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INTRODUCERE

Secolul XX a cunoscut realizări deosebite în producţia şi procesarea laptelui, care
sunt consecinţa dezvoltării vertiginoase a ştiinţei, tehnicii şi practicii în aceste domenii.
Suportul acestei evoluţii dinamice la reprezentat cultura şi tradiţia milenară, în special a
popoarelor europene şi asiatice. (45)
Vaca de lapte, fiind considerată „doica omenirii" (William Danpster Hoard), a
reprezentat şi reprezintă pentru populaţia Terrei cel mai important animal de lapte, asigurând
peste 9 5 % din producţia totală de lapte. De-a lungul secolelor importanţa vacii pentru om a
fost ilustrată în numeroase mărturii istorice, care s-au păstrat până astăzi (picturile rupestre
din India, care datează de mai bine de 6000 ani, decorurile existente pe ulcioare din timpul
culturii Taal Halaf - Irak, sigilii descoperite în India şi Irak, versuri din Avesta-Cartea de
căpătâi a persanilor). In România, cărturarul Dimitrie Cantemir într-una din lucrările de bază
ale literaturii române „Descriptio Moldavie" înfăţişează turmele de boi crescute pe plaiurile
noastre.(127)
In zilele noastre laptele este considerat un produs alimentar de importanţă strategică,
fiind utilizat în alimentaţia omului încă din Egiptul Antic, datorită proprietăţilor sale
organoleptice, terapeutice şi nutritive.

Situaţia producţiei de lapte pe plan mondial
Efectivul de taurine la nivel mondial este în creştere, în 2003 înregistrându-se
1 371 000 000 taurine, iar la finele anului 2005, 1 372 200 000 capete taurine,

cu

aproximativ 1,6% mai mare dacât în anul 2003, 0,5 % mai mare decât în anul 2004,

şi

respectiv 3.9% mai mare decât efectivul înregistrat în 1997 (1 320 000 000 taurine).
Pe continent efectivul de taurine este repartizat astfel:
• Asia 31,9 % din efectivul mondial,
• America Centrală şi de Sud 27,5 %
• Africa 1 7 , 9 %
• America de Nord 12,5 %
• Europa 7,3 %
• Oceania 2,9 %.
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