
”Condiţii favorabile pentru creşterea animalelor” 

 

Gilcă, Ioan.  
    Tehnologii de creştere a animalelor [Text] / I. Gîlcă, M. 

Dolis. - Iaşi : Alfa, 2006. - 349 p. - Bibliogr.: p. 346-348. –  

ISBN 978-973-8953-09-3 : 150.00 lei 

 

   Creşterea animalelor presupune identificarea anumitor 

oportunităţi  în ceea ce priveşte  dezvoltarea, întreţinerera, 

hrănirea şi sporirea efectivului .  În această lucrare autorii au 

dezvăluit complex tehnologia de creştere şi exploatare a 

bovinelor, taurinelor, ovinelor, porcinelor, cabalinelor şi a 

păsărilor.   

De asemenea un compartiment aparte este destinat metodei de 

alcătuire a  unui plan de afaceri pentru o fermă zootehnică: 

obiectivele, prezentarea fermei, produsele şi piaţa acestora, 

oportunităţile de dezvoltare, necesităţile financiare şi sursele de 

finanţare, analiza SWOT, diferite recomandări, cît şi tabelele 

financiare cu explicaţii. 

 

 

 

Pârvu, Monica.  

    Creşterea şi sănătatea animalelor / M. Pârvu, A. Amfim ; 

Univ. Spiru Haret. Fac. de Medicină Veterinară. - Bucureşti : 

Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2008. - 132 p. - Bibliogr.:  

p. 129-131. - ISBN 978-973-163-071-7 : 72.00 lei 

    Creşterea animalelor are un rol deosebit de important în viaţa 

economică a oamenilor, datorită faptului că furnizează produse 

alimentare indispensabile acestora. De asemenea prin creşterea 

animalelor se asigură dezvoltarea întregului sector al 

agriculturii, mărirea productivităţii muncii şi a eficienţei 

economice.  

   Autorii lucrării foarte explicit şi amănunţit descriu noţiunea 

de specie, rasă, însuşirile morfologice  şi productive ale 

animalelor de fermă, ameliorarea în creşterea animalelor.  

   Cursul este destinat, în primul rând, studenţilor facultăţilor de 

medicină veterinară. De aceea tehnica ameliorării animalelor 

este prezentată sub formă sintetică, în măsură să permită 

cunoaşterea principiilor ameliorării şi selecţiei, în concordanţă 

cu asigurarea stării de sănătate la animalele înalt productive. 
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Gavrilaş, Angela.  

    Creşterea animalelor [Text] / A. Gavrilaş, V. Stan, M. Dolis. 

- Iaşi : Alfa, 2006. - 162 p. - Bibliogr.: p. 156-158. –  

ISBN 978-973-8953-20-8 : 120.00 lei 

 

   Această lucrare cuprinde informaţii specifice  despre mai multe 

specii  de animale: rase de taurine, bovine, cabaline, ovine, 

păsări, iepuri, ele fiind descrise după provenienţă, gradul de 

ameliorare şi specializare, nutriţie şi alimentaţie. 

   Cartea e bogată în imagini, schiţe,  explicaţii însoţite de 

exemple pentru fiecare rasă aparte.Un compartiment aparte e 

destinat raselor de câini, iarăşi fiecare descriere fiind însoţită de 

fotografii. Pentru fiecare rasă sunt specificate: ţara de origine, 

dimensiuni, aptitudini, caracter, îngrijirea necesară. 

   Cartea se adresează atât iubitorilor acestor animale, cât şi 

crescătorilor profesionişti.  

 

 

 

 

 

 

 

Alexandrescu, Daniela.  

    Ameliorarea animalelor / D. Alexandrescu. - Bucureşti : 

Electra, 2006. - 192 p. - ISBN 978-973-7728-58-6 : 95.00 Lei 

 

    Ameliorarea efectivelor  de animale reprezintă o activitate cu 

caracter prioritar în strategia de dezvoltare a zootehniei.  

Ameliorarea genetică a  animalelor se realizează prin lucrări de 

selecţie, efectuate pe baza controlului oficial al performanţelor 

zootehnice şi prin reproducţie dirijată, astfel obţinând capacitatea 

de producţie dorită. Cartea prezintă diferite sisteme şi metode de 

ameliorare a taurinelor, ovinelor,suinelor, cabalinelor şi păsărilor.                             

Lucrarea de faţă, Ameliorarea animalelor, se adresează acelei 

categorii de cititori aflaţi la începutul cunoaşterii creşterii 

animalelor şi care sunt interesaţi de subiect. Obiectivul prioritar 

este îndrumarea către o calificare corespunzătoare cerinţelor 

actuale şi de perspectivă. 
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Родионов, Геннадий Владимирович.  

    Технология производства и переработки 

животноводческой продукции : учеб. для студентов ВУЗов, 

обучающихся по специальности "Экономика и управление на 

предприятии АПК" / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, 

 Г. П. Табаков. - М. : КолосС, 2005. - 512 с. : ил.. - Библиогр.: 

с. 506. - ISBN 5-9532-0302-0 : 257.25 л 

 

 Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского 

хозяйства, значительно влияющая на его экономику.  

В книге рассмотрены биологические и хозяйственные 

особенности сельскохозяйственных животных различных 

видов. Дана характеристика их продуктивных качеств, 

систем и способов содержания. Изложены вопросы 

воспроизводства, разведения, кормления  животных разных 

видов, переработки получаемой продукции. 

 

 

 

 

Степурин, Г. Ф.  

    Питание и кормление животных : [учебник] / Г. Ф. 

Степурин, В. Г. Вранчан ; Гос. аграр. ун-т Молдовы 

(Кишинэу). - Кишинэу : [Centrul ed. al UASM], 2008. - 400 с.: 

табл. - Библиогр.:  

с. 392-394. - ISBN 978-9975-64-120-3 : 103.90 л 

 

    Кормление животных – это организуемое, нормируемое, 

и регулируемое их питание. Кормление животных 

базируется на закономерностях связей между питанием, с 

одной стороны, и физиологическим состоянием, развитием 

и продуктивностью – с другой.  

    В учебнике изложены предусмотренные учебными 

программами факультетов зоотехнии и биотехнологии, 

ветеринарной медицины особенности питания животных, 

методы оценки питательности кормов и их компонентов, 

дана классификация и характеристика кормовых средств, 

освещено нормированное кормление разных видов 

животных на основе детализированных норм. 

    Предназначен для студентов и специалистов 

зооветеринарного профиля. 
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  Коварский, Валентин.  

 Процессы увеличения обменной энергии кормов и 

биологической ценности протеина при адаптивном 

питании животных / В. Коварский ; АН Молдовы. Ин-т 

физиологии и санокреатологии (Кишинэу). - Кишинэу : [Б. и.], 

2007 (Типогр. АН Молдовы). - 168 с. - Библиогр.: с. 159-165. –  

ISBN 978-9975-62-181-6 : 32.80 л 

   Монография раскрывает новые аспекты проблемы 

увеличения питательности кормов на основе выявления и 

устранения недостатка питательных веществ в организме 

животных при адаптивных реакциях. Описываются 

комбинаторные, химические и физические способы 

повышения обменной энергии и биологической ценности 

протеина при адаптивном питании животных на основе 

выявления и коррекции лимитирующих аминокислот, 

выделения перспективных химических ингредиентов и 

кормов, обогащения кормов ферментами, жирами и 

аминокислотами, применения технологических приемов 

обработки кормов, составления рационов и комбикормов.  

   Книга предназначена для биологов, зооинженеров, 

ветврачей, экологов, студентов вузов и фермеров. 

 

 

Salajan, Gheorghe.  

    Tehnica optimizării hranei la animalele de fermă / 

 Gh. Salajan, L. Mosolova. - Bucureşti : Editura Ceres, 1994. –  

230 p. - ISBN 973-40-0308-9 : 4.88 р. 

 

   Lucrarea încearcă să abordeze problema optimizării hranei 

pentru animalele de fermă într-un mod complex, începând cu 

aprecierea calităţii nutreţurilor, continuând cu stabilirea valorii 

nutritive a acestora şi terminând cu modalităţile tehnice, practice şi 

organizatorice de realizare a unei alimentaţii echilibrate pe bază de 

raţii, amestecuri de nutreţuri unice sau nutreţuri combinate, în 

funcţie de sistemul de creştere. Pentru fiecare specie de animale se 

redă tehnica alimentaţiei optimizate. În acest fel, lucrarea are un 

pronunţat caracter practic, cuprinzând numeroase variante de raţii, 

amestecuri de nutreţuri unice şi reţete de nutreţuri combinate 

pentru taurine, ovine, cabaline, suine, păsări, iepuri de casă şi 

animale de blană. 

    Lucrarea se adresează specialiştilor din agricultură, în primul 

rând celor ce lucrează direct în zootehnie şi în industria preparării 

nutreţurilor combinate.  

 

 

4 / 30

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Salajan,%20Gheorghe


Bucătaru, Nicolae.  

    Rase de animale, păsări şi specii de peşti omologate în 

Republica Moldova [Text] / N. Bucătaru, V. Radionov, I. Urzica ; 

Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură (Ch.). - 

Chişinău : ACSA, 2002. - 16 p. : il.  

   Nivelul producţiei diverselor specii de animale domestice este 

determinat de un şir de factori, unul de bază fiind apartenenţa de 

rasă. În cadrul speciilor de animale crescute în lume, numărul de rase 

variază foarte mult. Diferite rase se deosebesc între ele print-un şir 

de particularităţi atât de ordin fenotipic cât şi genotipic. Cunoscând 

aceste proprietăţi, fermierul sau specialistul poate alege rasele dorite, 

în scopul ameliorării şi sporirii producţiei. În lucrarea de faţă, din 

multitudinea de rase existente, sunt prezentate fotografii, principalii 

indici şi unele particularităţi ale 60 de rase de animale ce aparţin la 

diverse specii crescute în Republica Moldova sau care ar putea fi 

folosite, în scopul sporirii producţiilor, atât în rasă curată cât şi la 

încrucişări.  

   Lucrarea este destinată fermierilor şi constituie o sursă de 

informare practică în alegerea rasei de animale corespunzătoare 

cerinţelor înaintate. 

 

 

 

 

1000 советов животноводам-любителям / В.Малик, 

Р.Баранович, И.Челлер.- Братислава: Природа, 1986.- 530с.- 4 р. 

 

   Любительское животноводство непосредственно касается 

живой природы. Человек выбирает из него те виды, которые 

приносят ему радость, а кроме того, дают и хозяйственную 

пользу: яйца, мясо, перо, шерсть, меха. Они также разводят, 

распространяют и улучшают породы. Для выбора 

определенного вида домашних животных решающими будут 

условия, которыми располагает любитель.  

   В книге в очень доступной форме даются сведения, 

необходимые для  разведения отдельных видов мелких 

животных: птицеводам, норководам, кролиководам, овцеводам, 

нутриеводам, советы по разведению лисиц и песцов,  

любителям кошек и собак а также советы любителям, 

занимающимся разведением экзотических птиц. 
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        Ştefanache, Dorina.  

   Capra : lapte, carne, piele, păr / D. Stefanache. - Bucureşti :  

Alex-Alex & Leti Pres, 2001. - 94 p. - (Gospodărie de milioane).  –  

ISBN 973-7943-02-3: 37.08 lei  

   Cartea este utilă investitorului care doreşte să facă din creşterea 

caprelor o afacere profitabilă. Sunt prezentate sistemele intensiv şi 

extensiv de creştere a caprelor, punându-se accentul pe latura ecologică 

a acestei activităţi. Şi într-un caz şi în celălalt, capra se poate dovedi un 

animal benefic pentru proprietar, aducându-i acestuia, atunci când 

condiţiile de creştere sunt asigurate corespunzător, importante beneficii. 

Laptele de capră este deosebit de bun pentru consum, chiar şi în stare 

proaspătă, nefiert. Carnea de capră este de asemenea foarte gustoasă şi 

mult mai uşor digerabilă decât de cea de vită sau oaie. 

   La capitolul întreţinerii şi hrănirii caprei, sunt incluse o serie de reţete 

de hrană, recomandate de către specialişti, cuprinzând toate 

ingredientele necesare unei bune alimentaţii a caprei. În concluzie, cu 

cheltuieli minime şi practic fără riscuri, capra vă poate aduce un câştig 

satisfăcător, indiferent dacă creşteţi numai 2-3 sau câteva zeci. 

 

 

 

 

Taftă, Vasile.  

   Producţia şi reproducţia caprinelor / V. Taftă. - Bucureşti : 

CERES, 2002. - 223 p. - Bibliogr.: p. 219-220. –  

ISBN 973-40-0572-3 : 35.00 lei. 

   Pe plan mondial, specialiştii în domeniul agroalimentar recurg la 

valorificarea cât  mai eficientă a tuturor resurselor animaliere şi a 

capacităţii lor productive, prin aplicarea celor mai avansate metode şi 

tehnologii de înmulţire, creştere, ameliorare şi exploatare.  Interesul 

sporit acordat caprinelor este determinat, în special, de capacitatea lor 

lactogenă superioară, anume cu de 8-20 ori mai mare decât propria 

greutate corporală, faţă de numai 6-7 ori a vacilor din rasele 

perfecţionate, pe lângă alte particularităţi bioeconomice pronunţate, ca: 

prolificitate, rusticitate etc. 

   Rasele de caprine cu un ridicat potenţial  productiv, sunt cele ce fac 

parte din  grupa celor de lapte elveţiene, spaniole, franceze, engleze, 

şi cele ruseşti pentru puf şi lână tip mohair(fină, lungă şi lucioasă).                 

Lucrarea se adresează crescătorilor, fermierilor, precum şi 

cercetătorilor, specialiştilor din reţeaua de reproducţie şi selecţie de la 

centrele agricole, oferind o serie de soluţii tehnice deosebit de utile, 

menite să conducă la îmbunătăţirea capacităţii productive şi a 

gradului de rentabilitate a creşterii caprinelor în România. 
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Voia, Sorin Octavian.  

   Ovine şi caprine : ghid practic de creştere /S. O. Voia. - 

Timişoara:  WALDPRESS, 2005. - 319 p. : tab. - (Revista "Ferma"). 

- Bibliogr.: p. 318-319. - ISBN 973-7878-08-6 : 86.59 р. 

 

  În România, ovinele constituie o avere naţională deosebit de 

importantă. Studiile de management şi marketing scot în evidenţă 

faptul că,cererea de produse obţinute de la ovine va creşte 

substanţial pe piaţa europeană. Dar comparativ cu fermierii vest 

europeni din Anglia şi Spania,  crescătorii de ovine români trebuie să 

adopte strategii adecvate condiţiilor impuse de UE. Din aceste 

motive, crescătorii de ovine cu efective mari trebuie să fie mai bine 

dotaţi tehnic, mai instruiţi şi să adopte un management mai 

performant. Cursul de faţă conceput de autor, are un grad ridicat de 

originalitate, folosind in lucrare sa, cele mai  noi tehnice mondiale  

în domeniu. Autorul fiind un profesionist, cu o largă experienţă 

perfecţionată pe parcursul anilor, într-o fermă modernă de creşterea 

ovinelor şi caprinelor din Texas (SUA). 

Această lucrare este o prelucrare reuşită a metodelor actuale de 

evaluare a producţiilor la ovine pe baza practicii ştiinţifice, fiind      

destinată studenţilor,cadrelor tehnice şi crescătorilor de ovine. 

 

 

                                                                               

Bucătaru, Nicolae.  

   Creşterea ovinelor si prelucrarea produselor /N. Bucătaru,  

V. Radionov ; Min. Agriculturii si Industriei Alimentare, Tacis. - 

Chişinau : AGROinform, 2000. - 55 p. - Bibliogr.: p. 54. - 15.75 lei. 

 

Creşterea oilor (sau ovicultura) este una din cele mai străvechi 

îndeletniciri pe meleagurile noastre. Aceasta se datorează faptului  

că de la oi se obţin un şir de produse: lână, carne, lapte, pielicele, 

blănuri, piei etc. O altă particularitate constă în faptul că ovinele nu 

sunt pretenţioase faţă de condiţii de întreţinere şi nu cer multe 

cheltuieli. 

Cele enumerate mai sus au condiţionat dezvoltarea acestei ramuri.  

În broşura de faţă sunt expuse cele mai importante subiecte în ceea 

ce priveşte ovicultura, precum ar fi: rasele de ovine crescute sau 

care ar putea fi folosite la noi în republică: reproducţia şi creşterea 

tineretului; alimentaţia ovinelor; obţinerea diverselor producţii şi 

prelucrarea lor; bolile mai frecvent întâlnite şi tratarea lor etc. 

Sperăm că această lucrare va fi de un real folos pentru cei ce se 

ocupă cu creşterea ovinelor şi că vor putea găsi răspuns la mai 

multe întrebări care îi interesează. 
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Voia, Sorin Octavian.  

    Hrănirea tineretului ovin în diferite sisteme de îngrăşare / 

S. O. Voia, D. Drinceanu. - Timişoara : WALDPRESS, 2006. - 

156 p. : fig. - (Revista "Ferma"). - Bibliogr.: p. 151-153. –  

ISBN 973-7878-27-2 : 50.76 р. 

 

    Cartea prezinta diferite metode de îngrăşare a oilor, fiind 

recomandată tuturor crescătorilor de ovine interesaţi în 

maximizarea profitului. 

    Lucrarea este împărţită în mai multe capitole, începând de la 

factorii care influenţează creşterea şi dezvoltarea tineretului 

ovin, finisând cu bolile cel mai des întâlnite la ovine. 

    Lucrarea este elaborată într-un mod concis, urmărind să se 

constituie într-un ghid care să-i ajute pe cei interesaţi de 

creşterea ovinelor, oferind cele mai optime metode de hrănire. 

Limbajul este unul uşor de înţeles chiar şi pentru nespecialişti. 

 

 

 

 

Drinceanu, Dan.  

    Alimentaţia vacilor de lapte în fermele familiale / D. 

Drinceanu, I. Luca, L. Stef. - Timişoara : WALDPRESS, 2003. - 

176 p. : fig. - (Revista "Ferma"). - Bibliogr.: p. 176. –  

ISBN 973-85630-9-7 : 35.00 lei 

   Această lucrare prin conţinutul ei se adresează tuturor 

fermierilor care doresc să efectueze o alimentaţie tehnică. 

Celor care vor să-şi completeze cunoştinţele privind tehnica 

raţierii, de întocmire şi utilizare a amestecurilor de concentrate 

în funcţie de producţia de lapte şi starea fiziologică a 

animalelor, să preia sugestii în ceea ce priveşte utilizarea 

furajelor la categoria de animale la care au efectul maxim şi să 

recurgă la aditivii furajeri specifici vacilor performante.  

    Diversitatea adresanţilor este foarte mare, plecând de la cei 

cu cunoştinţe tradiţionale, ajungând până la cei deveniţi 

adevăraţi specialişti în ceea ce priveşte creşterea vacilor de 

lapte. 
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Dinescu, Stelian.  

    Creşterea vacilor pentru lapte : tehnologii moderne  

/ S. Dinescu, A.-M. Tontsch. - Bucureşti : CERES, 2005. - 375 p. : 

fig. - Bibliogr.: p. 370-375. - ISBN 973-40-0548-0 : 35.00 р. 

   În paginile acestei lucrări au fost adunate un volum cât mai mare 

de cunoştinţe teoretice, dar şi foarte multă experienţă practică a 

unor profesionalişti de la fermele de creştere a vacilor pentru lapte 

din ţară şi de peste hotare. Domeniul producţiei de lapte de vacă 

este mult prea vast, iar condiţiile pedoclimatice, economice şi 

sociale se înscriu pe o paletă de largă şi complexă diversitate. 

   Efectuarea manuală a mulsului, însămânţarea artificială a vacilor 

şi viţelelor, administrării furajelor şi evacuarea dejecţiilor, lipsa 

capacităţilor de răcire şi păstrare a laptelui, practicarea unor 

tehnologii de nutriţie ce nu pot asigura performanţă la nivel, sunt 

tot atâtea neajunsuri, ce trebuie grabnic lichidate. Dar acest lucru 

nu va fi posibil, dacă alături de asigurarea unor resurse materiale şi 

financiare suficiente, fermierul crescător de vaci pentru lapte să 

deţină cunoştinţe profesionale, tehnice, economice şi de 

management în domeniu. În această direcţie au lucrat autorii acestei 

monografii. 

 

                                                       

                                                                                                         

Silvaş, Emil.  

   Modernizarea tehnologiilor de creştere a taurinelor / E. 

Silvaş. - Bucureşti : Ed. Didactica si Pedagogica, 1998. - 191 p. –  

Bibliogr.: p. 186-190. - ISBN 973-30-5347-3 : 74.50 lei. 

 

   Modernizarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a taurinelor 

este principala pârghie de valorificare a potenţialului productiv al 

animalelor. Modernizarea fiind o operaţiune costisitoare ale cărei 

rezultate se obţin pe parcursul a mai multor cicluri de producţie. 

Atragerea şi implicarea industriei naţionale, prin pârghii 

financiare şi tehnice, în producerea de utilaje şi echipamente 

specifice tehnologiilor de creştere şi exploatare a taurinelor, 

măresc şansele de reuşită şi îndeosebi de menţinere în stare de 

funcţionare a acestora. Adaptarea asistenţei medical-veterinare la 

exigenţele competiţiei impuse de piaţa liberă devine un factor 

hotărâtor al succesului  economic în creşterea taurinelor.        

Adaptarea noilor programe de cercetare  va continua să asigure 

fundamentarea ştiinţifică a  întregului proces de creştere şi 

exploatare, începând cu apărarea sănătăţii animalelor, finalizată 

prin sporirea eficienţei economice a acestei activităţi. 

                                                                     

 

9 / 30

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Dinescu,%20Stelian
https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ESilvas%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EEmil%3C/font%3E%3C/b%3E


Pacală, Nicolae.  

    Biotehnologia transferului de embrioni la vacă / N. Păcală. - 

Timişoara : WALDPRESS, 2004. - 120 p. : fig. - (Revista "Ferma"). - 

Bibliogr.: p.115-120. - ISBN 973-8453-81-X : 27.96 р., 35.00 р. 

   Transferului de embrioni are o mare popularitate printre crescătorii 

de vaci cu lapte şi de carne. Însămânţarea artificială (IA) a vacilor a 

permis obţinerea unui progres genetic foarte rapid. Prin însămânţarea 

artificială, este posibilă valorificarea numărului mare de 

spermatozoizi produşi de un taur valoros genetic. 

Transferul de embrioni (ET)  oferă posibilitatea obţinerii unui număr 

mai mare de viţei de la vacile valoroase, sporind astfel contribuţia 

acestora la progresul genetic, complectând programele de ameliorare 

prin însămânţare artificială. 

   Lucrările de producere şi transfer ale embrionilor au costuri ridicate, 

datorită preţurilor mari, în special, ale hormonilor şi manoperei. 

Costul lucrărilor de embriotransfer se justifică atunci când se obţine 

un număr mare de embrioni transferabili şi rate ridicate de gestaţie 

după transferul embrionilor, obţinând viţei cu valoare genetică 

superioară. 

  

 

 

 

 

Pacală, Nicolae.  

    Biotehnologia însămânţării artificiale la vacă / N. Păcală. - 

Timişoara : WALDPRESS, 2004. - 96 p. : fig. - (Revista "Ferma"). - 

Bibliogr.: p. 96. - ISBN 973-8453-80-1 : 27.96 р. 

 

   Însămânţarea artificială reprezintă o biotehnologie de reproducere 

şi ameliorare a animalelor domestice, care contribuie substanţial la 

obţinerea de progres genetic în acest domeniu. Studii aprofundate 

despre însămânţarea artificială,bazate pe experimente, au fost făcute 

de Ilia Ivanov, considerat fondatorul însămânţărilor artificiale, în 

Europa. 

   Însămânţarea artificială a produs modificări profunde în practicile 

şi structurile tehnologice ale creşterii vacilor cu lapte. A creat 

posibilitatea dispariţiei  taurilor din ferme şi integrarea fermierilor 

într-o reţea de relaţii profesionale. 

   Însămânţările artificiale s-a impus ca un mijloc de ameliorare a 

vacilor cu lapte. Raţiunile de ordin genetic au dus la generalizarea 

însămânţărilor  artificiale în fermele de vaci cu lapte. 
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Drinceanu, Dan.  

    Utilizarea nutreţurilor concentrate în alimentaţia vacilor de 

lapte / D. Drinceanu, I. Luca, L. Stef. - Timişoara : 

WALDPRESS, 2004. - 104 p. : fig. - (Revista "Ferma"). - 

Bibliogr.: p. 104. - ISBN 973-8453-77-1 : 31.22 lei, 35.00 lei 

   Într-o alimentaţie raţională concentratele sunt cele care pot pune 

în valoare potenţialul productiv al animalelor. Nutreţurile 

concentrate sunt de regulă componentele cele mai scumpe ale unei 

raţii furajere.   

   Lucrarea tratează aspecte privind administrarea concentratelor în 

hrana vacilor de lapte şi anume: materiile prime folosite în 

producerea amestecurilor de concentrate, condiţionarea, 

prelucrarea şi depozitarea furajelor concentrate, fabricarea 

amestecurilor de concentrate, controlul tehnic.  

  Cartea se adreseaza fermierilor, crescătorilor de vaci de lapte, 

care au cunoştinţe tehnice pentru aplicarea unor recomandări pe 

care le conţine lucrarea, precum şi celor care se vor convinge că o 

alimentatie care asigură producţii mari de lapte şi sănătatea 

animalelor se face şi la indicaţia unor specialişti nutriţionişti. 

 

 

 

 

Reşetnic, Vasili P..  

    Producerea şi întrebuinţarea cărnii de porc în 

gospodăriile auxiliare / V. P. Reşetnic, F. A. Guci. - Chişinău: 

Cartea Moldoveneasca, 1991. - 188 p. - Bibliogr.: p. 184. - 

ISBN 5-362-00100-0 : 1.20 r. 

   Lucrarea cuprinde recomandări şi sfaturi cu privire la creşterea 

porcilor în gospodăriile auxiliare: rasele de porci crescute în 

Moldova, conformaţia corporală, constituţia şi tipul de 

productivitate, caracteristica nutreţurilor folosite în alimentarea 

porcilor, bolile şi profilaxia lor cât şi rolul cărnii de porc în 

activitatea biologică a omului.  

   Ultimele capitole sunt dedicate păstrării şi prelucrării cărnii de 

porc. N-au fost uitate nici gospodinele. Citind ultimul capitol, 

ele vor afla câte feluri de bucate gustoase se pot pregăti din 

carne de porc, la fel şi diferite moduri de preparare a ei, diferite 

curiozităţi şi sfaturi utile. 
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Zeneci, Nicolae.  

    Creşterea porcinelor în fermele mici : (fermele familiale) : 

conform cerinţelor UE / N. Zeneci. - Bucureşti : Alex-Alex & Leti 

Pres, [2004]. - 157 p + 4 f. foto. color. - (Gospodărie de milioane). - 

Bibliogr.: p. 155. - ISBN 973-86257-1-8 : 46.20 lei. 

 

   În condiţiile restructurării agriculturii şi odată cu redistribuirea 

pământurilor noilor proprietari s-a trecut la exploatarea unor efective 

mari de porcine în gospodăriile anexe ale populaţiei(fermele familiale) 

Se constată o pondere mare a efectivelor crescute în gospodăriile 

populaţiei unde aplicarea unor tehnologii moderne este limitată atât 

datorită posibilităţilor materiale cât şi a unor lipsuri în pregătirea 

crescătoriilor cu unele noţiuni de bază în creşterea porcinelor. 

   Lucrarea îşi propune să pună la dispoziţia crescătorilor de porcine din 

ferme mici (fermele familiale) cunoştinţele minime pentru a creşte 

eficient porcinele dar şi pregătirea lor pentru a trece la aplicare unei 

tehnologii avansate în domeniu. 

 

 

    

Hellwig Ernst-Gunther. 

  Creşterea porcilor: nutriţie, boli, tratamente/ trad. din lb. 

germ. de Irina Vasile.- Bucureşti: M.A.S.T., 2001.- 240 p.: il.  

(Col. Pacienţi – Animalele). – ISBN 937- 8011-10-8: 35-00. 

 

   Pentru crescătorii de animale, creşterea porcilor înseamnă o 

specializare din ce în ce mai înaltă, o dată cu sporirea concurentei 

internaţionale, dar  şi  pretenţiile consumatorilor de produce din 

carne de calitate cresc constant. Producătorii de carne trebuie sa se 

adapteze acestei situaţii. Noţiunea de calitate a alimentelor se 

extinde în domeniul agriculturii până la producători. Odată ajuns la 

vârsta îngrăţării, porcul trebuie să aibă o origine clară, condiţiile 

creşterii trebuie să fie corespunzătoare, folosirea medicamentelor 

să fie controlată şi să posede şi analiza substanţelor reziduale 

(urina, furajul, şi medicamentele, metalele grele, micotoxina, 

pesticidele, ş.a.m.d.). Transportul spre locul de tăiere va fi 

supravegheat şi tratamentul animalelor vii înainte de tăiere va fi 

controlat.  

    Cartea de faţă îşi propune să clarifice anumite lucruri despre 

bolile porcilor, cu ajutorul imaginilor şi cu explicaţii succinte.  

De asemenea, aici specialiştii încearcă să lărgească aria 

cunoştinţelor celor interesaţi de îngrijirea şi hrănirea animalelor.  

Sintetizarea, astfel, a  măsurilor care trebuie luate în anumite situaţii 

oferă baza producţiei alimentare de înaltă calitate. 
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Mantea, Ştefan.  

    Manualul crescătorului de porci / S. Mantea. - Bucureşti : 

M.A.S.T., 2003. - 256 p. + 4 f. fot. - Bibliogr.: p. 255. –  

ISBN 973-8011-59-0 : 39.04 р. 

  Foarte mulţi dintre crescători nu au o specializare în domeniu şi 

nici acces la informaţii recente, informarea având de multe ori 

caracter de schimb de experienţă sau contacte directe. 

   Prin prezenta lucrare, autorul doreşte să vină în ajutorul acestor 

crescători şi să le furnizeze o serie de cunoştinţe de bază referitoare 

la anatomia şi fiziologia speciei, rasele de porcine, sisteme şi 

tehnologii de creştere, nutriţie şi reproducţie, prevenirea şi 

combaterea principalelor maladii. 

  Această lucrare se doreşte a fi un îndrumător practic pentru 

crescătorii de nivel mediu sau chiar pentru amatori. 

  Cea mai mare satisfacţie ar fi dacă cei care vor consulta acest 

manual îl vor considera de folos şi vor reuşi o îmbunătăţire a 

rezultatelor tehnice şi financiare din exploataţia proprie. 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

Huţu, Ioan.  

    Reproducerea intensivă la scroafe / I. Huţu ; Univ. de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Fac. de 

Medicină Veterinară . - Timişoara : MIRTON, 2005. - 456 p. :  

fig. - Bibliogr.: p. 450-452. - ISBN 973-661-546-4 : 111.02 р. 

 

  Una din calităţile principale ale acestei lucrări, este bazată pe 

modernismul în care au fost expuse toate problemele, asociat cu 

spiritul novator, în acord cu modul de gândire şi originalitatea 

autorului. Sunt prezentate aspecte principale   a reproducţiei 

intensive, tehnopatia reproductivă, începând cu descrierea, 

identificarea, probabilitatea apariţiei şi continuând cu prezentarea 

factorilor de risc, indicatori de risc şi ierarhizarea acestora. E de 

menţionat că cunoştinţele în domeniul biotehnologiei sunt prezentate 

pe larg, cu o direcţionare foarte precisă: ameliorarea economicităţii, 

via toate elementele care se constituie în complexul proces al 

reproducerii, fertilităţii şi prolificităţii la suine, ca factori 

determinanţi ale succesului în afacerea producerii cărnii de porc. 

  Pentru realizarea lucrării, au servit drept surse informative o gamă 

mare de materiale adunate de ani de zile - marea majoritate utilizate 

în referatele, lucrările ştiinţifice sau în teza de doctorat. 
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    Creşterea cabalinelor / N. Bucătaru ; Agenţia de Consultanţă 

şi Şcolarizare in Agricultură (Ch.). - Chişinău : ACSA, 2003. - 64 

p. - Bibliogr.: p. 63. - 5.00 lei. 

   Direcţiile de folosire a cabalinelor sunt cele mai diverse. Din 

laptele de iapă se prepară kumâsul, care are proprietăţi curative, 

utilizat în scopuri terapeutice. Aceste animale servesc în calitate 

de donatori la pregătirea serurilor imune contra unui şir de boli la 

om. 

  Carnea de cal este un produs alimentar valoros la multe popoare. 

În ţările cu economie dezvoltată, caii sunt folosiţi pentru diverse 

competiţii sportive, turism, agrement. 

  Cabalinele de prăsilă sunt apreciate foarte înalt. 

Mulţi dintre crescătorii de cai, însă nu cunosc un şir de 

particularităţi caracteristice acestei specii. Pornind de aici, în 

broşura dată, autorul a abordat cele mai importante probleme 

privind creşterea cailor: ameliorarea, întreţinerea, folosirea lor la 

munci agricole etc., punând in evidenţă aspectele, care ar prezenta 

un interes pentru amatorii de cabaline. 

 

                                                                   

 

 

 

 

Bura, Marian.  

    Tehnologia creşterii si valorificării racilor / M. Bura. - 

Timişoara : WALDPRESS, 2005. - 23 p. : fig. - (Revista "Ferma"). - 

Bibliogr.: p. 23. - 35.00 р. 

 

    În stare naturală, racii populează zonele umede de pe majoritatea 

continentelor, excepţie fiind doar Africa. 

  Creşterea crustaceelor, în general şi a racilor, în special, cunoaşte o 

amploare foarte mare, ca urmare a faptului că ele sunt considerate  

o delicatese. 

    În general, racul este o bogăţie a apelor curgătoare şi a lacurilor 

din zonele de câmpie şi de deal. 

   Acest produs acvatic, a cărui carne este foarte solicitată pe pieţele 

străine, poate fi consumat proaspăt sau valorificat sub formă de 

conserve. 
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Iepurele : Carne. Piele. Lână. - Bucureşti : ALEX-ALEX, 2001. - 

154 p. - (Gospodăria de milioane). - ISBN 973-85289-9-2 : 24.00 р. 

       Creşterea iepurilor de casă este o subramură relativ nouă a 

creşterii animalelor, asigurând carne dietetică de calitate superioară, 

piei frumoase, lână şi alte produse suplimentare. 

După părerea unor crescători români cu experienţă, creşterea 

iepurilor are şansele să devină o ocupaţie deosebit de profitabilă, 

deoarece carnea de iepure este ferită de bolile care afectează celelalte 

animale a căror carne este consumată în mod curent (vaca, porcul).    

    Activitate de creşterea iepurilor de casă este relativ uşoară, putând 

constitui o îndeletnicire plăcută, atât pentru copii, cât şi pentru 

maturi. În acelaşi timp, prin pătrunderea pe piaţa externă prin mici 

injecţii de capital carnea de iepure poate să constituie un domeniu 

atractiv pentru a dezvolta o mică afacere. 

    Iepurele vine să completeze colecţia Gospodăria de Milioane, în 

România existând o anumită tradiţie în privinţa creşterii iepurilor. 

 

 

                                                                        

 

 

Bud, Ioan.  

   Creşterea iepurilor / I. Bud, V.-V. Vlădău, V. Petrescu-Mag. - 

Bucureşti : CERES, 2011. - 328 p. : il. + 16 planse. - Bibliogr.:  

p. 316-322. - ISBN 978-973-40-0887-2 : 242.00 lei. 

   Creşterea iepurilor de casă este o preocupare facilă, de mare 

actualitate, dar şi de mare perspectivă economică, datorită 

caracteristicilor biofiziologice şi productive. Informaţiile despre 

creşterea acestei specii sunt puţine şi incomplete, astfel că mulţi 

crescători sunt derutaţi în exploatarea ei, făcând greşeli elementare, 

care conduc, frecvent,la pierderi de efectiv, performanţe reduse şi 

insatisfacţii. 

   Iată de ce autorii şi-au propus să elaboreze această lucrare, care să 

pună la dispoziţia crescătorilor de iepuri, informaţii noi, care vor 

motiva să obţină performanţe ridicate şi satisfacţii.  S-au luat în 

calcul dorinţele exprimate de o serie de crescători consacraţi sau de 

persoane care doresc să devină crescători, de a se documenta asupra 

unor aspecte legate de biologia speciei, comportamentul şi 

tehnologiile de creştere şi exploatare, de la cele mai simple, la cele 

mai moderne. 
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Winkelmann, Johannes.  

    Creşterea iepurilor de casă / J. Winkelmann, H.,J. Lammers; 

trad. din limba germ. I. Vasile. - Bucureşti : MAST, 2006. – 

 156 p. : fig. + 4 f. fot. - (Pacienţi - Animalele). – 

 ISBN 973-8011-04-3 : 44.25 р. 

  Creşterea la scară industrială a iepurilor, câştigă din ce în ce mai 

multă importanţă, carnea de iepure fiind un aliment dietetic 

valoros. 

   Îndeplinirea pretenţiilor consumatorului cade în 

responsabilitatea crescătorului care trebuie să-şi dovedească 

cunoştinţele şi abilităţile în întreţinerea animalelor aflate în grija 

sa. 

   La iepuri, ca şi la celelalte animale, pot apărea numeroase boli 

dintre care, doar numai unele prezintă o deosebită importanţă. 

  Cartea de faţă prezintă acest complex de boli şi care îi face pe 

crescătorii de iepuri să cunoască măsurile  profilactice 

corespunzătoare şi la rândul lor să poată împiedica, prin 

întreţinere, hrană şi măsuri profilactice adecvate, apariţia acestor 

boli. Descrierea acestor importante raporturi vin în sprijinul 

crescătorilor de iepuri interesaţi să protejeze sănătatea animalelor. 

 

                                                      

 

 

 

Bura, Marian.  

    Ghidul crescătorului de iepuri de casă / M. Bura. - Timişoara 

: EUROSTAMPA, 2006. - 128 p. : il. - (Revista "Ferma"). –  

ISBN 973-678-394-3 : 40.99 р. 

   Înainte de a derula un proiect de creştere a iepurilor de casă, 

întreprinzătorul trebuie să se gândească dacă are timpul şi banii 

necesari pentru a iniţia un astfel de proiect. 

Pentru derularea unui proiect în domeniul creştere a iepurilor de 

casă, trebuie să fim foarte bine documentaţi, deoarece în fiecare zi 

poate apărea ceva nou, diferit. Fiecare experienţă trăită, trebuie 

împărtăşită cu cei interesaţi şi cu alţi crescători de iepurilor de 

casă, cu mai multă experienţă în acest domeniu. 

   Pentru că într-o afacere nu te poţi lansa fătă să cunoşti 

elementele de bază ale acesteia, autorul a încercat să-l orienteze pe 

crescător în alegerea raselor de iepuri, a tipului de cuşti, în tehnica 

reproducţiei, hrănirii, selecţiei şi a prevenirii bolilor la această 

specie. 
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Rebreanu, Liviu Ştefan. 

   Tehnologia creşterii iepurilor de casă/L. Şt. Rebreanu. – 

Timişoara: Făclia,1989. – 232p.: - il. – ISBN 973-36-0047-4 : 

1r.71c. 

     Creştere iepurilor de casă este o preocupare actuală, dar şi o 

perspectivă economică, datorită caracteristicii biologice generale 

ale acestor animale. Pentru sporirea efectivelor şi îmbunătăţirea lor 

calitativă e necesar să se aplice cele mai avansate tehnici.  

   Multilateralitatea problemelor legate de producţia cuniculă şi 

complexitatea fenomenelor biologice în interdependenţa lor strânsă 

cu factorii de mediu cer din partea cunicultorilor o înaltă calificare 

profesională, întemeiată pe cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi 

practicii zootehnice. 

   Aceasta este contextul ce justifică oportunitatea prezenţei lucrări 

în cuprinsul căreia este dat pe larg, modul de apreciere a valorii 

biologice şi economice a principalelor rase de iepuri cu expunerea 

noilor tehnologii de creştere şi exploatare a lor. 

  Lucrarea conţine date teoretice şi practice strict necesare în 

desfăşurarea bunei activităţii a specialiştilor în domeniu,  

crescătorilor de iepuri, viitorilor crescători, precum şi studenţilor de 

la facultăţile de zootehnie.  
 

 

                                                            

 

 

 

 

Ерин, Александр Тимофеевич.  

    Приусадебное кролиководство и нутриеводство / А. Т. 

Ерин, В. Г. Плотников, Е. И. Рыминская. - Минск : Урожай, 

1990. - 384 с. : ил. - ISBN 5-7860-0132-6 : 2.30 руб. 

   Немаловажное значение в обеспечении населения 

сельскохозяйственной продукции имеет приусадебное 

кролиководство и нутриеводство. Ценность мяса кроликов и 

нутрий, их шкурок вызывает необходимость способствовать 

развитию кролиководства и нутриеводства.  

   Диетическое мясо кроликов и нутрий, популярность 

изделий из их меха делают выгодным выращивание этих 

животных в приусадебных хозяйствах. 

  В книге в доступной форме описаны приемы  разведения, 

кормления,  содержания кроликов и нутрий. Начинающие 

любители - звероводы и уже имеющие опыт найдут 

квалифицированные ответы на многие вопросы ,начиная  с 

выбора породы до изготовления продукции из мяса и меха.  
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Kircher, Georg-Gabriel.  

    Nutria : blană, carne, piele / G.-G. Kircher; trad. B. George. - 

Bucureşti : Alex-Alex, 2001. - 122 p. - (Gospodărie de milioane). 

- ISBN 973-85128-6-7 : 16.00 lei, 34.80 lei. 

  În multe ţări din întreaga lume nutria este crescută în special 

pentru acoperirea necesarului de blănuri, pentru carne, precum şi 

pentru export. 

   Nutriile sunt animale rezistente şi foarte puţin pretenţioase în 

ceea ce priveşte întreţinerea, alimentaţia şi condiţiile de creştere. 

  Durata mică a gestaţiei, de numai 128-132 de zile, permite o 

înmulţire rapidă. Se pot obţine într-un an, de la o singură femelă, 

un număr de 10-12 pui. Nutria este un animal care ajunge rapid la 

valorificare,  la numai circa  233 de zile, animalele putând fi 

valorificare. 

  Acest material expus de  autor în această carte, astfel încât şi un 

începător în materie să devină capabil,să construiască singur 

adăposturile pentru animale, să ştie ce hrană este cea mai adecvată 

pentru obţinerea unor blănuri de foarte bună calitate, să ştie să le 

manipuleze şi să aleagă exemplarele pentru reproducţie. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

Pavelescu, P.  

    Găini şi bibilici : o crescătorie în gospodărie / P. Pavelescu, 

I. Bărbat. - Bucureşti : Alex-Alex & Leti Pres, 2003. - 127 p. + 4 

f. foto. color. - (Gospodărie de milioane). - ISBN 973-85452-4-2 : 

46.20 lei 

Titl. cop. Găini de rasă. Bibilici. 

  Lucrarea dată a fost alcătuită, având la bază sugestiile 

crescătorilor de găini şi bibilici, care pe lângă satisfacerea 

nevoilor proprii  ale familiei, să aducă şi un venit suplimentar 

profitabil.  

  Autorii  au realizat o carte despre creşterea găinilor şi bibilicilor 

unică, folosind un limbaj simplu, pe înţelesul fiecăruia,  ei înşişi 

fiind crescători de păsări cu experienţă şi cu mari succese. 

Lucrarea cuprinde diverse compartimente: amenajarea  

adăposturilor pentru păsări, creşterea puilor, creşterea găinilor 

ouătoare, rasele de păsări pentru ouă şi cele de carne, creşterea 

bibilicilor etc.  

 

                                                        

18 / 30

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Kircher,%20Georg-Gabriel
https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EPavelescu%3C/font%3E%3C/b%3E,%20P.%20


 

           

 

Usturoi, Marius Giorgi.  

    Tehnologii de creştere a pasărilor / M. С. Usturoi, G. Păduraru. 

- Iaşi : Alfa, 2005. - 350 p. - Bibliogr.: p. 348-350. –  

ISBN 973-8278-70-8 : 160.92 lei. 

 

   În majoritatea ţărilor cu avicultură modernă, realizarea unor 

producţii mari şi constante de ouă, carne şi ficat, se bazează pe 

creşterea şi exploatarea în sistem industrial a hibrizilor comerciali.  

  Programele de selecţie şi ameliorare a păsărilor prevăd atât sporirea 

potenţialului productiv  al hibrizilor existenţi, cât şi crearea altor 

hibrizi cu performanţe superioare, adaptaţi creşterii intensive. 

  O practică curentă a devenit  producerea puilor de o zi sexabili după 

culoarea pufului sau după dezvoltarea remigelor, în acest fel, se 

elimină cheltuieli suplimentare şi stresul specific metodei japoneze 

de sexare, cloacala. 

    Prin urmare, chiar dacă la ora actuală se obţin rezultate deosebite 

în acest sector, există suficiente disponibilităţi pentru îmbunătăţirea 

acestor performanţe. 

 

                                                  

 

 

                                                

 

 

 

Peitz, Beate.  

    Creşterea găinilor : [trad. din limba germ.] / B. Peitz, L. Peitz. - 

Ed. a 2-a. - Bucureşti : M.A.S.T., 2004. - 176 p. : fig. - ISBN 973-

8011-47-7 : 26.33. 

     Autorul încearcă să prezinte în această lucrare istoria creşterii 

păsărilor domestice şi proprietăţile lor fizice şi sociale şi a largi aria 

de cunoştinţe despre aceste vietăţi. 

   Pentru cei interesaţi de creşterea găinilor în propriile gospodării, 

sunt descrise rasele de păsări  după produsele lor, după necesarul de 

spaţiu, clocitul.  

   Un capitol aparte e dedicat bolilor la găini şi prevenirea lor, cât şi 

menţinerea în ordine a grajdurilor.  

  Editorialul  a avut drept scop de a  sugera unele idei pentru 

dezvoltarea propriei creativităţi în domeniul dat. 
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Stafie, Leonard.  

    Ghid de creştere a găinilor ouătoare / L. Stafie, M. Bălan; coord. 

L. Stafie. - Timişoara : WALDPRESS, 2005. - 75 p. : fig. - (Revista 

"Ferma"). - Bibliogr.: p. 66. - ISBN 973-7878-07-8 : 26.33 р., 35.00 

lei р. 

   Ghidul de creştere a găinilor ouătoare se adresează viitorilor 

crescători de păsări dar şi celor consacraţi. Acesta vine în ajutorul lor 

prin completarea sau clarificarea cunoştinţelor dobândite în practică 

sau în studiul tehnologiilor de creştere. 

   Datele tehnologice prezentate în acest ghid sunt din practică cât şi 

din lucrările de specialitate de ultimă generaţie. 

   Performanţele obţinute în microfermele  avicole depind foarte mult 

de condiţiile de creştere şi exploatare, cât şi de condiţiile de sanitar-

veterinare asigurate. 

   Pentru obţinerea de beneficii trebuie să se ia în calcul o multitudine 

de factori care contribuie la obţinerea de rezultate şi implicit de 

profit: adăposturi, furajarea, iluminatul, ventilaţia,temperatura,        

normele sanitar - veterinare. 

                                                  

                                                  

  

   Ghid de creştere a puilor de carne / L. Stafie, M. Bălan, D. 

Simeanu, C. Munteanu. - Timişoara : WALDPRESS, 2005. - 68 p. 

: fig. - (Revista "Ferma"). - Bibliogr.: p. 67. - ISBN 973-7878-01-

9 : 26.33 р., 35.00 р. 

   Ghidul se adresează viitorilor crescători de pui de carne dar şi 

celor consacraţi în acest domeniu. 

   Subiectul a fost tratat din punct de vedere al rentabilităţii 

economice şi de promovare a sistemului de creştere semi- intensiv.  

  Un accent deosebit s-a pus pe utilizarea spaţiilor deja existente în 

gospodăriile ţărăneşti şi folosirea materialelor ieftine pentru 

confecţionarea diverselor utilaje utilizate în creşterea şi 

exploatarea puilor de carne. 

   Informaţiile din acest ghid se bazează pe datele din literatura de 

specialitate şi creşterea practică a puilor de carne. 

   Performanţele sunt influenţate de o multitudine de factori: 

managementul firmei; calitatea nutreţului combinat; adăpostul; 

condiţiile de microclimat; caracteristicile tehnice ale hibrizilor de 

carne folosiţi. 
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Huţu, Ioan.  

    Creşterea puilor pentru carne / I. Huţu, E. Sas, I. Cheşa. - 

Ed. a 3-a, rev. si adaug. - Timişoara : MIRTON, 2006. - 337 p. : 

fig. - ([Revista "Ferma"]). - Bibliogr.: p. 332-336. –  

ISBN 973-661-863-3 : 70.30 р. 

   Un succes al acestei cărţi constă în  conţinutul  şi modul de 

abordare a tematicii date, care vine în ajutor crescătorilor de pui  

pentru carne, dar şi celor amatori în materie. S-a încercat să se 

aducă în practică profesionalismul necesar, prin considerarea 

obiectivă a riscurilor şi a măsurilor de depăşire a acestora. 

   A apărut conceptul de produs alimentar biosecurizat, ca 

rezultat al alimentării la normele europene de producţie şi 

prevenire a sănătăţii consumatorilor şi păsărilor. Aceasta 

presupune, ca produsele avicole să fie realizate în condiţiile 

aplicării tehnologiilor de vârf, începând cu incubaţia şi 

continuând cu creşterea, procesarea, transportul şi desfacerea 

produselor avicole către consumator. 

   

                                                           

 

 

    

Sisteme şi tehnologii de creştere a puilor de carne  

/ I. Văcaru-Opriş, L. Apostol, G. Movileanu s. a. - Bucureşti : 

CERES, 2005. - 224 p. + 8 f. color il. - Bibliogr.: p. 222-224. - 

ISBN 973-40-0722-X : 35.00 lei. 

     

Creşterea păsărilor domestice reprezintă o sursă importantă de 

acoperire a cerinţelor omului în proteine animale, cu o înaltă 

valoare biologică. 

   Pe parcursul celor 10 capitole ale lucrării sunt tratate în egală 

măsură aspecte ca: ameliorarea populaţiilor avicole, descrierea 

principalilor hibrizi de găină pentru carne, alimentaţia găinilor 

din rasele grele, sisteme şi tehnologii de creştere a găinilor din 

rasele grele, programe imunoprofilactice, descrierea 

echipamentelor avicole. 

   Pentru a veni în întâmpinarea celor care vor să-şi înfiinţeze o 

exploataţie avicolă, autorii prezintă un original proiect 

tehnologic pentru un complex integrat de producere a cărnii de 

pasăre.   Lucrarea e adresată tuturor specialiştilor, medici 

veterinari şi ingineri zootehnişti, din acest domeniu. 
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Stafie, Leonard Constantin.  

    Gaini ouătoare în sistem free range - Creşterea găinilor la sol cu 

acces liber în padoc, notarea oului după sistemul de creştere cu cifra 1 

: ghid practic de creştere / L. С. Stafie, R. Antone. - Timişoara : 

WALDPRESS, 2018. - 272 p. - (Cartea fermierului - Revista Ferma). 

- Bibliogr.: p. 253-258 (110 tit.). - ISBN 978-606-614-201-4 :  

524.00 lei 

 

   Obiectivul prioritar al acestei lucrări este acela de a oferi o soluţie 

tehnico-economică de creştere a puilor de carne şi găinilor ouătoare în 

cadrul gospodăriei agricole. Acest lucru este deosebit de necesar 

datorită faptului că, ţăranul român nu are resursele necesare pentru 

dezvoltarea unei afaceri în acest domeniu. Totodată apare necesitatea 

de a oferi o soluţie tehnică şi economică profitabilă pentru dezvoltarea 

durabilă a satului românesc.  

    Lucrarea de faţă propune implementarea unor tehnologii optime 

pentru micul fermier, tehnologii cu impact minim asupra mediului,  

folosirea resurselor economice şi agricole existente în mica gospodărie 

agricolă în mod eficient. 

 

 

                             

                                                                         

Feldhaus, Ludger.  

    Crescătoria de curcani : [trad. din limba germ.] / L. Feldhaus,  

E. Sieverding. - Ed. a 2-a, rev. si ad. - Bucureşti : MAST, 2001. - 

112 p. : fig. + 4 f. fot. - ISBN 973-8011-22-1 : 29.00 р., 34.80 р. 

 

    În ciuda scăderii consumului de carne pe plan mondial şi mai ales 

în ţările puternic dezvoltate, carnea de curcan, bogată în albumină şi 

cu puţine calorii, este singurul sortiment de carne al cărui consum 

creşte de la an la an. 

  Autorii au avut ca obiectiv clarificarea tuturor dificultăţilor ce apar 

în creşterea complexă a curcanilor, de la incubarea ouălor până la 

tranşarea în vederea vânzării. 

    S-a pus accent pe caracterizarea diferitelor moduri de creştere şi 

pe diferite procedee de hrănire. 

   Sunt descrise pe larg măsurile de igienă şi profilaxie, legislaţia în 

domeniu  din România, precum şi analize de costuri. 

   Bolile specifice ocupă un capitol special, cuprinzând şi profilaxiile 

cele mai eficiente. 
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Luttitz, Horst von.  

    Crescătoria de raţe şi gâşte / H. von Luttitz; [trad. din lb. 

germ.] I.Vasile. - Bucureşti : MAST, 2003. - 175 p. : fig. + 2 f. 

foto. - ISBN 973-8011-58-2 : 30.57 р. 

   Raţele şi gâştele sunt păsări domestice ideale. Creşterea lor 

asigură producţii însemnate de ouă, carne, pene şi puf. 

   Sunt păsări de curte paşnice şi nepretenţioase.  

Toate informaţiile necesare unui mic crescător de raţe si gâşte, 

dar suficiente şi unui întreprinzător de anvergură vor fi găsite în 

cuprinsul acestei cărţi. 

   Autorul prezintă aici experienţa dobândită în practică sa de 

patruzeci de ani ca agricultor, ca achizitor şi ca  pasionat de 

creşterea păsărilor.   

 

 

 

       

 

 

  

Polen, Tiberiu.  

    Sfaturi utile despre creşterea prepeliţelor / T. Polen, V. 

Herman. - Timişoara : WALDPRESS, [2001]. - 57 p. : fig. - 

(Revista "Ferma"). - Bibliogr.: p. 53-54. - ISBN 973-8453-27-5 : 

21.45 р. 

   Prepeliţele fac parte din familia PHASIANIDAE la fel ca găina, 

curca, bibilica, fazanul şi potârnichea. 

  În urma procesului de domesticire prepeliţele  au suferit o serie 

de modificări de natură morfo-productivă. Forma domestică nu 

mai cloceşte, a pierdut mult din aptitudinile de zbor şi nu mai 

migrează. La ora actuală în standardele internaţionale sunt 

incluse 6 rase. 

    Avantajele c   Avantajele creşterii prepeliţelor sunt următoarele: precocitate 

deosebită, începe ouatul la vârsta de 5-6 săptămâni, atunci pot fi 

şi sacrificate; necesită un spaţiu redus de creştere; cheltuielele cu 

material biologic şi echipamentele necesare sunt relativ mici; 

ciclu de producţie scurt cu posibilităţi rapide de recuperare a 

investiţiei; ouăle şi carnea sunt solicitate  la export. 
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                          Creşterea prepeliţelor domestice pentru carne şi ouă          / 

I. Van, Gh. Marin, V. Cofas ş.a; coord. I. Van ; Uniunea 

Crescătorilor de Păsări din Romania. - Bucureşti : CERES, 

2003. - 159 p. : fig. - Bibliogr.: p. 159. - ISBN 973-40-0612-6 : 

35.00 р., 35.00 lei.  

                          Creşterea prepeliţelor domestice prezintă următoarele 

caracteristici şi avantaje: spaţii reduse de creştere; cheltuielile 

pentru echiparea crescătoriilor sunt relativ mici; creşterea lor 

este o activitate restrânsă, de aceea nu vor exista concurenţă la 

vinderea producţiei; carnea şi ouăle au calităţi recunoscute; 

carnea de prepeliţă este solicitată la export. În lucrarea dată  sunt 

tratate succesiv următoarele elemente de bază:  

1.Organizarea crescătoriei. 

2.Alegerea materialului de reproducţie şi caracteristicile acestuia. 

3. Reproducţia, obţinerea ouălor pentru incubaţie. 

4. Incubaţia. 

5. Creşterea prepeliţelor pentru ouă şi carne. 

6.Profilaxia sanitar-veterinară.                                   

7.Industrializarea şi valorificarea producţiei. 

 

                                                                                 

                                                                                   

 

     

Prepeliţa, fazanul : carne, ouă / red. B. Chircea. - Bucureşti : 

ALEX-ALEX, 2001. - 126 p. - (Gospodăria de milioane). – 

 ISBN 973-85289-8-4 : 26.00 lei 

   Prepeliţa şi fazanul, sunt căutate pentru carnea lor, care are un 

gust plăcut, de vânat, specific pentru un animal sălbatic. Ca rezultat 

al creşterii interesului de pe piaţă pentru ouă şi carne de păsări 

sălbatice, creşterea de prepeliţe şi fazani s-a transformat într-o 

industrie foarte profitabilă. 

  Oamenii de afaceri şi crescătorii de animale, sunt tot mai interesaţi 

de creşterea unor asemenea păsări sălbatice, în ferme specializate 

sau pe lângă casă. 

Autorii acestei cărţi încearcă să răspundă la principalele probleme 

care interesează persoanele ce doresc să crească prepeliţe şi fazani. 
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                   Cauley, Matthew A..  

    Struţul : carne, ouă, piele, pene / M. A. Cauley; trad. B 

Chircea. - Bucureşti : Alex-Alex, 2001. - 94 p. - (Gospodărie de 

milioane). - ISBN 973-85128-7-5 : 39.36 lei. 

                          Struţii sunt crescuţi astăzi în special pentru carnea lor roşie 

foarte sănătoasă, pentru pieile superbe şi pentru pene şi puf, 

precum şi pentru uleiul utilizat la realizarea produselor de 

îngrijire a pielii.  Din punct de vedere al crescătorilor, struţii sunt 

animale foarte rezistente, se adaptează foarte repede şi uşor în  

diverse climate şi pot fi crescuţi în orice ţară de pe glob.                                                       

Lucrarea cuprinde mai multe capitole, care va fi ca un ghid 

pentru cei interesaţi de iniţierea unei afaceri de familie sau 

pentru cei pasionaţi de creşterea struţului în gospodăriile 

personale.                 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                      

                                                                        

 

Muţ, Gheorghe.  

    Struţul. Creştere şi îngrijire / Gh. Muţ. - Timişoara : 

WALDPRESS, 2004. - 140 p. : fig. - (Revista "Ferma"). –  

ISBN 973-8453-88-7 : 37.73 р. 

     Această lucrare este un bun sprijin teoretic pentru cei ce deţin, 

cresc şi îngrijesc struţul sau pentru cei ce intenţionează să se 

ocupe de creşterea lui.  Creşterea struţului este considerată una 

dintre cele mai rentabile specii de animale crescute în  regim de 

fermă. 

    Experienţa de câţiva ani în domeniu, menţionează autorul, 

demonstrează că la noi în ţară se pot creşte struţi, neavând nevoie 

de investiţii majore în construcţii, tehnologii şi resurse umane. 

    Totodată a crescut şi cererea de produse de struţ. Toate acestea 

sunt premisele constituirii şi dezvoltării creşterii struţului în 

sistem de fermă. 
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Mackrott, Heinrich.  

    Creşterea porumbeilor / H. Mackrott; trad. din limba germ. 

S. Vasile. - Bucureşti : M.A.S.T., 2006. - 159 p. : fig. + 2 f. fot. 

- Bibliogr.: p. 158-159. - ISBN 973-8011-43-4 : 34.80 р.  

 

  Datorită proprietăţilor lor speciale, porumbeii de casă pot fi 

crescuţi şi întru-un spaţiu mic, de aceia există posibilităţi reale 

de a-i creşte în casă, în curte sau grădină. Sunt uşor de 

întreţinut, nu sunt pretenţioase. 

 În ultimele decenii, în creşterea şi întreţinerea porumbeilor au 

fost aduse multe înnoiri. Astfel, au apărut multe cunoştinţe şi au 

fost făcute experimente în acest scop pentru a răspunde celor 

mai importante întrebări de creştere. Lucrarea dată estre 

adresată atât începătorilor cât şi tuturor columbofililor, în ceea 

ce priveşte tematica şi bazele creşterii acestor păsări, în vederea 

aprofundării cunoştinţelor lor de specialitate. 

  Aici sunt oferite toate aceste informaţii şi multe alte noutăţi 

de specialitate, date ştiinţifice actuale. 
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Articole în reviste   
 

        Aportul fânului în raţie. Nutreţ de bază nelipsit din gospodării iarna // Ferma. – 2018. 

– Anul XX, nr 2 (207). – P. 102-103. – ISSN 1454-7732. 

 

        Cziszter, Ludovic. Creşterea accelerată a viţeilor din rase de lapte /  Ludovic Cziszter //    

Ferma. – 2018. – Anul XX, nr 8 (213). – P. 112-113. – ISSN 1454-7732. 

 

        Pădeanu, Ioan. Cum să producem miei hibrizi pentru carne / Ioan Pădeanu // Ferma. – 

2018. – Anul XX, nr 4 (209). – P. 134-135. – ISSN 1454-7732. 

 

        Pădeanu, Ioan. Cum să producem oi hibride pentru lapte / Ioan Pădeanu // Ferma. – 2018. 

– Anul XX, nr 5 (210). – P. 134-135. – ISSN 1454-7732. 

 

        Stafie Leonard Constantin. Puiul creşte fericit pe aşternutul potrivit / Leonard Constantin 

Stafie, Antohe Radu // Ferma. – 2018. – Anul XX, nr 11 (216). – P. 124-125. – ISSN 1454-7732. 

 

        Stafie Leonard Constantin.  “Puiul ecologic’’ versus “Bio ca la ţară’’ / Leonard 

Constantin Stafie, Antohe Radu // Ferma. – 2018. – Anul XX, nr 9 (214). – P. 130-131. – ISSN 

1454-7732. 

 

        Voia, Sorin-Octavian. Aprecierea vârstei animalelor după dentiţie / Sorin-Octavian Voia, 

Ioan Pădeanu // Ferma. – 2018. – Anul XX, nr 13 (218). – P. 126-127. – ISSN 1454-7732. 

 

        Бахарев, А. А. Особенности экстерьера лимузинской породы в период 

акклиматизации в условиях северного зауралья / А. А. Бахарев, О. М. Шевелева // 

Молочное и мясное скотоводство. – 2017. – Nr 8. – С. 27-30. – ISSN 0026-9034. 

 

        Витюк, Л. А. Пищевая ценность мяса бройлеров при детоксикации тяжелых 

металлов и афлатоксинов / Л. А. Витюк // Мясная индустрия. – 2018. – Март. – С. 48-50. –                    

ISSN 0869-3528. 

 

        Зотеев, В. С. Сорбенты в рационе индеек повышает продуктивность /  В. С. Зотеев,          

Г. А. Симонов, Е. А. Рауценко // Птицеводство. – 2015. – Nr 12. – С. 41-43. – ISSN 0033-

3239. 

 

        Исхаков, Р. С. Качество говядины при использовании нового кормового концентрата 

/     Р. С. Исхаков, Л. А. Зубаирова, И. Р. Фахретдинов // Мясная индустрия. – 2018. – 

Январь. –       С. 40-42. – ISSN 0869-3528. 

 

        Люсин, Е. А. Сохраним здоровье телят: лечение и профилактика заболеваний 

желудочно-кишечного тракта / Е. А. Люсин // Молочное и мясное скотоводство. – 2017. – 

Nr 6. –              С. 36-37. – ISSN 0026-9034. 

 

        Маслова, Л. Двенадцать индюшат… // Приусадебное Хозяйство. – 2018. – Nr 7. –            

С. 88-90. – ISSN 0207-2173. 

 

        Никитина, С. В. Молочная продуктивность помесей при разных вариантах     

скрещивания / С. В. Никитина // Молочное и мясное скотоводство. – 2017. – Nr 7. – С. 14-

15. – ISSN 0026-9034.  
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Standarde 

        SM 78-1996. Creşterea taurinelor.  Terminologie. – Aplicat din 1995-01-11. – Chişinău : 

Departamentul Moldova Standard, 1996. – 29 p. 

        SM 83-1996. Avicultura. Pui de o zi de găină. Rase uşoare. Condiţii tehnice de calitate. – 

Aplicat din 1995-01–07. – Chişinău : Departamentul Moldova Standard, 1996. – 6 p. 

        SM 204-2001. Animale agricole de rase. Taurine tinere de rasă Bălţată cu negru tip 

moldovenesc. Condiţii tehnice. – Aplicat din 2002-01–05. – Chişinău : Departamentul Moldova 

Standard, 2001. – 14 p. 

       ГОСТ  28839-90 (СТ СЭВ 6938-89). Свиньи. Зоотехнические требования к 

содержанию на откорме. – Введ. 1991-01-07. – М.: Издательство стандартов, 1991. – 11 с. 

       СТ СЭВ 6270-88. Батареи клеточные для содержания птицы. Термины и определения 

– Введ. 1990-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 7 с. 

       СТ СЭВ 6271-88. Машины и оборудование для содержания свиней.  Термины и 

определения – Введ. 1990-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 4 с. 

 

Brevete de invenţie 

        Brevet de invenţie de scurtă durată 432 Y (MD), A01K 1/00, A01K 5/00. Complex 

multifuncţional pentru creşterea animalelor şi alimentator mobil pentru animale / Gheorghi 

Kohanovschi, Tudor Bajura, Valeriu Doga, Ion Bizuţchi, Tudor Mereacre, Vasilii Nicolaev ; 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică. – Nr. depozit s 2011 0005 ; data depozit 29.12.2010 

; publicat 30.11.2011, BOPI. –   2011. – Nr 11. – P. 27-28. 

        Brevet de invenţie de scurtă durată 512 Z (MD), A01K 1/00, A01K 5/00. Complex 

multifuncţional pentru vite cornute mici, alimentator mobil pentru animale şi îngrădire a 

padocurilor / Gheorghi Kohanovschi, Tudor Bajura, Valeriu Doga, Ion Bizuţchi, Tudor 

Mereacre, Eugen Staşcov, Nadejda Crasnova ; Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică. – Nr. 

depozit s 2011 0156 ; data depozit 27.09.2011 ; publicat 31.05.2012, BOPI. – 2012. – Nr 5. – P. 

28-29. 

        Brevet de invenţie 58615 (România), A 01 K 1/00, F 24 F 13/00. Procedeu şi instalaţie de 

ventilare, încălzire şi răcire a aerului în grajdurile de animale / Petre Constantinescu, Onoriu 

Iacomi, Lazăr Arjocianu, Dumitru Boti, Doina Alexandrescu, Mihai Alexandrescu ; 

Întreprinderea de Stat pentru creşterea industrială a porcilor. – Nr. depozit 70734 ; data depozit 

28.04.1972 ; publicat 25.09.1975. –  10 p.  

        Brevet de invenţie 59937 (România), A 01 K 1/02. Grajd multietajat / Roger H. Stevens, 

Bruce A. Blair ; International Farm Sistemy, SUA. – Nr. depozit 67002 ; data depozit 24.05.1971 ; 

publicat 26.02.1976. – 16 p. 
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        Brevet de invenţie 61764 (România), A 01 K 1/02, A 01 K 5/01. Cuşcă pentru creşterea 

mai multor animale / Frans Bruggeman, Fernand Schmidt ; N. V. Bekaert S.A., Belgia. – Nr. 

depozit 63496 ; data depozit 29.05.1970 ; publicat 20.11.1976. – 6 p. 

        Brevet de invenţie 62968 (România), A 01 K 3/00. Dispozitiv de fixat taur la păşune / 

Costică Galianu, Aurel Cumpănaşu, Marin Nedelcu ; Centrul de material didactic şi propogandă 

agricolă. – Nr. depozit 79682 ; data depozit 06.08.1974 ; publicat 25.10.1977. – 4 p. 

       Brevet de invenţie 63468 (România), A 01 K 1/02. Procedeu şi instalaţie pentru creşterea 

porcilor în baterii de cuşti / Felix Gărdner, Dietmar Ruhle, Siergfried Braun, Peter Glende, 

Martin Dooling ; VEB Kombinat Impuisa, Republica Democrată Germană. – Nr. depozit 69942 ; 

data depozit 10.03.1972 ; publicat 31.03.1978. – 4 p. 

        Brevet de invenţie 67414 (România), A 01 K 15/00. Dispozitiv de abordat şi condus taurii 

/ Costică Galianu, Ludovic Csiszer, Aurel Cumpănaşul  ; Centrul de material didactic şi 

propogandă agricolă. – Nr. depozit 78894 ; data depozit 22.05.1974 ; publicat 14.03.1979. – 4 p. 

        Brevet de invenţie 104871 (România), A 01 K 5/00. Maşină pentru distribuit nutreţuri la   

ieslet / l Iulian Marcel Ciornei, Mircea Balan ; Întreprinderea mecanică pentru agricultură. – Nr. 

depozit 137913 ; data depozit 26.01.1989 ; publicat 10.07.1994. – 12 p. 

        А. с. 1323061 А 1 (SU), A 01 K 7/06. Автопоилка. / Г. П. Корж ; Государственный 

комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, Кубанский 

сельскохозяйственный институт. – № 3995157/30-15 заявл. 24.12.85 ; опубл. 15.07.87, Бюл. 

№ 26. – 2 с.  

        А. с. 1353369 А 1 (SU), A 01 K 5/02. Устройство для раздачи жидких кормов 

животным / И. Х. Михайлюк ; Государственный комитет Совета Министров СССР по 

делам изобретений и открытий. – № 3641911/30-15; заявл. 12.09.83 ; опубл. 23.11.87, Бюл. 

№ 43. – 3 с.  

        А. с. 1600654 А 1 (SU), A 01 K 5/00. Кормораздатчик / В. Д. Дьяков ; 

Государственный комитет по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР. – № 

4377268/30-15 ; заявл. 15.02.88 ; опубл. 23.10.90, Бюл. № 39. – 8 с. 

        А. с. 1604296 А 1 (SU), A 01 K 29/00. Способ обогрева молодняка 

сельскохозяйственных животных и устройство для его осуществления / А. В. Добровин, В. 

И. Жильцов, А. К. Лямцов, Н. Н. Мерзликин, В. Н. Расстригин, С. А. Растимешин, А. П. 

Слободской, А. К. Смирнова ; Государственный комитет по изобретениям и открытиям 

при ГКНТ СССР. – № 4362666/30-15 ; заявл. 03.11.87 ; опубл. 07.11.90, Бюл. № 41. – 10 с. 

        А. с. 1664217 А 1 (SU), A 01 K 29/00. Устройство для почесывания животных / В. Н. 

Андренко, Ю. В. Белкин, Л. С. Черных ; Государственный комитет по изобретениям и 

открытиям при ГКНТ СССР, Научно-производственное обьединение по селекционной 

техники. – № 4657664/15 ; заявл. 01.02.89 ; опубл. 23.07.91, Бюл. № 27. – 4 с. 

        А. с. 1674758 А 1 (SU), A 01 K 5/00. Устройство для кормления животных / В. Н. 

Андренко,  Л. С. Черных, С. И. Кирьянов ; Государственный комитет по изобретениям и 
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открытиям при ГКНТ СССР, Научно-производственное обьединение по селекционной 

техники. – № 4633693/15 ; заявл. 09.01.89 ; опубл. 07.09.91, Бюл. № 33. – 4 с. 
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