
 

 

 

 

 

RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC 

PROIECT: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0727VAMAROV 

ETAPA II 

 

 

Selectia animalelor si crearea unui nucleu de referinta, validarea 

programului de ameliorare si analiza aplicabilitatii acestuia. 

 
 

 

 

 

Activitatea 1: Generarea nucleului de referinta 

 
Nucleul de referinta pentru populatia de ovine Cap Negru de Teleorman, a fost 

stabilit in urma procesului de caracterizare genotipica si fenotipica a animalelor analizate.  

 

Principiile selectiei genomice 

O cantitate imensa de variatie a fost descoperita In ADN-ul din genom ca urmare a 

secventierii genomului animal. Cea mai abundenta forma de variatie este polimorfismul cu o 

singura nucleotida (SNP). Un SNP este o variatie a unei secvente de ADN  care apare cand o 

singura nucleotida: A, T, C, sau G din genom este diferita la perechile de cromozomi ale unui 

animal. De exemplu, doua fragmente de ADN de la animale diferite, AAGCCTA si 

AAGCTTA, contin o diferenta la o singura nucleotida. In acest caz putem spune ca exista 

doua alele: C si T. In general, SNP sunt dialelilce. 

Pentru a se putea trece la selectia genomica sunt necesare un numar de informatii ce 

se colecteaza dintr-un grup de animale reprezentativ pentru acea populatie grup denumit 

populatie de referinta.In populatia de referinta, animalele sunt genotipate pentru SNP-urile de 

interes, SNP-uri distribuite pe intregul genom. Numarul de SNP-uri genotipate este stabilit pe 

baza scopului genotiparii si poate merge de la cateva SNP-uri in cazul selectiei asistate de 

markeri moleculari si poate ajunge la zeci sau sute de mii in cazul selectiei genomice. 

Numarul maxim de SNP-uri ce poate intra in evaluare este inca dezbatut dar la ora actuala, un 

numar de 60.000 de SNP pare a fi cel optim. Genotiparea pentru mai multe SNP-uri este mai 

scumpa dar totodata ofera o precizie mai mare in estimarea efectelor asupra fenotipului. 
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O alta dezbatere se refera la numarul optim de animale din populatia de referinta. o 

populatie mai mare este evident ca are o intretinere mai scumpa si fenotiparea si genotiparea 

deliata a acesteia este foarte complicata si costisitoare. Desi o populatie mai mare permite o 

estimare mai precisa a efectului SNP-urilor asupra fenotipurilor, alegerea marimii populatiei 

de referinta trebuie sa faca obiectul unei analize cost-beneficiu. Cu populatia de referinta 

genotipata si fenotipata, asocierea dintre fenotip si genotip este estimata pentru fiecare dintre 

markerii genetici. Ulterior, efectele estimate combinate in ecuatii de predictie pot fi utilizate 

in estimarea valorilor de ameliorare. Practic, suma efectelor fiecarui marker in parte este 

valoarea genetica aditiva care trebuie estimata. Pentru ca fiecare SNP poate prezenta 2 alele, 

pentru fiecare SNP pot exista trei genotipuri posibile. Ecuatiile de predictie sunt stabilite in 

asa fel incat pentru genotip SNP din populatia de referinta sa fie calculat efectul. Acestea sunt 

motivele pentru care este necesara o populatie de referinta mare. Pentru a putea fi calculat 

efectul SNP ului corect, acesta trebuie calculat pe un numar suficient de mare de animale.  

O data ce se pune la punct setul de ecuatii, pe baza acestora se poate calcula valoarea 

de ameliorare a animalelor care nu se afla in in populatia de referinta prin simpla aplicare a 

ecuatiilor pe genotipurile acestora. Aceste valori de ameliorare bazate pe informatia 

genomica sunt denumite valori de ameliorare genomice GEBV. 

 

Compozitia populatiei de referinta 

Dincolo de marimea suficienta a populatiei de referinta, este foarte important ca 

aceasta populatie sa fie inrudita cu populatia de baza, acest lucru asigurand ca estimarea 

efectelor SNP-urilor asupra fenotipurilor in populatia de referinta se regaseste si in populatia 

de baza. Cu cat este inrudirea genetica dintre cele doua populatii mai redusa, cu atat 

estimarile vor fi mai nerealiste datorita recombinarilor dintre SNP-uri si gene. Desi la un  

grad de inrudire genetic mic  multe din asocierile SNP-fenotip vor exista, datorita faptului ca 

animalele din ambele populatii sunt din aceeasi rasa, estimarea acestor asocieri este mai buna 

printr-o inrudire mai apropiata.  

Necesitatea inrudirii genetice dintre populatia de baza si cea de referinta este motivul 

pentru care se restrange durata de utilizare a datelor din populatia de referinta. Acuratetea 

estimarii asocierii dintre fenotip si SNP se reduce de-a lungul generatiilor. Motivul major akl 

aceste reduceri este aparitia recombinarilor de la nivelul genelor. Cu cat este mai mare 

numarul de SNP-uri utilizat in genotiparea populatiei de referinta, cu atat este mai lunga 

perioada de utilizare a acesteia. Dar linkage-ul dintre SNP si gene se reduce de-a lungul 

generatiilor. Singura solutie este aducerea la zi a populatiei de referinta. este inca neclar care 

e cea mai buna strategie de crestere a duratei de viata a populatiei de referinta. poate ca este 

necesara o marime mai mare a populatiei de referinta din start? Dar aceasta ar insemna 

cheltuieli suplimentare legate de intretinere. Sau este mai bine sa se porneasca cu o populatie 

mai mica dar sa se introduca animale noi in fiecare generatie? Aceasta ar duce la cresterea 

costurilor cu genotiparea. Ce este clar, este necesara aducerea periodica de animale noi in 

populatia de referinta pentru a tine la zi estimarea asocierii SNP-fenotip.  

 

Acuratetea selectiei genomice  

Acuratetea estimarii valorii de ameliorare genomice depinde de trei factori: 

heritabilitatea (h
2
) caracterului, numarul de animale din populatia de referinta (N), si un 

parametru denumit q. q este un parametru specific populatiei si caracterului utilizat ce 



combina informatia dintre lungimea genomului si nivelul de consangvinizare in populatie 

pentru acel caracter. Este un numar de segmente cromozomale independente. SNP-urile sunt 

linkate impreuna si se mostenesc impreuna cu recombinarile dintre ele. Cu cat doua SNP-uri 

sunt mai departate, cu ata mai probabil vor aparea recombinari intre ele. De asemenea, cu cat 

mai ridicat este nivelul de consangvinizare, cu atat este mai mare nivelul de homozigotie si va 

rezulta o proportie mai mica de recombinare prin schimbarea alelelor dintre doua SNP-uri. 

Un segment independent este poate reprezenta masura probabilitatii ca o recombinare sa 

apara intr-o combinatie diferita de alele. Cu cat este mai lung genomul, cu atat mai multe 

segmente cromozomale independente trebuie sa existe. Desi lucrurile sunt mai complicate, 

trebuie retinut ca q este specific pentru o populatie si are valori diferite pentru caractere 

diferite. Avand in vedere aceste lucruri, acuratetea valorii enomice de ameliorare poate fi 

calculata:   

 
 

Marimea populatiei de referinta 

Acuratetea estimarii valorii de ameliorare genomice depinde de marimea populatiei 

de referinta (nP), de numarul efectiv de loci pentru care se estimeaza efectul (nG) si de 

corelatia dintre valoarea de ameliorare reala a individului genotipat cu inregistrarile 

fenotipice proprii (r). Intr-o proba randomizata din populatie, acuratetea valorii de ameliorare 

genomice rgg0, fiind o corelatie dintre valoarea de ameliorare genomica si valoarea de 

ameliorare reala, poate fi calculata: 

     
  

   

     
 

       

Unde: 

λ = nP/nG, nP fiind numarul de indivizi din populatia de referintacu inregistrari 

fenotipice si genotipice. Parametrul nG depinde de marimea efectiva istorica a populatiei 

neselectate (NE) si de marimea genomului (L) masurata in Morgani, si care poate fi estimata 

ca:        

        
 

Atunci cand sunt genotipati si fenotipati aceiasi indivizi din populatia de referinta, r 

este egal cu radacina patrata a heritabilitatii caracterului,  

 

      
 

Cand populatia de referinta se bazeaza pe indivizi testati pe descendenti (de ex. 

parintii sunt genotipati si descendentii fenotipati), r este egal cu acuratetea valorii de 

ameliorare estimata pe baza descendentilor: 



   

 
 
   

  
 
 
       

 

 

Unde N este numarul de descendenti pe care se bazeaza estimarea valorii de 

ameliorare. Pentru calcularea marimii optime a populatiei de referinta a fost utilizata o 

valoare de referinta a heritabilitatii de 0,25. 

 

Heritabilitatea a fost calculata pe baza unui proband din populatia de ovine Cap 

Negru de Teleorman pe baza metodologiei analizei de varianta: 

Tabel de analiză  a varianţei pentru calculul heritabilităţii 

 
Sursa de variaţie 

(SV) 

Gradele de 

libertate 

(G.L.) 

Suma pătratelor 

(S.P.) 

Media 

pătratelor 

(M.P.) 

 

Varianţa 

Intre berbeci (I) 1 pGLI
 

 
  TI CCSP  

 I

I
I

GL

SP
MP   

 

n

MPMP
V iI

I


  

In cadrul fiecărei familii 

de berbec (i) 
pNGLi   

 
  Ti CXSP 2  

 i

i

i
GL

SP
MP   

 

ii MPV   

Total 1 NGLT
 

 
TT CXSP   2  - 

iIT VVV   

 

Heritabilitatea  2h : 

T

I

V

V
h

*42   

p = numărul de berbeci 

N= numărul total de fiice 

 

p

N
n  , numărul mediu de fiice/berbec 

IGL  =  gradele de libertate pentru sursa de variaţie “Între berbeci (I)”, 

iGL  =  gradele de libertate pentru sursa de variaţie “In cadrul fiecărei familii de berbec (i)”, 

TGL  = gradele de libertate pentru sursa de variaţie “Total (T)”, 

În mod analog, vom avea cantităţile: Suma pătratelor (SP), Media pătratelor (MP) şi Varianţa 

(V). 

 

Cantitatea de lapte măsurată şi înregistrată la fiicele provenite de la un număr de 3 

berbeci 
Specific

are 

Berbecul 1 Berbecul 2 Berbecul 3 TOTAL 

Fiice 170, 175, 173, 168, 

171 

175, 171, 165, 174, 

174 

174, 175, 170, 175, 

179 

 

Număru

l perf 

(n) 

51 n  52 n  53 n  

15555

321



 nnnN
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perfr 
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X  2589X  

 

C  

(Corecţi
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2
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X
C

 

   

152425.8
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3

2

3

2

1

1
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X
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446891.88,1524252,147576

8,146889321
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i
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2

1
X  147643

2

2
 X  152467

2

3
 X    447029

2

i
X  

TC  

(Corecţi

a totală) 

 
446861,4

15

25892
2




N

X
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CALCULUL SUMEI PERFORMANŢELOR LA FIICELE FIECĂRUI 

BERBEC 

857171168173175170
1

X , Suma producţiilor la fiicele berbecului 1, 

859174174165171175
2

X , Suma producţiilor la fiicele berbecului 2, 

873179175170175174
2

X , Suma producţiilor la fiicele berbecului 3, 

 

Suma generală: 2589873859857
321

  XXXX  

 

CALCULUL SUMEI PERFORMANŢELOR RIDICATE LA PĂTRAT, 

LA FIICELE FIECĂRUI BERBEC 

Pentru berbecul nr. 1: 

1469192924128224299293062528900171168173175170 222222

1
X

 Pentru berbecul nr. 2: 

1476433027630276272252924130625174174165171175 222222

2
X

 Pentru berbecul nr. 3: 

1524673204130625289003062530276179175170175174 222222

3
X

 

 

Tabel de analiză  a varianţei pentru calculul heritabilităţii 

Sursa de 

variaţie 

(SV) 

Gradele de 

libertate 

(G.L.) 

Suma pătratelor 

(S.P.) 

Media 

pătratelor 

(M.P.) 

 

Varianţa 

Intre 

berbeci (I) 
1 pGLI  

 
  TI CCSP  
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I
I
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MP   

 

n

MPMP
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I


  

In cadrul 

fiecărei 

familii de 

berbec (i) 

pNGLi   

 
  Ti CXSP 2  

 i

i

i
GL

SP
MP   

 

ii MPV   

Total 1 NGLT  
TT CXSP   2  - 

iIT VVV   

 



 

 

Sursa de 

variaţie 

(SV) 

Gradele de 

libertate 

(G.L.) 

Suma pătratelor 

(S.P.) 

Media 

pătratelor 

(M.P.) 

 

Varianţa 

Intre 

berbeci (I) 2

13



IGL
 

 
40,30

446861,4-446891,8



ISP
 

 20,15

2

40,30



IMP
 

 

75,0

5

43,1120,15




IV

 

In cadrul 

fiecărei 

familii de 

berbec (i) 

12

315



iGL
 

 
20,137

44686,4-447029



iSP
 

 43,11

12

20,137



iMP
 

 

43,11iV  

Total 

14

115



TGL
 

6,167

446861,4447029



TSP
 

- 

18,12

43,1175,0



TV
 

 

 

25,0
18,12

75,0*4*42 
T

I

V

V
h  

 

Avand in vedere marimea destul de mica a populatiei locale din proiect, numarul 

mic de SNP-uri studiate (pt markerii moleculari cu cea mai mare importanta asupra 

caracterelor) populatia de referinta a fost stabilita la 400 de capete, aflate in doua populatii 

diferite, foarte reprezentative pentru populatia de ovine Cap Negru de Teleorman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activitatea 2: Managementul administrativ si genetic al nucleului de 

referinta 
 

 

 

 

Avand in vedere experienta anterioara legata de mentinerea efectivelor in conditii 

optime de fitness genetic, managementul nucleului de referinta a fost optimizat pe baza unor 

scheme de selectie de ferme de elita pentru ameliorarea ovinelor. 

Fermele de elită au sarcina să maximizeze progresul genetic. Ca urmare, pentru a 

aplica metode de selecție mai eficiente, fermele de elită țin și evidența originii. La complexul 

de caractere legate de producția de lână, pe lângă performanța proprie (P) se va cunoaște și 

performanța medie a familiei (P1) de semifrați-semisurori (r = 0,25), ceea ce recomandă 

aplicarea unei selecții combinate. Această selecție combinată se face pe baza următorului 

indice calculat pentru fiecare individ: 

 

 
 

Dacă în obiectivul selecției rămân mai multe caractere, se alcătuiește un indice de 

selecție cu formula I = Σbi x Pi. Detalii pentru obținerea regresiilor parțiale bi dau Popescu 

Vifor, 1971; Drăgănescu, 1979 și Sandu 1983. 

Pentru producția de carne, programele de ameliorare sunt ceva mai diverse. În 

populațiile paterne-materne, deci care dau tatăl mamelor mieilor îngrășați, specializarea 

pentru prolificitate, caracter limitat de sex, se face de exemplu prin programul King, (1961) 

prezentat mai jos: 

 

 
 

Se constată că durata medie de exploatare este de 2,5 ani (296/120). 

La intrarea la reproducție selecția se face pe baza performanțelor medii a 12 

semisurori. Pentru evitarea consangvinizării cei 8 berbecuți reținuți trebuie să provină din cel 



puțin doi tați. Candidații se produc prin împerecherea celor 8 berbecuți reținuți de la 56 de oi 

aflate la fătarea a III-a, alese din 120 pe baza rezultatelor la primele două fătări. Cele 56 de oi 

de la fătarea a III-a sunt la tunsorea a II-a deorece încep folosirea la reproducție ca mieluțe 

înainte de primul tuns.  Aceasta face și un interval de generație foarte mic, dar, după cum s-a 

menționat, performanțele la prima fătare ca mieluță sunt un bun indiciu al performanțelor 

reproductive viitoare. 

Cele 240 de mieluțe și mioare (fără selecție între prima și a doua fătare) se 

împerechează cu cei 8 berbecuți reținuți (30 ♀/8) și rezultă 12 fiice pentru fiecare berbecuț. 

Fiicele vor fi semisurorile viitorilor candidați proveniți de la aceiași 8 berbeci dar 

împerecheați a doua oară cu cele 56 de oi selecționate pentru a III-a fătare. Pentru a asigura 

comparabilitatea familiilor de semisurori, fiecărui berbecuț i se dau la montă între cele 30 de 

femele, 15 mieluțe și 15 mioare. 

Cele 120 de oi reformate anual se înlocuiesc cu cele 96 de fiice folosite la testare, la 

care se adugă altele 24 selecționate ca și berbecuții dintre descendenții celor 8 ♂ x 56 ♀. 

Deci, acceptând o fătare pe an, între cele 120 de femele reținute 48 au mame de 1 an, 

48 de 2 ani și 24 de 3 ani, deci intervalul de generație pe calea mamelor de mame este  

(48 + 96 + 72)/120 = 1,8 ani. 

În ceea ce privește tații, 96 au tați de 1 an și 24 de 2 ani,  deci intervalul pe calea 

taților de mame  este de (96+48)/120 = 1,2 ani. Mamele de tați au 3 ani, iar tații de tați au 2 

ani. Deci intervalul de generație final este de 2 ani 

 
 

 



Categoriile de vârstă mai tinere din matcă sunt folosite pentru obținerea 

descendenților necesari la testare, câte 10 femele pentru fiecare mascul candidat, pentru ca 

fiecare mascul să aibă 12 descendenți care se cântăresc la 6 luni și se sacrifică. Dintre cei 8 

masculi candidați se aleg 4 (din cel puțin 2 tați pentru evitarea consangvinizării) care se vor 

împerechea cu cele 80 de femele oi aflate la fătarea a III-a și peste, obținând o nouă serie de 

candidați cu fătări în sezonul clasic și înțărcare la 3 luni. 

La 6 luni se cîntăresc, și pe performanțe proprii se aleg 50 de femele care înlocuiesc 

reforma din matcă și cei 8 masculi ce vor candida în continuare prin testul descendenței. 

În 1974 Bradford a imaginat și el un program de selecție pe descendenți pentru 

calitatea carcasei, într-o matcă dimensionată astfel încât să producă numărul de berbeci tați 

necesari pentru încrucișare cu oile disponibile într-un modul de un milion de oi.  

 

 
 

 

 

Se constată că durata medie de exploatare  a berbecilor la elită și la multilicare este 

de un an, pentru a se opune tendinței de creștere a intervalului de generație în cazul selecției 

pe descendenți. 

Un plan de selecție pentru producția de lapte este exemplificat prin cel al rasei 

Lacaune. 

Selecția berbecilor se face în trei etape. Selecția pe ascendenți, puțin precisă, are o 

intensitate mare (p = 0,1). Selecția pe performanțe proprii, în primul rând nu se poate face pe 

producția de lapte, de aceea i se lasă o intensitate mică (p = 0,5). În sfârșit, selecția pe 

decendenți este hotărâtoare în realizarea progresului genetic, întrucât este de așteptat să fie și 

suficient de precisă (numărul de fiice 15/berbec), pe fondul unei intensități a selecției 

satisfăcătoare (p = 0,16). Selecția oilor se poate face combinat.  

 



 
 

O decizie extrem de importantă trebuie luată cu privire la metoda de selecție. Ea se 

află în srânsă legătură cu mărimea populației, mărimea familiilor și capacitatea de testare. 

Răspunsul trebuie dat separat pe grupe de metode de selecție care pot intra în concurență. 

Un asemenea grup de concurență reunește selecția pe descendenți și selecția pe 

colaterali, în cazul caracterelor limitate de sex sau care necesită sacrificare pentru a cunoaște 

performanța proprie a candidaților.  

Capacitatea de testare în acest caz este dată de numărul de fiice de probă, respectiv 

de numărul de semisurori care pot fi controlate. 

Fiicele de probă urmează a fi produse prin împerecherea nasculilor candidați cu o 

parte din femelele din matcă (MB), ponderea acestora din total trebuind să fie rezultatul unei 

optimizări. Asemenea optimizări există la taurine, nu și la ovine, specie la care selecția pe 

descendenți nu se bucură de aceeași recomandare, chiar dacă au fost imaginate planuri de 

selecție pentru calitatea carcasei (Bradford, Coulburn), prin sacrificarea descendenților la 5 

luni pentru calitatea carcasei. 

 

Împărțirea optimă a mătcii în vederea selecției pe descendenți a berbecilor pentru un caracter 

cu h
2 

= 0.15 și mărimea optimă 

 
 

 



 

 
Rezultatele permit desprinderea unei concluzii cu privire la ponderea rezervată oilor 

destinate să producă fiicele berbecuților candidați (MB). În cealaltă parte a mătcii, (MA) se 

produc din împerecheri nominalizate berbecuții candidați, ceea ce echivalează cu o selecție 

pe ascendenți a viitorilor candidați. Așadar, selecția se consumă în două etape (în MA selcție 

pe ascendenți a candidaților și în MB selecția pe descendenți a acestora), efectul total al 

selecției provenind din însumarea celor două efecte parțiale. 

în calculele care urmează s-au avut în vedere următoarele valori: 

h
2 

= 0.15 (prolificitate), natalitatea =1.25, supraviețuirea = 0.8, numărul de berbeci 

selecționați pe descendenți (S) minim folosiți în MA pentru evitarea consangvinizării =5, 

durata medie de exploatare (d) a acestora = 2 ani. 

  



Din acest număr de fiice obținut se acceptă că o proporție de 0.8 vor făta. Progresul 

genetic (∆G) a fost estimat pentru fiecare etapă a selecției pe generație ca produs al preciziei 

selecției (h
2
) cu intensitatea selecției (i), luată din anexă, conform proporției de rețineri (p): 

precizia selecției a fost 0.5 h
2 

pentru etapa selecției pe ascendenți și 

(n x 0.5 h
2 

)/1+(n-1)0.25 h
2  

 

pentru etapa selecției pe descendenți. Deviația standard s-a considerat a fi egală în 

cele două momente. Caracterele cu heritabilitate mică, precum cele de reproducție, selecția pe 

descendenți se va organiza lăsând 25% din matcă să producă berbecuții candidați prin selecție 

pe ascendenți (MA) și restul de 75% să producă fiice (T) pentru testarea candidaților pe 

descendenți (MB). În ceea ce privește mărimea optimă a mătcii din tabelele prezentate 

anterior se ajunge la concluzia că ar fi în jur de 5000 de oi.  

 
 

 
 

 

Pentru caracterele cu heritabilitate mare (h
2
), precum cele legate de calitatea carcasei 

din tabelul următor unde se constată că împărțirea optimă a mătcii este de 40% și 60%
 
 

 (MB), similară deci cu recomandările de la taurine. Mărimea optimă a mătcii scade 

însă la cca 3000 de oi. O schiță a acestor tehnologii otimizate se va prezenta în continuare. 

Selecția pe descendenți intră în competiție cu selecția pe rude colaterale. 



Pentru o matcă de aceeași dimensiune schița tehnologică este prezentată de 

asemenea în continuare.  

Rezultă că familiile de berbecuți candidați pot fi testate pe 125 de semisurori (rareori 

și o soră), deci se poate accepta r = 0.25. Dintre acestea pot făta 125 x 0.8 = 100. Deci, h
2

c= 

0.796 când h
2
 = 0.15. Cei zece berbeci care trebuie înlocuiți anual când d =2 ani, deși pot fi 

aleși din cea mai bună familie (n = 125 ♂), pentru evitarea consangvinizării vor fi selecționați 

tot din 5 familii, deci, p =5/20 = 0.25  și i = 1.2711 s. Cu un interval de generație T = (2 + 

3)/2 = 2.5 ani, rezultă că în cazul selecției pe semisurori progresul genetic ∆G = 0.404 s prin 

masculi.  

 

 
Pentru compararea celor două momente de selecție concurente, trebuie recalculat și 

efectul selecției pe descendenți prin luarea în considerație a intervalului de generație propriu. 

Dacă la 2 ani berbecuții candidați au fiice pentru testare și dacă ele vor făta la vârsta 

de 2 ani, când tații lor vor avea 4 ani, rezultă că primele fiice după selecția pe descendenți 

berbecii le pot avea la 5 ani și cu d = 2 ani rezultă T = 5.5 ani. 

Progresul genetic anual va fi deci în cazul selecției pe descendenți 2.187/5.5 = 0.397 

s și se va prefera selecția pe semisurori. 

Pentru un caracter de calitate a carcasei (h
2
 = 0.60) proporția de rețineri și 

intensitatea selecției vor fi p = 0.5 și i = 0.7979. Precizia selecției se calculează având în 



vedere sacrificarea numai de semifrați pentru a nu prejudicia selecția femelelor. Din cei 125 

de masculi existenți în fiecare familie se acceptă sacrificarea a 60 dintre ei, restul făcând 

obiectul reținerilor proprii și vânzărilor. Cu n = 60 rezultă h
2

c= 0.913. Fără a modifica 

intervalul de generație  

 ∆Gc = 0.7728 s deci scoate din competiție selecția pe colaterali, ceea ce justifică 

planurile Bradford și Colburn.  

Evident că selecția pe descendenți va apare recomandabilă pentru calitatea 

pielicelelor la Karakul, întrucât performanța descendenților se vede chiar în primele zile de 

viață și va afecta și mai puțin intervalul de generație. 

O altă grupă de metode de selecție concurente cuprinde selecția pe performanțe 

proprii, selecția intrafamilială și selecția combinată. În principiu, selecția combinată este 

întotdeuna cea mai bună, selecția intrafamilială se aplică în populațiile mici (nu este cazul la 

oi), selecția interfamilială se aplică la caractere cu heritabilitate mică, iar selecția pe 

performanțe proprii la caracterele cu heritabilitate mare. 

Progresul genetic estimat prin aplicarea selecției combinate (∆Gc ) sau al selecției 

intrafamiliale (∆Gi ) pot fi exprimate având ca unitate de măsură efectul selecției pe 

performanțe proprii astfel unde: 

r – coeficientul de înrudire al familiei folosite; n- mărimea familiei; t =rh
2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Optimizarea duratei medii de exploatare într-un plan de selecție pe performațe 

proprii se prezintă în următoarea situație (matca = 3000 ♀ + 120 ♂; n = 1,25; s = 0,8; h
2
 

=0,3) 

 

d p i T ΔG ΔG 

total 

Maxim/Minim x 

100 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂   

4 4 0.500 0.020 0.7979 2.4210 3.5 3.5 0.068 0.207 0.137 126% 

4 3 0.500 0.026 0.7979 2.3231 3.5 3.0 0.068 0.232 0.150 

4 2 0.500 0.040 0.7979 2.1543 3.5 2.5 0.068 0.258 0.163 

4 1 0.500 0.080 0.7979 1.8584 3.5 2.0 0.068 0.278 0.173 

3 3 0.666 0.026 0.5464 2.3231 3.0 3.0 0.054 0.232 0.143 

3 2 0.666 0.040 0.5464 2.1543 3.0 2.5 0.054 0.258 0.156 

3 1 0.666 0.080 0.5464 1.8584 3.0 2.0 0.054 0.278 0.166 



 
numărul de familii reținute pentru înlocuirea femelelor = 750/12,5 = 60, 

Iar pentru înlocuirea masculilor, preluând duratele de exploatare optime din tabelul 

prezentat anterior, va fi 120/12 = 10 familii. 

-deci p ♀ = 60/120 = 0,5 și p ♂ = 10/120 = 0,083, de unde i ♀ =0,7979 sf și i ♂ = 

1,8416. 

Intervalul de generație se știe că este de 3.5 ani la femele și 2 ani la masculi 

   

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

deci efectul mediu pe populație este de 0.144s și este confirmat de următorul calcul:   

Se constată că pentru caractere cu h
2
≥0,3 (cum sunt greutatea corporală, greutatea 

lânii) nu se recomandă selecție interfamilială, ci selecție pe performațe proprii.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dupa procesul de optimizare, s-a luat decizia ca populatia de referinta sa faca parte 

din efectivele populatiei matca pe baza carora se va construi o schema generala de selectie de 

felul urmator: 

 
 

 

 

STABILIREA OBIECTIVULUI AMELIORĂRII  

Obiectivul ameliorării animalelor în general, deci şi al ovinelor, este dictat de 

cerinţele pieţei (obiectivul de marketing), fiind ameliorate acele caractere de care depinde 

profitabilitatea fermei/exploataţiei. Prin urmare, în faza iniţială se urmăreşte a se stabili ceea 

ce doreşte consumatorul uman, în viitorul apropiat, de la această specie. În acest caz, 

obiectivul de marketing este reprezentat de asigurarea unei cantităţi de lapte și/sau carne care 

să satisfacă atât nevoile cantitative dar şi calitative ale populaţiei umane, cat si cerintele 

pentru export. Întrucât cerințele de produse lactate de oaie cresc de la un an la altul, trebuie 



avut în vedere ca obiectivul amelioarării să fie acela de a crește producția de lapte marfă pe 

cap de oaie furajată, concomitent cu creșterea consumului de carne de oaie, atât pentru 

necesarul intern cât și pentu export. În consecință obiectivul ameliorării rasei Cap Negru de 

Teleorman trebuie să fie direcționat atât pentru producția de lapte cât si pentru producția de 

carne. Pentru mentinerea rusticitatii, si a variabilitatii genetice este important mentinerea in 

rasa curata a fermelor de elita in conservare. Berbecii cei mai buni din sectiunea principala 

clasa A pot fi utilizati in programele de incrucisare de infuzie, asigurand asigurand 

rusticitatea combinatiilor genetice. 

Oiectivul ameliorării trebuie să îndeplinească trei cerinţe:  

 1.  Să fie precis  formulat, în sensul de a preciza foarte clar caracterele care urmează a 

fi ameliorate iar acestea odată stabilite să fie pe cât posibil măsurate obiectiv; 

 2.  Să fie constant, pentru 3-4 generaţii, pentru a asigura timpul necesar formării unei 

noi structuri genetice a populaţiei, în direcţia dorită de ameliorator; 

 3. Să fie simplu, în sensul de a include numai caractere esenţiale. De dorit ca in 

obiectivul ameliorării să intre caractere cu complexitate medie, unele referitoare la cantitatea 

producţiei (cantitatea de lapte, cantitatea de carne în carcasă), altele la calitatea producţiei  

(procentul de protein din lapte, calitatea carcasei). 

          Trebuie precizat că includerea unui număr prea mare de caractere în obiectivul 

ameliorării reduce progresul genetic pentru fiecare in parte (în special când caracterele sunt 

correlate negativ), cu o cantitate egală cu 
1Grn , în care n reprezintă numărul caracterelor 

iar Gr , corelaţia genetică dintre caractere. Astfel, dacă se doreşte a face selecţie simultan pe 

cinci caractere (n=5)corelate negativ între ele ( 1Gr ), progresul genetic final reprezintă 

doar 20% din ceea ce s-ar obtine, dacă selecţia s-ar realiza doar pentru un singur caracter: 

  211 55 0,2=20% 

 

Obiectivele principale de ameliorare a rasei Cap Negru de Teleorman sunt: 

1.Conservarea genetica activa a rasei Cap Negru de Teleorman 

- Caractere de rasa 

- Conformație corporală corectă, cu segmente armonioase și membre solide; 

- Rusticitate, rezistență la îmbolnăviri.  

- 2.Creșterea producției de carne prin selectie ; 

- Sporul mediu ridicat 

- Cresterea calitatii carcaselor pe scala SEUROP 

- Creșterea suprafetei ochiului de muschi, randamentului la sacrificare; 

- Prolificitatea mai ridicata (natalitate si fatarile gemelare) 

- Cresterea marmorarii si a gustului carnii  

- Imbunatatirea conformatiei specifice productiei de carne 

- Creșterea producției de lapte prin selectie; 

- Cresterea continutului de grasime si proteina a laptelui 

- Imbunatatirea conformatiei ugerului si adaptabilitatea la mulsul mecanic 

- Imbunatatirea conformatiei ugerului, 

 



PROGRAM DE CONSERVARE GENETICĂ ACTIVA CU AMELIORARE 

Program de conservare genetica activa pentru 400 oi. In populatie se practica selectia 

moderata a productiei de carne, si de lapte cu un accent marit privind conservarea 

caracterelor de rusticitate.  

 

Descrierea schemei de conservare: 

 

Matca se împarte într-un număr de grupe (linii de masculi şi femele) egal cu numărul 

generaţiilor după care se intenţionează să se permită femelelor reîntoarcerea în acelaşi grup. 

Cu cât acest număr este mai mare, cu atât se evită mai mult consangvinizarea. Un număr 

prea mare de grupe însă, mai ales într-o matcă mică, duce la un număr mic de candidaţi pe 

grupă, reducându-se implicit efectul selecţiei. Ca urmare, numărul grupelor este, în general, 

de 4 – 6. În continuare descendenţii fiecărei grupe se cresc separat, iar selecţia se face separat 

între candidaţii din fiecare grup. Unul din sexe înlocuieşte reforma în propriul grup (la ovine, 

oile se reîntorc în grup), iar celălalt sex înlocuieşte reforma în grupa vecină (berbecii merg în 

grupa vecină), realizându-se astfel încrucişarea rotativă interfamilială, evitand depresiunea de 

consangvinizare. 

 

Programul de ameliorare vizeaza imbunatatirea genetica a populatiei de ovine, 

concretizata prin sporirea productiilor de lapte si carne. Prezentarea acestui program de 

ameliorare este realizata in materialul de fata.   

Se alcătuiește schiţa tehnologică de selecţie intrafamilială într-o turmă formată din 

12 berbeci şi 400 de oi. Durata de exploatare la reproducţie este de 3 ani la ambele sexe. 

Natalitatea este de 105%, supravieţuirea tineretului de 90%. Calculul se va face pe un ciclu 

de 3 ani. Se alcătuiește un număr de 4 grupe: 

1. Alcătuirea grupelor: 

400 de oi : 4 grupe = 100 oi/grupă 

12 berbeci : 4 grupe = 3 berbeci/grupă. 

2. Numărul de descendenți pe grupă: 

- 100 oi x 105% natalitatea  x 90% supravietuirea = 95 descendenți/grupă; 

- Dupa eliminari raman 80 descendenti: 40 femele si 40 masculi. 

3. Stabilirea reformei (durata medie de exploatare de  4 ani): 

- 100 oi : 4 ani = 25 oi reformate/an; 

- 3  berbeci : 4 ani = 1 berbec reformat/an. 

Selectia in populatia de conservare a rasei, are ca scopul principal al selectiei, conservarea 

calitatilor de rusticitate, adaptabilitate, pastrarea variantei genetice, inceperea ameliorarii a 

caracterelor de productia a carnii, prolificitatea, a caracterelor materne, si a caracterelor de 

rasa specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA DE SLECTIE IN PATRU GRUPURI DE FEMELE CU RAINTOARCEREA 

BERBECILOR IN ACELASI GRUP 
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40♀       40♂ 
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1♂ 

          25♀ 
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     40♂      40♀ 

                           25♀ 

 

 

   1♂                   39♂    15♀ 

 

 

 

Caracterele care vor forma obiectivul selecţiei populațiilor ameliorate pentru producţia 

de lapte 

 

Oaia Cap Negru fiind o populație mixtă, se justifică selecţia simultană pentru producțiile de 

lapte şi carne. Ca urmare a selecţiei, cele două caractere se pot ameliora concomitent prin 

ameliorarea masei corporale, ceea ce va mări şi cantitatea de hrană consumată, dar reduce 

consumul specific. 

Producţia de lapte este un caracter limitat de sex, însă selecția pentru acest caracter se 

realizeză la ambele sexe, deoarece masculii își transmit genele pentru acest caracter în 

descendență. Producția de lapte are o heritabilitate cuprinsă între 0,2-0,45 după cum urmează: 

0.2 pentru heritabilitatea cantității de lapte; 0,35 pentru cantitatea de grăsime şi 0,45 pentru 

cantitatea de proteină.  

Evaluarea genetică pentru aceste caractere, conform normelor ICAR, se realizează 

prin metodologia  BLUP, aplicată Modelului Animal, pentru unul sau mai multe caractere. 

                           100♀ + 3♂ 

   

   

100♀ + 3♂                       100♀ +3♂ 
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                   10♀ + 1♂ 



Într-un viitor apropiat, în cadrul metodolgiei BLUP, pot fi incluse și informații genomice, 

în scopul creșterii preciziei predicției valorii de ameliorare.  

 

Caracterele care pot forma obiectivul selecţiei populațiilor ameliorate pentru producţia 

de carne 

Eficienţa producţiei de carne la ovine, implică selecţionarea acesteia inclusiv  pentru viteza 

de creştere, conversia furajelor şi caracterele legate de calitatea carcasei şi cărnii. 

(1) Viteza de creştere sau ritmul de creştere, caracter complex ce poate fi cuantificat prin: 

a) sporul mediu zilnic (        – pentru perioada de referință (6luni). 

b) greutatea la o anumită vârstă (        – înțărcare sau la 6 luni. 

Viteza de creştere este un caracter complex, nelimitat de sex, moderat afectat de 

interacţiunile neaditive şi de factorii de mediu, cu un determinism genetic mediu. Referitor la 

problema determinismului genetic al acestui caracter, se poate semnala o problemă extrem de 

importantă referitoare la variaţia valorii heritabilităţii de la o vârstă de determinare la alta, 

situaţie ce poate avea implicaţii serioase asupra gradului de precizie a selecţiei pentru această 

însuşire. 

După cum este cunoscut, factorii determinanţi ai sporului de creştere variază odată cu 

vârsta, condiţiile în care se desfăşoară creşterea pe diferitele perioade (prenatală, în perioada 

de alăptare şi după înţărcare) diferă radical, influenţa maternă scade şi ea odată cu vârsta. De 

aici se poate concluziona că gradul de determinare genetică a sporului de creştere variază în 

funcţie de perioadă.  

(1) Greutatea la fatare se raporteaza dupa cantarire de catre crescator, animalele se 

cabtaresc la doua luni, prin cantarire in COP. Este necesar calcularea unor factori de corectie, 

in cazul sacrificarilor de Paste. 

(2) Procentul de carne în carcasă. Este un caracter ce poate fi măsurat prin 

sacrificarea animalului, direct pe carcasă, prin diferite metode, sau indirect, pe animalul viu 

(prin evaluarea grăsimii pe animalul viu). Se urmareste cu ecograf marimea ochiului de 

muschi, fara sacrificare,pri performante proprii si colaterali deci se poate scurta intervalul 

intere generatii 

(3) Calitatea cărnii. Îmbunătăţirea calităţii cărnii de ovină prezintă un interes tot mai 

mare, însuşirile răspunzătoare de realizarea acestui caracter complex (pH, capacitatea de 

reţinere a apei, % de grăsime intramusculară, etc.) regăsindu-se în orice program naţional de 

ameliorare, în condiţiile în care creşterea procentului de carne în carcasă ar putea duce la o 

scădere a calităţii. 

(4)  Prolificitatea. Productia de carne este influentat foarte mult de prolificitate, la 

rasele moderne de carne fiind peste 150%, Fiind important si capacitatea de alaptare a 

mamelor. 

 

ALEGEREA SISTEMULUI DE AMELIORARE  

O altă etapă în elaborarea programului de ameliorare o constituie alegerea adecvată a 

sistemului de ameliorare, care depinde de variaţia genetică existentă în populaţie. Variaţia 

genetică este materia primă pe care o valorifică selecţia. De ponderea variaţiei genetice 

aditive în structura varianţei fenotipice totale depinde heritabilitatea, element cheie care la 

rândul ei influenţează progresul genetic la nivelul populaţiei.   



Dacă însuşirile studiate sunt mediu către puternic heritabile  (pondere mare a 

varianţei genetice aditive) se recomandă ameliorarea în cadrul populaţiei (ameliorarea în 

endogamie); dintre factorii ameliorării selecţia fiind factorul major al evoluţiei populaţiei. În 

cazul ameliorării în rasă curată principala componentă a programului de ameliorare este 

planulde selecţie.  

În cazul caracterelor cu heritabilitate mică (pondere mică a varianţei genetice aditive) 

selecţia este aproape ineficientă. Pentru astfel de caractere în timpul evoluţiei populaţiilor se 

acumulează suficientă variaţie genetică neaditivă, datorată în principal dominanţei şi 

epistaziei, componente care se află la baza fenomenului de heterozis. Pentru aceste caractere 

slab heritabile  se recomandă ameliorarea prin încrucişare în vederea valorificării efectului 

de heterozis şi a complementarităţii caracterelor pe hibrid (ameliorarea în exogamie). 

 

ESTIMAREA PARAMETRILOR GENETICI ŞI A VALORILOR ECONOMICE 

PENTRU CARACTERELE DIN OBIECTIVUL AMELIORĂRII 

Parametrii genetici sunt instrumente de evaluare a determinismului genetic al 

caracterelor cantitative şi se referă la heritabilitate, repetabilitate şi corelaţii genetice.  

Heritabilitatea (h
2
) este raportul dintre varianţa valorilor de ameliorare ale membrilor 

populaţiei (
AV ) şi varianţa performanţelor lor, numită şi varianţă fenotipică  (

PV ): 

P

A

V

V
h 2

 

Valoarea heritabilităţii unui caracter ne arată cât din diferenţele observate între 

performanţele indivizilor din populaţia respectivă se aşteaptă a fi cauzate de diferenţe între 

valorile lor de ameliorare. 

Cunoaşterea heritabilităţii caracterelor prezintă o importanţă capitală pentru 

teoria şi practica ameliorării, cel puţin din două considerente: 

a) de mărimea heritabilităţii depind apoape toate deciziile practice de ameliorare, cum ar 

fi: 

- acordarea priorităţii ameliorării genetice sau îmbunătăţirii exploatării, în 

vederea măririi producţiei; 

- alegerea sistemului de ameliorare; 

- alegerea metodei de selecţie, stabilirea obiectivului selecţiei, etc. 

b) Coeficientul de heritabilitate intră în toate formulele privind estimarea 

progresului genetic, precum şi în formulele privind predicţia valorii de ameliorare.  

             Trebuie remarcat că, fiind un raport, coeficientul de heritabilitate este o 

caracteristică a unui caracter, dar şi a unei populaţii (componenţii genetici ai varianţei sunt 

influenţaţi de frecvenţa genelor, diferită în diferite populaţii) precum şi a condiţiilor de mediu 

în care trăieşte populaţia. Heritabilitatea este o proprietate a fiecărui caracter deoarece 

fiecare caracter este determinat de mai multe perechi de gene cu efecte diferite. Din aceste 

motive, heritabilitatea trebuie calculată separat, pentru fiecare populaţie, generaţie şi 

caracter.   

Un al doilea parametru important pentru ameliorare este repetabilitatea. Se notează cu R şi 

reprezintă gradul de asociere dintre performanţele aceluiaşi individ. Se estimează pentru 

caracterele care se manifestă în mod repetat în timpul vieţii individului, aşa cum este şi cazul 

producţiei de lapte.  Repetabilitateaarată proporţia din varianţa fenotipică totală din populaţie, 



la un anumit caracter, cauzată de surse de variaţie constante în viaţa unui individ: genotipul şi 

mediul general, şi se calculează conform relaţiei: 

P

MgG

V

VV
R


  

în care: GV  este varianţa genotipică, iar MgV , varianţa datorată mediului general/permanent. 

Valoarea repetabilităţii intervine şi în relaţia de calcul a regresiei valorii de ameliorare 

a unui individ faţă de media mai multor performanţe proprii (m). Este cazul selecţiei vacilor 

mame de tauri, selecţionate pe baza mediei primelor două sau trei lactaţii. 

Corelaţia genetică dintre caractere măsoară gradul de implicare a aceloraşi gene în 

constituirea valorii de ameliorare pentru caractere diferite pe acelaşi individ. Acest parametru 

devine foarte important în cazul selecţiei pentru mai multe caractere. 

Valoarea economică a caracterelor ocupă un loc important în deciziile de ameliorare, 

de ea depinzând stabilirea obiectivului selecţiei şi tehnologiei optime de ameliorare. Prin 

valoare economică se înţelege efectul suplimentar obţinut în profitul fermei atunci când 

caracterul analizat se modifică din punct de vedere genetic cu o unitate abatere standard, 

presupunând că celelelte caractere rămânând neschimbate. 

Pentru estimarea valorilor economice ale caracterelor din obiectivul ameliorării se 

utilizează o serie de metode,respectiv: regresia multiplă, aportul factorilor (utilizând corelaţia 

multiplă), funcţia profit sau eficienţa economică.  Dintre toate metodele de calcul, cea mai 

mare răspândire o are funcţia profit, calculată ca diferenţă între veniturile (ieșiri) şi costurile 

(intrări) sistemului de producție. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitatea 3: Managementul bazei de date ce contine caractere 

productive si de sanatate 

 
Pentru colectarea datelor de productie si reproductie s-a pus la punct un cod de bune 

practici ce a fost urmarit pe toata perioada proiectului.  

 

Colectarea datelor de productie si reproductie: 

 

Informatiile despre caracterele cantitative si calitative ale productiei de lapte sunt 

foarte importante atat in managementul tehnic cat si in cel genetic al fermelor de taurine. 

Procesul de inregistrare a datelor incepe cu colectarea datelor de identificare a animalelor, 

data fatarii, cantitatea de lapte mulsa si momentul mulsului. Totodata, la momentul mulsului 

se va recolta proba de lapte pentru analizele calitative (constituentii din lapte). Rezultatele 

analizelor probei plus celelalte date colectate sunt stocate in baze de date. Ulterior, pe baza 

unor productii individuale inregistrate in baza de date si a unor indici, se calculeaza si 

depoziteaza in baza de date parmetri si productii cumulative.  

 

Baza de date 

Stocarea datelor de productieeste o parte importanta a procesului de evaluare a 

animalelor. Se recomanda utilizarea celo mai rapide proceduri de stocare a datelor in bazele 

de date pentru ca valorile de ameliorare calculate sa fie intotdeauna aduse rapid la zi. Pentru a 

preveni pierderea de informatii sau a nu dauna calitatii informatiilor este necesar sa nu fie 

depasit termenul de 5 zile de la colectarea datelor si pana la stocare. Este foarte important sa 

se faca distinctie intre acuratetea cu care se inregistreaza datele in in functie de scopul in care 

sunt utilizate. Spre exemplu, utilizarea in scop managerial a acestora nu necesita o acuratete 

sporita, pe cand utilizarea lor in estimarea valorii de ameliorare necesita maximum de calitate 

si precizie.  

Cateva recomandari trebuiesc avute in vedere atunci cand se inregistreaza datele:  

a. Pentru fiecare inregistrare se va stoca ID vaca si productia zilnica sau pe mulsoare cu 

o acuratete minima de 0,2 kg 

b. Unde este posibil se va stoca fiecare mulsoare separat. Datele stocate cuprind 

cantitatea de lapte mulsa, data si ora mulsului etc. 

c. Rezultatele analizelor vor fi stocate ca: ID proba, concentratie de grasime, status 

proba, tip proba. Optional se pot stoca proteina si lactoza, numar de celul somatice 

sau alte analize. 

d. Rezultatele analizelor pot fi legate de una sau mai multe mulsori.  

e. Inregistrarile cu productii zilnice se refera la productia mulsa in 24 de ore  

f. Productia de lapte este stocata in unitati de masura – kg – pe cand grasimea si proteina 

pot fi stocate si in termeni relativi (%) 

 

Informatii necesare aditionale despre obtinerea datelor includ: 

1. Numele tehnicianului care face inregistrarea 

2. Frecventa mulsului 

3. Nr de mulsori masurate 

4. Nr de mulsori din care s-au luat probe 

5. Scheme de elaborare probanzi (atunci cand se folosesc) 

6. Metoda de calculatie a productiei zilnice 

7. Intervalul de colectare a datelor 

8. ID ferma (identificata prin cheie unica) 

9. ID animal (unic in baza de date) 

10. Format ID animal compatibil cu standardele internationale de identificare 



 

Caractere inregistrate:   

O data cu inregistrarea laptelui muls, este necesara inregistrarea de date si pentru alte 

caractere: 

a. Data nasterii, sexul, rasa si parintii fiecarui animal introdus in baza de date. 

b. La inseminari, flushing sau transfer de embrioni: data, ID primitoare, ID donatoare, 

masculul, etc.  

c. Se inregistreaza animalele scoase sau introduse in efective  

d. Data si locul colectarii datelor 

e. Laptele muls si data colectarii probei de lapte pentru fiecare animal 

f. Concentratia de grasime a probei si data masurari acesteia 

g. Concentratia de proteina a probei si data masurarii acesteia 

h. Numarul de celule somatice din proba si data masurarii acestora 

i. Alte rezultate din analize 

j. Durata mulsului si viteza de mulgere (atunci cand este posibil) 

k. Informatii despre perioada de crestere a animalului  

 

Metodologia de calcul a productiei pe 24 de ore: in cazul in care datele se colecteaza de la 

o singura mulsoare, calculul productiei zilnice se face pe baza metodei de extrapolare 

Delorenzo si Wiggans pentru metoda der muls AM/PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitatea 4: Evaluarea eficientei aplicarii programului de ameliorare 

 
Exprimată cu abatere de la media populaţiei, valoarea de ameliorare a unui individ 

este dublul abaterii pe care media descendenţilor lui o realizează de la media populaţiei. 

Deoarece se consider că partenerii sunt luaţi la întâmplare, această abatere se numeşte valoare 

de ameliorare generală. Calculată în acest mod, valoarea de ameliorare este un criteriu corect 

pentru alegerea animalelor la reproducţie, dar, din păcate, ea nu este măsurabilă, întrucât 

niciodată numărul de descendenţi participanţi la medie nu este suficient de mare, având în 

vedere numărul foarte mare al combinaţiilor gametice posibile. 

Pentru necesităţi practice, valoarea de ameliorare este prognozată pe baza unor 

procedee statistice, de tipul B.L.P. (Best Linear Prediction – Cea mai bună predicţie liniară) 

sau metodologia B.L.U.P. (Best Linear Unbiased Prediction – Cea mai bună predicţie liniară 

nedeplasată). Astăzi, pe plan mondial, pentru calculul valorii de ameliorare la taurine se 

utilizează metodologia BLUP, aplicată unei game variate de modele biometrice, pentru unul 

sau mai multe caractere, de tipul: Model animal pentru una sau mai multe lactaţii (model 

animal cu repetabilitate); Modelul Zilei de control cu regresii fixe şi aleatoare (conform 

ghidului ICAR şi metodologiilor INTERBULL). 

Pentru ameliorarea caracterelor producţiilor de lapte şi carne la rasa Rasa Țigaie- 

Ruginie se va utiliza metodologia BLUP, conform recomandărilor ICAR. 

Metodologia BLUP - aplicată unui model animal prezintă următoarele avantaje: 

 Utilizează informaţia provenită de la toate rudele cunoscute ale unui individ, mărind 

astfel precizia selecţiei; 

 Uşurează comparaţiile genetice dintre animale care au realizat performanţe în medii 

diferite (regiuni/judeţe/ferme) sau în  perioade de timp diferite (ani diferiţi); 

 Facilitează comparaţiile genetice între animale cu diferite surse de informaţie (număr 

diferit de rude şi număr diferit de performanţe măsurate la acelaşi caracter); de exemplu, o 

vacă cu trei lactaţii realizate poate fi comparată cu o junincă; 

 Permite comparaţiile genetice între animale care au fost selecţionate cu diferite 

intensităţi de selecţie (taţi de taur faţă de mamele de mame); 

 Face posibilă măsurarea cu acurateţe a progresului genetic realizat în timp, ca 

diferenţe succesive ale mediilor generaţiilor luate în studiu. 

 

Criteriul pe baza căruia candidaţii la selecţie sunt reţinuţi în matcă este dat de un indice 

de selecţie, de tipul: 

 

                                        

 

În care se cumulează următoarele informaţii: 

EBVLapte -  valoarea de ameliorare estimată pentru  cantitatea de lapte, prin modelul 

BLUP; 

vLapte  - ponderea economică relative a cantității de lapte; 

EBVCarne  -  valoarea de ameliorare estimată pentru greutatea la înțărcare, prin modelul 

BLUP; 

vCarne  - ponderea economică relative a greutății la înțărcare. 



După calcularea valorii indexului, pentru fiecare candidat la selecţie , aceştia sunt reţinuţi la 

reproducţie în ordinea descrescătoare a criteriului de selecţie, corespunzător intensităţii de 

selecţie dorite.  

De remarcat că, pentru scopul urmărit în prezentul program de ameliorare s-a 

considerat o pondere egală pentru fiecare caracter considerat, 0,5 pentru cantitatea de lapte și 

0,5 pentru greutatea vie. 

Selecția se referă la procesul de alegere a părinților pentru a produce generația 

următoare, şi se realizează efectiv pe baza criteriului de selecţie, descris mai sus. 

După ce părinţii au fost aleşi la reproducţie (în matcă), urmează etapa de potrivire a 

perechilor, în scopul obţinerii progresului genetic scontat. Astfel, de exemplu, cei mai buni 

taţi de taţi vor fi împerecheaţi cu cele mai bune mame de taţi din populaţie, în scopul 

producerii dirijate  a generaţiilor următoare, necesari testării după descendenţă. 

De asemenea, în scopul ţinerii sub control a consangvinizarii, se recomandă ca 

masculii reţinuţi la reproducţie să provină din cel puţin patru familii de tată. O rată prea mare 

a consangvinizării diminuază progresul total la nivelul populaţiei, conform expresiei: 

 

FGT   

 

în care:  

T  - reprezintă progresul genetic total,  

G - progresul genetic realizat prin ameliorare genetică, iar   

F - ceea ce se pierde prin consangvinizare.  

Se observă că mărirea progresului genetic total ( T )se poate realiza prin 

maximizarea lui  G  şi, respectiv, prin minimizarea lui F .  

 

 

ELABORAREA UNUI SISTEM ÎN VEDEREA DISEMINĂRII ÎN POPULAŢIE A 

PROGRESULUI GENETIC 

 

Progresul genetic este realizat în fermele de elită, numite ferme nucleu și transmis 

apoi către fermele de producție, scopul final fiind obținerea unor animale cu capacitate de 

producție cât mai mare. Deoarece mecanismul de transmitere e destinat să transmită 

progresul geneti din fermele de elită către cele de producție, eficiența lui depinde de 2 factori: 

a) Ritmul progresului genetic realizat în fermele de elită; 

b) Rapiditatea transmiterii progresului genetic, respectiv timpul necesar în 

generații sau ani pentru ca progresul genetic realizat în fermele de elită să fie transmis în 

fermele comerciale. 

În continuare este prezentată schema programului de ameliorare pentru fiecare dintre 

cele 3 trepte: 

a) Ferme de elită, in conservare activa cu ameliorare  

b) Ferme de multiplicare; 

c) Ferme comerciale 

 



 

 

 

52 ♀ 

 

 

 

 

204 ♀ 

 

 

 

 

                                                                             52 ♀ alese /52 ♂  

                                     fără selecţie 

        35 ♀/♂ x 17 ♂                     17 ♂ x 8 ♀/♂ 

                                              pe descendenţi 

 

    12 fiice/♂ și 12 fii/♂                                                     

                                                                17 ♂ din cel puţin 4 taţi selecţionaţi pe baza 

performanţelor medii ale mamelor  3P  şi pe 12 semisurori, fiecare având câte două 

performanţe                                                                                                                                                                          

 

Programul KING pentru lapte și carne pentru fermele de elită 

 

Planul de selecţie pentru ameliorarea producțiilor de lapte și carne în populaţia 

analizată este adaptat după modelul elaborat de KING (1961). Efectivul este structurat astfel: 

256 mioare şi 256 oi; 130 oi de aflate la fătarea a III-a, reţinute din cele 642 pe baza 

rezultatelor obţinute la primele două fătări. Cele 642 oi şi mioare, sunt împerecheate cu 17 

miori, fiecare primind câte 16 mioare şi 16 oi, în vederea asigurării unor grupe de descendenţi 

comparabile. Cei 17 miori vor produce câte 12 fiice, semisurori ale viitorilor candidaţi la 

selecţie,și 12 fii, semifrați ai viitorilor candidați pentru producția de carne.  Candidaţii la 

selecţie se produc în sezonul de montă următor, prin împerecherea aceloraşi 17 berbeci cu 

cele 130 oi aflate la fătarea a III-a.  

Considerând o natalitate de 105%, o supraviețuire a mieluțelor de 90% și un raport de 

sexe de 1 berbec la 35 de oi, de la fiecare berbec candidat la selecție vom obține câte 34 de 

descendenți, semifrați, din care medie 12 sunt fiice și 12 fii: 35 x 105% x 90% = 34 

descendenți semifrați 

Cei 17 berbeci împerechiați cu cele 512 oi au vâsta medie de 2,3 ani. Anul următor, 

fără selecție cei 17 berbeci, acum în vârsta de 3,5 ani, vor fi împerechiați cu cele 130 de oi 

aflate la fătarea a 3-a, care la paramatrii de reproducție considerați vor produce 104 de 

descendenți dintre care 52 mieluțe și 52 miori. 

Fără selecţie                                          cu selecţie 

Fătarea I                    Fătarea a II-a                  

Fătarea a III-a 
Pe două fătări 

  256           +              256                  +          130       =  

642   ♀ 

mioare                         oi 



Cele 52 de mieluțe, în totalitate, deci fără selecție, vor asigura împreună cu cele 204 

precizate anterior înlocuirea reformei, asigurandu-se astfel necesarul de 256 oi la prima 

fătare. 

Cei 52 de berbecuți vor fi selecționați pe baza valorii de ameliorare globale stabilită la 

rândul ei pe baza valorilor de ameliorare parțiale, pentru producția de lapte și respectiv de 

carne, conform metodologiei precizate la pagina 8. După calcularea valorii de ameliorare 

globale pentru fiecare dintre cei 52 de candidați, primii 17 clasați vor înlocui pe cei 17 care 

acționează în primul moment al selecției, rezultând o intensitate a selecției de 1,1 

corespunzător unei poporții de rețineri de 32,7% (17/52). Din cei 52 berbeci candidați, ultimii 

30% se reformează (16 berbeci)rezultând un disponibil de 19 berbeci care se transferă la 

nivelul fermelor comerciale. În prima fază a selecției, de la cele 512 oi împerechiate cu cei 17 

berbeci rezultă aproximativ 204 berbecuți. Din aceștia cei mai buni 50% se transferă la 

nivelul fermelor comerciale, adică 102 capete. În total, de la nivelul fermei de elită se 

transferă la nivelul fermei de multiplicare 121 berbeci, conform shemei de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Schema piramidei ameliorării 

 

La nivelul fermelor comerciale, considerând același raport de 1 la 35, pentru cei 121 de 

berbeci sunt necesare  4235 oi. Avându-se în vedere o durată de exploatare de 5 ani la 

female,rezultă un necesar anual de înlocuire de 847 oi. La parametrii de reproducție 

considerați, vom obține 4002 descendenți, din care 2001 sunt femele și 2001 sunt masculi. 

121 ♂ din elită 

 

4235♀ x 121♂ 

2001♀ 2001♂ 

847♀ 

847♀ 

121♂ 

241 080 ♀ x 6888 ♂ 

1601  ♂ 

20 % (400) 

eliminare 

25 % (1722) 

reformă 

FERME MULTIPLICARE 

FERME COMERCIALE 

4002 

descendenți 

1154♀ 



Din cele 2001 de oi, 847 asigură înlocuirea reformei la nivelul fermelor de multiplicare, iar 

diferența de 1154 se transferă la nivelul fermelor comerciale. 

 În cazul  masculilor pentru accelerarea progresului genetic, durata medie de 

exploatare s-a prevăzut a fi aceeași ca și în fermele de elită, ceea ce înseamnă că după un an 

de utilizare la reproducție în fermele de multiplicare cei 121 de berbeci vor fi transferați la 

nivelul fermelor comerciale. 

 

Predicţia  progresului genetic annual pentru cantitatea de lapte 

În calcule s-au avut în vedere următoarele valori: natalitatea medie în populaţie înainte 

de selecţie 105%; supravieţuirea până la încheierea primei lactații (S) 0,90; heritabilitatea (h
2
) 

0,25; repetabilitatea R= 0,3; corelaţia fenotipică intraclasă (t = 0,25·h
2
); coeficientul de 

variaţie fenotipic  (CVP) 23%; deviaţia standard fenotipică (σP) 11,5 kg; deviaţia standard 

genetică  (σA = σP·h) 5,75 kg; coeficientul de variaţie genotipic  (CVG = CVP ·h) 5,75 %;  

Acurateţea selecţiei 

Presiunea de selecţie se realizează prin masculi, femelele intrând în matcă fără 

selecţie. Selecţia masculilor se realizează în două etape:  

(a) pe baza performanţelor medii ale mamelor (3 fătări), rezultând o acurateţe  de 

0,342: 
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(b) pe baza performanţelor medii ale celor 12 semisurori paterne (două fătări): 
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Intervalul de generaţie 

Oile reformate anual se înlocuiesc după cum urmează:  204  provenite de la mieluţe şi 

mioare şi 52 de la oile aflate la fătarea a III-a. La o fătare pe an, din cele 204 femele reţinute 

102 au mame în vârstă de 2,8 ani şi 102 de 3,8 ani. Celelalte 52 au mame în vârstă de 4,8 ani, 

astfel că intervalul de generaţie pe calea mamelor de mame va fi de 3,6 ani: 

6,3
256

8,4*528,3*1028,2*102



MMT  ani 

Referitor la taţi, din cele 256 fiice, 204 au taţi de 2,5 ani şi 52 de 3,5 ani, astfel că 

intervalul de generaţie pe calea taţilor de mame este de 2,7 ani. 

7,2
256

5,3*525,2*204



TMT  ani 



Când se obţin fiii care vor fi reţinuţi la reproducţie, taţii lor (taţii de taţi) au vârsta de 3 

ani iar mamele de taţi 4 ani. Intervalul de generaţie final va fi de 3,36 ani. 

36,3
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7,212,346,3

4






 TMTTMTMM TTTT

T
 ani 

Matricea de varianțe-covarianțe fenotipice (V):  

   
     

             

                 

  

 
 
 
 
 
          

  
        

 
             

             
          

   
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
           

               

  
 

 
           

  
 
 
 
 

 

  
       

       
  

Matricea de covarianțe  între valoarea de ameliorare a candidaților la selecție și 

sursele de informație (C):  

   
           

          
   

       

         
      
     

  

Vectorul coeficienților de regresie parțială ai genotipului candidatului la selecție 

în raport cu cele două surse de informație (b): 

         
       

       
 
  

  
      
     

              

                             

Varianța indicelui de selecție: 

                           
      
     

          

      
  

  
  

       

    
              

Plusul de precizie obținut față de selecția pe performanțe proprii (eficiența selecției): 

       
         

    
       

         

   
           

                                               

       
         

   
 

    

    
          

      
             

 
 

      

 
         



     
     

     

     
    

  
            

 

Avand in vedere ca prin folosirea selectiei asistat de markeri moleculari a crescut 

precizia selectiei      de la 0,507  la 0,64, progresul genetic total devine: 

 

        
                                    

si: 

       
         

   
 

    

    
          

 

Pe generatie si 0,65kg pe an 

Adica cu 26% mai mare decat prin folosirea metodologiei clasice de ameliorare. 

Predicţia  progresului genetic anual pentru cantitatea de carne 

În calcule s-au avut în vedere următoarele valori: natalitatea medie în populaţie înainte 

de selecţie 105%; supravieţuirea canditaților la selecție (S) 0,90; heritabilitatea (h
2
) 0,3; 

corelaţia fenotipică intraclasă (t = 0,25·h
2
); coeficientul de variaţie fenotipic  (CVP) 5,75%; 

deviaţia standard fenotipică (σP) 11,5 kg; deviaţia standard genetică  (σA = σP·h) 0,52 kg; 

coeficientul de variaţie genotipic  (CVG = CVP ·h) 1,44%;  

Acurateţea selecţiei 

Presiunea de selecţie se realizează prin masculi, femelele intrând în matcă fără 

selecţie. Selecţia masculilor se realizează în două etape:  

(a) pe baza performanţelor semifraților, rezultând o acurateţe  de 0,351: 
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(b) pe baza performanţelor proprii: 

548,0r
PPPA,

 h  

Intensitatea selecţiei  

În prima etapă a selecţiei proporţia de reţineri pe colaterali este de 32,7% (17 berbeci 

reţinuţi din 52 candidaţi), corespunzându-i o intensitate a selecţiei de 1,1034.  

Intervalul de generaţie este același ca și în cazul selecției pentru cantitatea de lapte. 

Matricea de varianțe-covarianțe fenotipice (V):  

   
     

              

                   

   

         

 
    

 

    
  

  

   
              

  
     

      
   

          
      

  



Matricea de covarianțe  între valoarea de ameliorare a candidaților la selecție și 

sursele de informație (C):  

   
           
          

   
       

  
   

     
   

  

Vectorul coeficienților de regresie parțială ai genotipului candidatului la selecție 

în raport cu cele două surse de informație (b): 

         
          
         

 
  

  
     
   

               

Varianța indicelui de selecție: 

                            
     
   

        

Acuratețea valorii de ameliorare: 

      
  

  
  

     

   
              

Plusul de precizie obținut față de selecția pe performanțe proprii (eficiența selecției): 

       
         

    
       

           

     
           

                                               

       
        

   
 

    

 
          

      
             

 
 

      

 
          

     
     

     

     
     

  
            

 

Prin utilizarea markerilor moleculari asociati cu caracterele productiei de carne, s-a 

obtinut o precizie marita de la 0,602 la 0,71 si un progres genetic total de: 

 

                                              

 

Si: 

 

       
        

   
 

    

 
         

 

pe generatie si 0,2kg pe an 

Adica cu circa 10% mai mare decat prin folosirea metodologiei clasice de ameliorare. 

 

 

 



Activitatea 5: Evaluarea gradului de dificultate in implementarea 

programului 

 
Implementarea programului nu a intampinat dificultati datorita experientei si 

infrastructurii partenerilor. Cu toate acestea, efectuandu-se observatii si analize ale situatiei 

altor ferme sau asociatii de crestere a unor rase de ovine, s-au putut desprinde anumite 

concluzii, referitoare nu numai la introducerea evaluarii genetice asistate de markeri 

moleculari, ci si de imbunatatirea metodelor traditionale de ameliorare practicate la ora 

actuala.   

Rezultatele acestui proiect au stat la baza elaborarii unor serii de recomandari pentru 

fermierii si asociatiile de crestere care vor sa implementeze programele de ameliorare in 

activitatea curenta. O parte din aceste recomandari sunt prezentate sub forma de concluzii 

mai jos:   

 

 Se recomanda intocmirea unui Program de ameliorare conform programului de 

ameliorarea pe rasa specific fiecarei ferme de elita, cu stabilirea celor 5 linii 

recomandate de programul de ameliorare pentru evitarea consangvinizarii. Trebuie 

intocmit conditiile pe care trebuie sa indeplineasca fermele de elita si fermele 

candidate sa fie acceptate ferme de elita de catre Comisia Tehnica Centrala a 

Asociatiei a  RG Cap Negru de Teleorman. 

 

 Se recomanda implementarea la nivel national (de asociatii) a codului de bune practici 

pentru achizitionarea datelor de productie si origine a animalelor, eventual un sistem 

de acreditare similar sistemului de acreditare ICAR. 

 

 

 De asemenea se recomanda ca propunerea de nominalizare a imperechierilor, sa fie 

facuta la propunerea CTC RG, la constituirea haremurilor de monta, luand in 

considerare liniile de de berbeci si de oi mame, pentru realizarea incrucisarii rotative 

pentru evitarea consangvinizarii pe ferma si pe intreaga populatie. 

 

 Se recomanda introducerea COP ului  pentru productia de carne, pentru realizarea 

progresului genetic calculat in programul de ameliorare si formarea in viitor unei linii 

de carne la efectivele carne nu o sa practice mulsul. 

 

 In cazul controlului productiei de lapte, se recomanda intreoducerea controlului 

caracterelor de tip calitatativ (procent de grasime, procent de proteina) in controlul 

oficial al productiei, ameliorarea acestor caractere fiind practiv inexistenta. 

 

 La fermele care renunta la mulsul efectivelor din cauza lipsei mulgatorilor, productia 

de lapte se calculeaza prin capacitatea de alaptare, calculat din sporul de greutate 

realizat inainte de intarcare 

 

 

 



Activitatea 6: Diseminarea rezultatelor cercetarii 

 
Concluziile rezultate din desfasurarea proiectului au fost diseminate in actuala etapa 

prin intermediul unor participari la simpozioane stiintifice internationale cat si prin prezentari 

in cadrul cursurilor cu asociatiile de crestere organizate de institut prin resurse proprii. De 

asemenea, expertiza acumulata in cadrul proiectului, a permis praticiparea directorului de 

proiect, ca lector in cadrul unor proiecte de formare a fermierilor patronate de AFIR. 

 

Astfel, pe baza datelor din proiect au fost elaborate doua lucrari stiintifice.  

Prima lucrare a fost prezentata oral la Simpozionul Stiintific International al Facultatii 

de Zootehnie din Timisoara cu tema BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE 2018, 

din  24-25 mai 2018, denumita Estimation of major gene effects over economical traits in 

Teleorman Black Head sheep breed, autori Gras M. A., Rotar M.C., Lazar C., Pelmus R.,
 

Ghita E., Grosu H.  

A doua lucrare a fost acceptata de Comitetul Stiintific al EAAP ca prezentare orala la 

Simpozionul annual EAAP din 2018 de la Dubrovnik, Croatia. Lucrarea, denumita 'Major 

genes effect estimation and characterisation of a local Romanian sheep breed' cu numar de 

abstract 29554, este programata pentru prezentare in 29 august 2018, la sectiunea “Sheep 

&Goats breeding and free communications” a simpozionului.   

 

De asemenea, rezultatele proiectului au fost diseminate in cadrul cursului de 4 zile: 

METODOLOGII PENTRU ESTIMAREA VALORII DE AMELIORARE LA OVINE ÎN 

CONFORMITATE CU PROCEDURILE RECOMANDATE DE I.C.A.R., organizat de 

INCDBNA in perioada 24-27 mai 2018, la care au participat 60 de responsabili cu registrul 

genealogic si ameliorarea la Asociatiile de Crestere a Ovinelor din Romania. 

 

Directorul de proiect, pe baza expertizei acumulate, a fost introdus in echipa de lectori 

din cadrul programelor: „FORMARE FERMIERI PENTRU PERFORMANTA IN 

AGRICULTURA IN JUDETUL VALCEA” cod proiect 01102A2B021644000165 si 

„FORMARE FERMIERI PENTRU PERFORMANTA IN AGRICULTURA IN JUDETUL 

GORJ” cod proiect 01102A2B021642000172, patronate de Agentia pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale. 

 

Echipa proiectului, ca parte a Departamentului de Management al Resurselor Genetice 

Animale din INCDBNA este implicata in verificarea si actualizarea Programelor de 

Ameliorarea a raselor de ovine din Romania.  

 

 

    


