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REZUMAT

varietatea

-climatice caracteristice 

- -6 luni) 

-

fost:

-

gemelare s-

greutatea medie M = 3,594 (± ±0,030) kg, 

t de la 

157 g d

-au clasificat în clasele: cu nota 5 

-

Bonitarea lânii s- caractere:
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-se astfel: în 

% oi.

or, a variat în cursul anilor, cea 

– – 5,3) kg la 

berbeci.

SUMMARY

The paper is a study of the breed traits of the rusty Tsigai sheep conducted 

on a stock of 800 sheep reared at the Agricultural Experimental Station Studina, 

with soil and climate conditions characteristic to the western Danube plain. The 

results of the survey shows that the sheep nucleus displays the characteristic 

traits of the rusty Tsigai, as well as the need to continue improving them

Keywords: Tsigai sheep, rusty variety, traits, improvement.

INTRODUCERE

obiectul acestui studiu au fost efectuate pe un efectiv de 800 capete oi rasa 

–

sunt de culoare b

de la 

Adam-Clisi.

din 1863, trecut în patrimoniul statului, transformat în f
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Agricole al României (ICAR).

-climatice

-

Austrul ce bate de la sud-

pe perioada 1940-

mm în anul 1945/1946 cu o medie de 510,6 mm. 

Solul este un cernoziom degradat, suficient de bogat în elemente fertile, cu 

MATERIAL METODE

-

cun

-

-

berbecilor de 60- - -6 kg la 

- -

30 µ - -

randamentul lânii 55.

REZULTATE

corporale ale

-

-ar datora mai mult 
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desprinderea cojocului de pe corp (Völtz, Bâia).

-6 luni pe 

-

de cereale -300 g 

daje, iar pe perioada 

-se pe cap în 24 

Tineret Oi gestante Berbeci

SU, kg UNL PDI, g SU, kg UNL PDI, g SU, kg UNL PDI, g SU, kg UNL PDI, g

0,80 0,70 77 1,0 0,70 80 2,0 1,00 100 2,50 2,40 185

1,40 1,50 130 1,50 1,00 100 2,50 1,50 150

Fecunditatea s-

nditate de 

97% (363 ×

sexe aproximativ egale, rezultând o prolificitate de 104,93% (381 × 100 / 363).

Fe

indicatori de fecunditate: 93% la Merinos, 90% la Merinosul de carne, 85,6% la 

u 

ruginie, în care s-
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oilor în perioada estrului, provocând astfel ajungerea la maturitate a mai multor 

ovule.

1

. Valorile stabilite sunt indicate în tabelul 1.

ei 

 dar sunt inferioare sporurilor medii zilnice stabilite la mieii din 

Tabelul 1 

Greutatea la 100 zile, kg

Sexul

M ±m ±s M (aritm )

3,594

Masculin

2,0 – 5,0

0,041 0,529 19,99

3,450

Simple

Feminin

1,8 – 4,7

0,030 0,482 19,15

2,96

Masculin

1,67 – 3,6

0,010 0,440 16,2

2,7

Duble

Feminin

1,6 – 3,5

0,089 0,346 17,68

ese dintr-o cercetare 

-

-45% cauze necunoscute.

1
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 de 100 zile, redate tot în Tabelul 1, 

mascul.

-

-

-

- 149 g la miei

* Diagramele nu apar în text din motive obiective

-

ICAR vol. XIX, încât nu mai revin asupra lor.
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Bonitarea mieilor la vârsta de 100 zile

printre firele -au luat în considerare trei 

u-

Cele trei caractere au fost apreciate cu calificativele: foarte bune, bune, 

transmisibile genetic

, a 

piept îng

-

–

–

Rezultatele

a. Pentru stabilirea taliei, s-

b. Lungimea corpului
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La oile adulte lungimea corpului a fost de 63,89 cm reprezentând 106% din 

f. Perimetrul toracic 

-

luându-

-

40,886 kg la oi.

ndu-

–
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–

pro

tunsorii. În acest sens s-

repartizarea indivizilor pe clase de calitate s-

Din punct de vedere al extinderii c

-au prezentat astfel:

-

-

-

dintre oi

bonitate au fost clasate în trei grupe:

- -au calificat 35% 

- -au 

- -au 

Din punct de vedere al lungimii lânii s-au calificat:

-

-

-

-

la berbeci 3,457 (2,1 – 5,3); la oile adulte 1,936 (1,1 –

– 3,4).
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