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RAPORT DE ACTIVITATEA O.A.R.Z. SATU MARE
01.01.2011-30.06.2011
Stadiul insamantarilor artificiale la data de 30.07.2011 la bovine:
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Pentru efectuarea COP-ului la taurine a fost acreditată ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE
din judeţul Satu Mare care are un efectiv de 1100 capete taurine cuprinsă în lucrările de control al
producţiei de lapte
In data de 30.06.2011 in COP la ovine, existăt un numar de
¾ 7851 capete ovine în OP. , din care158 capete berbeci, 227capete miori, 4902
capete oi mame şi 2564 capete mioare
¾ 22506 capete ovine în PP din care 345 capete berbeci, 210 capete miori, 19099
capete oi mame şi 2852 capete mioare
¾ total efectiv cuprins în COP este 30357 capete ovine
¾ ovine în controlul producţiei de lapte 22235cap
¾ oi şi mioare în OP , 7466 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............................15927
¾ existente în baza de date pe judeţ la sfărşitul lunii curente
în starea de identificat şi înregistrat……………………………………… ……. …13157
¾ pasapoarte distribuite proprietarilor de ecvidee la 31.12.2010 ………… ………..15605
¾ pasapoarte distribuite in luna iunie…………………………
……….……..102
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