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Starea sectorului zootehnic în Republica Moldova. 

SUMMARY

The paper presents the state of the animal husbandry sector in the Republic 

of Moldova and the actions that are to be taken in order to increase animal 

production and to provide the population with quality animal products.
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Una din cele mai importante ramuri a sectorului este ramura taurinelor 

pentru lapte.

a)

va fi nevoie de stabilizarea efectivului de taurine –

300000 vaci;  

b) - 3500 kg. 

tehnologice:

•
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• utilizarea materialului seminal a taurilor de rase specializate de carne 

Charolaise, Alberdeen, Angus etc.)
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