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Actualitaţi şi perspective în creşterea şi exploatarea taurinelor de lapte din zona munţilor Apuseni 

I 

 

 

 INTRODUCERE 

Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri şi continuă să rămână şi azi 
un domeniu vital de activitate a omului. Rămâne unica sursă de hrană, un furnizor 
important de materie primă pentru industrie şi totodată o însemnată piaţă de 
desfacere pentru producţia acesteia. 
 Importanţa relativă a agriculturii diferă de la o ţară la alta, dar ea se menţine 
ca ramură principală a economiei naţionale în toate statele inclusiv în cele puternic 
dezvoltate. Experienţa ultimelor decenii a demonstrat că problemele economiei 
mondiale nu pot fi soluţionate făcând abstracţie de agricultură.  
 Oricât ar părea de paradoxal pentru zilele noastre în plină revoluţie ştiinţifică 
şi tehnică, care determină o creştere puternică şi a producţiei agricole pe plan mondial, 
numeroase ţări se confruntă cu o problemă alimentară care tinde, în timp, să se 
agraveze, constituind un factor de destabilizare a vieţii internaţionale (ONACIU, 2013). 

Se înregistrează mari decalaje între ţările dezvoltate şi cele în curs de 
dezvoltare sub aspectul posibilităţilor de alimentaţie. S-a produs o puternică polarizare 
a consumului alimentar pe plan mondial – pe de o parte, circa 2/3 din populaţie, în 
majoritate în ţările nedezvoltate şi subdezvoltate, unde se înregistrează fenomene 
grave de foamete şi subnutriţie, iar – pe de altă parte, o minoritate situată mai ales în 
ţările capitaliste industrializate, care pot consuma peste normele naţionale.  

Creşterea bovinelor reprezintă un vector de bază în cadrul agriculturii 
moderne. Prin producţiile pe care le furnizează bovinele şi în special, taurinele asigură 
produsele alimentare de primă necesitate, de înaltă valoare biologică şi nutritivă 
pentru om.  

În prezent, şi în perspectivă, ca urmare a ritmului de crestere a populaţiei 
umane şi a preferinţelor crescânde pentru produsele alimentare de origine animală, 
scopul principal în creşterea bovinelor urmăreste sporirea continuă şi susţinută a 
producţiilor de lapte şi carne.  

Nivelul de trai al populaţiei şi o parte din industria prelucrătoare sunt 
influenţate în mod direct de creşterea bovinelor, deoarece acestea furnizează un volum 
apreciabil de produse animaliere de mare importanţă pentru consumul populaţiei şi 
unele materii prime pentru industrie (VELEA and MURESAN, 2012b). 

Datorită rolului social, ponderii economice şi numerice, în raport cu celelalte 
specii de animale de fermă, creşterea bovinelor este considerată vârful de lance a 
zootehniei mondiale. 

Prin urmare se impune acordarea unei atenţii sporite asupra modului cum 
este aleasă fiecare variantă de creştere şi exploatare, de organizare a producţiei pentru 
o dezvoltare cât mai eficientă a acestei ramuri. în acest context, alături de creşterea 
taurinelor şi de optimizare continuă a tehnologiilor de exploatare precum şi adaptarea 
acestora la cerinţele zootehniei actuale, un rol deosebit revine activităţii de ameliorare 
prin cunoaşterea cât mai amănunţită şi reală a caracterelor şi însuşirilor raselor de 
taurine, pentru a lua decizii corecte şi bine fundamentate privind creşterea şi 
exploatarea taurinelor în viitor. 
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Partea experimentală a tezei s-a realizat în trei judeţe din Transilvania (Alba, 

Bihor şi Hunedoara), unde au fost inventariate şi urmărite ferme de bovine, crescute 

pentru lapte. Analizele de calitatea laptelui au fost realizate la S.C. BIOMILK S.R.L. 

 
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE TEZEI 

 
Având în vedere că rasa Bălţată Românească deţine o pondere importantă în 

structura de rasă a taurinelor crescute în Transilvania, zona Munţilor Apuseni, în 

exploataţiile privat-individuale, am considerat că este necesar şi oportun de a efectua 

un studiu aprofundat asupra nivelului productive şi stadiului actual de ameliorare a 

populaţiilor din această zonă, precum şi a tehnologiilor tradiţionale de exploatare 

practicate în acest areal.  

Motivaţia acestor cercetări se datorează şi faptului că deşi Transilvania este 

zona unde rasa Simmental a fost introdusă aproape prima dată în ţară şi se creşte 

aproape de un secol, asupra materialului biologic din această rasă iniţială şi apoi 

asupra rasei Bălţată Românească provenită prin încrucişări de absorbţie cu rasele 

autohtone din zonă, nu au fost întreprinse cercetări aprofundate, în schimb rasa 

Bălţată Românească a fost foarte mult studiată în alte zone ale ţării (Bucovina şi Banat 

în mod deosebit).  

Motivaţia studiului efectuat are în vedere că în prezent această rasă se creşte 

aproape în exclusivitate în exploataţiile privat-indviduale, în efective mici, de unde 

necesitatea de a cunoaşte modul cum a evoluat această rasă în zonă, stadiul actual de 

ameliorare, calităţile şi defectele întâlnite, tehnologiile specifice aplicate în marea 

creştere, efectul genetic şi economic asupra meterialului biologic şi a gospodăriei 

ţărăneşti particulare.  

Se cuvine să menţionăm şi faptul că asupra taurinelor din gospodăria 

ţărănească sunt ca şi inexistente, nu numai în arealul la care ne referim, dar şi în alte 

zone ale ţării, unde rasa Bălţată Românească deţine o pondere semnificativă.  

 

STRUCTURA TEZEI 
 

Prezenta teză este structurată în două părți principale, prima parte include 

studiul de literatură, iar a doua parte este contribuțiile proprii. 

PARTEA ÎNTÂI: STUDIUL DE LITERATURĂ are în cuprinsul ei trei capitole: 

Capitolul 1. IMPORTANŢA SOCIO-ECONOMICĂ A CREŞTERII TAURINELOR  

Capitolul 2. SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI PERSPECTIVE ȊN CREŞTEREA BOVINELOR cu 

subcapitolele Actualităţi şi perspective ȋn creşterea bovinelor pe plan mondial şi 

Actualităţi şi perspective ȋn creşterea bovinelor ȋn Romȃnia 

Capitolul 3. CARACTERIZAREA RASELOR DE TAURINE CRESCUTE ȊN ZONA 

MUNŢILOR APUSENI 

PARTEA A DOUA: CONTRIBUȚII PROPRII cuprinde şase capitole: 
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Scopul şi obiectivele tezei sunt prezentate întâia oară în  partea de contributii 

Capitolul 4. MATERIAL ŞI METODICA EXPERIMENTALĂ.  Este prezentat materialul 

biologic utilizat în studiu şi sunt descrise fermele (exploataţiile individuale) din cele 

trei judeţe: Hunedoara, Alba şi Bihor şi deasemenea metodele experimentale utilizate 

în studiu, in 2 subcapitole.   

Capitolul 5. REZULTATE PRIVIND CARACTERISTICILE MORFOLOGICE LA TAURINELE 

CRESCUTE ÎN ZONA MUNŢILOR APUSENI cuprinde 4 subcapitole care prezinta 

rezultatele privind caracteristicile morfologice la vacile crescute în ferme din cele trei 

judete şi analiza comparative a valorilor medii ale principalelor însuşiri 

conformaţionale şi indici corporali la materialul biologic din cele trei judete. 

Capitolul 6. REZULTATE PRIVIND ÎNSUŞIRILE PRODUCTIVE LA VACILE DE LAPTE 

CRESCUTE ÎN ZONA MUNŢILOR APUSENI cuprinde 5 subcapitole ce prezinta factorii 

care influenţează producţia individual de lapte, însuşirile productive ale efectivelor de 

vaci din cele trei judete şi rezultatele comparative ale insusirilor productive ale vacilor 

studiate din Muntii Apuseni.  

Capitolul 7. REZULTATE OBŢINUTE PRIVIND CALITATEA LAPTELUI PRODUS DE 

VACILE STUDIATE DIN MUNŢII APUSENI În 5 subcapitole sunt prezentate consideratii 

asupra caracteristicilor laptelui, calitatea laptelui din cele trei judete şi rezultate 

comparative privind calitatea laptelui produs la vacile din cele trei judete. 

Capitolul 8. REZULTATE OBŢINUTE PRIVIND PRINCIPALII PARAMETRI DE 

REPRODUCŢIE A VACILOR STUDIATE DIN MUNŢII APUSENI descrie in 5 subcapitole 

consideratiile asupra principalilor parametri de reproductie din cele trei judete si 

comparativ intre judete.  

Capitolul 9. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

 

CONTRIBUȚII PERSONALE 

Materialul biologic și modelul experimental: 

 Materialul biologic luat în studiu este format din vaci înscrise în controlul 
oficial al producţiilor. Acesta a fost constituit din populaţia de taurine Bălţată 
Românească exploatată în condiţiile pedo-climatice din nord-vestul Transilvaiei 
(judeţele Alba, Bihor şi Hunedoara) cuprinse în această zonă şi având un efectiv total 
de vaci în lactaţie de 214 capete, structurate astfel:  
 în judeţul Hunedoara - 5 exploataţii cu un total de 65 capete. 
 în judeţul Alba - 7 exploataţii cu un total de 80 capete. 
 în judeţul Bihor - 4 exploataţii cu un total de 69 capete. 
 Descrierea metodelor experimentale se referă la cele trei obiective principale 
ale tezei: descrierea caracteristicilor morfologice ale taurinelor crescute în zona 
Munţilor Apuseni, însuşirile productive ale vacilor din fermele studiate şi calitatea 
laptelui produs în aceste ferme.  
 Aprecierea formei şi dimensiunilor corporale la animalele domestice se face în 
general prin măsurare directă, folosind metode metrice şi gravimetrice, operaţiune 
denumită somatometrie (metron = măsură). Această metodă încearcă să înlature 
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aproximaţiile şi erorile de apreciere ce pot surveni în cadrul aprecierilor facute cu alte 
metode. 
 Cu ajutorul măsurătorilor corporale şi de masă se poate aprecia dezvoltarea şi 
legătura diferitelor segmente sau regiuni corporale, ce formează întregul organism şi 
dezvoltarea generală a animalului.  
Dimensiunile corporale la vacile de rasă Băltata românească de tip Simmental au 
fost măsurate cu: 

 Bastonul  
 Compasul de măsurat  
 Panglica  
 Cântarul  

Măsurătorile corporale şi de masă efectuate, au fost următoarele:  
 Înălţimea la grebăn sau talia  
 Înălţimea la crupă  
 Lungimea oblică a trunchiului  
 Lărgimea crupei  
 Perimetrul toracic  
 Înălţimea (adâncimea) toracelui  
 Lărgimea pieptului  
 Masa corporală  

 Interpretarea şi folosirea datelor s-a făcut exprimând rezultatele măsurătorile 
obţinute în valori absolute, valori relative şi în indici corporali. 
a) Valoarea absolută  
b) Valoarea relativă  
c) Indicii corporali : 
1) Indicii de format  
2.)Indicii organici  
3) Indicii de constituţie  
 În vederea exprimării rezultatelor cercetărilor şi pentru obţinerea unor date 
precise s-au utilizat o serie de calcule, care conduc la stabilirea estimatelor 
variabilităţii,  grupate în: 

a) Media aritmetică 
b) Indicii de dispersie  
c) Studiul a avut următoarele obiective:   

1. Analiza principalilor indici ai producţiei cantitative de lapte privind: 
 Durata lactaţiei (zile); 
 Cantitatea de lapte (kg). 

2. Analiza caracteristicilor fizico-chimice a producţiei de lapte privind: 
 Procentul de grăsime (%); 
 Procentul de proteină (%);  
 Procentul de cazeină (%);  
 Procentul de lactoză (%);  
 Procentul de substanţă uscată negrasă (%); 
 Punct de îngheţ (apă adăugată); 
 Substanţe inhibitorii (antibiotice); 
 pH; 
 Uree. 
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3. Analiza caracteristicilor microbiologice a producţiei de lapte privind: 
 Încărcătura de germeni (NTG) 
 Numar celule somatice (NCS) 

4. Analiza principalilor indici de reproducţie: 
 Intervalul dintre fătări (CI, zile); 
 Repausul mamar (RM, zile); 
 Service periodul (SP, zile); 
 Indicele de natalitate (N%); 
 Vârsta primei fătări (VPF, zile). 

  

 

REZULTATE PRIVIND CARACTERISTICILE MORFOLOGICE 
LA TAURINELE CRESCUTE ÎN ZONA MUNŢILOR APUSENI 

 
Caracteristicile morfologice la vacile crescute în ferme 

din judeţul Hunedoara 
 In cele ce urmează, sunt prezentate datele reprezentând mediile si estimatele 
variabilităţii la principalele dimensiuni corporale ale efectivelor de vaci din fermele 
luate in studiu în cele trei judeţe (Hunedoara, Alba şi Bihor). Sunt prezentate pentru 
fiecare fermă, numărul de vaci analizate, media şi eroarea standard, deviaţia standard 
şi variaţia la rincipalele dimensiuni corporale măsurate.   
 Rezultatele principalelor măsurători efectuate pe efectivele de vaci cu lapte 
din rasa Bălţată Românească şi metişi ai acesteia, exploatate în fermele luate în studiu 
din judeţul Hunedoara sunt prezentate în tabelul 1. 
 

Tabelul 1.  Valorile medii şi estimatele variabilităţii la principalele dimensiuni corporale ale 
efectivului de vaci din fermele luate în studiu în judetul Hunedoara 

Ferma Nr.vaci(n) Media  ±  Eroarea standard Deviaţia standard (SD) Variaţia (V%) 

1. Inalţime la greabăn (IG) 
H1 10 132.90±1.12 3.54 2.67 
H2 20 137.15±0.86 3.83 2.79 
H3 10 133.59±1.17 3.69 2.76 
H4 19 137.21±0.65 2.84 2.07 
H5 6 134.50±1.78 4.37 3.25 

Total/medie 65 135.71±0.48 3.90 2.88 
2. Inălţime la crupă (IC) 

H1 10 135.50±1.12 3.84 2.83 
H2 20 140.00±0.89 4.00 2.86 
H3 10 135. 90±1.22 3.84 2.83 
H4 19 139.84±0.80 3.47 2.48 
H5 6 137.17±1.97 4.83 3.52 

Total/Medie 65 138.37±0.53 4.24 3.06 
3. Lungime oblică trunchi (LOT) 

H1 10 160.30±1.36 4.30 2.68 
H2 20 164.95±1.47 6.56 3.98 
H3 10 161.70±1.56 4.92 3.04 
H4 19 166.32±0.95 4.15 2.50 
H5 6 163.00±2.21 5.40 3.32 

Total/Medie 65 163.95±0.69 5.55 3.39 
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4. Perimetru torace (PT) 
H1 10 194.00±2.17 6.86 3.54 
H2 20 199.35±1.73 7.75 3.89 
H3 10 195.10±1.95 6.15 3.15 
H4 19 201.53±0.99 4.33 2.15 
H5 6 197.33±2.53 6.19 3.13 

Total/medie 65 198.32±0.84 6.79 3.42 
5. Adȃncime torace (AT) 

H1 10 69.70±0.63 2.00 2.87 
H2 20 71.05±0.77 3.44 4.84 
H3 10 69.70±0.82 2.58 3.71 
H4 19 71.89±0.42 1.82 2.54 
H5 6 69.85±0.95 2.32 3.32 

Total/Medie 65 70.77±0.33 2.69 3.79 
6. Lărgime piept (LP) 

H1 10 51.20±0.70 2.20 4.30 
H2 20 52.35±0.48 2.16 4.12 
H3 10 51.40±0.73 2.32 4.51 
H4 19 53.00±0.39 1.70 3.21 
H5 6 51.67±0.95 2.34 4.53 

Total/Medie 65 52.15±0.26 2.13 4.08 
7. Lărgime crupă (LC) 

H1 10 54.30±0.68 2.16 3.98 
H2 20 55.65±0.49 2.21 3.97 
H3 10 54.80±0.80 2.53 4.62 
H4 19 56.21±0.37 1.62 2.88 
H5 6 54.50±0.96 2.35 4.30 

Total/Medie 65 55.37±0.27 2.17 3.92 
8. Masa corporală (MC) 

H1 10 598.70±18.99 60.05 10.03 
H2 20 659.25±13.26 59.32 9.00 
H3 10 609.10±16.85 53.29 8.75 
H4 19 666.84±9.76 42.56 6.38 
H5 6 627.83±23.57 57.73 9.19 

Total/Medie 65 641.54±7.31 58.97 9.19 

 
 Valorile medii ale dimensiunilor corporale urmărite pe vacile luate în studiu 
din judeţul Hunedoara evidenţiază un efectiv de talie mijlocie spre mare (HG= 135.71 
cm; HC= 138.37 cm) cu o greutate corporală medie de 641.54 kg ce se încadrează la 
limita minimă de greutate dorită pentru această rasă (650 -700 kg). Se remarcă de 
asemenea o bună dezvoltare a pieptului care are lărgimea medie de 52.15 cm precum 
şi lărgimea crupei la şold cu o medie de 55.37 cm. 
  

Caracteristicile morfologice la vacile crescute în ferme 

din judeţul Alba 
 Pentru judeţul Alba s-au realizat aceleaşi măsurători ale dimensiunilor 
corporale şi a principalilor indici corporali pe ferme. Aceleaşi măsuratori s-au realizat 
si pe intreg efectivul de vaci din judeţ in funcţie de numărul lactaţiei (vezi teza).   
 În tabelul 2 sunt prezentate valorile medii şi estimatele variabilităţi ale 
principalelor dimensiuni corporale, măsurate pe efective de vaci cu lapte aflate la 
lactaţii diferite şi exploatate în fermele luate în studiu din judeţul Alba. Din datele 
prezentate rezultă următoarele: 
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Tabelul 2.  Valorile medii şi estimatele variabilităţii la principalele dimensiuni corporale ale 

efectivului de vaci din fermele luate în studiu în judetul Alba 
Ferma Nr.vaci(n) Media  ±  Eroarea standard Deviaţia standard (SD) Variaţia (V%) 

1. Inalţime la greabăn (IG) 
A1 8 134.13±1.71 4.82 3.60 
A2 10 130.40±1.45 4.58 3.51 
A3 8 132.88±1.37 3.87 2.91 
A4 16 133.13±1.33 5.30 3.98 
A5 7 130.29±1.66 4.39 3.37 
A6 21 134.71±1.24 5.67 4.21 
A7 10 131.70±1.33 4.22 3.20 

Total/medie 80 132.85±0.56 5.03 3.79 
2. Inălţime la crupă (IC) 

A1 8 137.38±2.00 5.66 4.12 
A2 10 133.60±1.83 5.78 4.32 
A3 8 136.75±1.60 4.53 3.31 
A4 16 136.44±1.70 6.79 4.98 
A5 7 133.57±2.05 5.41 4.05 
A6 21 138.10±1.51 6.91 5.01 
A7 10 134.80±1.62 5.12 3.80 

Total/Medie 80 136.19±0.68 6.11 4.49 
3. Lungime oblică trunchi (LOT) 

A1 8 161.50±1.79 5.07 3.14 
A2 10 157.20±1.72 5.43 3.46 
A3 8 160.63±1.89 5.34 3.33 
A4 16 160.56±1.75 6.99 4.36 
A5 7 157.71±2.28 6.02 3.82 
A6 21 162.95±1.48 6.77 4.16 
A7 10 158.30±1.81 5.72 3.61 

Total/Medie 80 160.34±0.71 6.32 3.94 
4. Perimetru torace (PT) 

A1 8 194.50±2.84 8.04 4.13 
A2 10 189.20±2.64 8.36 4.42 
A3 8 192.88±2.22 6.29 3.26 
A4 16 193.00±2.10 8.38 4.34 
A5 7 189.29±2.95 7.80 4.12 
A6 21 196.81±1.80 8.27 4.20 
A7 10 190.30±2.21 6.98 3.67 

Total/medie 80 193.00±0.91 8.13 4.21 
5. Adȃncime torace (AT) 

A1 8 69.25±1.24 3.49 5.05 
A2 10 66.80±0.95 3.01 4.51 
A3 8 68.00±0.76 2.14 3.14 
H4 16 69.06±0.88 3.51 5.08 
A5 7 66.43±1.59 4.20 6.32 
A6 21 69.76±0.84 3.85 5.51 
A7 10 67.40±0.98 3.10 4.60 

Total/Medie 80 68.44±0.40 3.54 5.17 
6. Lărgime piept (LP) 

A1 8 52.00±0.85 2.35 4.60 
A2 10 50.60±1.16 3.66 7.23 
A3 8 50.88±0.72 2.03 3.99 
A4 16 51.31±0.63 2.52 4.92 
A5 7 50.00±0.76 2.00 4.00 
A6 21 51.81±0.66 3.01 5.81 
A7 10 50.70±0.47 1.49 2.95 
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Total/Medie 80 51.19±0.29 2.61 5.11 
7. Lărgime crupă (LC) 

A1 8 55.25±1.06 3.01 5.45 
A2 10 53.10±1.18 3.73 7.02 
A3 8 53.25±0.70 1.98 3.72 
A4 16 53.31±0.60 2.39 4.48 
A5 7 52.43±0.72 1.90 3.63 
A6 21 54.19±0.57 2.62 4.83 
A7 10 53.50±0.54 1.72 3.21 

Total/Medie 65 55.37±0.27 2.17 3.92 
8. Masa corporală (MC) 

A1 8 603.75±24.76 70.04 11.60 
A2 10 559.00±21.56 68.18 12.20 
A3 8 586.88±19.93 56.37 9.61 
A4 16 589.06±19.02 76.07 12.91 
A5 7 555.00±24.35 64.42 11.61 
A6 21 623.57±17.19 78.76 12.63 
A7 10 566.00±18.09 57.19 10.10 

Total/Medie 80 589.75±8.08 72.29 12.26 

 
 Efectivele de vaci cu lapte exploatate în fermele luate în studiu din judeţul Alba 
prezintă valori medii ale dimensiunilor corporale mai slabe faţă de vacile exploatate în 
fermele din judeţul Hunedoara. Totuşi, animalele sunt bine întreţinute pentru condiţia 
lor, iar valorile maxime individuale înregistrate ne dau speranţa că printr-o bună 
gospodărire pe viitor efectivele studiate în fermele din judeţul Alba vor evolua sub 
raportul dimensiunilor corporale. 
 

Caracteristicile morfologice la vacile crescute în ferme 

din judeţul Bihor 
 In ultimul dintre judeţele urmărite în acest studiu, judeţul Bihor, au fost 
studiate în cadrul fermelor luate în studiu, aceleaşi măsurători ale dimensiunilor 
corporale şi a principalilor indici corporali pe ferme si pe intreg efectivul de vaci din 
judeţ. Cele 4 ferme din judeţul Bihor au prezentat valori cuprinse în următoarele 
tabele.  

Tabelul 3.  Valorile medii şi estimatele variabităţii la principalele dimensiuni corporale ale 
efectivului de vaci din fermele luate în studiu în judetul Bihor 

Ferma Nr.vaci(n) Media  ±  Eroarea standard Deviaţia standard (SD) Variaţia (V%) 

1. Inalţime la greabăn (IG) 
B1 21 137.57±0.86 3.96 2.88 
B2 21 137.76±0.91 4.16 3.02 
B3 17 136.24±1.07 4.42 3.25 
B4 10 137.10±1.30 4.12 3.01 

Total/medie 69 137.23±0.50 4.11 3.00 
2. Inălţime la crupă (IC) 

B1 21 140.33±1.07 4.90 3.49 
B2 21 140.86±1.05 4.83 3.43 
B3 17 139.06±1.28 5.27 3.79 
B4 10 139.80±1.47 4.66 3.33 

Total/Medie 69 140.1±0.59 4.88 3.00 
3. Lungime oblică trunchi (LOT) 

H1 21 165.67±1.29 5.91 3.57 
B2 21 166.05±1.20 5.51 3.32 
B3 17 164.18±1.69 6.98 4.20 
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B4 10 165.40±1.85 5.85 3.54 
Total/Medie 69 165.38±0.72 5.98 3.61 
4. Perimetru torace (PT) 

B1 21 204.48±1.47 6.76  
H2 21 206.24±1.50 6.88  
B3 17 202.76±1.83 7.54  
B4 10 205.10±2.16 6.84  

Total/medie 69 204.68±0.84 6.97  
5. Adȃncime torace (AT) 

B1 21 72.48±0.73 3.33  
B2 21 72.52±0.70 3.19  
B3 17 71.59±0.77 3.18  
B4 10 72.20±1.01 3.19  

Total/Medie 69 72.23±0.38 3.18  
6. Lărgime piept (LP) 

B1 21 51.86±0.48 2.22  
B2 21 52.67±0.46 2.13  
B3 17 51.41±0.58 2.37  
B4 10 51.80±0.65 2.04  

Total/Medie 69 51.99±0.27 2.21  
7. Lărgime crupă (LC) 

B1 21 55.52±0.52 2.40  
B2 21 56.48±0.62 2.82  
B3 17 55.00±0.76 3.12  
B4 10 55.50±0.79 2.51  

Total/Medie 69 55.68±0.33 2.74  
8. Masa corporală (MC) 

B1 21 696.43±14.36 65.79 9.45 
B2 21 713.81±14.82 67.93 9.52 
B3 17 679.71±17.62 72.66 10.69 
B4 10 701.00±21.21 67.07 9.57 

Total/Medie 69 698.26±8.19 68.05 9.75 

 
 Valorile medii şi estimatele variabilităţi ale principalelor dimensiuni 
corporale,  măsurate pe efectivul de vaci cu lapte, exploatate în fermele luate în studiu 
din judeţul Bihor, sunt prezentate în tabelul 3.  
 Valorile medii ale dimensiunilor corporale urmărite pe fermele luate în studiu 
din judeţul Bihor evidenţiază un efectiv de talie mijlocie spre mare (HG = 137.23 cm; 
HC = 140.10 cm) cu o greutate corporală medie de 698.26 kg ce se încadrează în limita 
de greutate dorită pentru această rasă (650 -700 kg). Se remarcă de asemenea o bună 
dezvoltare a pieptului care are lărgimea medie de 51.99 cm precum şi lărgimea crupei 
la şold cu o medie de 55.68 cm. 
 Deoarece valorile medii ale dimensiunilor corporale pe care le evidenţiază 
efectivele exploatate în fermele luate în studiu din judeţul Bihor sunt bune, precum şi 
maximele valorilor individuale descoperite la aceste animale de 145 cm pentru HG, 
149 cm pentru HC, 78 cm AT, 218 cm pentru PT şi 830 kg pentru greutatea corporală, 
putem afirma că printr-o selecţie adecvată şi o tehnologie de exploatare 
corespunzătoare, se pot atinge şi chiar depăşi obiectivele stabilite pentru această rasă, 
privind dezvoltarea corporală, într-un timp destul de scurt. 
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REZULTATE PRIVIND ÎNSUŞIRILE PRODUCTIVE LA VACILE 

DE LAPTE CRESCUTE ÎN ZONA MUNŢILOR APUSENI 

Factorii care influenţează producţia individuală de lapte 

 Producţia de lapte a unei vaci este influenţată de o serie de factori cu acţiune 
directă sau indirectă asupra organismului său (HRIC şi PAVLIK, 2012, MUREŞAN şi 
colab., 1983). În principiu, aceşti factori acţionează concomitent şi asociat în funcţie de 
stadiul şi momentul în care se găseşte animalul vizat pe parcursul tehnologic, însă cu 
intensitate diferită, atât asupra cantităţii de lapte, cât şi asupra calităţii, respectiv a 
compoziţiei chimice a laptelui. Efectivul de vaci ce a făcut obiectul cercetării este de 
rasă Bălţată Românească, de aceea am considerat necesară prezentarea unor însuşiri 
zooeconomice ale acesteia în opinia unor autori din literatura de specialitate, astfel: 

ONACIU (2013) consideră că Bălţata Românească este o rasă semiprecoce, 
care realizează maturitatea deplină la 4-4 ½ ani, iar maturitatea reproductivă la 17-22 
luni. Viaţa economică este de 8-9 lactaţii şi chiar mai mult, cu durata acestora de 270-
330 zile şi cu indici de natalitate în jur de 85%. Producţia de lapte variază între 3000-
6500 kg, cu 3.6-4.2% grăsime.  

UJICĂ şi colab. (2007) consideră că, dacă este bine întreţinută, rasa Bălţată 
Românească dă producţii de 3500-4000 kg lapte/lactaţie, cu 3.8% grăsime.  

ACATINCĂI (2010) consideră că la rasa Bălţată Românească, în funcţie de 
condiţiile de furajare şi întreţinere, producţia de lapte variază în limite largi. În medie, 
producţia este de 3000-3500 kg lapte/lactaţie, cu 3,7-3,8% grăsime. În fermele de elită 
şi în cele în care se asigură condiţii corespunzătoare de exploatare se obţin producţii 
de peste 4500 kg lapte/lactaţie. 

 

Rezultate comparative ale însuşirilor productive a vacilor 

studiate din Munţii Apuseni 
 Comparând cele trei judeţe luate în studiu la producţia de lapte pe lactaţie şi 
durata lactaţiei (Tabelul 4, figura 1), se pot observa diferenţele între producţiile medii.  
 

Tabelul 4. Producţia medie de lapte comparativă a vacilor pe diferite lactaţii 

LACTAŢIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA JUDEŢUL ALBA JUDEŢUL BIHOR 

Nr. zile 
Producţia 

de lapte pe 
lactaţie 

Nr. zile 
Producţia 

de lapte pe 
lactaţie 

Nr. zile 
Producţia 

de lapte pe 
lactaţie 

LT I 322.40 4073.80 318.75 3918.53 326.77 4233.50 

LN I 302.70 3921.62 302.31 3805.66 303.85 4076.14 

LT a II-a 319.80 4429.59 330.31 4254.25 334.81 4543.82 

LN a II-a 303.13 4301.81 303.69 4053.20 304.24 4297.62 

LT a III-a 329.11 4802.03 323.40 4492.58 329.64 4925.03 

LN a III-a 304.00 4578.44 302.10 4314.97 303.36 4686.16 

LT a IV-a 330.11 5141.98 318.06 4787.47 336.67 5244.65 

LN a IV-a 303.00 4893.81 300.94 4632.19 304.33 4942.03 
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LT a V-a şi peste 327.73 5231.26 319.75 4913.71 334.83 5341.89 

LN a V-a şi peste 304.18 5015.73 302.08 4764.43 304.11 5046.28 

MEDIA LT 325.60 4796.40 321.36 4528.05 332.64 4815.26 

MEDIA LN 303.52 4605.23 302.15 4372.82 304.00 4569.17 
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Figura 1. Media comparativă a producţiei de lapte pe lactaţie totală şi normală 

 
 

 Analizand datele obţinute cu privire la producţia medie de lapte pe cap de 
vacă, precum şi a duratei lactaţiei pe judeţe, se constată că: 

 pe lactaţie totală, cea mai mare producţie o deţine judeţul Bihor cu 4815.26 kg 
(332.64 zile), urmat de judeţul Hunedoara cu 4796.40 kg (325.60 zile) şi de 
judeţul Alba cu 4528.05 kg (321.36 zile).  

 pe lactaţie normală, cea mai mare producţie o deţine judeţul Hunedoara cu 
4605.23 kg (303.52 zile), urmat de judeţul Bihor cu 4569.17 kg (304.00 zile) şi 
de judeţul Alba cu 4372.82 kg (302.15 zile).  

 Diferiţi autori, studiind însuşirile productive ale diferitelor rase de vaci din 
ţara noastră, au obţinut rezultate similare cu cele prezentate în prezentul studiu 
(DOLIŞ şi colab., 2015, FODOR şi ÓZSVÁRI, 2015, MUREŞAN şi colab., 1983, NEAMŢ şi 
colab., 2011). 

 

REZULTATE OBŢINUTE PRIVIND CALITATEA 
LAPTELUI PRODUS DE VACILE STUDIATE DIN MUNŢII 

APUSENI 
 

Fermele unde a fost realizat acest studiu sunt considerate ferme bio, fiind 
situate în diferite regiuni muntoase din România. Produsele ce provin de la fermele bio, 
câştigă tot mai mult pe piaţă atenţia consumatorilor, şi din această cauză este necesară 
şi o informare adecvată în privinţa acestor produse (SCOZZAFAVA şi colab., 2020). 
Intre motivaţiile pentru a consuma produse bio sunt în primul rând sănătatea şi în al 
doilea rând diferite raţiuni legate de mediu (RANA şi PAUL, 2017; CEYLAN  si colab., 
2018). Diferite studii arată că produsele bio în România reprezintă doar un procent 
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mic din piaţa totală agro-alimentară (ROMAN, 2010; VIETORIS şi colab., 2016; CEYLAN 
şi colab., 2018). De aceea, studiile realizate în diferite ferme situate în regiunile 
muntoase pot duce la identificarea producătorilor bio, şi la creşterea numărului şi a 
cantităţii produselor bio pe piată (RĂDUCUşi colab., 2016). 

Dacă facem comparaţie cu studii de literatură realizate în România (alte origini 

geografice)(CZISZTER şi colab., 2008; GÂLCĂ şi colab., 2008) sau din afara ţării 

(FAHMID şi colab., 2016; RAFIQ şi colab., 2016), de departe, probele de la vacile din 

judeţul Bihor, au cele mai ridicate valori nutriţionale, datorate conţinutului mare de 

lipide, proteine şi zaharuri.  

 Valori similar pentru aceşti parametri au fost obţinuţi de ONACIU şi colab. 

(2015) de la lapte colectat din judeţul Sălaj de la vaci de rasă Red Holstein. Alte studii, 

(RĂDUCU şi colab., 2012; JURCO şi colab., 2016; ONACIU şi colab., 2016) au obţinut 

valori similar pentru parametric chimici din lapte de la vaci Bălţată Friesian sau Bălţata 

Românească. Vegetaţia şi regiunea geografică au un rol important în determinarea 

compoziţiei chimice a laptelui, rol mai important chiar decât rasa animalului.  

  pH-ul laptelui este usor acid (6.5-6.7). Laptele conţine deasemenea diferiţi 

acizi organici (lactic, butiric, propionic, acetic şi citric), contribuind la aroma şi gustul 

laptelui sau a produselor din lapte (GARDE şi colab., 2012). pH-ul probelor analizate s-

a situat între 6.40 şi 6.53, probele din judeţul Alba având cel mai scăzut pH (medie de 

6.47), probele de lapte din judeţele Hunedoara si Bihor, având valori similare (6.51-

6.52). Observaţia generală pentru judeţele Alba şi Bihor, a fost pentru lactaţia a 5-a şi 

superioare, care au prezentat cele mai mari valori ale grăsimii, proteinelor şi lactozei, 

pentru toate fermele situate în aceste două regiuni.  Explicaţia pentru aceste valori 

ridicate pentru grăsimi şi proteine este gradul superior al lactaţiei: cu cât lactaţia este 

mai mare, cu atât cantitatea de lapte este mai scăzută şi cu atât valorile acestor 

parametri sunt mai ridicate.  Compuşii ce conţin amine din lapte (ureea), s-a situat  

între 24.59 mg/dl şi 28.59 mg/dl. În general, laptele din lactaţii timpurii (mici) are 

cantităţi scăzute de uree. Nu s-au înregistrat diferenţe semnificative între parametrii 

investigaţi din toate locaţiile, cu excepţia unor mici diferenţe nesemnificative statistic, 

acestea fiind atribuite originii geografice şi a poziţiei unde sunt locate fermele.  

 



Actualitaţi şi perspective în creşterea şi exploatarea taurinelor de lapte din zona munţilor Apuseni 

3.97

3.96

3.52

3.51

3.95

3.95

3.51

3.50

4.00

3.99

3.57

3.56

0

1

2

3

4

5

6

7

8

%

Grăsime Proteină Grăsime Proteină Grăsime Proteină

HUNEDO ARA                               ALBA                                        BIHO R

MEDIA LT MEDIA LN

Figura 2. Media comparativă a principalilor constituenţi ai laptelui  
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Figura 3. Media comparativă a igienei laptelui 

 



Actualitaţi şi perspective în creşterea şi exploatarea taurinelor de lapte din zona munţilor Apuseni 

 

REZULTATE OBŢINUTE PRIVIND PRINCIPALII 
PARAMETRI DE REPRODUCŢIE A VACILOR STUDIATE DIN 

MUNŢII APUSENI 

Consideraţii asupra principalilor parametri de 

reproducţie 

 Procesul de reproducţie este un factor cu importanţă deosebită în 

determinarea eficienţei producţiei animaliere. Astfel, procesul de reproducţie 

influenţează ritmul de sporire numerică şi îmbunătăţire calitativă a efectivului de 

taurine, cu efecte directe asupra rentabilităţii fermei. 

 Evaluarea eficienţei reproducţiei într-o exploataţie de bovine este apreciată 

sintetic prin calcularea şi analiza indicilor de reproducţie. 

 Indicii de reproducţie permit cunoaşterea permanentă a calităţii activităţii de 

reproducţie şi evitarea situaţiilor care pot cauza pierderi economice dar în acelaşi timp 

prin planificarea reproducţiei corelat cu indicii optimi de reproducţie prin procesul de 

inginerie şi proiectare tehnologică, permite tehnologului întocmirea unor planuri de 

afaceri din cadrul unor proiecte şi studii de fezabilitate pentru dezvoltarea unor ferme 

sau deschiderea de linii de finanţare şi creditare a activităţilor agricole (ONACIU, 

2013). 

 

Rezultate comparative privind principalii parametri de 

reproducţie a vacilor studiate din Munţii Apuseni 
 

Tabelul 5. Media principalilor parametri de reproducţie pe total lactaţii 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
VPF zile RM zile SP zile CI zile 

n 65 65 65 266 

Media X 878.08 56.69 96.98 400.83 

Eroarea sX 11.22 1.24 2.95 2.21 

Deviatia s 90.44 9.97 23.81 36.04 

Variatia V% 10.30 17.58 24.55 8.99 

Min. 632 40 37 321 

Max. 1036 92 147 565 

JUDEŢUL ALBA 

n 80 80 80 302 

Media X 841.00 58.46 94.83 395.51 
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Eroarea sX 9.67 1.00 2.68 1.96 

Deviatia s 86.47 8.98 24.01 34.13 

Variatia V% 10.28 15.37 25.32 8.63 

Min. 681 41 43 327 

Max. 1084 90 148 504 

JUDEŢUL BIHOR 

n 69 69 69 214 

Media X 856.09 60.42 107.62 398.86 

Eroarea sX 9.89 1.20 2.75 1.81 

Deviatia s 82.12 9.99 22.85 26.55 

Variatia V% 9.59 16.54 21.23 6.66 

Min. 646 42 47 331 

Max. 1034 90 167 512 

  

 Analizând datele obţinute cu privire la principalii parametri de reproducţie pe 
judeţe, putem preciza următoarele: 
 vârsta medie la prima fătare a avut cea mai mica valoare la vacile primipare din 

judeţul Alba, aceasta fiind de 841.00 zile, urmată în ordine crescătoare de cele din 
judeţul Bihor care la prima fătare au avut 856.09 zile şi cele din judeţul Hunedoara 
care au avut 878.08 zile la prima fătare. 

 durata medie a repausului mamar la efectivul studiat a fost de 56.69 zile în  judeţul 
Hunedoara, de 58.46 zile în  judeţul Alba şi de 60.42 zile în  judeţul Bihor. 

 efectivul studiat a avut un service period mediu de 94.83 zile în  judeţul Alba, de 
96.98 zile în  judeţul Hunedoara şi de 107.62 zile în  judeţul Bihor. 

 media calculată a intervalului între fătări la populaţia studiată, a fost de 395.51 zile 
în  judeţul Alba, de 398.86 zile în  judeţul Bihor şi de 400.83 zile în  judeţul 

Hunedoara.                                                   2. 
CONCLUZII ȘI RECOMANDARI 

 
Concluziile care au rezultat în urma analizelor efectuate în cadrul prezentei 

teze de doctorat ”Actualitati şi perspective în creşterea şi exploatarea taurinelor de 
lapte şi carne din zona Munţior Apuseni” sunt formulate din perspectiva celor două 
direcții principale de cercetare și sunt redate în cele ce urmează: 
 Analiza principalelor dimensiuni corporale măsurate pe efectivele de vaci cu 
lapte, exploatate în fermele luate în studiu din judeţul Hunedoara, Alba şi Bihor 
reliefează următoarele aspecte: 

 Valorile medii ale dimensiunilor corporale urmărite pe vacile luate în studiu din 
judeţul Hunedoara evidenţiază un efectiv de talie mijlocie spre mare (HG= 
135.71 cm; HC= 138.37 cm) cu o greutate corporală medie de 641.54 kg ce se 
încadrează la limita minimă de greutate dorită pentru această rasă (650 -700 
kg). Se remarcă de asemenea o bună dezvoltare a pieptului care are lărgimea 
medie de 52.15 cm precum şi lărgimea crupei la şold cu o medie de 55.37 cm. 
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 Valorile medii ale dimensiunilor corporale urmărite pe fermele luate în studiu 
din judeţul Alba evidenţiază un efectiv de talie mijlocie (HG = 132.85 cm; HC = 
136.19 cm) cu o greutate corporală medie de 589.75 kg ce se situează cu mult 
sub limita minimă de greutate dorită pentru această rasă (650 -700 kg).  

 Valorile medii ale dimensiunilor corporale urmărite pe fermele luate în studiu 
din judeţul Bihor evidenţiază un efectiv de talie mijlocie spre mare (HG = 137.23 
cm; HC = 140.10 cm) cu o greutate corporală medie de 698.26 kg ce se 
încadrează în limita de greutate dorită pentru această rasă (650 - 700 kg). Se 
remarcă de asemenea o bună dezvoltare a pieptului care are lărgimea medie de 
51.99 cm precum şi lărgimea crupei la şold cu o medie de 55.68 cm. 

Din analiza însuşirilor morfologice a vacilor exploatate în fermele luate în studiu 
putem concluziona ca efectivele de taurine studiate au o dezvoltare corporală bună, 
chiar foarte bună, ceea ce oferă o platformă biologică favorabilă pentru viata 
productivă; 
 Indici corporali calculaţi în urma măsurătorilor biometrice indică o dezvoltare 
armonioasă. animalele studiate fiind bine proporţionate, cu o constituţie ce le 
încadrează în tipul morfo-productiv mixt.  
 Rezultatele privind însuşirile productive a vacilor de lapte din zona munţilor 
Apuseni, au condus la stabilirea a numeroase concluzii şi recomandări, enumerând în 
continuare pe cele mai importante şi semnificative: 
 Media comparativă a producţiei de lapte pe lactaţie totală şi normală: 

 pe lactaţie totală, cea mai mare producţie o deţine judeţul Bihor cu 4815.26 kg 
(332.64 zile), urmat de judeţul Hunedoara cu 4796.40 kg (325.60 zile) şi de 
judeţul Alba cu 4528.05 kg (321.36 zile).  

 pe lactaţie normală, cea mai mare producţie o deţine judeţul Hunedoara cu 
4605.23 kg (303.52 zile), urmat de judeţul Bihor cu 4569.17 kg (304.00 zile) şi 
de judeţul Alba cu 4372.82 kg (302.15 zile).  

Media comparativă a principalilor constituenţi ai laptelui: 
 cele mai bune procente de grăsime s-au obţinut atât pe lactaţie totală cât şi pe 

lactaţie normală în judeţul Bihor acestea având valori de 4.00% pe LT şi 3.99% 
pe LN. Acesta a fost urmat de judeţul Hunedoara cu 3.97% pe LT şi 3.96% pe LN 
şi judeţul Alba cu 3.95% pe LT şi 3.95% pe LN. 

 procentele de proteină cele mai mari au fost obţinute atât pe lactaţie totală cât şi 
pe lactaţie normală în judeţul Bihor acestea având valori de 3.57% pe LT şi 
3.56% pe LN. Acesta a fost urmat de judeţul Hunedoara cu 3.52% pe LT şi 3.51% 
pe LN şi judeţul Alba cu 3.51% pe LT şi 3.50% pe LN. 

Media comparativă a igienei laptelui: 
 cel mai mic număr de celule somatice (NCS) s-a înregistrat în laptele provenit 

din judeţul Bihor acestea având valori de 352.56/ml pe LT şi 355.53/ml pe LN. 
Acesta a fost urmat de judeţul Hunedoara cu 407.54/ml pe LT şi 409.87/ml pe 
LN şi judeţul Alba cu 446.01/ml pe LT şi 450.02/ml pe LN. 

 cel mai mic număr de germeni (NTG) s-a înregistrat în laptele provenit din 
judeţul Hunedoara aceştia având valori de 111.70/ml pe LT şi 111.97/ml pe LN. 
Acesta a fost urmat de judeţul Alba cu 164.25/ml pe LT şi 166.14/ml pe LN şi 
judeţul Bihor cu 212.39/ml pe LT şi 217.66/ml pe LN. 

Media comparativă a principalilor parametri de reproducţie: 
 vârsta medie la prima fătare a avut cea mai mica valoare la vacile primipare din 

judeţul Alba, aceasta fiind de 841.00 zile, urmată în ordine crescătoare de cele 
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din judeţul Bihor care la prima fătare au avut 856.09 zile şi cele din judeţul 
Hunedoara care au avut 878.08 zile la prima fătare. 

 durata medie a repausului mamar la efectivul studiat a fost de 56.69 zile în  
judeţul Hunedoara, de 58.46 zile în  judeţul Alba şi de 60.42 zile în  judeţul Bihor. 

 efectivul studiat a avut un service period mediu de 94.83 zile în  judeţul Alba, de 
96.98 zile în  judeţul Hunedoara şi de 107.62 zile în  judeţul Bihor. 

 media calculată a intervalului între fătări la populaţia studiată, a fost de 395.51 
zile în  judeţul Alba, de 398.86 zile în  judeţul Bihor şi de 400.83 zile în  judeţul 
Hunedoara. 

 Rezultatele obţinute, care reflectă nivelul actual al producţiei de lapte, ne 
îndreptăţesc să credem că efectivul de vaci din exploataţiile cercetate este bine 
adaptată la condiţiile de mediu specifice zonei iar dacă se asigură condiţii de 
exploatare şi management apropiate de cele optime, vacile de lapte pot răspunde prin 
performanţe productive apropiate de potenţialul genetic real.  
 Majoritatea indicilor fizico-chimici se încadrează în limitele normale, unanim 
acceptate de STAS-urile în vigoare. Indicii microbiologici ai laptelui nu se încadrează în 
baremul de cerinţe pentru admiterea laptelui materie primă de <100,000/ml lapte 
NTG şi de <400,000/ml lapte NCS potrivit Normelor Europene. 
 Activitatea de reproducţie este bună şi poate fi îmbunătăţită. Datorită 
importanţei foarte mari a reproducţiei, pentru rezultatele economico productive ale 
activităţii din exploataţiile de vaci pentru lapte, se impune o grijă şi o atenţie deosebită 
pentru planificarea şi managementul acesteia. 
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