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1. NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Asociația Aberdeen Angus Romania este asociația acreditată pentru serviciile de întocmire
și menținere a Registrului Genealogic la rasa Aberdeen Angus în România și defășurarea
programului de ameliorare cu animalele de reproducție de rasă Aberdeen Angus înscrise/înregistrate
în acesta, nr. 7/18.11.2015. Prezentul program de ameliorare și activitatea Registrului Genealogic
se desfășoară conform prevederilor Regulamentului nr. 1012 din 08 iunie 2016 al Parlamentului
European și al Consiliului Uniunii Europene și Ordinului 19 din 2016. Centralizarea, stocarea și
evaluarea tuturor informațiilor privind taurinele din rasa Aberdeen Angus înscrise în Registrul
Genealogic se va face doar în programul informatic ‘‘BIDAA – Baza Informatică de Date
Aberdeen Angus’’, dezvoltat de Asociația Aberdeen Angus Romania.
În urma primirii acreditării cu nr. 7/18.11.2015 pentru serviciile de întocmire și menținere
a Registrului Genealogic al rasei Aberdeen Angus și în conformitate cu Regulamentul nr. 1012 din
08 iunie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, Asociația Aberdeen
Angus Romania își exercită dreptul de a decide dacă colaborează cu asociațiile acreditate pentru
efectuarea Controlului Oficial al Performanțelor pentru producția de carne sau realizează această
activitate pentru rasa Aberdeen Angus singură.
Rezistența rasei Aberdeen Angus atât la factorii de mediu cât și la boli, o fac ușor de
exploatat chiar și în condiții mai modeste de creștere. Rasa Aberdeen Angus se pretează foarte bine
condițiilor pedoclimatice din România, acestea simțindu-se minunat în cadrul natural, liber și semisălbatic de pășunat.
Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1012 din 08 iunie 2016 al
Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, Asociația Aberdeen Angus
Romania devine societate de ameliorare responsabilă pentru rasa Aberdeen Angus în
România. Prezentul Program de ameliorare întră în vigoare de la 01.01.2019.
Orice modificare sau orice copiere a documentelor oficiale ale Programului de ameliorare
pentru rasa Aberdeen Angus în România reprezintă fals și se pedepsește conform legii în vigoare.
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Programul de ameliorare pentru rasa Aberdeen Angus în România reprezintă
structura de bază privind evoluția performanțelor și soarta acestei rase în România, fiind
compus din mai multe anexe:
 Metodologia Controlului Oficial al Performanțelor (Anexa 1)
 Divizarea și organizarea Registrului Genealogic al rasei (Anexa 2 - norma tehnică)
 Documente

Pornind de la analiza programelor de ameliorare pentru vaci din rasele de carne la nivel
european și global, de la conjunctura și cerințele pieței interne și externe, considerăm că în orientarea
creșterii și exploatării taurinelor din rasa Aberdeen Angus trebuie să se țină seama de:
1.1

Creșterea accentuată a cerințelor de carne de taurine pe plan mondial și

național, aspecte dictate de:
a) Creșterea populației la nivel mondial;
b) Tendința accentuată de creștere a standardului de viață și a puterii de cumpărare a
consumatorului;
c) Ponderea redusă a cărnii de taurine în raport cu consumul de carne pe cap de locuitor;
d) Orientarea crescândă a consumatorilor față de carnea de taurine superioară sub aspect
calitativ în raport cu celelalte surse de carne;
e) Posibilități limitate de producere calitativă a cărnii de la rasele de carne și carne-lapte.
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1.2

Conjunctura favorabilă naturală și economică a României pentru intensificarea

producției de carne de taurine, dintre aspectele care determină această situație putem aminti:
Posibilitatea de asigurare integrală la nivel național și de fermă a furajelor de volum și

a)

concentrate necesare;
b)

Creșterea numerică a efectivului matcă și a vițeilor de rasă curată și metis cu Aberdeen

Angus pentru producția de carne;
Existența unui număr din ce în ce mai mare de ferme specializate în creșterea rasei Aberdeen

c)

Angus și a metișilor, care își extind capacitatea și utilizează tehnologii moderne de creștere și
exploatare;
d)

Amplasarea geostrategică a României, care se află în proximitatea piețelor de export;

e)

Existența în România a unor rase mixte și de lapte cu potențial genetic ridicat pentru

producția de carne.

Obiectivul programului de ameliorare pentru rasa Aberdeen Angus este de a crește calitatea
cât și cantitatea producției de carne de vită din rasa Aberdeen Angus, scopul este dezvoltarea unui
nucleu valoros din punct de vedere genetic și recunoscut la nivel mondial. Elaborarea programului
de ameliorare este realizat astfel încât rasa Aberdeen Angus să evolueze în direcția cerințelor venite
din partea fermierilor.

Denumirea rasei este ABERDEEN ANGUS.
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2. CARACTERISTICILE RASEI – ABERDEEN ANGUS

Pe plan mondial rasele de taurine direcționate pentru producția de carne sunt într-o continuă
dezvoltare, rasa Aberdeen Angus reprezentând 70% din totalul acestora, fiind cea mai raspândită și
apreciată rasă de carne din lume.
Caracteristicile rasei Aberdeen Angus sunt următoarele:


Roba de culoare neagră sau de culoare roşie uniformă;



Coarne absente, tipul acheratos;



SMZ – spor mediu zilnic ridicat;



Rezistă la temperaturi de la -40 de grade la +40 de grade Celsius, confirmat de fermieri;



Fătări ușoare;



Capul este mic, scurt şi larg, membre scurte, musculoase cu osatură fină şi aplomburi corecte;



Trunchi lung cu toracele amplu şi profund;



Pielea este moale şi elastică;



Robustă;



Talie medie;



Randament la sacrificare de aproximativ 65%;



Valorifică foarte bine toate tipurile de pășuni;



Face o conversie bună a furajelor;



Carne de calitate superioară, marmorată și perselată;



Savoarea și frăgezimea acestei cărni, este asigurată de grăsimea intra-musculară;
Rezistența rasei Aberdeen Angus atât la factorii de mediu cât și la boli, o fac ușor de

exploatat chiar și în condiții modeste de creștere. Rasa Aberdeen Angus se pretează foarte bine
condițiilor pedoclimatice din România, aceasta simțindu-se minunat în cadrul natural, liber și semisălbatic de pășunat.

5
Asociaţia Aberdeen Angus România

office@aberdeenangus.ro

www.aberdeenangus.ro

Str. Octavian Goga, nr. 1 RO - 550370 Sibiu

Rasa Aberdeen Angus la nivel mondial
Istoricii consideră că bovinele fără coarne au existat în Scoţia, înainte de a fi menţionate în
scrieri, imagini ale acestora regăsindu-se și în sculpturi preistorice din comitatele Aberdeen şi
Angus. Această rasă s-a format drept urmare a ameliorării vitelor locale, având ca prim scop culoarea
neagră și producția de carne. De-a lungul istoriei sale, rasa Aberdeen Angus a fost infuzată cu alte
rase precum Galloway, Shorthorn, Ayrshire și Guernsey.
Rasa de taurine Aberdeen Angus a fost ameliorată și consolidată la finele secolului
XVIII. Cele patru comitate unde au fost crescute iniţial taurinele din rasa Aberdeen Angus sunt
Aberdeen, Banff, Kincardine şi desigur Angus. Aceste comitate se află la Marea Nordului, se întind
spre interiorul ţării şi au ţinuturi înalte sau muntoase. Hugh Watson ( 1789 – 1865 ) și William Mc.
Combie ( 1805 – 1880 ) sunt considerați fondatorii de bază ai rasei. Femelele erau de diverse culori,
însă taurul era negru, Watson a hotărât să aibă o rasă de culoare neagră aşa că a început să facă
selecţii în această direcţie.Taurul său preferat era Old Jock 126, care a fost clasat pe locul „1” în
Registrul genealogic la momentul fondării. Watson avea o vacă celebră pe nume Old Granny 125
care s-a născut în 1824, dar a fost ucisă de un fulger când avea 35 de ani. Conform rapoartelor, ea a
dat naştere la 29 de viţei, dintre care 11 au fost înregistraţi în Registrul genealogic. William
McCombie din „Tillyfour” este considerat cel care a păstrat şi a îmbunătăţit foarte mult rasa
Aberdeen Angus. McCombie este cunoscut pentru precauţia cu care a planificat împerecherile,
managementul prudent, succesul său de neegalat la expoziţii şi în mediatizarea vitelor sale renumite.
Primul transport de bovine Aberdeen Angus în Noua Zeelandă, ce conținea un singur taur şi trei
vaci, a fost înregistrat în 1863.
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Rasa Aberdeen Angus în România
În România rasa Aberdeen Angus a apărut prima oară în perioada anilor 1958-1961 fiind
aduși tauri de reproducție pentru a fi folosiți la încrucişări industriale cu vaci slab productive din
rasele locale în vederea obţinerii de metiși cu rezultate bune pentru producţia de carne. Primul
transfer de embrioni a fost realizat în anul 2000 la ferma Zănești a celor de la TCE 3 Brazi Piatra
Neamț. Au fost sincronizate vaci din rasele Bălțată Românească, Holstein și Brună, iar embrionii au
fost aduși de către Dr. Pachițanu Ioan Vasile și Prof. Robertson din Statele Unite ale Americii.
Acestea au fost doar două inițiative fără continuitate pentru rasa Aberdeen Angus în România. În
decursul anului 2008, a avut loc primul import semnificativ de taurine din rasa Aberdeen Angus,
țara de proveniență fiind Germania; a fost vorba de un grup de 120 de juninci, care și-au găsit
adăpostul la o fermă nou înființată lângă Sibiu. Din cauza fluctuației și în general a scăderii prețului
litrului de lapte, mulți fermieri au început să opteze ulterior pentru încrucișări și cumpărări de taurine
din rasa Aberdeen Angus. Suprafețele mari de pășuni naturale, clima, relieful, variația precipitațiilor,
solul, calitatea furajelor sunt unele din marile atuuri ale României pentru a crește această rasă de
calitate în sistem extensiv.
Având în vedere repartizarea efectivelor de taurine de rasă Aberdeen Angus în România,
precizăm că teritoriul geografic de derulare a programului de ameliorare la rasa Aberdeen Angus îl
constituie tot teritoriul geografic al României conform Listei crescătorilor care participă la derularea
programului de ameliorare.
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3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CRESCĂTORILOR
CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL DE
AMELIORARE
Crescătorii au următoarele obligații:


Să respecte prevederile prezentului Program de ameliorare al rasei Aberdeen Angus în

România și metodologia de control oficial al performanțelor pentru producția de carne la rasa
Aberdeen Angus;


Să cuprindă animalele în Programul de Ameliorare, să respecte datele de control (grafic

C.O.P.), de supracontrol, să pregătească taurinele (tineretul) pentru control și să aibă minime dotări
tehnice pentru efectuarea controlului, în cazul în care fermierul nu respectă aceste aspecte privind
controlul, i se va emite un proces verbal scris, la trei astfel de procese verbale va fi eliminat din
cadrul programului de ameliorare pentru rasa Aberdeen Angus;


Cel puțin un eveniment reproductiv (montă/fătare) să aibă loc în cadrul Programului de

Ameliorare; în caz contrar se fac teste ADN animalelor care urmează să fie înscrise.


Să comunice la timp toate evenimentele din fermă conform documentelor de notificare:

înregistrare monte MN/IA (anexa 3), înregistrare viţei (anexa 8) şi intrări/ieşiri (anexa 10), în cazul
în care aceste documente de notificare (anexe) nu sunt transmise la timp li se va emite un proces
verbal scris, la trei astfel de procese verbale crescătorul/membrul va fi eliminat din cadrul
programului de ameliorare. Notificările se transmit astfel:
 Până în 10 aprilie pentru primul trimestru (ianuarie, februarie, martie)
 Până în 10 iulie pentru trimestrul 2 (aprilie, mai, iunie)





Până în 10 octombrie pentru trimestrul 3 (iulie, august, septembrie)



Până în 10 ianuarie pentru trimestrul 4 (octombrie, noiembrie, decembrie)
Dacă una sau mai multe condiţii nu sunt îndeplinite sau dacă datele transmise nu corespund

condițiilor impuse de către programul de ameliorare, Asociația Aberdeen Angus Romania poate
oricând să refuze recunoaşterea informaţiilor prin notificarea crescătorului în cauză și solicitarea de
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a efectua teste/ profile A.D.N. pentru a verifica dacă ceea ce este înscris în documente corespunde
cu realitatea din fermă.


Dacă în timpul efectuării unui supracontrol, s-au observat nereguli sau neconcordanțe în ceea

ce privește aprecierea fenotipică și standardele rasei Aberdeen Angus, documentele care atestă rasa,
emise anterior, se pot anula (certificate zootehnice, autorizații de montă) ;


Controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne nu poate fi efectuat pentru

aceeași exploatație de două asociații acreditate în acest scop;


Transmiterea obligatorie a copiilor după pașapoartele vițeilor, după întocmirea acestora de

către D.S.V.S.A.;


Să își achite la timp facturile către Asociația Aberdeen Angus Romania, aferente serviciilor

prestate de către aceasta, în caz contrar se va emite un avertisment scris, iar la trei astfel de
avertismente, crescătorul va fi eliminat din cadrul programului de ameliorare. Factura de cotizație
ca și membru al Asociației Aberdeen Angus Romania se va efectua pentru toate femelele și masculii
cu vârsta de peste 15 luni aflate în exploatație la data de 31 decembrie a anului precedent; facturarea
pentru serviciul de Control Oficial al Performanțelor pentru producția de carne se va efectua pentru
toate femelele cu vârsta de peste 15 luni aflate în exploatație la data de 31 decembrie a anului
precedent. Facturarea serviciilor de Registru Genealogic se va emite pentru tot efectivul aflat în
exploatație la data de 31 decembrie a anului precedent.


Procesele verbale (avertismentele) sunt întocmite din două în două săptămâni în caz de

nevoie;


În cazul achitării facturilor prin virament bancar/ordin de plată, plătitorul (fermierul) are

obligația de a suporta integral comisioanele și dobânzile aferente plăților efectuate.


Dacă un crescător este eliminat de la desfășurarea programului de ameliorare sau dacă se

retrage de bună voie, se reziliază contractul de Registru Genealogic și contractul de Control oficial
al Performanțelor pentru producția de carne și nu mai poate solicita revenirea în programul de
ameliorare desfășurat de asociație decât după cel puţin 12 luni de la data încetării precedentului
contract. Reînscrierea în programul de ameliorare se poate face doar după cel puțin 12 luni de la
data excluderii prin transmiterea unei solicitări de reînscriere care va trebui aprobată de către
Consiliul Director. Excluderea atrage după sine și neacordarea subvenției de carne.
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Dacă un crescător este suspect în caz de fraudă sau uz de fals, va fi eliminat din programul

de ameliorare automat și pedepsit conform legii în vigoare, de aceea obligația dumneavoastră este
să transmiteți documentele corecte.


Să deţină registre şi alte evidenţe cerute de legislația în vigoare și de prezentul program de

ameliorare;


Să notifice prompt Asociației Aberdeen Angus Romania apariţia unor situaţii sanitar

veterinare care modifică condiţiile stabilite iniţial, după apariţia unor asemenea situaţii vor fi
organizate controale periodice până la revenirea condiţiilor stabilite iniţial.


Să permită liberul acces al persoanelor din cadrul Asociației Aberdeen Angus Romania

pentru controlul animalelor, documentelor şi pentru verificări suplimentare;


Să furnizeze toate informațiile și documentele solicitate de către Asociația Aberdeen Angus

Romania în termen de cinci zile de la solicitarea acestora.


Să respecte prevederile prezentului program de ameliorare al rasei Aberdeen Angus în

România;


Să informeze Asociația Aberdeen Angus Romania dacă doresc să participe cu animale

înscrise în Registrul Genealogic la expoziții, licitații sau orice alte evenimente oficiale.


Pentru a beneficia de ajutorul de stat pentru taurinele din rasă curată Aberdeen Angus

conform ordinului 1179/2015, înscrierea în programul de ameliorare se va face maximum până la
31 octombrie a anului în curs; cei înscriși după această dată nu vor beneficia de ajutorul de stat
și vor achita contravaloarea serviciilor integral.


Să dețină și să pună la dispoziție atestatul de producător valabil pe toată perioada desfășurării

contractului de Registru Genealogic;


Toate bovinele din fermă să fie identificate şi înregistrate conform sistemului oficial, să fie

crotaliate și să aibă pașapoarte;


Să utilizeze însămânţarea artificială, monta naturală autorizată sau transferul de embrioni, ca

metodă de reproducţie pentru animalele din fermă;


Să înregistreze corect datele minime necesare pentru a se putea efectua controlul: greutatea

viţelului la naştere, uşurinţa la fătare, culoarea, sexul;


Informează Asociația Aberdeen Angus Romania în cazul în care constată diferențe între

numărul de animale din programul informatic “BIDAA” și efectivul din fermă;
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Crescătorii au următoarele drepturi:



De înscriere a animalelor lor de reproducţie de rasă pură în secţiunea principală a registrului

genealogic stabilit pentru rasa respectivă de societatea de ameliorare;


De înregistrare a animalelor într-o secţiune suplimentară a registrului genealogic stabilit

pentru rasa respectivă de societatea de ameliorare;


De eliberare a unui certificat zootehnic;



De a li se furniza, la cerere, rezultate actualizate ale testării performanţelor (controlul oficial

al performanțelor) şi ale evaluării genetice pentru animalele lor de reproducţie, atunci când aceste
rezultate sunt disponibile;


De a avea acces la toate celelalte servicii legate de programul de ameliorare, pe care

Asociația Aberdeen Angus România le desfăşoară prin programul de ameliorare și le furnizează
crescătorilor participanţi;


Să participe la expoziţii, concursuri şi alte manifestări organizate de Asociația Aberdeen

Angus Romania;


Dreptul de a primi suport în scopul completării documentelor din partea personalului

executiv al asociației;


Dreptul de a li se efectua Controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne;



Să primescă rezultatele controlului validate;



Să li se elibereze toate documentele solicitate dacă respectă prevederile prezentului program

de ameliorare elaborat de Asociația Aberdeen Angus Romania;


Crescătorul are dreptul să solicite retragerea de la desfășurarea programului de ameliorare

prin rezilierea contractului de Registru Genealogic, crescătorul va solicita aceasta în scris cu cel
puţin 30 de zile înainte de data rezilierii;


Dreptul de a fi informați despre activitățile Programului de ameliorare;



Dreptul de a li se calcula valori de ameliorare și performanțe, conform obiectivelor din

Programul de ameliorare al rasei Aberdeen Angus;
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4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI
ABERDEEN ANGUS ROMANIA

Odată cu obținerea acreditării nr. 7/18.11.2015 pentru serviciile de întocmire și menținere
a Registrului Genealogic la rasa Aberdeen Angus, Asociația Aberdeen Angus Romania, ca societate
de ameliorare recunoscută de autoritatea competentă, are următoarele drepturi și obligații:

Asociația Aberdeen Angus Romania are următoarele obligații:


Să respecte prevederile Programului de ameliorare.



Să respecte și să realizeze aspectele privind direcțiile și obiectivele de ameliorare al rasei

Aberdeen Angus în România;


Înregistrează datele colectate în baza de date a Asociației Aberdeen Angus Romania -

“BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen Angus”


Calcularea performanțelor de referință și a valorilor de ameliorare pentru taurinele înscrise

în Programul de ameliorare al rasei Aberdeen Angus;


Supravegherea îndeaproape a tuturor crescătorilor care participă la desfășurarea programului

de ameliorare cu privire la respectarea obiectivelor și regulilor Programului de ameliorare al rasei
Aberdeen Angus în România;


De a înscrie/înregistra în programul de ameliorare toate animalele de reproducție care

respectă regulile de înscriere;


De a asigura logistica și monitorizarea permanentă pentru emiterea Certificatelor

Zootehnice;


Realizarea unei baze de date cu profilele A.D.N. a taurilor de reproducție din România pentru

verificarea/stabilirea identității, ascendenței taurinelor din rasa Aberdeen Angus;


Transmiterea tuturor membrilor a diferitelor informații sau modificări făcute în cadrul

Programului de ameliorare;


Realizarea de supracontroale și apreciere fenotipică – bonitare;



Consiliul Director trebuie să voteze responsabilul pentru Controlul Oficial al Performanțelor

pentru producția de carne la taurinele din rasa Aberdeen Angus din cadrul echipei executive;
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Informează crescătorii cu privire la metodologia de efectuare a controlului oficial al

performanțelor pentru producţia de carne;


Obligația de a analiza dosarele primite de la fermieri și de a decide dacă sunt îndeplinite

condițiile de acceptare în programul de ameliorare și înscriere/înregistrare a animalelor lor de
reproducție în Registrul Genealogic;


Întocmeşte un grafic de control anual pentru toți membrii înscriși în controlul oficial al

performanțelor pentru producția de carne, acesta va fi transmis la începutul fiecărui an crescătorilor
membri. Graficul de control va cuprinde perioadele de timp pentru realizarea cântăririlor ;


Controlorul editează buletinul de control şi se prezintă cu el în fermă înaintea fiecărui

control, buletinul de control trebuie semnat și ștampilat (după caz) de fermier;


Actualizează graficul de control, dacă este necesar şi informează crescătorul cu privire la

modificările realizate;


Se asigură permanent că echipamentele de măsurare utilizate (cântarele) sunt verificate

metrologic. În caz contrar datele colectate nu vor fi validate;


Verifică datele colectate şi validează informațiile primite de la fermieri;



Realizează supracontrolul şi sondaje regulate conform capitolului de supracontroale;



Analizarea dosarelelor primite de la fermieri pentru a decide dacă sunt îndeplinite condițiile

de aderare la programul de ameliorare;


Orice modificare sau orice copiere a documentelor oficiale ale Programului de ameliorare

pentru rasa Aberdeen Angus în România reprezintă fals și se pedepsește conform legislației în
vigoare.
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Asociația Aberdeen Angus Romania are următoarele drepturi:



Societăţile de ameliorare sau exploataţiile de ameliorare au dreptul de a exclude crescătorii

de la participarea programului de ameliorare dacă aceştia nu respectă normele stabilite de programul
de ameliorare sau obligaţiile stabilite prin normele de procedură;


Dreptul de a decide dacă încredințează activități specifice legate de testarea performanțelor

(controlul oficial al performanțelor/determinarea calității genetice) asociațiilor acreditate pentru
efectuarea Controlului Oficial al Performanțelor pentru producția de carne la rasa Aberdeen Angus
conform Regulamentului nr. 1012 din 08 iunie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului
Uniunii Europene;


Dreptul de a solicita de la crescători toate documentele necesare desfășurării în condiții

normale a activităților;


Dreptul de a analiza solicitările primite de la crescători referitoare la desfășurarea

programului de ameliorare și de a decide dacă sunt îndeplinite toate condițiile stabilite prin prezentul
program de ameliorare;


Dreptul de a anula orice hotărâre sau acte emise dacă se constată că datele transmise de către

crescător sunt ilegale sau false;


Dreptul de a modifica programul de ameliorare ori de câte ori este novoie în vederea

îmbunătățirii și eficientizării activității asociației;
Controlorii desemnați pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor pentru
producția de carne la rasa Aberdeen Angus au următoarele obligații:


Respectă metodologia de lucru privind efectuarea Controlului Oficial al Performanţelor

pentru producţia de carne;


Respectă graficul de control întocmit de către asociația acreditată pentru efectuarea

controlului oficial al performanțelor pentru producția de carne (Anexa 1);


Utilizează buletinele de control generate din aplicația “BIDAA – Baza Informatică de

Date Aberdeen Angus” furnizată de către Asociaţia Aberdeen Angus Romania. Pentru fiecare
animal existent în buletin, controlorul va înregistra greutatea la data cântăririi şi observaţii, prezența
14
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petelor și a coarnelor, prezența diferitelor anomalii sau malformații necorespunzătoare rasei
Aberdeen Angus. Buletinul de control este validat de către controlor și introdus în programul
informatic “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen Angus” în termen de 10 zile
lucrătoare şi rezultatele validate sunt transmise fermierului la finalul semestrului de cântărire.


Efectuează controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne la animalele care se

încadrează în una din cele trei categori de cântărire ( G200, G300 , G365);


Listează rapoartele de cântăriri și le trimite fermierilor la sfârșitul fiecărui semestru;



Arhivează buletinele de control după ce datele de pe acestea sunt înregistrate în sistemul

informatic “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen Angus”.


Să fie persoane integre care să ofere garanţia exercitării funcţiei în conformitate cu normele

în vigoare.


Imposibilitatea participării la efectuarea controlului va fi comunicată de către controlor

Asociației Aberdeen Angus Romania înainte cu cel puțin 24 ore de a se intra în ferma programată,
pentru găsirea soluţiilor de reprogramare a fermei în cauză.

În ziua în care se merge la control trebuie să se respecte următorii pași:


Să se prezinte mai devreme de ora în programată pentru începerea cântăririlor şi să verifice

cântarul;


Să verifice indentitatea animalelor;



Să consemneze animalele lipsă din buletinul de control şi cauza lipsei, a cazurilor de boală

sau dacă nu sunt respectate caracterele rasei Aberdeen Angus;


Să efectueze controlul propriu-zis: cântărirea animalelor, completarea buletinelor de control

(semnarea acestora), procesul verbal;


Să verifice stadiul înregistrărilor (din documentele de înregistrare existente obligatoriu în

fiecare fermă) privind evenimentele care au avut loc de la ultimul control, respectiv însămânţări,
fătări, înţărcări, avorturi;


Să verifice prin sondaj conformitatea datelor din documentele de notificare cu datele din

documentele de înregistrare și cu taurinele din fermă;
15
Asociaţia Aberdeen Angus România

office@aberdeenangus.ro

www.aberdeenangus.ro

Str. Octavian Goga, nr. 1 RO - 550370 Sibiu

Controlorii desemnați pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor pentru
producția de carne au următoarele drepturi:


De a fi instruiți de către responsabilul Asociaţiei Aberdeen Angus Romania desemnat,

pentru o perioadă de două săptămâni. În primele zile se va realiza instruirea teoretică, prezentarea
metodologiei de Control Oficial al Performanţelor pentru producţia de carne, a prevederilor
legislaţiei în vigoare Ordinului nr. 19/2006, Regulamentului nr. 1012 din 08 iunie 2016 al
Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene şi a reglementărilor ICAR care fac
referire la acestă activitate. În următoarele zile se vor realiza demonstraţii practice în fermele
cuprinse în control. Instruirea controlorilor angajaţi se va face ori de câte ori situaţia o impune.


De a efectua controlul oficial al perfomanțelor pentru producția de carne cu echipamente

performante;


Să i se asigure condiții optime pentru buna desfășurare a activității.
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5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIILOR
COLABORATOARE
În urma primirii acreditării cu nr. 7/18.11.2015 pentru serviciile de întocmire și menținere
a Registrului Genealogic la rasa Aberdeen Angus și în conformitate cu Regulamentul nr. 1012 din
08 iunie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, Asociația Aberdeen
Angus Romania își rezervă dreptul de a decide dacă încredințează activități specifice legate de
testarea performanțelor asociațiilor acreditate de autoritatea competentă pentru aceste activități.

Asociațiile colaboratoare au următoarele obligații:


Să fie acreditate pentru Controlul Oficial al Performanțelor pentru producția de carne la

rasele de carne;


Să dețină căntar omologat metrologic conform standardelor în vigoare;



Să asigure personal calificat precum și logistica pentru introducerea datelor de control în

aplicația “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen Angus”


Să trimită dosarele fermierilor actualizate în “BIDAA – Baza Informatică de Date

Aberdeen Angus”, în ordine și la timp pentru a putea beneficia de serviciile Registrului Genealogic;


Să întocmească un grafic de control cu toate fermele la care se efectuează controlul și să se

respecte aceste date. În cazul în care apar modificări, acestea trebuie transmise Registrului
Genealogic înainte cu cel puțin 24 ore de a se intra în ferma reprogramată;


Să introducă datele în aplicație, fără întârziere în cel mult 10 zile lucrătoare de la data

controlului de către controlorul care a fost în fermă;


Să participe la instruirile organizate de către conducătorii Registrului Genealogic;



Să respecte regulamentul Registrului Genealogic, Norma Tehnică, metodologia Controlului

Oficial al Performanțelor pentru producția de carne, din prezentul Programul de Ameliorare și
obiectivele acestuia, pentru rasa Aberdeen Angus;


Să se supună oricând supracontrolului venit din partea societății de ameliorare.



Dacă nu sunt respectate aceste condiții, contractul va fi reziliat pe cale legală, conform

contractelor de colaborare semnate de ambele părți.
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Orice modificare sau orice copiere a documentelor oficiale ale Programului de ameliorare

pentru rasa Aberdeen Angus în România reprezintă fals și se pedepsește conform legislației în
vigoare.

Asociațiile colaboratoare au următoarele drepturi:


Dreptul de a fi informați despre activitățile Programului de ameliorare.



Dreptul de a li se calcula valori de ameliorare și performanțe conform obiectivelor din

Programul de ameliorare al rasei Aberdeen Angus;


Dreptul de a cere excluderea unui crescător din programul de ameliorare dacă nu respectă

prevederile prezentului program de ameliorare, după verficarea acesteia de ambele părți, în prealabil.


Dreptul de a li se pune la dispoziție un program informatic conform cerințelor actuale;
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6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Toți participanții la programul de ameliorare și Asociația Aberdeen Angus Romania vor face
toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută
care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
Dacă în termen de 15 zile calendaristice crescătorii și Asociația Aberdeen Angus Romania nu
vor putea rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe neînțelegerile/disputele/divergențele ivite
între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Program de ameliorare, oricare dintre
părți va putea solicita soluționarea prin mediere a divergențelor, în cazul în care dezacordurile dintre
părți nu se pot soluționa prin mediere acestea vor fi supuse Consiliului Director spre soluționare pe
cale legală.

7. IDENTIFICAREA TAURINELOR DIN RASA ABERDEEN
ANGUS
Este aplicată și recunoscută schema unică de identificare națională pentru animalele din
specia taurine în conformitate cu legislația în vigoare. Toate bovinele din România sunt identificate
în exploatația în care s-au născut utilizându-se două crotalii auriculare, imprimate cu același cod
unic de identificare în termen de 21 de zile de la naștere.
Codul de identificare al bovinei va fi format din 14 caractere ce vor fi menționate în bazele
de date, două litere urmate de codul numeric format din 12 cifre, caracterele având următoarea
semnificație: primele două litere reprezentând codul ISO al țării, respectiv RO, primele două cifre
sunt codul județului unde s-a născut animalul, a treia cifră este pentru control iar următoarele nouă
cifre reprezintă numărul de ordine al animalului.
Identificarea taurinelor se realizează pe baza documentelor de notificare, în cazul în care un animal
își pierde una dintre crotalii, aceasta va fi înlocuită cu un duplicat identic. Animalele provenite din
import își pastrează crotalia și numărul din țara de origine (există excepții pentru animalele venite
din afara Uniunii Europene).
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8. METODOLOGIA CONTROLULUI OFICIAL AL
PERFORMANȚELOR (Anexa 1)

Controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne în fermă este punctul de
plecare în organizarea ameliorării genetice a taurinelor din rasa Aberdeen Angus.
Înainte de începerea controlului oficial al performanțelor pentru producția de carne la rasa
Aberdeen Angus, originea fiecărui animal trebuie certificată (validată) și introdusă doar în
programul informatic “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen Angus”, dezvoltat de
Asociația Aberdeen Angus Romania pentru calcularea performațelor și estimarea valorii genetice
a unui animal (metodă de estimare ce ține cont de înrudirea între animale și de performanțele
fiecăruia dintre ei).
Colectarea datelor și asigurarea corectitudinii controlului oficial al performanțelor pentru
producția de carne la rasa Aberdeen Angus sunt realizate respectând prevederile Regulamentului
nr. 1012 din 08 iunie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene și î n acord
cu reglementările ICAR. Organizarea controlului oficial al performanțelor pentru producția de
carne este realizat de către Asociația Aberdeen Angus Romania acreditată pentru efectuarea
serviciului de determinare a calitații genetice la rasele de taurine de carne, acreditare nr.
45/04.12.2013.
Identificarea și individualizarea, intră în atribuțiile crescătorului care completează registrul
de montă (anexa 3) și înregistrează data nașterii, greutatea vițeilor la naștere, culoarea, părinții,
condițiile în care se realizează fătarea în documentul de notificare – înregistrare viței (anexa 8).
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Obiectivele controlului oficial al performanțelor pentru producția de carne sunt următoarele:


Lărgirea bazei de selecție, estimarea valorilor de ameliorare și aplicarea programului de

ameliorare cu ajutorul performanțelor calculate pentru taurinele înscrise în departamentul de control
oficial al performanțelor pentru producția de carne la rasa Aberdeen Angus.


Îmbunătățirea managementului fermelor prin utilizarea rapoartelor tehnice obținute în urma

controlului oficial al performanțelor pentru producția de carne, dezvoltarea infrastructurilor și
condițiilor de creștere a taurinelor;


Organizarea regional – teritorială a controlului oficial al performațelor pentru producția de

carne la rasa Aberdeen Angus;


Dezvoltarea programului informatic “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen

Angus” necesar pentru a monitoriza efectivul de animale și performanțele acestora pentru o mai
bună selecție a animalelor folosite la reproducție.


Calcularea performanțelor taurinelor la diferite vârste.

Organizarea Controlului Oficial al Performanțelor
pentru producția de carne la rasa Aberdeen Angus
Controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne în fermă este punctul de
plecare în organizarea ameliorării genetice a taurinelor din rasa Aberdeen Angus.
Înainte de începerea controlului oficial al performanțelor pentru producția de carne la rasa
Aberdeen Angus, originea fiecărui animal trebuie certificată (validată) și introdusă doar în
programul informatic “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen Angus” dezvoltat de
Asociația Aberdeen Angus Romania pentru calcularea performațelor și estimarea valorii genetice
a unui animal (metodă de estimare ce ține cont de înrudirea între animale și de performanțele
fiecăruia dintre ei).
Identificarea și individualizarea, intră în atribuțiile crescătorului care completează registrul
de montă (anexa 3) și înregistrează data nașterii, greutatea vițeilor la naștere, culoarea, părinții,
condițiile în care se realizează fătarea în documentul de notificare – înregistrare viței (anexa 8).
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Metode de control

Controlul Oficial al Performanțelor pentru producția de carne se realizează prin metodele de
control A, B și C.


Metoda A – Toate controalele sunt efectuate de către un reprezentant oficial al unei asociații

acreditate pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor pentru producția de carne.


Metoda B – Toate controalele sunt efectuate de către crescător sau reprezentantul său.



Metoda C – Toate controalele sunt efectuate de către crescător sau reprezentantul său și de

un reprezentant al asociației de control acreditată.
Intervalul dintre două cântăriri este de cel puțin 60 de zile și de cel mult 210 zile.
Toți crescători care solicită efectuarea controlului prin metoda B vor fi analizați și posibil
autorizați de către Comisia tehnică a Asociației Aberdeen Angus Romania, pentru efectuarea
controlului în ferma proprie, a serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale
după efectuarea cursurilor de instruire organizate de aceasta – art.5 alin (2) din OM 188 /2011.
Controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne va fi organizat în următoarele
tipuri de unități:


Fermele de alăptare de la naștere la înțărcare;



Fermele de finisare de la înțărcare până la sacrificare;
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Cântare
Controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne se efectuează de către
Asociația Aberdeen Angus Romania cu cântare omologate metrologic. Cântarele utilizate pentru
determinarea greutăţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:


Limită de cântărire cuprinsă între 0 kg (limită minimă) şi 2000 kg (limită maximă);



Cântarul trebuie să aibă platformă şi împrejmuire metalică pentru contenţia animalelor;



Erorile maximale tolerate sunt: între 0 kg şi 100 kg. de ± 1 kg, între 101 kg şi 500 kg de ± 2

kg , între 501 kg şi 1000 kg de ± 3 kg, peste 1001 kg de ± 5 kg;


Toate cântarele utilizate în Controlul Oficial al Performanţelor pentru producția de carne

trebuie să îndeplinească cerinţele minimale prezentate anterior.


Fiecare cântar utilizat în cadrul controlului oficial al performanţelor pentru producția de

carne trebuie să fie supus unor verificări metrologice periodice.Verificarea metrologică a mijloacelor
de măsurare supuse controlului metrologic legal se execută în conformitate cu prevederile normelor
de metrologie legală şi/sau ale normelor de metrologie legală CEE, de către laboratoarele din
structura sau în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală sau, după caz, de către
laboratoarele de metrologie autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Verificările
metrologice ale cântarelor se fac anual, fiecare verificare este consemnată în fişa metrologică care
va fi prezentată la fiecare cântărire.


Utilizarea unui cântar este suspendată dacă în urma verificării metrologice rezultatul este

“RESPINS” sau nu are efectuate verificările metrologice.
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Admiterea animalelor în Controlul Oficial al Performanțelor
pentru producția de carne la rasa Aberdeen Angus
Înscrierea în controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne este dată de
acceptarea crescătorului în programul de ameliorare și înscrierea/înregistrarea animalelor lor de
reproducție în registrul genealogic.
Fermierii trebuie în primă fază să trimită o copie a documentelor animalelor pentru a fi
verificate și a vedea dacă sunt eligibili pentru înscriere, ulterior înscrierii se obligă să respecte
prezenta metodologie şi modificările ulterioare.

Condiţiile pentru admiterea în controlul oficial al performanțelor pentru producția de
carne



Sunt eligibile toate exploatațiile care dețin minimum 10 taurine din rasa Aberdeen Angus

cu origine certificată (rasă curată) sau majoritar rasă curată ( peste 50%) cât și femele metise care
îndeplinesc condițiile de înregistrare în secțiunea suplimentară.


Masculii utilizaţi la reproducţie (montă naturală sau însămânţare artificială) sunt autorizaţi

pentru montă, să aibă certificate zootehnice,

au profile A.D.N. și sunt înscriși în secțiunea

principală, clasa Tauri, subclasa A. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului program de ameliorare,
taurii care urmează a fi autorizați pentru montă naturală prima oară în viață, trebuie să aibă cel puțin
15 luni, să aibă certificate zootehnice, să fie înscriși în secțiunea principală, clasa Tauri, subclasa A,
iar tauri care au avut autorizații în trecut vor continua cu aceleași condiții de autorizare.
 Efectivele de animale sunt supuse controlului sanitar veterinar al statului.
 Controlul oficial al perfomanțelor pentru producția de carne necesită un sistem de înregistrare
pentru viței, pentru rasa Aberdeen Angus și metișii acestei rase, identificarea și înregistrarea se face
doar în programul informatic “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen Angus”, dezvoltat
de Asociația Aberdeen Angus Romania.
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Datele obligatorii ce trebuie introduse sunt:


Identificarea animalului (număr matricol);



Data nașterii;



Rasa;



Numărul de ordine al fătării prin care i s-a dat naștere (rangul fătării);



Sexul;



Greutatea la naștere;



Identificarea părinților;



Culoarea;



Tipul de montă prin care a fost obținut sau tipul de produs (fătare simplă sau gemelară, montă

naturală, însămânțare artificială sau embriotransfer);


Identificarea fermei unde a fost născut.
Toate aceste înregistrări sunt cuprinse în Documentul de notificare înregistrare viței (anexa

8) a prezentului program de ameliorare. În caz de suspiciuni sau nerespectarea parametrilor de
reproducție trebuie efectuate obligatoriu teste A.D.N..
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Documentele de notificare (anexe)



Modul de colectare, arhivare, actualizare şi gestionare a datelor pentru funcţionarea

controlului oficial al performanțelor pentru producția de carne este propusă de echipa executivă a
Asociației Aberdeen Angus Romania Comisiei tehnice a Registrului Genealogic şi este supusă
aprobării Consiliului Director.


Fermierul are obligația să comunice la timp toate evenimentele din fermă conform

documentelor de notificare: înregistrare monte MN/IA (anexa 3), înregistrare viţei (anexa 8) şi
intrări/ieşiri (anexa 10) în termenul menționat anterior.
Transmiterea notificărilor trimestriale se va face obligatoriu în primele 10 zile ale lunii următoare a
trimestrului. Aceste documente se trimit trimestrial astfel:
 până în 10 aprilie pentru primul trimestru (ianuarie, februarie, martie)
 până în 10 iulie pentru trimestrul 2 (aprilie, mai, iunie)
 până în 10 octombrie pentru trimestrul 3 (iulie, august,septembrie)
 până în 10 ianuarie pentru trimestrul 4 (octombrie, noiembrie, decembrie) .


Notificările se vor transmite în copie (originalul se va păstra de către fermier în registrul

fermei), semnate, ștampilate (specificare valabilă pentru persoane juridice), cu număr de ordine și
cu toate rubricile completate. În cazul transmiterii notificărilor incomplete și/sau incorect întocmite
și/sau netransmise în primele 10 zile ale lunii următoare trimestrului încheiat, acestor ferme li se vor
întocmi procese verbale de nerespectare a reglementărilor controlului oficial al performanțelor
pentru producția de carne. Acestea se pot transmite fizic sau se pot completa online în baza de date
BIDAA a Asociației Aberdeen Angus Romania;



Transmiterea obligatorie a copiilor după pașapoartele vițeilor, după întocmirea acestora de

către D.S.V.S.A.;
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Documentele de notificare recunoscute de către Asociația Aberdeen Angus Romania
sunt:


Documentul de notificare a montelor (Anexa 3), acesta va cuprinde următoarele informații

obligatorii: numărul matricol al femelei, acţiunea (M.N., MNh), data montei sau intervalul de montă
în cazul montei în harem, numărul matricol şi numele taurului partener, numărul autorizaţiei pentru
taurul utilizat la MN. Documentul se completează în ordinea cronologică a efectuării montelor şi se
semnează de către crescător.


Buletinul de însămânțare înlocuiește Anexa 3 și conține obligatoriu următoarele informații :

cod operator, număr buletin de însămânțare, numărul matricol al femelei, data însămânțării, codul
taurului partener, numele taurului, ștampila operatorului însămânţător şi semnătura acestuia.


Documentul de notificare a transferului de embrioni va cuprinde: număr matricol femelă

receptoare, data ET, matricol şi nume vacă donatoare, matricol şi nume taur donator, cod operator
ET. Documentul va fi însoţit de certificatul de identificare al embrionului şi certificatele zootehnice
ale părinţilor. (Anexa 4)


Document notificare înregistrare viței sau avort (Anexa 8) – trebuie să cuprindă obligatoriu

următoarele informații: crotaliu produs, data nașterii, sex, rasa părinților, crotaliu mamă, crotaliu
tată, rangul fătării, ușurința la fătare, greutatea la naștere, culoare.


Documentul de notificare intrări /ieșiri (Anexa 10) - care trebuie să cuprindă în mod

obligatoriu crotaliul animalului , sexul, data nașterii, exploatația de unde provine, data la care se face
mișcarea, cauza intrării / ieșirii ( cumpărare/ transfer , vânzare/ abatorizare/ moarte /autoconsum
/transfer), datele exploatației cumpărătoare/ vânzătoare (cod exploatație, nume, CUI/CNP, adresa
completă);


Buletin de control oficial al performanțelor pentru producția de carne – este emis de către

Asociația Aberdeen Angus Romania din programul informatic “BIDAA – Baza Informatică de
Date Aberdeen Angus” pentru taurinele din rasa Aberdeen Angus care se încadrează la una din
cele 3 categorii de vârstă care vor fi cântărite (G200, G300, G365).


Proces verbal de constatare la fața locului privind controlul oficial al performanțelor pentru

producția de carne la rasa Aberdeen Angus (avertisment) - este încheiat de persoana responsabilă
pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor pentru producția de carne în care se constată
că nu s-au respectat condițiile minime pentru efectuarea controlului;
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Notă de supracontrol privind controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne la

rasa Aberdeen Angus - este întocmit de către comisia de supracontrol în momentul în care se merge
în fermă și conține rezultatele verificărilor efectuate la fața locului.


Toate documentele de notificare trebuie păstrate în exploataţie cel puţin 5 ani. În acest interval

de timp, documentele pot fi cerute oricând de către Asociația Aberdeen Angus Romania. Monta
se execută de regulă natural (în harem), cu tauri autorizaţi, avându-se în vedere evitarea
consagvinizării, în alegerea taurului se ţine cont de ascendenţa sa prin analiza certificatului
zootehnic, de performanţele proprii obţinute în urma controlului oficial al performanţelor pentru
producția de carne, inclusiv rezultatele aprecierii fenotipice - bonitării.
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Controlul Oficial al Performanțelor pentru producţia de carne în
fermele de alăptare de la naştere la înţărcare
Controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne în fermele de alăptare de la
naștere la înțărcare la rasa Aberdeen Angus se aplică animalelor în funcție de categoria de vârstă la
care se încadrează:
Greutatea la vârsta de 7 luni (G200): vârsta minimă 90 zile – vârsta maximă 250 zile, vârsta
normală la care se face cântărirea fiind de 200 zile; Acest control se realizează conform
reglementărilor internaționale stabilite de comisia ICAR.
Aceasta are drept scop îmbunătăţirea managementului fermei și evaluarea genetică a
performanţelor proprii. Metoda de control utilizată este metoda A. Intervalul dintre două cântăriri
este de cel puțin 60 de zile și de cel mult 210 zile.
Crescătorii au obligaţia de a notifica toate fătările care au loc în efectivul de taurine controlat,
conform documentului notificare înregistrare viţei (Anexa 8).
O cântărire este definită ca o greutate brută individuală măsurată cu un cântar omologat
metrologic, excluzând orice alt dispozitiv de cântărire sau orice alt tip de estimare a greutăţii inclusiv
de recalculare a greutăţii (barimetrie, conversia greutăţii în carcasă în greutate vie pe baza
randamentului la sacrificare, estimare, etc.). Greutatea va fi exprimată în kilograme.
Pentru a interpreta creşterea unui animal este necesar să fie efectuată cântărirea la naștere de
către crescător și să se obţină o greutate pentru anumite vârste de referinţă. O vârstă de referinţă este
reprezentată de un moment particular din viaţa unui animal cum ar fi înţărcarea sau intrarea la
reproducţie. Aceste vârste de referinţă sunt predefinite şi caracterizează anumite faze de dezvoltare
identificate şi standardizate.
În practică aceste greutăţi nu pot fi obţinute în urma unor cântăriri realizate chiar la vârsta
dorită motiv pentru care este necesar ca aceste cântăriri să se realizeze la vârste diferite şi să existe
anumite formule de calcul pentru a obţine greutatea unui animal la o vârsta dorită cu o precizie
compatibilă cu cântărirea animalului chiar la vârsta dorită.
Datele înregistrate până la înţărcare sunt utilizate pentru a calcula greutatea corectată pentru
vârsta de 200 zile şi sporul mediu zilnic al animalelor corespunzător perioadei de referinţă (SMZ:
spor mediu zilnic în g/zi). Greutatea corectată pentru vârsta de 200 zile permite compararea
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animalelor între ele şi raportarea acestora la obiectivul propus şi permite estimarea capacităţii de
creştere a viţeilor. Sporul mediu zilnic permite evaluarea conduitei de creştere a animalelor;

Controlul Oficial al Performanțelor pentru producţia de carne în
fermele de finisare
Controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne în fermele de finisare la rasa
Aberdeen Angus se aplică animalelor în funcție de categoria de vârstă la care se încadrează:


Greutatea la vârsta de 10 luni (G300): vârsta minimă 251 zile - vârsta maximă 319 zile, vârsta

normală la care se face cântărirea fiind de 300 zile;


Greutatea la vârsta de 12 luni (G365): vârsta minimă 320 zile - vârsta maximă 410 zile,

vârsta normală la care se face cântărirea fiind de 365 zile. Acest control se realizează conform
reglementărilor internaționale stabilite de comisia ICAR.

Scopul controlului oficial al performanțelor pentru producția de carne în fermele de finisare
este de a îmbunătăţii managementul fermei și evaluarea genetică a performanţelor proprii și urmează
după descendenţi.
Metoda de control folosită este metoda A. Categoriile de animale cântărite sunt viţei și viţele
până la vârsta de 410 zile. Intervalul dintre două cântăriri este de cel puțin 60 de zile și de cel mult
210 zile.
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Calcularea performanțelor
Greutatea la o vârsta de referință se calculează în două situații:
I.

Când cu excepția greutății la naștere nu se realizează decât o singură cântărire după fătare.

În acest caz,
VR – vârsta de referință
GVR – greutatea la vârsta de referință
Dn – data nașterii
Dc – data cântăririi
Gn – greutatea la naștere
Gc – greutatea la data cântăririi
Vc – vârsta la data cântăririi (= Dc-Dn)

Dacă VR>Vc atunci
GVR = {[(Gc-Gn)/Vc]*(VR-Vc)}+Gc

Dacă VR<Vc atunci
GVR = [(Gc-Gn)/Vc]*VR+Gn
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II.

Atunci când există mai mult de o greutate înregistrată după naștere. Aceste formule se referă

la cazul în care există două înregistrări (n=2). Procedura poate fi aplicată pentru orice "n" număr de
înregistrări, cu mențiunea că vârsta de referință, în acest caz, ia în considerare două înregistrări
(cântăriri) succesive.
VR – vârsta de referință
GVR – Greutatea la vârsta de referință
Dn – data nașterii
Gn – greutatea la naștere
Dc - 1 - data primei cântăriri
Dc - 2 - data celei de-a doua cântăriri
Gc - 1 - greutatea la prima cântărire
Gc - 2 - greutatea la a doua cântărire
Vc -1 - vârsta la data primei cântăriri (=Dc-1 – Dn)
Vc -2 - vârsta la a doua cântărire (=Dc-2 – Dn)
Dacă VR>Vc-2
În acest caz vârsta de referință (VR) este mai mare decât vârsta la care se realizează a doua
cântărire (Vc-2).
Formula de calcul pentru greutatea la vârsta de referință va fi:
GVR = {[( Gc-2 – Gn)/ Vc] x (VR-Vc-2)} + Gc-2
Dacă Vc-1<VR<Vc-2
În acest caz vârsta de referință (VR) este mai mare decât vârstă la care se realizează prima
cântărire (Vc-1) și mai mică decât vârsta la care se realizează a doua cântărire
Formula de calcul pentru greutatea la vârsta de referință va fi:
GVR= [(Gc-2 – Gn)/Vc x VR] + Gn

32
Asociaţia Aberdeen Angus România

office@aberdeenangus.ro

www.aberdeenangus.ro

Str. Octavian Goga, nr. 1 RO - 550370 Sibiu

Se calculează performanța de referință în grame: sporul mediu zilnic
SMZ = 1000(GVR – Gn)/VR

Unde:
VR

– vârsta de referință;

GVR – greutatea la vârsta de referință, în kg;
Gn

– greutatea la naștere;
Intervalul dintre două cântăriri este de cel puțin 60 de zile și de cel mult 210 zile. La sfârşitul

perioadei de finisare se apreciază, prin punctaj (note) dezvoltarea musculaturii şi scheletului precum
şi capacitatea funcţională.

Datele înregistrate sunt:


Identitatea animalului;



Data cântăririi la începutul perioadei de finisare;



Greutatea vie la începutul perioadei de finisare;



Data cântăririi la sfârşitul perioadei de finisare;



Greutatea vie la sfârşitul perioadei de finisare;
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Supracontrolul şi sondajele regulate
Supracontrolul va fi realizat de către responsabilii Registrului Genealogic și membrii
Comisiei tehnice, acoperind un procent de 10% din numărul total de controale efectuate pe parcursul
unui an.
În timpul supracontrolului se vor face următoarele verificări:


Verificarea originii şi descendenței animalelor;



Dacă animalele sunt ținute corespunzător;



Dacă în fermă există echipamentele minime necesare efectuării controlului;



Dacă în fermă există registrele de montă și fătări;



Dacă animalul montat este corect identificat (crotaliat);



Dacă masculul care a efectuat monta este corect identificat, este autorizat pentru montă și

are profil A.D.N.;


Dacă descendentul animalului montat este corect identificat;



Dacă masculul care a montat este verificat, fie prin evidenţele de IA, fie prin evidenţe din

care rezultă că masculul care a efectuat monta a fost în fermă în data montei;


Suplimentar pot fi făcute următoarele verificări: verificarea părinţilor genetici cu ajutorul

unor metode recunoscute (test A.D.N.); inspecţia vizuală a descendenţilor;
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Verificarea activităţii de control al performanţelor pentru producţia de carne la rasa
Aberdeen Angus:


Dacă cântăririle sunt efectuate conform programului de ameliorare, cu cântare omologate

metrologic (numărul omologării și data verificării);


Dacă echipamentele de control sunt instalate corespunzător, calibrate şi utilizate corect;



Dacă animalele cuprinse în control sunt identificate corespunzător, dacă sunt trecute pe

buletinele de control și dacă datele înregistrate în “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen
Angus” corespund cu datele de pe buletin și cu realitatea din fermă;


Dacă echipamentele au fost dezinfectate corect (data ultimei dezinfecții);



Dacă există ştersături şi înlocuiri de date în buletinul de control.
Pentru buna desfășurare a supracontrolului toate asociațiile acreditate pentru efectuarea

controlului oficial al performanțelor pentru producția de carne la rasa Aberdeen Angus sunt obligate
să transmită la începutul fiecărui an graficul de control semnat și ștampilat. În cazul în care din
diferite motive nu se poate efectua controlul, controlorul/asociațiile colaboratoare vor comunica, în
scris, Asociației Aberdeen Angus Romania înainte cu cel puțin 24 ore de a se intra în fermă
programată, pentru găsirea soluţiilor și reprogramarea fermei în cauză.
Dacă există suspiciuni cu privire la corectitudinea efectuării cântăririlor, responsabilul pentru
supracontrol poate solicita repetarea controlului.
Constatările rezultate în urma efectuării supracontrolului vor fi consemnate în nota de
supracontrol întocmită de către persoana autorizată din cadrul Asociaţiei Aberdeen Angus
Romania. Nota de supracontrol va fi semnată de către: persoana autorizată pentru supracontrol,
controlor şi fermier.
Persoana care efectuează supracontrolul nu va efectua controlul oficial al performanțelor
(cântăriri) şi prelucrarea datelor.
Persoana cu atribuţii de supracontrol va fi comunicată fermierilor şi nu va fi împiedicată săşi exercite mandatul. Proprietarul animalelor şi controlorul vor pune la dispoziţia acestei persoane
toate documentele solicitate.
Supracontrolul se va efectua fără a informa în prealabil proprietarul animalelor şi controlorul
care se află în fermă.
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9. DIVIZAREA ȘI ORGANIZAREA REGISTRULUI
GENEALOGIC AL RASEI ABERDEEN ANGUS ÎN ROMÂNIA
(ANEXA 2)

Organizarea Registrului Genealogic

Regulamentul de organizare al Registrului Genealogic pentru rasa Aberdeen Angus în România
este întocmit conform Regulamentului nr. 1012 din 08 iunie 2016 al Parlamentului European și al
Consiliului Uniunii Europene și intră în vigoare din 01.11.2018.
Registrul Genealogic reprezintă instrumentul de ameliorare genetică a taurinelor

din rasa

Aberdeen Angus, ce are drept scop îmbunătăţirea performanţelor animalelor. Activităţile specifice
Registrului Genealogic sunt efectuate de către Asociaţia Aberdeen Angus Romania în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Centralizarea, stocarea și evaluarea tuturor informațiilor privind taurinele din rasa Aberdeen
Angus înscrise în programul de ameliorare se face doar în programul informatic ‘‘BIDAA – Baza
Informatică de Date Aberdeen Angus’’ dezvoltat de Asociația Aberdeen Angus Romania.
Asociația Aberdeen Angus Romania este acreditată pentru serviciile de întocmire și menținere
a Registrului Genealogic la rasa Aberdeen Angus, acreditare nr. 7/18.11.2015. Activitatea Asociaţiei
Aberdeen Angus Romania privind conducerea Registrului Genealogic este reglementată prin prezentul
program de ameliorare, în conformitate cu Regulamentul nr. 1012 din 08 iunie 2016 al Parlamentului
Uniunii Europene.
Conform articolului 8, alineatul 4 din Regulamentul nr. 1012 din 08 iunie 2016 al Parlamentului
European și al Consiliului Uniunii Europene art 4.1., Asociația Aberdeen Angus Romania, își rezervă
dreptul de a stabili cu cine se realizează serviciul de determinare a calității genetice, Controlul Oficial al
Performanțelor pentru producția de carne la rasa Aberdeen Angus.
Regulamentul de organizare al Registrului Genealogic pentru rasa Aberdeen Angus corelează și
se supune obiectivelor de performanță din programul de ameliorare. Orice modificare, copiere sau însușire
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a documentelor oficiale ale Asociației Aberdeen Angus Romania reprezintă fals și se pedepsește
conform legislației în vigoare.
Identificarea animalelor cuprinse în prezentul program de ameliorare se va efectua în
conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Testarea performanțelor și evaluarea genetică vor fi
efectuate în conformitate cu prevederile regulamentului nr. 1012 din 08 iunie 2016 al Parlamentului
European și al Consiliului Uniunii Europene și al prezentului program de ameliorare. Norma tehnică care
stabileşte cerinţele necesare înscrierii animalelor în Registrul Genealogic face parte din prezentul program
de ameliorare.
Registrul Genealogic al rasei Aberdeen Angus din România recunoaște informațiile și
documentele oficiale de origine provenite din alte registre genealogice care respectă legislația europeană.
Pentru înregistrarea unui animal din alt Registru Genealogic este necesară prezentarea certificatului
zootehnic completat în conformitate cu Decizia Comisiei 2005/379/EC și regulamentul nr. 1012 din 08
iunie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din care să rezulte înscrierea
într-o secţiune a Registrului Genealogic.
Condițiile prezentului regulament se aplică fără discriminare:


Animalelor provenite dintr-un Registru Genealogic recunoscut oficial în ţara exportatoare;



Animalelor obţinute din material seminal sau embrioni importaţi provenite de la animalele

înscrise în Registre Genealogice recunoscute oficial în ţara exportatoare.

Nerespectarea normelor prezentului program de ameliorare atrage pentru crescători următoarele
consecinţe:


Sunt întocmite procese verbale (avertismente) dacă fermierul nu respectă datele de control, nu

trimite documentele de notificare la timp (anexele), nu achită facturile la timp etc.;


Excluderea definitivă a fermei din programul de ameliorare dacă după trei procese verbale

(avertismente) nu se remediază cele înscrise în avertisment;


Suspendarea pe o perioadă determinată a fermei din programul de ameliorare;



Denunţarea către autorităţile judiciare în cazul în care este dovedită frauda.
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Societatea de ameliorare este finanţată prin:


Cotizaţia achitată de către membrii Asociației Aberdeen Angus Romania;



Contribuţii din partea statului în conformitate cu legislaţia zootehnică în cota stabilită de Ministerul

Agriculturii;


Prin plata serviciilor ce țin de conducerea Registrului Genealogic al rasei Aberdeen Angus și

controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne la rasa Aberdeen Angus în România prestate
de Asociația Aberdeen Angus România;


Veniturile provenite în urma eliberării Certificatelor zootehnice şi alte documente oficiale;



Orice alte venituri.

38
Asociaţia Aberdeen Angus România

office@aberdeenangus.ro

www.aberdeenangus.ro

Str. Octavian Goga, nr. 1 RO - 550370 Sibiu

Pentru efectuarea activităţilor specifice Registrului Genealogic Asociaţia Aberdeen Angus
Romania trebuie să numească:
I. Consiliul Director
II. Comisia tehnică a Registrului Genealogic
III. Corpul de specialiști pentru aprecierea fenotipică – bonitori

I.Consiliul Director este format din:



Nouă reprezentanţi ai crescătorilor, aleşi din rândurile membrilor asociaţiei;

Consiliul director îşi alege preşedintele, anual, prin vot la prima ședință din an. Responsabilul
bazei de date al Registrului Genealogic are și funcția de secretar al Consiliului Director, după trei absenţe
consecutive sau în cazul unui comportament neadecvat persoanele în cauză vor fi înlocuite. La întâlnirile
de lucru pot participa, cu titlu consultativ, experţi din anumite domenii de expertiză, la propunerea
preşedintelui, în legătură cu problemele din ordinea de zi a şedinţei. Convocarea pentru şedinţă se face cu
cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru întâlnire. Şedinţa este validată prin prezenţa a cel puţin
jumătate din membrii. În absenţa preşedintelui Consiliului Director, prezidează vicepreşedintele.
Decizile sunt acceptate prin votul majoritar al participanţilor, în caz de egalitate de voturi, decisiv
este votul preşedintelui. Pentru fiecare şedinţă se întocmeşte un proces - verbal care va fi semnat de către
membrii Consiliului Director prezenți.

Consiliul Director are următorele atribuții:


În cadrul ședințelor se dezbat și sunt votate modificările sau îmbunătățirile care au drept scop

evoluția performanețelor rasei Aberdeen Angus din România. Aceste propuneri vin atât din partea
fermierilor cât și a echipei executive a asociației având drept scop eficientizarea activităților de ameliorare
din cadrul programului de ameliorare.
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Votează responsabilul Registrului Genealogic din cadrul echipei executive;



Prin ședințele anuale, Consiliul Director se asigură de buna desfășurare a activității echipei

executive privind programul de ameliorare.


Aprobă regulamentul și metodologiile propuse de către Comisia tehnică a Registrului Genealogic;



Propune eventuale modificări ale programului de ameliorare.

II.Comisia tehnică a Registrului Genealogic este formată din:


Doi membri ai Consiliului Director;



Directorul tehnic executiv al Asociației Aberdeen Angus Romania;



Responsabilul bazei de date a Registrului Genealogic.

Comisia tehnică a Registrului Genealogic are următorele atribuții:



Stabilește liniile directoare din programul de ameliorare a populaţiei de taurine din rasa Aberdeen

Angus înscrise în programul de ameliorare;


Efectuează inspecţii la ferme pentru a se asigura de punerea în aplicare a prevederilor prezentul

program de ameliorare;


Răspunde de buna funcţionare a Registrului Genealogic, de înscrierea animalelor în acesta şi de

tipărirea documentelor oficiale;


Realizează evaluarea genetică a reproducătorilor și publică datele de evaluare genetică;



Elaborează și validează Norma tehnică din prezentul program de ameliorare, care stabileşte

cerinţele necesare înscrierii animalelor în Registrul Genealogic.


Stabilesc parametrii de reproducție și aprecierea fenotipică - bonitare;



Difuzează orice alte documentaţii de care depinde funcţionarea Registrului Genealogic;



Este responsabil de aplicarea prevederilor prezentului program de ameliorare și a deciziilor

Consiliului Director al Asociaţiei Aberdeen Angus Romania.
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III.Corpul de apreciere fenotipică - bonitare este format din specialiști ai Asociației Aberdeen Angus
Romania, cu competențe în domeniul aprecierii morfologice a taurinelor, atribuţiile acestora sunt stabilite
de Comisia tehnică a Registrului Genealogic.

Corpul de specialiști pentru aprecierea fenotipică – bonitare are următorele atribuții:



Să respecte și să pună în aplicare descrierile liniare descrise în Programul de ameliorare al rasei

Aberdeen Angus;


Să întocmească fișa de apreciere fenotipică – bonitare pentru fiecare animal evaluat;



Să efectueze aprecierea fenotipică - bonitarea taurinelor înscrise în programul de ameliorare;



Să efectueze aprecierea fenotipică - bonitarea, dacă este necesară, a bovinelor participante la

expoziții, licitații și alte evenimente oficiale recunoscute de Registrul Genealogic.

Scopul aprecierii fenotipice - bonitare este acela de a evalua morfologic taurinele din rasă curată
Aberdeen Angus în vederea atingerii obiectivelor din Programul de ameliorare. Aprecierea fenotipică –
bonitarea se realizează conform descrierii liniare din Programul de ameliorare, aprecierea fenotipică
urmărește 18 caractere care sunt grupate în 4 categorii de caractere. Punctajul total pentru fiecare grupă
de caractere este dat de media notelor pentru fiecare grupă, iar punctajul total al unui animal este dat de
media grupelor de caractere.

Vor fi apreciate fenotipic – bonitate următoarele categorii de animale:


Masculii din rasă curată Aberdeen Angus, cu vârsta peste 15 luni;



Femele din rasă curată Aberdeen Angus care au fătat cel puțin o dată;



Pot fi evaluate numai animalele care au fost supuse unei cântăriri (excluzând greutatea la naștere).
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Admiterea animalelor in programul de ameliorare
Condiţiile pentru participarea fermierilor la programul de ameliorare
al rasei Aberdeen Angus



Afilierea la Programul de ameliorare al rasei Aberdeen Angus este voluntară.



Pot solicita participarea la Programul de ameliorare al rasei Aberdeen Angus din România

(Registrul Genealogic) și înscrierea/înregistrarea animalelor lor de reproducție în secțiunile registrului
genealogic toți crescătorii care dețin minimum 10 taurine din rasa Aberdeen Angus cu origine certificată
(rasă curată) sau majoritar rasă curată (peste 50%) cât și femele metise care îndeplinesc condițiile de
înregistrare în secțiunea suplimentară.


Fermierii care sunt interesați de participarea la programul de ameliorare şi înscrierea/înregistrarea

animalelor lor de reproducție în Registrul Genealogic al rasei Aberdeen Angus trebuie în primă fază să
trimită o solicitare în acest sens, însoțită de o copie după documentele animalelor pentru a fi verificate și
a vedea dacă sunt eligibile pentru înscriere, ulterior înscrierii se obligă să respecte prezentul Program de
ameliorare.


Masculii utilizaţi la reproducţie (montă naturală sau însămânţare artificială) sunt autorizaţi, au

certificate zootehnice, au profile A.D.N. și sunt înscriși în secțiunea principală, clasa Tauri, subclasa A.
Odată cu intrarea în vigoare a prezentului program de ameliorare, taurii care urmează a fi autorizați pentru
montă naturală, prima oară în viață, trebuie să aibă cel puțin 15 luni, să aibă certificate zootehnice, să fie
înscriși în secțiunea principală, clasa Tauri, subclasa A, iar tauri care au avut autorizații în trecut vor
continua cu acele condiții de autorizare.


Efectivele de animale sunt supuse controlului sanitar veterinar al statului;



Animalele îndeplinesc cerințele de înscriere/înregistrare în Registrul genealogic;



Acceptarea pentru participarea la Programul de ameliorare și înscrierea/înregistrarea animalelor

de reproducție în secțiunile Registrului genealogic este decisă de către un responsabil al Comisiei Tehnice
a Registrului Genealogic după verificarea în prealabil a documentelor de către responsabilul
departamentului de înscrieri al Asociației Aberdeen Angus Romania, dacă respectă condiţiile de
eligibilitate stabilite la punctul anterior.
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O fermă poate fi eliminată prin trei procese verbale (avertismente) cu aprobarea Consiliului

Director.


În cazul în care sunt suspiciuni de fraudă sau uz de fals, ferma respectivă va fi eliminată din

programul de ameliorare automat printr-un singur proces verbal și se pedepsește conform legii în vigoare.


Dacă o fermă nu are contract de control oficial al performanțelor pentru producția de carne cu o

asociație acreditată sau a reziliat contractul cu asociația care a efectuat controlul oficial al performanțelor,
nu poate beneficia de serviciile Registrului Genealogic. Dacă o fermă nu respectă prezentul program de
ameliorare este exclusă din Registrul Genealogic, aceasta nu se mai poate înscrie în nici o altă asociație
decât după cel puţin 12 luni de la data încetării precedentului contract, cu aprobarea Consiliului Director.
Obligatoriu: Efectivul de taurine din ferma de proveniență să fie compus preponderent din
taurine cu rasă certificată Aberdeen Angus (peste 50% Aberdeen Angus).

Documentele de notificare (anexe)
Anexele și transmiterea acestora către Asociația Aberdeen Angus Romania



Procedura privind colectarea, arhivarea, actualizarea şi gestionarea datelor pentru funcţionarea

Registrului Genealogic este stabilită de Comisia tehnică a Registrului Genealogic şi este supusă aprobării
Consiliului Director.


Fermierul are obligația să comunice la timp toate evenimentele din fermă conform documentelor

de notificare: înregistrare monte MN/IA (anexa 3), înregistrare viţei (anexa 8) şi intrări/ieşiri (anexa 10),
raportarea se face trimestrial.


Transmiterea notificărilor trimestriale, obligatoriu în primele 10 zile ale lunii următoare a

trimestrului. Aceste documente se trimit trimestrial astfel:
 până în 10 aprilie pentru primul trimestru (ianuarie, februarie, martie)
 până în 10 iulie pentru trimestrul 2 (aprilie, mai, iunie)
 până în 10 octombrie pentru trimestrul 3 (iulie, august, septembrie)
 până în 10 ianuarie pentru trimestrul 4 (octombrie, noiembrie, decembrie) .


Notificările se vor transmite în copie (originalul se va păstra de către fermier în registrul fermei),

semnate, ștampilate (specificare valabilă pentru persoane juridice), cu număr de ordine și cu toate
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rubricile completate. În cazul transmiterii notificărilor incomplete și/sau incorect întocmite și/sau
netransmise în primele 10 zile ale lunii următoare trimestrului încheiat, acestor ferme li se vor întocmi
procese verbale de nerespectare a regulilor Registrului Genealogic.


Oricare ar fi modul de reproducţie şi sistemul de transmitere a datelor, crescătorul răspunde de

identificarea corectă a taurinelor şi de înregistrarea corectă a tuturor montelor şi însămânţărilor la
taurinele din exploataţia proprie. Toți membrii trebuie să transmită, obligatoriu, o copie a pașapoartelor
vițeilor după întocmirea acestora de către D.S.V.S.A.
Documentele de notificare recunoscute de către Asociația Aberdeen Angus Romania sunt:



Documentul de notificare a montelor (Anexa 3), acesta va cuprinde următoarele informații

obligatorii: numărul matricol al femelei, acţiunea (M.N., MNh), data montei sau intervalul de montă în
cazul montei în harem, numărul matricol şi numele taurului partener, numărul autorizaţiei pentru taurul
utilizat la MN. Documentul se completează în ordinea cronologică a efectuării montelor şi se semnează
de către crescător.


Buletinul de însămânțare înlocuiește Anexa 3 și conține obligatoriu următoarele informații :cod

operator, număr buletin de însămânțare, numărul matricol al femelei, data însămânțării, codul taurului
partener, numele taurului, ștampila operatorului însămânţător şi semnătura acestuia.


Documentul de notificare a transferului de embrioni va cuprinde: număr matricol femelă

receptoare, data ET, matricol şi nume vacă donatoare, matricol şi nume taur donator, cod operator ET.
Documentul va fi însoţit de certificatul de identificare al embrionului şi certificatele zootehnice ale
părinţilor. (Anexa 4)


Document notificare înregistrare viței sau avort (Anexa 8) trebuie să cuprindă obligatoriu

următoarele informații: crotaliu produs, data nașterii, sex, rasa părinților, crotaliu mamă, crotaliu tată,
rangul fătării, ușurința la fătare, greutatea la naștere, culoare.


Documentul de notificare intrări/ieșiri (Anexa 10) - care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu

crotaliul animalului , sexul, data nașterii, exploatația de unde provine, data la care se face mișcarea, cauza
intrării / ieșirii (cumpărare/transfer, vânzare/abatorizare/moarte /autoconsum /transfer), datele exploatației
cumpărătoare/ vânzătoare (cod exploatație, nume, CUI/CNP, adresa completă);


Buletin de control oficial al performanțelor pentru producția de carne - este emis de către Asociația
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Aberdeen Angus Romania din programul informatic “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen
Angus” pentru taurinele din rasa Aberdeen Angus care se încadrează la una din cele 3 categorii de vârstă
care vor fi cântărite (G200, G300, G365).


Procesul verbal de constatare la fața locului privind controlul oficial al performanțelor pentru

producția de carne la rasa Aberdeen Angus (avertisment) - este încheiat de persoana responsabilă pentru
efectuarea controlului oficial al performanțelor în care se constată că nu s-au respectat condițiile minime
pentru efectuarea controlului;


Notă de supracontrol la fața locului privind controlul oficial al performanțelor pentru producția de

carne la rasa Aberdeen Angus – este întocmit de către comisia de supracontrol în momentul în care se
merge în fermă și conține rezultatele verificărilor efectuate la fața locului.


Fișă de apreciere fenotipică – bonitare – este întocmită pentru fiecare animal pentru care se

efectuează aprecierea fenotipică și conține 18 caractere care sunt grupate în 4 categorii de caractere. Pentru
fiecare caracter se acordă un punctaj de la 1 la 9.


Toate documentele de notificare trebuie păstrate în exploataţie cel puţin 5 ani. În acest interval de

timp, documentele pot fi cerute oricând de către Asociația Aberdeen Angus Romania.
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CERTIFICATELE ZOOTEHNICE
Certificatele zootehnice se eliberează conform regulamentului 1012/2016 și
trebuie să conțină următoarele informații:


Numele societăţii de ameliorare emitente;



Numele registrului genealogic;



Categoria și clasa din secţiunea în care este înscris animalul de reproducţie de rasă pură după caz;



Numele rasei animalului de reproducţie de rasă pură;



Sexul animalului de reproducţie de rasă pură;



Numărul de înscriere în registrul genealogic (nr. din registrul genealogic) al animalului de

reproducţie de rasă pură;


Sistemul de identificare şi numărul individual de identificare acordat animalului de reproducție de

rasă pură;


În cazul în care este necesară eliberarea pentru animale de rasă pură utilizate pentru colectarea de

material seminal, ovule şi embrioni şi rezultatele verificării identității respective vor fi trecute aceleași
informații cu specificații speciale;


Dacă sunt disponibile, rezultatele testării performanţelor şi rezultatele actualizate ale evaluării

genetice, menţionându-se data efectuării evaluării, defectele genetice şi particularitățile genetice legate
de programul de ameliorare;


În cazul femelelor gestante, data inseminării sau a montei şi identificarea masculului folosit pentru

fertilizare, care poate fi menţionat într-un document separat;


Cel puțin un eveniment reproductiv (montă/fătare) să aibă loc în cadrul Programului de

Ameliorare; în caz contrar se fac teste ADN animalelor pentru care se solicită Certificate Zootehnice.


Data eliberării certificatului zootehnic, numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate de

societatea de ameliorare emitentă să semneze certificatul respectiv;

Conform regulamentului 1012/2016 certificatele zootehnice se eliberează doar pentru
taurinele din rasa Aberdeen Angus rasa pură, înscrise în secțiunea principală A.
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Toate animalele de reproducție trebuie să dețină Certificate Zootehnice, care se eliberareză dacă
respectă următoarele condiții:
1)

Pentru femele:



Vârsta minimă – 12 luni;



Se verifică dacă cererea de eliberare a C.O. (Certificatelor Zootehnice) este întocmită de către

fermierul în a cărui exploatație au fost fătate animalele, pentru care se solicită certificatele.


Se verifică existența și valabilitatea Contractului de Registru Genealogic cu solicitantul.



Se cunoaște originea pe două generații;



Se cunoaște greutatea la naștere;



Procentul de rasă să fie minim 93,75 % Aberdeen Angus (F4).



Se cunoaște minimum o greutate pentru o vârstă de referință, iar sporul mediu zilnic este de

minimum 600 g/zi;


Provin din tată autorizat pentru montă naturală/însămânțare artificială și testat ADN;



Femelele cu o vârsta mai mare de 32 luni trebuie să aibă cel puțin un produs notificat



Se cunoaște numele (numele fermei + numele mamei + litera alocată la nivel internațional anului

nașterii + ultimele 3 cifre ale crotaliului).
2)

Pentru masculi:



Vârsta minimă 12 luni;



Se verifică dacă cererea de eliberare a C.O. (Certificatelor Zootehnice) este întocmită de către

fermierul în a cărui exploatație au fost fătate animalele pentru care se solicită certificatele.


Se verifică existența și valabilitatea Contractului de Registru Genealogic cu solicitantul.



Se cunoaște originea pe două generații.



Se cunoaște greutatea la naștere.



Procentul de rasă trebuie să fie 100 % Aberdeen Angus



Se cunoaște cel puțin greutatea la 200 de zile și/sau 365 de zile, iar sporul mediu zilnic este de

minimum 900 g/zi;


Au profile ADN;



Se cunoaște numele (numele fermei + numele tatălui + litera alocată la nivel internațional anului

nașterii + ultimele 3 cifre ale crotaliului).
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Literele alocate la nivel internațional anului nașterii: pentru anul 2015 – litera R, anul 2016 –

litera S, anul 2017 – litera T, anul 2018 – litera U, anul 2019 – litera V, anul 2020 – litera W , anul
2021– litera X, anul 2022 – litera Y , anul 2023 – litera Z.

NORMA TEHNICĂ
Divizarea Registrului Genealogic
Registrul Genealogic se divizează astfel:

I.

SECŢIUNEA PRINCIPALĂ

Secțiunea principală este divizată astfel:
 Clasa tineret
 Clasa tauri
 Clasa vaci

CLASA TINERET
Clasa tineret este formată astfel:
a) Subclasa viței și vițele
b) Subclasa A
c) Subclasa B
a) SUBCLASA VIŢEI ŞI VIŢELE
Vor fi înscrişi în clasa tineret – subclasa viţei toți masculii până la vârsta de șapte luni, proveniţi
din părinți înscriși în secțiunea principală și care sunt rasă curată 100 % Aberdeen Angus.
Vor fi înscrişi în clasa tineret – subclasa viţele:
- toate femelele până la vârsta de șapte luni, provenite din părinți înscriși în secțiunea principală
și care sunt rasă curată 100 % Aberdeen Angus.
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- toate femelele până la vârsta de șapte luni (cel puțin 93.75% F4) Aberdeen Angus provenite din
mame secțiunea suplimentară (minumum F3, 87,5%) și tatăl din secțiunea principală 100% Aberdeen
Angus.
b) SUBCLASA A

Vor fi înscrişi în această subclasă toţi masculii şi femelele care provin din clasa tineret - subclasa
viței/vițele și îndeplinesc condiţiile din tabelul următor:
Tabelul 1
Criterii de înscriere în clasa tineret - subclasa A

Aberdeen Angus
1. Tineret mascul şi femel cu originea pe două generaţii cu părinți și bunici înscriși în
secțiunea principală;
2. SMZ – spor mediu zilnic peste 700 g femele; 900 g masculi la oricare cântărire;
3. Procent de sânge rasa Aberdeen Angus 100%;
4. Vârsta minimă 7 luni;
5. Tineret femel şi mascul din import cu Certificat Zootehnic care atestă originea pe două
generaţii şi înscrierea într-o secţiune similară a unui Registru Genealogic recunoscut oficial
în ţara exportatoare;
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c) SUBCLASA B

Vor fi înscrise în această subclasă toţi masculii şi femelele care îndeplinesc condiţiile din tabelul
următor:
Tabelul 2
Criterii de înscriere în clasa tineret - subclasa B

Aberdeen Angus
1. Tineret mascul şi femel cu originea pe două generaţii cu părinți și bunici înscriși în
secțiunea principală; procent de sânge rasa Aberdeen Angus 100%;
2. Tineret femel cu originea pe două generaţii provenită dintr-un tată rasa pură și o mamă cu
următoarea ascendență; mama și bunica maternă înregistrată în secțiunea suplimentară iar
tatăl și cei doi bunici înscriși în secțiunea principală; procent de sânge rasa Aberdeen Angus
minimum 93,75% (F4);
3. Tineret mascul și femel care nu îndeplinesc condițiile de performanță pentru admitere în
clasa tineret – subclasa A;
4. Vârsta minimă 7 luni;
5. Tineret femel şi mascul din import cu Certificate Zootehnice care atestă originea pe două
generaţii şi înscrierea într-o secţiune similară a unui Registru Genealogic recunoscut oficial
în ţara exportatoare;
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CLASA TAURI

Clasa tauri este formată astfel:
a) Subclasa A
b) Subclasa B

a) SUBCLASA A

Vor fi înscriși în această subclasă toți masculii care îndeplinesc condițiile din tabelul următor:
Tabelul 4
Criterii de înscriere în clasa tauri - subclasa A

Aberdeen Angus
1. Provin din secţiunea principală clasa tineret subclasa A, au origine pe două generaţii și
sunt 100 % Aberdeen Angus;
2. S.M.Z. – sporul mediu zilnic minim 900 g. la cântăririle înregistrate;
3. Au profil A.D.N. sau orice alt test bazat pe analiza genomului A.D.N.;
4. Au estimată valoarea de ameliorare;
5. Aprecierea fenotipică - bonitare - punctaj minim, media 7 la fiecare categorie;
6. Masculi din import cu Certificate Zootehnice care atestă originea pe două generaţii şi
înscrierea într-o subclasă similară a unui Registru Genealogic recunoscut oficial în ţara
exportatoare;
7. Sunt autorizați pentru montă naturală;
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Punctele 3, 4 și 5 vor fi luate în considerare după completarea acestor informaţii în baza de date a
Registrului Genealogic - „BIDAA Baza Informatică de Date Aberdeen Angus”, pentru animalele
înregistrate.
b) SUBCLASA B

Vor fi înscriși în această subclasă toți masculii care îndeplinesc condițiile din tabelul următor:
Tabelul 5
Criterii de înscriere în clasa tauri - subclasa B

Aberdeen Angus
1. Provin din secţiunea principală clasa tineret, au originea pe două generaţii cu părinți și
bunici în secțiunea principală și sunt 100 % Aberdeen Angus;
2. Masculi care nu îndeplinesc performanțele de admitere în clasa tauri – subclasa A;
3. Au profil A.D.N. sau orice alt test bazat pe analiza genomului A.D.N.;
4. Au estimată valoarea de ameliorare;
5. Masculi din import cu Certificate Zootehnice care atestă originea pe două generaţii şi
înscrierea într-o subclasă similară a unui Registru Genealogic recunoscut oficial în ţara
exportatoare;
6. Sunt autorizați pentru montă naturală;
Punctele 3 și 4 vor fi luate în considerare după completarea acestor informaţii în baza de date a Registrului
Genealogic - „BIDAA Baza Informatică de Date Aberdeen Angus”, pentru animalul înregistrat.
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CLASA VACI

Clasa vaci este formată astfel:
a) Subclasa A
b) Subclasa B

a) SUBCLASA A

Vor fi înscrise în această subclasă toate femelele care au cel puțin o fătare și îndeplinesc condițiile
din tabelul următor:
Tabelul 6
Criterii de înscriere în clasa vaci - subclasa A

Aberdeen Angus
1. Provin din secţiunea principală clasa tineret subclasa A, au origine pe două generaţii și să
fie 100 % Aberdeen Angus;
2. SMZ - sporul mediu zilnic peste 700 g la oricare cântărire;
3. Au estimată valoarea de ameliorare;
4. Aprecierea fenotipică - bonitare - punctaj minim, media 6 la fiecare categorie;
5. Femele din import cu Certificate Zootehnice care atestă originea pe două generaţii şi
înscrierea într-o subclasă similară a unui Registru Genealogic recunoscut oficial în ţara
exportatoare;
6. Au înregistrată minimum o fătare.
Punctele 3 și 4 vor fi luate în considerare după completarea acestor informaţii în baza de date a Registrului
Genealogic - „BIDAA Baza Informatică de Date Aberdeen Angus”, pentru animalul înregistrat.
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b) SUBCLASA B

Vor fi înscrise în această subclasă toate femelele care au cel puțin o fătare și îndeplinesc condițiile
din tabelul următor:
Tabelul 7
Criterii de înscriere în clasa vaci - subclasa B

Aberdeen Angus
1. Provin din secţiunea principală clasa tineret subclasa B, au origine pe două generaţii și să fie 93,75
Aberdeen Angus; tatăl să provină din secțiunea principală;
2. Femele care nu îndeplinesc performanțele de admitere în clasa vaci - subclasa A;
3. Au estimată valoarea de ameliorare;
4. Femele din import cu Certificate Zootehnice care atestă originea pe două generaţii şi înscrierea întro subclasă similară a unui Registru Genealogic recunoscut oficial în ţara exportatoare;
5. Au înregistrată minimum o fătare.

Punctul 3 va fi luat în considerare după completarea acestor informaţii în baza de date a Registrului
Genealogic - „BIDAA Baza Informatică de Date Aberdeen Angus”, pentru animalul înregistrat.
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II.

SECŢIUNEA SUPLIMENTARĂ TINERET

În scopul lărgirii bazei de selecţie sunt înregistrare în secțiunea suplimentară - clasa tineret,
tineretul femel care corespunde standardului de rasă și are documente care certifică originea metisării cu
rasa Aberdeen Angus. Femele metise care fac obiectul Registrului Genealogic fiind obținute prin
programe de încrucișare de absorbție.
Obligatoriu: Efectivul de taurine din ferma de proveniență să fie compus preponderent din taurine cu
rasă certificată Aberdeen Angus (peste 50% Aberdeen Angus din efectiv).
Tabelul 3
Criterii de înregistrare în secțiunea suplimentară tineret
Metis cu rasa Aberdeen Angus
1. Tineret femel metis care să fie obţinut prin încrucișare de absorbție cu rasa Aberdeen
Angus și face obiectul Registrului Genealogic (tineret femel F2 75% Aberdeen Angus și F3
87,5% Aberdeen Angus) Trebuie să aibă documente care certifică originea metisării cu rasa
Aberdeen Angus;
2. Femele până la prima fătare;
3. SMZ sporul mediu zilnic peste 500 g la oricare cântărire;
4. Să prezinte caracterul acheratos specific rasei Aberdeen Angus;
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SECŢIUNEA SUPLIMENTARĂ VACI

În scopul lărgirii bazei de selecţie, sunt înregistrate în secțiunea suplimentară vaci, femelele cu
cel puțin o fătare, care corespund standardului de rasă și au documente care certifică originea metisării cu
rasa Aberdeen Angus. Femele metise care fac obiectul Registrului Genealogic fiind obținute prin
încrucișare de absorbție.
Obligatoriu Efectivul de taurine din ferma de proveniență să fie compus preponderent din taurine
cu rasă certificată Aberdeen Angus (peste 50% Aberdeen Angus din efectiv).
Tabelul 8.
Criterii de înregistrare în secțiunea suplimentară vaci

Metis cu Aberdeen Angus
1. Femele metise după prima fătare, ele la rândul lor fiind obţinute prin încrucișare de absorbție care
fac obiectul Registrului Genealogic (femele F1 50% Aberdeen Angus după o primă fătare);
2. Femele metise obţinute prin încrucișare de absorbție care fac obiectul Registrului Genealogic
(femele F2 75% Aberdeen Angus și F3 87,5% Aberdeen Angus);
3. SMZ sporul mediu zilnic peste 500 g la oricare cântărire;
4. Să prezinte caracterul acheratos specific rasei Aberdeen Angus;
5. Au înregistrată minimum o fătare.
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10. SISTEMUL DE REPRODUCȚIE

Sistemul de reproducţie reprezintă un complex de metode, tehnici de îngrijire şi exploatare a
animalelor, care au ca scop obţinerea taurinelor din rasa Aberdeen Angus valoroase din punct de vedere
genetic.
Obiectiv: vânzarea tineretului pentru reproducţie: masculi pentru monte naturale şi/sau femele
la vârsta de circa 12 - 18 luni.
În timpul verii animalele sunt întreţinute doar pe păşune, eventual cu mici suplimente de
concentrate la care au acces doar viţeii care se hrănesc cu lapte matern. Sistemul prevede înţărcarea
viţeilor şi întreţinerea lor în cadrul fermei până la vârsta valorificării pentru reproducţie.
Din punct de vedere al caracteristicilor morfo-fiziologice este important ca vacile să aibă calităţi
materne cât mai dezvoltate, pentru a făta viţeii uşor, a avea lapte suficient care să permită dezvoltarea cât
mai rapidă a viţeilor şi a-i apăra de eventuale pericole. Întreţinerea tineretului se efectuează pe păşune (în
sezonul de păşunat), cu suplimentarea furajării pe perioada de stabulaţie pentru buna funcționare a
funcțiilor vitale ale taurinelor.
Sistemul presupune existenţa, în sezonul de păşunat, a unor suprafeţe de păşune aflate la o
oarecare distanţă, pentru a permite întreţinerea separată a animalelor (atât pe categorii de vârstă, cât şi pe
sexe) iar în stabulaţie creşte de asemenea necesarul de spaţiu.
Animalele din acest sistem trebuie să fie de rasă pură cu documente care certifică originea
completă pe două generaţii, să provină din ascendenţi cu performanţe înregistrate, taurinele să fie cuprinse
în controlul oficial al performanţelor pentru producţia de carne şi să aibă înregistrată, cel puţin, o greutate
corectată pentru vârsta de referinţă G200, G300 , G365.
Animalele trebuie înscrise în controlul oficial al performanţelor pentru producţia de carne. Viţeii
vor fi cântăriţi la vârsta de preînţărcare sau la înţărcare pentru obţinerea unei greutăţi corectate pentru
vârsta de referinţă G200, G300.
Monta se execută de regulă natural (în harem), cu tauri autorizaţi, avându-se în vedere evitarea
consagvinizării. În alegerea taurului se ţine cont de ascendenţa sa prin analiza certificatului zootehnic, de
performanţele proprii obţinute în urma controlului oficial al performanţelor, inclusiv rezultatele aprecierii
fenotipice - bonitării.
57
Asociaţia Aberdeen Angus România

office@aberdeenangus.ro

www.aberdeenangus.ro

Str. Octavian Goga, nr. 1 RO - 550370 Sibiu

Pentru obţinerea de produşi valorificaţi pentru reproducţie este indicată utilizarea însămânţării
artificiale ca metodă de reproducţie. La reproducție este obligatorie evitarea consangvinizării reprezentând
înrudirea de peste 6,25 % între taurinele din rasa Aberdeen Angus.
Reproducţia bovinelor se face prin însămânţare artificială, montă naturală (dirijată sau în harem)
și transfer de embrioni.
Asociația Aberdeen Angus Romania recunoaşte informaţiile transmise, cu privire la monta
naturală sau însămânţarea artificială, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:


Operatorii însămânţători ai asociaţiilor/organizaţiilor sau însămânţătorii independenţi care

efectuează însămânţarea artificială sunt autorizaţi de către Agenția Națională pentru Zootehnie;


Transmiterea de date este efectuată conform dispoziţiilor în vigoare (prezentului regulament);



Masculii utilizaţi la reproducţie (montă naturală sau însămânţare artificială) sunt autorizaţi, au

profile A.D.N. și sunt înscriși în secțiunea principală, clasa Tauri, subclasa A. Odată cu intrarea în vigoare
a prezentului program de ameliorare, taurii care urmează a fi autorizați pentru montă naturală prima oară
în viață, trebuie să aibă cel puțin 15 luni, să fie înscriși în secțiunea principală, clasa Tauri, subclasa A, iar
tauri care au avut autorizații în trecut vor continua cu acele condiții de autorizare.


Exploataţia în care se efectuează monta/însămânţarea este înscrisă în Registrul Genealogic.



În cazul în care însămânţarea artificială este efectuată de către operatori însămânţători angajaţi ai

organizaţiilor sau asociaţiilor recunoscute de Agenția Națională pentru Zootehnie sau de operatori
însămânţători independenţi, ca prestare de serviciu către fermieri, aceştia completează un buletin de
însămânţare, după efectuarea fiecărei însămânţări. Documentul se completează în trei exemplare (unul
pentru fermier, unul pentru operatorul însămânţător şi unul se ataşează la documentul de notificare a
însămânţărilor la Oficiul Județean de Zootehnie teritorial).


Orice modificare sau realizare a buletinelor de însămânțare artificială, reprezintă fals și se

pedepsește conform legii în vigoare.
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Pentru a fi admise la reproducție, taurinele din rasa Aberdeen Angus, trebuie să respecte următorii
parametri:

Tabelul 9
Parametru reproducție

Număr de zile

Durata minimă gestație la taurine

263

Durata maximă gestație la taurine

297

Număr minim de zile între 2 fătări consecutive – calving interval

305

Diferența minimă dintre vârsta mamei și a vițelului

720

Diferența minimă dintre vârsta tatălui și a vițelului

720

Durata ciclului sexual minim

18

Durata ciclului sexual maxim

28

În cazul în care nu se respectă parametrii de reproducție, trebuie să fie făcute teste A.D.N. de
confirmare a originii materne și/sau paterne.
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11. SISTEMUL DE PRODUCŢIE

Sistemul de producţie reprezintă un complex de metode, tehnici de îngrijire şi exploatare a
animalelor, care au ca scop obţinerea unui tip de produs.

Obiectiv: îngrăşarea şi finisarea tineretului taurin mascul şi femel (rasă pură sau metişi cu rasa Aberdeen
Angus ) până în jurul vârstei de 20 - 24 luni. Se pune accent pe obţinerea unui spor cât mai mare în greutate, prin
asigurarea unei furajări bine echilibrate şi confortul animalelor.
Animalele sunt achiziţionate de la fermieri, li se efectuează tratamentele necesare şi apoi sunt întreţinute în
adăposturi semideschise, grupate pe loturi constituite pe categorii de vârstă şi mai ales greutate, fiind furajate de regulă
cu un furaj unic, distribuit mecanic o dată pe zi.
Din punct de vedere al calităţii animalelor este important ca tineretul taurin mascul şi femel îngrăşat, să
provină din ascendenţi cu potenţial genetic ridicat atât în ceea ce priveşte dezvoltarea scheletică, cât şi musculară,
pentru ca fiecare exemplar să atingă o greutate cât mai mare în viu, şi de asemenea, randamentul în carcasă să fie cât
mai ridicat la vârsta de 20 - 24 de luni.
Animalele exploatate în acest sistem vor fi cuprinse în controlul oficial al performanţelor pentru producţia
de carne care are drept obiectiv principal completarea şi consolidarea comparării obiective a reproducătorilor cu etapa
de îngrăşare şi abatorizare.
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12. DIRECŢII ŞI OBIECTIVE ÎN AMELIORAREA RASEI
ABERDEEN ANGUS ÎN ROMÂNIA
Rasa Aberdeen Angus este o rasă specializată pentru producţia de carne şi ca urmare direcţia
principală a ameliorării o constituie producţia de carne de calitate superioară, de asemenea se are în vedere
îmbunătăţirea aptitudinilor reproductive şi funcţionale ale populaţiei de taurine, care să asigure realizarea
unei producţii de carne cât mai ridicate, cu costuri cât mai reduse.
În cadrul programului de ameliorare sunt monitorizate o serie de grupe de caractere:
1.

Menţinerea precocităţii reproductive;

2.

Dezvoltarea parametrilor de reproducţie ca: fecunditate, fertilitate, vitalitate şi viabilitate;

3.

Consum specific redus pentru realizarea de sporuri medii zilnice (SMZ) mari;

4.

Obţinerea de animale care asigură o calitate superioară a carcasei.

Obiectivele ameliorării
Obiectivele ameliorării efectivului de animale din rasa Aberdeen Angus din România conform
cerinţelor de piaţă și a fermierilor, actuale şi de viitor sunt definite în tabelul nr.10. Pentru aceste caractere
se vor calcula valori de ameliorare cu metoda BLUP.
Tabelul 10
Tipul dorit

Performanțele

pe viitor

actuale ale cirezii

Greutatea la naștere

35 kg

29 kg

Greutatea de înțărcare a

230-260 kg la

200-220 kg la 200

tăurașilor de reproducție

200 zile

zile

Greutatea de înțărcare a

200-220 kg la

165- 185 kg la 200

Îmbunătățirea greutății de

vițelelor

200 zile

zile

înțărcare a vițelelor de reproducție

400-410 kg la

360 kg- 380 kg la

Inbunătățirea greutății de vânzare

300 zile

300 zile

a tăurașilor

490 kg la 365

404 kg- 450 kg la

Îmbunătățirea greutății vițelelor

zile

365 zile

de reproducție

Caracterul

Greutatea la 10 luni

Greutatea la 12 luni

Obiectivele Ameliorării
Îmbunătățirea greutății la fătare
Îmbunătățirea greutății tăurașilor
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13. SISTEMUL ŞI METODOLOGIA DE AMELIORARE
Având în vedere specificul național, condițiile social-economice și pedoclimatice ale țării,
direcțiile și obiectivele preconizate în ameliorarea rasei Aberdeen Angus în România considerăm că
trebuie să se bazeze pe următoarele principii:
1.

Creșterea procentului de rasă curată prin înmulţirea şi ameliorarea populaţiei active (efective

cuprinse în controlul oficial al performanţelor pentru producția de carne).
2.

Instrumentul principal în ameliorarea rasei, îl constituie exercitarea presiunii de selecţie prin

intermediul taurilor folosiţi la montă naturală şi însămânţare artificială.
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14. PROGRAMUL TEHNIC AL LUCRĂRILOR DE SELECŢIE
Programul tehnic de ameliorare al rasei Aberdeen Angus în România se va desfăşura pe o
perioadă de 10 – 15 ani, timp în care valoarea coeficienţilor indicatorilor stabiliţi în prezentul program de
ameliorare rămâne neschimbată, chiar dacă mărimea populaţiei active va fi în continuă evoluţie,
modificându-se doar numărul de vaci alocate pe cap de taur pentru ÎA şi MN.
Parametrii tehnici pentru realizarea obiectivelor ameliorării dorite.
Tabelul 11
Specificare

UM

Obiective de producție

Valoare
Rasa Aberdeen Angus

1. Greutatea la naștere

kg

35

Femele

g

900

Masculi

g

1000

3. Greutatea de înțărcare a vițelelor la 200 de zile

kg

220

4. Greutatea de înțărcare a tăurașilor la 200 de zile

kg

260

Femele

g

1000

Masculi

g

1200

6. Greutatea la 10 luni ( 300 de zile )

kg

410

7. Greutatea la 12 luni (365 de zile )

kg

490

8. Candidate vaci mame de taur (CVMT)

cap.

8852

9. Vaci mame de tauri (VMT)

cap

2213

2. Spor mediu zilnic în perioada alăptare-înţărcare

5. Spor mediu zilnic finisare
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Parametrii programului de ameliorare pentru rasa Aberdeen Angus în
România:

Rata de înlocuire a taurilor utilizaţi la montă naturală – 33,33%; (o treime din totalul de tauri

a)
matcă)
b)

Rata de înlocuire a femelelor - 25%; (o pătrime din totalul de vaci matcă);

c)

Intensitatea de selecţie în lucrările de testare după PP (performanțe proprii) este de - 22,71% din

totalul de 885 tăurași nominalizați (1 taur selectat din 4 tăuraşi proveniţi din VMT - vaci mame de tauri
din împerecheri nominalizate).
d)

Raportul de sexe la montă naturală este de 1 taur la 30 vaci din rasa Aberdeen Angus;

Diagrama anuală de flux pentru efectivul de taurine din rasa Aberdeen Angus din România
Calcularea progresului genetic după o generație pe baza performanțelor proprii pentru greutatea
medie la 365 de zile (425 kg), cu o heritabilitate de 0,4, un coeficient de variabilitate de 15% și o abatere
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standard genetică de 40,32 kg. Pentru greutățile corporale heritabilitatea este mare acesta fiind un motiv
pentru care selectia se face doar pe performanțe proprii.
Proporția de rețineri din fluxul de taurine din rasa Aberdeen Angus din România:

Femele: 𝑃𝐹 =

𝐹𝑒𝑚𝑒𝑙𝑒 î𝑛𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚ă

Masculi: 𝑃𝑀 =

𝐹𝑒𝑚𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒

4515

= 6140 = 0,735 - 73,5 % se rețin

𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖 î𝑛𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚ă
𝐹𝑒𝑚𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒

201

= 6140 = 0,033 − 3,3% se rețin

Intensitatea de selecție corespunzătoare proporțiilor de rețineri (coeficient tabelar):
Femele: 𝑖𝐹 = 0,4456
Masculi: 𝑖𝑀 = 2,2309
Intervalul între generații:
Femele: 𝑇𝐹 = 3.6 𝑎𝑛𝑖
Masculi: 𝑇𝑀 = 3,5 𝑎𝑛𝑖
Progresul genetic:
Abaterea standard a progresului genetic

Femele: ∆𝐺𝐹 =
Masculi: ∆𝐺𝑀 =

∆𝐺𝑇 =

ℎ∙𝑖𝐹
𝑇𝐹
ℎ∙𝑖𝑀
𝑇𝑀

= 0,078𝜎𝐴
= 0,403𝜎𝐴

∆𝐺𝐹 + ∆𝐺𝑀
= 0.241𝜎𝐴
2

∆𝐺𝑘𝑔−𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 = ∆𝐺𝑇 ∙ 𝜎𝐴 = 0.241 ∙ 40,32 = 9,7 𝑘𝑔 Progres în populație

∆𝐺% =

∆𝐺𝑘𝑔−𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒
∙ 100 = 2,28% 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐭𝐢𝐜
𝑋̅
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15. PLANUL DE SELECŢIE
Indicele total de selecție:
EBVTotal = 0%*EBVnaștere + 40%*EBVînțărcare + 30%*EBV300-zile + 30%*EBV365-zile
În urma evaluării genetice se vor alege la reproducție animalele în ordine descrescătoare pe
baza EBVtotal în funcție de necesarul fiecărui fermier.
Pentru fiecare caracter se vor calcula valori de ameliorare prin metoda BLUP.
Bazele teoretice ale metodologiei BLUP
Pentru a defini un cadru mai larg de evaluare genetică a animalelor, în comparaţie cu metoda
indicilor de selecţie (BLP), Henderson (1949, 1963 şi 1973) a dezvoltat o metodologie statistică de
evaluare simultană a efectelor fixe şi aleatoare ale modelului mixt, denumită BLUP - Best Linear Unbiased
Predictors (metoda celor mai buni predictori liniari nedeplasaţi). Acronimul BLUP are următoarele
semnificaţii:
Best = estimatorii şi predictorii au varianţa erorii minimă, maximizând corelaţia dintre valoarea de
ameliorare adevărată şi valoarea de ameliorare calculată;
Linear = valorile de ameliorare calculate sunt funcţii liniare ale valorilor fenotipice;
Unbiased = valorile de ameliorare calculate sunt nedeplasate, în sensul că valoarea de ameliorare a unui
animal nu este influenţată de tipul de mediu în care acesta performează. Ca rezultat, valorile de ameliorare
calculate vor aproxima cât mai mult posibil valorile de ameliorare adevărate (teoretice).
Prediction = metodologia permite prognoza valorilor de ameliorare adevărate.
Metodologia BLUP aplicată unui model animal are următoarele avantaje:
 Este folosită informația de la toate rudele cunoscute ale unui individ, crescând precizia evaluării,
 Facilitează compararea genetică între animale cu performanțe în medii diferite și în perioade de
timp diferite,
 Facilitează compararea genetică între animale cu diferite surse de informație (număr diferit de rude
și număr diferit de performanțe măsurate pentru același caracter), de exemplu, o vacă la lactația a
3-a se poate compara cu o junincă,
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 Permite compararea genetică între animale care au fost selecționate cu diferite intensități ale
selecției,
 Permite măsurarea răspunsului selecției fără a fi necesară existenţa populaţiilor de control.

15.1. Stabilirea necesarului anual de tăuraşi candidaţi pentru reproducţie
La stabilirea acestui necesar se are în vedere:
a)

Să fie din rasă certificată Aberdeen Angus

b)

Numărul de tauri necesari în activitatea de însămânţări artificiale şi la montă naturală;

c)

Intensitatea de utilizare a diferitelor categorii de tauri (în testare) acceptaţi la însămânţări

artificiale;
d)

Extinderea însămânţării artificiale;

e)

Rata de înlocuire a taurilor folosiţi la însămânţări artificiale şi la montă naturală;

f)

Intensitatea selecţiei la taurii testaţi după performanţe proprii.

*Cea mai bună proporţie de reţineri este cea care maximizează diferenţa ∆G - ∆d (Robertson 1960)
sau, creşterea consangvinizării fiind de 1/8 s unde s = număr de selecţionaţi (Lush, 1945).

15.2. Stabilirea necesarului de vaci mame de tauri (VMT)

Se folosesc primele aproximativ 5% dintre cele mai performante și valoroase vaci din populația
de taurine cu rasă certificată Aberdeen Angus din România.
Necesarul anual de vaci mame de tauri se calculează după relaţia:
𝑁𝑀𝑇 =

TÎN
n∗s

unde: NMT = Necesar VMT (vaci mame de tauri);
TÎN = necesarul de tăuraşi obținuți din împerecheri nominalizate;
n = natalitatea minimă (0,8);
s = raportul dintre sexe (0,5);
𝑁𝑀𝑇 =

885
= 2213 cap. VMT
0,8 ∙ 0,5

2213cap.VMT∗80
100

: 2 = 885 TÎN
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15.3 Nominalizarea vacilor mame de tauri
15.3.1 Nominalizarea vacilor candidate mame de tauri (CMT).
După stabilirea necesarului de vaci mame de tauri, pentru nominalizarea acestora se procedează
la identificarea candidatelor vaci mame de tauri. În acest scop se va face o ierarhizare a vacilor pe baza
criteriului de selecție – indexul valorii de ameliorare dintre femelele înscrise în secțiunea principală a
Registrului Genealogic. Se mai ia în considerare intervalul între fătări, greutatea medie a vițeilor la fătare,
rezultatele aprecierii fenotipice, sporul mediu zilnic la 200 de zile al produșilor descendenți. Să aibă cel
puțin trei fătări iar vârsta vacii la prima fătare să fie de maximum 32 de luni.
Necesarul de CVMT se stabilește înmulțind numărul de VMT cu 4.

CVMT = VMT*4 = 2213*4 = 8852 capete

15.3.2 Nominalizarea vacilor mame de tauri (VMT)
Dintre femelele selectate candidate mame de tauri, se realizează nominalizarea vacilor mame de
tauri prin ierarhizarea vacilor.
În cazul în care numărul de vaci selectate este mai mare decât necesarul anual, se elimină ultimile
vaci, în ordine ierarhică.Lista definitivă a vacilor mame de tauri se publică anual, consemnându-se toate
informaţiile necesare pentru nominalizarea împerecherilor.
Numărul de vaci mame de tauri este de 2213 capete doar din rasă certificată Aberdeen Angus.

15.4 Nominalizarea taurilor taţi de taur
15.4.1. Nominalizarea taurilor candidați tați de taur (C.T.T.)
Pentru nominalizarea acestora se face o ierarhizare a taurilor din rasă certificată Aberdeen Angus
pe baza criteriului de selecție – indexul valorii de ameliorare dintre tauri înscriși în secțiunea principală a
Registrului Genealogic.
Sunt selectați cei mai buni tauri înscriși în secțiunea principală a Registrului Genealogic.
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15.4.2. Nominalizarea taurilor tați de taur (T.T.T.)
Necesarul de tauri taţi de taur este selectat dintre cei mai performanți și valoroși tauri activi ai
rasei Aberdeen Angus în România; aceștia trebuie să îndeplinească următoarele criterii:


Să fie din rasă certificată Aberdeen Angus;



Cei selectați să fie cei mai performanți tauri din România;



Să fie obligatoriu testați ca amelioratori după descendență pentru însușirile urmărite;

2213 MT / 30 (raportul de sexe) = 74 T.T.T.

15.5 Selecţia tăuraşilor destinaţi însămânţărilor artificiale şi montelor naturale
Preselecţia tăuraşilor pentru testul performanţelor proprii se realizează în etape după cum
urmează:
a)

identificarea tăuraşilor obţinuţi din împrerecheri nominalizate;

b)

selecţia tăuraşilor după dezvoltare corporală şi aspect exterior la o vârstă cuprinsă între 0 şi 7 luni

și ulterior introducerea în stațiuni de testare ;
c)

cariotipizarea tăuraşilor pentru depistarea celor purtători de anomalii ereditare;

15.5.1. Selecţia tăuraşilor pe baza performanţelor proprii (TPP)

Testarea în prima etapă (0-7 luni) se realizează în ferma de proveniență a tăurașilor iar cei care
trec în a-2-a etapă (peste 7 luni), testarea se va realiza în staţiuni autorizate pentru reproducători şi
producerea materialului seminal;
Vor fi introduşi în ferme de testare tăuraşi cu vârstă mai mare de 7 luni după ce trec de prima
etapă de evaluare.
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Tăuraşii în testare se grupează în serii de contemporani, a căror diferenţă de vârstă nu trebuie să
depăşească 3 luni. Aceştia trebuie să provină din mai multe ferme din controlul oficial al performanţelor.

Testarea după performanţe proprii se realizează în două etape succesive:

Descrierea etapelor testării tăurașilor

a)

Etapa I
În această etapă sistemul de întreţinere şi furajare sunt standardizate în vederea asigurării

comparabilităţii necesare pentru ierarhizarea şi stabilirea destinaţiei finale, a tăurașilor după performanţe
proprii. Condiţiile în care se desfăşoară testarea individuală a tăuraşilor trebuie să fie uniformă pentru ca
testul să fie mai eficient, în termenii de valoare de ameliorare aşteptată.
Această etapă se va desfășura în perioada 0 - 7 luni (0-200 zile) în ferma de proveniență a
tăurașilor, în această etapă se începe testarea tăurașilor pe performanțe proprii aceasta făcându-se în
cascadă, măsurându-se următorii indicatori:


Greutatea la naștere;



Conformație;



Greutatea la 200 de zile;



Spor mediu zilnic la 200 de zile;



Valoare de ameliorare;
Pe baza greutăților la naștere, respectiv greutatea la vârsta de referință de 200 zile se vor calcula

valorile ce vor sta la baza primului caracter ce intră în evaluarea genetică - sporul mediu zilnic la vârsta
de referință 200 zile (SMZ 200 zile).

b)

Etapa a II a
Taurii care vor finaliza această etapă, vor fi autorizaţi pentru utilizarea la montă naturală și

recoltarea materialului seminal (însămânțare artificială), în acord cu prevederile prezentului program de
ameliorare.
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La terminarea testării în direcţia producţiei de carne se face aprecierea fenotipică - bonitarea prin
punctaj (note) şi se estimează valoarea de ameliorare prin metoda BLUP. Pe baza valorii de ameliorare
se decide promovarea taurilor la reproducție sau eliminarea acestora.
Această etapă se va desfășura în perioada 7-12 luni (200 – 365 zile) în ferme de testare
autorizate. În această etapă se continuă testarea tăurașilor pe performanțe proprii, aceasta se face
în cascadă evaluându-se următorii parametri:


Greutatea la 300 zile;



Spor mediu zilnic la 300 de zile;



Aprecierea fenotipică - bonitarea conformației musculo-scheletale;



Greutatea la 365 zile;



Spor mediu zilnic la 365 de zile;



Valorile de ameliorare;
Cu ajutorul greutăților se va calcula SMZ-ul (SMZ 200 zile – 300 zile și SMZ 300 zile – 365 zile)

iar pe baza aprecierii fenotipice - bonitării se vor acorda note pentru conformație.
Caracterele vor constitui un prim index total de selecție pe baza căruia vor fi ierarhizați tăurașii.

Tabelul 13

Taurași obținuți din împerecheri nominalizate
Testare performanțe proprii

885 Rămân

se elimină 35% 310

575

de la 200-365 zile se elimină 65% 374

201

de la 0 -200 zile

Taurii testaţi și selectați ca amelioratori ai taurinelor din rasa Aberdeen Angus din România sunt
intens folosiţi la însămânțări artificiale şi montă naturală.

71
Asociaţia Aberdeen Angus România

office@aberdeenangus.ro

www.aberdeenangus.ro

Str. Octavian Goga, nr. 1 RO - 550370 Sibiu

Etapele de selecție a tăurașilor nominalizați
Tabelul 12

Moment
determinare

Momentul de
timp
0 zile

Etapa I

200 zile

Caracter
Greutatea la
naștere
Conformație
Greutate
corporală
SMZ 0 – 200
zile

Bonitare
Cântărire

Măsuri selecție

Selecție pe 4
caractere

*evaluare exterior (conformație corporală)

*se elimină taurinele necorespunzătoare

Calculație

*se elimină taurinele necorespunzătoare

Cântărire

SMZ 300 zile

Calculație

Etapa II

Metoda de
selecție

Cântărire

Greutatea
corporală

300 zile

365 zile

Mod
măsurare

Conformație

Bonitare

Greutate
corporală
SMZ 365 zile

Cântărire

*se elimină taurinele necorespunzătoare
Selecție pe 5
caractere

*se elimină taurinele necorespunzătoare

Calculație

Tauri Aprobați pentru I.A./Montă naturală

15 Luni

72
Asociaţia Aberdeen Angus România

office@aberdeenangus.ro

* aprecierea fenotipică - bonitarea conformației
musculo-scheletale;

www.aberdeenangus.ro

Str. Octavian Goga, nr. 1 RO - 550370 Sibiu

16. ESTIMAREA VALORILOR DE AMELIORARE

Colectarea tuturor datelor pentru Controlul oficial al performanțelor pentru producția de carne
se va face conform prezentului program de ameliorare.
Toate datele culese din controlul oficial al performanțelor și aferente menținerii Registrului
Genealogic al rasei Aberdeen Angus sunt salvate, păstrate și prelucrate unitar, doar prin intermediul
aplicatiei informatice “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen Angus” .
Estimarea valorii de ameliorare se calculează pentru toate taurinele înscrise în Programul
de ameliorare al rasei Aberdeen Angus pentru care avem informații din controlul oficial al
performanțelor pentru producția de carne conform caracterelor și obiectivelor folosind
metodologia B.L.U.P..
Pentru a defini un cadru mai larg de evaluare genetică a animalelor, în comparaţie cu metoda
indicilor de selecţie (BLP), Henderson (1949, 1963 şi 1973) a dezvoltat o metodologie statistică de
evaluare simultană a efectelor fixe şi aleatoare ale modelului mixt, denumită BLUP - Best Linear
Unbiased Predictors (metoda celor mai buni predictori liniari nedeplasaţi). Acronimul BLUP are
următoarele semnificaţii:

Best = estimatorii şi predictorii au varianţa erorii minimă, maximizând corelaţia dintre valoarea de
ameliorare adevărată şi valoarea de ameliorare calculată;
Linear = valorile de ameliorare calculate sunt funcţii liniare ale valorilor fenotipice;
Unbiased = valorile de ameliorare calculate sunt nedeplasate, în sensul că valoarea de ameliorare a
unui animal nu este influenţată de tipul de mediu în care acesta performează. Ca rezultat, valorile de
ameliorare calculate vor aproxima, valorile de ameliorare adevărate (teoretice).
Prediction = metodologia permite prognoza valorilor de ameliorare adevărate.
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Metodologia BLUP aplicată unui model animal are următoarele avantaje:
 Este folosită informația de la toate rudele cunoscute ale unui individ, crescând precizia acurateței;
 Facilitează compararea genetică între animale cu performanțe în medii diferite și în perioade de
timp diferite;
 Facilitează compararea genetică între animale cu diferite surse de informație (număr diferit de
rude și număr diferit de performanțe măsurate pentru același caracter), de exemplu, o vacă la
lactația a 3-a se poate compara cu o junincă;
 Permite compararea genetică între animale care au fost selecționate cu diferite intensități ale
selecției;
 Permite măsurarea răspunsului selecției fără a fi necesară existenţa populaţiilor de control.
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17. DESCRIEREA LINIARĂ A RASEI ABERDEEN ANGUS

DESCRIEREA LINIARĂ A CARACTERELOR DE EXTERIOR

Aprecierea fenotipică - bonitarea reprezintă imaginea morfologică a taurinelor la vârsta stabilită
de Programul de ameliorare. Această imagine este constituită din 18 caractere prin care se face aprecierea
dezvoltării musculare (5), a dezvoltării scheletice (4), a aptitudinilor funcţionale (5) şi a altor caractere
(4). Scopul aprecierii fenotipice - bonitare este acela de a evalua morfologic taurinele din rasă curată
Aberdeen Angus în vederea atingerii obiectivelor din Programul de ameliorare. Este o observaţie
obiectivă şi metodică de apreciere a conformaţiei morfologice a unui animal la o vârstă dată. Vor fi
apreciate fenotipic – bonitate următoarele categorii de animale:


Masculii din rasă curată Aberdeen Angus, cu vârsta peste 15 luni;



Femele din rasă curată Aberdeen Angus care au fătat cel puțin o dată;



Pot fi evaluate numai animalele care au fost supuse unei cântăriri (excluzând greutatea la naștere).

Punctajul: Pentru fiecare caracter al unui animal, persoana desemnată pentru aprecierea fenotipică –
bonitare dispune de o notaţie liniară de la 1 la 9, fără a utiliza fracţiuni.
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Caractere de apreciere morfologică
CARACTERE ALE DEZVOLTĂRII MUSCULARE

Figura nr. 1 – Dezvoltarea musculară
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1. Lărgimea chiulotei
Punct de referinţă: lărgimea masei musculare situate de-a lungul coapselor (îmbrăcarea cu
musculatură a membrelor posterioare, a coapselor şi feselor).
Aprecierea se realizează din spatele animalului.

Nota 1 – 2 - 3 – chiulotă mult îngustată faţă de ischii

Nota 4 - 5 - 6 – chiulotă mult mai largă faţă de ischii

Nota 7 – 8 - 9 – chiulotă şi ischii de aceeaşi lărgime
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2. Dezvoltarea chiulotei
Punct de referinţă: coapsele, impreună cu fesele formează „chiulota”, importantă prin carnea sa
de calitate superioară.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nota 1 - 2 - 3 – chiulotă uşor concavă;
Nota 4 - 5 - 6 – chiulotă foarte convexă.
Nota 7 - 8 - 9 – chiulotă medie, rectilinie;
3. Grosimea şalelor
Punct de referinţă: baza anatomică a şalelor o formează cele 6 vertebre lombare şi masa muşchilor
regionali. Grosimea şalelor este determinată de acumularea de masă musculară din această zonă
anatomică.

Nota 1 - 2 - 3 – şale fără acumulare musculară;
Nota 4 - 5 - 6 – musculatură foarte dezvoltată;
Nota 7 - 8 - 9 – acumulare musculară;
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4. Lărgimea spinării la umeri
Punct de referinţă: Se apreciază între articulaţiile scapulo-humerale (distanţa între umeri).

Nota 1 - 2 - 3 – spinare mult îngustată
Nota 4 - 5 - 6 – spinare foarte largă
Nota 7 - 8 - 9 – spinare largă
5. Lărgimea spinării înapoia spetelor (la coaste)
Punct de referinţă: imediat înapoia spetelor şi depinde, în principal, de gradul de arcuire a
coastelor.

Spinare mult îngustată înapoia umerilor

Spinare largă în continuarea umerilor
Nota 1 - 2 - 3 – spinare mult îngustată înapoia umerilor;
Nota 4 - 5 - 6 – spinare largă în continuarea umerilor
Nota 7 - 8 - 9 – spinare la nivelul umerilor;
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CARACTERE ALE DEZVOLTĂRII SCHELETICE

1. Înălţimea la grebăn
Punct de referinţă: distanţa (verticala) de la punctul cel mai înalt al grebănului la sol.

Nota 1 - 2 - 3 – înălţime mică;
Nota 4 - 5 - 6 – înălţime mare;
Nota 7 - 8 -9 – înălţime medie.
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2. Lungimea spinării
Punct de referinţă: distanţa de la grebăn la sacrum

Nota 1 - 2 - 3 – spate scurt;
Nota 4 - 5 - 6 – spate lung;
Nota 7 - 8 - 9 – spate de lungime medie.
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3. Lungimea crupei
Punct de referinţă: distanța dintre punctele șoldurilor și punctele ischiilor.

crupă scurtă
1

2

crupă lungă
3

4

5

crupă bine proporţionată
6

7

8

9

Nota 1 - 2 - 3 – crupă scurtă;
Nota 4 - 5 - 6 – crupă lungă;
Nota 7 - 8 - 9 – crupă bine proporţionată.
4. Lărgimea crupei la şolduri
Punct de referinţă: distanța dintre cele două puncte ale șoldurilor.

Crupă largă la şolduri

Animal cu o bună lărgime a crupei
Nota 1 - 2 - 3 – îngustă;
Nota 4 - 5 - 6 – largă;
Nota 7 - 8 - 9 – medie.
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CARACTERE – APTITUDINI FUNCŢIONALE

1. Lărgimea botului
Punct de referinţă: botul este delimitat de nas, obraz şi buza inferioară.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nota 1 - 2 - 3 – slab proporţionat cu fruntea;
Nota 4 - 5 - 6 – disproporție accentuată cu fruntea;
Nota 7 - 8 - 9 – bot bine proporţionat cu fruntea.
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2. Linia de profil a spinării
Punct de referinţă: linia ce porneşte de la grebăn şi ajunge la sacrum.

Spinare concavă

Spinare convexă

Spinare de măgar

Spinare şi şale înşeuate

Nota 1 - 2 - 3 – spinare înşeuată (concavă);
Nota 4 - 5 - 6 – spinare convexă;
Nota 7 - 8 - 9 – spinare rectilinie.
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3. Aplombul membrelor anterioare
Punct de referinţă: Membrele anterioare sunt examinate din faţă în raport cu verticala imaginară
dusă din punctul spetei, care împarte tot membrul în două jumătăţi simetrice şi cade înaintea sau între
cele două unghii.

Nota 1 - 2 - 3 – genunchi îndepărtaţi sau “membre în O” (ongloane răsucite spre înăuntru – “cagneux”);
Nota 4 - 5 - 6 – genunchi apropiați sau “membre în X” (ongloane răsucite spre înafară – “panard”)
Nota 7 - 8 - 9 – membre paralele, drepte; (distanţa dintre fluiere = distanţa dintre ongloane).
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4. Aplombul membrelor posterioare
Punct de referinţă: membrele posterioare sunt examinate din spate în raport cu verticala
imaginară dusă din punctul fesei, care atinge vârful jaretului şi cade pe sol puţin înapoia ongloanelor.
Aplombul este corect când punctul de suspensie al membrului posterior (articulaţia coxo-femurală) se
găseşte pe aceeaşi verticală cu punctul de sprijin pe sol.

Nota 1 - 2 - 3 – jarete depărtate;
Nota 4 - 5 - 6 – jarete foarte apropiate “coate de vacă”;
Nota 7 - 8 - 9 – membre posterioare paralele (distanţa dintre jarete = distanţa dintre ongloane) – tip
dorit.
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5.

Unghiul jaretului (UJ)

Se apreciază din lateral. Un unghi normal al jaretului are 150° - 155°. Jaretul deschis se notează
cu 1 iar jaretul închis cu 9.

Nota 1 - 2 - 3 - jaret deschis
Nota 4 - 5 - 6 - jaret semiînchis
Nota 7 - 8 - 9 - jaret închis
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ALTE CARACTERE

1. Lărgimea pieptului
Punct de referinţă: Se apreciază între articulaţiile scapulo-humerale (distanţa între umeri).
Reflectă capacitatea toracică şi vigoarea animalului.

1
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7

8

9

Nota 1 - 2 - 3 – piept foarte strâmt;
Nota 4 - 5 - 6 – piept larg;
Nota 7 - 8 - 9 – piept mediu.
88
Asociaţia Aberdeen Angus România

office@aberdeenangus.ro

www.aberdeenangus.ro

Str. Octavian Goga, nr. 1 RO - 550370 Sibiu

2. Lărgimea crupei la ischii
Punct de referinţă: reprezintă distanţa dintre cele două puncte ale ischiilor, dar se ţine seama
totodată şi de lărgimea la şolduri.

Nota 1 - 2 - 3 – crupă foarte îngustă;
Nota 4 - 5 - 6 – crupă largă;
Nota 7 - 8 - 9 – crupă cu o lărgime medie.

3. Adâncimea toracelui
Punct de referinţă: se consideră distanţa de la nivelul grebănului la cel al sternului, imediat
înapoia spetelor.

1
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Nota 1 - 2 - 3 – torace slab dezvoltat;
Nota 4 - 5 - 6 – torace cu adâncime mare;
Nota 7 - 8 - 9 – torace cu adâncime medie
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9

4. Lungimea chiulotei
Punct de referinţă: distanţa dintre punctul fesei şi pliul jaretului.

4

5

6
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3

7

8

9

Nota 1 - 2 - 3 – bazin înclinat, chiulotă descendentă;
Nota 4 - 5 - 6 – bazin înclinat, chiulotă uşor descendentă;
Nota 7 - 8 - 9 – bazin uşor înclinat, chiulotă descendentă.
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18. DOCUMENTE OFICIALE
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PROCES VERBAL DE CONSTATARE LA FAȚA LOCULUIPRIVIND CONTROLUL OFICIAL
AL PERFORMANȚELOR PENTRU PRODUCȚIA DE CARNE
încheiat astăzi ___________________

Subsemnatul __________________________________________________________________
reprezentant al __________________________________________________________________, având funcția
de
_________________________________________________________________________,
m-am deplasat în localitatea ________________________________, județul _____________________,
la exploatația _________________________________________________________________________, CUI/
CNP ___________________________, având codul de exploatație __________________________,
reprezentată prin _________________________________ ,
unde am constatat următoarele:
 Animalele sunt pregătite pentru control :
- Existența unei dotări minime pentru a se putea efectua controlul ( corali, gard, etc.). Se vor menționa
toate echipamentele existente
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__
- Animalele ce urmează a fi cântărite sunt pregătite. Se menționează cum au fost pregătite :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Mențiuni :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Asociația Aberdeen Angus Romania

Exploatația______________________________

Controlor_____________________

Reprezentant ___________________________

Controlor _____________________

Reprezentant ___________________________
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NOTĂ DE SUPRACONTROL LA FAȚA LOCULUI PRIVIND CONTROLUL OFICIAL
AL PERFORMANȚELOR PENTRU PRODUCȚIA DE CARNE
încheiat astăzi ___________________

Comisia de supracontrol formată din: ______________________________________________________
subsemnatul / funcția __________________________________________________________________
subsemnatul / funcția __________________________________________________________________
ne-am deplasat în localitatea ________________________________, județul _____________________
la exploatația _________________________________________________________________________, CUI/
CNP ____________________________având codul de exploatație __________________________,
reprezentată prin _________________________________ ,
unde am constatat următoarele:
1. Se verifică prezența în fermă a Asociație acreditate pentru Controlul Producției de Carne conform
graficului C.O.P. transmis oficial la începutul anului
Se respectă :
DA
/
NU
Mențiuni : _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Se verifică existența echipamentelor necesare efectuări C.O.P –ului:
 Echipament controlori ___________________________________________________________
 Dezinfectant / data ultimei dezinfecții _______________________________________________
 Cântar omologat metrologic ( numărul și data ultimei verificări) :
______________________________________________________________________________
 Animalele sunt pregătite pentru control :
- Existența unei dotări minime pentru a se putea efectua supracontrolul ( corali, gard, etc.). Se vor
menționa toate echipamentele existente
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- Animalele ce urmează a fi cântărite sunt pregătite. Se menționează cum au fost pregătite :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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3. Verificarea datelor înscise pe buletinele de control, animalele cântărite, corectitudea și acurateța
documentelor. Se vor menționa următoarele:
- prezența buletinelor de cântărire (să corespundă cu punctul 2 , repectiv să fie animalele introduse în
programul informatic ):
DA
/
NU
- numele și prenumele contrololui ___________________________________________________
- data controlului _________________________________________________________________
- supracontrol din partea OJZ ____________________ , persoanele aflate la supracontrol
______________________________________________________________________________
- numărul de animale cântărite pe categorii de vârstă :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Datele introduse în programul informatic al Asociației corespunde cu realitatea din exploatație
( existența documentelor care au stat la baza înregistrări în program - buletine de însămânțare, registru de fermă,
etc. ). Se va suna la operatori de la birou dacă informațiile înscrise în documentele găsite corespund cu datele
introduse în programul informatic.
Mențiuni . Se vor menționa documentele găsite la fața locului și neregulile constatate.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. Mențiuni și deficiențe constatate :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Măsuri de remediere a deficiențelor :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Termene de remediere a deficiențelor constatate:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Propuneri :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Nota de supracontrol a fost întocmită în 3 exeplare: unul pentru Asociația Aberdeen Angus și una pentru Asocația
acreditată pentru C.O.P., unul pentru OJZ-ul afalat in control.
Asociația Aberdeen Angus Romania

Asociația ______________________________

Controlor_____________________

Controlor ______________________________

Controlor _____________________

Reprezentant OJZ _______________________
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