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I. INTRODUCERE

Ramura taurinelor pentru carne este destinată producerii cărnii 
de bovine de calitate înaltă bazată pe creșterea raselor specializate 
pentru carne și a metișilor obținuți de la încrucișarea lor cu rase-
le specializate pentru producerea laptelui și a celor mixte. Carnea 
de bovină a raselor specializate pentru carne are calități dietetice și 
gustative deosebite, datorită schimbului de substanțe deosebit în or-
ganismul acestora, cînd grăsimea acumulată în rezultatul digerării 
nutrețurilor se depune în mușchi, formînd așa numita ”carne de 
marmor”, foarte suculentă, cu calități culinare excelente.

Producerea cărnii de bovină în lume este pe locul al treilea (68,3 
mil tone în anul 2016), după carnea de porcină (115,8 mil t) și de 
pasăre (117,2 mil. t.). Cota de producere a cărnii de bovină de toate 
tipurile în anul 2016 a constituit 21,6%. 

Cel mai mare producători de carne de bovină este SUA (20% din 
producerea mondială), apoi urmează Uniunea Europeană, China și 
Brazilia cu cîte 13%. 

Dezvoltarea ramurii bovinelor specializate pentru producerea 
cărnii în Republica Moldova este în faza incipientă. Totodată, este 
de menționat că aceasta este o ramură de perspectivă pentru produ-
cerea cărnii de bovină de calitate pentru consumul intern și pentru 
export. În țările cu ramura bovinelor bine dezvoltată producerea căr-
nii de calitate este asigurată prin creșterea raselor specializate pentru 
producerea cărnii. 

În țările Uniunii Europene ponderea raselor specializate pentru 
producerea cărnii constitue circa 25-35 %. De aceea în zona de nord 
a republicii, în depresuni unde există pășuni și posibilități de pășu-
nare, creșterea raselor specializate pentru producerea cărnii poate 
aduce venit considerabil cu cheltueli minime. Temelia dezvoltării 
ramurii trebuie să fie tehnologia de exploatare și managementul di-
rijării cu cireada.
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II. CARACTERISTICI BIOLOGICE  
ALE TAURINELOR DIN RASELE  
SPECIALIZATE PENTRU CARNE 

Bovinele raselor specializate pentru carne în comparație cu rasele 
specializate pentru lapte, se deosebesc prin precocitate, randamentul 
înalt de carne și calitate excelentă, datorită calităților deosebite bio-
logice de creștere și adaptare în diferite zone pedo-climaterice.

Principalele particularități biologice ale raselor specializate pen-
tru producerea cărnii:

• Capacitatea de acumulare în mușchi a grăsimii în timpul pă-
șunatului ceea ce permite economisirea concentratelor.

• Capacitatea de creștere și îndesire a învelișului pilos în peri-
oada rece a anului protejînd organismul de frig, ceea ce permi-
te întreținerea bovinelor în încăperi semideschise, șopronuri 
cu cheltuieli nesemnificative la întreținere.

• Instinctul matern puternic dezvoltat, care se manifestă prin 
protecția descendenței de alte animale și chiar de om ceea ce 
permite organizarea pășunatului mamelor împreună cu vițeii.

• Capacitatea înaltă de adaptare în condiții aspre pedo-clima-
terice. Aceasta se manifestă prin capacitatea înaltă a funcției 
reproductive și adaptarea la condiții extremale de întreținere 
și alimentație. 

• Rasele specializate pentru carne au o capacitate deosebită de 
a consuma și degera o cantitate mare de nutrețuri fibroase, 
reziduuri de la prelucrarea producției agricole, a industrei pre-
lucrătoare (reziduuri de la producerea alcoolului, sfeclei de za-
hăr, berei). 
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III. RASELE SPECIALIZATE PENTRU CARNE

În Republica Moldova prin ordinul Ministerului Agriculturii 
Dezvoltării, Regionale și Mediului sunt omologate 4 rase specializate 
pentru carne: rasa Charolaise, Limousine, Aberdeen Angus și Pie-
montez. În ultimii ani pentru creștere și exploatare au fost importate 
două rase: Limousine și Aberdeen Angus.

3.1. Rasa Charolaise s-a format în Franța în secolul al XVIII-lea 
prin selecția taurinelor locale și ulterior încrucișată cu rasele Sim-
mental și Shorthorn. Ameliorarea produșilor s-a efectuat pe baza se-
lecției după lungimea corpului și a mușchilor. 

Rasa are o dezvoltare corporală alungită, masa corporală la vaci 
de 700-900 kg, la tauri de 1100-1200 kg. Conformația corporală este 
caracteristică raselor specializate pentru producerea cărnii, sub for-
mă de dreptunghi, fig. 1.

Fig.1. Taurul reproducător din rasa Charolaise

Are o constituție robustă, temperament vioi, membrele sunt 
puternice cu aplomburi largi. Învelișul pilos ondulat, de culoare 
alb-gălbuie pînă la galben deschis, ongloanele galbene. Tineretul 
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îngrășat după tehnologia intensivă realizează 1200-1400 g spor me-
diu pe zi, iar randamentul la sacrificare este de 60-63 %.

3.2. Rasa Limousine a fost creată în Franța, regiunea Limousin 
din populația locală de taurine prin selecție intensivă în direcția pro-
ducției de carne.

Conformația corporală este caracteristică raselor de carne, format 
corporal dreptunghiular, cu musculatură bine dezvoltată, trunchi 
lung, larg și adînc, membre și copite puternice. Culoarea învelișului 
pilos roșu deschis, sau închis pe picioare, cu regiuni mai deschise 
împrejurul ochilor și pe interiorul membrelor, fig.2.

Fig.2. Taurul reproducător din rasa Limousine

Rasa este specializată pentru producția de carne, se remarcă prin 
precocitate înaltă și calitate superioară a cărnii. Tineretul supus în-
grășării intensive la vîrsta de 3 – 4 luni atinge greutatea de 170 – 200 
kg, la vîrsta de 12 – 15 luni 500 – 550 kg. Sporul mediu zilnic este de 
1000-1200 g cu un randament la sacrificare de 60 – 63 %. Rasa are 
capacități mari de adaptare și este răspîndită în toată lumea.

3.3. Rasa Aberdeen Angus este foarte originală, s-a format la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea în nordul Scoției îtr-o zonă cu climă 
rece, iar fertilitatea solului nu prea mare, prin selecționarea bovine-
lor locale de talie mică, fără coarne, culoarea neagră și infuzie cu rasa 
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Shorthorn pentru a spori precocitatea și ameliorarea calității cărnii, 
fig.3.

Fig.3. Taurul reproducător din rasa Aberdeen Angus

Rasa se evidențiază printr-o constituție robustă, temperament 
vioi, capacitate foarte bună de valorificare a nutrețurilor. Aptitudi-
nea principală este producția de carne calitativă cu musculatură foar-
te bine dezvoltată, schelet puternic, masivitate pronunțată, greutatea 
corporală a femelelor de 550-600 kg, iar la tauri de 750-950 kg. Rasa 
are capul scurt fără coarne, gîtul scurt, trunchiul cilindric, membre 
scurte musculoase, pielea moale de culoare neagră, însă există și va-
rietate roșie. 

Este o rasă precoce, prima fătare are loc la vîrsta de 26-27 luni, 
masa corporală a vițeilor la naștere mică de 24-27 kg, însă la înțăr-
care masa corporală atinge 190-210 kg, sporul mediu zilnic este de 
1100-1300 g, la vîrste de 15-16 luni masa corporală este de 450-500 
kg. Carnea este de calitate superioară, marmorată, randamentul la 
sacrificare este destul de înalt 65-68 %, raportul între carne-oase este 
de 1:5.

Rasa Aberdeen Angus este răspîndită practic în toate țările euro-
pene și pe continetul american. La noi în republică a fost introdusă 
din România și Germania. 
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3.4. Rasa Piemontese este o rasă specializată pentru producerea 
cărnii și a fost creată în secolul XX, în zona de nord-vest a Italiei, în 
podgoriile munților Alpi, prin selecție riguroasă, fig.4.

Fig. 4. Taurul reproducător din rasa Piemontese

Rasa este de talie medie cu musculatură bine dezvoltată, este 
răspîndită în Europa și în toată lumea. Femelele sunt de culoare albă. 
Rasa Piemontese are trunchiul alungit cu musculatură bine pronun-
țată. Pentru rasă este tipică prezența mușchilor dubli care provoacă 
hipertrofia musculară a crupei. 

Este o rasă precoce, viabilitate înaltă (zece viței și mai mult), fătări 
ușoare (prima fătare la 25 – 30 de luni). Bovinele sunt bine adaptare 
la orice condiții pedoclimaterice de creștere și exploatare. Masa cor-
porală a femelelor este de 650 – 750 kg, taurii 950 – 1150 kg. Vițeii la 
naștere au masa corporală de 35 – 42 kg. Randamentul la sacrificare 
este 68%, maximal 72 %, carnea este de calitate superioară, cu conți-
nut mic de holesterină. 

Rasa este folosită pe larg pentru încrucișări industriale cu toate 
rasele specializate pentru lapte. 
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IV. AMELIORAREA ȘI REPRODUCȚIA  
TAURINELOR SPECIALIZATE PENTRU CARNE

4.1. Ameliorarea genetică a taurinelor

Prin ameliorarea genetică se subînțelege complexul de măsuri or-
ganizatorice, tehnico-științifice aplicate, care se urmărește pe par-
cursul mai multor generații de bovine, modificarea particularităților 
genetice, exteriorului, creșterii potențialului productiv, fertilității, 
sporirii rezistenței la stres și diferite maladii și obținerii unor pa-
rametri superiori în noile generații obținute. Structura genetică se 
modifică prin factorii de ameliorare cum este selectarea indivizilor 
pentru reproducție și potrivirea dirijată a perechilor.

În procesul de ameliorare genetică a bovinelor se folosesec trei 
factori importanți de obținere a progresului genetic:

• Taurii amelioratori, care constituie cea mai importantă sursă a 
progresului genetic în populație. Ponderea taurilor în progre-
sul genetic din populație constituie 60 – 70 %. Pentru a men-
ține și a mări cota de ameliorare trebuie să se folosească tauri 
testați după calitatea descendenței cu valoare genetică înaltă;

• Selectarea primiparelor calitativ mai superioare decît cele an-
terioare pentru completarea populației. Aici se impune testa-
rea primiparelor după performanțele proprii; 

• Reformarea selectivă care presupune eliminarea anuală din 
efectivul populației a femelelor cu potențial productiv redus.

4.2. Metodele de ameliorare a taurinelor specializate  
pentru carne

Ameliorarea bovinelor specializate pentru carne se efectuează 
prin două procedee: în rasă pură și ameliorarea prin încrucișare.

a) Metoda de ameliorare în rasă pură se efectuează prin împe-
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recherea taurilor reproducători și a femelelor, care aparțin aceleiași 
rase a celor mai valoroși indivizi. Metoda se aplică în cazul raselor 
ameliorate cu potențial genetic remarcabil și se urmărește consoli-
darea în generațiile de descendenți a calităților rasei. Aceasta se uti-
lizează atunci cînd se dorește creșterea rasei în sine ca sursă de gene.

b) Metoda de ameliorare prin încrucișare se bazează pe împere-
cherea indivizilor din mai multe rase cu diferit potențial genetic, ca-
lități productive și origine. Încrucișarea se aplică și între liniile care 
aparțin unei rase în scopuri economice. Metoda de ameliorare prin 
îcrucișare cuprinde două categorii: încrucișări de producție și încruci-
șarea de ameliorare (de absorbție, de infuzie și formare a raselor noi).

Încrucișarea industrială se folosește pentru obținerea unor pro-
duși în prima generație cu heterozis pronunțat în scopul obținerii 
unei producții sporite. Din experiența acumulată pe parcursul a mai 
multori ani, în condițiile Republicii Moldova se recomandă utiliza-
rea pentru încrucișare a taurilor din rasele Aberdeen Angus, Charo-
laise, Limousine, tipul intrarasial specializat pentru carne din rasa 
Simmental pentru obținerea și îngrășarea metișilor. 

Încrucișarea în dependență de rasele participante pot fi birasiale 
și polirasiale. În primul caz se finisează cu obținerea metișilor din 
generația I (F1), (fig. 5).

Fig. 5. Schema încrucișarii de producție dintre două rase
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În al doilea caz – se utilizează trei și mai multe rase. Astfel meti-
sele obținute de la două rase inițiale se încrucișează cu taurul din a 
treia rasă. Tăurașii din F1 și toată descendența din F2 nu se utilizează 
pentru reproducție supunîndu-se creșterii pentru obținerea produc-
ției de carne (fig. 6).

În Republica Moldova producerea cărnii de bovină poate fi efec-
tuată paralel în două direcții: – prin încrucișarea industrială, folo-
sind taurii din rasele specializate pentru carne omologate și resursele 
genetice existente, partea maternă a raselor specializate pentru lapte, 
de asemenea – prin creșterea în rasă pură a raselor specializate pen-
tru producerea cărnii omologate în republică. 

Fig. 6. Schema încrucișării industriale cu utilizarea a 3 rase
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V. REPRODUCȚIA TAURINELOR

Reproducția taurinelor specializate pentru producerea cărnii in-
clude un complex de măsuri zooveterinare și organizatorice în scopul 
obținerii unui număr maxim de viței de la fiecare femelă destinată 
reproducției. Structura optimală a unei populații de bovine speciali-
zate pentru producera cărnii este menținerea efectivului matcă între 
55 – 60 % din efectivul total.

5.1. Introducerea vițelelor în reproducție

Introducerea vițelelor la reproducție se face atunci cînd vîrsta, 
dezvoltarea corporală și condiția animalului corespunde standar-
dului rasei, dezvoltarea corporală trebuie să fie 65 – 70% din masa 
corporală a vacilor adulte, stare de sănătate normală. Vîrsta apariției 
primelor călduri la vițele este de 6 – 8 luni, iar cele ciclice puțin mai 
tîrziu la 9 – 12 luni, uneori și mai tîrziu în depindența de mai mulți 
factori cum ar fi: condițiile de creștere și furajare, precocitatea rasei, 
zona geografică de creștere etc.

5.2. Însămînțarea taurinelor

 Însămînțarea taurinelor are o importanță deosebită pentru fe-
cundarea fertilă a femelei. Este de menționat că funcțiile reproduc-
tive a femelelor din rasele specializate pentru carne au unele parti-
cularități deosebite față de femelele raselor specializate pentru lapte:

– în primul rînd, au ciclul de reproducție sezonier; 
– în al doilea rînd, durata prelungită de creștere a vițelului alături 

de mama-doică influiențează negativ apariția căldurilor. Procesul de 
sugere și prezența vițelului în preajmă prin intermediul sistemului 
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neurohumoral influiențează negativ asupra funcției reproductive a 
femelei, manifestîndu-se prin așa zisele călduri ”liniștite”, fără a fi 
observate mai ales la însămînțările artificiale, fapt ce trebuie luat în 
considerație.

Durata estrului constituie în medie 16 ore la vițele și 18 ore la 
vacile adulte cu limite foarte mari (6 – 36 ore), ovulația avînd loc la 
sfîrșitul căldurilor, sau chiar cîteva ore după sfîrșitul căldurilor. Tim-
pul de pătrundere a spermatozoizilor în treimea anterioară a ove-
ductului, unde se petrece fecundarea ovulului, este aproximativ de 
12 ore. Din acest motiv se recomandă ca la vacile depistate în călduri 
dimineața, însămînțarea artificială, sau monta dirijată să se efectuie-
ze în seara zilei respective, iar cele depistate seara să fie însămînțate 
în dimineața zilei următoare. Însămînțarea trebuie efectuată de două 
ori, la un interval de 10 – 12 ore.

5.3. Controlul gestației și fătarea

Perioada de gestație la vaci durează în medie 283 zile în limitele 
278 – 290 zile și depinde de mai mulți factori cum ar fi: rasa, vîrsta, 
sexul produșilor și numărul de viței la fătare, starea de întreținere 
și alimentație. Înainte de fătare femelele sunt neliniștite, des se cul-
că și se scoală, des se urinează, aflîndu-se la pășune se retrag spre 
marginea cirezii. Expulzarea fătului durează de la 30 minute pînă 
la 6 ore. Femela trebuie lăsată în aeastă perioadă ca expulzarea să 
decurgă normal. În caz de necesitate se acordă ajutor la extragerea 
fătului. Extragerea vițelului se face în faza de contracție a mușchilor 
abdominali. Îngrijitorul va înlătura mucozitățile din cavitatea bucală 
și orificiile nazale a fătului expulzat. Cordonul ombilical se taie cu un 
foarfece la circa 10 cm de la abdomen, si se stoarce prin presare cu 
degetele a capătului tăitat și prelucrat cu tinctură de iod.

 Vițelul se lasă să fie lins de mamă. În caz cînd mama refuză linsul, 
vițelul se șterge cu o pînză uscată și curată, sau cu un șomoiog de paie 
curate. Peste 30 minute cel mult 1 oră după fătare vițelul se dă la vacă 
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pentru a primi primele porții de colostru importante pentru apariția 
imunității. Vacii după fătare se administrează o găleată cu apă caldă 
(35 – 37 ºC) la care se adogă 0,5 kg tărîțe de grîu și 80 – 100 g sare de 
bucătărie. Placenta după eliminare trebuie imediat îndepărtată.
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VI. EXPLOATAREA TAURINELOR  
PENTRU PRODUCȚIA DE CARNE

Bovinele specializate pentru producția de carne se exploatează pen-
tru creștere și reproducție în scopuri de comercializare a materialului 
genetic și în scopuri de îngrășare pentru oținerea cărnii de calitate înaltă.

6.1. Creșterea tineretului bovin pentru reproducție
Creșterea tineretului bovin pentru reproducție constitue o pro-

blemă cardinală de tehnologie cu implicare asupra reproducerii, 
ameliorării și eficienței economice în exploatarea lor. Sarcinile prin-
cipale ale agenților economici implicați în creșterea bovinelor speci-
alizate pentru producerea cărnii includ creșterea efectivului, majora-
rea producției de carne și îmbunătățirea calităților de prăsilă.

Creșterea reprezintă un proces de modificări cantitative a orga-
nismului, însoțite de acumularea masei corporale, iar dezvoltarea se 
caracterizează prin calități noi, care apar în urma creșterii. 

Vițeii raselor specializate pentru carne de la naștere și pînă la în-
țărcare (vîrsta de 205 zile) se întrețin cu mamele la pășunat. După 
înțărcare tineretul se separă în grupe de sex și se determină destina-
ția pentru creștere și reproducție sau îngrășare. Vițelele destinate re-
producției se întrețin în grupe pînă la vîrsta de 14 -15 luni, apoi după 
determinarea masei corporale și o selectare riguroasă după provie-
nență și exterior (masa corporală trebuie să corespundă standardului 
de rasă), se introduc la monta dirijată sau la însămînțarea artificială, 
în dependență de metoda utilizată. Vițelele care nu prezintă interes 
pentru reproducție se supun îngrășării intensive pentru sacrificare.

Tăurașii se separă în grupe după vîrstă și se întrețin conform teh-
nologiei de întreținere utilizate de agentul economic. Destinația, de 
asemenea, în dependență de necesități se cresc conform tehnologiei 
pentru reproducție sau îngrășare intensivă în scopuri de sacrificare.
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VII. SISTEME ȘI TEHNOLOGII DE ÎNGRĂȘARE

Sistemul de îngrășare înbină un complex de măsuri organiza-
torice și materiale pentru producerea cărnii de consum de calitate. 
Tehnologia de îngrășare include procesele, metodele și procedeele 
aplicate în flux tehnologic pentru obținerea producției maximale de 
carne de calitate.

În ultimii ani datorită progresului tehnico-științific și inovațio-
nal în lume au fost elaborate tehnologii noi de îngrășare, criteriul de 
bază fiind gradul de intensificare. 

Există cîteva sisteme de îngrășare: intensiv, semiintensiv și exten-
siv. Fiecare se diferențiază prin indicii tehnico-economici de bază 
cum sunt: materialul biologic utilizat, vîrsta și masa corporală, ob-
ținerea sporului mediu zilnic, nivelul alimentației, randamentul la 
sacrificare. 

7.1. Sistemul semiintensiv de îngrășare

Acest sistem se practică pe larg în zonele unde există pășuni în vă-
ile luncilor rîurilor și rîulețelor mai ales în zona de nord a republicii. 
Sistemul semiintensiv urmărește îngrășarea timpurie a tineretului 
mascul și femel eliminat de la reproducție la diferite vîrste, începînd 
cu vîrsta de înțărcare și este divizat în două perioade: 

• perioada de creștere-îngrășare cu durata de 200-365 zile
• perioada de finisare cu durata de 60-90 zile. 
Diferența dintre aceste perioade este nivelul de alimentație. În 

peroada de finisare ponderea concentratelor în rația de alimentație 
constituie 40-45% din valoarea energetică, micșorînd cantitatea nu-
trețurilor voluminoase. În perioada de creștere-îngrășare, tehnologia 
de întreținere aplicată este condiționată de furajele folosite pentru 
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îngrășare (masă verde, grosiere, suculente, nutrețuri însilozate, con-
centrate). Pe durata îngrășării tineretul se întreține în padocuri la 
stabulație liberă cu acces liber la alimentație, apă potabilă și odihnă. 
Se practică și întreținerea mixtă pe pășune și în stabulație în depen-
dență de specificul fermei și vîrsta tineretului. 

Întreținerea la stabulație liberă poate fi în adăposturi închise în 
padocuri pe grupe de vîrstă și sex cîte 15-30 capete. De asemenea 
întreținerea poate avea loc și în adăposturi semideschise pe așternut 
gros. Evacuarea dejecțiilor se face cu ajutorul buldozerului. Acest 
sistem are o răspîndire largă, datorită unei productivități înalte de 
muncă.

Întreținerea mixtă cu pășunat în timpul verii, este cea mai eco-
nomică metodă de îngrășare. Bovinele se întrețin pe pășune și în 
adăposturi în dependență de rezervele de masă verde de pe pajiște. 
Distribuirea furajelor se face cu tehnica care se află la îndemînă, sau 
cu tracțiune animală. Adăparea se face în dependență de sistem, în 
conformitate cu volumul necesar pentru îndestularea bovinelor. 

7.2. Îngrășarea pe bază de masă verde

Acest sistem de îngrășare poate fi practicat de agenții economici 
care dispun de terenuri arabile și pot cultiva masă verde de ierburi 
perene și anuale cum ar fi lucerna, esparceta, măzăriche cu ovăz etc., 
care este transportată și administrată la iesile. Administrarea maei 
verzi de calitate poate asigura sporuri medii pe zi de 800-900 g și mai 
mult. Suplimentar la masa verde se administrează cîte 1,5 – 2,0 kg 
concentrate. Această metodă deși asigură sporuri mai înalte de creș-
tere necesită cheltuieli mai înalte de muncă, transport și depozitare. 

7.3. Îngrășarea pe bază de nutrețuri însilozate

În structura rației aceastei metode de îngrășare furajele însilozate 
ating ponderea de 55 – 60 %, completînd cu nutrețuri grosiere to-
cate și concentrate în volum de 40 – 45%, în măsură egală. Această 
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metodă asigură sporuri medii zilnice de 800 – 900 g. Se folosește mai 
mult în perioada de toamnă – iarnă cînd pe pajiști nu este în deajuns 
ierburi pentru pășunat.

7.4. Sistemul extensiv de îngrășare

Sistemul extensiv de îngrășare este cel mai ieftin, datorită inves-
tițiilor reduse și se bazează pe furajarea bovinelor pe pășune, fig. 7. 

Fig. 7. Îtreținerea la pășune 

Finalizarea fazei de îngrășare se face în adăposturi deschise cu nu-
trețuri fibroase și concentrate. Materialul biologic pentru îngrășare 
este de diverse categorii de vîrstă – vițele reformate, vaci primipare, 
animale adulte. Întreținerea este mixtă la pășune și în adăpost, iar 
alimentația este bazată pe pășuni și nutrețuri grosiere. Este practicată 
îngrășarea cu întreținere numai la pășune, iar fibroasele și concen-
tratele se administrează la finisarea îngrășării.

7.5. Îngrășarea castraților și a vițelelor reformate

Îngrășarea durează 5 – 6 luni. Masculii se căstrează la vîrsta de 5 – 
7 luni, iar vițelele se reformează din cauza tulburărilor de reproduc-
ție. Îngrășarea se face în grupe pe categorii de vîrstă. Dacă la sfîrșitul 
sezonului de pășunare tineretul supus îngrășării are masa corporală 
sub obiectivele propuse, atunci se continuă îngrășarea în stabulație 
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sub șopron, iar în rație se adăugă zilnic pînă la 1,5 – 2,0 kg amestec 
de concentrate.

7.6. Îngrășarea primiparelor fătate împreună cu vițeii

Această metodă se practică atunci cînd vițelele destinate repro-
ducției cu origine mai puțin valoroasă, nu prezintă interes pentru 
comercializare ca material genetic. Acestea se montează la o vîrstă 
mai timpurie 13 – 15 luni, ca de obicei în primul trimestru al anului 
în scopul obținerii fătărilor la sfîrșit de an. Vițeii se întrețin și se ali-
mentează împreună cu mamele în stabulație, apoi se scot la pășunat. 
Finisarea îngrășării se face în stabulație aducînd masa corporală la 
condiția de sacrificare. 

7.7. Îngrășarea taurinelor adulte reformate

În scopul sporirii masei corporale și calității carcasei este opor-
tun ca bovinele adulte reformate să fie supuse îngrășării. Durata în-
grășării este de 2 – 3 luni în care masa corporală poate crește pînă 
la 20%. La prima etapă a acestei perioade se administrază nutrețuri 
voluminoase (porumb de siloz, grosiere, rădăcinoase, reziduuri de la 
industria alimentară și a fabricilor de zahăr) și concentrate 15 – 20 
%. La finișul acestei perioade (ultimele 15 – 20 zile) ponderea con-
centratelor crește pînă la 30 – 40 % din structura rației.

În faza de exploatare „Femela – vițelul” momentul cel mai impor-
tant este planificarea și obținerea fătărilor sezoniere într-o perioadă 
cît mai scurtă (în decursul a 60-70 zile) cu un nivel înalt al repro-
ducției (nu mai puțin de 85% de viței către înțărcare de la efectivul 
de femele în călduri) și folosirea rațională a nutrețurilor. Utilizarea 
acestei metode contribuie la realizarea strategiei de folosire rațională 
a cirezii și obținerii tineretului bovin de o vîrstă către înțărcare și 
realizare.

Managementul eficient al cirezii include orientarea spre obținerea 
parametrilor cît mai optimali în reproducție, sporirii productivității 
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(masa corporală a vițelului la înțărcare, la vîrsta de 1 an și înainte de 
însămînțare) și utilizării cît mai raționale a nutrețurilor pe parcursul 
anului.

Utilizarea rațională a nutrețurilor pentru ramura taurinelor spe-
cializate pentru carne este una din cele mai importante sarcini în 
tehnologia de exploatare, astfel încît 60 – 70% din cheltuieli sunt pe 
sama nutrețurilor la întreținerea unei femele reproductive.

7.8. Creșterea pe platforme de îngrășare (fidloturi)

Tehnologia performantă de îngrășare a raselor specializate pentru 
carne include după caz, crearea unor platforme specializate pentru 
îngrășare (fidloturi). Îngrășarea în fidloturi este răspîndită în multe 
țări cu ramura taurinelor specializate pentru carne bine dezvoltată. 
Această metodă are o eficacitate economică destul de înaltă. Pentru 
crearea fidloturilor trebue respectate următoarele condiții:

• Mărimea padocurilor (grupelor tehnologice) trebue să permi-
tă amplasarea de la 100 pînă la 250 capete (optimal 150 cap.) 
cu spațiul de alimentație de 30 cm pentru fiecare cap;

• În fidoturile deschise (fără șopron) spațiul de alimentație a ta-
urinelor trebue să fie betonat în scopul evitării scurgerilor de 
apă în caz de ploaie;

• Distribuirea nutrețurilor trebue să fie efectuată cu distribuito-
rul de nutreț;

• Evacuarea dejecțiilor trebue efectuată 1-2 pe an; 
• Alimentația trebue să fie bazată pe nutrețuri cu înaltă valoare 

nutritivă. 
Pentru Republica Moldova cele mai optimale fidloturi sunt cele 

de tip deschis destinate pentru faza finală de îngrășare a tăurașilor 
din rasele specializate pentru carne de asemenea și pentru metișii 
obținuți de la încrucișarea raselor specializate pentru lapte cu mate-
rial seminal al taurilor din rasele specializate pentru carne, cu masa 
corporală de 280-300 kg. Rațiile de alimentație trebue să includă 
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concentrate pînă la 60% din valoarea nutritivă, iar sporul mediu pe 
zi trebue să constituie 1200-1400 g/zi și durata de îngrășare de pînă 
la vîrsta 6 luni, astfel îcît producția de carne obținută să asigure o 
rentabilitate înaltă și să acopere toate cheltuelele efectuate pe toată 
perioada de creștere.

În prezent în Republica Moldova rasele specializate pentru pro-
ducerea cărnii și a metișilor lor este la un nivel foarte scăzut, însă este 
posibilitatea de a utiliza aceste fidloturi pentru îngrășarea tăurașilor 
din rasele specializate pentru producere laptelui de a asemenea și a 
tineretului care nu prezintă interes pentru creștere și reproducție. 
Acest proces tehnologic are particularitățile sale impunînd comple-
tarea acestor fidloturi cu tineret cu masa corporală de – 180 – 240 
kg. Durata de îngrășare constituie 200–240 zile cu masa corporală în 
faza finală de 480–500 kg, utilizînd rații de alimentație cu includerea 
nutrețurilor concentrate de pîna la 40–60 % din valoarea nutritivă. 
Îngrășarea tineretului din rasele specializate pentru carne și din cele 
specializate pentru lapte are o eficacitate înaltă, datorită intensității 
de creștere a masei corporale, iar rentabilitatea este de 12-15%. 
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VIII. ELEMENTELE PRINCIPALE  
ALE TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE  

A CĂRNII DE TAURINĂ

Tehnologia de creștere și exploatare a bovinelor specializate pen-
tru carne includ unele particularități deosebite în comparație cu teh-
nologia creșterii și exploatării taurinelor specializate pentru produ-
cerea laptelui.

8.1. Utilizarea particularităților biologice

Utilizarea maximală a particularităților biologice a raselor speci-
alizate pentru carne cum ar fi instinctele penru ușurarea operațiilor 
tehnologice, inclusiv utilizarea intensivă a pășunatului, alimentația 
din autohrănitoare, întreținerea vițeilor sugari cu mamele la pășunat 
asigură eficiența economică a creșterii bovinelor și protecția mediu-
lui ambiant de poluare în comparație cu tehnologiile performante de 
creștere și exploatare.

8.2. Întreținerea taurinelor la stabulație liberă sub șopron

Întreținerea bovinelor la stabulație liberă se efectuează sub șopro-
nuri, în adăposturi construite din materiale la îndemînă cu așternut 
gros fără construcții capitale, fig. 8. 

Fig. 8. Întreținerea taurinelor sub șopron 
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Aceste adăposturi sunt necesare pentru obținerea fătărilor preco-
ce primăvara, mai ales pe timp de ploae. De asemenea toamna tîr-
ziu înainte cu 20 – 30 zile de a începe îngețurile în adăposturi și în 
șopronuri se așterne un strat gros de paie de 30 – 40 cm care perio-
dic se înoiește pentru odihna comodă a bovinelor. Bovinele cum în 
adăposturi așa și în țarcuri au acces liber la alimentație, apa potabilă. 

8.3. Utilizarea gardurilor penru pășinare

Terenurile destinate pășunării se dispart în terenuri mici și se în-
grădesc de obicei cu garduri (din materiale ieftine) sîrmă metalică, 
însă cele mai eficiente sunt gardurile electrice (fig. 9), pentru folosi-
rea eficientă a pajiștei. În dependență de starea plantelor pe terenuri, 
efectivul de bovine se trece dintr-un sector în altul. 

Fig. 9. Gard electric

8.4. Organizarea fătărilor ciclice de primăvară

La fermele cu adăposturi construite din materiale ieftine și șopro-
nuri, de obicei, se planifică fătările în perioada de primăvară, odată 
cu ieșirea la pășunat (de la începutul lunei aprilie pînă la sfîrșitul 
lunii mai). Această metodă reduce cheltuielele la întreținerea vacilor.

La fermele unde se utilizează adăposturi capitale (fostele adăpos-
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turi a fermelor de taurine din gospodăriile colective) mai eficient este 
planificarea fătărilor în luna ianuarie pînă la sfîrșitul lunii martie. 
Vițeii născuți în această perioadă sunt sănătoși și pregătiți pentru pă-
șunatul de primăvară. La înțărcare acești viței se deosebesc de vițeii 
obținuți în perioada de primăvară. Totodată mamele acestor viței 
sunt mai bine pregătite pentru monta următoare. 

8.5. Adăposturi și utilaj tehnologic specific  
pentru creștere și exploatare

Pentru întreținerea în perioada de iarnă și organizarea pășuna-
tului pe timp de vară este necesar de a avea în posesie următoarele 
adăposturi și utilaj tehnic:

а) Garduri pentru îngrădirea pajiștilor și a teritoriului fermei din 
materiale mai ieftine (sîrmă, jerdii, scîndură, gard electric);

b) Adăpost pentru odihna bovinelor cu așternut gros din paie cu 
acces liber la intrare și ieșire;

c) Adăpost pentru fătări;
d) Țarc cu traseu individual și utilaj de fixare pentru efectuarea 

lucărilor de cîntărire, separare, bonitare, executarea lucrărilor 
sanitar-veterinare etc; 

e) Iesile pentru distribuirea nutrețurilor siculente și fibroase (fîn, 
fînaj, siloz, etc.); 

f) Hrănitori pentru suplemente minerale, sare etc.;
g) Şopron cu iesile pentru cocentrate pentru viței;
h) Platformă betonată pentru adăpătoare automate cu încălzitor 

de apă potabilă;
i) Trap pentru încărcarea bovinelor.
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IX. TEHNOLOGIA DE CREȘTERE  
ȘI ÎNGRĂȘARE A TINERETULUI

Înțărcarea vițeilor se efectuiează la vîrsta de 6–8 luni la sfîrșitul 
perioadei de pășunare. Tineretul se cîntărește, se separă după sex în 
grupe tehnologice pentru creștere. Creșterea și îngrășarea mai ales 
a tăurașilor se efectuiează în șopronuri amenanjate cu iesile pentru 
distribuirea nutrețurilor, adăpătoare și loc uscat special așternut cu 
un strat gros de paie pentru odihnă.

Tineretul se întreține la stabulație liberă în grupe de 50–70 cap. 
Pentru evacuarea dejecțiilor se prevăd porți pentru intrarea utila-
jului (buldozer) de curățire. Platforma de întreținere și îngrășare a 
tineretuli în dependență de posibilitățile economice se betonează 
pentru a exclude excesul de umezeală. Pe platforma betonată se pre-
vede 8–10 m² la 1 cap, iar dacă platforma nu este betonată suprafața 
se mărește pînă la 20–25 m².

Ciclul de creștere a tineretului destinat pentru abatorizare se fini-
sează cu îngrășarea intensivă care se face în două etape.

Prima etapă – creșterea intensivă de la 220 pînă la 330 kg masa 
corporală. Durata acestei etape este de 120 zile, sporul mediu pe zi 
constituie 850 – 900 g. În această perioadă ponderea concentratelor 
din valoarea nutritivă a rației constituie 30 – 35%.

Etapa a doua – îngrășarea intensivă masa corporală de la 330 pîna 
la 450 kg, fig. 10.

Durata acestei perioade de asemenea constitue 120 zile, sporul 
mediu pe zi – 1000 – 1100 g. Ponderea concentratelor din valoarea 
nutritivă a rației este de 55-60%. În această perioadă de finisare a în-
grășării pentru obținerea sporului de 1000 g/zi este necesar de 1320 
UN (unitate nutritivă) și 132 kg proteină digestibilă.
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Fig. 10. Tineret în etapa a doua de îngrășare

O altă variantă de tehnologie în faza de creștere (150-180 zile) 
sporul mediu pe zi de 800 g, masa corporală sporește de la 200 pînă la 
320-350 kg. Ponderea concentratelor în rație constituie nu mai mult 
de 26-30%. Faza de îngrășare este analogică etapei a doua durata fi-
ind de 130-160 zile.

Rația de alimentație se balansează pe indicii proteinei, substanțele 
minerale și vitamine. Astfel tineretul manifestă o bună realizare a 
potențialului productiv de carne. Este de menționat că nu toți agen-
ții economici au aceste posibilități de creștere și îngrășare. De ace-
ea trebuie utilizat intensiv posibilitățile de pășunare pentru a obține 
producție de carne cu mai puține costuri. În așa cazuri este rațional 
ca întreținerea la pășunat să fie combinată cu îngrășarea. Totodată 
prin această metodă durata de creștere și îngrășare se lungește pînă 
la 18 – 20 luni. Ciclul de îngrășare prin această metodă se separă în 
trei etape. 

 Prima etapă este creșterea moderată a tineretului de la înțărca-
re pînă la 12–13 luni. Nivelul alimentației către sfîrșitul perioadei 
trebuie să asigure atingerea masei corporale pînă la 280–300 kilo-
grame. Cheltuielele de nutreț în perioada de iarnă constituie nu mai 
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puțin de 1100-1200 unități nutritive, inclusiv concentrate – 20-25%, 
fibroase – 35-40%. Tineretul se întreține în adăposturi simple, cu un 
așternut gros din paie. Alimentația se efectuează în adăpost sau în 
afara lui cînd permit condițiile climaterice. 

Etapa a doua începe cu venirea sezonului de pășunare (aprilie – 
mai). Tineretul la vîrsta de 12-13 luni cu masa corporală de 280-300 
kg se grupează și se scoate la pășunat cu acces liber la apa potabilă. În 
perioada zilelor cu temperaturi înalte se asigură posibilitate de odih-
nă în umbră, protejate de radiația solară. Bovinele în timp de vară 
necesită pe zi circa 45-50 litru de apă pe cap. În locurile de odihnă se 
instalează șopronuri pentru protecția de razele solare (2,5 – 3,0 m2 
la 1 cap), unde se asigură cu apa potabilă, iesle pentru concentrate, 
suplemente minerale și sare. La sfîrșitul perioadei de pășunare care 
durează 3 – 4 luni tineretul trebuie să atingă masa corporală de 360-
370 kg.

Etapa a treia este îngrășarea propriu zisă în șopronuri amenanja-
te cu iesle, acces liber la apă potabilă. Bovinele se întrețin și se asigură 
cu rații de alimentare pentru a obține un spor mediu pe zi de cel pu-
țin 900-1000 g. Durata acestei perioade este de 4-5 luni, iar masa cor-
porală atinge – 460-470 kg. Cheltuelile de nutreț în această perioadă 
constituie – 900-1000 unități nutritive. În structura rației se includ 
nutrețuri suculente (masă verde, siloz) – 25-30%, fibroase – 10-15 și 
concentrate – 55-60%. 
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X. ALIMENTAȚIA TAURINELOR SPECIALIZATE 
PENTRU CARNE

În alimentația taurinelor de carne aproximativ 45-50 % din con-
sumul total de furaje revine pentru efectivul matcă. O parculiratate 
deosebită este, că bovinele de carne sunt capabile să utilizere în can-
tități mari și eficient furajele voluminoase.

10.1. Alimentația vacilor

Alimentația vacilor gestante trebuie să garanteze primirea unui 
vițel viabil. În această perioada acestora se administrează pe zi: fîn 
de leguminoase -1-2 kg, fîn de graminee – 2-4 kg, paie – 3-4 kg, fînaj 
– 8-10 kg, siloz de porumb – 6-12 kg, concentrate – 2,0-2,5 kg, sare 
de bucătărie – 45-60g. La una unitate nutritivă trebuie să revină: 100-
112 g proteină dijestibilă, 9-11g calciu, 6-6,5 g fosfor și 40-45 mg 
carotenă. 

În prima jumătate a lactației vacilor se administrează: fîn din le-
guminoase – 2-5 kg; paie – 3-4 kg; fînaj – 10-11 kg; siloz de porumb 
– 8-20 kg; concentrate – 1,5-2,0 kg, sare de bucătărie – 50-65 g. La 
una unitate nutritivă (UN) trebuie să revină 95-100 g proteină diges-
tibilă, 7-8g calciu, 4-4,5g, fosfor – 2-2,5g, caroten – 35-40 mg.

În a doua jumătate a lactației (4 – 7 luni) vacilor li se administrea-
ză pe zi fîn de leguminoase 2-5 kg; paie – 4-5 kg; fînaj – 8-9 kg; siloz 
de porumb – 6-18 kg; concentrate – 1,0-1,5 kg; sare de bucătărie – 
45-65g. La una unitate nutritivă trebuie să revină –proteină dijestibi-
lă – 80-85 g; calciu – 7,0-7,5 g; fosfor – 3,5-4,0 g; caroten – 33-40 mg.

În perioada de vară se administrează 40-60 kg masă verde de 
graminee leguminoase, concentratele și sarea fiind aceleași ca în pe-
rioada de stabulație.
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10.2. Alimentația vițeilor pînă la vîrsta de 7-8 luni

Vițeii din rasele de carne pînă la vîrsta de 7-8 luni se cresc 
cu mamele, sugînt permanent. Pînă la vîrsta de 3-4 luni laptele 
matern este produsul de bază al alimentației (fig. 11), însă, pen-
tru a crește un tineret dezvoltat fiziolojic, capabil după înțărca-
re să utilizeze eficient furajele voluminoase, începînd cu vîrsta 
de 10 zile la viței se administrează fîn de calitate înaltă pentru 
deprindere, iar de la 15-20 zi și concentrate, fig. 12.

Fig. 11. Vițeluș nou născut

Fig. 12. Femele cu viței sugari cu mama
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Treptat cantitatea de furaje se mărește în corespundere cu norme-
le de alimentație. 

În hrana vițeilor sunt utilizate aceleași furage ca și pentru vaci, dar 
de o calitate mai superioară – fîn de graminee și leguminoase, siloz, 
fănaj, concentrate. Ca adaos mineral sunt utilizate sarea de bucătărie 
și fosfați furageri.

10.3. Alimentația tineretului de reproducție  
(cu vîrstă mai mare de 8 luni)

Nivelul alimentației vițelelor trebuie să asigure o bună dezvoltare 
și o clasă superioară după masa corporală, astfel încît, cînd vor fi tre-
cute în cireada de bază tineretul să posede o constituție robustă și o 
sănătate bună. Vițelele la vîrsta de 18-20 luni trebuie să atingă masa 
corporală de 380-400 kg.

În această perioadă este recomandată următoarea structură a 
rației: 

• În perioada de stabulație – furaje grosiere – 35-45 %, suculente 
– 35-40 %, concentrate – 20-26 %. 

• În perioada de vară – pășunatul ori masa verde de grami-
nee+leguminoase înlocuesc total ori parțial grosierele și sucu-
lentele, concentratele rămîn ca în perioada de stabulație.

10.4. Alimentația tineretului supus îngrășării

Pînă la vîrsta de 1 an la 1 UN (unitate nutritivă) trebuie să revină 
100 g proteină digerabilă și 90-95 g la vîrsta mai mare de 1 an. 

Structura rației de iarnă pentru de îngrășare poate fi: 
• În sistemul semiintensiv: grosiere – 25-35 %, suculente – 35-45 

%, concentrate – 30-35 %; 
• În sistemul intensiv: grosiere – 20-25%, suculente – 35-40 %, 

concentrate – 38-48 %.
Vara grosierele și suculentele sunt înlocuite cu pășunatul, în lipsa 

pășunatului – cu masă verde. În dependență de sistemul de îngrășare 
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necesitatea anuală de furaje poate fi următoarea: (în qintale) fîn 6,0-
10,0 paie din culturile de primăvară – 1,5-3,0, siloz de porumb – 28-
34, concentrate – 3-11, melasă – 0,2-0,5, iarbă de pașune sau masă 
verde de culturi furajere semănate – 32-42.
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XI. MĂSURI PROFILACTICE LA CREȘTEREA  
ȘI EXPLOATAREA TAURINELOR SPECIALIZATE 

PENTRU CARNE

Pentru menținerea sănătății taurinelor specializate pentru carne 
o importanță deosebită o are măsurile de profilaxie întreprinse în 
cadrul fermei. O măsură obligatorie este dezinfecția și deratizarea 
periodică a adăposturilor și șopronurilor unde se întrețin animalele. 

Una din măsurile de prevenire a răspîndirii maladiilor infecțioa-
se este interzicerea animalelor și a persoanelor străine pe teritoriul 
fermei. Taurinele procurate trebue ținute în carantină nu mai puțin 
de o lună de zile. În cazurile cînd taurinele gestante avortează ori se 
nasc viței morți în timp de o zi, aceștea trebue supuși unui control 
veterinar în laborator specializat pentru a preveni răspîndirea mala-
diilor infecțioase.
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