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INTRODUCERE
In România creşterea ovinelor constituie o activitate tradiţionala de mare
importanta economica, dezvoltata in decursul timpului, ca rezultat al condiţiilor
naturale favorabile.
Schimbările înregistrate in tarile din Europa Centrala si de Est si integrarea
acestora in Uniunea Europeana, inpun realizarea unor profunde reforme in toate
domeniile activităţii economice si sociale.
Toate aceste reforme pot fi finalizate printrr-o diminuare numerica a celor peste
4,2 milioane exploataţii agricole si a măririi dimensiunilor acestora, prin
introducerea formelor de asociere, funcţionale si foarte eficiente in Europa de câteva
decenii si care constituie cheia succesului in acest sector de activitate.
Comparativ cu tarile Uniunii Europene in care producţia animala ocupa o
pondere de 60-70% din totalul producţiei agricole, in România producţia animala
ocupa in medie doar 35-40% din totalul producţiei agricole , cu specificarea ca
exista judeţe a căror producţie animala are o pondere de 75-80% din totalul
producţiei agricole.
In acest context zootehnia romaneasca si implicit creşterea ovinelor poate
deveni o imensa avuţie naţionala luând in considerare efectele a doi factori
favorizanti si anume:
a) existenta unor programe de ameliorare in domeniul creşterii ovinelor, in
urma cu 20-30 ani, au determinat o inbunatatire evidenta a valorii
genofondurilor populaţiilor de ovine, a potenţialului productiv a acestora,
comparabile cu cele realizate pe plan mondial. Importul raselor de ovine
specializate pentru lana, a acelora pentru
1

lapte si carne din ani« 1980 si

preocupările pentru formarea si consolidarea unor populaţii de ovine
specializate au fost acţiuni cu efecte" benefice pentru creşterea ovinelor din
România.
b) existenta unor importante resurse furajere in toate zonele tarii, date fiind
condiţiile pedoclimatice favorabile din România. Dezvoltarea continua a
producţiei de cereale si leguminoase ca si punerea in valoare la întregul
potenţial productiv a celor peste 4,8 milioane hectare de pajişti care in
perspectiva vor putea fi organizate in forme private este un alt argument ce
pun bazele dezvoltării unor ferme familiale puternice pentru creşterea ovinelor
funcţionale si performante.
Intrarea României in marea familie europeana inplica crearea condiţiilor
I necesare si găsirea celor mai bune soluţii in toate domeniile. Creşterea ovinelor
| reclama o reevaluare a posibilităţilor de dezvoltare a producţiilor obţinute in scopul
| rentabilizării fermelor familiale ce au ca obiect de activitate acest sector.
-Trecerea la economia de piaţa si aderarea producţiei animale romaneşti Ia
cerinţele Uniunii Europene face ca si domeniul creşterii ovinelor sa fie reevaluat
j pentru creşterea producţiilor obţinute. Acest lucru reclama utilizarea integrala a
I tuturor resurselor din acest sector de activitate si are ca principal obiectiv asigurarea
securităţii alimentare a populaţiei si întărirea poziţiei României in schimburile cu
produse alimentare pe piaţa mondiala.
Organizaţi in grupuri de producători si cooperative agricole puternice, fermierii si
implicit crescătorii de ovine din tarile Uniunii Europene valorifica producţia in
I proporţie de 55% pana la 95% in comun, prin cooperativa, in mod organizat.
Aceste forme de organizare funcţionale de zeci de ani in tarile Uniunii
Europene permit conturarea si dezvoltarea economica a fermei familiale a cărei
dimensiune este de cele mai multe ori dependenta de forţa de munca existenta intr-o
j familie si oare ii asigura o existenta decenta fara a apela la angajarea persoanelor din
! afara ei.

Punerea in practica a formelor de asociere funcţionabile de peste 50 ani in
tarile dezvoltate, poate duce si in România la rezultate spectaculoase. In România
|dimensiunea medie a unei exploataţii zootehnice in domeniul creşterii ovinelor este
de numai 7,80 cap., dimensiune ce nu permite definirea lor ca ferme si care
determina totodată posibilităţi limitative in aplicarea unor fluxuri texnologice
eficiente.
Fărâmiţarea extrem de mare a fermelor de ovine constituie un factor limitativ
r in tendinţa de mărire a producţiilor, in acest sens 83% din crescătorii de ovine din
j România deţin mai puţin de 10 capete si numai 10% deţin peste 150 capete. Este de
remarcat faptul ca ponderea crescătorilor cu peste 100- 150 de ovine, are in ultima
perioada o uşoara tendinţa de creştere.
Rentabilizarea creşterii ovinelor in actualul context social poate avea loc
numai prin incurajarea si implementarea formelor de asociere profesionale, prin
formarea grupurilor de producători si a cooperativelor de producţie (cadrul legislativ
a fost* deja creat prin promulgarea' Legii grupurilor de producători agricoli nr.
277/2005 si Legii cooperaţiei in agricultura, nr.566/2004, in jurul cărora fermierii se
pot organiza si isi pot dezvolta activitatea.(96,97).
Prin formele de asociere menţionate

si crescătorii romani pot hotari de

comun acord creşterea raselor de ovine cele mai potrivite si productive din zona,
aplicarea unor tehnologii de creştere si exploatare adecvate, pot infiinta pe propriile
suprafeţe asolamente judicios intocmite in care suprafeţele de pasuni, dar mai ales
cele de lucerna sa fie incluse si intercalate cu mare atenţie, dar ceea ce este foarte
important, pot hotari de comun acord vânzarea produselor in comun, chiar printr-o
prealabila prelucrare a acestora inainte de valorificarea pe piaţa.
Agricultura României se afla

in fata unor provocări multiple, complexe si

urgente, in contextul integrării României

in structurile Uninunii Europene prin

aplicarea unor programe guvernamentale menite sa absoarbă Fondurile Europene

centru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR), de peste 12 miliarde de Euro,
in perioada 2007-2013.(100).
Partea de finanţare destinata înfiinţării, modernizării si dezvoltării fermelor
agricole are alocata o suma de peste 3,2 miliarde Euro in perioada 2007-2013, suma
;e este destinata in principal proiectelor de înfiinţare si modernizare a fermelor
zootehnice si implicit a fermelor pentru creşterea ovinelor.
Absorbţia fondurilor europene are menirea de a îmbunătăţi mediul de afaceri,
dezvoltarea complexa si durabila a satului romanesc, asigurarea sanatatii populaţiei
si animalelor, a siguranţei alimentare, protecţia mediului si in general dezvoltarea
spaţiului rural.
Finalizarea unor proiecte prin utilizarea fondurilor europene în perioada de
preaderare la Uniunea Europeana, au determinat mărirea cantităţii de lapte procesat
ie la 1 miliard de litri in 2005, la 2,8 miliarde litri in 2006 ( o proporţie de peste
27% il constituie laptele de oaie), precum si creşterea capacităţii de procesare cu
mea un million de tone de carne.
Suprafeţele de pasuni naturale situate in zona de munte si deal, dar intr-o
j măsura apreciabila si pe platourile podişului dobrogean, precum si existenta unei
rezerve importante de furaje secundare ca urmare a practicării unei agriculturi
I intensive, creaza bazele unei sporiri numerice a efectivelor de ovine si in Dobrogea.
O analiza succinta a resurselor destinate furajerii animalelor scoate in evidenta
! ca din totalul suprafeţei agricole pe total tara o proporţie de 32,93%, o reprezintă
| păşunile si fanetelefTabel nr.l).

