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REZUMAT 
In ultimii 15-20 de ani, efectivele de caprine din țara noastră au crescut 

semnificativ ajungând la finele anului 2016 la aproximativ 1,8 milioane, din 
care 1,3 milioane efectiv matcă. Această creștere a fost înregistrată nu 
numai în baza sporirii efectivelor locale de Carpatină sau a importurilor 
consistente de alte rase, in special Saanen, Alpina Franceză, Murciano 
Granadina, cât și din metișii rezultați din încrucișări cu aceste rase. 
Motivația acestui fapt stă tocmai în calitățile recunoscute ale laptelui 
provenit de la această specie, date de compoziția lui in lactoglobuline, 
albumine, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, cât și a acizilor grași caproic 
(C6), caprilic (C8) şi capric (C10) şi a altor acizi graşi cu lanţuri medii, 
indicându-l in tratamentul sindroamelor de malabsorbţie, al dereglărilor 
intestinale, fibrozei chistice şi afecţiunilor precum calculoza biliară. În baza 
acestor afirmații se impune adoptarea unui sistem adecvat de întreținere și 
hrănire, în vederea obținerii unor producții corelate cu potențialul genetic, 
în continuă perfecționare, al animalelor, precum si o atenție specială la 
nivel guvernamental pentru susținerea acestui sector. 

Cuvinte cheie: caprine, lapte, tehnologii, nutriție 
 
 
SUMMARY 
During the past 15-20 years, the number of goats increased 

significantly in Romania, reaching about 1.8 million at the end of 2016, of 
which 1.3 million were breeding animals. This increase was due not just to 
the increased numbers of the local Carpatină breed, or to the significant 
imports of foreign breeds, such as Saanen, French Alpine, Murciano 
Granadina, but also to the hybrids resulting from crosses with these breeds. 
The reason for this increased stock of goats resides in the acknowledged 
qualities of the goat milk, given by its composition in lactoglobulins, 
albumins, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and to the 
beneficial properties of the caproic (C6), caprylic (C8) and capric (C10) 
fatty acids, as well as of other medium chain fatty acids, which make it 
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suitable for use in the case of malabsorption syndromes, intestinal 
disturbances, cystic fibrosis and other disturbances such as gallbladder 
stones. This shows that an adequate system of goat feeding and 
management must be adopted, which to enable obtaining productions 
correlated to the improving genetic potential of the animals. 

Keywords: goats, milk, technologies, feeding 
 
 

Capra poate fi considerată o adevărată maşinărie când vorbim despre 
un animal aşa de mic şi de posibilităţile lui imense de a converti nutrețurile 
în producția de lapte cu deosebite proprietăţi nutritive şi curative. În 
ultima vreme, dezvoltarea sectorului de creştere a caprinelor a cunoscut o 
evoluţie importantă, mai ales în ţările deficitare în alimentaţia cu proteină 
de origine animală dar şi într-o serie de ţări europene cu tradiţie în 
creşterea acestora, in special pentru obţinerea mai multor sortimente de 
brânzeturi foarte apreciate.  

Dacă ar fi să apreciem capacitatea lactogenă a acestor animale, am 
putea observa la unele rase specializate, un raport de la 10/1 pana la 20/1 
intre cantitatea de lapte si greutatea lor corporala, ceea ce presupune o 
productie anuala de 600-1200 litri lapte comparativ cu greutatea lor medie 
de 55- 65 kg.  

Caprele crescute în ţara noastră, tipul Carpatină, si care nu au fost 
supuse unui program exigent de selecţie, au un potenţial lactogen modest, 
situat intre 200- 300 litri pe lactaţie cu o durata a acesteia de aprox. 250 
zile. În cele mai multe cazuri, in Romania, grupuri mai mari de 10-15 capre 
se cresc împreună cu ovinele, formând in total turme de 200-300 capete.  

În sensul îmbunătăţirii însuşirilor lactogene ale acestora, in ultimul 
timp, în unele zone din ţară, au fost iniţiate programe locale de ameliorare 
a caprinelor, in general cu masculi din rasa elveţiană Sannen sau Alpina 
Franceza care s-au concretizat prin creșterea performantelor cu 100-200 
litri pe lactație, însemnând astfel o producție anuală medie de peste 350- 
400 litri.  

Datorită prolificității particulare (în jur de 130% a raselor locale și de 
peste 160% a celor importate), a potenţialului productiv lactogen, atât 
cantitativ (producții record de până la 2000 de litri pe lactație), cât și 
calitativ, si nu in ultimul rând, datorita valorificării eficiente a nutreţurilor, 
efectivele de caprine pe plan mondial si implicit în ţara noastră au crescut 
semnificativ.  

Daca ne referim la evoluția efectivelor de caprine la nivelul României, 
menționăm că in anul 1938, când s-au făcut primele estimări, efectivul total 
de caprine era de aproximativ 364 mii. Pe parcursul mai multor zeci de ani 
efectivele de caprine n-au mai înregistrat creșteri semnificative, ba chiar au 
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scăzut ușor in jurul anilor 1979-1981, când s-a ajuns la 347 mii, iar în 1985 
la 420 mii.  

După 1989, după aproape 15 ani de agricultura descentralizată, în 
2005, efectivul total de caprine ajungea la 687 mii, iar în 2010 la 1115 mii 
capete. Mai recent, la sfârșitul anului 2015, România deținea 1800 mii 
capete caprine. Aceasta evoluție a efectivelor din ultimii ani, a însemnat o 
creștere substanțială, mai precis cu 62% a efectivelor din 2010 față de 
2005, creșterea fiind la fel de pronunțată în 2015 față de 2010, respectiv de 
60%.  

Dacă intr-un interval de 20 de ani (1985-2005), creșterea efectivului 
total de caprine a fost de 64%, însemnând o sporire anuala de aproximativ 
3%, evoluția totală din ultimii 10 ani (2005-2015) arata o creștere 
spectaculoasa, de 162%. Aceasta evoluție considerabilă a efectivelor de 
caprine, fie din intensivizarea activității de reproducție a populațiilor 
autohtone, fie din intrările prin importuri de femele și masculi pentru 
reproducție, mai mult din rasele specializate pentru producția de lapte 
(Saanen și Alpina Franceză), reprezintă nu numai o provocare dar și o mare 
responsabilitate pentru dirijarea procesului nutrițional și tehnologic la 
nivel național al acestei specii.  

Elementul cheie al acestei explozii numerice a efectivelor îl reprezintă, 
în fond, particularitățile legate de impactul pozitiv al produselor derivate 
din laptele de capră asupra sănătății umane, mai ales în bolile de 
metabolism, cu incidența tot mai crescută, dar și în bolile cardiace, în 
special coronariene.  

Deși producția și consumul laptelui de vacă este pe primul loc în 
întreaga lume, este tot mai vizibila creșterea cererii pentru laptele de capră 
care este recunoscut în țările dezvoltate ca produs de nișă (Kanwal, 2004; 
Haenlein, 2006; Krzyewski, 2009). Toate aceste chestiuni care, pe de o 
parte, descriu dar si probează performanțele calitative dar și cantitative ale 
producțiilor acestor animale, implică în mod obligatoriu acordarea unei 
atenții deosebite atât în planul procesului reproductiv, dar și în cel al 
modernizării tehnologiilor de întreținere, cu o atenție specială pentru 
perfecționarea sistemelor de nutriție.  

Chiar dacă în ultima vreme efectivul total de caprine a crescut 
semnificativ, în privința îmbunătățirii condițiilor de hrănire și de confort 
nu s-au înregistrat schimbări pe măsură. Cea mai mare parte a efectivului 
de caprine la nivel național, se crește in grupuri comune cu ovinele care se 
formează pentru decada pășunatului, de regulă, în aprilie pentru sudul 
țării, și în mai pentru nordul României și zona montană. Pentru aceste 
animale, pe perioada estivală singura sursă de hrană este pășunea, fără nici 
un fel de supliment de nutrețuri concentrate sau minerale.  

Pentru caprine, și în special pentru cele in lactație, această situație este 
cu totul nepotrivită deoarece ele necesită condiții de întreținere și de 
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hrănire diferite față de ovine, care sunt mai robuste și mai rezistente la 
schimbările de vreme. Astfel, pentru caprine trebuie evitate temperaturile 
prea scăzute și precipitațiile reci din zona montană sau dimpotrivă, 
temperaturile foarte mari și lipsa precipitațiilor în câmpiile din sudul țării, 
când covorul vegetal nu mai poate asigura nici cel puțin necesarul de hrană 
pentru întreținere. 

Influenta hrănirii asupra producției necesită o atenție deosebită ținând 
cont că nu se trece peste un anumit nivel al producției de lapte, fie că este 
vorba despre caprele locale unde s-a încercat sau nu, o infuzie cu o altă rasă 
performantă, fie că sunt rase din import, Saanen sau Alpina Franceză sau 
alte rase specializate, atât in gospodarii cu 20-40 de capete, cât și in fermele 
cu 200-300 sau chiar 500 capete caprine.  

Cu siguranță, toate aceste neajunsuri se datorează, în primul rând, 
managementului nutrițional și tehnologic defectuos. Cel mai important 
lucru este că fermierii români își doresc animale cu o stare de sănătate și 
reproductivă bune, producții pe măsura efortului lor și a capacității 
productive a animalelor, prețuri vizibil mai mari și în creștere la produsele 
din lapte de capră.  

În ultima vreme tot mai mulți dintre ei vin către sfatul specialistului, 
către instituțiile care pot oferi consultanță științifică competentă. Este un 
moment în care importanța și atentai de care ar trebui să se bucure această 
specie nu mai pot fi neglijate. Dat fiind faptul că deținătorii acestor animale 
sunt dornici să obțină producții cât mai mari și de calitate înaltă, sunt astfel 
îngrijorați de cerințele de ordin tehnologic și, mai ales, nutrițional.  

Cu siguranță, o parte dintre fermieri au cunoștințe, la nivel general, din 
domeniul alimentației animalelor, dar pentru animalele din rasele locale, 
relativ selecționate, mai cu seamă pentru cele importate care pot sintetiza 
pe parcursul unei etape de lactație (240 zile) până la 1000 litri lapte, 
problema se pune cu totul altfel.  

De exemplu, unei capre gestante cu o greutate corporală în preajma 
fătării de aproximativ 70 kg și care datorită spațiului ocupat de produșii de 
concepție, placenta si lichidele fetale la nivelul abdomenului, are un spațiu 
rezervat conținutului digestiv mult mai limitat, i se va administra o rație 
zilnică cu nivel energetic relativ înalt, cu o sursă de azot bogată în proteină 
degradabilă ruminal si restricționată în minerale, cum ar fi calciul.  

Toate aceste precauții vor avea în vedere consecințele nerespectării 
cerințelor de final de gestație, și cu atât mai mult. ale celei imediat după 
fătare când se impune gestionarea faptului că această femelă a eliminat un 
conținut placentar (uterin) de aproximativ 10-12 kg si care va trebui să 
sintetizeze zilnic cantități impresionante de proteină, cca. 180 g, lactoză 
160 g și 200 g grăsime, variabile și acestea cu rasa și condiția animalului.  

Toate aceste elemente, presupun cunoștințe de specialitate, necesare 
nu numai pentru a proteja producțiile preconizate, ci mai ales pentru a 
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mări posibilitatea de menținere a animalului în parametri fiziologici si de a 
nu-l implica in diverse boli cum ar fi toxiemia specifică gestației, cetoza 
imediat după fătare și altele, cum ar fi febra laptelui sau acidoza. Un alt 
exemplu este perioada pregătirii pentru montă când majoritatea 
crescătorilor nu anticipează acest  moment prin adăugarea de suplimente 
energo-proteice și mineral-vitaminice atât pentru femele cât și pentru 
masculi.  

În fond, continuarea situației actuale, cu aplicarea unor tehnologii 
defectuoase de creștere, implicit de hrănire, nu va duce la rezultate care să 
promoveze sub aspectul performanțelor această specie. Se poate estima că 
productivitatea actualului efectiv de caprine, rezultată în urma impunerii 
modalităților existente de întreținere și hrănire, se situează în jurul a 50-
60% față de potențialul biologic al acestei specii. De aceea, se consideră 
necesară o acțiune coordonată la nivel național in sensul elaborării unor 
strategii științifice de hrănire și întreținere a caprinelor. 

Legat de valorificarea producțiilor acestor animale putem vorbi, în 
principal, de produsele obținute din laptele de capră, către care se 
îndreaptă tot mai mult preferințele consumatorilor, pe primul plan fiind 
brânzeturile, obținute după cele mai moderne procese tehnologice. Laptele, 
in fond, reprezintă una dintre principalele surse de hrană pentru populația 
umană, cu o valoare biologică foarte ridicată.  

Elementele primare indicate de compoziţia chimică brută a laptelui 
diferențiază din start laptele de capra de cel de vaca, ca de exemplu: 
proteina laptelui de capră conţine cca. 75% cazeină, particularitate 
deosebit de utilă în transformarea lui în brânzeturi, iar aminoacizii 
constituenţi sunt absorbiţi cu o eficienţă mult mai bună decât cei din 
laptele de vacă. Deși laptele de capră este mai sărac în lipaze, vitamina B12, 
zinc, sodiu, față de cel de vacă, este totuși, mai bogat in lactoglobuline, 
albumine, fosfor, potasiu, calciu, magneziu.  

Digestibilitatea mult mai bună a laptelui de capră deriva din faptul că 
lipazele din intestinul consumatorului uman pot acţiona mai eficient asupra 
legăturilor esterice formate de acizii graşi cu lanţuri scurte. Lipoliza acizilor 
graşi se poate realiza si spontan prin acțiunea lipoproteinlipazei legate de 
globulele de grăsime (Chilliard, 2003), mecanismul in sine al lipolizei 
diferind mult faţă de cel al laptelui de vacă, lucru extrem de important în 
dezvoltarea gustului specific de capră al brânzeturilor. Apariţia acestui gust 
(Delacroix-Buchet, 2000) se datorează creşterii concentraţiei acizilor graşi 
liberi C6:0 - C9:0, acizi graşi volatili ramificaţi, ca de exemplu: acid 4-metil-
octanoic, respectiv acid 4-etil–octanoic, care sunt mult mai abundenţi în 
laptele rumegătoarelor mici decât în laptele celor mari (Lamberet, 2001).  

Datorită acizilor caproic (C6), caprilic (C8) şi capric (C10) şi a altor 
acizi graşi cu lanţuri medii, laptele de capră este folosit în tratamentul 
sindroamelor de malabsorbţie, al dereglărilor intestinale, fibrozei chistice 
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şi afecţiunilor precum calculoza biliară. De asemenea, acești acizi ramificați 
se remarcă prin calităţile metabolice unice de a asigura energie şi în acelaşi 
timp, de a dizolva depozitele de colesterol.  

In privința acizilor grași polinesaturați (PUFA), datorită efectului lor 
favorabil asupra sănătății consumatorilor, aceștia reprezintă grupul cel mai 
valoros, conținutul lor fiind cuprins intre 3-5% (Rodriguez-Alcala, 2009). 
Din acest grup PUFA, cel mai valoros este considerat acidul linoleic 
conjugat, CLA. Conținutul de CLA din lapte este determinat in primul rând 
de modul de hrănire a animalului.  

Rezultatele lui D’Urso și col. (2008) indică faptul că și alți factori cum 
ar fi stadiul lactației, rasa si vârsta animalelor influențează concentrația de 
CLA. În cazul in care animalele sunt întreținute pe pășune, sinteza 
izomerilor CLA în glanda mamară poate ajunge chiar la 91% din cantitatea 
totală de CLA prezentă in grăsimea din lapte (Kay, 2004). 

Alte date despre compoziția chimica a laptelui de capră arată aspecte 
relativ similare comparativ cu laptele uman ceea ce îl recomandă în 
consumul sugarilor și al copiilor mici. De exemplu, principalele minerale 
disponibile în cele două tipuri de lapte au următoarele valori: calciu (1260 
vs. 320 mg/kg), fosfor (970 vs. 150 mg) potasiu (1900 vs. 550 mg), sodiu 
(380 vs. 200 mg), magneziu (130 vs. 40 mg), zinc (3400 vs. 3000 μg).  

Și compoziția in vitamine a laptelui de capra vizavi de laptele uman 
este relativ similară: vitamina B1 (0,05 vs. 0,02mg), B2 (0,14 vs. 0,03mg), 
B6 (0,05 vs. 0,01mg), B8 (2 vs. 0,7 μg), B12 (0,06 vs. 0,04 μg) (Haenlein, 
2006; Paccard, 2006).  

Referitor la conținutul in imunoglobuline (IgA, IgM, IgG), au fost 
evidenţiate valori comparabile ale acestora pentru laptele uman şi cel de 
capră, atât în lapte cât şi în colostru (Remeuf, 1986; Renner, 1989; Park, 
2006). 

Aceste date privind compoziția chimică a laptelui de capră accentuează 
și susțin importanța, și mai ales, implicațiile consumului laptelui obținut de 
la aceasta specie asupra sănătății umane. cu atât mai mult cu cât se observă 
in ultimul timp o schimbare a preferitelor consumatorilor spre aceste 
produse. 

În concluzie, luând în calcul performanțele zootehnice generale ale 
caprinelor, și în mod expres calitatea laptelui, precum și eficiența sporită în 
conversia hranei pentru sinteza producțiilor, dar si creșterea explozivă a 
efectivelor din ultima vreme, în mod cert este necesară alocarea unei 
atenții speciale la nivel guvernamental pentru îmbunătățirea potențialului 
genetic, a tehnologiilor de întreținere si in mod special, a celor ce privesc 
hrănirea corespunzătoare. 

 
 

 



Analele IBNA vol. 31, 71-78, 2015-2016 

 

77 

 

MULȚUMIRI 
Aceasta lucrare a fost finanţată de Ministerul Educației Naționale – 

unitatea executivă UEFISCDI (proiectul, nr. PN-II. PT.PCCA-2013-4-1828 – 
Nutricap – Strategii de furajare eficientă a raselor locale și importate de 
capre pentru maximizarea conversiei furajelor și a producției de lape). 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
Chilliard, Y., Ferlay, A., Rouel, J., Lamberet, G., 2003 - A review of nutritional 

and physiological factors affecting goat milk lipid synthesis and 
lipolysis. J. Dairy Sci., 86, 1751-1770. 

D’Urso S., Cutrignelli M.I., Calabro S., Bovera F., Tudisco R., Piccolo V., 
Infascelli F., 2008 - Influence of pasture on fatty acid profile of goat 
milk, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 92(3), 405-410. 

Delacroix-Buchet A., Lamberet G., 2000 - Sensorial properties and typicity 
of goat dairy products, The 7th Int. Conf. on Goats, Tours, France, 15-21 
May 2000. Tome 2: 559-563. 

Haenlein G.F.W., Wendorff W.L., 2006 - Sheep Milk – Production and 
Utilization of Sheep Milk. In: Handbook of Milk of Non-Bovine Mammals. 
Blackwell Publishing Professional, Oxford, UK and Ames, Iowa, USA, 
137-194. 

Kanwal Rashida, Togeer Ahmed, Bushra Mirza, 2004 - Comparative 
Analysis of Quality of Milk Collected from Buffalo, Cow, Goat and Sheep 
of Rawalpindi/Islamabad Region in Pakistan, Asian Journal of Plant 
Sciences, vol. 3, issue 3, 300-305. 

Kay J.K., Mackle T.R., Auldist M.J., Thomsan N.A., Bauman D.E., 2004 - 
Endogenous synthesis of cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid in 
dairy cows fed fresh pasture, Journal of Dairy Science 87, 369-378. 

Krzyewski J., Strzalkowska N., Jozwik A., Bagnicka E., Horbanczuk J.O., 2009 
Nutritive value and functional properties of goat milk. Proceedings of 
the International Conference on Improvement of Quality of Animal 
Products Obtained in Sustainable Production Systems with Special 
Reference to Bioactive Components and their Benefit for Human Health. 
Jastrzębiec, 14-15 May 2009, 41-48. 

Lamberet G., Delacroix-Buchet A., Degas C., 2001 - Intensite de la lipolyse 
initiale des laits de chevre et perception de l’arome ”chevre” dans les 
fromage, Proc. Technical Symp. 7th Int. Conf. on Goats, 20 May 2000, 
Poitiers, France, 130-139. 

Paccard P., Lagriffoul G., 2006 - Synthèse bibliographique sur la 
composition du lait de brebis en composés d’intérêt nutritionnel. 
[Personal communication] 

http://scialert.net/jindex.php?issn=1682-3974
http://scialert.net/jindex.php?issn=1682-3974


Angela Sava şi colab. 

 

78 

Park, Y.W., 2006 - Goat milk – chemistry and nutrition In: Park Y. W., 
Haenlein G.F.W. (Eds.), 2006, Handbook of Milk of Non-Bovine 
Mammals, Wiley-Blackwell Publishing. Ames, IO, USA, 34–58. 

Remeuf F., Lenoir J., 1986 - Relationship between the physico-chemical 
characteristics of goat's milk and its rennetability, Bull. Int. Dairy Fed 
202, 68-72. 

Renner E., Schaafsma G., Scott v. ,1989, Micronutrients in milk, In: E. Renner 
(ed.), Micronutrients in milk and milk-based food products, Elsevier 
Applied Science, Essex, England, 1-70. 

Rodriguez-Alcala L.M., Harte F., Fontecha J., 2009 - Fatty acid profile and 
CLA isomers content of cow, ewe and goat milks processed by high 
pressure homogenization, Innovative Food Science and Emerging 
Technologies 10, 32-36. 

 
 
 
 


