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INTRODUCERE
Ovinele reprezintă o specie de animale domestice cu mari flexibilităţi
biologice, tehnice şi economice, în sprijinul acestei afirmaţii existând mai
multe argumente, concretizate în capacitatea ovinelor de a utiliza resursele
furajere sărace şi suprafeţele accidentate, posibilitatea integrării lor în forme
şi sisteme diferite de creştere, contribuind la fondul produselor animaliere
(carne, lapte, lână, piei şi pielicele), iar dezvoltarea exploataţiilor se
efectuează fără investiţii prea mari.
Creşterea şi exploatarea ovinelor, activitate străveche a oamenilor,
utilizează eficient resursele ieftine de furajare, în funcţie de specificul raselor
şi particularităţile lor morfoproductive.
în actuala conjunctură economică internă şi internaţională, precum şi în
perspectiva dezvoltării creşterii ovinelor în lume şi la noi în ţară este necesară
reevaluarea posibilităţilor de dezvoltare a producţiilor obţinute, în scopul
rentabilizării exploataţiilor zootehnice. Se impune creşterea producţiilor de
carne şi de lapte, atât la rasele specializate pentru aceste producţii, cât şi la
rasele autohtone, neameliorate [92; 109; 130].
în ultima perioadă au crescut preferinţele consumatorilor pentru carnea
de ovine şi pentru produsele lactate preparate din lapte de oaie, aceasta
datorându-se atât tradiţiilor alimentare, a deficitului de proteină de origină
animală din alimentaţia omului pe plan mondial, cât şi a însuşirilor nutritive
deosebite ale acestor produse [128; 131; 152; 172; 2002].
Apreciind avantajele economice ale creşterii ovinelor, mai ales în
domeniul producţiei de carne, lapte, lână şi secundar ale celorlalte produse
obţinute de la aceasta specie, numeroase ţări fac eforturi deosebite pentru
înmulţirea efectivelor şi a creşterii producţiilor acestora.
Conform datelor FAO, creşterea ovinelor pe plan mondial s-a dezvoltat
mai puţin prin creşterea numerică a efectivelor şi mai mult prin creşterea
6

producţiilor pe cap de oaie exploatată, atât în ţările dezvoltate din punct de
vedere economic, în special în cele din Uniunea Europeană, cât şi în ţările în
curs de dezvoltare [204; 227; 228].
Creşterea ovinelor, ramură de bază a zootehniei, cu mari tradiţii în ţara
noastră, trebuie sa fie orientată în scopul realizării unei producţii bazată pe
cerinţele pieţei şi în acelaşi timp să fie favorabilă mediului înconjurător, în
funcţie de particularităţile biologice ale raselor [198; 200].
In prezent există o bază biologică propice pentru exploatarea mixtă a
ovinelor, datorită cerinţelor foarte mari ale pieţei pentru produsele obţinute de
la ovine, perspectiva apropiată indicând o dezvoltare majoră a raselor cu
producţii mixte, dintre care cele mai importante sunt cele de lapte-carne şi
carne-lapte.
Preocupările crescătorilor de ovine trebuie să fie orientate către sporirea
şi îmbunătăţirea calităţii cărnii la ovine şi pentru sporirea cantităţii de lapte,
aceasta putându-se realiza prin crearea unor rase, populaţii şi linii de ovine
specializate pentru producţia de carne sau lapte, fără a se neglija producţia de
lână, concomitent cu aplicarea selecţiei la rasele existente în România şi prin
îmbunătăţirea tehnologiilor de creştere şi exploatare.
Stabilirea raportului între diferitele producţii şi al limitelor între care
acestea se pot mări, fără a prejudicia echilibrul fiziologic, constituie problema
de însemnătate practică majoră, pentru sporirea rentabilităţii în domeniul
creşterii ovinelor.
între producţia de lână, producţia de carne şi producţia de lapte nu există
un antagonism fiziologic, ci dimpotrivă o corelaţie fenotipică

pozitivă

redusă, totuşi, chiar în condiţii de îngrijire şi alimentaţie foarte bune,
producţia de lână, producţia de carne şi producţia de lapte nu pot fi ridicate în
paralel, în mod nelimitat [120; 180; 193; 194; 209].
în condiţiile aderării ţării noastre la Uniunea Europeană este absolut

necesară introducerea unui progres tehnic în zootehnie, care să înlăture
neajunsurile calităţii produselor, pe baza sporirii factorilor biologici potenţiali
sau prin utilizarea tehnologiilor adecvate. Noile orientări tehnologice se
fundamentează pe îmbinarea criteriului economic cu criteriul energetic,
costul energiei determinând şi modificări în tehnologia producerii şi utilizării
resurselor furajere [75; 77; 136; 154; 157; 142].
Pentru eficientizarea exploataţiilor de ovine se urmăreşte şi ridicarea
calităţii produselor obţinute, în scopul de a deveni competitive la export.
Calitatea produselor este legată de valoarea de întrebuinţare a produselor, de
proprietăţile lor fizice şi chimice.
Concomitent cu creşterea producţiilor ovinelor trebuie să se urmărească
în permanenţă

îmbunătăţirea normelor de furajare, conservare a furajelor,

valorificarea superioară a furajelor, care să asigure mărirea gradului de
digestibilitate a acestora, elaborarea raţiilor furajere în funcţie de cerinţele
nutriţionale şi a capacităţii de ingestie a diferitelor categorii de ovine,
scăderea costurilor realizate cu întreţinerea şi în special cu hrănirea acestor
animale, în vederea creşterii eficienţei economice [32; 171; 182; 184; 197].
Ţinând seama de integrarea în structurile economice ale "Uniunii
Europene" a ţării noastre, se impun acţiuni urgente, care să determine
organizarea unor exploataţii de ovine eficiente şi competitive pe plan
european şi mondial, nu atât pe baza sporirii efectivelor, cât a producţiilor pe
cap de animal [21; 27; 30;156; 219; ].
Parametrii tehnici pe care trebuie să-i atingă exploataţiile de ovine vor
trebui să crească, pentru obţinerea unui profit net corespunzător, acţiune ce
trebuie să fie dublată de creşterea dimensiunilor exploataţiilor crescătoare de
ovine şi aplicarea unor tehnologii integrate, moderne şi eficiente, precum şi
dotarea cu maşini şi echipamente adecvate, pentru obţinerea, prelucrarea,
depozitarea şi valorificarea, la indicatori calitativi superiori a produselor.

