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Principalele caracteristici: 

 raţie destinată tineretului ovin supus îngrăşării de la greutatea de 20 
până la 40 kg din rasa Ţigaie cu Cap Negru de Teleorman, alcătuită din: 

o fân de lucernă ca furaj de volum de bază  
o nutreţ combinat în structura căruia s-a introdus în procent de 

2,1% dolomită amorfă, cu înlocuirea în totalitate a surselor 
clasice de calciu şi magneziu. 

 conţinutul mineral al nutreţului combinat cu dolomită amorfă, este 
mai ridicat faţă de cel al nutreţului combinat clasic, de 12,06 g Ca şi 
2,83 g Mg/kg SU comparativ cu 11,78 g Ca şi 2,35 g Mg/kg SU; 

 formularea noii structuri a nutreţului combinat ţine seama atât de 
potenţialul nutritiv minim al componentelor, dar şi de cerinţele 
specifice ale categoriei de animale.  

 
Eficienţa economică: 

 oferă atât unităţilor agrozootehnice cât şi crescătorilor individuali 
posibilitatea valorificării dolomitei amorfe ca alternativă la alte surse 
clasice;  

 obţinerea de producţii ridicate (215 g spor/cap/zi), prin acoperirea 
corectă a cerinţelor animalelor în minerale atât pentru întreţinere, cât şi 
pentru conversia în carne şi lână;  

 rentabilizarea creşterii tineretului ovin cu asigurarea cerinţelor 
nutriţionale corespunzătoare rasei şi categoriei de greutate pe baza noilor 
recepturi de nutreţuri concentrate; 

 lărgirea gamei de elemente minerale cu posibilitatea diversificării 
ingredientelor raţiilor, fără a diminua performanţele productive. 
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Domeniul de aplicabilitate: 

 nutriţia şi alimentaţia tineretului ovin mascul în creştere şi îngrăşare 
 
Potenţiali utilizatori: 

 mici şi mari proprietari de ferme agrozootehnice; 

 fermieri zootehnici, crescători de ovine;  

 administratori de asociaţii agricole;  

 fabrici de nutreţuri combinate; 

 unităţi cu profil didactic şi de cercetare din sectorul creşterii 
animalelor. 

 
 
 


