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Motto: „ Cu vitele se scoate sărăcia din casă”! 
 
Taurinele, sub formă sălbatică sau domestică, s-au aflat pe teritoriul ţării 

noastre cu multe mii de ani în urmă, datorită condiţiilor geoclimatice 
favorabile, surselor de hrană abundente tot timpul anului şi depozitelor de 
sare situate la suprafaţă în multe locuri deluroase intra şi extra carpatice 
(Gheorghe, G., 1992). În tratatul de Zootehnie Generală al Profesorului G. K. 
Constantinescu apărut în 1930 (Constantinescu G. K., 1930) se aminteşte că 
după câine, tot în neolitic, adică între 6000 şi 2000 de ani înainte de Christos 
au fost domesticite capra, oaia, boul şi porcul. 

Descoperirile arheologice anterioare, din deceniile 5, 6 şi 7 ale secolului 
trecut de la Tărtăria (pe Mureş) şi de la Vădastra (Oltenia), au demonstrat prin 
datare cu carbon radioactiv că în mileniile 5, 4 şi 3 î. Chr. în Transilvania se 
creşteau capre (ele fiind primele rumegătoare domesticite, profilele corpului 
unui ţap şi al unui cap de ied fiind încrustate pe două din cele trei tăbliţe, 
descoperite în 1961 de către N. Vlassa la Tărtăria), iar dincoace de Carpaţi, în 
osuarele de animale domestice, 60% erau de bovine, 20% de ovine, restul 
provenind de la capre, porc sau câine (Tonciulescu P. L., 1996, Troia C. 2013). 
În plus, marele nostru anatomist şi savant Vasile Gheţie a stabilit prin cercetări 
minuţioase de mecanostructură că acele bovine au tras de tinere la jug. În 
Revista Română de Medicină Veterinară nr. 3 din 2006 (Constantinescu M. D., 
2006, Constantinescu M. D., 2012) s-a scris despre aceste cercetări prezentate 
la Congrese Mondiale, încă din 1966, cu ajutorul cărora arheologul Corneliu 
Mateescu a argumentat că bovinele respective îi ajutaseră pe locuitorii 
Câmpiei Romanaţiului la aratul pământului cu plugul de lemn şi cu brăzdar din 
corn de cerb, pentru cultivarea cerealelor, cu peste 1500 de ani înainte de 
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folosirea forţei musculare animale de către locuitorii Mesopotamiei (din 
vechiul Summer, Irakul de azi).  

Ar trebui să se ştie că România se află în centrul „vechii Europe”, leagăn 
de civilizaţie europeană, de unde au roit triburi, popoare şi obiceiuri în toată 
Europa şi Asia, până departe, în nordul insulelor japoneze. Nu e întâmplător că 
în Anglia şi astăzi, cuvântul folosit pentru denumirea uneltei cu care se ară 
pământul, se pronunţă ca la noi, primind în scop fonetic un „o” înainte de „u” 
şi „h” după „g”. Izvoarele scrise atestă faptul că pentru cucerirea Britaniei, 
Romanii şi-au format o legiune cu bărbaţi recrutaţi din Dacia, care au introdus 
în vocabularul localnicilor atât cuvântul rânced (rancid) cât şi plug (plough), 
care se păstrează şi astăzi. 

Suntem, probabil, unica ţară din Europa în care munca în agricultură se 
mai face şi astăzi cu ajutorul bovinelor (vaci, boi sau bivoliţe) în unele zone din 
Transilvania, Moldova şi chiar Muntenia (Ignat I., 2015), fără ca proprietarii lor 
să se ruşineze. Ei practică această activitate utilă ca şi înaintaşii lor, după ce le-
au fost restituite proprietăţile funciare, dar nu şi mijloacele de muncă ale 
câmpului. Împărţirea vacilor şi bivoliţelor din CAP-uri la proprietari, pe lângă 
faptul că fiind bine hrănite şi îngrijite şi-au sporit producţia de lapte, i-au 
obligat pe aceştia să dezgroape plugurile de fier ascunse în pământ în anii 
colectivizării şi să coboare din pod jugurile de lemn. Folosind şi forţa musculară 
animală la munca pământului şi la transporturi, pe lângă cea mecanică, s-a 
obţinut în 1997 cea mai mare producţie de grâu din istoria României, iar în 
1999, cea mai mare producţie de porumb la aproape 10 ani de la Revoluţie. 
Aceasta, deşi previziunile specialiştilor agronomi imediat după aplicarea Legii 
18 privind producţiile agricole fuseseră sumbre. Ei nesocotiseră rolul fertilizant 
al bălegarului obţinut în majoritate de la aceste animale (bovinele), care poate 
fi folosit intensiv mai ales de către proprietarii cu suprafeţe mici. Ei au avut 
ponderea cea mai însemnată în obţinerea acestor producţii, care lipsite de 
îngrăşămintele minerale şi de majoritatea pesticidelor înlocuite de munca 
manuală, sunt mult mai ecologice (Constantinescu M. D., 2012, Constantinescu 
M. D., 2014). 

Invadatorii romani au transportat aurul şi argintul Daciei cu care trase în 
majoritate de boi. O situaţie asemănătoare s-a întâmplat în anul 1963, când 
din G.A.C.–ul Dăneşti din raionul Vaslui, şiruri lungi de care trase de boi suri 
moldoveneşti duceau la baza din Codăieşti sute de tone de ştiuleţi de porumb 
galben ca aurul. Pe cele 1000 ha cultivate cu această plantă, se obţinuse o 
producţie de 3000kg/ha. Nu tot jaf a fost şi acesta, din munca şi averea celor 
intraţi în Gospodăria colectivă cu forţa, ca acum 2000 de ani? 

Nu întâmplător, legenda descălecatului lui Dragoş în Moldova avea drept 
personaj central un bour. Dragostea şi respectul românilor pentru acest 
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impunător şi folositor animal, se manifestă şi prin aceea că imaginea capului 
de bour apare pe mai multe steme ale unor judeţe din Nordul Moldovei. 

În „Reflecţii despre spiritualitatea poporului român”, marele nostru teolog 
ortodox Dumitru Stăniloae, scria: „Animalele din curte se îngraşă pentru că se 
simt iubite, pentru că viţeii se joacă cu copiii. Ele se simt mai bine la casa 
săracului, care nu le poate oferi o hrană prea îmbelşugată, dar le înconjoară cu 
iubire, decât la casa bogatului, care le tratează ca pe nişte valori exclusiv 
economice. Ele plâng, când sunt vândute, împreună cu copiii, care trebuie să se 
despartă de ele” (Stăniloaie D., 2001). O descriere mai profundă a legăturii 
sufleteşti ce se stabileşte între această minunată specie şi familia ţăranului 
român, nu credem că ar putea să o mai facă cineva. 

Începând cu sfârşitul secolului XV, timp de mai mult secole haraciul, pe 
care domnitorii Ţărilor Române îl trimiteau turcilor în schimbul păstrării 
credinţei creştine ortodoxe şi al menţinerii în scaun, se forma în principal prin 
vânzarea vitelor luate ca bir de la ţărani la negustorii greci şi turci de la 
„Stambul”. La fel şi cu treizeci şi ceva de ani în urmă, până la revoluţia din 
1989, menţinerea efectivelor de bovine în CAP–uri şi I.A.S.–uri era o politică de 
stat, indiferent de starea lor de întreţinere şi de productivitate, deoarece cu 
numărul lor se gajau împrumuturile în valută la băncile străine. Scopul şi 
consecinţele acestor împrumuturi este îndeobşte cunoscut! 

Profesorul G. K. Constantinescu, în Enciclopedia României apărută în 1939, 
scria: „În secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea avem o 
animalicultură prosperă şi Principatele făceau export cu cai şi boi. Cultura 
cerealelor era redusă, păşuni bogate şi întinse ofereau vitelor o hrană 
admirabilă. Diferiţi călători străini au descris cu entuziasm spectacolul 
caracteristic vitelor care înotau în iarbă. Erau vitele locale de stepă, rustice, 
întârziate, care, - după cum se spunea<<în sânul abundenţei>> dădeau 
crescătorilor de atunci rezultate foarte bune. Era epoca pastorală!” 
(Constantinescu G. K., 1940).  

Exportul de boi de rasă sură de stepă, îngrăşaţi, se făcea din Moldova încă 
de pe timpul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt în Polonia, iar din Muntenia în Austria 
şi Ungaria, Turcia ocupând şi ea un loc important (pe lângă oi). 

Tratatul de la Adrianapol din 1929 încheiat între ruşi şi turci declanşează 
începutul decăderii animaliculturii româneşti. Deschizându-se comerţul cu 
cereale, păşunile de până atunci cad sub fierul plugului, pădurile se defrişează 
şi întreaga suprafaţă agricolă a ţării este destinată, cu timpul, exclusiv culturii 
cerealelor. La 1837 suprafaţa terenurilor arabile în Principate era de 1.048.000 
ha, iar în 1916, această suprafaţă trecea de 6.000.000 ha. Prin urmare, s-au 
supus acţiunii plugului, de la 1837, timp de aproape 80 de ani, circa 5.000.000 
ha, care erau odinioară în cea mai mare parte păşuni naturale. Câtă asemănare 
între această foame de pământ cultivabil cu cereale din secolul XIX şi politica 



D. M. Constantinescu 

 

72 

de reducere a suprafeţei vetrelor săteşti din deceniul al IX-lea al secolului 
trecut. Mutarea ţăranilor din casele lor rămase de la strămoşi în locuinţe 
insalubre cu etaj, fără grajduri pentru animale mari, fără grădină de legume, 
vie şi livadă i-a transformat pe locuitorii satelor din producători în 
consumatori! 

Schimbarea regimului pastoral în regim agricol cerealist s-a făcut exclusiv 
în vederea exportului, de către marea proprietate. Ţărănimea română nu avea 
nevoie de grâu. Ea începuse încă din secolele XVII – XVIII să cultive porumbul 
pentru mămăligă şi pentru hrana animalelor din ogradă, spre a scăpa de 
sarcina grâului reclamat de turci. Aşadar, orientarea spre cultura grâului nu o 
făceau ţăranii, lipsiţi din ce în ce mai mult de pământ, ci marii proprietari. De 
unde în epoca pastorală ţărănimea era factor producător în ţară, căci din 
mâinile ţăranilor ieşea o mare parte din produsele exportate atunci (animale 
vii, pastramă, seu etc.), acum nivelul de viaţă al ţărănimii scade, odată cu 
decăderea creşterii vitelor. 

La aceste fapte de ordin intern se adaugă şi un altul de ordin extern şi 
anume, lupta dusă de Austro-Ungaria şi Germania prin regimul vamal cu scopul 
de a împiedica orice creştere de animale în România, reprezentată prin cele 
două Principate şi a pune astfel pe crescătorii din interiorul imperiului, la 
adăpost de concurenţa noastră. 

Transilvania, care făcea parte din Imperiu, şi-a putut dezvolta astfel 
zootehnia mult mai mult decât în Principate, aproape la fel ca Austria şi 
Ungaria. Sub masca măsurilor de poliţie sanitară-veterinară ni se puneau toate 
piedicile posibile pentru a îngenunchea orice încercare de organizare a creşterii 
vitelor noastre. Câtă asemănare cu ceea ce se petrece acum, privind restricţiile 
la vânzarea produselor pe piaţa internă şi la exportul de animale vii! 

G. K. Constantinescu, în Enciclopedia României (1939), mai scria: 
„Decăderea ţărănimii atinse şi ea culmea în acest timp. Fruntaşii cu 16 boi şi 
mijlocaşii cu 12 boi de la 1805 sunt de mult dispăruţi, iar la împroprietărirea din 
1864 apare drept fruntaş săteanul cu 4 boi (codaşul din 1805), mijlocaşul are 
numai 2 boi, iar codaşul nu mai are boi, e pălmaş şi abia dacă are o vacă. În 
treacăt, trebue aci semnalat faptul caracteristic că, de câte ori întâlnim în 
istorie clasificarea diferitelor categorii de ţărani, criteriul este numărul vitelor. 
Acest criteriu a servit şi la diferite împroprietăriri. Împuţinarea animalelor are 
aşa dar şi consecinţe sociale grave, de care ţărănimea Vechiului Regat s-a 
resimţit mult” (Constantinescu G. K., 1940). 

Întrucât în Transilvania, Banat şi Basarabia situaţia creşterii animalelor era 
mai bună decât în vechiul Regat, după Unirea din 1918, statul a căutat să 
uniformizeze situaţia creşterii vitelor, luând măsuri generale de încurajare. Deşi 
tendinţele autarhice ale ţărilor importatoare de produse animale au încercat a 
paraliza producţia ţărilor agricole exportatoare, totuşi eforturile făcute au dus 
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la rezultate apreciabile. 
Eforturile făcute de Direcţia Generală Zootehnică şi Sanitară-Veterinară 

din Ministerul Agriculturii, înfiinţată în 1919 sub conducerea medicului 
veterinar Gh. Ionescu – Brăila, de Institutul Naţional Zootehnic înfiinţat prin 
Lege în 1926 (cu un an înainte de ICAR) şi dat în folosinţă în 1930, precum şi de 
Institutul de Seruri şi vaccinuri Pasteur, creat în 1909 au creat o ambianţă de 
interes crescând pentru industria animalieră. Corpul veterinar român muncea 
cu o râvnă deosebită în aceste două instituţii. Nu e lipsit de interes faptul că 
datorită măsurilor de poliţie veterinară comandate şi aplicate de corpul 
veterinar, care aparţinea de Ministerul de Interne în acele timpuri, s-a reuşit 
eradicarea pestei bovine din ţara noastră încă dela sfârşitul secolului XIX. 

În perioada interbelică, intervenţionismul statului în dezvoltarea 
zootehniei româneşti s-a realizat în două moduri: direct şi indirect. 
Intervenţionismul direct a constat în întreţinerea de crescătorii (pentru bovine 
la Graşi – Neamţ, Popăuţi – Botoşani, Flămânzeşti – Argeş şi Runcu - 
Dâmboviţa) în vederea producerii de animale de reproducţie selecţionate, pe 
care le distribuia crescătorilor. Această acţiune de ameliorare a taurinelor este 
executată acum de Centrele foste „Semtest” care mai există. Ele difuzează 
material seminal congelat de la tauri testaţi în străinătate pentru producţiile de 
lapte şi carne, dar şi cu material seminal importat, fiind controlaţi de Agenţia 
A.N.A.R.Z. „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, devenită de curând A.N.Z. „Prof. Dr. 
G. K. Constantinescu”. A.N.A.R.Z. a avut în plus, până în acest an, şi sarcina 
gestionării cotei de lapte realizate de crescători, având grijă să nu se 
depăşească producţiile de lapte comercializate stabilite de către Uniunea 
Europeană. 

Intervenţionismul indirect oficial al Statului în perioada interbelică s-a 
tradus în special prin organizarea de expoziţii naţionale, regionale sau 
judeţene, acordându-se cu acele prilejuri, diferite premii, diplome, medalii, 
care au impulsionat crescătorii organizaţi în sindicate pe specii şi pe rase să 
obţină producţii individuale tot mai mari. 

 
PII 
Este interesant de ştiut că marii proprietari, moşierii, nu creşteau animale 

de rentă, respectiv bovine pentru producţia de lapte sau de carne. Ei erau 
interesaţi mai mult de animale pentru muncă, dintre care, rasa sură de stepă 
era cea mai frecventă. Vacile şi boii acestei rase erau puţin pretenţioşi şi 
puteau fi îngrijiţi de argaţi (salariaţii satelor), care le acordau o mică atenţie şi 
puţină dragoste. Aceste animale valorificau iarna mai mult resturile vegetale 
de la culturile cerealiere, iar pentru îngrăşare se foloseau subprodusele de la 
fabricile de zahăr, spirt sau bere. Din punct de vedere ştiinţific, de această rasă 
rustică s-a ocupat Profesorul Agricola Cardaş, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe, 
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secţia de Ştiinţe naturale a Universităţii din Iaşi, specializat în zootehnie la 
Academia de Agricultură Boner Poppelsdorf din Austria, care a predat 
zootehnia la Facultăţile de Agronomie şi Zootehnie din Iaşi în perioada 1911-
1955.  

Vacile din rasele perfecţionate, mai sensibile la condiţiile de mediu, erau 
crescute cu multă atenţie şi dragoste de către proprietarii mici şi mijlocii care 
nu foloseau muncă salariată. Ei reprezentau marea masă a fermelor familiale, a 
căror formă de organizare poate constitui un exemplu şi pentru gospodăriile 
ţărăneşti actuale. Modelul interbelic de organizare, cu proprietari de animale 
asociaţi în sindicate de producători pe specii şi pe rase, din care nu lipseau 
medicii veterinari cu rol de consultanţi şi coordonatori tehnici, cu 
perfecţionările pe care le-a adus tehnica actuală, ar putea să relanseze într-un 
timp scurt această ramură atât de importantă din agricultură, creşterea 
bovinelor. Perfecţionările actuale privesc: adăparea, mulsul mecanic şi mai ales 
cel centralizat, păstrarea laptelui, stabulaţia animalelor, alimentaţia, 
reproducţia (însămânţarea artificială şi transferul de embrioni), spaţiul de 
odihnă al animalelor, confortul psihic prin muzică în grajd, interrelaţiile de 
afecţiune om – animal etc. 

Războiul cu ruşii sau cu nemţii din anii 40 – 45 ne-a diminuat moderat 
efectivele de bovine, întrucât de matcă nu s-a prea atins nimeni. Cei care au 
fost sacrificaţi într-un număr mai mare pentru a face faţă nevoilor frontului au 
fost viţeii şi boii de muncă. După armistiţiu, soldaţii sovietici se minunau când 
vedeau în cartierul Ferentari al capitalei, grajduri cu vaci de rasă Siemmenthal 
şi întrebau: „Şi e bine aşa?” deoarece ei fuseseră îndoctrinaţi altfel.  

Diminuarea drastică a efectivului matcă din această specie s-a realizat prin 
trecerea a sute de mii de vaci şi juninci pe la punctul de frontieră Reni, de lângă 
Galaţi, ca datorie de război, unde medici veterinari români vegheau să nu 
treacă şi animale bolnave sau prea bătrâne. 

În 1948, fermele mari au fost transformate în G.A.S.-uri. Pământurile 
marilor proprietari au fost confiscate, cu tot cu grajduri şi cu animale. Pentru a 
putea conduce activitatea din zootehnia socialistă, de stat şi cooperatistă, s-au 
înfiinţat facultăţile de zootehnie la Bucureşti şi Arad, pe lângă cele de Medicină 
Veterinară. La Craiova şi Iaşi, aceste Facultăţi au fost afiliate celor de 
Agricultură. În 1962, odată cu desăvârşirea colectivizării agriculturii, preşedinţii 
G.A.C.-urilor reuniţi în Congres au cerut cu argumente conducerii de Partid şi 
de Stat desfiinţarea acestor facultăţi şi creşterea numărului de specialişti cu 
profil medical veterinar, de care aveau mare nevoie. Astfel s-au înfiinţat, pe 
lângă Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti încă trei facultăţi- la 
Cluj, Timişoara şi Iaşi (cu menţiunea că cea din Iaşi se înfiinţase cu un an mai 
devreme, în 1961). 
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Deţinând anumite pârghii politice şi fiind sprijiniţi şi de către unii medici 
veterinari care nu vedeau rostul implicării lor în problemele de nutriţie şi de 
ameliorare, Facultăţile de zootehnie s-au reînfiinţat în 1968, ca secţii de sine 
stătătoare în cadrul Facultăţilor de Zootehnie şi de Medicină Veterinară din 
cele 4 Institute Agronomice, dar şi ca secţie în cadrul Facultăţii de Agronomie 
de la Craiova. Cu timpul, ele s-au structurat ca Facultăţi independente în cadrul 
Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, deşi interesul 
crescătorilor ca şi al absolvenţilor de licee pentru această profesie se manifestă 
în mod diferit, comparativ cu cel faţă de profesiile de agronom sau de medic 
veterinar. 

Situaţia creşterii vitelor în cadrul unităţilor socialiste de tip cooperatist în 
anii 1960, ‛70 şi mai ales în anii ‛80 era deplorabilă. Majoritatea CAP-urilor 
aveau producţii medii zilnice de lapte de 1 – 5 litri pe vacă furajată, atât din 
cauza conducerii, din cauza atât a şefilor de fermă, a personalului de îngrijire 
(cu cea mai slabă pregătire din agricultură), cât mai ales a asigurării 
necorespunzătoare a bazei furajere. În fiecare judeţ erau şi câte o fermă – 
două, cu rezultate bune şi animale frumoase, pentru a face faţă vizitelor 
anunţate de către conducătorii de Partid şi de Stat. Celelalte unităţi se 
descurcau după bunul plac al preşedinţilor şi al inginerilor şefi, care erau 
întrebaţi numai de producţiile realizate la cerealele necesare pentru fondul de 
stat, care se exportau în bună parte, nu şi despre laptele de vacă. Pentru 
asigurarea cantităţilor contractate cu I.C.I.L.-urile, se lua de la raţia viţeilor 
sugari, care primeau în schimb substituenţi de lapte lipsiţi de enzime, în care 
intrau şi intestine de pui cu conţinut cu tot, atomizate, şi la care se încorporau 
diferite arome. 

La I.A.S-uri era o situaţie ceva mai bună sub aspectul stării de întreţinere a 
animalelor. Dar şi acolo, grajdurile cu tehnologie avansată „model occidental” 
proiectate în Institute în care predomina interesul economic făcându-se 
abstracţie de particularităţile biologice ale animalelor, precum şi calitatea 
furajelor (de exemplu porumbul pentru siloz era recoltat la umiditate prea 
ridicată, iar umplerea celulelor de depozitare era prelungită peste limitele 
admise), au contribuit la diminuarea rezistenţei imunologice a animalelor şi la 
apariţia aşa ziselor tehnopatii.  

Munca medicilor veterinari era o muncă de Sisif, deoarece bolile 
infecţioase şi cele parazitare ale acestei specii aveau un câmp larg de acţiune. 
Pe lângă leucoză şi tuberculoză care erau întâlnite frecvent în aceste efective, 
bolile virotice şi bacteriene ale aparatului respirator, digestiv şi genital produse 
şi de germeni condiţionat patogeni cu virulenţă crescută din cauza pasajului 
repetat pe animale cu minoră rezistenţă (recent fătate sau nou născute), 
decimau efectivele. La diminuarea rezistenţei organismelor contribuiau şi 
carenţele alimentare, densitatea prea mare a tineretului în boxe colective, 
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pereţii şi pardoselile grajdurilor construite numai din fier şi beton, grătarele pe 
perne de apă şi mai ales lipsa aşternutului păios din locul de odihnă al vacilor, 
atât în sistemul legat, cât şi în cel cu stabulaţie liberă. Pododermatitele, 
retenţiile placentare şi endometritele se întâlneau la tot pasul. Sugestiile 
medicilor veterinari privind măsurile de profilaxie ale acestor boli nu erau luate 
în considerare. Munca medicilor veterinari era numai în zona terapeutică. De 
profilaxie se ocupau ingineri sau tehnicieni cu funcţii înalte, care refuzând 
sistematic să asiste activităţile zilnice din adăposturile animalelor, nu doreau să 
adapteze tehnologiile economicoase existente, la cerinţele biologice ale 
animalelor pe care medicii veterinari le solicitau deseori. Atunci când se 
obţineau rezultate de succes, mai ales în natalitatea şi fecunditatea vacilor şi 
viţelelor precum şi în reducerea mortalităţii neo-natale, tot ei erau retribuiţi 
suplimentar, iar medicii veterinari nu realizau mai mult decât publicarea câte 
unui articol în revista IAS, sau înscrierea la doctorat. 

Cei mai mari beneficiari ai Revoluţiei din Decembrie 1989 au fost 
animalele C.A.P.-urilor şi A.E.I.-urilor, cu precădere taurinele, care după un 
deceniu de înfometare, cu efectivele decimate în iarna anului 1990, au fost 
repartizate la adevăraţii proprietari – locuitorii satelor. În foarte scurt timp 
producţiile de lapte ale vacilor au crescut de 3 – 4 – 5 ori, natalitatea - de la 40 
– 60% a crescut la 80% şi peste, iar alimentaţia cu lactate a locuitorilor satelor 
şi a orăşenilor s-a îmbunătăţit simţitor.  

La Conferinţa miniştrilor Agriculturii din fostele ţări CAER care a avut loc în 
ţara noastră în luna mai 1997, s-a arătat că dintre toate ţările participante, 
producţia de lapte pe total ţară şi consumul pe cap de locuitor de la sate şi 
oraşe crescuse numai în România. Aceasta, datorită depăşirii nivelului de 3000 
litri pe vacă furajată şi pe an, faţă de 1800 cât fusese în1989, cu toată 
diminuarea drastică a efectivului care avusese loc în primii ani după Revoluţie 
(Constantinescu M. D., 2006). 

La creşterea producţiei de lapte a vacilor şi bivoliţelor a contribuit iniţial şi 
statul, care a fixat preţuri diferenţiate la acest produs, în funcţie de sezon. 
Ulterior, a rămas ca piaţa şi procesatorii privaţi să dicteze preţul de achiziţie al 
laptelui la producător, iar concurenţa să contribuie la creşterea calităţii şi 
diversificării produselor. Totuşi, desfiinţarea unităţilor mici de procesare din 
cauza costurilor prea mari de modernizare impuse de normele europene a dat 
mână liberă fabricilor mari de produse lactate de a impune preţuri mici la 
achiziţiile de la producători şi preţuri mari la vânzare. Soluţia marilor investitori 
din acest domeniu a fost ca în ultimi 7 - 8 ani să cumpere juninci din occident, 
pentru a popula ferme mari, nou construite, sau în stadiu de construcţie. Din 
păcate, aceste efective importate au găsit la noi în ţară şi adăposturi 
neterminate, dar mai ales patroni care nu se asiguraseră din timp cu cadre 
specializate atât în domeniul nutriţiei, cât mai ales în acela al reproducţiei. 
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Aceste neajunsuri se manifestă şi în prezent prin ieşirea din efectivele 
importate a unui număr nepermis de mare de vaci în timpul primelor două 
lactaţii, din cauza unor afecţiuni provocate de greşeli în nutriţie, management 
şi în activitatea de reproducţie.  

În acelaşi timp cu popularea acestor ferme, proprietarii individuali cu una 
– două vaci îşi restrâng activitatea la producerea de lapte şi produse lactate 
numai pentru consum propriu şi vânzări directe la locuitorii satelor şi foarte 
puţin pentru cei din oraşe. Cu aceste animale nu se pun nici probleme de 
nutriţie, nici de reproducţie. Totuşi şi ele trebuie supravegheate conform 
acţiunilor cuprinse în legislaţia sanitară veterinară şi în planul strategic 
naţional, pentru eliminarea cât mai grabnică a exemplarelor cu boli 
transmisibile la om şi pentru obţinerea de lapte igienic. 

Pentru fermele mijlocii cu 10 – 20 - 30 capete şi pentru cele mari, de cele 
mai multe ori cu peste 100 de capete, tânăra generaţie de medici veterinari 
trebuie să-şi însuşească cele mai noi cunoştinţe de nutriţie şi bunăstare 
(Constantinescu M. D., 2010a, Constantinescu M. D., 2014). Nerespectarea 
acestora favorizează apariţia şi extinderea bolilor infecţioase şi parazitare, a 
infecundităţii şi implicit scăderea producţiei de lapte şi carne. La producţii de 
lapte de peste 6000 de litri (minimum 20 de litri pe zi tot timpul anului), 
asigurarea unor cerinţe minime de nutriţie şi management al reproducţiei este 
obligatorie pentru obţinerea unor rezultate profitabile. 

O nutriţie corectă şi completă poate asigura atât o producţie de lapte 
conformă potenţialului genetic al animalelor, cât şi o reproducţie şi implicit o 
longevitate profitabilă pentru crescător (Constantinescu M. D., 2010b). 
Stimularea imunităţii  animalelor nu trebuie asigurată numai prin administrare 
parenterală sub formă de seruri, vaccinuri, substanţe plastice şi energetice, 
vitamine, săruri minerale şi alte substanţe, ci şi prin ceilalţi doi 
microconstituenţi administraţi concomitent cu furajele şi anume, substanţele 
fitochimice şi enzimele (Constantinescu M. D., 2012). Institutele de cercetări cu 
profil zootehnic, de creştere a bovinelor şi de biologie şi nutriţie a animalelor, 
au experimentat şi au aplicat, în ferme mari de vaci (dar şi de porci şi de 
păsări), substanţele fitochimice existente într-o varietate mare de plante 
furajere (nu numai în lucernă, porumb siloz şi concentrate) precum şi de plante 
medicinale administrate sub formă de ceaiuri la viţeii sugari (Constantinescu 
M. D., 2010a). De asemenea, pentru creşterea rezistenţei la îmbolnăviri, 
precum şi a fecundităţii vacilor şi viţelelor, s-a reuşit păstrarea enzimelor din 
furajele administrate sub formă de masă verde plantă întreagă sau din fânul 
netocat, dar mai ales prin folosirea culturilor de Lactobacili şi de Drojdie de 
bere în stare vie (Constantinescu M. D., 2012, Constantinescu M. D., 2013). 
Lecitina, subprodus ieftin dar foarte valoros, rezultat din extracţia uleiului din 
soia, s-a administrat pentru îmbunătăţirea condiţiei corporale a primiparelor, a 
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fecundităţii şi a creşterii conţinutului în acizi graşi esenţiali ai laptelui (Guriţă 
Em., 2001). Intrarea în producţia zootehnică şi în terapia medicală veterinară a 
ultimelor trei produse amintite, deşi pentru om sunt vândute cu mult succes în 
farmacii şi în magazine alimentare, întâmpină opoziţie atât din cauza 
ignoranţei unor crescători, cât şi a lipsei de înţelegere a unor factori de decizie 
din instituţiile de profil.  

Este de aşteptat ca cei bine intenţionaţi în creşterea efectivelor de taurine 
şi a producţiilor lor să renunţe la pasivitate şi să-şi schimbe atitudinea faţă de 
produsele care, administrate per os, stimulează în mod semnificativ rezistenţa 
taurinelor la factorii nocivi de mediu şi mai ales activitatea de reproducţie. 
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