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Creşterea animalelor a apărut inca din cele mai vechi timpuri, aproximativ
odată cu domesticirea lor, in perioada neolitica.
Din punct de vedere istoric, tarile si popoarele hanii cu efective mari de
animale au reuşit sa dezvolte civilizaţiile cele mai avansate si au fost cele mai
puternice. Un vechi proverb arab spunea ca: '' O tara săraca in animale nu poate
fi niciodată bogata, iar o tara bogata in animale nu poate fi niciodată săraca,,.
Creşterea animalelor, una din ramurile de baza a agricultitrii, se dezvolta si
se perfecţionează continuu, adaptandu-se la condiţiile generale ale agriculturii, ale
dezvoltării social - economice, in funcţie de cerinţele populaţiei.
Actualmente dezvoltarea unei zooteknii moderne, cu o inaita productivitate,
constituie una din caracteristicile prioritare ale agriculturii mondiale.
In tarile dezvoltate, creşterea si exploatarea animalelor asigura o buna parte
din veniturile totale ale agriculturii, caracterizandu-se printr-o intensificare
continua.
Creşterea caprinelor s-a răspândit in diferite tari ale lumii, in mod treptat si
constant, pentru o anumita producţie sau pentru producţii mixte, in funcţie de zona
geografica, condiţiile de clima, relief vegetaţie si cerinţele economice,
Diversitatea producţiilor obţinute de la specia caprina (lapte, carne, lâna tip
moliair, puf, piei, etc. ) , constituie avantaje economice deosebit de importante.
Nivelul si modul de realizare a acestor producţii sunt astăzi preocupări
primordiale, de la satisfacerea unor nevoi vitale, in tarile in curs de dezvoltare, in
care predomina foamea de proteina de origine animala, pana la satisfacerea unor
cerinţe preferenţiale, in tarile avansate economic.

Modul de realizare a producţiilor obţinute de la specia caprina este insa
foarte diferit in funcţie de gradul de ameliorare al raselor, preferinţele populaţiei,
zona geografica, condiţiile pedoclimatice.
In prezent, creşterea caprinelor cunoaşte o larga răspândire geografica si o
sporire numerica a efectivelor pe plan mondial, datorita valoroaselor insusiri bio economice ale acestei specii: capacitate lactogena superioara, aptitudini bune
pentru producţia de carne, rusticitate, adaptare pronunţata ia cele mai variate
condiţii de clima, reliefsi vegetaţie, prolificitate ridicata, etc.
Creşterea caprinelor reprezintă o investiţie mica, o rotaţie rapida,
productivitate mare si rentabilitate imediata, aceasta specie consumând furajele
cele mai puţin comestibile, pe care nu le-ar folosi nici un ah. rumegător, chiar
înfometai: scoarţa de plop, ramuri de stejar, paie, etc.
De regula, creşterea caprinelor este asociata cu imaginea tradiţionala a
unor efective mici, crescute in condiţii parcimonioase, fiind denumita in multe tari
ca „ vaca săracului ,,.
Daca in unele tari, care sunt in curs de dezvoltare, aceasta denumire ar
putea corespunde adevaruha, in schimb in unele tari dezvoltate ( Franţa, Anglia,
Spania, etc. ) , creşterea si exploatarea caprinelor reprezintă in prezent o activitate
deosebit de rentabila.
In Franţa, una din tarile cu un sepiei caprin in creştere, capra deţine toate
recordurile de productivitate, creşterea si exploatarea acestei specii căpătând o
reputaţie mondiala prin sistemul de organizare, tehnologiile aplicate, capacitatea
productiva a raselor exploatate si mai ales prin calitatea produselor obţinute:
carnea si renumitele sortimente de brânzeturi de capra.
La Pekin, in China, in luna octombrie 1996, a avut loc al Vl-lea Simpozion
International pentru Creşterea si Exploatarea Caprinelor, la care s-au discutat
probleme legate in exclusivitate de sporirea numerica si îmbunătăţirea calitativa a
acestei specii, fapt care demonstrează inca o data importanta economica de care se
bucura specia caprina pe plan mondial.
Tinand seama de tradiţia si de ponderea pe care o ocupa creşterea
caprinelor in România, lucrarea de fata isi propune sa aducă noi date referitoare
la potenţialul biologic al speciei caprine, in special a tineretului ingrasat pentru
producţia de carne, contribuind in acest fel la valorificarea superioara a
potentiahdui productiv al acestei specii.
In realizarea lucrării de doctorat m-am bucuratfoarte mult de indrionarea si
stăruinţa permanenta a Dommdxa Prof Univ. Dr. Ing. TAFTA VASILE, căruia
doresc sa ii mulţumesc foarte mult pentru încrederea si ajutorul acordai pe
intreaga perioada de pregătite si elaborare a prezentei lucrări.

Gândurile mele de mulţumire se îndreaptă totodată si spre Domnul Dr. Ing.
CALATORI AUREL1AN Sefid Laboratorului de Nutriţie Animala din cadrul
ICPCOC Palas - Constanta, de a cărui sprijin m-am bucurat in toata perioada de
elaborare a tezei de doctorat.
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