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în cadrul economiei în general şi a agriculturii în special, bovinele au o impor
tantă socio-economică particulară, deoarece ele furnizează un volum mare si diversificat
de producţie si produse animaliere necesare consumului populaţiei şi industriilor pre
lucrătoare (materii prime).
Creşterea bovinelor, ca ramură de producţie agricolă intensivă, constituie piaţa de
desfacere pentru mijloacele de producţie şi produse industriale, mijloc de valorificare
pentru unele resurse naturale si sursă de venituri.
Bovinele asigură mijloacele de subzistenţă necesare omului, fumizînd 9 6 % din
cantitatea totală de lapte consumabilă pe glob, 3 3 % din cea de carne şi 9 0 % din totalul
pieilor grele prelucrate (138).
Activitatea umană necesită existenta unui om sănătos cu energie fizică şi intelec
tuală în creştere, care are la bază o alimentaţie raţională, axată pe produse de origine ani
mală, cu valoare biologică ridicată. Bovinele participă cu cea. 12% în aportul energetic
alimentar, iar la proteine cu peste 5 6 % din totalul de proteină animală. O vacă de lapte
poate asigura necesarul optim de lapte pentru 10-15 locuitori, fiind cunoscut faptul că un
litru de lapte are valoare nutritivă echivalentă cu 600 gr. came vacă, 700 gr. came viţel ,
400 gr. came porc, 9 ouă, 500 gr. peşte, 105 gr. brânză, 1400 gr. mere , 2400 gr. varză,
125 gr. pâine, putând asigura peste jumătate din necesarul optim de proteină, 2 2 % din cel
de calorii, întregul necesar de fosfor şi 6-60% din necesarul celorlalte elemente minerale
si vitamine.
Bovinele furnizează materie primă necesară industriei laptelui şi a cărnii , a
pielăriei şi a celei farmaceutice. Creşterea bovinelor reprezintă "o uzină vie", care prelu
crează materiile agricole în produse animale de o deosebită valoare biologică.
Pentru ţara noastră surprinde nivelul scăzut al eficienţei creşterii bovinelor, date
fiind regimul termic şi pluviometric, condiţiile de fertilitate naturală care caracterizează
cvasitotalitatea teritoriului naţional, stimularea acestui sector implicînd: definitivarea
proprietăţii

asupra

mijloacelor

de

producţie

specifice

agriculturii,

dispariţia

conservatorismului crescătorului de bovine, stimularea mecanizării, strategii manageriale,
crearea fermierului autohton si a fermei de bovine ( 20-50 capete).
Chiar dacă în etapa actuală numărul bovinelor a înregistrat o scădere în tara no
astră, pe plan mondial creşterea bovinelor are un caracter ascendent, preliminându-se
pentru perioada 1995 - 2010 o rată de creştere de 2,4 - 4 , 1 % (138), cum şi îmbunătăţirea
calitativă a efectivelor si creşterea eficienţei economice.
Specializarea bovinelor pentru obţinerea unui nivel maxim de eficientă eco
nomică, a căror însuşiri productive sunt împinse pînă la limitele extreme ale fiziologiei,
predispun organismul la o labilitate a echilibrului lor organic şi mai ales a sistemului
neuroendocrin, ori de câte ori se manifestă asupra lor perturbaţii ale factorilor de mediu.
Exploatarea excesivă, în neconcordanţă cu asigurarea factorilor de mediu pe măsura
cerinţelor şi nivelul de producţie, determină tulburări de o intensitate mai mică sau mai
mare ale funcţiei de reproducţie, din care afecţiunile ovarului contribuie tot mai mult la
instalarea infecundităţii sau a sterilităţii.
Industrializarea forţată a dus la accentuarea poluării mediului, ceea ce la com
plexul etiopatogenetic cunoscut adaugă si o componentă redutabilă toxicocarentială care
interferează cu fertilitatea normală. Forţarea potenţialului productiv al bovinelor implică
dereglarea frecventă şi cu impact a mecanismelor de reglare şi autoreglare a proceselor
fundamentale ale reproducţiei, cum ar fi maturarea foliculară şi ovocitară, ovulaţia, fecundaţia, precum şi supravieţuirea în gestaţia incipientă.
Problematica patologiei ovariene a fost şi este pe ordinea de zi a fiecărui congres
internaţional de reproducţie şi însămânţări artificiale, a revistelor de specialitate, a cer
cetării ştiinţifice de medicină veterinară.
Considerăm că subiectul tezei abordează o asemenea tematică, ce rămâne în con
tinuare de mare actualitate, iar studiul etiopatogeniei, infencundităţii şi sterilităţii de
natură ovarianâ poate contribui la rezolvarea uneia dintre cele mai importante problema
tici din domeniul reproducţiei taurinelor.

