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In this work presented the characteristics of ex-
terior, colors and pilose coating structure at local 
goats, the level of milk production and individual li-
mits existing, chemical composition of milk, capaci-
ty growth and meat production at young male goats, 
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for milk production.

Key words: goats, production, variability, corre-
lation, selection.

Introducere
Creşterea caprinelor este favorizată de spectrul 

larg al utilităţilor pentru om, iar pe plan mondial, 
sunt recunoscute circa 360 rase de caprine [9]. Se 
constată că efectivul caprinelor se extinde numeric 
continuu în majoritatea ţărilor. Astfel, pe plan mon-
dial, efectivul caprinelor creşte cu circa 5 mil. ca-
pete/an [7,10]. Atât după numărul de caprine, cât şi 
după volumul de producţie – carne şi lapte de capri-
nă, continentul asiatic este în top, revenindu-i circa 
65% din totalul producţiei de carne şi peste 50% din 
producţia de lapte [6, 10]. Continentul european are 
un aport de circa 17% la volumul total de lapte ob-
ţinut de la caprine. Printre ţările europene, primele 
trei locuri le deţin Spania, Franţa şi Grecia. Aces-
tea, în mare parte, cresc rase specializate sau cele 
ameliorate pentru lapte, fi ind exploatate în sistem 
intensiv [8].

În Republica Moldova, acestei specii i s-a acor-
dat o atenţie mai mare începând cu anii ’90 ai se-
colului trecut, odată cu schimbările ce au avut loc 
în agricultură în general şi în sectorul zootehnic, în 
special. În prezent, caprinele devin tot mai solicita-
te de crescătorii de animale din ţară, fi ind pe drept 
considerate economic avantajoase. Cele relatate se 
confi rmă prin dublarea numerică a caprinelor (58 
mii capete în anul 1992 şi peste 120 mii în prezent), 

crearea de turme (ferme) separate de specia ovină, 
solicitarea materialului genetic din rasele speciali-
zate pentru ameliorarea, prin încrucişare, a produc-
ţiei de lapte la capra locală [1, 3]. 

Rezultatele cercetărilor asupra caprinelor locale 
[3, 4] au ca scop acumularea de informaţii pentru 
stabilirea nivelului lor de producţie, specifi cului ex-
teriorului şi variabilităţii existente pentru acţiuni de 
ameliorare atât în cadrul populaţiei existente [1, 3], 
cât şi prin eventualele încrucişări cu materialul ame-
liorator din export, apărut recent în ţară [4, 5]. 

Material şi metode
Ca material de cercetare au servit caprinele din 

populaţia locală, aparţinând diferitelor localităţi ale 
republicii. Evaluarea exteriorului caprinelor s-a re-
alizat utilizând metodele somatoscopică şi somato-
metrică. Învelişul pilos a fost cercetat tactilo-vizual 
şi în laborator, conform metodelor uzuale. Producţia 
de lapte s-a studiat pe baza mulsului de control, fo-
losind metoda „coefi cientului de control”, iar după 
înţărcarea iezilor – prin mulsul de control lunar. 
Compoziţia chimică a laptelui s-a cercetat conform 
metodelor general acceptate în tehnologia laptelui şi 
a produselor lactate [2]. Pe baza lotului supus con-
trolului producţiei de lapte (n-54) au fost calculate 
unele corelaţii fenotipice şi format nucleul de selec-
ţie, utilizând abaterea medie pătratică – σ. Seriile 
variaţionale au fost prelucrate statistic, cu calcula-
rea gradului de autenticitate, folosind criteriul lui 
Stiudent, după N. Plohinscii [11]

Rezultate şi discuţii
În urma evaluării exteriorului şi conformaţiei 

corporale, la caprinele locale au fost obţinute rezul-
tate ce oferă criterii utile pentru caracteristica popu-
laţiei de caprine cercetate [6, 8]. Analiza datelor ob-
ţinute demonstrează că, potrivit aspectului exterior, 
caprinele locale aparţin unei populaţii de animale 
tardive, având un corp alungit cu musculatura slab 
dezvoltată şi regiunile de bază ale corpului înguste 
(torace, spinare etc.). Capul este de mărime mijlocie 
– proporţional, cu profi l drept sau uşor convex. Ure-
chile – mijlocii ca lungime. Într-o proporţie mică se 
întâlnesc caprine cu urechi foarte mici – nespecifi -
ce. Turmele examinate, în majoritate sunt prezenta-
te de caprine (masculi şi femele) cu şi fără coarne, 
ce refl ectă o variabilitate existentă sub aspectul de 
homo- şi heterozigoţie după acest caracter calitativ. 
Aceeaşi concluzie se referă la prezenţa „cerceilor” şi 
a barbişonului la capre. Masculii în tot cazul posedă 
barbişon – caracter puternic legat cu tipul masculin. 
De menţionat că, odată cu alegerea pentru reproduc-
ţie a ţapilor fără coarne, apare riscul de sterilitate a 
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acestora. Faptul dat necesită evidenţiat la selectarea 
masculilor fără coarne şi apoi urmărită capacitatea 
lor reproductivă, precum şi calitatea descendenţei 
[8, 12] (fi g. 1).

Culoarea învelişului pilos (părului) este la fel un 
indice ce poate caracteriza o anumită rasă de capri-
ne, mai cu seamă din cele ameliorate [1, 6, 8]. Sub 
acest aspect la caprinele locale cercetate (fi g.2) se 
constată la fel o variabilitate pronunţată: circa 25% 
au înveliş pilos de culoare albă, sub 19% – neagră, 
puţin peste 17% – brună (cenuşie), circa 16% – ca-
fenie şi roşcată de diferite nuanţe şi circa 20% au 
culoarea robei bălţată (pestriţă). Pe anumite turme 
concrete aceste valori pot avea unele abateri.

Cercetările asupra structurii morfologice şi fi -
neţei (grosimea medie a fi brelor) învelişului pilos 
au demonstrat deosebirea caprinelor noastre de cele 
crescute pentru puf cum sunt rasele Orenburg, Pri-
don etc., sau cele pentru lână de tip mohair (An-
gora). Pentru caprinele locale este caracteristic un 
anumit randament al categoriilor principale de fi bre 
piloase: puf – 33,4%, fi bre intermediare –14,2% şi 
fi bre groase şi lungi – peste 52%. Grosimea (fi ne-
ţea) medie a fi brelor constituie 57,6 microni. Acest 
fapt permite atribuirea caprinelor locale către popu-
laţiile de caprine crescute pentru producţia de lapte. 
De menţionat că în cadrul diferitelor culori ale păru-
lui există anumite diferenţe în proporţii, dar acestea 
sunt statistic neautentice. 

Valorile medii ale măsurătorilor corporale la 
cap re de diferite vârste, precum şi ale ţapilor uti-
lizaţi la reproducţie (vârsta 3 ani) denotă un gabi-
tus relativ mic: 64,5±0,5 cm înălţimea la greabăn, 
68,4±0,5 cm lungimea oblică, 76,2±0,5 cm perime-
trul toracelui. În funcţie de individ, la toate grupele 
de vârstă limitele măsurătorilor corporali sunt largi, 
demonstrându-se o variabilitate pronunţată ca şi 
la greutatea corporală, care în medie la capre este 
scăzută: 37,0±1,0 kg (lim. 25-50,5 kg), crescând de 
la 32,4 kg (2,5 ani) până la 40,7 kg la cele cu vâr-
sta de peste 5 ani. O astfel de situaţie este mai mult 
caracteristică unor gospodării casnice ale ţăranilor, 
în care capra (2-5 capete) nu constituie un animal 
principal pentru obţinerea laptelui, fi ind întreţinu-
tă şi hrănită în turma comună cu oi. În fermele de 
caprine, care deja de câţiva ani se specializează în 
producţia de lapte de capră şi au implementat unele 
elemente de selecţie a caprinelor, se atestă o situa-
ţie mai bună. Potrivit cercetărilor noastre recente, 
în fermele specializate pentru creşterea caprinelor 
din sudul republicii (s. Tomai, Ceadâr-Lunga), va-
lorile medii ale măsurătorilor corporali la caprele 
adulte (3-7 ani) constituie: talia – 66,2±1,1 cm, lun-
gimea oblică a trunchiului – 73,4±1,4 cm şi peri-
metrul toracelui – 95,9±2,5 cm. Diferenţa mediilor 
este statistic autentică cu P≤0,01 la lungimea oblică 
a trunchiului şi cu P≤0,001 la perimetrul toracelui. 
Acest fapt demonstrează posibilitatea şi efectul po-

                           a) ţăpuşor de 6 luni                                                    b)reproducători 4-6 ani
Figura 1. Ţapi fără coarne din populaţia locală – tipul masculin exprimat

Figura 2. Caprine din populaţia locală – diversitatea culorilor robei
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zitiv al selecţiei în turmele de caprine locale pentru 
ameliorarea indicilor de exterior şi de conformaţie 
a caprinelor. 

Laptele constituie scopul principal pentru care ca-
prinele se cresc în republică. În context, producţia de 
lapte trebuie evidenţiată ca un criteriu primordial de 
selecţie şi studiată pentru fi ecare turmă şi individ în 
parte. Potrivit cercetărilor noastre, producţia medie la 
caprele locale constituie 305,8±13,8 kg lapte în circa 
7 luni de lactaţie cu limitele individuale între 100-500 
kg. La caprele ce au produs şi alăptat 1 ied producţia 
medie de lapte a fost de 263,8 kg, la cele cu iezii ge-
meni – 325,2 kg (P≤0,05). Analiza valorilor produc-
ţiei lunare individuale de lapte la caprele locale (cur-
ba lactaţiei) a demonstrat că intensitatea maximă a 
producţiei se realizează în intervalul de la a doua la a 
cincea lună de lactaţie. Aceasta la fel prezintă interes 
pentru selecţie individuală şi pentru tehnologia ex-
ploatării producţiei de lapte la specia respectivă folo-
sind materialul biologic autohton. Tehnologia trebuie 
adaptată astfel ca iezii să fi e separaţi de mame cât mai 
timpuriu şi alăptaţi artifi cial, pentru ca să obţinem un 
randament maxim al laptelui-marfă.

Potrivit compoziţiei chimice a laptelui caprelor 
locale, se poate afi rma că acesta are indici cores-
punzători pentru transformarea lui în brânzeturi: 
substanţă uscată – 13,2%; grăsime – 4,13%, pro-
teină totală – 3,44%, inclusiv 78,2% cazeina. Den-
sitatea medie a laptelui caprelor locale constituie 
30,15°A.

Odată cu producţia de lapte, de la caprele locale 
se poate obţine un anumit număr de iezi, dintre care 
cei nereţinuţi pentru reproducţie se valorifi că pentru 
carne. Prolifi citatea caprelor din turmele cercetate se 
cuprinde în limite 130-170% şi mai mult, în funcţie 
de condiţii concrete şi vârsta animalelor. Iezii demon-
strează spor zilnic maximal între 30-60 zile (130-150 
g/zi în funcţie de sex). Randamentul de abator la ti-
neretul mascul sacrifi cat la circa 200 zile constituie 
44,1%, carcasa fi ind în medie de 10,3 kg, din care 
circa 66% – porţiuni atribuite la categoria I.

Valorile corelaţiilor fenotipice calculate pentru 
caprinele autohtone au scos în evidenţă existenţa 
anumitor legături utile pentru selecţie: masa cor-
porală (dezvoltare) şi producţia totală de lapte pe 
lactaţie – 0691±0,11 (P≤0,001) şi producţia de lap-
te a caprelor – sporul total al iezilor în perioada de 
alăptare (0,543±0,19; cu P≤0,01). 

Concomitent, având posibilitatea constituirii 
nucleelor de selecţie pe baza de „plus variante”, se 
poate recomanda şi utilizarea pentru selecţie a co-
efi cientului „lapte” valorile căruia să fi e peste 9 kg 

(lapte pe lactaţie raportat la greutatea corporală a ca-
prei). Acesta, în opinia noastră, refl ectă mai obiectiv 
capacitatea lactogenă individuală a caprelor, permite 
evitarea eliminării din turme a animalelor cu o dez-
voltare corporală mai slabă, dar care posedă nivel 
bun al producţiei de lapte şi poate fi  mai uşor aplicat 
în practică. 

Încheiere
- după nivelul producţiei de lapte, caprinele lo-

cale pot fi  clasate ca animale rustice, aparţinând po-
pulaţiilor neameliorate;

- variabilitatea existentă sub aspectul principa-
lelor caractere productive denotă posibilitatea im-
plementării şi realizării unor programe de selecţie la 
nivel de turme separate, pe comune sau pe raioane;

- exploatarea caprinelor în ţară cu randament 
maxim pentru producţia de lapte, necesită imple-
mentarea măsurilor de ameliorare şi tehnologiilor 
moderne la valorifi carea acestei producţii (muls 
mecanizat, nutriţie conform nivelului de producţie, 
înţărcarea timpurie a iezilor, implementarea însă-
mânţărilor artifi ciale şi eşalonarea fătărilor şi al.).
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