De ce e prioritara produc?ia de lapte in ferma?

Descriere imagine:
Automat alaptare miei

În ultimii doi ani, produc?ia de lapte de oaie a devenit prioritara, veniturile anuale ob?inute din val
orificarea laptelui fiind superioare celor provenite din vânzarea mieilor.

Astfel, oile de rasa ?urcana sau ?igaie, care reprezinta peste 90 la suta din structura de rasa a ovinelor di
n România, pot produce, în condi?ii bune de furajare ?i de între?inere, 50-100 litri de lapte muls.
În cadrul celor doua rase exista popula?ii de ovine care au performan?e superioare la produc?ia de lapt
e, din care men?ionam: ?urcana breaza de Ha?eg (Jie?), ?urcana crea?a de Caransebe?, ?urcana de Brastava
?u (localizata în jude?ul Olt) ?i ?igaia ruginie de Covasna, oi care pot depa?i 100 l de lapte muls per lacta?
ie (timp de 5- 6 luni).
Cum poate fi marita produc?ia de lapte muls per oaie ?i lacta?ie?
Prin scurtarea perioadei de alaptare a mieilor, tehnica folosita la rasele de ovine specializate pentru
produc?ia de lapte, se mare?te considerabil cantitatea de lapte muls pe oaie.
De regula oierii care mulg oile, în?arca mieii în medie la 2 luni (1,5-2,5 luni), dar în func?ie de dotarea tehni
ca, de competen?a crescatorului ?i de ra?iunea economica mieii se pot în?arca la vârste practicând: în?arca
rea foarte precoce (ultratimpurie), precoce (timpurie) ?i în?arcarea semiprecoce (semitimpurie).
? În?arcarea ultraprecoce consta în separarea definitiva a mieilor de oile mame dupa 1-2 zile de la fatar
e, adica dupa perioada de colostru ?i alaptarea lor cu înlocuitori de lapte pâna la vârsta de 40-45 zile. Acea
sta metoda înca nu se aplica pe scara larga în România.
În fermele mari de ovine în?arcarea ultraprecoce se practica la mieii orfani ?i la un miel din gemeni sau la 1
-2 triple?i proveni?i din oi mame cu lapte mai pu?in, ce nu pot alapta mai mult de un miel.

Dupa separarea de mame, mieii sau iezii se aduc la adaposturi speciale, dezinfectate, varuite,
climatizate (+18 la +20oC, Ur 60-65%, curen?i sub 0,2 m/sec.). În aceste adaposturi, pe axul lor se ga
se?te o alee centrala de 1,5-2 m, iar pe par?ile laterale sunt amenajate boxe din ?ipci de lemn sau din pla
sa de sârma, cu o capacitate variabila, 10-12, dar cel mai adesea 40-50 miei.
Între doua boxe este amplasat un automat de preparat substituen?i din lapte, legat la re?eaua electrica ?i de a
pa, ce asigura un consum voluntar de substituen?i de lapte, în func?ie de nevoile fiecarui individ.
Aceasta metoda se aplica numai pentru mieii destina?i îngra?arii ?i vânzarii pentru carne.
Alaptarea artificiala cuprinde trei faze: de înva?are (3-4 zile); alaptarea propriu-zisa (30-90 zile) ?i în?
arcarea (6-7 zile), faza care se face numai daca mieii vor fi îngra?a?i, dupa în?arcare, cu furaje solide. În faza d
e înva?are, mieii sunt adu?i în boxe ?i dupa o perioada de înfometare de 4-6 ore, fiecare miel se prinde ?i se înva
?a cu suptul la tetina, de mai multe ori pe zi (10-15 ori). În aceasta faza, pierderile prin mortalitate sunt fo
arte ridicate (10-12%) din cauza refuzului unor miei de a accepta tetina, iar per total perioada, acestea
ajung în medie la 10-15%. Faza de alaptare este foarte variabila ca durata, în func?ie de preferin?a cons
umatorilor pentru o anumita carne, preferin?a stimulata prin politica de pre?uri.
Op?ional, hranirea mieilor în?arca?i ultratimpuriu, se poate face astfel:
- numai cu substituen?i de lapte pe toata perioada îngra?arii (carnea alba), consumul fiind de 1-1,5 l în prim
ele doua saptamâni, 2-2,5 l în urmatoarele doua saptamâni ?i 2,5-3 l dupa o luna, revenind un spor mediu ziln
ic (SMZ) de 250-300 g;
- numai cu substituen?i de lapte doua saptamâni ?i apoi cu substituen?i ?i cu granule sau furaj combinat cu un
con?inut în PB conform vârstei (18-14%), asigurat la discre?ie în automate de concentrate. Îngra?area dureaza
circa o suta de zile, când mieii sau iezii ating 30-35 kg.
Alaptarea artificiala a mieilor ?i iezilor prin folosirea automatelor de preparat substituen?i ?i a aut
omatelor de concentrate asigura o productivitate foarte ridicata (cel pu?in o mie de miei sau iezi pe l
ucrator), viteza mare de cre?tere ?i eficien?a economica ridicata (rata profitului 30-40%). Aceasta teh
nologie nu elimina însa riscul apari?iei unor boli contagioase (ectima contagioasa, anaerobioza), care po
t provoca daune grave.
? În?arcarea timpurie (precoce) se face dupa depa?irea perioadei critice, pe grupe de miei cu vârste de 14-21
zile, destina?i pentru carne. Mieii încep sa rumege la 15 zile, iar digestia în rumen începe la 21 zile, deci miei
i de aceasta vârsta încep sa valorifice ?i furajele solide (fân, concentrate). Furajarea suplimentara se orga
nizeaza în mielare la 7 zile de la începerea fatarilor, pentru a for?a dezvoltarea prestomacelor. Dupa în?
arcare, mieii vor fi îndruma?i individual 1-2 zile la tetinele automatului cu substituen?i de lapte. În para
lel, se asigura fân vitaminic de leguminoase sau lolium, furaje combinate cu granula?ie medie, cu un co
n?inut de 18% PB în prima saptamâna ?i de 16% PB în urmatoarele saptamâni. În prima saptamâna dupa în?arcar
e, mieii consuma zilnic 15-20 g concentrate, 10-15 g fân ?i 1 l înlocuitor de lapte.
Din a doua saptamâna, acest consum cre?te treptat, ajungând la 30 zile la 60-70 g furaj concentrat, 30-40 g f
ân ?i 0,8 l înlocuitor de lapte. Alaptarea artificiala dureaza numai pâna la vârsta de 30-32 zile, dupa care miei
vor primi doar hrana solida.
? În?arcarea semitimpurie se efectueaza la vârsta mieilor de 30-35 zile, data la care mieii au o greutate de 10
-12 kg ?i sunt obi?nui?i sa consume hrana solida de la 7-8 zile. Pentru a suplini laptele matern, furajul com
binat trebuie sa con?ina 10-20% lapte praf ?i sa aiba un con?inut de 18-20% PB.
Metoda separarii mieilor
O varianta mai accesibila de marire a produc?iei de lapte muls este separarea mieilor sugari ?i saivan pe

o perioada de 6-8 ore ?i practicarea unui muls. Separarea mieilor, la 3-4 saptamâni dupa începerea fat
arilor, se face diminea?a devreme, înainte de furajare, oile mame se lasa sa iasa în padoc una câte una (îng
ustând poarta de ie?ire), iar mieii se re?in for?at în saivan. Dupa câteva zile, mieii î?i formeaza reflexe condi?io
nate ?i ramân în saivan, unde vor fi furaja?i cu furaje combinate specifice vârstei ?i cu otava de buna calita
te. În acest timp, oile mame vor fi furajate, în padoc sau pe un teren liber, cu concentrate (0,3-0,5 kg) fân sau
grosiere 1 kg ?i 2-3 kg sfecla sau siloz. În jurul orei 16, oile se mulg, dupa care se lasa în saivan împ
reuna cu mieii pâna a doua zi diminea?a. Seara, acestea se mai furajeaza cu un tain de fân (1 kg) ?i cu gros
iere (1 kg).
Prin aplicarea acestei tehnici SMZ nu scade semnificativ, mieii î?i dezvolta normal compartimentele ga
strice ?i se pot mulge 0,3-0,5 kg lapte per oaie, într-o perioada când pre?urile la produsele lactate sunt cele
mai ridicate.

EXEMPLU IPOTETIC DE CALCUL AL RENTABILITA?II
La un efectiv de o suta de oi fatate se pot introduce la muls circa 95 oi, care ofera o produc?ie totala de 7
125 litri de lapte (75 l/oaie mulsa) cu o valoare de 21.375 lei (3 lei/l) numai din valorificarea laptelui,
la care se adauga vânzarea a 70 miei, de Pa?ti, în valoare de 11.760 lei (70 miei x 14 kg/miel x 12 lei/kg) dec
i un total estimat de 33.135 lei. Daca oile nu se mulg ?i mieii se lasa sa suga pâna se autoîn?arca, la vârsta de 45 luni ?i la o greutate de 35-40 kg, veniturile sunt semnificativ mai reduse.
Luând în considerare ca cei mai mul?i crescatori de oi români în?arca un miel pe oaie, de la o suta de oi ob?ine
m o suta de miei (pe sexe 50 mielu?e ?i 50 berbecu?i), din care 30 mielu?e le re?in pentru reproducere ?i 70
miei sunt destina?i pentru vânzare la export, cu o valoare de 22.950 lei (68 miei x 37,5 kg x 9 lei/kg), va
loare ce reprezinta doar 70% comparativ cu varianta în care se mulg oile.
La o prima analiza, se observa ca veniturile ob?inute în cazul celor doua variante sunt sensibil diferite, da
r pot fi îmbunata?ite la fiecare dintre ele.
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