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Summary. The main features that are technologically important are holding capacity, binding and 

elimination of water. These groups of characteristics are the attributes that must present meat to meet the 

requirements of the technology required to obtain certain meats (sausages). The capacity of water elimination 

from rabbit meat is ranging from 8,56 ± 2,11% in 100 g meat at the age of 7 months from 13,73 ± 0,40 at 2 

months of life. The binding capacity of the water at 4 months was highest – 66,22 ± 2,01 g per 100 g of meat, 

the lowest being at 7 months – 60,44 ± 2,66 g per 100 g of meat. Technological characteristics of rabbit meat 

influence the appearance and taste of the meat. 
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INTRODUCERE  

Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali a construcţiei sale. Sănatatea şi 
echilibrul fiecăruia, se află în corelaţie directă cu hrana. Deprinderea unei alimentaţii adecvate, 

aduce, împreună cu alte elemente corecte de comportament, o viaţă sănătoasă. Carnea iepurelor de 

casă face parte din categoria produselor dietetice, ia îşi păstrează toate proprietăţile gustative atît în 

stare proaspătă cît şi fiind afumată sau conservată. 

Majoritatea iepurilor de casa sunt valorificati pentru productia de carne. In acest scop se 

sacrifică tineretul crescut în mod special, precum si iepurii de casă adulţi reformaţi de la 

reproducţie.  

Sub denumirea de carne se înţelege ţesutul muscular al animalului sacrificat, împreună cu 

ţesuturile cu care se află în conexiune naturală: grăsime, oase, ţesut conjunctiv, nervi, tendoane 

(Bodur I. D., 1988). 

Iepurii de casă au o carne deosebit de valoroasă – cu circa 20% conţinut de proteine, având în 

acelaşi timp conţinut redus de grăsimi (3-5%). În plus, această carne este bogată în substanţe 

minerale (săruri, fier, calciu, fosfor), vitamine (mai ales din grupa B) şi microelemente (cupru, 

cobalt şi zinc). Un element valoros adiţional al cărnii de iepure, din punctul de vedere al nutriţiei 

omului, este faptul că proteinele acesteia se asimilează în proporţie de chiar 90% (DINU I., 1999; 

EFERMA. com). 

Carnea de iepure se caracterizează prin cel mai ridicat procent de substanţe proteice dintre 

toate speciile de animale domestice şi în acelaşi timp prin cel mai redus procent de grăsimi, fapt ce 

îl recomandă ca un aliment valoros. 

Pentru carnea destinată prelucrării industriale prezintă importanţă şi caracteristicile 

tehnologice: capacitatea de hidratare, capacitatea de reţinere a apei, raportul apă/proteină 

(ŞERBĂNESCU I. 2012). 

Principalele caracteristici care se situează sub aspect tehnologic sunt: capacitatea de reţinere, 

legare şi eliminare a apei. 

Această grupă de caracteristici reprezintă însuşirile pe care trebuie să le prezinte carnea pentru 

a corespunde cerinţelor solicitate de tehnologia obţinerii anumitor preparate din carne (mezeluri). 

Astfel, carnea de la animale tinere conţine o cantitate mai ridicată de apă, în timp carnea animalelor 

adulte are un conţinut mai redus de apă.  

Capacitatea de reţinere a apei reprezintă forţa cu care proteinele cărnii reţin o parte din apa 

proprie şi o parte din cea adăugată sub acţiunea unei forţe externe. Noţiunea de „capacitate de 

reţinere a apei” presupune existenţa în carne atât a apei legate, cât şi a celei libere. 

Un alt factor important este suculenţa cărnii, adică capacitatea ţesutului muscular de a reţine 

biologic umiditatea (sucul cărnii), la tratarea termică şi tehnologică. După (Минеев С.Б., 1983) 

capacitatea de reţinere a apei variază de la 44,4 % la 2 luni la 47,2 % la 3 luni.  
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Capacitatea de legare este însuşirea cărnii de a absorbi (dar nu şi de a reţine) apa, atunci când 

este pusă într-un lichid. Ca urmare a acestui fenomen, are loc o creştere în volum, în greutate şi se 

îmbunătăţeşte frăgezimea, datorită slăbirii forţei de coeziune a fibrelor musculare. Aceste trei 

caracteristici depind de natura proteinelor şi a componenţilor solubili neproteici. Capacitatea de 

reţinere, legare şi eliminare a apei sunt determinate de următorii factori: specia, vîrsta, starea de 

îngrăşare şi sexul. 

MATERIAL ŞI METODĂ  

Scopul cercetărilor constă în determinarea caracteristicelor tehnologice la carnea de iepure: 

capacitatea de legare, eliminare şi de reţinerea a apei. 

După sacrificarea animalelor, în carne se produc o serie de modificări care determină 

schimbări importante ale proprietăţilor ei organoleptice şi tehnologice. Aceste transformări pot fi 

normale, cum sunt: rigiditatea musculară, maturarea, sau anormale cum sunt încingerea şi 
putrefacţia. Transformările normale îmbunătăţesc valoarea alimentară a cărnii. 

Experienţa data a avut loc la gospodăria privată „Criucicov Oleg” care se află în satul 

Porumbeni, raionul Criuleni.  

Materialul biologic utilizat a fost reprezentat din 4 loturi de iepuri aparţinând diferitor rase, 

fiecare fiind constituit din a câte 6-7 iepuri de diverse genuri. Loturile cu iepuri au avut aceleaşi 
condiţii de întreţinere şi alimentaţie.  

În vederea obţinerii unui rezultat concludent, trebuie respectate cu stricteţe instrucţiunile 

privind recoltarea probelor de carne, deoarece de aceasta operaţiune depinde concludenta 

examenelor de laborator. Recoltarea probelor se face de către personal autorizat (medici veterinari, 

tehnicieni, inspectori, etc.) conform GOST 26668-85. (PANFILIE Rodica, 2002). 

Din produsul prezentată pentru analiza chimică s-au luat la alegere probele de carne cu 

greutatea nu mai mică de 200g, trecută de 2 ori prin maşina de tocat pentru a obţine o omogenizare 

cât mai bună. Din momentul alegerii şi până la efectuarea analizelor probele s-au păstrat la 

temperatura de 0 până la 2
0
C, nu mai mult de 24 de ore.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII  

Caracteristicile tehnologice ale cărnii de iepure au fost apreciate după datele obţinute la 

determinarea capacităţii de legare a apei (CLA), capacităţii de eliminare a apei (CEA) şi capacităţii 
de reţinere a apei (CRA). 

Capacitatea de legare a apei (CLA), reprezintă forţa cu care proteinele cărnii păstrează, sub 

acţiunea unor agenţi externi, pe lângă apa proprie şi o parte din apa adăugată.  

Capacitatea de legare a apei s-a determinat după următoarea formulă: (%) 

             CLA = M – CEA, 

Capacitatea de legare a apei depinde de: - specie: carnea de porc are o capacitate mai mare de 

reţinere a apei decât cea de bovine sau iepure; 

- sex: specific iepurilor, unde carnea de iepuroaică are valori ale capacităţii de reţinere a apei 

mai mari decât cea de iepuroi; 

 - vârstă: carnea animalelor tinere are capacitatea de legare a apei mai mare; 

- starea de îngrăşare: carnea obţinută de la animalele cu o stare medie de îngrăşare are cea mai 

mare capacitate de reţinere a apei, comparativ cu cele două situaţii extreme (animale slabe şi foarte 

grase); 

 - tipul de muşchi: muşchii roşii au capacitatea mai mare de legare a apei comparativ cu 

muşchii albi; 

 - prospeţimea cărnii: carnea proaspătă este cea mai aptă să lege apa; 

 - metodele tehnologice: capacitatea de reţinere este favorizată de: congelare, 

decongelare, liofilizare, tratare termică, adaosul de substanţe precum clorura de sodiu şi 
diferiţi polifosfaţi (ŞINDILAR E. 2000) . 

Capacitatea de eliminare a apei (CEA) a fost determinată după, (%)  

             CEA = anm
-1

 x 100, 

unde: M – fracţiunea totală de umiditate din masa probei,%; 
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a – mărimea unei diviziuni a butirometrului: a = 0,01 cm
3
; 

n - numărul de diviziuni pe scara butirometrului; 

m – masa probei, g. (SR ISO 1443:2008) 

Capacitatea de reţinere a apei (CRA), reprezintă forţa cu care proteinele din carne 

păstrează pe lângă apa proprie şi o parte din apa adăugată. Capacitatea de reţinere a apei este mai 

mare la animalele tinere şi la cele îngrăşate pentru producţia de carne, faţă de cele adulte. (CUC 

Aurelia. 2003). 

Analizând rezultatele obţinute, (tab.1) în urma determinării caracteristicilor tehnologice a 

cărnii s-a constatat influenţa vârstei asupra acestor indici, şi anume de la animalele tinere se obţine 

carne cu capacitatea de reţinere a apei mai ridicată, comparativ cu carnea de la animalele bătrâne. 

Tabelul 1. Caracterele tehnologice a cărnii de iepure 

Capacitatea de eliminare a 

apei, % 

Capacitatea de legare a apei, 

% 

Capacitatea de reţinere a 

apei, % 

Indicii 

 

       

Vârsta 
X ± Sx V,% σ X ± Sx V,% σ X ± Sx V,% σ 

2 luni 13,73±0,40 5,91 0,81 62,38±0,82 2,65 1,65 13,41±0,96 14,37 1,92 

4 luni 9,14±1,70* 37,39 3,41 66,22±2,01 6,08 4,02 10,23±1,38 27,07 2,77 

7 luni 8,56±2,11* 46,45 4,23 60,44±2,66 8,81 5,33 9,79±0,88* 18,07 1,77 
*B = 0,95;  

Capacitatea de eliminare a apei din carnea de iepure variază de la 8,56±2,11% la 100g carne 

la vârsta de 7 luni la 13,73±0,40 la 2 luni de viaţă. Coeficientul de variabilitate, evidenţiază o 

variabilitate medie în ceea ce priveşte umiditatea cărnii iepurilor de diferită vârstă. 

În figura 1 este reprezentată devierea caracteristicilor tehnologice a cărnii de iepure. 

 
Fig. 1. Dinamica capacităţii de reţinere, legare şi eliminare a apei,% 

Capacitatea de legare a apei la 4 luni constituie cel mai înalt nivel - 66,22±2,01 g la 100 g 

carne, cel mai mic fiind la 7 luni - 60,44±2,66 g/100 g carne. Coeficientul de variabilitate a fost 

destul de mic – 2,65-8,81%. Capacitatea de reţinere a apei în carne constituie în medie 10 %, mai 

înaltă fiind la vârsta de 2 luni.  

Datele sunt autentice după primul grad de autenticitate.  

 

211



 

CONCLUZII 

Caracterele tehnologice ale cărnii de iepure influenţează aspectul şi gustul cărnii. 

Capacitatea de reţinere a apei are un indice de 10,23% care predă cărnii la tratarea termică un aspect 

frumos şi frăgezime. 

Recomandăm sacrificarea iepurilor de casă de la vârsta de 4 luni de viaţă pentru a obţine o 

carne de înaltă calitate, iar la realizarea acestor carcase să obţinem un profit cât mai înalt.  
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Summary. By using the cross transformation (♀Tetra-H × Super-Harco♂) was obtained population 

(F1 and F2) with egg production higher by 6,1% compared with the original races, high reproductive 

qualities and color of feathers requested. 

Key words: cross transformation, egg production, fertility, food consummation, hatching of eggs, 

improvement, poultry viability.  

INTRODUCERE  

 Avicultura performantă se caracterizează prin aplicarea tehnologiilor avansate de exploatare 

utilizîndu-se ca mijloc păsări cu producţia mixtă. Este de subliniat că pentru diferite producţii (ouă, 

carne sau carne şi ouă) formele parentale de găini trebuie supuse unui program de ameliorare 

continuă în aspectul adaptării depline la condiţiile de mediu de exploatare (Solonina T., 1985). 

Pentru a asigura în continuare creşterea nivelurilor productive şi reproductive a găinilor 

crescute în condiţiile Republicii Moldova s-a planificat îmbunătăţirea patrimoniului ereditar prin 

încrucişare de transformare, utilizându-se masculii Super-Harco rasei ameliorate. În continuare 

urmaşii (femele) obţinuţi din nou se încrucişează cu masculii amelioratori timp de cel puţin trei 

generaţii, obţinând subrasa nouă dorită. 

 Aşadar, aplicarea metodelor pentru modificarea structurii genetice a unei populaţii de păsări 

cuprinsă într-un program de ameliorare se face în funcţie de obiectivele planificate care derivă din 

cerinţele pieţii interne şi externe faţă de produsele avicole dorite. 

Prin urmare, obiectivele noastre de cercetare au fost: 

- mărirea productivităţii găinilor obţinute prin încrucişarea de transformare; 

- mărirea calităţilor reproductive ale populaţiei de găini – fecundităţii şi ecloziunii ouălor; 

- obţinerea culorii penajului roşie închisă cu nuanţa penelor de culoare verzuie închisă în 

regiunea secelor mari şi mici; 

- îmbunătăţirea viabilităţii găinilor pe parcursul exploatării lor; 
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