,61 kg, 

respectiv 3,58 kg) se constată că acestea sunt semnificative (p < 0,05) din punct de vedere 

statistic în favoarea hibrizilor (tabelul 10). 

În ceea ce priveşte randamentele la sacrificare, deşi diferenţele sunt pozitive în 

favoarea hibrizilor (2,18 %, 2,23 % şi 2,51 %) sunt nesemnificative (p > 0,05) din punct 

de vedere statistic (tabelul 10).  
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Tabelul 10 

Valorile medii şi variaţia greutăţii carcasei şi a randamentului la sacrificare 

la tineretul ovin supus îngrăşării – 2008 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul 
Mann 

Whitney 
(p) 

Greutatea la 
sacrificare 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 43,10 ± 2,50 5,60 12,98 

+ 5,66* 0,047 
Ţurcană 5 37,44 ± 1,70 3,80 10,16 

Greutatea 
carcasei la cald 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 20,52 ± 1,58 3,54 17,25 

+ 3,61* 
 

0,030 
 Ţurcană 5 16,91 ± 0,75 1,67 9,87 

Greutatea 
carcasei la rece 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 20,20 ± 1,55 3,46 17,12 

+ 3,58* 0,030 
Ţurcană 5 16,62 ± 0,74 1,65 9,95 

Randamentul la 
sacrificare la 

cald 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 47,46 ± 1,66 3,71 7,83 

+ 2,18ns 0,416 
Ţurcană 5 45,28 ± 1,49 3,34 7,37 

Randamentul la 
sacrificare la 

rece 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 46,72 ± 1,61 3,60 7,71 

+ 2,23ns 0,416 
Ţurcană 5 44,50 ± 1,46 3,27 7,34 

Randamentul 
comercial la 
sacrificare 

(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 52,65 ± 1,11 2,48 4,72 

+ 2,51ns 0,200 
Ţurcană 5 50,14 ± 1,43 3,20 6,38 

 

Datele aferente anului experimental 2009, prezentate în tabelul 11, sunt foarte 

apropiate cu cele obţinute în anul experimental anterior, respectiv 2008. Aceeaşi tendinţă, 

respectiv superioritatea valorilor înregistrate pentru hibrizii Albă Norvegiană x Ţurcană 

(48,95%; 48,07%; 56,55%) comparativ cu tineretul mascul rasă pură Ţurcană (44,79%; 

43,76%; 52,76%), se remarcă şi în ceea ce priveşte toate cele trei randamente la 

sacrificare analizate, respectiv la cald, la rece şi comercial.  

Astfel pentru primele trei caractere luate în studiu diferenţele înregistrate în 

favoarea hibrizilor sunt semnificative (p < 0,05) statistic (tabelul 11). Din punct de vedere 

al greutăţii, carcasele pot fi încadrate în aceleaşi categorii ca şi în anul precedent. Gradul 

de variabilitate (V%) este mai mare la hibrizi (8,13% - 18,01%) comparativ cu rasa 

Ţurcană (1,93% - 10,22%), la toate însuşirile analizate.   
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Tabelul 11 

 

Valorile medii şi variaţia greutăţii carcasei şi a randamentului la sacrificare 

la tineretul ovin supus îngrăşării – 2009 

 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul 
Mann 

Whitney 
(p) 

Greutatea la 
sacrificare 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 42,20 ± 2,52 5,63 13,34 

+ 5,56* 0,030 
Ţurcană 5 36,64 ± 1,35 3,02 8,25 

Greutatea 
carcasei la cald 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 20,68 ± 1,59 3,56 17,23 

+ 4,26* 0,018 
Ţurcană 5 16,42 ± 0,70 1,56 9,50 

Greutatea 
carcasei la rece 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 20,32 ± 1,64 3,66 18,01 

+ 4,27* 0.018 
Ţurcană 5 16,05 ± 0,73 1,64 10,22 

Randamentul la 
sacrificare la 

cald 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 48,95 ± 2,03 4,55 9,30 

+ 4,16ns 0,149 
Ţurcană 5 44,79 ± 0,51 1,13 2,52 

Randamentul la 
sacrificare la 

rece 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 48,07 ± 2,12 4,74 9,87 

+ 4,31ns 0,105 
Ţurcană 5 43,76 ± 0,61 1,37 3,13 

Randamentul 
comercial la 
sacrificare 

(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 56,55 ± 2,06 4,60 8,13 

+ 3,79ns 0,105 
Ţurcană 5 52,76 ± 0,45 1,02 1,93 

 

Randamentele la sacrificare prezintă valori mai ridicate cu 4,16%, 4,31% respectiv 

3,79% în cazul hibrizilor Albă Norvegiană x Ţurcană comparativ cu rasa Ţurcană, dar 

aceste diferenţe nu sunt asigurate statistic (tabelul 11), deşi ele sunt relativ mai mari decât 

în anul 2008. 
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Fig. 1.  Carcase de tineret ovin hibrid Albă Norvegiană x Ţurcană, obţinute în urma  

sacrificărilor la sfârşitul perioadei experimentale – original 

 

 

Fig. 2.  Carcase de tineret ovin rasă pură Ţurcană, obţinute în urma  sacrificărilor la 

sfârşitul perioadei experimentale - original 
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4.5 VALORILE MEDII ŞI VARIABILITATEA PRINCIPALELOR 

       PORŢIUNI TRANŞATE DIN CARCASĂ LA TINERETUL 

OVIN SUPUS ÎNGRĂŞĂRII 

 

 

În anul experimental 2008, rezultatele referitoare la proporţia principalelor regiuni 

tranşate din carcasă oferă posibilitatea stabilirii cantităţii de carne din carcasă de calitatea I 

provenită de la tineretul ovin din cele 2 serii experimentale supuse îngrăşării intensive (tabelul  

12). Greutatea principalelor porţiuni tranşate din carcasă raportată la greutatea carcasei (la 

rece) reprezintă ponderea pe care acestea o au în carcasă (tabelul 12). Se remarcă faptul 

că la rasa Ţurcană proporţia restului carcasei (54,25%) este superioară cu aproximativ 

18% proporţiei cotletului şi a jigoului (45,75%), în timp ce la hibrizi valorile celor două 

ponderi sunt foarte apropiate (tabelul 12), respectiv 49,47% cotlet + jigou şi 50,53% rest 

carcasă.  Gradul de variabilitate al acestor însuşiri (V%) este mai pronunţat la hibrizi faţă 

de rasa curată Ţurcană, fiind dublu la toate însuşirile. Aceste valori demonstrează 

superioritatea performanţelor hibrizilor la care ponderea părţilor valoroase din carcasă, 

respectiv jigou + cotlet este mai mare, comparativ cu rasa Ţurcană. Astfel, în cazul 

carcaselor provenind de la tineretul hibrid porţiunile tranşate ce constituie carnea de 

calitatea I, respectiv cotlet + jigou, au o pondere mai ridicată cu 3,72 puncte procentuale 

decât în cazul carcaselor provenite de la rasa Ţurcană (tabelul 12).  

În anul experimental 2009, în ceea ce priveşte masa carcasei la rece, au fost 

înregistrate diferenţe semnificative statistic între mediile celor două loturi (p < 0,05), 

carcasele hibrizilor Albă Norvegiană x Ţurcană fiind cu 4,27 kg mai grele decât cele 

provenite de la indivizii de rasă Ţurcană (tabelul 13). 

S-au înregistrat diferenţe distinct semnificative în favoarea hibrizilor pentru 

caracterele greutatea jigoului, respectiv cantitatea de carne de calitatea I (greutate cotlet + 

jigou). Astfel, pentru primul caracter carcasele provenite de la berbecuţii hibrizii au 

prezentat o superioritate de 1,88 kg, iar pentru al doilea de 2,82 kg (p < 0,01).  

 



- Cercetări privind aptitudinile pentru producţia de carne realizate de tineretul ovin hibrid Albă Norvegiană x Ţurcană - 
Teză de doctorat, Nagy Béla 

 27

Tabelul 12 

Valorile medii şi variabilitatea ponderii principalelor porţiuni tranşate din carcasă la 

tineretul ovin supus îngrăşării - 2008 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţ

a ± d 
Testul Mann 
Whitney (p) 

Greutatea 
carcasei la rece 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 20,20 ± 1,55 3,46 17,12 

+ 3,58** 0,009 
Ţurcană 5 16,62 ± 0,74 1,65 9,95 

Greutatea jigoului 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 32,71 ± 0,21 0,48 1,45 

+ 3,54ns 0,264 
Ţurcană 5 29,17 ± 0,26 0,59 2,02 

Greutatea 
cotletului 

(cu şi fără coastă) 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 16,76 ± 0,12 0,26 1,58 

+ 0,18ns 0,465 
Ţurcană 5 16,58 ± 0,22 0,48 2,91 

Greutate 
 jigou + cotlet 

(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 49,47 ± 0,32 0,72 1,45 

+ 3,72**  0,009 
Ţurcană 5 45,75 ± 0,45 

 
1,01 2,20 

Rest carcasă 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 50,53 ± 0,32 0,72 1,42 

- 3,72**  0,009 
Ţurcană 5 54,25 ± 0,45 1,01 1,86 

  

 Tabelul 13 

Valorile medii şi variabilitatea ponderii principalelor porţiuni tranşate 

 din carcasă la tineretul ovin supus îngrăşării - 2009 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul  
Mann  

Whitney 
(p) 

Greutatea 
carcasei la rece 

(kg) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 20,32 ± 1,64 3,66 18,01 

+ 4,27* 0,018 
Ţurcană 5 16,05 ± 0,73 1,64 10,22 

Greutatea jigoului 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 33,53 ± 0,93 2,08 6,20 

+ 3,22 ns 0,072 
Ţurcană 5 30,31 ± 0,98 2,20 7,25 

Greutatea 
cotletului 

(cu şi fără coastă) 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 19,76 ± 0,88 1,96 9,92 

+ 1,08 ns 0,149 
Ţurcană 5 18,68 ± 0,79 1,77 9,47 

Greutate 
 jigou + cotlet 

(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 53,30 ± 1,77 3,96 7,42 

+ 4,31 ns 0,072 
Ţurcană 5 48,99 ± 1,68 3,76 7,68 

Rest carcasă 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 46,70 ± 1,77 3,96 8,47 

- 4,31 ns 
0,072 

 
Ţurcană 5 51,01 ± 1,68 3,76 7,38 
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  În ceea ce priveşte ponderea principalelor porţiuni tranşate din carcasă (jigou, 

cotlet etc.), se poate constata că pentru toate caracterele luate în studiu (cu excepţia 

ponderii restului de carcasă), hibrizii sunt superiori lotului constituit din berbecuţii din 

rasa Ţurcană, însă o diferenţă distinct semnificativă se înregistrează numai la ponderea 

greutăţii jigoului + cotletului (tabelul 13). 

 

 

4.6 VALORILE MEDII ŞI VARIABILITATEA PRINCIPALELOR DIMENSIUNI ALE 

CARCASEI LA TINERETUL OVIN SUPUS ÎNGRĂŞĂRII 

 

 

Măsurătorile efectuate în vederea stabilirii dimensiunilor carcaselor, contribuie la 

aprecierea globală a carcasei, unele dimensiuni fiind corelate cu cantitatea de carne din 

carcasă. Dimensiunile carcasei dau informaţii asupra dezvoltării acesteia, putând fi 

determinaţi principalii indici de apreciere ai carcasei.  

 În anul experimental 2008, datele prezentate în tabelul 14, reflectă o bună 

dezvoltare a carcaselor la ambele structuri de rasă. Spre exemplificare, menţionăm faptul 

că lungimea mare a carcasei are valori cuprinse în intervalul 73,50 cm (hibrizii Albă 

Norvegiană x Ţurcană) şi 71,40 cm (rasa Ţurcană), în timp ce lungimea jigoului a variat 

între 28,10 cm (hibrizii Albă Norvegiană x Ţurcană) şi 27,30 cm (rasa Ţurcană).  

Lungimea mică a carcasei, lărgimea carcasei şi lărgimea crupei în cazul carcaselor 

provenite de la hibrizi sunt cu 5,0 cm; 2,5 cm, respectiv 0,8 cm mai mari decât în cazul 

carcaselor provenite de la tineretul ovin de rasă Ţurcană (tabelul 14), aceste diferenţe 

fiind asigurate statistic (p < 0,05). 

 De asemenea, caracterele: lungimea mare a carcasei, lungimea jigoului, adâncimea 

toracelui, au valori medii mai ridicate în cazul carcaselor provenite de la berbecuţii 

hibrizi, însă aceste diferenţe sunt nesemnificative statistic (p > 0,05).  

 Singurul caracter pentru care carcasele provenite de la rasa Ţurcană sunt 

superioare celorlalte îl reprezintă adâncimea bazinului, dar nici în acest caz diferenţa de 

2,26 cm nu este asigurată statistic (tabelul 14). 
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În anul experimental 2009, similar anului, 2008, s-au înregistrat valori ale 

dimensiunilor carcasei care indică o bună dezvoltare a acestora, atât la hibrizii Albă 

Norvegiană x Ţurcană, cât şi la rasa pură Ţurcană (tabelul 15), deşi valoric acestea sunt 

mai reduse la unele însuşiri comparativ cu performanţele aceloraşi structuri de rasă 

înregistrate în anul experimental anterior.  

 

 Tabelul 14 

Valorile medii şi estimatele variabilităţii principalelor dimensiuni ale carcasei 

 la tineretul ovin supus îngrăşării – 2008 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul 
Mann 

Whitney 
(p) 

Lungimea mare a 
carcasei (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 73,50 ± 1,47 3,30 4,49  

2,10ns 
 
0,337 
 Ţurcană 5 71,40 ± 1,76 3,93 5,50 

Lungimea mică a 
carcasei (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 61,80 ± 1,38 3,09 5,01  

5,00* 
 
0,023 

 Ţurcană 5 56,80 ± 1,15 2,56 4,51 

Lungimea 
jigoului (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 28,10 ± 0,60 1,34 4,77  

0,80 ns 
 
0,200 

 Ţurcană 5 27,30 ± 0,54 1,20 4,41 

Lărgimea 
carcasei (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 22,30 ± 1,09 2,44 10,94  

2,50* 
 
0,030 

 Ţurcană 5 19,90 ± 0,33 0,74 3,73 

Adâncimea 
toracelui (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 26,86 ± 0,60 1,34 4,99  

1,56 ns 
 
0,072 

 Ţurcană 5 25,40 ± 0,58 1,29 5,10 

Adâncimea 
bazinului (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 15,64 ± 0,22 0,50 3,18  

- 2,26ns 
 
0,173 

 Ţurcană 5 17,90 ± 1,19 2,66 14,83 

Lărgimea crupei 
(cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 10,50 ± 0,32 0,71 6,73  

0,80* 
 
0,030 

 Ţurcană 5 9,70 ± 0,12 0,27 2,82 

  

Astfel, lungimea mare a carcasei are valori cuprinse în intervalul 71,50 cm 

(hibrizii Albă Norvegiană x Ţurcană) şi 68,70 cm (rasa Ţurcană). Pentru lungimea 

jigoului care a variat între 30,20 cm (hibrizii Albă Norvegiană x Ţurcană) şi 31,40 cm 

(rasa Ţurcană), la fel ca şi pentru adâncimea toracelui (29,28 cm la hibrizi şi 27,16 cm la 

Ţurcană), adâncimea bazinului (20,16 cm la hibrizi şi 18,20 cm la Ţurcană) şi lărgimea 
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crupei (15,54 cm la hibrizi şi 13,90 cm la Ţurcană), s-au înregistrat valori medii 

superioare anului 2008.  

Dacă se analizează, comparativ, la ambele structuri de rasă, însuşirile ce reflectă 

dimensiunile carcaselor exceptând lungimea jigoului, pentru toate caracterele analizate 

diferenţele sunt în favoarea hibrizilor Albă Norvegiană x Ţurcană (tabelul 15). 

  

Tabelul 15 

Valorile medii şi variabilitatea principalelor dimensiuni ale carcasei 

 la tineretul ovin supus îngrăşării - 2009 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul 
Mann 

Whitney 
(p) 

Lungimea mare a 
carcasei (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 71,50 ± 2,11 4,71 6,59 

+ 2,80ns 0,237 
Ţurcană 5 68,70 ± 0,90 2,01 2,93 

Lungimea mică a 
carcasei (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 59,00 ± 1,44 3,22 5,46 

+ 0,80ns 0,337 
Ţurcană 5 58,20 ± 1,19 2,66 4,57 

Lungimea 
jigoului (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 30,20 ± 0,86 1,92 6,36 

- 1,20ns 0,416 
Ţurcană 5 31,40 ± 1,34 2,56 8,15 

Lărgimea 
carcasei (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 20,00 ± 1,37 3,08 15,40 

+ 3,70* 0,014 
Ţurcană 5 16,30 ± 0,46 1,03 6,32 

Adâncimea 
toracelui (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 29,28 ± 0,68 1,52 5,19 

+ 2,12ns 0,149 
Ţurcană 5 27,16 ± 1,03 2,30 8,47 

Adâncimea 
bazinului (cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 20,16 ± 0,65 1,46 7,24 

+ 1,96* 0,037 
Ţurcană 5 18,20 ± 0,62 1,39 7,64 

Lărgimea crupei 
(cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 15,54 ± 0,37 0,84 5,41 

+ 1,64* 0,018 
Ţurcană 5 13,90 ± 0,57 1,29 9,28 

Perimetrul 
toracic 
(cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 77,66 ± 2,27  5,09 6,55 

+ 7,96** 0,006 
Ţurcană 5 69,70 ± 1,67 3,75 5,38 

Perimetrul 
jigoului 

(cm) 

Albă Norvegiană 
x Ţurcană 5 40,60 ± 2,39 5,35 13,18 

+ 8,04** 0,010 
Ţurcană 5 32,56 ± 0,59 1,32 4,05 

  

Diferenţele de 2,80 cm, 0,80 cm şi 2,12 cm înregistrate pentru caracterele: 

lungimea mare a carcasei, lungimea mică a carcasei, respectiv adâncimea toracelui sunt 

nesemnificative din punct de vedere statistic (p > 0,05). 
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Sunt semnificative statistic (p < 0,05) diferenţele în favoarea hibrizilor înregistrate 

pentru următoarele caractere: lărgimea carcasei, adâncimea bazinului, respectiv lărgimea 

crupei (tabelul 15). 

Este de remarcat faptul că pentru două caractere deosebit de importante în 

aprecierea unei carcase (perimetrul toracic şi perimetrul jigoului) diferenţele de 7,96 cm, 

respectiv 8,04 cm în favoarea hibrizilor Albă Norvegiană x Ţurcană sunt distinct 

semnificative din punct de vedere statistic (p < 0,01). 

 

 

 

4.7 COMPOZIŢIA CHIMICA A CARNII LA TINERETUL OVIN  

SUPUS ÎNGRĂŞĂRII 

 

Compoziţia chimică este un indicator care reflectă calitatea cărnii. Compoziţia 

chimică a cărnii de ovine variază în limite destul de largi, în funcţie de rasă, sex, vârstă, 

regiunea anatomică şi starea de îngrăşare. În general, analiza chimică a cărnii se face la 

nivelul întregii carcase, dar şi pe regiuni anatomice, astfel că la nivelul carcasei, 

compoziţia chimică a cărnii este variabilă în raport cu regiunea tranşată. Rasa şi furajul 

administrat sunt factorii esenţiali care contribuie la variaţia proporţiei de apă şi substanţă 

uscată în carne (Dărăban S., 2006; Ilişiu Elena, 2009). 

În anul experimental 2009, compoziţia chimică brută a jigoului atât la tineretul 

hibrid Albă Norvegiană x Ţurcană, cât şi la tineretul din rasa Ţurcană este prezentată în 

tabelul 16. Substanţa uscată a înregistrat valori medii egale cu 26,62% la hibrizi şi 

30,55% la rasa Ţurcană, în timp ce proteina brută, raportată la substanţa uscată, a 

înregistrat valori superioare la hibrizi 79,43%, comparativ cu valorile medii identificate la 

rasa Ţurcană, respectiv 71,54%. Grăsimea brută raportată la substanţa uscată a avut valori 

medii uşor mai scăzute la hibrizi 16,41 %, comparativ cu valoarea medie obţinută pentru 

rasa Ţurcană, respectiv 16,88%.  

Aceste valori relevă superioritatea calitativă a componentei reprezentate de jigou 

în carcasele hibrizilor, caracterizată de un conţinut mai ridicat de proteină şi mai scăzut 

de grăsime, comparativ cu cel înregistrat la jigoul provenit de la rasa Ţurcană. 
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Compoziţia chimică brută a jigoului (tabelul 16) deşi diferă la cele două structuri de rasă, 

diferenţele înregistrate nu sunt foarte mari. În ceea ce priveşte conţinutul în substanţă 

uscată, acesta este cu 3,93 puncte procentuale mai ridicat în cazul tineretului Ţurcană, 

superioritate semnificativă din punct de vedere statistic (p < 0,05).   

Raportat la substanţa uscată, proteina brută în cazul hibrizilor are o pondere de 

79,43 %, diferenţa de 7,89 % faţă de lotul constituit din tineret Ţurcană fiind 

semnificativă statistic (p < 0,05).  Diferenţele dintre cele două structuri de rasă, în ceea 

ce priveşte compoziţia chimică a jigoului, sub aspectul proteinei brute, grăsimii brute, 

respectiv cenuşii brute, raportate la carnea proaspătă, sunt extrem de reduse, având valori 

0,32 – 0,65 % (tabelul 16). Acestea sunt nesemnificative din punct de vedere statistic  (p 

> 0,05). 

Tabelul 16 

Compoziţia chimică brută a jigoului la tineretul ovin sacrificat – 2009 

 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul 
Mann 

Whitney 
(p) 

Apa 
(% ) 

 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 73,37 ± 0,33 0,73 0,99 

+ 3,92* 0,018 
Ţurcană 5 69,45 ± 2,01 4,48 6,45 

Substanţă uscată 
(%) 

Albă Norvegiană  
x Ţurcană 5 26,63 ± 0,32 0,73 2,74 

-3,92* 0,018 
Ţurcană 5 30,55 ± 2,01 4,48 14,66 

Proteină brută 
raportat la carnea 

proaspătă 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 21,08 ± 0,46 0,93 4,41 

-0,45 ns 0,037 
Ţurcană 5 21,53 ± 0,05 0,11 0,51 

Grăsimea brută 
raportat la carnea 
proaspată ( %) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 4,36 ± 0,27 0,60 13,76 

- 0,65 ns 0,416 
Ţurcană 5 5,01 ± 0,62 1,39 27,74 

Cenuşa brută 
raportat la carnea 

proaspătă (%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 1,55 ± 0,14 0,31 20,00 

- 0,32 ns 0,105 
Ţurcană 5 1,87 ± 0,11 0,26 13,90 

Proteină brută 
raportat la SU (%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 79,43 ± 0,88 1,98 2,49 

+7,89 * 0,047 
Ţurcană 5 71,54 ± 9,52 4,25 5,94 

Grăsime brută 
raportat la SU (%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 16,41 ± 0,99 2,21 13,47  

- 0,47 ns 

 
0,500 

Ţurcană 5 16,88 ± 2,16 5,83 34,54 

Cenuşa brută 
raportat la SU (%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 5,84 ± 0,54 1,21 20,72 

- 0,42 ns 0,416 
Ţurcană 5 6,26 ± 0,40 0,90 14,38 
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În cazul compoziţiei chimice brute a cotletului, cu excepţia substanţei uscate  

(tabelul 17), majoritatea parametrilor analizaţi au avut valori mai ridicate în cazul 

tineretului ovin aparţinând rasei Ţurcană. Astfel, proteina brută, raportată la substanţa 

uscată, a înregistrat valori superioare la hibrizi 64,70%, comparativ cu valorile medii 

identificate la rasa Ţurcană, respectiv 69,52%, iar grăsimea brută raportată la substanţa 

uscată a avut valori medii uşor mai scăzute la hibrizi 19,84%, comparativ cu valoarea 

medie obţinută pentru rasa Ţurcană, respectiv 22,51%. 

Tabelul 17 

Compoziţia chimică brută a cotletului la mieii sacrificaţi – 2009 

 

Însuşirea Rasa n X ±
X

s  s V% 
Diferenţa 

± d 

Testul 
Mann 

Whitney 
(p) 

Apa 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 67,80 ± 3,93 8,80 12,97 

-2,49* 0,018 
Ţurcană 5 70,29 ± 2,50 5,60 7,97 

Substanţă uscată 
(%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 32,20 ± 3,93 8,79 27,30 

+ 2,49 ns 0,500 
Ţurcană 5 29,71 ± 2,50 5,59 18,82 

Proteină brută 
raportat la carnea 

proaspătă (%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 19,50 ± 0,56 

1,26 
 

6,46 
- 0,63 ns 0,337 

Ţurcană 5 20,13 ± 0,42 0,93 4,62 
Grăsimea brută 

raportat la carnea 
proaspătă (%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 6,61 ± 1,50 3,35 50,68 

- 0,27 ns 0,500 
Ţurcană 5 6,88 ± 1,38 3,09 44,91 

Cenuşa brută 
raportat la carnea 

proaspătă (%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 1,29 ± 0,46 1,02 79,07 

- 0,44* 0,030 
Ţurcană 5 1,73 ± 0,08 0,19 10,98 

Proteină brută 
raportat la SU (%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 64,70 ± 7,86 17,59 27,19 

- 4,82ns 0,337 
Ţurcană 5 69,52 ± 6,06 13,55 19,49 

Grăsimea brută 
raportat la SU (%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 19,84 ± 2,60 5,83 29,39 

- 2,67 ns 0,264 
Ţurcană 5 22,51 ± 3,40 7,60 33,76 

Cenuşa brută 
raportat la SU (%) 

Albă Norvegiană x 
Ţurcană 5 4,30 ± 0,74 1,66 38,60 

- 1,59 ns 0,149 
Ţurcană 5 5,89 ± 0,48 1,07 18,17 

 

Aceste valori relevă superioritatea calitativă a componentei reprezentate de cotlet 

în carcasele hibrizilor, caracterizată de un conţinut mai ridicat de proteină şi mai scăzut 

de grăsime, comparativ cu cel înregistrat la cotletul provenit de la rasa Ţurcană. Dacă se 

analizează semnificaţia diferenţelor pentru compoziţia chimică brută a cotletului, cu 
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excepţia substanţei uscate  (tabelul 17), majoritatea parametrilor analizaţi au avut valori 

mai ridicate în cazul tineretului ovin aparţinând rasei Ţurcană comparativ cu hibrizii. O 

singură excepţie s-a înregistrat în ceea ce priveşte substanţa uscată care a înregistrat 

valori cu 2,49 % superioare la hibrizi. Diferenţele înregistrate au fost nesemnificative din 

punct de vedere statistic (p > 0,05) pentru cea mai mare parte a însuşirilor comparate, 

respectiv substanţa uscată, proteina brută raportată la carnea proaspătă, grăsimea brută 

raportată atât la substanţa uscată cât şi la carnea proaspătă, precum şi cenuşa brută 

raportată la substanţa uscată. O diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic (p < 

0,05) a fost obţinută doar pentru cenuşa brută raportată la carnea proaspătă (- 0,44%), şi 

pentru proteina brută raportată la substanţa uscată (- 4,82%) în favoarea tineretului din 

rasa Ţurcană. 

 

 

4.8 CORELAŢII FENOTIPICE ÎNTRE PERFORMANŢELE LA ÎNGRĂŞARE ŞI 

PRINCIPALELE ÎNSUŞIRI ALE CARCASEI ESTIMATE LA TINERETUL HIBRID 

ALBĂ NORVEGIANĂ X ŢURCANĂ ŞI LA TINERETUL OVIN  

DIN RASĂ ŢURCANĂ 

 

 Greutatea carcasei, asociată cu anumite măsurători utilizate în aprecierea acesteia, 

dau posibilitatea aprecierii mai complexe a calităţii unei carcase. Dacă se analizează 

corelaţiile dintre greutatea la începutul îngrăşării şi cea la sfârşitul îngrăşării, precum şi 

între greutăţile la începutul şi sfârşitul îngrăşării şi sporurile total şi mediu zilnic, pe 

ansamblul anilor experimentali 2008 şi 2009, se constată în toate cazurile corelaţii 

pozitive, care variază de la medii la puternice, toate asigurate statistic la  p < 0,01 şi p < 

0,001. Corelaţiile dintre greutatea carcasei la rece şi greutatea jigoului (0,974), greutatea 

cotletului (0,776) şi a celor două componente corporale considerate împreună (0,936), 

greutatea restului de carcasă (0,971) se încadrează în categoria celor intense, la tineretul 

hibrid Albă Norvegiană x Ţurcană. În toate cazurile analizate, corelaţiile sunt distinct sau 

foarte semnificative din punct de vedere statistic. La hibrizii Albă Norvegiană x Ţurcană 

s-a înregistrat o corelaţie foarte puternică egală cu 0,972 între greutatea la începutul 

îngrăşării şi greutatea la sfârşitul îngrăşării (fig. 3). 
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Figura. 3. Corelaţii între greutatea la începutul perioadei de îngrăşare şi greutatea la 

sfârşitul perioadei de îngrăşare, sporul total şi sporul mediu zilnic, la tineretul hibrid Albă 

Norvegiană x Ţurcană pe ansamblul perioadei experimentale, respectiv anii 2008 şi 2009 
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Odată cu  coeficienţii de corelaţie fenotipică s-au estimat şi coeficienţii de 

determinare (r2) care arată cantitatea (proporţia) cu care variaţia unei variabile (caracter) 

depinde de variaţia celeilate variabile (caracter).  

Coeficientul de determinare estimat la tineretul ovin hibrid (r2 = 0,946) indică 

faptul că variaţia greutăţii la începutul îngrăşării explică 94,60% din variaţia greutăţii la 

sfârşitul îngrăşării sau invers.  

La tineretul din rasă pură Ţurcană s-a înregistrat, de asemenea o corelaţie foarte 

puternică între greutăţile la începutul şi sfârşitul îngrăşării, similară din punctul de vedere 

al valorii cu cea înregistrată la hibrizi, respectiv 0,967 având un coeficient de determinare 

de asemenea ridicat, egal cu 93,50% (fig. 4).  

Dacă se analizează din punct de vedere al semnificaţiei statistice corelaţiile dintre 

greutatea corporală la începutul îngrăşării şi cea la sfârşitul îngrăşării, atât la tineretul 

hibrid Albă Norvegiană x Ţurcană, cât şi la tineretul rasă pură Ţurcană, se constată faptul 

că acestea sunt foarte semnificative din punct de vedere statistic (p < 0,001), aşa cum este 

redat şi în fig. 3 şi 4. 

În ceea ce priveşte corelaţiile dintre greutăţile la începutul şi sfârşitul îngrăşării şi 

sporul total, pe ansamblul perioadei de îngrăşare la tineretul rasă pură Ţurcană, din 

studiul nostru reiese că între greutatea la începutul îngrăşării şi sporul total valoarea 

corelaţiei este mai redusă (0,588) comparativ cu cea înregistrată la hibrizi (0,646), dar 

distinct semnificativă (p < 0,01) din punct de vedere statistic (fig. 4).  

Valorile coeficienţilor de corelaţie fenotipică dintre greutatea la sacrificare şi 

greutatea carcasei calde şi reci la tineretul ovin hibrid Albă Norvegiană x Ţurcană şi la 

tineretul ovin din rasă Ţurcană, deşi foarte semnificative statistic la ambele structuri de 

rasă, la hibrizii Abă Norvegiană x Ţurcană se situează la valori uşor inferioare (0,877 şi 

0,875) celor de la rasa Ţurcană (0,959 şi 0,951), datorită cotelor diferite de covarianţă 

(varianţă comună) a celor două caractere (fig. 5). 

Între greutatea carcasei la cald şi randamentele la sacrificare la cald şi la rece, s-au 

estimat corelaţii mijlocii spre intense, semnificative statistic (0,657 şi 0,671) numai la 

hibrizi, în timp ce la tineretul ovin din rasa Ţurcană, aceste corelaţii se încadrează în 

categoria celor mijlociu corelate (0,367 şi 0,428) şi nesemnificative statistic (fig. 6). 
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Figura 4. Corelaţiile fenotipice între greutatea la începutul perioadei de îngrăşare şi 

greutatea la sfârşitul perioadei de îngrăşare, sporul total şi sporul mediu zilnic, la tineretul 

Ţurcană pe ansamblul perioadei experimentale, respectiv anii 2008 şi 2009â 
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Figura  5. Corelaţiile fenotipiceîntre greutatea greutatea la sacrificare şi greutatea 

carcasei la cald şi la rece la tineretul hibrid Albă Norvegiană x Ţurcană şi din rasă pură 

Ţurcană pe ansamblul perioadei experimentale, 2008 – 2009 
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Greutatea carcasei calde se corelează puternic şi foarte semnificativ cu greutatea 

carcasei reci atât la hibrizi (0,998), cât şi la rasa Ţurcană (0,998) aşa cum este evidenţiat 

în figura 6. 
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Figura 6. Corelaţiile fenotipiceîntre greutatea greutatea carcasei la cald şi greutatea 

carcasei la rece, randamentul la sacrificare la cald şi randamentul la sacrificare la rece, la 

tineretul hibrid Albă Norvegiană x Ţurcană şi din rasă pură Ţurcană pe ansamblul 

perioadei experimentale, 2008 – 2009 
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CAPITOLUL V 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

5.1. CONCLUZII 

 
1. Valorile medii ale greutăţii corporale şi ale sporului mediu zilnic de la naştere la 

înţărcare sunt superioare la mieii hibrizi de sex mascul şi femel din cele două serii 

experimentale (2008 şi 2009) comparativ cu mieii din lotul martor (Ţurcană), la 

toate  însuşirile analizate (greutate la naştere, 60, 120, şi 160 zile şi sporurile medii 

zilnice pe perioadele 0 - 60 zile, 0 - 120 zile şi 0 - 160 zile). Diferenţele dintre 

valorile medii ale mieilor hibrizi Albă Norvagiană x Ţurcană şi cele ale mieilor de 

rasă Ţurcană, de ambele sexe şi din ambele serii experimentale, sunt pozitive în 

favoarea hibrizilor, distinct sau foarte smnificative statistic la toate însuşirile 

analizate cu excepţia greutăţii la naştere a mieilor de sex mascul din anul 

experimental 2008, la care diferenţa (+0,20 kg) este nesemnificativă statistic. 

 

2. Rezultatele experimentelor de îngrăşare cu durata de 79 zile după înţărcare, la 

ambele serii experimentale, reflectă valori medii superioare la tineretul hibrid de 

sex mascul faţă de lotul martor la toate însuşirile urmărite (greutatea la începutul şi 

la sfârşitul perioadei de îngrăşare, sporul total şi sporul mediu zilnic). Diferenţele 

dintre valorile medii ale celor două loturi sunt distinct sau foarte semnificative în 

favoarea hibrizilor la toate însuşirile urmărite cu excepţia greutăţii la începutul 

perioadei de îngrăşare (+1,09 kg şi respectiv +2,35 kg) care sunt nesemnificative 

statistic, premisă esenţială în desfăşurarea acestui experiment. 

 

3. Superioritatea hibrizilor Albă Norvegiană x Ţurcană faţă de lotul martor (Ţurcană) 

la toate însuşirile urmărite de la naştere la înţărcare precum şi pentru cele urmărite 

pe perioada de îngrăşare este dovada manifestării efectului heterozis la hibrizi şi 

implicării în determinismul genetic al acestor însuşiri, a interacţiunilor dintre 
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genele alele de tipul dominanţei şi supradominanţei precum şi a interacţiunilor 

dintre genele nealele, de tipul epistaziei. 

 

4. În ceea ce priveşte greutăţile principalelor părţi componente ale corpului (piele, 

cap, extremităţi, tub digestiv plin şi organe interne), diferenţele dintre valorile 

medii ale hibrizilor şi cele ale rasei Ţurcană din cele două serii experimentale, sunt 

pozitive sau negative în favoarea hibrizilor, dar nesemnificative statistic cu 

excepţia greutăţii pielii şi greutăţii extremităţilor  la care diferenţele sunt pozitive 

(+1,04 kg şi + 0,34 kg) şi semnificative statistic în favoarea hibrizilor din seria a 

II-a experimentală 

 

5. La ambele serii experimentale, greutatea la sacrificare, greutatea carcasei la cald şi 

rece înregistrează diferenţe pozitive şi semnificative statistic, cuprinse între 3,58 

kg şi 5,66 kg, în favoarea hibrizilor  Albă Norvegiană x Ţurcană. În ceea ce 

priveşte randamentele la sacrificare la cald, la rece şi randamentul comercial, 

diferenţele dintre valorile medii sunt pozitive (2,18% - 4,16%) în favoarea 

hibrizilor, dar nesemnificative statistic la ambele serii experimentale. 

 

6. Ponderile greutăţii jigoului, greutăţii cotletului şi a celor două componente luate 

împreună din greutatea carcasei reci sunt pozitive (cuprinse între 0,18% şi 4,31%) 

în favoarea hibrizilor din ambele serii experimentale, dar nesemnificative statistic, 

cu excepţia ponderii greutăţii jigoului + cotletului, la care diferenţa (+ 3,72%) este 

distinct semnificativă. Pentru aceleaşi însuşiri exprimate în valori absolute (kg) 

diferenţele sunt pozitive în favoarea hibrizilor şi asigurate statistic la pragurile de 

semnificaţie de 5% şi 1%. 

 

7. Principalele dimensiuni ale carcasei referitoare la lungimi, lărgimi şi adâncimi 

prezintă valori medii superioare la hibrizii din ambele serii experimentale, însă 

diferenţele asigurate statistic în favoarea hibrizilor se constată în principal la seria 

a II-a experimentală. Diferenţele negative în favoarea hibrizilor dar 

nesemnificative statistic se observă doar la adâncimea bazinului (seria a I-a) şi la 
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lungimea jigoului (seria a II-a), caracteristici specifice raselor de carne care au 

jigoul mai scurt dar cu perimetrul mai mare. 

 

8. Compoziţia chimică a cărnii din jigou şi cotlet la tineretul mascul sacrificat în 

2009, reflectă valori medii relativ mai mari la rasa Ţurcană, însă diferenţele dintre 

valorile medii ale celor două loturi sunt nesemnificative statistic la majoritatea 

însuşirilor analizate. Diferenţele pozitive în favoarea hibrizilor se constată numai 

la proteina brută raportată la substanţa uscată din jigou (+7,89%) şi la substanţa 

uscată din cotlet (+2,49%). De remarcat faptul că grăsimea brută raportată atât la 

substanţa uscată cât şi la carnea proaspătă din jigou şi cotlet are o pondere mai 

scăzută la hibrizi, ceea ce determină o carne de calitate superioară. 

 

9. Superioritatea hibrizilor cu privire la performanţele de îngrăşare şi la însuşirile 

cantitative şi calitative ale carcaselor şi cărnii, dovedeşte o bună capacitate 

combinativă specială între rasa Albă Norvegiană provenită din import şi rasa 

autohtonă Ţurcană, reflectată prin manifestarea efectului heterozis la majoritatea 

însuşirilor studiate. 

 

10. În ceea ce priveşte corelaţiile fenotipice dintre performanţele la îngrăşare şi 

principalele însuşiri ale carcasei, s-a constatat că atât la hibrizi cât şi la rasa 

Ţurcană au fost obţinute corelaţii foarte puternice asigurate statistic între greutatea 

la începutul îngrăşării şi greutatea la sfârşitul  îngrăşării, sporul mediu zilnic şi 

sporul total (0,588 - 0,972), cât şi între greutatea carcasei la rece şi randamentul de 

sacrificare la cald şi la rece (0,658 - 0,366), greutatea carcasei la cald şi greutatea 

carcasei la rece şi randamentele de sacrificare (0,998 - 0,367). Corelaţii intense şi 

foarte semnificative (0,974 - 0,776) se constată la hibrizii Albă Norvegiană x 

Ţurcană între greutatea carcasei la rece şi: greutatea jigoului, greutatea cotletului, 

greutatea jigoului + cotletului şi cu greutatea restului de carcasă. La tineretul ovin 

din rasa Ţurcană, între aceleaşi însuşiri, se constată de asemenea, corelaţii intense 

şi foarte sau distinct semnificative (0,911 – 0,805). 
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11. Corelaţiile intense şi foarte semnificative existente între majoritatea însuşirilor 

analizate reflectă posibilitatea reducerii numărului de însuşiri care fac obiectul 

ameliorării însuşirilor de carne, ştiut fiind faptul că reducerea numărului de 

obiective ale ameliorării determină obţinerea unui efect al selecţiei (progres 

genetic) mai mare pentru fiecare caracter în parte. 

 

5.2.RECOMANDĂRI 

1. Datorită bunei capacităţi combinative speciale dintre rasele Albă Norvegiană şi 

Ţurcană, reflectată prin manifestarea efectului heterosis la hibrizi pentru 

majoritatea însuşirilor legate de capacitatea de creştere şi îngrăşare şi la cele 

referitoare la calitatea carcasei şi a cărnii, putem aprecia ca oportună îngrăşarea 

intensivă a hibrizilor dintre cele două rase pentru obţinerea categoriei comerciale 

„miel pentru carne macră”, în condiţiile reducerii duratei de îngrăşare a tineretului 

ovin la 79 – 80 zile, cu atingerea unei greutăţi la sacrificare de 42 – 43 kg. 

 

2. Bazaţi pe corelaţiile pozitive şi intense, atât la hibrizi, cât şi la rasa curată Ţurcană, 

estimate între greutatea la sacrificare şi greutatea carcasei la cald, greutatea 

carcasei la rece şi randamentele la sacrificare, putem recomanda aplicarea selecţiei 

indirecte, pe baza greutăţii la sacrificare, pentru îmbunătăţirea însuşirilor 

cantitative şi calitative ale carcaselor şi cărnii. 

 

3. Pentru asigurarea competitivităţii României în privinţa producţiei de carne de 

ovine, pe piaţa europeană şi mondială, se recomandă ameliorarea în rasă curată a 

raselor autohtone de ovine, cât şi importul unor rase de carne, care şi-au dovedit 

capacitatea combinativă la încrucişările industriale şi de ameliorare cu rasele 

indigene. 

 

 

 

 



- Cercetări privind aptitudinile pentru producţia de carne realizate de tineretul ovin hibrid Albă Norvegiană x Ţurcană - 
Teză de doctorat, Nagy Béla 

 44

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIV Ă 

 

1. BOMAN, I.A., G. KLEMETSDAL, O. NAFSTAD, T. BLICHFELDT, D.I. VǺGE (2010). 

Impact of two myostatin (MSTN) mutations on weight gain and lamb carcass classification 

in Norwegian White Sheep (Ovis aries). Genetics Selection Evolution, nr. 42, pag. 42 - 47 

2. BORTON, R. J., S.C. LOERCH, K. E. McCLURE, D.M. WULF. (2005). Comparison of 

characteristics of lambs feed concentrate or grayed on ryegrass to traditional or slaughter 

weights. I. Production, carcass, and organoleptic characteristics. În: J. Anim. Sci. 83, p. 679-685. 

3. COROIAN, C. (2006). Contribuţii la cunoaşterea capacităţii de îngaşare intensivă a tineretului 

ovin din diferite structuri de rasă. Teză de Doctorat. USAMV Cluj–Napoca. 

4. DĂRĂBAN, S., B. GEORGESCU, I.PĂDEANU, C. PASCAL, I. CĂLIN, ELENA ILIŞIU, S. 

VOIA, A. POP (2010). Genetic resource of Romania and youth ovine meat production. Bulletin 

USAMV, Animal Sciences and Biotechnologies, Cluj - Napoca, vol. 67 (1 – 2), p. 157 – 162. 

5. EIKJE, L.S., T. ǺDNØY, and G. KLEMETSDAL (2008). The Norwegian sheep breeding scheme: 

description, genetic and phenotypic change. Cambridge journals, vol. 2 (2), p. 167 - 176 

6. GAVOJDIAN, D., N. PACALA, MARIA SAUER, I. PADEANU, I.TRIPON, I.W. SAUER 

(2011). Growth Performance Evaluation in F1 Hampshire Down x Turcana Lambs Reared in Low 

Input Systems. Scientific Papers: Animal Science and iotechnologies, 44 (2), 375 – 378. 

7. ILIŞIU, ELENA. (2009). Contribuţii la îmbunătăţirea performanţelor pentru producţia de 

carne prin încrucişarea industrială a rasei Ţigaie cu berbeci din rasele specializate Suffolk 

şi Germană de carne cu capul negru. Teză de Doctorat. USAMV Cluj-Napoca. 

8. MIREŞAN, E., A. POP, VIOARA MIREŞAN, S. DĂRĂBAN, S. POP (2001). The effect of 

fattening system on Merino of Cluj and Tsigaie young sheep. 37th Croatian Symposium on 

Agriculture, 19 – 33 February, Opatija, Croatia, p. 308 

9. MIREŞAN, VIOARA, CAMELIA RĂDUCU (2007). Chemical composition of meat in 

intensive fattening young sheep. Bulletin USAMV, Animal Sciences and Biotechnologies, 

Cluj - Napoca, vol. 63 – 64, p. 77 – 80. 

10. NAGY, B., A. VLAIC, VIOARA MIREŞAN, ANTONIA ODAGIU (2010) Research 

concerning the fattening performances Norwegian White x Turcana hybrids compared to 

Turcana pure breed – Note II –. Bulletin of UASVM. Animal Science and Biotechnologies, 

vol. 67 (1-2), p. 49 - 53. 



- Cercetări privind aptitudinile pentru producţia de carne realizate de tineretul ovin hibrid Albă Norvegiană x Ţurcană - 
Teză de doctorat, Nagy Béla 

 45

11. NAGY, B., A. VLAIC, ANTONIA ODAGIU, B. VLAIC (2011). Considerations concerning 

phenotypical correlations between the main carcass traits estimated in Norwegian White x 

Turcana hybrids and Turcana pure breeds young sheep. Bulletin UASMV „Animal Sciences 

and Biotechnologies” Cluj - Napoca, vol. 68 (1 – 2), p. 445 - 449  

12. PASCAL, C., MIHAELA IVANCIA, I. GÎLCĂ (2009). Researches concerning the possibilities to 

improve the quality of the carcasses of the sheep obtained through cross – breeding. Bulletin of 

UASVM. Animal Science and Biotechnologies. Vol. 66 (1-2), p. 194 - 1990. 

13. PĂDEANU, I. (2011). Creşterea ovinelor, Ed. Mirton, Timişoara 

14. POP A., S. DĂRĂBAN, VIOARA MIREŞAN, I. PĂDEANU, C. COROIAN, V. RĂU, 

ELENA ILIŞIU (2007). Experimental results obtained in young ovine fattening of different 

breed. Bulletin USAMV – CN, vol. 63, p. 65 – 70. 

15. STEINHEIM, G., J.ØDEGÅRD, T. ÅDNØY, G. KLEMETSDAL (2008). Genotype by 

environment interaction for lamb weaning weight in two Norwegian sheep breeds. Journal 

of Animal Sience, no.86, p. 33 - 39 

16. TAFTĂ V. (2008). Creşterea ovinelor şi caprinelor. Ed. Ceres, Bucureşti. 

17. VLAIC, A. (1996). Rezultate privind efectele încrucişării dintre rasele Merinofleisch x Merinos 

Transilvănean asupra greutăţii corporale. Lucr. Simp. Naţ „Actualităţi şi Perspective în 

Zootehnie şi Biotehnologii”, USAMV Cluj – Napoca, vol. XXII (1), p. 280 – 283. 

18. VLAIC, A., VIORICA COŞIER, S. DĂRĂBAN, V. CIGHI, T. OROIAN, A. POP, R. 

PAQUAY. (2004) Achievements and prospects concerning crossing between Tsigai ewes 

and imported rams, Bulletin UASMV. Animal  Science and Biotechologies, 60: 220 - 223. 

19. VLAIC, A., B. NAGY, VIOARA MIREŞAN, S. DĂRĂBAN, VIORICA COŞER.(2009) 

Experimental results obtained in fattening Norwegian White x Turcana young sheep. 

Bulletin of UASVM. Animal Science and Biotechnologies. 66 (1-2): 226-230. 

20. VLAIC, A., B. NAGY, S. DĂRĂBAN, ANTONIA ODAGIU, VIORICA COŞER.(2010) 

Research concerning the fattening performances Norwegian White x Turcana hybrids 

compared to Turcana pure breed – Note I –. Bulletin of UASVM. Animal Science and 

Biotechnologies. 67(1- 2): 43 - 48. 

21. VLAIC, A., B. NAGY, ANTONIA ODAGIU, B. VLAIC (2011). Comparative study 

concerning the fattening performances and carcass traits between Norwegian White x 

Turcana young hybrids and Turcana young sheep. Bulletin UASMV „Animal Sciences and 

Biotechnologies” Cluj - Napoca, vol. 68 (1 – 2), p. 409 – 413. 

22. VLAIC, A. (2011) Genetică animală, Ed. AcademicPres Cluj – Napoca 


