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ÎMBĂIERE mijloc de menţinere a igienei corporale prin introducerea animalelor în apa din bazinele de 
îmbăiere; îmbăiere terapeutică. 
 

ÎMBĂLSĂMARE conservarea cadavrelor prin introducerea intraarterială a substanţelor care împiedică 
putrefacţia (clorura sau sulfatul de zinc, hiposulfitul de sodiu, soluţiile fenicate, sublimatul 
coroziv, formolul etc.). 
 

ÎMBĂTRÂNIRE 1. evoluţie treptată şi ireversibilă a ţesuturilor vii spre starea de bătrâneţe, 
2. proces de modificare lentă a unor proprietăţi ale unui material. 
 

ÎMBLÂNZIRE 1. fază de domesticire a animalelor, 
2. atenuarea caracterelor sălbatice, de agresivitate etc. 

 

ÎMPÂSLIRE 1. defect ereditar datorită împlântării dezordonate a foliculilor piloşi, care va determina 
încâlcirea lânii la oaie, 
2. sin. obstrucţia foiosului, afecţiune determinată de îngurgitarea nutreţurilor fibroase, 
lignificate care vor determina destinderea foiosului de către materialul alimentar indurat şi 
aglomerat şi care se manifestă prin colică, durere sau senzaţia de bloc de gheaţă, la palpaţia 
prin izbire. 
 

ÎMPERECHERE potrivirea perechilor de animale în vederea montei, ţinând cont de gradul de înrudire şi 
particularităţile individuale, în scopul obţinerii celei mai bune combinaţii a însuşirilor 
productive; împerecherea raţională este bazată pe analiza datelor de selecţie. 
 

ÎNCASTELAT animal cu copita deformată, constând din apropierea exagerată, chiar petrecerea călcâielor 
unul peste altul, care provoacă dureri în timpul mersului mai ales la cai. 
 

ÎNCĂLŢAT sin. pintenogeală, particularitate de culoare la membre care constă dintr-o zonă albă care se 
întinde de la extremitatea inferioară până la nivelul genunchiului (anterior) şi jaretului 
(posterior). 
 

ÎNCĂLŢĂTURĂ penajul de pe fluierele şi degetele la unele rase de păsări (ex. Cochinchina, Brahma). 
 

ÎNCHEGARE sin. coagulare (a laptelui, sângelui, umorilor în general). 
 

ÎNCHISTARE trecerea organismelor inferioare în formele lor de rezistenţă (spori, chişti, capsule etc.) în 
condiţii neprielnice, capabile să ducă o viaţă latentă până la apariţia unor condiţii favorabile 
dezvoltării lor; procesul are loc prin deshidratări celulare şi îngroşarea membranei externe. 
 

ÎNCINGERE alterarea unui produs din carne sau furaj, datorită condiţiilor necorespunzătoare de 
depozitare şi păstrare, manifestat prin creşterea temperaturii şi hidroliza substanţelor 
proteice. 
 

ÎNCRENGĂTURĂ categorie sistemică superioară clasei, care delimitează o grupare de organisme (plante sau 
animale), care din punct de vedere al dezvoltării lor istorice, ca şi al organizării anatomice 
sau morfologice sunt înrudite între ele (ex. alge, diatomee, ciuperci, gimnosperme în regnul 
vegetal sau protozoare, celenterate, moluşte, viermi sau vertebrate în regnul animal).  
 

ÎNCRUCIŞARE sin. hibridare sexuată, realizată prin împerecheri între animale din rase diferite, în scopul 
obţinerii unor produşi superiori. 
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ÎNCRUCIŞARE COMPLEXĂ 
 

încrucişare pentru obţinerea unor rase (sau soiuri) noi, fiind o metodă în care se folosesc trei 
sau mai multe rase de animale sau soiuri de plante. 
 

ÎNCRUCIŞARE  
DE ABSORBŢIE 

metodă de încrucişare a femelelor (plantelor) dintr-o rasă (varietate) locală, neameliorată, 
cu masculi (plante) din rase (soiuri) ameliorate timp de mai multe generaţii. 
 

ÎNCRUCIŞARE  
DE AMELIORARE 
 

metodă practicată în zootehnie cu scopul îmbunătăţirii însuşirilor unei rase distingându-se 
mai multe tipuri: de absorbţie, infuzie etc. 

ÎNCRUCIŞARE  
DE INFUZIE 
 

metodă de ameliorare prin care se urmăreşte remedierea unui defect existent la o anumită 
rasă, care constă din încrucişarea unui grup de femele neameliorate cu masculi amelioratori, 
produşii care rezultă fiind la rândul lor împerecheaţi cu alţi reproducători din cadrul rasei 
respective. 
 

ÎNCRUCIŞARE 
INDUSTRIALĂ 
 

încrucişările în scop economic imediat, prin care se urmăreşte obţinerea efectului heterozis, 
de produşi înalt productivi. 

ÎNDOPARE hrănirea forţată a păsărilor, practicată în special la palmipede, în scopul îngrăşării intensive 
şi exagerate; prin îndopare păsările consumă cu 30-50% mai multă hrană, obţinându-se o 
creştere în greutatea corporală şi a unor organe (ficatul la gâscă) în timp scurt. 
 

ÎNFLORIREA APELOR dezvoltarea excesivă a fitoplanctonului, în general nocivă pentru vieţuitoarele acvatice, 
ziua, datorită generării excesive a oxigenului solvit, ca urmare a fotosintezei, iar noaptea 
prin asfixie, datorită consumului oxigenului în procesul de respiraţie. 
 

ÎNFLUTURAREA GOGOŞILOR 
 

apariţia fluturilor de mătase care se petrece în orele dimineţii până la prânz dacă în hala de 
producţie temperatura este de 25°C. 
 

ÎNHUMARE îngroparea unui cadavru. 
 

ÎNLĂNŢUIREA GENELOR 
 

sin. linkage. 

ÎNSĂMÂNŢARE introducerea (inocularea) unui microorganism într-un mediu de cultură. 
 

ÎNSĂMÂNŢARE (INSEMINARE) 
ARTIFICIALĂ 
 

introducerea gameţilor masculi în organele genitale femele cu ajutorul unor instrumente, 
fără a avea loc actul sexual; metoda permite însămânţarea de acelaşi reproducător a unui 
număr mare de femele în comparaţie cu monta naturală, astfel realizându-se acţiunea de 
ameliorare rapidă cu reproducători de valoare şi cu prevenirea bolilor transmisibile. 
 

ÎNSILOZARE pregătirea şi păstrarea furajelor pt. iarnă, până la apariţia furajului verde. 
 

ÎNSPICAT particularitate de culoare întâlnită la cabaline unde se pot vedea fire albe amestecate cu cele 
colorate în regiunea frunţii. 
 

ÎNŞURUBARE introducerea unui şurub în fragmentele unui os fracturat pentru a le menţine în contact. 
 

ÎNTIPĂRIRE metodă de învăţare la păsări, după ecloziune, observată de Lorentz; constă în ataşarea 
puilor, ulterior, a adulţilor, de om sau obiectele mişcătoare. 
 

ÎNŢĂRCARE 1. încetarea alăptării; 
2. privarea toxicomanului de drogul său obişnuit în cura de dezintoxicare. 
 
 

 


