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REZUMAT 

Securitatea alimentară este o componenta a securității sanitare 
interne, și un subdomeniu al securității civile. Securitatea alimentară, 
componentă a securităţii economice, pretinde accesul producătorilor de 
alimente la resursele agricole disponibile în acest scop, cu costuri care să 
permită producerea sustenabilă a acestora pentru a putea fi livrate 
consumatorilor la prețuri accesibile lor. Prezenta lucrare, bazată pe 
înregistrările contabile ale ICDCB – Balotești pentru anul 2011, pune în 
discuție relația reală a prețului laptelui la producător cu costurile variabile 
aferente producerii laptelui, de care depinde fezabilitatea fermelor de vaci. 
În acest scop se propune o metodologie de calcul al veniturilor și a 
costurilor variabile de furajare, pentru a obține o estimare corectă a marjei 
brute (analiza gross-margin). În lucrare se estimează apoi rata marjei brute 
raportând marja brută la costurile variabile și se discută efectul variațiilor 
lunare ale acestei rate privind câțiva indicatori tehnici ai fermei.  
Importanța acestei rate este discutată pe baza coeficientului de regresie al 
variațiilor lunare ale ratei marjei brute în relație cu variațiile indicatorilor 
tehnici: producția de lapte pe zi vacă furajată, ponderea vacilor în efectivul 
fermei, ponderea vacilor cu fătare recentă (primele 3 luni de la fătare), 
concentrația în energie a dietelor fiecărei luni și cu livrările de animale 
către abatoare (nu și către îngrășătorii). S-a mai estimat și rata profitului 
brut. Se conchide că prețul de 1,4 lei per litru lapte este prețul minim 
acceptabil pentru durabilitatea fermelor de vaci de lapte, că rata marjei 
brute poate fi favorizată de greutatea vie medie a animalelor ce se livrează 
către abator, de o pondere mai mare în efectivul fermei a vacilor și de o 
dietă cu  concentrație mai mare de energie în substanță uscată ingerată. 

Cuvinte cheie: securitate alimentară,  securitate internă,  fezabilitatea 
ferme vaci, marja brută. 
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SUMMARY 
Food security is part of the inner sanitary security of any country and a 

question of its social security. At the same time food security as a 
component of the economic security of countries requires access of food 
producers to the needed agricultural resources at costs allowing a 
sustainable food production and practicing delivery prices accessible to 
consumers. The present papers proposes to discuss the real relation 
between the production cost of the milk and the price paid at the farm level 
for the sold milk, based on the registered costs in the herd of the  Cattle 
Breeding Research Institute of Romania, for the 2011 year. Counting 
methodology of dairy farm outputs and of feeding cow inputs is presented 
aiming to obtain correct  estimation of the Gross-margin of the business. 
Further the rata of gross-margin/variable cost is counted for each month of 
the year and its regression coefficient with the monthly variation of the 
following technical indices: the medium daily milk yield of the month, the 
quota of the milking cows in the total livestock of the herd, the quota of the 
recently calved cows in the herd, the energy concentration of cow diets in 
the month and the medium live weight of the sold animals to slaughter 
house (but no to feed lots). It was concluded that the lowest price for 1 kg 
of milk has to be Lei 1, 40 ($ 0.35) to ensure the dairy farm sustainability, 
that the higher live weight of sold cows to the slaughter house helps the 
feasibility of dairy farms and better results are obtained when the quota of 
milking cows is higher and the diets have more energy concentration. 

Key words: food security, inner security, dairy farm feasibility, gross-
margin 
 
 

INTRODUCERE 
Conceptul de securitate este deseori abordat în mod restrictiv doar la 

nivel militar şi politico-militar. Multidimensionalitatea termenului include 
însă şi securitatea demografică sau alimentară, energetică sau pe cea a 
mediului1. Toate aceste componente garantează în egală măsură caracterul 
suveran al oricărui stat. Dacă pornim de la premiza că rostul unui stat este 
acela de a garanta supravieţuirea naţiunii din limitele sale teritoriale, 
devine uşor să observăm cum creşte şi importanţa unor alte componente 
ale securităţii decât cea militară. Securitatea alimentară are, astfel, un rol 
deosebit în contextul păstrării suveranităţii unui stat. 

Securitatea alimentară, componentă a securităţii economice, pretinde 
accesul producătorilor de alimente la resursele agricole disponibile în acest 

                                                 
1 Rizea M. (2011) - Securitatea alimentară între „Codex Alimentarius” şi biodiversitate, 
RevistaPulsul Geostrategic, nr. 130, anul VI/11, p. 25. 
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scop, cu costuri care să permită producerea sustenabilă a acestora pentru a 
putea fi livrate consumatorilor la prețuri accesibile lor  

Relația dintre prețuri și costuri în producția de lapte de vacă este o 
problemă complicată. Adesea procesatorii oferă prețuri cât mai mici pentru 
a-și asigura profituri în timp ce producătorii se plâng că prețul oferit nu le 
acoperă costurile. În condițiile pieții libere presiunea mai mare este a 
procesatorilor care pot recurge la alți furnizori care le acceptă prețul, de 
multe ori din import, în timp ce producătorilor li se impută competența 
managerială sau chiar li se contestă corectitudinea estimării costurilor.  

Din partea consumatorilor de alimente realizarea unor costuri mici ale 
producției de lapte în speranța unor costuri mici la procesatori și implicit a 
unor prețuri scăzute pe piața de alimente este un obiectiv dorit, dar nu ușor 
de atins. Prezenta lucrare își propune să contribuie la satisfacerea acestui 
deziderat prin cercetări bioeconomice referitoare la relația actuală a 
prețului laptelui la producător cu costurile variabile aferente producerii 
laptelui. Lucrarea este bazată pe înregistrările contabile ale ICDCB – 
Balotești pentru anul 2011. 

În abordarea subiectului vor fi folosite și unele concepte originale ale 
autorilor privind departajarea veniturilor ce se obțin din produse care 
comportă costuri comune, nedepartajate în evidențele contabile și care vor 
fi argumentate pentru acceptare sau respingere. Se vor supune analizei 
critice și unele costuri privind consumul de furaje acolo unde valorile 
atribuite în lucrare sunt discutabile.  

Ca unități de măsură a cantităților și valorilor nutritive se vor folosi 
cele cu circulație internațională2,3,4dar se va recurge și la leu atât cât va fi 
strict necesar5.   
 
 

MATERIAL ȘI METODĂ 
Ca material de cercetare s-au folosit datele privind efectivele, 

producțiile, consumurile de furaje și celelalte costuri, variabile sau fixe, 
înregistrate lunar în situațiile contabile din anul 2011 în ferma de vaci de 
lapte a ICDCB Baloteşti. Datele sunt sintetizate în tabelul 1. 

                                                 
2 Paraschivescu M. Petcu M. (2005) - Hrănirea vacilor pentru producții de lapte record, 
MAPDR „Sprijinirea serviciilor pentru agricultură”; 
3 UK Ministry of Agriculture, Fisheries and Food – London: Her Majesty Stationery Office 
(1975) - Energy Allowances and Feeding Systems for Ruminants. Technical Bulletin 33; 
4 Roșu E., Stavilă S., Halga P., Stan V., Petri R. (1968) - Lucrări Practice – Alimentația 
Animalelor domestice”. Editura Didactică și Pedagogică – București; 
5Nicolae Ioana, Cristina Petrescu, Maria Voiculescu, Marilena Enculescu, M. Paraschivescu 
(2011) - Live weight price and cost of beef production in dairy farms; 
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Ca metodă de lucru s-a folosit analiza economică „gross margin” (marja 
brută)6 prin care în primul pas se compară totalul veniturilor (output) cu 
costurile variabile (input).  

 
Tabel 1. Efective, producții și consumuri de furaje implicate în costul laptelui în 
anul 2011 
Specificări  I II III IV V VI VII 

Efectiv total, din care cap 312 328 331 319 319 290 293 

Vaci cap 144 151 150 143 140 135 136 

Viței în alăptare cap 14 19 20 21 21 17 16 

Livrări abator cap 1 5 8 7 10 4 1 

Lapte livrat (stas) hl 662,38 648,35 651,11 592,38 620,26 517,84 588,88 

lei 92733 90769 91155 82933 86836 72498 82439 

Lapte consum viței hl 44,33 30,03 34,95 34,65 3,60 6,30 18,00 

lei 621 421 489 485 50 88 252 

Nutreț combinat vaci tone 17,99 14,57 12,60 18,20 27,40 19,20 15,81 

lei 19583 15860 13797 19929 30003 21021 17309 

Nutreț combinat 
taurine 

tone 25,50 26,70 27,00 12,70 7,78 4,36 3,72 

lei 22185 25492 27540 12954 7936 4447 3794 

Fân lucernă (din care:) tone 40,00 30,00 22,00 14,00 10,20 55,80 58,00 

lei 3200 2400 1760 1120 816 4464 4640 

Fân lucernă viței tone 0,512 0,546 0,636 0,630 0,604 0,495 0,546 

lei 41 44 51 50 48 40 44 

Fân borceag tone 0 0 0 0 0 0 20,00 

lei - - - - - - 1600 

Fân graminee tone 0 0 0 0 0 0 0 

lei - - - - - - - 

Paie orzoaică tone 10,00 10,00 12,00 8,00 0 0 0 

lei 540 540 648 432 - - - 

Paie mei kg 0 0 0 0 0 0 0 

lei - - - - - - - 

Porumb balotat kg 0 0 0 0 0 0 0 

lei - - - - - - - 

Porumb siloz tone 250,00 250,00 280,00 200,00 20,00 0 0 

lei 13000 13000 14560 10400 1040 - - 

Borhot bere tone 0 0 0 0 69,68 91,00 31,24 

lei - - - - 4529 5915 2031 

Lucernă masă verde tone 0 0 0 0 151,70 30,00 100,0 

 - - - - 6068 1200 4000 

Total lei lei 58508 57292 58305 44835 50392 37047 33374 

 
 

                                                 
6. Ministry of Agriculture Fisheries and Food. London. (1977) - Definitions of Terms used in 
Agricultural Business Management, second edition. 
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Tabel 1. Efective, producții și consumuri de furaje implicate în costul laptelui în 
anul 2011 (continuare) 
Specificări  VIII IX X XI XII stoc/total 

Efectiv total, din care cap 308 325 309 310 295 283 

Vaci cap 137 146 139 140 141 135 

Viței în alăptare cap 20 29 25 17 11 17 

Livrări abator cap 0 8 2 4 12 62 

Lapte livrat (stas) hl 609,36 480,63 486,94 571,82 614,83 7044,78 

lei 85310 67288 68172 80055 86076 120191680 

Lapte consum viței hl 20,25 3,30 22,80 12,60 21,00 251,81 

lei 284 46 319 176 294 3525 

Nutreț combinat vaci tone 21,42 19,75 25,00 27,86 16,22 236,02 

lei 23449 21626 27375 30507 17755 258214 

Nutreț combinat 
taurine 

tone 5,38 5,11 6,50 7,33 16,11 148,19 

lei 5493 5212 6630 7477 16432 145592 

Fân lucernă (din care:) tone 65,00 23,00 45,00 45,00 15,00 423,00 

lei 5200 1840 3600 3600 1200 33840 

Fân lucernă viței tone 0,546 0,546 0,631 0,420 0,652 6,764 

lei 44 44 50 33 52 541 

Fân borceag tone 40,00 30,00 30,00 20,00 30,00 170,00 

lei 3200 2400 2400 1600 2400 13600 

Fân graminee tone 0 5,00 0 0 5,00 10,00 

lei - 400 - - 400 800 

Paie orzoaică tone 0 0 0 0 0 40,00 

lei - - - - - 2160 

Paie mei kg 0 2,00 0 0 0 2,00 

lei - 80 - - - 80 

Porumb balotat kg 0 49,00 0 0 0 49,00 

lei - 2793 - - - 2793 

Porumb siloz tone 101,00 73,00 100,00 240,00 260,00 1774,00 

lei 5757 4161 5700 13680 14820 96118 

Borhot bere tone 65,80 0 0 0 0 257,72 

lei 4277 - - - - 16752 

Lucernă masă verde tone 0 19,00 0 0 0 300,70 

 - 760 - - - 12028 

Total lei lei 47376 39272 45705 56864 53007 581977 

 
Consumurile de furaje astfel stabilite se realizează însă cu toate 

categoriile de animale. 
Se pune întrebarea dacă „inputul” pentru producția de lapte trebuie să 

includă numai furajele consumate de vaci sau toate furajele consumate în 
fermă, cu excepția celor consumate de vițeii care se vând curând după 
înțărcare. În principiu ferma vinde numai viței masculi înțărcați și nu vinde 
nici o vițea și nici o junincă.  

Răspunsul la întrebare este deci că toate costurile de furajere, mai 
puțin ½ din costurile furajării vițeilor în alăptare ar trebuie puse pe seama 
producției de lapte deoarece aceste costuri sunt necesare pentru înlocuirea 
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vacilor ce ies din efectiv. De aici o a doua concluzie este că valoarea 
animalelor livrate pentru tăiere, fără a include aici și valoarea tineretul 
livrat spre creștere și îngrășare7, trebuie să fie „output” al producției de 
lapte.  

Se ridică însă acum o a nouă întrebare. ”Sunt aceste costuri variabile 
sau fixe ?” 

Consumul de furaje al vițelelor concură la determinarea valorii 
junincilor, valoare care se consumă pentru producția de lapte ca diferență 
între costul junincii la fătare și prețul acesteia când este vândută la tăiere ca 
vacă reformată, ceea ce pare atribut de mijloc fix. Totuși în cazul animalelor 
comerciale diferența dintre prețul junincilor și al vacilor reformate nu este 
foarte mare iar durata medie a vieții de producție a vacilor ne depășind 5 
ani, deprecierea anuală devine derizorie.  

Pe de altă parte deprecierea totală la nivelul cirezii depinde de 
efectivul acesteia ceea ce este atribut de costuri variabile. Apoi deprecierea 
dintr-un an se compensează cu aprecierea adusă de intrările de juninci din 
cursul aceluiași an, tot atribut de costuri variabile. Și cum valoarea vacilor 
reformate este „output” al producției de lapte este logic a considera că toate 
costurile de creșterea a vițelelor remontă (înlocuire) sunt „inputuri” ale 
producției de lapte. Inputurile produse de creșterea vițelelor le-am 
considerat costuri variabile. 

Mărimea „output-ului” adus de vacile reformate este determinată de 
prețul de livrarea al acestora. Costurile variabile (input) pentru acest 
„output” se pot estima pe baza cotei de energie metabolizabilă ce revine 
animalelor vândute la abator deducând din consumul general total de 
energie metabolizabilă din tabelul 1, necesarul de energie metabolizabilă 
pentru producția de lapte, atribuind câte 4,88 MJ pentru fiecare litru de 
lapte stas. Cota de participare a celor două consumuri de energie, pentru 
animalele livrate la abator și respectiv pentru producția de lapte se va 
aplica și valorii în lei a consumurilor de furaje. Pentru a simplifica 
înțelegerea acestei lucrări celelalte costuri variabile ce se adaugă celor de 
furajare nu se vor mai prezenta detaliat ci se vor considera ca fiind 45% din 
costul furajelor consumate, iar costurile fixe anuale se vor considera ca 
fiind 20% din costul acestora. În acest fel rezultă că se atribuie costurilor 
de furajare o participare de 66,67% din totalul costurilor de producție, ceea 
ce este rezonabil. 

Folosind aceste precizări de metodologie putem dispune de datele 
necesare pentru analiza gross margin și pentru estimarea profitului brut și 

                                                 
7 Paraschivescu M., Maria Voiculescu, Ioana Nicolae, Cristina Petrescu, Marilena Enculescu 
(în curs de publicare) - Un model de audit managerial pentru fermele de vaci de lapte. 
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putând trece la prezentarea rezultatelor valorice (Tabelul 2) și la 
discutarea lor. 

 
 
REZULTATE 
Primul pas al prelucrării rezultatelor prin analiza gross margin pentru 

producția de lapte a întregului an 2011 arată o valoare pozitivă a diferenței 
dintre venituri (output = 1143407 lei) și costurile variabile (input = 
843324 lei), ceea ce este asigurator pentru activitatea de producere a 
laptelui cu livrarea la prețul de 1,40 lei per litru lapte stas, echivalat pentru 
3,5% grăsime. În procente față de costurile variabile rata marjei brute este 
la nivelul anului 2011 de 136%. Profitul brut, estimat aproximativ așa cum 
s-a arătat la metoda de lucru a fost la nivelul anului 2011 de cca. 119%, 
valoare mică dacă se ia în seamă că mai există și alte cheltuieli adăugate 
celor variabile și fixe, de genul dobânzilor, taxelor sau impozitelor. Taxa pe 
valoare adăugată nu este metodologic implicată în aceste calcule. 

 
Tabel 2. Venituri, consumuri și costuri privind producția de lapte în anul 2011 
Specificare  UM I II III IV V VI VII 
Livrări lapte  hl 662,38 648,35 651,11 592,38 620,26 517,84 588,88 

lei 92733 90769 91155 82933 86836 72498 82439 
Consum lapte hl 44,33 30,03 34,95 34,65 3,60 6,30 18,00 

lei 6206 4204 4893 4851 504 882 2520 
Livrări la 
abator 

cap 1 5 8 7 10 4 1 
kg 320 2163 4233 3696 3068 2180 451 
lei 1440 9734 19048 16632 13804 9810 2030 

Total venituri lei 100379 104707 115096 104416 101144 83190 86989 
Costuri 
furajare 

MJ 1111878 1034155 988035 756954 828200 826547 821804 
lei 58508 57292 58305 44835 50392 37047 33374 

Scădere 
consum viței 

MJ 3351 7147 4159 4123 3953 3239 3574 
lei 41 44 51 50 48 40 44 

Furajare alte 
categorii 

MJ 1108527 1027008 983876 752831 824247 823308 818230 
J/S 8,3 8,3 8,3 8,5 8,4 7,7 8,1 
lei 58467 57248 58254 44785 50344 37007 33330 

Alte costuri 
variabile1) 

lei 26329 12281 26237 20176 22676 16671 15018 

Total costuri 
variabile 

lei 84796 69529 84491 64961 73020 53678 48348 

Gross margin: venit-
variabile 

15583 35188 30605 39455 28125 29512 38641 
18% 51% 36% 61% 38% 55% 80% 

Costuri fixe2) lei 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 
Total costuri lei 94496 79229 94191 74661 82720 63378 58048 
Profit brut:  lei 5883 25488 20905 29755 18425 19812 28641 
(Gr. margin – 
fixe) 

% 6% 32% 22% 40% 22% 31% 49% 

1) Estimat ca 45% din totalul costurilor de furajare 

2) Estimat ca 20% din totalul costurilor de furajare 
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Tabel 2. Venituri, consumuri și costuri privind producția de lapte în anul 2011 
(continuare) 
Specificare  UM VIII IX X XI XII Total an 
Livrări lapte  hl 609,36 480,63 486,94 571,82 614,83 7044,78 

lei 85310 67288 68172 80055 86076 986269 
Consum lapte hl 20,25 3,30 22,80 12,60 21,00 251,81 

lei 2835 462 3192 1764 2940 35253 
Livrări la abator cap 0 8 2 4 12 62 

kg 0 3232 700 811 6233 27087 
lei 0 14544 3150 3650 28048 121890 

Total venituri lei 88145 82294 74514 85469 117064 1143412 
Costuri furajare MJ 1409261 945353 908761 1176051 1135328 11942327 

lei 47376 39272 45705 56864 53007 581977 
Scădere consum 
viței 

MJ 3589 3573 4261 2749 2840 46558 
lei 44 44 50 33 52 541 

Furajare alte 
categorii 

MJ 1405672 941780 904500 1173302 1132488 11895769 
J/S 8,6 8,5 8,0 8,5 8,7 x 
lei 47332 39228 45655 56831 52955 581436 

Alte costuri 
variabile1) 

lei 21319 17672 20567 25589 23853 261890 

Total costuri 
variabile 

lei 68651 56900 66222 82420 76808 843324 

Gross margin: venit-
variabile 

19494 25394 8292 3049 40256 300088 
28% 45% 12% 4% 52% 36% 

Costuri fixe2) lei 9700 9700 9700 9700 9700 116400 
Total costuri lei 78351 66600 75922 92120 86508 959724 
Profit brut:  lei 9794 15694 -1408 -6651 30556 183681 
(Gr. margin – 
fixe) 

% 12% 24% -2% -7% 35% 19% 

1) Estimat ca 45% din totalul costurilor de furajare 

2) Estimat ca 20% din totalul costurilor de furajare 

 
Pentru a încerca o apreciere a efectului unor posibili factori de 

influență ai marjei brute și a profitului brut în tabelul 3 se prezintă în prima 
coloană variațiile lunare ale ratei marjei brute și în ultima coloană variațiile 
lunare ale profitului brut, intercalând între acestea coloane variațiile 
factorilor cu posibile influențe și anume producția de lapte pe zi furajată a 
fiecărei luni, ponderea vacilor în efectivul total, ponderea fătările recente 
redate prin numărul vițeilor din categoria de vârstă 0-3 luni, livrările 
reformelor de necesitate către abator (tone, capete, greutate medie și 
concentrația în energie metabolizabilă a dietelor din lunile anului 2011). 
Alte livrări au fost numai cele privind vițeii masculi înțărcați, care nu este 
convenabil a fi crescuți8. Datele sunt prezentate în tabelul 3.  

 

                                                 
8 Paraschivescu M., Maria Voiculescu, Ioana Nicolae, Cristina Petrescu, Marilena Enculescu 
(în curs de publicare) - Un model de audit managerial pentru fermele de vaci de lapte 
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Tabel 3. Variațiile lunare ale factorilor cu posibile influențe asupra ratei marjei 
brute și a ratei profitului brut 

Luna 

Rata 
marjei 
brute 

Lapte/zi 
furajare 

Pondere 
vaci 

Fătări 
recente 

Livrări abator 
Energia 

dietei 

Rata 
profit 
brut 

% kg % (3 luni) Tone Capete Medie kg MJ/SU % 
I 118 18,84 46,15 14 0,32 1 320 8,3 106 
II 151 15,33 46,04 19 2,16 5 433 8,3 132 
III 136 14,02 45,32 20 4,23 8 529 8,3 122 
IV 161 13,81 44,82 21 3,70 7 528 8,5 140 
V 138 14,29 43,89 21 3,07 10 307 8,4 122 
VI 155 12,37 46,55 17 2,18 4 545 7,7 131 
VII 180 13,97 46,42 16 0,45 1 451 8,1 149 
VIII 128 14,35 44,48 20 0 0 0 8,6 112 
IX 145 10,97 44,92 29 3,23 8 404 8,5 124 
X 112 11,30 44,98 25 0,70 2 350 8.0 98 
XI 104 13,61 45,16 17 0,81 4 203 8,5 93 
XII 152 14,07 47,80 11 0,62 12 519 8,7 135 
Total an 136 14,12 47,70 x x 62 437 x 119 

 
Figura 1 reprezintă grafic variațiile lunare ale indicatorilor din tabelul 

3, după un mod de prelucrare a datelor care a permis ilustrarea grafică a 
variațiilor fără alterarea caracteristicilor lor. S-au calculat şi coeficienții de 
corelație dintre indicatorii financiari între ei şi cu unii factori de influență 
(Tabelul 4). 
 

 
Figura 1. Graficul variației factorilor ce pot influența rata lunară a  marjei brute şi rata 

profitului 
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Din grafic rezultă că 4 factori considerați că pot influența marja brută a 
fiecărei luni și anume: ponderea vacilor în efectivul total, numărul vacilor 
cu fătare recentă, producția medie de lapte pe zi furajată și concentrația în 
energie a dietelor au variații reduse de la lună la lună și par să nu afecteze 
evident rata marjei brute a fiecărei luni. Variații mult mai mari de la lună la 
lună au masa vie totală a animalelor livrate la tăiere şi greutatea vie medie 
a acestora la livrare.  

 
Tabel 4. Coeficienţi de corelaţie ai factorilor tehnici cu marja brută şi profitul brut 
şi între ei 

 Indicatori Marja 
brută 

Lapte 
(kg/zi) 

Vaci 
în stoc 

(%) 

Fătări 
recente 

% 

Vânzări 
în viu 

Greutate 
medie 

Dieta 
MJ/kg 

SU 

Profit 
brut 

Indicatori medii.  40 13,8 45,5 19,2 22,6 38,2 8,3 22,8 

Marja brută 40 x -0,111 0,387 -0,139 0,357 0,604 -0,143 0,971 

Lapte ( kg/zi) 13,8 -0,111 x 0,112 -0,627 -0,180 -0,150 0,242 -0,051 

Vaci în stoc 
(%) 

45,5 0,387 0,112 x -0,651 0,382 0,605 -0,208 0,330 

Fătări recente 
% 

19,2 -0,139 -0,627 -0,651 x -0,090 -0,121 -0,051 -0,160 

Vânzări în viu  22,6 0,357 -0,180 0,382 -0,090 x 0,638 0,351 0,476 

Greutate 
medie 

38,2 0,604 -0,150 0,605 -0,121 0,638 x -0,346 0,600 

MJ/kg SU  8,3 -0,142 0,242 -0,208 -0,051 0,351 -0,346 x -0,046 

Profit brut 22,8 0,971 -0,051 0,330 -0,160 0,470 0,600 -0,046 x 

 
Cea mai amplă variație de la lună la lună se constată la nivelul ratei 

marjei brute care pare să cumuleze efectul tuturor factorilor de influență. 
Aproape paralelă cu aceasta este curba de variație a ratei profitului brut. 
Pentru a evidenția mai clar relația dintre indicatorii majori lunari de 
eficienţă a producției cu factorii ce au posibile influențe asupra acestora s-
au calculat coeficienți de corelație ai marjei brute cu producția medie de 
lapte pe zi furajată (măsurată în kg), cu greutatea vie totală a animalelor 
livrate abator (măsurată în 100 kg), cu greutatea vie medie a animalelor 
livrate pentru tăiere (măsurată în 10 kg), cu concentraţia energiei din 
dietele lunare ale fermei (măsurată în MJ/kg SU) şi cu profitul brut estimat 
lunar (Tabel 4). Menţionarea modului de măsurare a indicatorilor este 
menită să expliciteze valorile din tabelul 4. Aceste artificii s-au folosit 
pentru a facilita alcătuirea graficului şi a tabelelor. Ele nu afectează în nici 
un fel concluziile ce se deduc din coeficienţii de corelaţie calculaţi. 
Estimarea corelaţiilor inter factoriale este o detaliere rar întâlnită în 
literatura de specialitate. Concluziile acestor corelări ar putea fi în unele 
cazuri surprinzătoare. 
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Prima constare este corelația foarte puternică de 0,971 dintre rata 
marjei brute şi rata profitului brut ceea ce este dovadă că estimarea ratei 
marjei brute din costurile variabile este un procedeu deplin justificat 
pentru aprecierea fezabilității unei întreprinderi. 

A doua constare este corelația puternică (+0,604) a ratei marjei brute a 
unei ferme producătoare de lapte, care vinde vițeii masculi imediat după 
înțărcare, cu masa vie medie a reformelor vândute la abator. 

Cantitatea totală de masă vie livrată determinată şi de numărul de 
animale reformate are un coeficient de corelație mai mic, numai +0,357, 
ceea ce reduce din efectul pozitiv al masei vii medii la livrarea animalelor 
reformate. Efect pozitiv pentru rata marjei brute (+0,3872) mai are şi 
ponderea numărului vacilor în efectivul total al fermei. Această pondere nu 
depinde în mod esenţial de procentul anual de reformă ci mai curând de 
vârsta vacilor la prima fătare şi de procentul de trecere a vițelelor la 
juninci, ambii indicatori fiind favorizați de o bună furajare a tineretului 
femel de prăsilă, fapt adesea neglijat in fermele de vaci producătoare de 
lapte. 

Corelația negativă a ratei marjei brute (-0,1422) cu concentrația în 
energie a furajelor consumate în fermă, deşi slabă, este normală atâta 
vreme cât furajele concentrate sunt mai scumpe, mai ales când se cumpără 
(S-a spus mai înainte că metodologia acestui gen de lucrări a impus ca şi în 
prezenta lucrare să fie folosite preţurile pieţii pentru furajele concentrate). 
Surprinzătoare sunt valorile negative ale coeficienților de corelație ai ratei 
marjei brute cu ponderea vacilor în primele 3 luni de lactație (-0,139) şi cu 
producția medie de lapte pe zi furajată (-0,1196). Logic este ca la o 
producție medie zilnică de lapte mai mare să se obțină o rată a marjei brute 
mai mare pentru că ponderea energiei de menținere a funcțiilor vitale în 
consumul de energie metabolizabilă este mai mică la vacile cu producție 
mai mare de lapte. Aceste valori negative s-ar putea datora faptului că 
vacile nu sunt hrănite cu diete corespunzătoare curbelor de lactație sau 
faptului că în prezenta lucrare nu s-au separat consumurile de furaje ale 
vacilor de consumurile de furaje de la celelalte categorii atunci când s-au 
estimat costurile variabile. Oricum o cercetare pentru verificarea acestor 
ipoteze merită efortul de a fi făcută.  

O corelaţie pozitivă puternică (0,638) se mai constată între greutatea 
medie a animalelor reformate livrate abator şi cantitate totală de masă vie 
animalelor livrate pentru tăiere. De aici recomandarea ca aceste animale să 
fie recondiţionate înainte de a fi livrate. Există în acest tabel şi două 
puternice corelaţii negative ambele ale ponderii vacilor cu fătare recentă. 
Una este cu producţia medie de lapte pe zi furajată, cealaltă cu ponderea 
vacilor în efectivul fermei. Explicaţia acestor corelaţii, care par paradoxale, 
ar trebui căutată în problemele de reproducţie ale fermei. 
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Deocamdată se poate afirma cu certitudine că rata marjei brute din 
fermele de vaci de lapte se poate îmbunătăți dacă se acordă mai multă 
atenție animalelor ce se reformează din matcă, furajării tineretului femel de 
prăsilă şi dacă se practică furajarea vacilor pe curba de lactație. 

 
 
Concluzii 
1. Securitatea alimentară este o componentă importantă a securităţii 

economice care trebuie să asigure o producţie corespunzătoare de 

alimente şi să permită accesul la resursele agricole disponibile acelora 

care au nevoie de ele, asigurându-se astfel procurarea unor alimente 

fundamentale ieftine, cum este laptele, necesare sănătăţii oamenilor; 
2. Creșterea concentrației de energie a dietei vacilor de lapte prin 

folosirea nutrețurilor concentrate deşi are acțiune benefică asupra 
digestibilitații furajelor trebuie asociată cu furajarea pe curba de lactație 
pentru a influența pozitiv rentabilitate fermelor de vaci de lapte, iar 
ponderea substanței uscate provenite din furajele fibroase să nu coboare 
sub 30% din totalul de substanță uscată ingerată; 

3. Trecerea vițelelor la juninci trebuie să aibă loc înainte de 27 luni iar 
vițeii masculi să se vândă la înțărcare, pentru a permite o pondere cât mai 
mare a vacilor în efectivul total al cirezilor;  

4. Din partea managerilor fermelor de vaci de lapte, proprietari sau 
angajați, ar fi necesar să se preocupe ca la reformarea de necesitate să fie în 
stare de întreținere bună și să fie bine condiționate înainte de livrarea la 
abator pentru a avea o masă corporală cât mai mare; 

5. Prețul de livrare a laptelui de către producători este decisiv pentru 
sustenabilitatea creșterii vacilor de lapte. Prețul din această lucrare de 1,40 
lei per kg lapte conform este situat la un nivel minim de sustenabilitate a 
fermelor producătoare de lapte. 
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