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RAPORT
de activitate a O.A.R.Z. Satu Mare pentru luna aprilie 2011
Stadiul insamantarilor artificiale pe luna aprilie 2011 la bovine:
- În perioada 01.01.-30.04.2011
¾ 5873 de IA total
¾ 4265 de IA I din care
 3865 vaci
 400 viţele
-

În luna aprilie

total I.A. I ,
¾ 864 din care
 770 vaci
 94 vitele
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In luna aprilie 2011 nu s-a efectuat COP la taurine in judetul SATU MARE.
In luna aprilie in COP la ovine, existăt un numar de
¾ 7874 capete ovine în OP. , din care158 capete berbeci, 227capete miori, 4902
capete oi mame şi 2587 capete mioare
¾ 23033 capete ovine în PP din care363 capete berbeci, 212 capete miori, 19541
capete oi mame şi 2917 capete mioare
¾ total efectiv cuprins în COP este 30907 capete ovine
¾ ovine în controlul producţiei de lapte 27662 cap
¾ oi şi mioare în OP , 7489 capete
Situatia privind identificarea , individualizarea si inregistrarea in baza de date electronica a
ecvideelor :
¾ ecvidee microcipate şi cu fişa de identificare şi înregistrare complectate
la sfîrşitul lunii curente, total cumulat de la începutul operaţiunii..................15570
¾ existente în baza de date pe judeţ la sfărşitul lunii curente

în starea de identificat şi înregistrat………………………………………
…13278
¾ pasapoarte distribuite proprietarilor de ecvidee la ……………… ………… ..15374
¾ pasapoarte distribuite in luna aprilie…………………………………………..…..117
¾ pasapoarte dublicat eliberate in luna aprilie …………..……………………………3
In ce priveste activitatea de inspectie si control in luna aprilie s-au efectuat un numar de
11 controale privind activitatea de I.A. la PIAV-uri , 3 controale in targuri de animale pentru
verificarea identificarii cabalinelor si vanzarii animalelor de reproductie – actiune desfasurata
impreuna cu DSVSA Satu Mare si IPJ Satu Mare , in targurile din, CAREI, TĂŞNAD,.
Pentru a avea evidenţă mai corectă a msc-ului consumat şi difuzat de alte firme
acreditate pentru comercializarea de msc,în afara asociaţiei, au fost cerute situaţiile cu
vănzările de msc în judeţul nostru iar ulterior verificate fermele care au cumpărat msc. În
urma controlului au fost declarate un număr de 98 de IA în plus.
Totodată inginerii responsabili de zonă sunt direct răspunzători de evidenţa dozelor
achiziţionate de ferme direct de la furnizori căt şi de consumul de msc pe tauri şi pe ferme
din zona de care răspund.
Din cadrul OARZ-ului inginerii participă periodic la efectuarea diagnosticului timpuriu a
gestaţiei la alegerea taurilor cei mai potriviţi pentru folosirea la IA. de către crescători, căt şi la
verificarea modului de conducere a evidenţelor zootehnice.
În cursul lunii inginerii de la OARZ Satu Mare
¾ au identificat în 20 de comune 223 de ecvidee care au fost microcipate şi
complectate anexa în vederea elberării paşaportului,
¾ au fost evaluaţi în 11 comune 76 de ecvidee pozitive la anemia infecţioasă în
vederea trimiterii la sacrificare,
¾ consultanţă tehnică de specialitate s-a efectuat în 2 ferme de taurine
 ferma asociaţiei din Ciumeşti
 ferma asociaţiei din Petreşti
¾ consultanţă tehnică de specialitate s-a efectuat în 3 ferme de ovine
 fema de ovine a domnului Maniţiu Nicolae
• matcă 1785 de capete
• berbeci 58 de capete
 fema de ovine a domnului Maniţiu NicolaeDumitru
• matcă 1659 de capete
• berbeci 138 de capete
 fema de ovine a domnului Maniţiu Nicolae Ioan
• matcă 1934 de capete
• berbeci 76 de capete
¾ Pentru începerea COP-ului din partea OARZ-ului ing. Bohonyi Janos şi ing. Costin
Ileana au partcipat la şedinţa de lucru al Asociaţiei de creşterea animalelor din
Carei unde a fost prezent şi preşedintele Federaţiei crescătorilor de taurine .
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