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Rezumat
UE asigură doar în proporție de 85% carnea de oaie necesară consumului propriu, o creștere
cu 0,1 a numărului de miei pe oaie ar crește la 92% acoperirea necesarului de consum. Pentru
problemele care afectează negativ productivitatea la oi există soluții. SheepNet, proiect
finanțat din fonduri UE, care implică cele 6 țări UE mari crescătoare de ovine și Turcia, va
împărtăși aceste soluții prin stabilirea unui schimb durabil de informații între oamenii de știință
și crescătorii UE.
Recent SheepNet a ținut al doilea workshop transnațional în România. La acesta au participat
peste 60 de persoane reprezentând actorii implicați din cele 7 țări ale proiectului SheepNet și
o delegație din Ungaria. Întâlnirea s-a focusat pe împărtășirea și schimbul de soluții pentru
îmbunătățirea productivității ovinelor. Au fost prezentate 55 de soluții de la toți partenerii în
4 piețe de soluții. Fiecare piață de soluții a găzduit interacțiuni între delegați și a oferit
oportunități pentru schimbul de cunoștințe și experiențe. Fiecare țară a avut oportunitatea de a
selecta soluțiile care să fie relevante pentru îmbunătățirea productivității ovinelor din țările
lor. Concluzia întâlnirii a fost că soluțiile pentru multe dintre problemele care influențează
productivitatea ovinelor sunt disponibile în țările/regiunile Europei. SheepNet va organiza
următorul workshop transnațional în Spania în luna iunie 2018.
SheepNet este deschis tuturor țărilor UE, actorilor implicați, producătorilor. Pentru mai multe
informații: http://sheepnet.network/ro, cziszterl@animalsci-tm.ro
SheepNet este un proiect finanțat de UE despre productivitatea ovinelor. Productivitatea
ovinelor (număr de miei înțărcați pe oaie) este o combinație a succesului reproductiv,
supraviețuirea mieilor și numărului de miei înțărcați. SheepNet este destinat să stimuleze
schimbul de cunoștințe între cercetătorii și actorii implicați în diseminarea bunelor practici și
inovarea, cu obiectivul de a crește productivitatea ovinelor. SheepNet implică principalele 6
țări ale UE în producția ovinelor (Irlanda, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, România,
Spania și Italia) și Turcia.
De ce este importantă productivitatea oilor?
UE are capacitatea de a produce numai 85% din carnea de oaie necesară consumului și este
cel mai mare importator de carne de oaie din lume. O creștere a productivității cu 0,1 miei pe

oaie ar crește autosuficiența la 92%. Productivitatea oilor este unul dintre principalii factori cu
impact asupra producției de miei de calitate.
Ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni?
După succesul primului workshop transnațional organizat în Scoția in iunie 2017 SheepNet sa îndreptat spre est, în România pentru cea de-a doua întâlnire. La workshop au participat peste
60 de participanți reprezentând actorii din cele 7 țări SheepNet la care s-a adăugat o delegație
din Ungaria. Întâlnirea s-a focusat pe schimbul de soluții pentru creșterea productivității prin
îmbunătățirea fertilității, succesului gestației, a managementului și factorii legați de animal
pentru reducerea mortalității în rândul mieilor. Fiecare țară a prezentat soluții care au fost
selectate după discuții intense în cadrul workshop-urilor naționale din octombrie 2017. Au fost
prezentate 55 de soluții, de la toate țările partenere, în cadrul a 4 piețe de soluții. Participanții
din toate țări au avut oportunitatea să vadă toate soluțiile prezentate și să selecteze pe acelea
care ar fi potrivite pentru creșterea productivității ovinelor din țara lor. Fiecare piață de soluții
a găzduit interacțiuni între delegați și a oferit posibilitatea schimbului de cunoștințe și
experiențe. Pe site-ul proiectului SheepNet (www.sheepnet.network) sunt disponibile mai
multe informații și video-uri de prezentare a soluțiilor. Aceste soluții vor fi evaluate în lunile
următoare. Consensul întâlnirii a fost că soluțiile pentru multe dintre problemele care
influențează productivitatea sunt disponibile în alte țări/regiuni din Europa.
Ca parte a workshop-ului transnațional delegații din România au vizitat 2 ferme de ovine și o
fabrică de procesare a laptelui. Prima fermă are 1803 oi care au fătat de 3 ori în 2 ani. Cea dea doua fermă are 1500 de ovine de carne și lapte. Fabrica de procesare a laptelui prelucrează
până la 70 de mii de litri de lapte zilnic, producând brânză și iaurt din lapte de oaie, capră,
bivol și vacă.
SheepNet va stabili un schimb durabil al cunoștințelor științifice existente și practice,
tehnologiilor inovatoare și a celor mai bune practici pentru îmbunătățirea productivității
fermierilor, consultanților, cercetătorilor și altor actori implicați.
SheepNet va organiza următorul workshop transnațional în Spania in luna iunie 2018. Actorii
interesați să participe pot să se înregistreze on line pe site-ul SheepNet
(www.sheepnet.network).
SheepNet este deschis tuturor țărilor, actorilor și producătorilor implicați în creșterea ovinelor
din UE. Pentru mai multe informații:

