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Principalele obiective ale proiectului:
Obiectivul principal îl constituie creşterea numerică a efectivului existent în cadrul SCDB
Dancu-Iaşi , până la un nivel considerat optim, minim de 50 capete matcă şi aplicarea
strategiei de împerechere care evită deriva genetică ce apare în sânul populaţiilor mici.
Obiective derivate:
- Conservarea in situ a rasei Sură de stepă.
- Model schemă de împerechere pentru evitarea derivei genetice.
- Identificarea şi inventarierea exemplarelor de taurine cu însuşiri specifice rasei de Sură de
stepă în diverse zone ale ţării.
- Conservarea “ex situ ” a rasei Sură de stepă prin: (i) conservarea sub formă de material
seminal congelat, (ii) Conservarea sub formă de embrioni.
- Crearea unui model schemă de împerechere pentru evitarea derivei genetice.
Principalele rezultate obţinute (indicatori)
Model schemã de împerechere pentru evitarea derivei genetice.
CD-ROM cu informaţii referitoare la etapele care s-au derulat în cadrul acestui proiect ,
fotografii care prezintă taurine cu însuşiri specifice rasei Sură de stepă identificate în
diferite zone ale României , efectivul de taurine de Sură de stepă de la Iaşi şi prezentarea
diverselor activităţi de pe parcursul derulării proiectului.
S.C.D.C.B. DANCU Iaşi este titular de Registru genealogic pentru rasa de taurine Sura
de Stepă pe plan naţional în cadrul Asociaţiei crescătorilor de taurine din România.
Din anul 2006 s-a constituit „Asociaţia Crescătorilor de vaci de lapte Holboca –Iaşi”,
conform prevederilor Ordonanţei 26/2000, ca persoană juridică română
nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, care funcţionează conform propriului statut şi
legislaţiei în vigoare. La articolul 5, aliniatul 4 se stipulează, ca unul din obiectivele
principale, „conducerea şi ţinerea evidenţei in Registrul Genealogic a raselor de vaci cu
lapte exploatate în zonă şi a celor înregistrate în Patrimoniul genetic naţional, respectiv
Sura de stepă”.
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