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1 Ovinele pentru producția de lapte 

 

Scopul acestei secțiuni este să ofere definiții, orientări și standarde privind înregistrarea 

performanțelor la oile de lapte. 

Directivele au fost stabilite pentru prima dată în 1992 în scopul de a fi mai degrabă informative 

decât normative. De atunci, acestea au fost actualizate periodic. Cititorul trebuie să aibă în vedere 

următoarele considerații pentru a înțelege în mod clar principiul directivelor. 

Spre deosebire de situația simplă a mulsului exclusiv imediat după fătare, care predomină la 

bovinele de lapte, sistemele de oile de lapte sunt mult mai variate și mai complicate. În majoritatea 

cazurilor, sistemele normale de creștere includ o perioadă de alăptare (sau de alăptare plus muls) 

de cel puțin o lună. Aceste variații ale sistemelor joacă un rol major în determinarea diferenței 

dintre metodele de înregistrare a laptelui și calculul lactației utilizate pentru ovine. 

În plus, impactul înregistrării laptelui este scăzut la oile de lapte, cu atât mai mult pentru 

înregistrarea calitativă, din cauza costului său ridicat. În consecință, metodele simplificate, cum ar 

fi designurile AT și AC, sunt intens promovate, iar înregistrarea oficială a laptelui în scopul 

valorificării colective ar trebui să fie concentrată asupra fermierilor implicați în programe de 

reproducție. Pentru efectivele comerciale din cadrul acestei gestionări piramidale a populației, a 

fost propusă o înregistrare neoficială foarte simplificată numită D, destinată exclusiv dezvoltării 

tehnice și economice a unui efectiv. 

În vederea găsirii situațiilor specifice în care regulile de bază ale înregistrării laptelui ar putea să 

nu fie respectate, sunt descrise înregistrări oficiale alternative ale laptelui, cum ar fi înregistrarea E 

sau modificarea înregistrării AC. 

În sfârșit, deoarece caracteristicile funcționale și de sănătate sunt în creștere, ultimele actualizări 

din 2014 includ înregistrarea morfologiei ugerelor. 

 

1.1     Terminologie și caracteristici 

 

 1.1.1    Terminologie 

 Următorii termeni sunt utilizați pentru a descrie toate sistemele de creștere a oilor de lapte 

vizate: 

  a.  Durata alăptării corespunde perioadei de alăptare a mieilor sau perioadei 

simultane de alăptare și muls. Dacă mieii sunt alăptați numai în timpul fazei colostrale, durata 

alăptării este considerată a fi zero. Dacă există o fază inițială de alăptare, producția de lapte în 

timpul  acestei perioade de alăptare este egală fie cu laptele supt, dacă se face doar alăptarea, fie cu 

laptele supt plus laptele muls, dacă se este efectuat un muls parțial în timpul perioadei de alăptare. 

 

Data modificării  Tipul modificării  

Noiembrie  

2017 

Corectare în secțiunea 2.5.1 în vederea oferirii unei referințe la metodele de 

calcul al producției pentru 24 de ore. 

Februarie  

2018 

Sâmbătă, e 10 februarie, modificările au fost aprobate de Adunarea Generală 

a ICAR în Auckland, Noua Zeelandă. 
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b. Durata mulsului exclusiv corespunde perioadei în cursul căreia femela este 

mulsă, începând cu momentul în care mielul (mieii) au fost înțărcați și până la încetarea 

producerii laptelui. 

c. Durata lactației este egală cu suma duratei alăptării plus durata mulsului; el este, 

de asemenea, diferența în zile dintre data fătării și data încetării producerii laptelui. 

d. Randamentul total al producției de lapte (TMY) este producția de lapte 

obținută de la fătare până la încetarea producerii laptelui pentru oaie fără perioadă de 

alăptare. 

e. Laptele total muls (TMM) este producția de lapte obținută în perioada de muls fără 

alăptare, în cazul lactației cu muls numai după o perioadă de alăptare. 

f. Laptele total supt și muls (TSMM) este suma producției de lapte din perioada de 

alăptare (laptele supt, sau laptele supt plus cel muls) plus TMM. 

g. Producția de lapte înregistrată: numai producția de lapte din timpul mulsului 

fără alăptare poate fi o parte din înregistrarea laptelui pe ferme. Dacă perioada de alăptare nu 

are o durată zero, producția de lapte la oile de lapte ia în considerare doar mulsul fără 

alăptare și durata perioadei de muls (care începe odată ce mieii sunt complet înțărcați și se 

termină atunci când oaia nu mai dă lapte): ea corespunde cu TMM. 

 
În consecință, apar următoarele situații: 
 
1.1.2    Mulgerea de la fătare  
Oile sunt mulse după fătare (după ce faza colostrală se termină), așa cum se întâmplă de 
obicei în cazul vacilor de lapte.

 

 
Numai muls  
 
Durata lactației și durata perioadei de muls sunt egale (fără a lua în calcul faza colostrală). 
Producția de lapte în timpul mulsului este egală cu producția totală de lapte în timpul 
lactației (TMY). 
 
1.1.3    Mulgerea după o perioadă de alăptare 
Oile sunt mulse după o perioadă de alăptare pentru miei sau după o perioadă de alăptare 
combinată cu cea de muls. 

 
 
 
Producția de lapte în perioada de muls (TMM) este, deci, mai mică decât producția totală de 
lapte în timpul lactației (TSMM); numai faza descendentă a curbei de lactație este 
înregistrată în aproape toate cazurile, iar vârful lactației se încadrează în perioada de alăptare 
inițială (sau cea de alăptare plus muls parțial). Durata perioadei de muls total este egală cu 
durata lactației minus durata alăptării.

Fătare      Înțărcare                      Încetarea lactației 

Alăptare 

sau 

(alăptare plus muls) 

Numai muls 

Fătare                                               Încetarea producerii laptelui 
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Prin folosirea incorectă a limbajului, vorbim adesea despre calculele lactației, în timp ce aici 
se utilizează în mod specific pentru calculul producției de lapte folosirea perioadei de muls 
total (TMM). 
1.1.4    Producția totală de lapte și producția de referință 
Fie se calculează producția totală de lapte pe lactație (TMY sau TSMM) fie producția de lapte 
în timpul perioadei de muls fără alăptare (TMM), în funcție de faptul dacă mulgerea 
mecanică/manuală pornește de la fătare sau dacă începe după o perioadă de alăptare. Dat 
fiind că sistemele de reproducție pot diferi semnificativ între zonă și rasă, este imposibil să se 
definească o durată standard a lactației sau o durată standard de mulgere (din perioada de 
muls). Din acest motiv, recomandăm organizației autorizate să definească, pentru fiecare 
rasă și categorie de oi (pe vârstă sau număr de lactație), o producție de referință pe lactație 
sau o producție de referință pentru perioada de muls, în funcție de sistemul de reproducție. 
Durata standard aleasă (în zile) trebuie declarată în publicarea rezultatelor. 
 
1.2     Norme și standarde 
 
Acest capitol descrie toate standardele aplicabile în toate cazurile pentru metodele oficiale A, 
B, C sau E de înregistrare a laptelui pentru oi. 
 
1.2.1 Responsabilitatea și tipul înregistrării 
Operațiunile de înregistrare descrise mai jos sunt efectuate de un angajat al Statului sau de 
un angajat al unei organizații înregistrate oficial (înregistrarea laptelui propriu-zis fiind 
efectuată de către un testator oficial al organizației în metoda A, de către fermier sau 
angajatul său în metoda B; testator și/sau fermier în metodele C și E): 
a. Identificarea animalelor prin dispozitive convenționale sau RFID pe baza sistemului 
național oficial. 
b. Înregistrarea informațiilor despre împerechere, inseminare artificială, fătare, 
înregistrarea laptelui (oaie și turmă) și stocurile din efectivele crescătorilor de animale. 
c. Verificarea înregistrărilor și efectuarea de vizite periodice la fermele de ovine: 
organizarea împerecherii controlate (opțională), păstrarea înregistrărilor fătărilor; marcarea 
mieilor la naștere; verificarea repartizării masculului și femelei în funcție de durata medie a 
gestației și abaterea sa standard (adică o perioadă medie de gestație de x zile, plus sau minus 
y zile). 
Valorile lui x și y trebuie oferite pentru fiecare rasă sau grup de rase vizate în fiecare țară. 
Oricare ar fi metoda de înregistrare - A, B, C sau E - folosită pentru înregistrarea laptelui, 
anumite informații sunt furnizate chiar de crescător, cum ar fi informațiile privind 
împerechere și fătarea (în cazul împerecherii controlate). Crescătorii sunt supuși unui sistem 
de supraveghere care trebuie gestionat de o organizație de înregistrare recunoscută. De 
exemplu, în acest caz, aceasta poate fi o verificare a pedigriului după grupa de sânge sau prin 
testul ADN. Orice informație produsă direct de către crescători (mai degrabă decât un 
înregistrator oficial) trebuie să fie supusă procedurii de supraveghere descrisă de organizația 
de înregistrare recunoscută. 
 
1.2.2 Oile care trebuie controlate 
 
1.2.2.1    Cazul metodelor A, B, C 
Crescătorul își poate împărți turma în una sau mai multe efective în scopuri de gestionare. 
Dacă crescătorul gestionează mai multe turme, el poate înregistra numai una din turmele 
sale, cu condiția să fie de acord să reproducă întotdeauna turma înregistrată separat de 
celelalte turme ale sale neînregistrate, care pot fi considerate turme comerciale. De 
asemenea, dacă este înregistrată doar una dintre turmele crescătorului, nu se admite 
amestecarea oilor dintr-o turmă neînregistrată cu oile din turma înregistrată în timpul 
perioadei de muls. 
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Un inventar al acestor oi pe turme înregistrate care aparțin crescătorului în cauză se 
păstrează în timpul operațiunii de înregistrare a laptelui, de la începutul până la sfârșitul 
mulsului. 
Ori de câte ori există o înregistrare (cantitativă) a laptelui pentru turma înregistrată, trebuie 
să se înregistreze toate oile care sunt mulse (de rase sau de genotipuri implicate în programul 
de reproducție); principiul înregistrării complete este esențial pentru a evita erorile de 
eșantionare. Oile care alăptează sau au alăptat și au fost mulse parțial în timpul fazei de 
alăptare (a se vedea Terminologia de la pagina 4), nu trebuie incluse deoarece este imposibil 
să se măsoare producția individuală de lapte a oilor care alăptează sau a oilor care parțial 
alăptează și sunt mulse parțial, în mod semul și precis (o condiție esențială pentru aplicarea 
pe scară largă a înregistrării laptelui în fermele de ovine). În consecință, poate fi luată în 
considerare numai înregistrarea laptelui efectuată atunci când oaia este separată definitiv de 
miel (miei), adică numai atunci când este mulsă exclusiv. 
În plus, dacă oile de late aparținând altui fermier sunt ținute pentru o parte a anului la ferma 
în care laptele este înregistrat oficial, acestea nu trebuie incluse în înregistrarea oficială 
pentru ferma respectivă. Acesta este motivul pentru care este esențial ca toate oile aparținând 
unui crescător care aplică înregistrările de lapte pentru metoda A sau B sau C pentru 
efectivele sale trebuie să fie incluse într-un inventar actualizat și corect. 
 
1.2.2.2    Cazul metodei E 
Metoda E este o metodă oficială flexibilă aplicată atunci când scopul reproducerii este acela 
de a menține rasa cu toate indiciile standard de performanță tipice (turme fără producție de 
lapte și/sau turme cu doar o fracțiune din oile care fac parte din registrul turmei). În primul 
caz, regula de a nu înregistra oi de lapte nu poate fi respectată (mieii trebuie să fie îndepărtați 
cu cel puțin 12 ore înainte de ziua testului). În cel de-al doilea caz, regulile de înregistrare a 
tuturor animalelor din turmă nu pot fi respectate (se înregistrează numai oile desemnate sau 
lactațiile desemnate). O descriere cuprinzătoare a metodei E este disponibilă în procesul-
verbal al reuniunii Grupului de lucru pentru înregistrarea laptelui de oaie, care a avut loc la 
Interlaken la 28 mai 2002 (pe site-ul: www.icar.org/index.php/technical-bodies/working-
groups/performance-recording-of-dairy-sheep/report-sheep-milk-recording-2002)  
 
1.2.3    Prima zi de testare 
 
1.2.3.1   Pentru turmă  
Prima zi de testare a turmei are loc la patru până la 15 zile după începerea procesului de muls 
mecanic/manual numai în turmă. Această recomandare este potrivită pentru organizarea 
practică a testelor pe baza unui interval de înregistrare lunar. 
 
1.2.3.2   Pentru o oaie 
Prima înregistrare a laptelui la o oaie trebuie să aibă loc în termen de 35 de zile de la 
separarea completă sa de mieii ei (metoda E exceptată), cu o toleranță de 17 zile pentru a se 
ține cont de începerea mulsului exclusiv pe lot și de fluctuațiile periodicității vizitele 
înregistratorilor de lapte. În consecință, diferența dintre data fătării și prima înregistrare 
(cantitativă) a laptelui unei oi este cel mult egală cu durata medie a alăptării  a rasei vizate 
plus 52 de zile (35 + 17). Dacă această diferență este mai mare decât pragul descris mai sus, 
nu trebuie să existe un calcul al lactației pentru oaia respectivă. De exemplu, pentru rasele a 
căror perioadă medie de alăptare durează 0 zile (doar faza colostrală), 25 de zile sau 45 de 
zile, prima înregistrare cantitativă a laptelui la fiecare ovină trebuie să aibă loc timp de sub 
52, 77 sau 97 de zile, respectiv, după fătare. 

  

http://www.icar.org/index.php/technical-bodies/working-groups/performance-recording-of-dairy-sheep/report-sheep-milk-recording-2002
http://www.icar.org/index.php/technical-bodies/working-groups/performance-recording-of-dairy-sheep/report-sheep-milk-recording-2002
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1.2.4    Frecvența și numărul vizitelor de înregistrare a laptelui 
 
1.2.4.1     Pentru turmă 
 
În cazul înregistrării celor două mulgeri zilnice, intervalul mediu de înregistrare (zile) dintre 
două înregistrări succesive ale mulgerilor pentru un efectiv este lunar (30 de zile, cu un 
interval de la 28 la 34 de zile) pentru metodele A4, B4, C4 sau E4 și poate atinge, respectiv, 
36 și 42 de zile pentru metodele A5, B5 sau C5 și A6, B6 sau C6. Dacă se înregistrează o 
singură mulgere zilnică (AT, BT, CT, AC, BC, CC, EC sau ET), intervalul mediu de înregistrare 
este lunar (30 de zile), ca și în cazul metodei A4 (considerată metoda standard). Nu există un 
interval minim, astfel încât testarea suplimentară să poată fi efectuată atunci când este 
necesar, datorită modului în care are loc fătarea (de exemplu, două săptămâni până la trei 
săptămâni între două teste succesive, astfel încât să acopere începutul mulsului mieluțelor și 
luarea în considerare a intervalului dintre testele pentru femelele adulte). 
Nu există un număr fix de înregistrări lunare pe turmă și pe perioadă de lapte: în consecința, 
trebuie ca fiecare organizație oficială sa decidă, așa cum trebuie să fie clauzele privind 
intervalul maxim (în zile) dintre primul și ultimul test (cantitativ) pe turma în cadrul unei 
operații de muls. 
 
1.2.4.2    Pentru o oaie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervalul maxim dintre două teste succesive non-zero pe aceeași ovină este de 70 de zile (2 x 
35 de zile). Există, deci, o toleranță la un test ratat pe baza unui test lunar. Dacă intervalul 
dintre două teste (i) și (i + 1) este mai mare decât valoarea maximă, calculul lactației pentru 
oaia testata este oprit la testul (i). 
Numărul minim de teste lunare valide (lapte nu este zero) per oaie necesar pentru calculul 
lactației nu este stabilit; trebuie, deci, să fie descris pentru fiecare rasă și categorie de oi luată 
în considerare (prima lactație, a doua și mai mult). 
 
1.2.5    Tipul și expresia înregistrării laptelui 
 
Singura înregistrare obligatorie a laptelui este aceea a cantității de lapte (adică înregistrarea 
volumului/greutății). Testele privind compoziția chimică a laptelui sau testele calitative sunt 
opționale (consultați Ghidul privind înregistrările opționale de la pagina 11). Înregistrarea 
cantitativă se referă la cantitatea de lapte livrată de oaie atunci când este mulsa în condițiile 
obișnuite din fermă, fie că este muls manual sau mecanic. Dacă mulgerea este mecanică, se 
recomandă ca volumul laptelui individual colectat în timpul degresării manuale sau mecanice 
să nu fie luat în considerare, pentru a favoriza selecția indirectă în ceea ce privește 
adaptabilitatea la mulgerea automată. 
Dacă, totuși, se înregistrează producția de degresare (manuală sau mecanică), este necesar să 
se menționeze acest lucru în prezentarea rezultatelor. 
Laptele se măsoară la cele două mulgeri zilnice (metodele A4, B4, C4 sau E4, metodele A5, B5 
sau C5, metodele A6, B6 sau C6). Totuși, această măsurare poate fi aplicată numai la una 
dintre cele două mulgeri zilnice; în acest caz se aplică fie testul lunar strict alternativ 
(metodele AT, BT, CT sau ET), fie testul lunar corectat pentru diferențele seară/dimineață, 
luând în considerare volumul total de lapte produs de întreaga turma la cele două mulsuri 
(metodele AC, BC, CC sau CE). 
Laptele poate fi măsurat ca greutate (grame) sau volum (mililitri). Este acceptabil să se 

Fătare                                          Încetarea lactației 

Numai muls 
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efectueze măsurători volumetrice, deoarece acestea sunt de obicei mai rapide și pot fi la fel de 
exacte ca și cântărirea (dacă măsurătorile metrice ale laptelui sunt independente de spumă). 
Factorul de conversie al greutății (grame) în volum (mililitri) este de 1,036 (densitatea 
normală a laptelui de oaie). Cantitatea minimă zilnică testată este stabilită la 200 g sau 200 
ml. Limita erorii (abaterea standard a erorii) este de 40 g sau 40 ml. 
Aprobarea ICAR pentru echipamentele pentru ovine de lapte este disponibilă din 1995. 
Dispozitivele aprobate pentru ovine sunt listate pe site-ul ICAR. Între timp, laptele poate fi 
cântărit sau măsurat cu ajutorul unui dispozitiv aprobat de organizație care este folosit 
înainte de 1 ianuarie 1995 și, dacă este posibil, verificat de o agenție guvernamentală 
corespunzătoare. 
 
1.2.6    Clauze privind calcularea lactației 
 
1.2.6.1 Pentru turmă 
Un fermier trebuie să adopte o singură metodă de testare pentru o perioadă de lapte dată: 
metoda A (A4 sau A5 sau A6 sau AC sau AT); metoda B (B4 sau B5 sau B6 sau BC sau BT); 
metoda C (C4 sau C5 sau C6 sau CC sau CT); sau metoda E (E4 sau CE sau ET). 
 
1.2.6.2 Pentru o oaie 
 
În cazul mulgerii de la fătare, producția totală de lapte pe lactație (TMY) se calculează 
utilizând metoda Fleischmann (sau altă metodă, dacă se dovedește a fi de o precizie 
echivalentă). În cazul mulgerii numai după o perioadă de alăptare, producția de lapte în 
timpul mulsului exclusiv (TMM) se calculează, de asemenea, prin metoda Fleischmann (sau 
printr-o altă metodă, dacă se dovedește a fi de o precizie echivalentă), măsurătorile de bază 
referitoare numai la producția din muls după ce mieii sunt complet înțărcat (în metoda E, se 
poate calcula, în mod excepțional, laptele total alăptat și muls (TSMM)). 
Calculele se pot baza pe datele reale de înțărcare și încetare a lactației. Acestea se pot baza, de 
asemenea, pe date calculate pe baza duratelor standard pentru perioada de alăptare și 
intervalul dintre ultima înregistrare fără lapte zero și încetarea lactației. Întreaga procedură 
de calcul este definită pe fiecare țară și/sau rasă, caz în care este necesar ca clauzele de calcul 
să fie descrise cu exactitate la prezentarea rezultatelor (a se vedea prezentarea rezultatelor la 
pagina 18). 
 
Mulgerea de la fătare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fătare                                    Încetarea lactației 

Numai muls 

Producția totala de lapte și durata 

lactației 
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Producția totală de lapte pe lactație (TMY) se calculează (ca și pentru bovine), împreună cu 
durata corespunzătoare a lactației [diferența dintre data încetării lactației și data fătării]. 
Data fătării este data reală. Data încetării lactației este fie reală, fie calculată. Este posibil sau 
nu să existe un număr minim de teste pe oaie înainte de aplicarea metodei de calcul 
Fleischmann. Procedura de calcul este descrisă de organizația responsabilă de 
implementarea acesteia. 
 
Mulsul după perioada de alăptare 
 

 
 

 

Producția de lapte în timpul perioadei de muls (TMM) și durata corespunzătoare a perioadei 

de muls (diferența dintre data încetării lactației și data de înțărcării) sunt calculate. Data 

fătării este data reală. Data de înțărcare este fie reală, fie calculată (durata standard de 

alăptare). Data încetării lactației este de asemenea reală sau calculată. Este posibil sau nu să 

existe un număr minim de teste pe oaie înainte de aplicarea metodei de calcul Fleischmann. 

Procedura de calcul este descrisă de organizația responsabilă de implementarea acesteia. 

 

1.2.7    Asigurarea calității privind metoda AC 

 

Această secțiune a fost alcătuită pentru a rezolva anumite probleme specifice legate de 

metoda AC. Totuși, procedura descrisă poate fi aplicată și metodelor BC, CC și EC și se referă, 

de asemenea, la metodele AT, BT, CT și ET. 

Metoda AC necesită cantitatea totală de lapte produsă la turmă timp de 24 de ore pentru a 

calcula coeficientul AC aplicabil fiecărei oi înregistrată la mulsul înregistrat, pentru a obține 

un total de producție zilnic. Următoarele situații, în care procedurile metodei AC nu pot fi 

aplicate fără a produce erori, au fost identificate: 

 

a. Turmele în care o parte este înregistrată și, deci, consemnată, în timp ce laptele în 

vrac este cel al întregii turme. Acest lucru este deosebit de frecvent în țările/la rasele în care 

practica de înregistrare a laptelui este laborioasă și poate fi susținută de agricultor numai 

pentru o parte din întreaga turmă. În anumite situații, faptul ca li se permite fermierilor să-și 

înregistreze doar o parte din turma ar trebui să ducă la mai multe efective înregistrate 

(datorită faptului că fermierii unor turme mari ar respecta înregistrarea laptelui dacă li se 

permite să înregistreze doar o parte din turmă). Această strategie contribuie la creșterea 

rentabilității înregistrării laptelui, prin distribuirea costurilor aferente vizitei unui turme la 

un număr mai mare de oi înregistrate, precum și la creșterea progresului genetic. 

b. Turmele în care o parte din oi sunt mulse o dată pe zi, în timp ce cealaltă parte este 

mulsa de două ori pe zi. Mulsul o dată pe zi devine din ce în ce mai frecvent în unele sisteme 

de producție, în scopul reducerii forței de muncă; de exemplu, pentru a economisi timp 

Alăptare sau 

(alăptare plus 

muls) 

Mulsul după perioada de alăptare 

Fătare          Înțărcare                   Încetarea lactației 

Numai muls 

Producția de lapte (în timpul perioadei de 

muls) și durata mulsului (pentru perioada de 

muls) 
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pentru fabricarea brânzeturilor de casă, precum și pentru a reduce costurile cu energia. 

Mulsul o dată pe zi pot apărea la sfârșitul perioadei de lactație (la începutul verii) numai 

pentru oile care au avut fătat toamna, în timp ce oile care au fătat mai târziu sunt încă mulse 

de două ori pe zi. 

Deși, în conformitate cu directivele, astfel de practici nu ar trebui să apară, se propune o 

procedură de asigurare a calității atât pentru a controla și a elabora un coeficient AC 

alternativ. Principalele caracteristici ale procedurii sunt descrise mai jos; întreaga procedură 

fiind disponibilă într-un document produs la reuniunea ICAR, care a avut loc la Cork la 29 

mai 2012 și este disponibilă aici pe site-ul ICAR. Practic, această procedură introduce o 

înregistrare lunară la cele două mulsuri pe turmă-an, pentru a verifica calitatea designului AC 

în turmă. Această abordare ar trebui să ducă la un coeficient al turmei (media coeficienților 

individuali), care fie să fie aplicat direct tuturor datelor de testare, fie să se verifice calitatea 

coeficienților AC reali. 

Totuși, înainte de a stabili procedura de asigurare a calității, care poate fi costisitoare și 

pentru a evita acest lucru, dacă este posibil, se recomandă ca crescătorul să separe oile care 

nu au fost înregistrate în prealabil sau, în cazul sistemelor cu oi mulse o dată pe zi , fie pentru 

a separa oile mulse o dată, fie pentru a le identifica. Astfel de practici ar trebui să permită 

aplicarea coeficientului AC numai pentru oile corespunzătoare. 

Aplicarea procedurii de asigurare a calității este opțională. Depinde de organizație să decidă 

să o aplice, în măsura în care situația o impune. Procedura rezolvă problema producției de 

lapte, dar nu și problema probelor. 

Un astfel de test calitativ poate fi implementat fie în scopuri experimentale, fie în cadrul unor 

scheme de selecție integrate, care sunt deja foarte eficiente în ceea ce privește cantitatea   

laptelui pe scara populației înregistrate. 

În al doilea caz, testul calitativ trebuie să facă parte din înregistrarea cantitativă lunară a 

efectivelor (A4, B4, C4 sau E4, AC, BC, CC, CE, AT, BT, CT, ET) B5 sau C5, A6, B6 sau C6), fie 

efectuate în fiecare lună, fie numai în anumite luni. În plus, ar trebui să se încerce să se 

eșantioneze toate sau majoritatea oilor în una sau mai multe categorii sau clase de vârstă care 

s-au dovedit a fi prezente în timpul testelor cantitative corespunzătoare, pentru a evita erorile 

de eșantionare. 

Procedura de testare calitativă este descrisă de fiecare organizație recunoscută oficial: 

obiectivele testului calitativ (experimental sau în scopul selecției); frecvența testelor; 

procedura de eșantionare; categoriile de oi eșantionate și procentele, în ceea ce privește acele 

oi ale căror cantități de lapte sunt înregistrate; procedurile de supraveghere urmate (pentru 

probele prelevate și laboratoarele de analiză a laptelui); tipul de analiză chimică și calculele 

efectuate. 

Analiza privind conținutul de proteine (sau conținutul de azot) și conținutul de grăsimi 

trebuie să se efectueze pe aceeași probă de referință a laptelui înregistrat. Echipamentul 

utilizat pentru determinarea conținutului de grăsimi și proteine trebuie supus verificării 

periodice, în conformitate cu standardele adecvate aprobate de ICAR. 

  



Prezentare de ansamblu 

Secțiunea 16 – Ovine și caprine pentru producția de lapte   

                                                                                  Versiunea februarie, 2018 

Ovine și caprine pentru producția de lapte Pagina 12 din 35 

 

 
1.3.2    Înregistrarea morfologiei ugerului 

 

În cadrul caracteristicilor funcționale pentru care interesul este din ce în ce mai mare, având 

ca obiectiv global reducerea costurilor de producție, cele referitoare la sănătatea ugerului și 

morfologia ugerului devin din ce în ce mai documentate. In timp ce numărul de celule 

somatice este un indicator standard pentru sănătatea ugerului, marcarea morfologiei 

ugerului are diferite forme, în funcție de rasele și țările implicate. 

Acest capitol are rolul de a: 

a. Propune caracteristici diferite care pot fi notate, în funcție de specificitatea fiecărei 

rase 

b. Lista referințele pentru parametrii genetici, în special în legătură cu relația dintre 

caracteristicile laptelui și caracteristicile ugerului. Nu se face nicio recomandare, deoarece nu 

există, în acest stadiu, nici o cerință de raționalizare. 

 

Acest capitol utilizează rezultatele prezentate la atelierul "Compararea înregistrărilor 

ugerelor între echipe", care a avut loc la Leon, Spania (27-29 mai 2002), în cadrul 

contractului UE QLK5-2000-00656, proiect intitulat „Genesheepsafety" 

Ca și la bovine (Secțiunea 5 a Ghidului), caracteristicile liniare sunt marcate individual, 

scorurile acoperind un interval biologic. Ele descriu gradul caracteristicii, nu necesitatea. 

Scara recomandată este 1-9. Unele tabele de evaluare conțin mai multe caracteristici. 

Caracteristicile notate la cel puțin o rasă/țară sunt următoarele: 

 

1. Poziția    mameloanelor 

2. Adâncimea ugerului 

3. Prinderea ugerului 

4. Despicătura ugerului 

5. Dimensiunea mamelei
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1. poziția mamelei 

 

Churra Spaniolă Verticală = 9 

 

Orizontală = 1 

 

Ce se notează? Locația mamelei 

Lacaune franceză Verticală = 1 

 

Orizontală = 9   

Ce se notează? Unghi drept al mamelei 

Sarda italian În partea de jos și vertical = 1 

 Lateral partea de jos = 5 

 Lateral partea de sus= 9 

 

Ce se notează? Înălțimea ugerului 



Prezentare de ansamblu 

Secțiunea 16 – Ovine și caprine pentru producția de lapte   

                                                                                  Versiunea februarie, 2018 

Ovine și caprine pentru producția de lapte Pagina 14 din 35 

 

2. Adâncimea ugerului 

 

Churra spaniol Mic = 1 Adânc = 9 

 

  

Ce se notează? Adâncimea ugerului fața de baza abdomenului 

Lacaune francez Adânc = 1 Mic= 9 

  

Ce se notează? Distanța dintre partea de jos a ugerului și pliu 

Sarda italian Adânc= 1 

 

Mic = 9  

Ce se notează? Distanța dintre despicătura ugerului și pliu 

Afec Assaf israelian Mic = 1 

 

Adânc = 9 

 

 

 

Ce se notează? Adâncimea ugerului fața de baza abdomenului 
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3. Prinderea ugerului 

 

Churra spaniol Lat= 9 

 

Slab = l 

 

Ce se notează? Perimetrul inserției în peretele abdominal 

Sarda italian Lățime mai mare decât înălțimea = 9  

Lățime egala cu înălțimea = 7  

Lățime mai mica decât înălțimea = 1 

 

Ce se notează? Raportul: înălțimea ugerului/lățimea prinderii 
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4. Despicătura ugerului 

 

Lacaune franceză Absentă = 1  

Bine marcată= 9   

Ce se notează? Brazda 

Sarda italian Absentă = 1 

 Medie = 5 

 Bine marcată = 9 

 

Ce se notează? Separarea ugerului 

 

5. Mărimea mamelei 

 

Churra spaniol Scurtă = 1 

 

Lungă = 9 

 

Ce se notează? Mărimea mamelei 
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Caracteristicile descrise mai sus și tabelele corespunzătoare (lista de caracteristici incluse în evaluarea 

ugerului) ar putea fi actualizate fie de către alte rase/țări care implementează înregistrarea morfologiei 

ugerului, fie de rasele/țările de mai sus, dacă caracteristicile sau tabelul acestora evoluează. Vă rugăm 

să comunicați președintelui grupului de lucru pentru oile de lapte orice actualizare a listei de 

caracteristici/tabele. 

Referințele la parametrii genetici ai trăsăturilor estimate în diferite țări și folosiți în tabelele de mai sus 

au fost obținute din următoarele lucrări: 

°    Barillet F., Astruc J.M., Lagriffoul G., 2007. Taking into account functional traits in dairy sheep 

breeding programs through the French example. EAAP publication 

No.121, 2007. Proceedings of the 35th Biennial Session of ICAR, 6-10 June 2006, Kuopio, Finland.  
0    Casu Sara, Pernazza I., and Carta A., 2006. Feasibility of a linear scoring method of udder 

morphology for the selection scheme of Sardinian sheep. J. Dairy Sci. 

89:2200-2209.  
0    Fernandez G., Baro J.A, de la Fuente L.F., San Primitivo F., 1997. Genetic parameters 

for linear udder traits for dairy ewes. J. Dairy Sci. 80, 601-605.  
0    Gootwine E., Alef B., Gadeesh S., 1980. Udder conformation and its heritability in the Assaf 

(Awassi x East Friesian) cross of dairy sheep in Israel. Ann. Génét. Séle.Anim. 1980, 12 (1), 9-13.  
0    Marie-Etancelin C, Astruc J.M., Porte D., Larroque H., Robert-Granié C, 2005. Multiple-trait 

genetic parameters and genetic evaluation of udder-type traits in 

Lacaune dairy ewes. Livestock Production Science 97 (2005) 211-218. 
1.3.3 Alte tipuri de testare în metodele oficiale A, B, C sau E 

În urma înregistrării mulsului calitativ, alte posibilități includ numărarea celulelor somatice, mastita 

și, similar cu alte caracteristici ale laptelui, posibilitatea măsurării capacității de muls mecanic prin 

intermediul debitelor de lapte care pot fi înregistrate utilizând sisteme automate de înregistrare a 

laptelui de oaie. Înainte de înregistrarea laptelui, pot fi înregistrate și caracteristicile reproductive; 

acestea includ informații despre metoda de reproducție utilizată (inseminarea artificială după estrul 

indus, estrul indus și împerecherea manuala sau împerecherea naturală etc.), numărul și sexul mieilor 

născuți, timpul deschis în zile de la fătare la concepție etc. 

Procedurile pentru astfel de măsurători facultative sunt descrise de către organizațiile oficial 

recunoscute responsabile pentru punerea lor în aplicare. 
1.3.4 Metoda D 

Metoda D este definită ca o înregistrare simplificată, neoficială, bazată pe două până la patru 

înregistrări pe efectiv și pe an, în scopul obținerii a două-trei zile de testare pe oaie la mijlocul lactației. 

Înregistrarea se poate realiza fie pe una din mulgerile zilnice pe toate oile care au fost mulse exclusiv în 

ziua testului, fie pe toate mulgerile zilnic pe toate oile care au fost mulse exclusiv în ziua testului. 

Desigur, se recomandă înregistrarea doar a unei singure mulgeri zilnice, deoarece este o metodă foarte 

simplificată. În acest caz, ziua testului poate fi ajustată pentru a obține un lapte zilnic (de exemplu, 

înmulțind-l cu doi sau cu orice alt coeficient, luând în considerare diferența dimineața/seara). 

Scopul este de a pune în aplicare un clasament în rândul oilor (fie un clasament individual, fie un 

clasament în sub-părți ale efectivului pentru a gestiona înlocuirea și sacrificarea. Clasamentul poate fi 

bazat pe criterii cum ar fi ziua medie de testare sau calculul lactației care poate sau nu să fie corectat 

pentru factorii de variație cum ar fi numărul de lactație, vârsta sau luna fătării. Totuși, într-un astfel de 

proiect simplificat, calculul lactației nu este recomandat, chiar dacă este posibil, având în vedere 

numărul redus de zile de testare per oaie. Astfel, metoda D poate fi utilă în două tipuri de situații:  

a. Poate fi aplicată la efectivele comerciale din nucleul bine stabilit al a piramidei de 

reproducție. 

b. În țările în curs de dezvoltare, pentru a oferi consiliere fermierilor cu privire la hrănire, 

sănătate, creștere și, dacă este posibil, genetică. În această situație, ar putea fi primul pas spre 

punerea în aplicare a unei înregistrări oficiale în scopuri genetice. 
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Indiferent de situație, metoda D nu îndeplinește cerințele pentru Certificatul de calitate 

ICAR. 

1.4    Prezentarea rezultatelor 

Acest paragraf se referă la metodele A, B, C și E. 

Pentru a facilita prezentarea, se utilizează următorul vocabular pentru calculele privind 

producția de lapte: 

a. producția de lapte totala/lapte muls total  

b. Durata mulsului 

 

Producția de lapte este egala cu:  

Producția totală de lapte pe lactație (TMY) în cazul mulsului de la fătare sau;  

Producția de lapte în perioada de muls (TMM), în cazul mulsului după o 

perioadă de alăptare. 

 

Durata de mulgere este egală cu:  

Durata de lactației în cazul mulsului de la fătare sau durata perioadei de muls 

doar în cazul mulsului după o perioadă de alăptare. 

 

 

Producția de lapte este egala cu: 

Producția totală de lapte pe lactație (TMY) în cazul mulsului de la fătare sau; 

Producția de lapte în perioada de muls (TMM), în cazul mulsului după o perioadă de alăptare. 

Durata de mulgere este egală cu: 

Durata lactației în cazul mulsului de la fătare sau a durata perioadei de muls doar în cazul 

mulsului după o perioadă de alăptare.  

1.4.1    Rezultatele obligatorii 

Este obligatoriu să se furnizeze următoarele rezultate pentru o rasă dată și pentru un anumit 

an sau perioada de lapte: 

1.4.1.1     Informații privind metodele de înregistrare și de calcul al laptelui 

a. Organizațiile responsabile cu înregistrarea laptelui. 

b. Metoda de înregistrare cantitativă utilizată: metodele A4, B4, C4 sau E4, A5, B5 sau C5, A6, 

B6 sau C6, AT, BT, CT, ET, AC, BC, CC sau EC. 

c. Unitate de măsură utilizată pentru cantitatea de lapte: litri sau kilograme. 

d. Tipul echipamentului de înregistrare a laptelui (contor de lapte ...) folosit: trebuie descris. 

e. Organizația responsabilă cu calculul lactației. 

f. Data încetării lactației: reală sau calculată; specificați procedura dacă se calculează sau 

descrieți orice regulă aplicată pentru a determina sfârșitul perioadei de muls 

g. Data de înțărcare a miei (dacă a existat o perioadă de alăptare): reală sau calculată; indicați 

durata medie a alăptării utilizate, dacă această dată este calculată. 

h. Numărul minim de teste de înregistrare a laptelui pe oaie pentru a calcula producția de lapte. 

i.  Calcularea producției de lapte: pe baza duratei reale a mulsului sau a unei durate standard 

care trebuie să fie descrisă. 

j.  Durata maximă de mulgere: menționați formula de calcul [diferența dintre datele utilizate]. 

k. Existența ajustărilor pentru producția de lapte sau nu: tipul și descrierea (exemplu de 

ajustări pentru vârstă, perioada de fătare etc.). 

l.  Existența sau nu a sistemelor de supraveghere: tipul și descrierea. 
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1.4.1.2 Informații privind efectivele supuse metodelor oficiale A, B, C sau E de înregistrare a 

laptelui 

a. Numărul de ferme supuse înregistrării oficiale a laptelui (an). 

b. Numărul de oi de la aceste ferme (inventar la fătare). 

c. Numărul de oi care alăptează pe aceste ferme (producția calculata a laptelui). 

d. Ce sistem de reproducție este utilizat în ceea ce privește calculul lactației? 

Sistemul 1: mulsul de la fătare 

Sistemul 2: mulsul după o perioadă de alăptare 

a. În cazul sistemului 2: durata medie a perioadei de alăptare (în zile) și descrierea detaliată a 

fazei inițiale de alăptare sau de alăptare plus muls. 

b. Descrierea obiectivelor de reproducție: realizarea uneia sau mai multor intervenții pe 

perioada de mulgere; vârstă la prima fătare. 

c. Tipul de muls: mașină (% din ferme și oi care fac obiectul înregistrării oficiale) sau manual 

(% din fermele și oile care fac obiectul înregistrării oficiale) 

d. Rezultatele înregistrării laptelui: producția totală de lapte și durata mulsului (a se vedea 

caseta de mai sus); producția medie zilnică de lapte (producția totală de lapte împărțită pe 

durata mulsului). Dacă este posibil, rezultatele privind producția de lapte trebuie prezentate 

pentru toate lactațiile și în funcție de numărul de lactație. În plus, rezultatele pentru laptele 

crud ar trebui menționate, fără ajustarea factorilor de variație. 

1.4.1.3 Informații privind oile 

Următoarele informații trebuie furnizate pentru fiecare lactație a cărei rezultate obligatorii sunt 

publicate: 

a. ID-ul oii 

b. Vârsta la fătare  

c. Numărul de lactație sau categoria de vârstă (trebuie descris) 

d. În cazul alăptării, durata reală sau standard de alăptare 

e.  producția de lapte (fără ajustare): TMY sau TMM 

f. Durata mulsului  

g. producția medie zilnica de lapte 

Pot fi, de asemenea, publicate următoarele rezultate:  

a. Diferența (în zile) între data fătării și data primei zile de testare 

b. testarea pentru înregistrare maximă a laptelui (cu etapa de lactație) 

c. Numărul total de teste de lapte realizate pentru această oaie 

d. O producție de referință (și durata standard aleasă) 

1.4.2    Publicarea rezultatelor înregistrărilor opționale  

1.4.2.1     Informații privind implementarea înregistrării calitative a laptelui Următoarele se referă la 

metodele A, B, C sau E (1.3.1, 1.3.2 și 1.3.3) și la metoda D (1.3.4): 

a.   Obiectivele testării calitative: experimentarea sau selecția. 

 

  



Prezentare de ansamblu 

Secțiunea 16 – Ovine și caprine pentru producția de lapte   

                                                                                  Versiunea februarie, 2018 

Ovine și caprine pentru producția de lapte Pagina 20 din 35 

 

b.  Descrierea procedurii de eșantionare utilizate. 

c. Metodologia de testare utilizată: laptele testat, frecvența de testare, categoriile de oi 

eșantionate. 

d. Rezultate: procentul de oi eșantionate în raport cu oile testate pentru cantitatea de lapte 

(pentru aceeași categorie de femele).  

e. Analize: tipuri de analize ale laptelui, metode și unități de măsură folosite pentru rezultate. 

f. Calcule efectuate: descrierea tipului de calcule și a rezultatelor publicate. 

g. Prezentarea rezultatelor medii: rasa, turma și oaia. 

h.   Existența sau nu a sistemelor de supraveghere: tipul și descrierea. 

1.4.2.2 Rezultatele reproducției 

a. Descrierea generală a sistemului de reproducție care distinge două sisteme principale: o 

fătare pe an sau care urmărește să aibă mai multe fătări pe an 

b. Descrierea metodelor de reproducție utilizate (și frecvența acestora pentru fermele supuse 

înregistrării laptelui): estru indus și inseminare artificială, estru indus și împerechere 

manuală, împerechere naturală. Timpul deschis de la fătare la concepere. 

c. Rezultatele vârstei medii la prima fătare, în funcție de metoda de reproducție 

d. Descrierea perioadelor de fătare (frecvență) pe grup de vârstă și a metodei de reproducție 

e. Rezultatele fertilității medii pe grup de vârstă și metodă de reproducție 

f. Rezultatele medii de prolificitate pe grup de vârstă și metodă de reproducție. 

1.4.2.3 Alte rezultate opționale 

Aceste rezultate pot fi oferite pentru rasă, turmă, oaie sau regiune. Următoarele informații 

reprezintă un exemplu de rezultate opționale: 

a. Rezultatele cântării mieilor la fătare sau la înțărcare 

b. Rezultatele cântăririi oilor la naștere sau fătare 

c. Cauze pentru reformă în cadrul înregistrării laptelui 

d. Frecvența mastitei etc. 

1.4.2.4 Metoda D 

Descrierea exactă a metodei D folosită ca o construcție simplificată: 

a. Proiectare (numărul de înregistrări pe efectiv și pe an); 

b. Calcule și tipul de clasificare stabilite. 

Oricare ar fi proiectarea, calculul și tipul clasamentului, metoda D nu îndeplinește cerințele 

pentru Certificatul de calitate IC 

 

2      Înregistrarea laptelui la caprine 

 

Scopul prezentelor standarde și orientări este de a furniza rezultate care pot fi aplicate sistemelor 

integrate de selecție și pentru schimbul internațional de animale și informații. 
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.2. Definiții și caracteristici ale laptelui 

2.1.1 Terminologie 

Următorii termeni vor fi utilizați pentru a descrie sistemele posibile de creștere a animalelor: 

a. Durata de alăptare corespunde perioadei de alăptare a iezilor sau perioadei simultane 

de alăptare și muls. Dacă iezii sunt alăptați doar în faza colostrală, durata de alăptare 

este considerată a fi zero. Dacă există o fază inițială de alăptare, producția de lapte în 

timpul acestei perioade de alăptare este egală fie cu laptele supt numai în cazul 

alăptării, fie cu laptele supt plus laptele muls în timpul perioadei de alăptare. 

b. Durata numai pentru muls corespunde perioadei în care capra este mulsa începând cu 

momentul în care iedul a fost înțărcat și până la încetarea lactației. 

c. Durata de lactație este egală cu suma duratei de alăptare, plus durata numai pentru 

muls: este, de asemenea, diferența de zile între data fătării și data încetării lactației. 

d. Producția totală de lapte pe lactație (TMY) este producția de lapte produsă în 

cazul alăptării cu muls începând cu fătarea (fără perioada de alăptare). 

e.  Laptele total muls (TMM) este producția de lapte produsă în timpul perioadei de 

muls numai în cazul alăptării cu muls numai după o perioadă de alăptare. 

f. Laptele total  supt și muls (TSMM) reprezintă suma producției de lapte a perioadei de 

alăptare (laptele supt sau laptele supt plus cel muls) plus TMM. 

Numai producția de lapte în timpul mulsului exclusiv poate fi o parte din înregistrarea laptelui 

în ferme. Dacă perioada de alăptare nu are o durata zero, producția de lapte la capra de lapte ia 

în considerare doar mulsul exclusiv și durata perioadei de muls (care începe odată ce iezii sunt 

înțărcați complet și se termină atunci când capra nu mai da lapte): aceasta corespunde TMM. 

În consecință, apar următoarele situații: 

2.1.2 Mulgerea începând cu fătarea 

Caprele sunt mulse după fătare (după terminarea fazei colostrale), așa cum se întâmplă de 

obicei cu bovinele de lapte  

 
 
 
  
 
 

 
Durata lactației și durata perioadei de muls numai sunt egale (nu în faza colostrală). 

Producția de lapte în timpul mulsului exclusiv este egala cu producția totală a laptelui 

(TMY). 

Fătare                                    Încetarea lactației 

Muls 
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2.1.3 Mulgerea după perioada de alăptare 
 
Caprele sunt mulse după perioada de alăptare sau după o perioadă combinată dintre alăptare și 
mulgere 
 

 
 
Producția de lapte în timpul perioadei de muls (TMM) este, deci, mai mică decât producția totală de 
lapte în timpul lactației (TSMM): în aproape toate cazurile se înregistrează numai faza descendentă 
a curbei de lactație, iar vârful lactației se încadrează în alăptarea inițială plus mulsul parțial). Durata 
perioadei de muls este egală cu durata lactației minus durata de alăptare. 
 
Prin folosirea incorectă a limbii, vorbim deseori despre calculele lactației, în timp ce aici este strict 
folosită pentru calculul producției de lapte folosind perioada de muls (TMM). 
 
2.1.4    Producția totală de lapte și producția de referință 
 
Sistemele de reproducție pot diferi foarte mult de la o regiune (rasă) la alta, în consecința nu este 
posibil să se definească o durata standard de lactație sau o durata standard de mulgere (în perioada 
de muls exclusiv): din acest motiv recomandăm, definirea de către organizația aprobată, pentru 
fiecare rasă și categorie de capre (număr de vârstă sau lactație), a unei producții de referință pe 
lactație sau a unei producții de referință pentru perioada de mulgere, în funcție de sistemul de 
creștere. Durata standard aleasă (în zile) trebuie declarată în publicarea rezultatelor. 

2.2     Responsabilitatea și tipul înregistrării 

Diferitele operațiuni de înregistrare descrise mai jos sunt efectuate de un angajat al unei 

organizații înregistrate oficial (înregistrarea laptelui în sine fiind efectuată de către un testator 

oficial al organizației în metoda A și de către fermier sau un angajat al său în metoda B, de către 

testator și/sau fermier în metodele C și E): 

a. Identificarea animalelor prin dispozitive convenționale sau RFID pe baza unui sistem 

național care să ofere un număr unic pentru animale. Identificarea iezilor trebuie făcută 

în termen de maxim 30 de zile de la naștere. Este necesara doar identificarea acelor iezi 

care sunt păstrați în scopuri de reproducție. 

b. Înregistrarea informațiilor privind împerecherea și inseminarea artificială (în cazul 

înregistrării împerecherilor), fătarea, înregistrarea laptelui (capra și turmă), păstrarea 

stocurilor de capre și berbeci pe efectivele crescătorilor de animale. 

c. Verificarea înregistrărilor și a vizitelor periodice ale fermelor de caprine: organizarea 

procesului de împerechere controlată (opțional), păstrarea înregistrărilor fătărilor, 

marcarea iezilor, verificarea filiațiilor materne/paterne pe baza duratei medii a gestației 

și abaterii sale standard (adică o perioada medie de gestație de x zile plus sau minus y 

zile). 

Valorile lui x și y trebuie furnizate pentru fiecare rasă sau grup de rase în cauză din 

fiecare țară. 
  

Fătare            Înțarcare                    Încetarea lactației 

Alaptare                                  Muls  
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Oricare ar fi metoda A, B, C sau E utilizată pentru înregistrarea laptelui, anumite informații sunt 
furnizate chiar de crescător, cum ar fi informații privind împerechere (în cazul unei împerecheri 
controlate): sunt supuse unui sistem de supraveghere care trebuie să fie efectuat de o 
organizație de înregistrare recunoscută: de exemplu, în acest caz poate fi o verificare a 
genealogiei prin analiza ADN. Orice informație produsă direct de către crescători (mai degrabă 
decât de un înregistrator oficial) trebuie să facă obiectul procedurii de supraveghere descrisă de 
organizația recunoscută de înregistrare 

2.3 Caprele care trebuie controlate 

2.3.1 Cazul metodelor A, B, C 

Crescătorul își poate împărți turma în una sau mai multe efective în scopuri de gestionare. Dacă 
crescătorul gestionează mai multe turme, el poate înregistra numai una din turmele sale, cu 
condiția să fie de acord să reproducă întotdeauna turma înregistrată separat de celelalte turme 
ale sale neînregistrate, care pot fi considerate turme comerciale. 

De asemenea, dacă se înregistrează doar una dintre turmele crescătorului, este interzisă 
amestecarea caprinelor unei turme neînregistrate cu caprele turmei înregistrate, în perioada 
laptelui. 

Un inventar al acelor capre pe efectivele înregistrate care aparțin crescătorului în cauză se 
păstrează în timpul operațiunii de înregistrare a laptelui de la începutul până la sfârșitul 
mulsului. Ori de câte ori există o înregistrare (cantitativă) a laptelui pentru efectivul înregistrat, 
toate caprinele care sunt mulse (din rasa sau genotipuri implicate în programul de reproducție) 
trebuie să fie înregistrate: principiul înregistrării exclusive este esențial pentru a evita erorile 
de eșantionare. Nu este permisă includerea caprelor care alăptează sau alăptează cu mulsul 
parțial în timpul fazei de alăptare (a se vedea Terminologia de la pagina 21): este imposibila 
măsurarea producției individuale a caprelor care alăptează sau a caprelor care alăptează și sunt 
mulse în mod simplu și precis (condiții esențiale pentru aplicarea la scară largă a înregistrării 
laptelui în ferme). În consecință, trebuie luată în considerare numai înregistrarea laptelui 
efectuată atunci când capra este separata definitiv de iedul său, adică numai atunci când este 
doar mulsa (a se vedea Terminologia de la pagina 21). Toate caprele mulse în ziua 
înregistrării laptelui trebuie controlate. De asemenea, dacă caprele de lapte aparținând 
altui fermier sunt ținute pentru o parte a anului la ferma în care laptele este înregistrat oficial, 
acestea nu trebuie să fie incluse în înregistrarea oficială pentru ferma respectivă. Acesta este 
motivul pentru care este esențial ca toate caprinele aparținând unui crescător care aplică 
înregistrarea laptelui prin metoda A sau B sau C pentru efectivele sale sa fie incluse într-un 
inventar actualizat și corect. 

2.3.2 Cazul metodei E 

Metoda E este o metodă oficială flexibilă aplicată atunci când scopul reproducerii este acela de 
a menține rasa cu toate caracteristicile tipice standard de performanță (turme din care numai o 
parte din capre fac parte din registrul turmei). Norma de înregistrare a tuturor animalelor din 
turmă nu poate fi respectată (se înregistrează numai caprele sau lactațiile desemnate). 

2.4 Prima zi de testare 

2.4.1     Pentru turmă 

Prima zi de testare a turmei are loc din a 4-a până în a 15-a zi de la începerea mulsului 
mecanic/manual numai în turmă. Această recomandare este potrivită pentru organizarea 
practică a testelor pe baza unui interval de înregistrare lunar.
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2.4.2    Pentru o capra 

 

2.4.2.1     Mulgerea începând cu fătarea 

Prima înregistrare a laptelui unei capre trebuie să aibă loc nu mai devreme de a șasea zi de la fătare 

și nu mai târziu de 80 de zile de la fătare, pentru a ține cont de începerea mulsului numai în funcție 

de lot și de fluctuațiile periodicității vizitelor de înregistrare a laptelui. Dacă această diferență este 

mai mare decât pragul descris mai sus, nu trebuie să existe calculul lactației pentru capra 

respectiva, cu excepția cazului în care societatea rasei justifică pentru rasa sa că pragul ar trebui să 

fie mai mare. 

2.A.2.2    Mulgerea după alăptare 

Prima înregistrare a laptelui unei capre trebuie să aibă loc în termen de 35 de zile de la separarea 

completă de iezii săi, cu o toleranță de 17 zile pentru a se ține cont de începerea mulsului numai în 

funcție de lot și de fluctuațiile periodicității vizitelor de înregistrare a laptelui. În consecință, 

diferența data fătării și prima înregistrare (cantitativă) a laptelui unei caprine este cel mult egală cu 

durata medie de alăptare a rasei în cauză plus 52 de zile (35 + 17). Dacă această diferență este mai 

mare decât pragul descris mai sus, nu trebuie să existe lactație pentru capra în cauză, cu excepția 

cazului în care societatea rasei justifică pentru rasa sa că pragul ar trebui să fie mai mare. 

 

2.5     Frecvența și numărul vizitelor de înregistrare a laptelui 

 

2.5.1     Pentru turmă 

În cazul înregistrării celor două mulgeri zilnice, intervalul mediu de înregistrare (zile) dintre două 

înregistrări succesive ale laptelui pentru un efectiv este lunar (30 de zile, cu un interval cuprins 

între 28 și 34 de zile) pentru metoda A4, B4, C4 sau E4 , și poate atinge 36 de zile pentru A5, B5, 

C5 sau E5 și 42 zile pentru A6, B6, C6 sau E6 și 49 zile pentru metoda A7, B7, C7 sau E7. 

Metodele înregistrate la o singură mulgere zilnică (fie pentru lapte și probe sau numai pentru 

lapte) sunt numite prin a doua literă (după prima literă A, B, C sau E). Acestea sunt definite astfel: 

În metoda T alternativă (AT, BT, CT, ET) nu există obligația de a corecta producția zilnica (cu 

excepția înmulțirii cu 2) și conținutul pentru a calcula producția de lapte, grăsimi și proteine 

pentru întreaga lactație. Totuși, este posibilă corectarea. 

În metoda C pentru corectare (AC, BC, CC sau CE), înregistrarea și eșantionarea apar la orice 

mulgere la fiecare vizită de înregistrare. Această schemă implică utilizarea uneia din metodele de 

corectare dintre cele descrise pentru a estima producția zilnică de lapte, grăsimi și proteine. 

Metoda Z (AZ, BZ, CZ, EZ) este o metodă alternativă de prelevare a probelor, în timp ce producția 

de lapte este înregistrată la toate mulsurile. Dat fiind ca schema alternativă este realizată, nu există 

obligația de a corecta conținutul zilnic pentru a calcula producția de grăsimi și cea de proteine 

pentru întreaga lactație. 

În metoda Y (AY, BY, CY, EY), prelevarea probelor se face o dată pe zi la orice mulgere la fiecare 

vizită de înregistrare, în timp ce producția de laptele este înregistrata la toate mulsurile. Această 

schemă implică utilizarea uneia din metodele de corectare dintre cele descrise pentru a estima 

producția zilnică de grăsimi și proteine. 

Metoda de corectare trebuie să fie aleasă dintre metodele enumerate în Secțiunea 02 - Procedura 1 

– Calcularea producției pe 24 de ore. Este de datoria membrului ICAR să descrie cu precizie 

metoda de corectare utilizată. 

În acele metode cu înregistrare și/sau prelevare de probe la o muls zilnic, ICAR recomandă ca 

intervalul mediu de înregistrare să fie lunar (30 de zile), ca și pentru metoda A4 (considerată 

metoda standard). Intervale mai mari (5, 6 sau 7) sunt posibile în funcție de durata lactației. 

Fiecare membru ICAR decide să decidă ce intervale sunt permise în cadrul raselor. 
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Nu există un interval minim, astfel încât testarea suplimentară să poată fi efectuată atunci când 

este necesar, datorită modului în care este repartizata fătarea (de exemplu, între două săptămâni și 

trei săptămâni între două teste succesive).  

 Interval de 
înregistrare 

Interval de înregistrare (zile) 

Metoda (săptămâni) Medie Min. Max. 

A4/B4/C4/E4 4 30 28 34 

A5/B5/C5/E5 5 36 32 40 

A6/B6/C6/E6 6 42 38 46 

A7/B7/C7/E7 7 49 45 53 

AT/BT/CT/ET 4 30 28 34 

AC/BC/CC/EC 4 30 28 34 

AZ/BZ/CZ/EZ 4 30 28 34 

AY/BY/CY/EY 4 30 28 34 

Intervalele de mai sus între 2 zile de testare consecutive pot fi modificate dacă societatea rasei, 

pentru rasa sa, justifică alte limite ale intervalelor permise. 

 

2.5.2    Pentru o capra 

Intervalul maxim dintre două teste succesive non-zero pe aceeași capra este de 2 x numărul mediu 

de zile din intervalul de înregistrare (în funcție de metodă). Există astfel o toleranță la un test ratat. 

Dacă intervalul dintre două teste (i) și (i + 1) este mai mare, calculul lactației pentru testul de capră 

(i) este întrerupt 

 
Numărul minim de teste lunare valabile (lapte nu este zero) pe capră necesar pentru calculul lactației 

nu este stabilit: în consecința, trebuie să fie descris pentru fiecare rasă și categorie de capră 

considerată (prima lactație, a doua și mai mult). 

 

2.6    Înregistrarea cantitativa a laptelui 

Singura înregistrare obligatorie a laptelui este aceea a cantității de lapte (adică înregistrarea 

cantitativă). Testele privind compoziția chimică a laptelui sau testele calitative sunt opționale 

(Ghidul privind înregistrările opționale la pagina 11). Înregistrarea cantitativă se referă la 

cantitatea de lapte furnizată de capră atunci când este mulsa în condițiile obișnuite din fermă,   

Fătare                                    Încetarea lactației 

Muls 
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fie manual fie mecanic. Dacă mulgerea este mecanică, se recomandă să nu se țină seama de volumul 

laptelui colectat în timpul degresării manuale sau mecanice, pentru a favoriza selecția indirectă în 

ceea ce privește capacitatea de muls. Dacă, totuși, se înregistrează producția degresării (manuală sau 

mecanică), este necesar să se menționeze acest lucru în prezentarea rezultatelor. Laptele este măsurat 

la cele două mulsuri zilnice (metoda A4, B4, C4 sau E4 metoda A5, B5, C5 sau E5, metoda A6, B6, C6 

sau E6, metoda AZ, BZ, CZ, EZ, CY, EY). Totuși, această măsurare poate fi aplicată numai la una dintre 

cele două mulsuri zilnice: în acest caz se aplică fie testul lunar strict alternativ (metoda AT, BT, CT sau 

DT), fie testul lunar corectat pentru diferențele seară/dimineață, se ia în considerare volumul total de 

lapte produs de întreaga turma peste cele două mulsuri în cauză (metoda AC, BC, CC sau DC). Laptele 

poate fi măsurat prin greutate (grame) sau volum (mililitri). Este acceptabil să se efectueze 

măsurători volumetrice, deoarece acestea sunt de obicei mai rapide și pot fi la fel de exacte ca și 

cântărirea (dacă măsurătorile de măsurare a laptelui sunt independente de spumă). Factorul de 

conversie al greutății (grame) în volum (mililitri) este 1,032 (densitatea normală a laptelui de capră). 

Cantitatea minimă zilnică testată este stabilită la 200 g sau 200 ml. Limita erorii (abaterea standard 

a erorii) este de 40 g sau 40 ml. Laptele trebuie să fie cântărit sau măsurat prin intermediul unui 

instrument aprobat de organizația care îl utilizează și, dacă este posibil, verificat de o agenție 

guvernamentală corespunzătoare. Lista dispozitivelor de înregistrare a laptelui aprobate pentru 

ovine și caprine aprobate de ICR este disponibilă pe site-ul ICAR la adresa: 

www.icar.org/index.php/icar-certifications/recording-and-sampling-devices/icar-certified-

milkmeters-for-sheep-and-goats/. 

2.7     Clauze privind calcularea lactației 

2.7.1 Pentru turmă 

Un fermier trebuie să adopte o singură metodă de testare pentru o perioadă de lapte dată: 

metoda A (A4, A5, A6 sau A7), metoda B (B4, B5, B6 sau B7), metoda C (C4, C5, C6 sau C7) 

metoda A (sau BC sau CC sau CE), metoda AZ (sau BZ sau CZ sau EZ), metoda AY (sau E sau 

CY sau EY). 

2.7.2 Pentru o capra 

În cazul laptelui după fătare, producția totală de lapte pe lactație (TMY) se calculează 

utilizând metoda Fleischmann (sau altă metodă dacă se dovedește a fi de o precizie 

echivalentă). În cazul laptelui numai după o perioadă de alăptare, producția de lapte în 

timpul mulsului exclusiv (TMM) se calculează, de asemenea, prin metoda Fleischmann (sau 

printr-o altă metodă, dacă aceasta se dovedește a fi de o precizie echivalentă), măsurătorile 

de bază numai privind producția de la muls după ce iezii sunt înțărcați complet. Calculele se 

pot baza pe datele reale de înțărcare și încetarea lactației. Acestea se pot baza, de asemenea, 

pe date calculate pe baza duratelor standard pentru perioada de alăptare și a intervalului 

dintre ultimele înregistrări de lapte, altele decât cele cu valoare zero, și încetarea lactației. 

Întreaga procedură de calcul este definită de fiecare țară și/sau rasă, caz în care este necesar 

ca clauzele de calcul să fie descrise cu exactitate la prezentarea rezultatelor. 

2.7.3 Mulgerea de la fătare 

 
Producția totală de lapte pe lactație (TMY) se calculează (ca și pentru bovine), împreună cu 

durata corespunzătoare a lactației [diferența dintre data încetării lactației și data fătării]. 

Fătare                                    Încetarea lactației 

Muls  

Producția și durata totala a lactației 

 

http://www.icar.org/index.php/icar-certifications/recording-and-samplingdevices/icar-certified-milkmeters-for-sheep-and-goats/
http://www.icar.org/index.php/icar-certifications/recording-and-samplingdevices/icar-certified-milkmeters-for-sheep-and-goats/


Prezentare de ansamblu 

Secțiunea 16 – Ovine și caprine pentru producția de lapte   

                                                                                  Versiunea februarie, 2018 

Ovine și caprine pentru producția de lapte Pagina 27 din 35 

 

Data fătării este data reală. Data încetării lactației este fie reală, fie calculată. Există un 

minim de 3 teste pe capră înainte de aplicarea metodei de calcul Fleischmann. Procedura de 

calcul este descrisă de organizația responsabilă de implementarea acesteia. 

2.7.4    Mulgerea după o perioadă de alăptare 

 
Producția de lapte în timpul perioadei de muls (TMM) și durata corespunzătoare a perioadei 

de muls (diferența dintre data încetării lactației și data înțărcării) sunt calculate. Data fătării 

este data reală. Data înțărcării este fie reală, fie calculată (durata standard de alăptare). Data 

încetării lactației este de asemenea reală sau calculată. Înaintea aplicării metodei de calcul 

Fleischmann există cel puțin 3 teste pe fiecare. Procedura de calcul este descrisă de organizația 

responsabilă de implementarea acesteia. 

2.7.5     Încheierea lactației 

Pentru a estima producția de lapte pentru perioada de la ultima înregistrare la încetarea 

lactației, este necesar să înmulțiți producția cu un număr de zile egal cu jumătate din intervalul 

de timp ales. 

Durata de lactație aleasă trebuie declarată de organizație. 

2.8    Metode de calcul 

Cantitatea totală de lapte și procentul de grăsimi și/sau de proteine din lapte se calculează 

prin una din următoarele două metode (sau prin altă metodă, dacă se dovedește a fi de o 

precizie echivalentă). Metodele care încorporează principiul de centrare trebuie să fie 

preferate, adică centrarea rezultatelor pentru orice zi de testare pe o perioadă pentru care 

ziua testului este punctul intermediar sau, alternativ, prin aplicarea mediei rezultatelor la 

începutul și la sfârșitul unei perioade ( vezi Metoda nr. 2 de mai jos). 

2.8.1 Metoda nr. 1 

Pentru fiecare interval dintre două încercări succesive, se face un calcul separat al cantității 

de lapte produs prin înmulțirea rezultatelor cântăririi din ziua de testare cu numărul de zile 

din intervalul care precedă acest interval. Adăugarea acestor producții de interval oferă 

laptele total produs pentru întreaga perioadă de lactație. Cantitatea de grăsimi și proteine 

conținute în lapte se obține în același mod. 

Procentul mediu de grăsimi și proteine conținute din lapte se obține prin înmulțirea cantității 

totale de grăsimi și proteine (în kg) cu 100 și împărțirea acestor cantități la cantitatea totală 

de lapte (în kg). 

 

2.8.2 Metoda nr. 2 

a. Pentru fiecare interval între două teste succesive se face un calcul separat prin 

adăugarea rezultatelor cântăririi celor două zile de testare și împărțirea la doi. 

b. Coeficientul este înmulțit apoi cu numărul de zile dintre cele două zile de testare. 

Fătare            Înțarcare                    Încetarea lactației 

Alaptare                                  Muls  

Producția de lapte (în timpul perioadei de muls) și 

durata mulsului (în perioada de muls exclusiv) 
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c. Producția de lapte a lactației se obține însumând producția de lapte calculată pentru 
toate intervalele. 

d. Cantitatea de grăsimi și proteine conținute în lapte se obține în același mod. 
e. Procentul mediu de grăsimi și proteine conținute în lapte se obține așa cum este 

indicat pentru metoda nr. 1. 
Dacă înregistrarea este suspendată pentru o perioadă care nu depășește 100 de zile, cifra 
sau cifrele lipsă pot fi estimate prin luarea în calcul a mediei testelor precedente și ulterioare 
sau printr-o altă metodă adecvată.  

2.9    Înregistrări opționale 
Acest capitol descrie: 

a. pe de o parte, înregistrările opționale care pot fi păstrate în cadrul metodei 
oficiale A, B, C sau a înregistrării E; 

b. pe de altă parte, metoda D care este o metodă neoficială de înregistrare a laptelui. 
2.9.1    Teste calitative sau teste privind compoziția chimică a laptelui în metoda oficială A, B, 
C sau E 
Având în vedere că este costisitor și adesea dificil din punct de vedere tehnic să se 
administreze în efectivele mari, compoziția chimică a laptelui (care presupune luarea de 
probe reprezentative pentru analiza conținutului de grăsimi și proteine) este opțională. 
Un astfel de test calitativ poate fi pus în aplicare fie în scopuri experimentale, fie în cadrul 
unor scheme de selecție integrate care sunt deja foarte eficiente în ceea ce privește cantitatea 
de lapte pe scara populației înregistrate în cauză. În al doilea caz, testul calitativ trebuie să 
facă parte din înregistrarea cantitativă lunară a turmei (A4, B4, C4 sau E4, AC, BC, CC sau 
EC, AT, BT, CT sau ET, AZ, BZ, CZ sau EZ; AY, BY, CY sau EY) sau înregistrarea cantitativă 
lunară aproximativă (A5, B5 sau C5, A6, B6 sau C6), indiferent dacă este efectuată în fiecare 
lună sau numai în anumite luni. În plus, ar trebui să se încerce să se eșantioneze toate sau 
majoritatea caprelor într-una sau mai multe categorii sau clase de vârstă care s-au dovedit a 
fi prezente în timpul testelor cantitative corespunzătoare, pentru a evita erorile de 
eșantionare. 
 
Procedura de testare calitativă este descrisă de fiecare organizație recunoscută oficial: 
obiectivele testului calitativ (experimental sau în scopul selecției), frecvența testelor, 
procedura de prelevare a probelor, categoriile de caprine eșantionate și procentul față de 
acele caprine ale căror cantități de lapte sunt înregistrate, procedurile urmate (pentru 
probele prelevate și laboratoarele de analiză a laptelui), tipul de analize chimice și calculele 
efectuate. Analiza conținutului de proteine (sau a conținutului de azot) și a conținutului de 
grăsimi trebuie să se efectueze pe aceeași probă reprezentativă pentru mulgerea înregistrată. 
Echipamentul utilizat pentru determinarea conținutului de grăsimi și proteine trebuie să fie 
supus unei verificări periodice, în conformitate cu standardele adecvate, aprobate de ICAR. 
 

a. Se vor folosi metode aprobate de Comitet pentru estimarea conținutului de grăsimi și 
proteine (sau materie azotată) conținute. 
Echipamentele și materialele utilizate pentru analize trebuie pregătite sau verificate 
de serviciile tehnice ale aceleiași organizații 

b. Analiza privind conținutul de proteine (sau conținutul de azot) și conținutul de 
grăsimi trebuie să se efectueze pe aceeași probă de lapte. Probele trebuie luate după 
ce laptele produs de o singură capră a fost amestecat corespunzător. O probă de lapte 
compozit de 24 ore este necesară pentru analiză. Dacă se folosește un conservant, 
acesta nu ar trebui să influențeze rezultatele analizei probelor. 
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c.   Echipamentul utilizat pentru determinarea conținutului de grăsimi și proteine trebuie 

supus unei verificări periodice, în conformitate cu standardele corespunzătoare.  

Fiecare organizație membră trebuie să informeze Comitetul cu privire la aceste standarde. 

 

2.9.2 Alte tipuri de testare în metodele oficiale A, B, C sau E 

 

Alte posibilități care rezultă din înregistrarea calitativă a mulsului includ numărătoarea 

celulelor somatice, mastita și, de asemenea, pentru alte caracteristici ale laptelui, 

posibilitatea măsurării capacității de muls prin intermediul debitului de lapte (viteza de 

muls) care poate fi înregistrat utilizând sisteme automate de înregistrare a laptelui de capră. 

Chiar înainte de înregistrarea laptelui, pot fi înregistrate și caracteristicile reproductive; 

acestea includ informații despre metoda reproducției (inseminare artificială după estru 

indus, estru indus și împerecherea manuală împerecherea naturală etc.), numărul și sexul 

iezilor născuți, zilele deschise (de la fătare până la concepție) etc. măsurătorile opționale sunt 

descrise de organizațiile recunoscute oficial responsabile pentru implementarea acestora 

 

2.9.3 Metoda D 

 

Metoda D este definită ca o înregistrare neoficială simplificată bazată pe 2 până la 4 

înregistrări pe efectiv și pe an, în scopul obținerii a 2 până la 3 zile de testare pe capră la 

mijlocul lactației. Înregistrarea poate fi realizată fie pe unul din mulsurile zilnice pe toate 

caprinele mulse în ziua testului, fie pe mulsul zilnic total la toate caprinele au fost mulse în 

ziua testului. Desigur, se recomandă înregistrarea doar a unuia din mulgerile zilnice, 

deoarece este o metodă foarte simplificată. În acest caz, ziua testului poate fi ajustată pentru 

a obține laptele zilnic (de exemplu, înmulțind-l cu 2 sau prin orice alt coeficient, luând în 

considerare diferența dimineața/seara). Scopul este de a pune în aplicare un clasament în 

cadrul turmei de capre (fie un clasament individual, fie un clasament în sub-părți ale turmei - 

de exemplu, în trei treimi sau patru sferturi) pentru a gestiona înlocuirea și sacrificarea. 

lactației, corectat sau nu pentru factorii de variație cum ar fi numărul de lactație, vârsta, luna 

fătării ... Totuși, în astfel de moduri simplificate de lactație, calculul nu este recomandat, chiar 

dacă este posibil, având în vedere numărul redus de zile de testare pe capră. Această metodă D 

poate fi utilă în două tipuri de situații: 

a. Poate fi aplicată la efectivele comerciale dintr-un nucleu bine stabilit al unei scheme 

de reproducție piramidală. 

b. Acest tip de înregistrare simplificată a laptelui ar trebui, de asemenea, să fie adecvat 

în țările în curs de dezvoltare pentru a oferi consiliere fermierilor cu privire la hrănire, 

sănătate, creștere (și, dacă este posibil, genetică). În această situație, ar putea fi 

primul pas înainte de implementarea unei înregistrări oficiale în scopuri genetice. 

Indiferent de situație, metoda D nu asigură un certificat de calitate ICAR. 

 

2.10  Prezentarea rezultatelor 

Acest paragraf se referă la metodele A, B, C sau E 

Pentru a facilita prezentarea, se utilizează următorul vocabular pentru calculele 

totale ale producției de lapte: 

a. Producția totală de lapte 

b. Durata mulsului.
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Cantitatea totală de lapte este egală cu: Producția totală de lapte pe lactație (TMY) în 

cazul mulsului de la fătare sau producția de lapte în perioada de muls (TMM) în cazul 

mulsului după o perioadă de alăptare 

Durata mulsului este egală cu: Durata lactației în cazul mulsului după fătare sau de la 

durata perioadei de muls numai în cazul mulsului după o perioadă de alăptare. 

Producția poate fi exprimată în kg sau în l. Cantitatea de lapte produsă în degresări nu 

trebuie inclusă. Determinarea conținutului de grăsimi sau proteine (sau materie de azot) este 

opțională. 

2.10.1  Rezultatele obligatorii 

Este obligatoriu să se furnizeze următoarele rezultate pentru o rasă dată și pentru un anumit 

an sau perioada de lapte: 

 

2.10.1.1 Informații privind metodele de înregistrare și de calcul al laptelui 

a. Organizațiile responsabile cu înregistrarea laptelui. 

b. Metoda de înregistrare cantitativă utilizată: metoda A4, B4, C4 sau E4, A5, B5, C5 sau 

E5, A6, B6, C6 sau E6, AT, BT, CT, ET, , CZ sau EZ, AY, BY, CY sau EY. 

c. Pentru metoda cu corecție a laptelui sau a grăsimii/proteinelor, metoda trebuie 

descrisă cu precizie. 

d. Unitate de măsură utilizată pentru cantitatea de lapte: litri sau kilograme. 

e. Tipul echipamentului de înregistrare a laptelui (contor de lapte ...) folosit: trebuie 

descris. 

f. Organizația responsabilă cu calculul lactației. 

g. Data încetării lactației: reală sau calculată; specificați procedura dacă se calculează 

sau se descrie orice regulă se aplică pentru a determina sfârșitul perioadei de muls. 

h.   Data de înțărcare a iedului (dacă a existat o perioadă de alăptare): reală sau 

calculată; indică durata medie a alăptării utilizate în momentul calculării acestei 

date. 

i.    Numărul minim de teste de înregistrare a laptelui pe capră pentru a calcula producția 

de lapte. 

j.    Calcularea producției totale de lapte: pe baza duratei reale a mulsului sau a unei 

durate standard care trebuie descrisă. 

k.   Durata maximă de mulgere: menționați formula de calcul [diferența dintre datele 

utilizate]. 

l.    Existența ajustărilor pentru producția de lapte sau nu: tipul și descrierea (exemplu de 

ajustări pentru vârstă, perioada fătării etc.). 

m. Existența sau nu a sistemelor de supraveghere: tipul și descrierea. 

2.10.1.2 Informații privind efectivele care sunt supuse înregistrării prin metodele oficiale A, B, 

C, D sau înregistrarea E a laptelui 

a. Numărul de ferme supuse înregistrării oficiale a laptelui (an) 

b. Numărul de capre pe aceste ferme (inventar fătare). 

c. Numărul caprelor care alăptează pe aceste ferme (producția de lapte calculată). 

d. Ce sistem este utilizat în ceea ce privește lactația: 
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- sistemul 1: mulsul de la fătare; 

- sistemul 2: muls după o perioadă de alăptare. 

e. Dacă sistemul 2: durata medie a perioadei de alăptare (în zile) și descrierea fazei 

inițiale de alăptare sau alăptare plus muls. 

f. Descrierea obiectivelor de reproducție: obținerea uneia sau mai multor fătări pe 

perioada de mulgere; vârstă la prima fătare. 

g. Tipul de muls: mecanic (% din fermele și caprele care fac obiectul înregistrării 

oficiale) sau manual (% din exploatațiile agricole și caprine înregistrate oficial). 

h.   Rezultatele înregistrării laptelui: producția totală de lapte și durata mulsului (a se 

vedea caseta de mai sus); producția medie zilnică de lapte (producția totală de lapte 

împărțită la durata mulsului). Dacă este posibil, rezultatele privind producția de lapte 

trebuie prezentate pentru toate lactațiile și în funcție de numărul de lactație. În plus, 

rezultatele legate de laptele crud ar trebui să fie menționate fără ajustare pentru 

factorii de variație. 

2.10.1.3 Informații privind caprele 

Următoarele informații trebuie furnizate pentru fiecare lactație a cărei rezultate obligatorii 

sunt publicate: 

a. ID-ul caprei. 

b. Vârsta la fătare. 

c. Numărul de lactație sau categoria de vârstă (trebuie descris). 

d. În cazul alăptării, durata reală sau standard de alăptare. 

e. Producția totală de lapte (fără ajustare): TMY sau TMM. 

f. Durata mulsului. 

g. Producția medie zilnică de lapte 

Este posibil să se publice și alte rezultate urmărite: 

a. Diferența (în zile) între data și ora primei zile de testare. 

b. Testul maxim pentru înregistrarea laptelui (cu etapa de lactație). 

c. Numărul total de teste de lapte lunare realizate pentru femela respectivă. 

d. O producție de referință (și durata standard aleasă). 

 

2.10.2 Publicarea rezultatelor înregistrărilor opționale 

 

2.10.2.1  Informații privind implementarea înregistrării calitative a laptelui 

 

Acest paragraf se referă la metodele A sau B sau C sau E (2.9.1 și 2.9.2) și la metoda D (2.9.3). 

Informații privind implementarea înregistrării calitative a laptelui 

a. Obiectivele testării calitative: experimentarea sau selecția. 

b. Descrierea procedurii de eșantionare utilizate. 

c. Metodologia de testare utilizată: mulsul testat, frecvența de testare, categoriile de 

capre eșantionate. 
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d. Rezultate: procentul de capre eșantionate în raport cu caprele testate pentru 

cantitatea de lapte (pentru aceeași categorie de femele). 

e. Analize: tipul analizelor laptelui, metodele și unitățile de măsură utilizate pentru 

rezultate. 

f. Calcule efectuate: descrierea tipului de calcule și a rezultatelor publicate. 

g. Prezentarea rezultatelor medii - rasa, turma si capra. 

h.   Existența sistemelor de supraveghere sau nu: tipul și descriere. 

2.10.2.2 Rezultatele reproducției 

a. O descrierea generală a sistemului de reproducție care distinge două sisteme 

principale: o fătare pe an sau care urmărește obținerea mai multor fătări pe an. 

b. Descrierea metodelor de reproducție utilizate (și frecvența acestora pentru exploatațiile 

care fac obiectul înregistrării laptelui): estrul indus și inseminarea artificială, estrul 

indus împerecherea manuală, împerecherea naturală. (perioada deschisă în zile – 

între fătare și concepție). 

c. Rezultatele vârstei medii la prima fătare în funcție de metoda de reproducție. 

d. Descrierea perioadelor de fătare (frecvență) pe grupa de vârstă și metodă de 

reproducție. 

e. Rezultatele fertilității medii pe grupă de vârstă și metodă de reproducție. 

f. Rezultate medii de prolificitate pe grup de vârstă și metodă de reproducție. 

2.10.2.3 Alte rezultate opționale 

Aceste rezultate pot fi furnizate pentru rasa, turma sau capra sau regiunea 

respectivă. Următoarele informații reprezintă un exemplu de rezultate opționale: 

a. Rezultatele cântăririi iezilor la naștere sau la înțărcare. 

b. Rezultatele cântării caprelor la naștere sau fătare 

c. Cauze de reformă în cadrul înregistrării laptelui. 

d. Frecventa mastitei etc.... 

2.10.2.4 Metoda D 

Descrierea exactă a metodei D folosită ca o schemă simplificată: 

a. Model (numărul de înregistrări pe turmă și pe an) 

b. Calcule și tipul de clasificare stabilite 

Oricare ar fi modelul, calculul și tipul clasamentului, metoda D nu are un certificat de calitate 

ICAR. 
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3     Anexa 1. Oi de lapte - norme și obligații standard în toate situațiile 

3.1 Oile care trebuie controlate 

Ori de câte ori există înregistrarea (cantitativă) a laptelui pentru efectivul înregistrat, se 

înregistrează toate oile care sunt mulse în mod exclusiv (din rasele sau genotipurile implicate 

în programul de creștere), de exemplu înregistrarea laptelui se realizează numai atunci când 

oaia este separată definitiv de miel sau miei). În cazul metodei E, este posibil ca aceste reguli 

să nu fie respectate. 

3.2 Tipul și expresia înregistrării laptelui 

a. Singura înregistrare obligatorie a laptelui este aceea a cantității de lapte (adică 

înregistrarea cantitativă a laptelui). Adică testele privind compoziția laptelui (sau 

testele calitative pentru conținutul de grăsimi și proteine) sunt opționale. 

b. Laptele poate fi măsurat prin greutate (grame) sau volum (mililitri). Factorul de 

conversie al greutății (grame) în volum (mililitri) este de 1,036, ceea ce corespunde 

densității normale a laptelui de oaie. 

c. Cantitatea minimă de lapte testată zilnic este stabilită la 150 g sau 150 ml. 

d. Limita erorii (abaterii sau erorii standard) este de 40 g sau 40 ml. 

3.3 Frecvența și numărul vizitelor de înregistrare a laptelui 

Metoda lunară 

 Interval mediu   
Durata 

înregistrării  

(ore) 

zilnic de înregistrare   

 (±10%) Simbol Autenticitate 

24 30 4 A4/B4/C4/E4 
Altele 

Număr Interval 36    
24 36 5 A5/B5/C5 
Număr Interval 42    

24 42 6 A6/B6/C6 
Mulgeri alternative    
24 30 T ca a doua litera AT/BT/CT/ET 

Mulgeri corectate    
24 30 C ca a doua litera AC/BC/CC/EC 

Intervalul depinde de situația în care se încadrează turma 

 

Nota 1: 

a. AT, BT, CT, ET: Testul lunar alternativ (înregistrarea numai a unuia dintre cele 

două mulsuri zilnice). 

b. AC, BC, CC, CE: Testul lunar corectat pentru diferențele seară/dimineață 

(înregistrarea numai a unuia din cele două mulsuri zilnice), ținând seama de volumul 

total de lapte produs de întreaga turmă în cele două mulsuri respective). 

Nota 2: 

Nu se stabilește numărul total de vizite de înregistrare pe an (descrise de fiecare 

organizație oficială)
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4     Oi de lapte - clauze privind calcularea lactației în cazul mulsului de la fătare 

MULS DE LA FĂTARE 

 

 

PRODUCȚIA TOTALĂ DE LAPTE 

Recomandăm ca organizațiile autorizate să definească, pentru fiecare rasă și categorie de oi 
(număr de vârstă sau lactație), o producție de referință pe lactație, cu o durată standard de 
lactație apropiată de durata medie de lactație a rasei considerate (în funcție de sistemul de 
creștere ).

MULS DE LA FĂTARE 

Fătare                                       Încetarea lactației 

Numai muls 

Producția totală de lapte și 

durata lactației  

Etapa lactației (zile)  
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5     Anexa 3. Oi de lapte - clauze privind calcularea lactației dacă mulgerea 

se face după o perioadă de alăptare   

MULS DUPĂ O PERIOADĂ DE ALĂPTARE   

 
PRODUCȚIA DE LAPTE ÎN CURSUL PERIOADEI 

 

Producția de lapte o perioadă de alăptare 

 

Fătare          Înțărcare                    Încetarea lactației 

Numai muls Alăptare sau 

(alăptare plus muls) 

Etapa lactației (zile)  

Producția de lapte (în timpul perioadei de muls 

exclusiv) și durata mulgerii (numai perioada de 

muls exclusiv) 


