
 

 

 

RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC 

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

ETAPA I 
 

Caracterizarea morfofiziologica a animalelor din populatia de referinta si 

estimarea valorii de ameliorare pe baza markerilor moleculari. 
 

 

În Romania, ovinele sunt exploatate în sisteme extensive (la păşune, în ferme mici şi 

de subzistenţă). În acest sistem, eficienţa programelor de ameliorare tradiţionale este limitată, 

permiţând utilizarea unor tehnologii avansate, precum selecţia asistată de markeri moleculari 

(MAS) (van der Werf, 2007). Selecţia tradiţională este dificilă din mai multe motive. În 

primul rând, măsuratorile caracterelor ce fac obiectul ameliorării sunt costisitoare în termeni 

de timp şi bani datorită diseminării excesive a turmelor în teritoriu.În al doilea rând, este 

necesară maturizarea femelelor pentru exprimarea caracterelor; caracterele producţiei de lapte 

sunt caractere limitate de sex, aşadar masculii nu pot fi evaluaţi decât pe baza informaţiei 

provenite de la fenotipurile mamei şi surorilor. În aceste condiţii, asocierea dintre markerii 

moleculari şi genele care afectează producţia de lapte reprezintă o opţiune mai potrivită, mai 

ales pentru caracterele dificil de imbunatăţit prin metode tradiţionale de selecţie (Meuwissen 

şi Goddard, 1996; Meuwissen şi Van Arendonk, 1992). 

Eficienţa selecţiei asistate de markeri depinde de numarul de condiţii relevante 

pentru specie şi rasă. Aceste condiţii includ relaţia genotip-fenotip şi măsura cu care poate fi 

predicţionat genotipul pe baza fenotipului. Măsura îmbunătăţirii genetice dobândită prin 

utilizarea markerilor moleculari poate fi tradusă prin creşterea acurateţii selecţiei. 

Pe plan mondial s-au creat programe de ameliorare asistate de markeri moleculari în 

vederea ameliorarii producţiei laptelui din punct de vedere cantitativ şi calitativ,  la diverse 

rase locale, în vederea păstrării biodiversităţii şi a reevaluării valorii intrinseci a raselor. Una 

dintre rasele locale cu valoare intrinsecă este Ţigaia cu cap negru de Teleorman (Carabaşa). 

Este o rasă locală cu o varianţă foarte mare a caracterelor de producţie şi caracterizată prin 

rusticitate şi rezistenţă la îmbolnăviri. Selecţia la aceasta rasă s-a facut exclusiv în mod 

empiric pe baza performanţelor proprii, fără un obiectiv unitar al selecţiei. Din acest motiv, 

caracterele cantitative şi calitative ale producţiei de lapte au o varibilitate foarte mare, cu 

producţii între 160 şi 200 de litri per lactaţie, cu procente de proteină între 5,71-5,91 şi de 

grăsime între 6,56 – 7,16 (Drăgănescu şi col., 1998). 

În cazul producţiei de lapte şi brânză de oaie s-a manifestat un interes deosebit 

asupra aplicaţiilor practice ale markerilor moleculari în programele de ameliorare şi în 

strategiile de prezervare ale raselor (Dario et al., 2008). În acest scop, s-a acordat atenţie 

structurii genetice a populaţiilor native de oi precum şi corelaţiei dintre varianţa alelică a 

genelor proteinelor din lapte şi a caracterelor de producţie (Feligini şi col. 1998, Cubric-Curik 

şi col., 2002, Dario şi col., 2002, Nassiry şi col., 2002, Schlee şi col., 1993). 
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Activitatea 1.1Caracterizarea morfofiziologica a animalelor in vederea stabilirii 

populatiei de referinta 

Scurt istoric al rasei 

Creşterea ovinelor reprezintă unul dintre sectoarele importante ale zootehniei. Din 

toate timpurile, această specie a fost apreciată în mod deosebit, nu doar pentru diversitatea 

produselor, valorile nutritive şi economice ale acestora, ci şi pentru capacitatea de a valorifica 

eficient resursele furajere ieftine ale pajiştilor naturale şi a producţiilor secundare din sectorul 

vegetal. 

 Există o strânsă legătură între creşterea oilor şi producţia vegetală, oile contribuind în 

mare măsură la îmbunătăţirea producţiei vegetale. Oile valorifică economic diferite 

subproduse agricole bogate în celuloză (coceni, paie, pleavă, etc.) pe care le transformă în 

produse animaliere superioare, ridicând rentabilitatea culturii plantelor agricole. Această 

calitate se datorează structurii anatomice a tubului digestiv la ovine şi microflorei rumenale. 

            De asemenea, există terenuri care nu pot fi valorificate decât de oi, cum ar fi păşunile 

montane sau de baltă, care au o calitate scăzută şi se află în regiuni geografice greu accesibile 

vacilor. 

            Oile păşunează pe anumite terenuri pentru corectarea florei şi îngrăşarea naturală a 

parcelelor, ele consumând plante nefolositoare vacilor. Astfel, unele experimente au arătat că 

după fiecare vacă pot păşuna 4 – 5 oi, dar terenul trebuie să fie parcelat, iar păşunatul 

sistematic, respectând repausul păşunii pentru refacerea florei. 

            Gunoiul de grajd al oilor are o capaciate de îngrăşare cu 50% mai mare decât cea a 

gunoiului de grajd al cornutelor mari. Aşadar, oile contribuie la fertilizarea solului, la 

corectarea florei păşunilor şi la sporirea producţiei de masă verde. 

            România este prin tradiţie o ţară producătoare şi consumatoare de lapte şi produse 

lactate de oaie. Cu toate acestea, ea ocupă un loc neonorabil în ierarhia producătorilor de 

lapte (doar 8% din producţia mondială de lapte, în comparaţie cu Bulgaria 13%, Grecia 37% 

etc.).  

            Oile Carabaşe reprezintă o veche rasă aparţinând grupului Ruda, care are origine 

comună cu oile Bergamască. Denumire internaţională este Ruda romînească cu cap negru 

(Romanian Blackhead Ruda). 

            Cuvântul Carabaşe provine din limba turcă şi înseamnă cap negru.  

             Deşi rasa a fost sesizată doar în anumite zone din Teleorman, se preferă utilizarea 

denumirii de Ţigaie românească cu cap negru din cauza faptului că denumirea internaţională 

trebuie să aibă o mai largă accesibilitate. În România se numeşte Carabaşă sau Ruda 

Românească cu cap negru. 

            Cercetările istorice au demonstrat că originea acestei rase s.ar afla în regiunea 

Teleormanului „în anul 1798 la 7 februarie are loc procesul Mavrodin-tifesi-baci şi Oprea 

Ilea pentru nişte însemne preţioase  dispărute de pe gâtul oilor”  (D.D.Stancu).  

            Familia Mavrodin a fost întemeietoarea târgului Mavrodin din judeţul Teleorman şi 

avea în fermă oi de rasă a căror selecţie se reasliza după principii cunoscute doar de membrii 

familiei.  

Aceasta rasa, a fost în pericol de dispariţie întrucât se afla în aria de merinozare. 

Rasa Carabaşă a fost practic salvată de crescătorii particulari/ţărani din Teleorman, fiind 

sesizată de către specialiştii în zootehnie abia în ultimii 10 - 15 ani. Ea deţine un rol important 

în menţinerea şi dezvoltarea durabilă a producţiei de ovine în România în acest moment 

dificil. Oaia Carabaşă a fost confundată la noi în ţară cu Ţigaia bucălaie. Ea a fost denumită 

Ţigaia cu capul negru, însă denumirea de “Carabaşă” este dată de locuitorii din Teleorman. 

Rasa nefiind cuprinsă în preocupările de selecţie (nu este omologată), nu a beneficiat 

de  un program de selecţie unitar. Ca rezultat, deşi tipul ei se profilează clar, dar deosebit, de 

Ţigaia bucălaie şi în general de Ţigaie, ea prezintă o anumită eterogenitate a caracterelor de 

rasă vizibile la exterior.  



Din analiza datelor unui studiu făcut pe o probă de 523 oi din comuna Mavrodin – Teleorman 

rezultă clar că oaia Carabaşă se deosebeşte net de rasa Ţigaie bucălaie. Pe lângă culoarea 

neagră a jarului pe cap şi membre (81,6% - 87,2% din cazuri), ea are şi un profil al nasului 

puternic berbecat (66% din cazuri) prezintă frecvent urechi lungi până în vârful nasului 

(37,9% din cazuri) şi purtate în jos (16%). Conformaţia oilor este dolicomorfă având o  

greutate corporală cu 15-20% mai mare decât rasa Ţigaia bucălaie. 

  

Avantajele creşterii ovinelor din rasa Carabaşă 

             Populaţia de ovine Carabaşă este foarte valoroasă. Având producţie mixtă carne-

lapte-lână, poate fi competitivă în producţia de carne şi lapte cu cele mai specializate rase, 

făcând inutil importul acestora.  

            Creşterea oilor din rasa Carabaşă este mult mai economică decât creşterea unor rase 

specializate pe un singur tip de producţie, rasele cu producţie mixtă având precocitate şi 

prolificitate ridicată. Un alt avantaj îl reprezintă capacitatea pronunţată de adaptabilitate şi 

combinabilitate prin încrucişare. 

             Ameliorarea ovinelor a vizat în principal producţiile de carne şi lapte. Nică (1952) 

prezintă primul pe plan mondial metodica de control a producţiei de lapte la oi, cu toate că 

aceasta mai fusese aplicată şi înainte. Drăgănescu (1968) consideră relativ deficitară metodica 

de îmbunătăţire a producţiei de lapte din două considerente.  

             În primul rând, s-a supraestimat factorul „rasă” şi s-a subestimat dependenţa ei de 

condiţiile de exploatare, în special alimentaţia.  

               În al doilea rând, s-a supraevaluat posibilitatea creşterii producţiei de lapte prin 

încrucişări cu rase străine, subestimându-se astfel ameliorarea prin selecţia raselor autohtone 

şi dificultăţile de adaptare ale raselor importate la climă şi parazitoze. 

 

Aspecte morfologice şi producţii 

În urma unei sumare analize a controlului producţiei de lapte, efectuat de centrul de 

selecţie judeţean, de la nivelul judeţului Teleorman, rezultă că oile produc peste 130 kg lapte, 

au o prolificitate de circa 125%, şi o greutate a mielului la înţărcare de circa 16-18 kg.  

Carabaşa este o oaie hipermetrică (talie mare: 71-81 cm; lungimea oblică a 

trunchiului: 73-88 cm) prezentând între 50 - 80 kg oile şi 80 - 110 kg berbecii, dolicomorfă, 

cu jarul negru, berbecată, cu urechile lungi şi blegi, în general ciută, mai slab îmbrăcată cu 

lână în special pe cap şi abdomen şi având o coadă lungă în general până sub jaret. Acceptând 

acest standard s-a constatat că deja unii crescători au început să uniformizeze turma pentru a 

se alinia acestui tip.  

             Precocitatea rasei se dovedeşte a fi foarte valoroasă din punct de vedere bioeconomic, 

folosirea la montă putând să înceapă la vârsta de 8 – 9 luni. 

Producţia de lapte ca şi celelalte caractere ale oilor Carabaşe prezintă o mare 

variabilitate între turmele studiate, datorită faptului că nu a existat o dirijare centralizată a 

obiectivului selecţiei pe rasă. Se constată că producţia de lapte este cuprinsă între 161 şi 210 

litri, iar lungimea lactaţiei variază de la 177 la 211 zile. În ceea ce priveşte conţinutul laptelui 

în substanţe proteice şi grăsimi, se observă valori apropiate ale procentului de proteină 5,71 - 

5,91%, iar la procentul de grăsime valorile variază între 6,56 şi 7,16%. 

              Ugerul este globulos, mare, bine vascularizat, mameloanele  sunt mari, asigurându-

se cu uşurinţă mulsul manual şi pretabilitatea pentru mulsul mecanic. Laptele este de o 

calitate deosebită, având caracteristice gradul de alb evident şi lipsa mirosului specific 

existent la alte rase de oi. 

             Datorită cantităţii mari de lapte în prima perioadă a lactaţiei, se poate asigura la oile 

bine furajate mulgerea acestora concomitent cu alăptarea mieilor sau înţărcarea precoce a 

acestora, care la vârsta de 14 – 21 zile realizează o greutate corporală de 14 -16 kg pe care o 

dublează în jurul vârstei de 70 – 75 zile. Sporurile zilnice ale mieilor ajung până la 395 g pe 

zi. 



            Producţia de lapte este comparabilă cu producţiile obţinute de la rase specializate 

pentru lapte din alte ţări. Capacitatea lactogenă mare şi specializarea rasei Carabaşă în 

direcţia producţiei de lapte sunt demostrate de rezultatele performante ale producţiei de lapte. 

           Producţia de lapte este mai intensivă şi mai costisitoare decât cea de carne şi lână, 

având în vedere consumul de muncă şi alimentaţia necesară.  

La fătare mieii au greutăţi de peste 5 kg, până la vârsta de o lună ei realizează 

greutăţi corporale de 11,7-13,3 kg femelele şi 12-14 kg masculii,  iar la înţărcarea (circa 2 

luni) ating greutăţi de 15,7-21,5 kg femelele şi 17,2-22,8 kg masculii. În perioada de supt 

mieii realizează sporuri de creştere de 260-290 g ceea ce reflectă un potenţial bun pentru 

producţia de lapte a oilor Carabaşe. 

La naştere mieii sunt negrii, fără nuanţe de brun sau cafeniu, jarul rămâne negru, iar 

lâna care formează cojocul, devine albă pe măsură ce mielul înaintează în vârstă, rămânând 

însă şi un număr de fibre colorate. La oile adulte culoarea lânii este la majoritatea animalelor 

albă (87,2%), un procent de 7,5% din oi au lâna neagră, iar 5,3% au lâna de culoare sură. 

Cojocul de lână este format dintr-un singur fel de fibre de lână. Lâna este grosieră, cu 

diametrul mediu al fibrelor de 35 microni, cu limite mari de variabilitate, fapt ce determină 

un grad mare de neuniformitate al cojocului. Fibrele de lână au lungimi mari, fără ondulaţii 

sau cu ondulaţii foarte rare. Forma şuviţelor este ascuţită de tip stogoş-ţigaie cu fibre diferit 

colorate. Producţia de lână a oilor este de 2,8 – 3,4 kg, iar a berbecilor de 4,0 – 5,0 kg. 

 

 

 
Un exemplar din rasa Carabaşă 

 

Lucrările proiectului s-au realizat pe populaţia de ovine existentă în judetul 

Teleorman, Comuna Dobrotesti si zonele inconjuratoare. În vederea caracterizării populaţiei 

de ovine din rasa Cap Negru de Teleormanau fost luate în studiu următoarele aspecte: 

- indicii de reproducţie realizaţi 

- greutatea corporală a mieilor la naştere, o lună şi înţărcare 

- dinamica de creştere a mieilor în perioada de alăptare 

- efectuarea de măsurători pe ovine adulte  

Pentru determinarea măsurătorilor corporale s-a folosit metoda biometrică, principalele 

instrumente de măsurat fiind zoometrul, compasul Wilkens şi panglica de croitorie. 

Pentru stabilirea greutăţii corporale a mieilor (în diferite stadii) şi a ovinelor s-au efectuat 

cântăriri periodice pe cântar adecvat categoriei respective. S-au recoltat probe de lână din 

regiunea spetei şi a coapsei pentru determinarea fineţii fibrei în laborator, s-au cântărit 



cojoacele şi animalele vii după tuns şi s-a făcut controlul producţiei de lapte. Controlul 

performanţelor a fost efectuat bilunar. Producţia de lapte s-a determinat individual prin 

control. Pentru fiecare oaie în ziua de control s-a măsurat laptele la mulsoarea de dimineaţă şi 

la mulsoarea de seară, suma acestora reprezentând laptele produs în ziua de control. 

Cantitatea de lapte produsă în perioada de alăptare a fost calculată înmulţind sporul de 

creştere al mieilor de la fătare la înţărcare cu 4, considerându-se că pentru 1kg spor sunt 

necesari 4 l de lapte. Controlul calitativ al laptelui s-a făcut prin determinarea procentului de 

grăsime şi proteină folosind analizorul de lapte ECOMILK. S-au efectuat măsurători în zilele 

de control, seara şi dimineaţa stabilindu-se valorile medii din zilele de control. 

 

Fineţea lânii la mioarele şi miorii din populaţia Cap Negru de Teleorman 

Diametrul 

mediu – media 

spată-coapsă 

(microni) 

Mioare 

X
SX   

V% Miori 

X
SX   

V% 

 n =28  n=5  

 33,46±0,590 9,34 31,43±2,690 19,14 

 

Fineţea lânii determinată la mioare a avut o valoare medie de 33,46 iar la miori s-a 

înregistrat o valoare de 31,43. 

 

Producţia de lână 

Greutatea 

cojocului (kg)  
X

SX   V% 

Oi 2,95±0,148 38,77 

Berbeci  5,25±0,300 8,08 

 

Producţia de lână a oilor a fost de 2,95±0,148 kg iar a berbecilor a fost de 5,25±0,300 kg. 

 

Principalii indici de reproducţie realizaţi  

Populaţia Natalitate 

(%) 

Fecunditate 

(%) 

Prolificitate 

(%) 

Cap Negru de Teleorman 146 93,7 156 

 

Valoarea principalilor indici de reproducţie este condiţionată de rasă, individualitate, 

vârstă, greutate corporală, sezonul de reproducţie, repetarea montei, încrucişare. Pregătirea 

corespunzătoare pentru monta a reproducătorilor influenţează fecunditatea. Prolificitatea este 

mai dependenta de factorii genetici dar mai ales de mediu. Indicii de reproducţie înregistraţi 

corespund unor condiţii corespunzătoare de organizare şi executare a montei.  

 

Valorile principalelor dimensiuni corporale la populaţia Cap Negru de Teleorman  

Dimensiunea UM MEDIA 

X
SX   

V% 

Înălţimea la grebăn cm 70,052±0,610 5,442 

Înălţimea la crupă cm 72,289±0,547 4,725 

Lungimea oblica a trunchiului cm 65,078±1,122 10,773 

Adâncimea toracelui cm 30,282±0,392 8,087 

Lărgimea toracelui cm 24,461±0,393 10,050 

Perimetrul toracelui cm 87,743±0,870 6,196 

Lungime crupa cm 24,935±0,357 8,945 



Lărgime crupă cm 19,289±0,358 11,617 

Perimetrul fluierului cm 8,714±0,113 8,148 

Perimetrul spiralat al pulpei cm 76,551±0,750 6,182 

Lungime cap cm 25,666±0,312 7,601 

Lungime ureche cm 15,222±0,187 7,711 

 

 

Greutatea corporală a oilor şi mioarelor din populaţia Cap Negru de Teleorman 

Specificare  Greutatea 

 corporală (kg) 

X
SX   

V% Numărul de mioare Greutatea 

corporală (kg) 

X
SX   

V% 

 55,10±1,19 14,32 16 41,51±1,28 12,40 

 

Greutatea corporală a berbecilor 

Specificare  Greutatea 

 corporală (kg) 

X
SX   

V% 

 89,2±0,862 1,674 

 

Dezvoltarea corporală şi conformaţia corporală sunt importante caractere de rasă şi 

indicatoare ale producţiei de carne. Cercetările somatometrice efectuate evidenţiază tipul de 

conformaţie şi dezvoltare al acestei populaţii. Greutatea corporală medie a oilor din populaţia 

studiata este de 55,1 kg iar a mioarelor de 41,51 kg. La berbeci greutatea medie este de 

89,2±0,862 kg. Greutatea corporală mai mare este rezultatul unei mai mari dezvoltări a 

tuturor regiunilor corporale. 

 Talia variază între 63-76 cm reflectând şi ea aspectul hipermetric al animalelor. Media 

înălţimii la greabăn a populaţiei de ovine studiata este de 70,052±0,610 cm. Înălţimea la 

crupă este în general mai mare decât talia ( 67-80 cm). Media înălţimii la crupă este de 

72,289±0,547 cm. Linia spinării are o uşoară tendinţă ascendentă , înălţimea la crupă fiind 

mai mare decât cea de la greabăn. 

 Lungimea oblică a trunchiului variază între 53 şi 86 cm. Media înregistrată pentru 

lungimea oblică a trunchiului la ovinele măsurate este de 65,078±1,122 cm. Pentru 

adâncimea toracelui valorile obţinute variază între 26 şi 35cm cu o medie de 30,282±0,392 

cm. Valorile obţinute pentru lărgimea toracelui variază între 19-29 cm, cu o valoare medie de 

24,461±0,393. Pentru lungimea crupei valorile obţinute sunt între 19 şi 30 cm cu o medie de 

24,935±0,357cm. Media obţinută pentru lărgimea crupei este de 19,289±0,358 cm. Valoarea 

medie pentru perimetrul toracic al ovinelor măsurate este de 87,743±0,870 cm. Media 

înregistrată pentru lungimea capului este de 25,666±0,312 iar pentru lungimea urechii este de 

15,222±0,187. Media pentru perimetrul fluierului este de 8,714±0,113 iar pentru perimetrul 

spiralat al pulpei  media este de 76,55±0,75cm.  
 

Performanţele medii ale controlului producţiei de lapte 

Număr control 
X

SX   

( l lapte) 

V% 

1 0,900±0,041 20,800 

2 0,690±0,022 14,463 

3 0,600±0,019 14,987 

4 0,500±0,026 23,333 

5 0,400±0,019 21,830 

6 0,360±0,021 25,830 



Total  0,575±0,08 34,951 

 

PRODUCŢIA TOTALĂ DE LAPTE 

X
SX   

( l lapte) 

V% Zile de lactaţie V% 

138,474±2,98 26,46 145,76±1,28 5,96 

 

Producţia medie totală de lapte pe oaie a fost de 138,474 l în 145,76 zile de lactaţie. 

Producţia totală de lapte este dată de cantitatea de lapte produsă în perioada de alăptare şi de 

cea realizată în perioada de muls. 

 

 

Activitatea 1.2 Crearea si managementul bazei de date ce contine caractere productive 

si de sanatate ale rasei 

 

In cadrul activitatii, au fost  efectuate masuratori zoometrice pe 400 de animale si s-

au inregistrat productiile de lapte de-a lungul a 4 controale (239 animale la primul control, 

311 la al doilea, 291 la al treilea control si 149 la al patrulea. De asemenea, au fost colectate 

probe de lapte pentru analiza calitativa a laptelui. Cantitatea de proteină şi grăsime din lapte 

au fost măsurate cu analizorul Ecomilk. Producţia de lapte, de grăsime şi proteină au fost 

monitorizate individual la intervale repetate de 14 zile, de-a lungul lactatiei oilor.  

 

Controlul 1 

Statistici 
Cantitate 

Lapte Muls 

Seara(kg) 

Cantitate Lapte 

Muls 

Dimineata(kg) 

Grasime 

(%) 

SU 

negrasa 

(%) 

Densitate 

(kg/l) 
Proteina 

(%) 

Media 0.28056 0.40467 6.35552 12.49690 1.04011 6.91268 

Erorarea Standard 0.00801 0.01355 0.11024 0.06867 0.00026 0.04720 

Deviatia Standard 0.12389 0.20949 1.70434 1.06164 0.00396 0.72976 

Varianta 0.01535 0.04389 2.90478 1.12708 0.00002 0.53255 

 

 

Controlul 2 

Statistici 
Cantitate 

Lapte Muls 

Seara(kg) 

Cantitate Lapte 

Muls 

Dimineata(kg) 

Grasime 

(%) 

SU 

negrasa 

(%) 

Densitate 

(kg/l) 
Proteina 

(%) 

Media 0.28063 0.38645 6.88832 12.05421 1.03758 6.51654 

Erorarea Standard 0.00895 0.01560 0.11257 0.04558 0.00022 0.03775 

Deviatia Standard 0.15316 0.26480 1.92353 0.77879 0.00374 0.64514 

Varianta 0.02346 0.07012 3.69995 0.60651 0.00001 0.41620 

 

 

 

Controlul 3 

Statistici 
Cantitate 

Lapte Muls 

Seara(kg) 

Cantitate Lapte 

Muls 

Dimineata(kg) 

Grasime 

(%) 

SU 

negrasa 

(%) 

Densitate 

(kg/l) 
Proteina 

(%) 

Media 0.33153 0.38605 5.45028 12.23578 1.03975 6.67989 



Erorarea Standard 0.01165 0.01529 0.09429 0.04886 0.00022 0.04580 

Deviatia Standard 0.19571 0.25443 1.58343 0.82052 0.00370 0.76918 

Varianta 0.03830 0.06474 2.50727 0.67325 0.00001 0.59164 

 

 

 

 
Trendul cantitatii de lapte mulse seara de-a lungul controalelor 

 

Desi cantitatea de lapte pe sfarsitul lactatiei (control 3) in mod normal ar trebui sa fie mai 

mica, in cazul efectivului de ovine analizat nu se respecta aceasta regula. Deoarece fatarile 

sunt timpurii, iar atunci cand oile ajung la controlul 3, masa verde este din abundenta, iar 

datorita acestui lucru creste productia de lapte si astfel se inregistreaza o productie mai mare 

la controlul 3. 

 

 
Trendul cantitatii de lapte mulse dimineata de-a lungul controalelor 

 

Trendul de la mulsul de seara nu mai este valabil si la mulsul de dimineata deoarece 

consumul de masa verde se face pe timpul zilei, iar seara animale stau in stabulatie si primesc 

fan. 

 

 

Pentru evaluarea productiei de lana, au fost efectuate bonitari ale lanii la animalele 

luate in studiu: 

 

 

 

Bonitarea parametrilor calitativi ai lanii la populatia luata in studiu 

Statistici 
Lungime

Suvita 

Finete 

lana 

Luciu si 

Matuositate 
Culoare Usuc Desime 

Uniformi-

tate 
Extindere 

Confor-

matie 

Media 11.284 29.676 3.261 13.288 6.964 8.505 4.180 4.622 9.892 

0.25 

0.30 

0.35 

Control 1 Control 2 Control 3 

Cantitate Lapte Muls Seara 

0.35 

0.40 

0.45 

Control 1 Control 2 Control 3 

Cantitate Lapte Muls 

Dimineata 



Erorarea 

Standard 
0.212 0.204 0.087 0.221 0.102 0.110 0.080 0.071 0.030 

Deviatia 

Standard 
2.238 2.150 0.912 2.325 1.070 1.159 0.844 0.751 0.312 

Varianta 5.007 4.621 0.831 5.407 1.144 1.343 0.713 0.565 0.097 

Minimum 5 22 2 2 5 5 3 1 9 

Maximum 17 35 5 17 10 10 8 5 10 

 

 

Un alt parametru productiv studiat a fost greutatea la fatare, parametru care ofera dete 

despre cpacitatea productiei de carne.  

 

 
Greutatea la fatare la mieii fatati in cadrul populatiei studiate   

 

 

Activitatea 1.3 Asigurarea materialului biologic necesar analizelor calitative si genetice 

 

Recoltarea de probe biologice, transportul şi conservarea acestora 

Au fost recoltate 400 de probe de sânge din vena jugulară de la ovine din rasa 

Carabaşă din Dobrotesti, Judetul Teleorman. Colectarea probelor de sange s-a facut in 

conformitate cu prevederile Comisiei de Etica din cadrul INCDBNA-IBNA Balotesti.    

Probele au fost transportate la temperatura de 4°C şi stocate la -80°C până la procesare. 

Procesarea a avut loc în conformitate cu protocoalele de lucru stabilite in cadrul laboratorului 

de Biologie Animala din INCDBNA-IBNA Balotesti. 

 

 

Ac, holder şi vacutainer pentru recoltarea sângelui şi modul de montare al acestora 

 

0 

5 

Media Femele Media Masculi 

Greutatea la fatare 



 

Recoltare de sânge venos din vena jugulară 

După mulgerea animalelor probele de lapte au fost îngheţate la -20°C până în momentul 

analizei. 50 ml de lapte au fost transferaţi într-un tub Falcon de 50 ml. 

 

Activitatea 1.4 Analiza genetica a markerilor moleculari implicati in evaluarea 

genomica 

Activitatea a avut ca scop caracterizarea genetica a populatiei de referinta pe baza unor 

markei moleculari (gene) cu impact în producția de lapte la rasa de ovine Carabaşă, precum și 

efectul acestui polimorfism asupra unor caractere calitative și cantitative ale producției de 

lapte, în vederea utilizării acestor gene în selecția asistată de markeri moleculari.  

 

Prolactina. Origine, rol biologic şi mecanism de acţiune 

Prolactina (PRL) este un hormon secretat de adenohipofiză sub influenţa factorului eliberator 

de PRL (PRF) secretat de hipotalamus şi face parte din categoria hormonilor 

somatomamotropi, având structură polipeptidică cu trei punţi disulfidice în moleculă 

compusă din 199 de aminoacizi şi cu o greutate de aproximativ 24000 Da. Activitatea PRL se 

suprapune într-o oarecare măsură peste activitatea hormonului de creştere (GH) datorită 

omologiei în secvenţe de aminoacizi, de aproximativ 50%. 

            Prolactina se întălneşte atât la mamifere, cât şi la unele nemamifere cum ar fi 

amfibiile. Se găseşte în cantitate mai mare la oaie şi vacă, în timp ce la scroafă şi iapă 

cantitatea este mai redusă. 

          Secreţia de prolactină este realizată de un factor neutral specific – factorul de inhibare a 

prolactinei (PIF), dar încă lipsesc informaţiile cu privire la natura chimică a acestuia. La 

reglarea secreţiei participă şi PRF cu rol de stimulare, ambii de origine hipotalamică.   

           Rolul biologic al hormonului lactogen este complex. El acţionează asupra secreţiei 

glandei mamare, mărind nu doar cantitatea de ţesut glandular, dar şi procducţia de lapte. 

Prolactina favoriează producerea lactozei în glanda mamară în perioada de lactaţie, efect ce 

constă în economisirea monoglucidelor ceea ce determină acţiunea hiperglicemiantă, 

respectiv diabetogenă.  



             În cazul multor animale, PRL declanşează instinctul matern şi psihoze de lactaţie. În 

urma administrării de prolactină unui clapon, el devine cloşcă. De asemenea, PRL induce 

maturarea corpului galben. 

La porumbel, PRL produce descompunerea celulelor din guşă, cu formarea unui lichid lăptos 

cu care este hrănit puiul în primele zile de viaţă. 

 

 
Structura chimică a prolactinei. 

 

           Prolactina, numită şi hormon luteotrop, are la femele două tipuri de acţiuni: ovariene şi 

extraovariene. La mascul stimulează formarea receptorilor pentru LH pe membranele 

celulelor Leydig (celule secretoare de testosteron). 

            Acţiunea ovariană constă în inducerea secreţiei de progesteron şi relaxină în corpul 

galben matur. 

           Prolactina are efect mamotrop (determină creșterea glandelor mamare), lactotrop 

(stimulează procesul de lactogeneză). Ea controlează expresia genei care codifică sinteza de 

cazeină şi probabil a altor gene care codifică sinteza unor proteine din lapte. PRL acţionează 

asupra glandei mamare prin intermediul unor receptori membranari ai celulelor alveolare. 

Densitatea acestor receptori creşte la începutul lactogenezei I, rămâne constantă până la la 

stadiul II, după care creşte iar. De asemenea, prolactina este un important modulator al 

sistemului imunitar, stimulând multiplicarea limfocitelor T şi B (aproape toate tipurile de 

limfocite prezintă receptori membranari pentru prolactină) şi migrarea limfocitelor B din 

structurile limfoide ale tractului digestiv (spre exemplu plăcile Peyer) spre glanda mamară în 

ultima perioadă a gestaţiei, ceea ce se traduce prin transferul de anticorpi materni prin 

colostru. 

            La vacă odată instalată lactaţia, nivelul plasmatic de PRL poate scădea la valori 

minime fără să afecteze producţia de lapte, în timp ce la oaie este necesar un nivel plasmatic 

permanent ridicat.  

 

Lactogeneza 

             Lactogeneza reprezintă procesul de iniţiere a secreţiei laptelui, adică trecerea glandei 

mamare din stadiul de nesecretoare în stadiul de secretoare şi se realizaetă în două stadii: 

lactogeneza I şi lactogeneza II. 

             Lactogeneza I presupune declanşarea sintezei componentelor laptelui (cazeină, 

lactalbumine, dar nu şi lactoza, ea se secretă in stadiul II al lactogenezei). Stadiul I include 

creşterea activităţii enzimatice mamare (sinteza de Acetil CoA, enzime cu rol în controlul 

sintezei de acizi graşi) şi corespunde secreţiei de colostru şi preluării de imunoglobuline, 

aminoacizi, glucoză şi alte substraturi din plasmă pentru sinteza laptelui. Momentul apariţiei 

diferă de la o specie la alta (la 3 luni antepartum la capră, la 30 zile antepartum la şobolan). 

             Lactogeneza II constă în iniţierea unei secreţii abundente a tuturor componentelor din 

lapte şi debutează cu puţin timp înaintea parturiţiei sau chiar în momentul parturiţiei, având 

rolul de a-i asigura fătului trecerea de la hrănirea intrauterină (hemotrofă) la cea colostrală. 

Momentul declanşării stadiului II poate fi decelat pe baza compoziţiei laptelui. Durata 

lactogenezei I este mai mică decât durata lactogenezei II şi este condiţionată de modificarea 



nivelului plasmatic al unor hormoni (intensificarea secreţiei de prolactină şi estrogeni, 

respectiv diminuarea secreţiei de progesteron). 

 
Factori implicaţi în reglarea secreţiei de prolactină 

 

 
Modul de acţiune al prolactinei 

 

 

Compoziţia proteică a laptelui 

Principalele proteine din lapte sunt cazeinele (α, β, γ, κ), albuminele şi globulinele. 

            Conform clasificării unanim acceptate, proteinele din lapte se împart în cazeine 

(proteine insolubile) şi proteine solubile (proteinele lactoserului). 

            În medie laptele conţine 3,1 – 3,2% substanţe proteice. Având în vedere conţinutul 

crescut de azot al proteinelor (aproximativ 95%), proteinele mai poartă denumirea de materia 

azotată a laptelui. 



            Sub raport energetic, aceste proteine au o mare valoare nutritiv alimentară datorită 

conţinutului în aminoacizi esenţiali. Proteinele din lapte sunt considerate complete. De 

asemenea, din lapte lipseşte hidroxiprolina, componentă a proteinelor specifice ţesutului 

conjunctiv al cărnii. (I. Bondoc, 2013). 

            Proteinele din lactoser sunt acele proteine care rămân în zer după precipitarea 

cazeinei. Ele reprezintă 15 – 22% din totalul proteinelor laptelui şi aproximativ 17% din 

materiile cu azot din lapte. În funcţie de solubilitatea lor, aceste se împart în 3 categorii: 

 Albumine 

 Globuline 

 Proteozo-peptone. 

Albuminele  predomină în cadrul proteinelor lactoserului, atingând aproape 78%. Ele sunt 

reprezentate de: 

 Lactalbumina 

 Lactglobulina 

 Albumina serică (serum-albumina) 

                 Acestea sunt considerate proteine cu o însemnată valoare biologică datorită 

conţinutului important în aminoacizi esenţiali. Albuminele nu conţin calciu şi precipită prin 

încălzire la temperaturi mai mari de 80°C. 

                Proteazo-peptonele sunt o componentă minoră a laptelui cu importanţă tehnologică 

şi nutritivă redusă. 

 

β -lactoglobulina 

                 Globulinele sunt  proteine insolubile sau greu solubile în apă, dar uşor solubile în 

soluţii saline şi baze diluate. Stabilitatea lor în soluţie este mai mică decât cea a albuminelor 

deoarece grupările ionizante de la suprafaţa moleculelor posedă sarcini electrice de semn 

contrar, ceea ce determină micşorarea forţelor de respingere dintre molecule care au astfel 

tendinţa de a se agrega (V. Tămaş, 1981).  

                Globulinele sunt cele mai răspândite proteine globulare din organismul animal şi se 

împart în mai multe categorii: serumglobulinele şi fibrinogenul din plasma sangvină, 

lactoglobulina din lapte, ovoglobulina din ou şi miozina din musculatură (proteina contractilă 

a muşchilor).  

 

Principalele caracteristici ale proteinelor lactoserului  

DENUMIREA CONŢINUTUL DIN 

LAPTE (g/litru) 

PROPORŢIA RELATIVĂ 

DEŢINUTĂ ÎN CADRUL GRUPEI 

Proteine solubile, din care 5,5 100 

Albumine  4,3 78 

 β-lactoglobulină 2,8 51 

 α-lactoglobulină 1,2 22 

 serum-albumina 0,3 5 

Imunoglobuline  0,6 11 

Proteazo-peptone 0,6 11 

 

 

\ 

 

κ – cazeina 



            Cazeina este principala proteină a laptelui, reprezentând circa 75 – 80% din totalul 

proteinelor din lapte. Cantitativ aceasta este prezentă în gramaj de 2,4 – 2,9 g%. Sinteza ei are 

loc în glanda mamară.  

             În stare nativă, cazeina se găseşte în lapte sub două forme: 

 micelară (de micele) 

 de monomeri sau sub formă de agregate mici 

              Molecula de cazeină are un diametru ce variază între 30 şi 300 nm. 

               Micelele coloidale de cazeină, alcătuite din sute sau mii de molecule, apar sub 

forma unor particule sferice sau uşor ovale, cu un diametru variabil, între 5 şi 10 µm, în 

funcţie de specie. 

               Cazeina prezintă caracter amfoter, datorat prezenţei în moleculă a grupărilor bazice 

(NH2) şi a celor acide (COOH).De aceea, ea se găseşte în lapte sub forma unui complex 

constituit în principal din fosfocazeinat de calciu insolubil, care formează împreună cu apa 

din lapte o soluţie coloidală. 

               Între micelele de cazeină şi cazeina solubilă se stabileşte un echilibru dependent, în 

mare parte, de concentraţia ionilor de calciu din soluţie, care influenţează proporţia celor 

două tipuri de cazeină (micelară şi de monomeri). 

               Astfel, prin concentrarea ionilor de calciu din soluţie, echilibrul este deplasat către 

forma micelaă, insolubilă. Prin reducerea ionilor de calciu din soluţie micelele disociază.  

               Ionul de fosfor are acţiune opusă, adăugarea de fosfat anorganic ducând la creşterea 

fracţiunii solubile. 

               Din punct de vedere biochimic şi structural, cazeina este o proteină heterogenă, 

compusă din diverse fracţiuni ce prezintă mobilitate electroforetică distinctă şi proprietăţi 

chimice specifice. Fiecare fracţiune cazeinică diferă prin greutatea moleculară, compoziţia în 

aminoacizi, punctul izolelectric şi caracterul hidrofil. 

 

 
Morfologia cazeinei 

 

              Heterogenitatea cazeinei, presupusă doar la sfârşitul secolului al XIX-lea a fost 

dovedită în anul 1937 prin electroforeză. În 1964, odată cu perfecţionarea metodelor de 

separare, s-a demoonstrat existenţa subfracţiunilor. 

              Principalele fracţiuni ale cazeinei sunt: 

 α-cazeina 

 β- cazeina 

 κ- cazeina 

               În cadrul fiecăreia au fost evidenţiate mai multe subfracţiuni, astfel că până în 

prezent s-au descoperit zeci de subfracţiuni şi variante genetice. Prin electroforeză sau 

ultracentrifugare se pot separa componentele majore ale cazeinei. Subfracţiunile se 

diferenţiază prin numărul de grupări fosfat legate de unii aminoacizi. 



              Fracţiunea α reprezintă aproximativ 50% din totalul cazeinei lactate şi prezintă două 

subfracţiuni imporante din punct de vdere tehnologic: 

 cazeina αs1 

 cazeina αs2 

             Fracţiunea αs este majoritară (48% din totalul de cazeină), caracterizată de un 

conţinut bogat în fosfor (0,85 – 1%) şi de o sensibilitate crescută faţă de acţiunea ionilor de 

calciu.  

             Fracţiunea κ (12 – 13% din cazeina totală) este insensibilă la acţiunea ionilor de 

calciu şi contribuie la menţinerea stabilităţii micelare. 

             Cazeina β (34 – 36% din totalul de cazeină) manifestă sensibilitate faţă de ionii de 

calciu doar la temperaturi peste 20°C. 

              Cazeina gama (3 – 4% din totalul de cazeină) prezintă un conţinut scăzut în fosfor 

(de cel mult 0,1%) şi are proprietăţi asemănătoare imunoglobulinelor. 

                În laptele igienic, proaspăt muls şi în condiţii obişnuite, cazeina nu coagulează la 

temperatură crescută, nici măcar prin fierbere. Coagularea are loc pe două căi: prin acidifiere 

sau pe cale enzimatică, sub acţiunea labfermentului, cheagului sau presurei.  

                Scăderea treptată a acidităţii laptelui prin fermentare duce la coagularea cazeinei 

(transformare în gel). După cum a fost menţionat anterior, cazeina cuprinde atât structuri 

acide, cât şi structuri bazice. Raportul supraunitar dintre componentele acide şi cele alcaline 

conferă cazeinei ăn ansamblu proprietăţi acide şi o încărcătură electrică negativă. 

               Încărcătura electrică netă a moleculei devine nulă la o anumită valoare a pH-ului, 

numită punct izoelectric, moment în care molecula îşi schimbă forma fizică. Punctul 

izoelectric este o constantă ce caracteristică fiecărui tip de proteină şi depinde de următoarele 

variabile: 

 numărul grupărilor acide 

 numărul grupărilor bazice 

 proporţia grupărilor acid şi bazice 

 punctul de disociere a fiecăreia. 

             Punctul izoelectric al cazeinei este pH 4.6, valoare la care soluţia se transformă în 

gel.  La atingerea lui, solubilitatea unei proteine este minimă. 

             Sub raport tehnologic, cazeina este componentul esenţial al brânzeturilor. De 

asemenea, cazeina obţinută în urma procesării industriale a laptelui serveşte la fabricarea a 

diverse produse alimentare, cât şi nealimentare, fiind utilizată în industria alimentară, 

industria maselor plastice, industria hârtiei, industria pielăriei, etc. (I.Bondoc, 2013) 

 

Extracţia ADN 

 În vederea realizării extracţiei ADN s-au utilizat: 

- Probe de sânge (6 ml) recoltat în vacutainere cu heparină; 

- Kit de extracţie ADN, Wizard Genomic DNA Purification ce conţine:   

 soluţie de liză celulară 

 soluţie de liză nucleară, ribonuclează 

 soluţie de precipitare proteică  

 soluţie de rehidratare ADN; 

- Reactivi pentru electroforeză:  

 tampon de electroforeză TAE 1X – TRIS 0.04M  

 acid acetic 0.04M  

 EDTA 0.002M, disponibil ca TAE Buffer 40X, Promega – agaroză (Promega), 

bromura de etidiu (Promega), marker de masa moleculara si tampon pentru probe 

(DNA Loading Dye, Promega);  

        

Aparatura utilizată la extracţia ADN este compusă din: 



- Sistem de electroforeză Power Pac (Biorad); 

- Spectofotometru NanoDrop ND 1000; 

- Transiluminator în spectru UV (Benchtop 2UV –UVP-). 

Principiul metodei de extracţie a ADN-ului: 

Izolarea de ADN genomic se realizează în patru etape. În prima etapă au loc liza 

celulară şi nucleară. Întâi se lizează celulele în Cell Lysis Solution. 

               În etapa a doua liza nucleilor se face cu Nuclei Lysis Solution. În această etapă 

poate fi inclusă şi digestia ARN cu RNase, acest lucru fiind opţional pentru unele aplicaţii. 

Proteinele celulare sunt eliminate în etapa a treia prin precipitare salină, precipitare care lasă 

ADN-ul genomic cu greutate moleculară mare în soluţie, precipitând doar proteinele şi ARN-

ul digerat. 

În ultima etapă, ADN-ul genomic este concentrat şi desalinizat prin precipitare cu 

izopropanol. 

 

Verificarea integrităţii ADN s-a făcut pe gel de agaroza 1%, cu bromura de etidiu, la 80V. S-

au depus 5 μl soluție ADN pe godeu cu migrare de 15 minute. După migrare ADN-ul a fost 

vizualizat la Transiluminator în spectrul UV. 

 

 
Verificarea intergităţii ADN pe gel de agaroză 1%. 

 

Prolactina 

a. Optimizarea reacţiei PCR 

Pentru gena prl, amplificarea s-a făcut utilizând protocolul descris de Vincent şi 

Rothschild (1997).  

Reactivi: 

- Amestec deoxinucleotide 10mM din fiecare; 

- Clorura de Magneziu 25mM; 

- Tampon PCR 5X GoTaq Flexi (Promega); 

- Polimeraza GoTaq Pol, 5u/μl (Promega); 

- Apa nuclease-free; 

- Primeri sens şi antisens. 

Aparatură: 

- Termocycler Corbett Research; 

- Transiluminator în spectru UV (Benchtop 2UV –UVP-). 

 

Principiul metodei PCR: 

Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) este utilizată pentru a amplifica o regiune 

specifică din lanţul ADN, numită ADN ţintă. Majoritatea metodelor PCR amplifică secvenţe 

de ADN de până în 10 kb, totuşi, unele tehnici permit amplificarea unor fragmente de până la 

40 kb. Reacţia produce o cantitate limitată de secvenţă amplificată denumită amplicon, care 

este guvernată de reagenţii disponibili în reacţie precum şi de reacţia de feedback-inhibiţie a 

produşilor de reacţie.   

 O reacţie clasică PCR necesită următoarele componente (4): 

- Catenă ADN (template) ce conţine regiunea ce va fi amplificată; 

- Doi primeri care sunt complementari la terminaţia 3’ a fiecărei secvenţe sens şi 

antisens de ADN ţintă; 



- Polimeraza Taq sau altă ADN-polimerază cu temperatura de activare în jurul 

valorii de 70°C; 

- Trifosfat deoxinucleotide (dNTP) ce reprezintă cărămizile din care polimeraza 

sintetizează catenă ADN; 

- Soluţie tampon  ce asigură un mediu chimic optim activităţii şi stbilitatii ADN-

polimerazei; 

- Cationi divalenţi de magneziu (Mg
2+

) (5) 

Reacţia PCR are loc într-un volum de 20 μl, în tuburi de reacţie mici, de 0.2 ml în 

aparatul PCR. Aparatul va încălzi şi răci tuburile de reacţie pentru a atinge temperaturile 

dorite în fiecare etapă a reacţiei. Mai multe aparate moderne utilizează „efectul Peltier”, efect 

ce permite atât încălzirea cât şi răcirea blocului PCR prin inversarea sensului curentului 

electric. Tuburile cu pereţi subţiri, permit o mai bună conductivitate termică şi permite 

echilibrarea termică rapidă. Majoritatea aparatelor au şi acoperitoarea blocului termic 

încălzită pentru a preveni condensarea apei pe capacul tubului de reacţie.   

În general, PCR constă într-o serie de 20-40 schimbări de temperatură, denumite 

cicluri, fiecare ciclu având 2-3 etape de temperatură cu variaţie mai scăzută (fig. 1).  Ciclurile 

sunt percedate de o etapă cu temperatura stagnantă (hold) la circa 90°C precum şi una la 

sfârşitul ciclurilor pentru extensia produsului final sau pentru depozitare pe termen scurt. 

Temperaturile utilizate şi lungimea de timp pe care sunt aplicate în fiecare ciclu depind de o 

varietate de parametri. Acestea includ enzima utilizată pentru sinteza de ADN, concentraţia 

de ioni şi dNTP în reacţie precum şi temperatura de melting a primerilor (6). Reacţia PCR are 

loc în următoarele etape:   

Iinitializarea: etapa constă în încălzirea volumului de reacţie la temperatura de 94-96°C (sau 

98°C dacă polimeraza utilizată este extrem de stabilă), temperatura fiind menţinută constantă 

timp de 1-9 minute. Etapă este necesară doar pentru polimerazele care necesită activare prin 

încălzire (hot-start PCR)(7); 

Denaturarea: Această etapă este primul eveniment ciclic şi constă în încălzirea mediului de 

reacţie la 94-98°C pentru 20-30 secunde. Acest lucru produce melting-ul ADN-ului matriţa 

prin distrugerea legăturilor de hidrogen dintre bazele complementare, producându-se două 

molecule de ADN monocatenar; 

Anelarea:Temperatura medului de reacţie este scăzută la 50-60°C pentru 20-40 secunde, 

permiţând anelarea primerilor pe prima matriţa de ADN monocatenar. În general, 

temperatura de anelare este cu 3-5 grade Celsius mai scăzută decât temperatura de melting a 

primerilor utilizaţi. Legăturile stabile de hidrogen între moleculele de ADN sunt formate 

atunci când secventa primer este aproape de secventa complementară a ADN matriţa. 

Polimeraza se leagă de hibridul primer-matrita şi începe formarea de ADN.    

Extensia/elongaţia: temperatura acestei etape depinde de polimeraza utilizată; polimeraza 

Taq prezintă o activitate optimă la temperatura de 75-80°C (8), (9) şi de obicei se utilizează o 

temperatură de 72°C. În această etapă, polimeraza sintetizează o catenă de ADN 

complementar prin adiţia de dNTP-uri, complemetare cu direcţia 5’-3’ a ADN matriţa, 

condensând grupul 5’-fosfat al dNTP cu grupul 3’-hidroxil de la sfârşitul catenei de ADN 

nascente. Timpul de extensie depinde atât de polimeraza utilizată cât şi de lungimea 

fragmentului ce trebuie amplificat. De regulă, la temperatura optimă, o polimeraza va lega 

1000 de baze pe  minut. În condiţii optime, fără limitări date de substart sau reagenţi, la 

fiecare etapă de extensie se dublează cantitatea de ADN ţintă, ducând la o amplificare 

exponenţială a fragmentului de ADN dorit.  

Elongatia finala: Aceasta etapa se face la tempreatura de 70-74°C pentru 5-15 minute dupa 

ultimul ciclu PCR pentru asigurarea ca orice ADN monocatenar este extins complet. 

Etapa finala: aceasta etapa presupune mentinerea produsului de reactie pe timp nedefinit la 

4-15°C in vederea depozitarii pe termen scurt.     



Pentru verificarea ampliconului se utilizeaza electroforeza in gel de agaroza 1% . 

marimea ampliconului este comparata cu un marker de masa moleculara ce contine fragmente 

de ADN cunoscute si care este migrat alaturi de amplicon. 

 

Stadiile PCR 

Reacţia PCR poate fi împărţită în trei stadii: 

Amplificarea exponenţială: la fiecare ciclu cantitatea de produs se dublează 

(presupunând o eficienţă de 100% a reacţiei) (10); 

Leveling off: reacţia încetineşte pe măsură ce polimeraza pierde din activitate şi pe 

măsură ce se consuma reagenţi precum dNTP-urile şi primeri. 

Platou: faza în care nu se mai acumulează produşi de reacţie, datorită epuizării 

reagenţilor şi inactivării enzimei. 

 

Protocol de lucru 

În vederea punerii la punct a condiţiilor de amplificare, s-a realizat o reacţie PCR în 

gradient de temperatură. A fost analizată o probă de ADN din care s-au făcut trei diluţii 

pentru patru concentraţii de ADN (respectiv 25,50,75 şi 100 ng/reacţie), diluţii ce au fos 

amplificatela patru temperaturi de anelare diferite (respectiv 51.9, 53.8, 56.3, 58.1°C). 

Ampliconii obţinuţi au fost migraţi pe gel de agaroza 1% şi vizualizaţi la Transiluminator 

UV.  

Reacţia de amplificare s-a organizat după cum urmează: 

- Pregătirea mixului de reacţie: 

 

Componentele mixului de reacţie 

Reactiv Necesar pentru o proba (μl) 

Tampon de reacţie 4 

MgCl2 2 

dNTP 0.4 

Primer forward 0.6 

Primer reverse 0.6 

ADN Polimerază 0.1 

 

- În tuburile de reacţie de 0.2ml, s-a adăugat 7.7μl mix, cantitatea de probă ADN 

corespunzătoare şi s-a completat cu apă nuclease free până la 20 μl; 

- Programul de amplificare a fost următorul: 

 

Programul de amplificare 

Denumire etapă Temperatura (°C) Durata  Număr de repetări 

Iniţializarea  95 10 minute 1 

Denaturare  95 30 secunde 

35 Anelare  Gradient placă 50 - 60 30 secunde 

Extensie  72 1 minut 

Extensie finală  72 10 minute 1 

Etapa finală 4 ∞ 1 

 

 

Protocol de lucru 
În vederea punerii la punct a condiţiilor de amplificare, s-a realizat o reacţie PCR în 

gradient de temperatură. Ampliconii obţinuţi au fost migraţi pe gel de agaroză 1% şi 

vizualizaţi la Transiluminator UV. Reacţia de amplificare s-a organizat după cum urmează: 

Pregatirea mixului de reacţie: 

 



Componentele mixului de reacţie. 

Reactiv Necesar pentru o proba (μl) 

Tampon de reacţie 4 

MgCl2 2 

dNTP 0.4 

Primer forward 0.6 

Primer reverse 0.6 

ADN Polimerază 0.1 

 

În tuburile de reacţie s-au adăugat 7,7μl mix, cantitatea de probă ADN 

corespunzătoare (75 ng/reacţie) şi s-a completat cu apă liberă de nucleaze până la 20 μl. 

 

Exemplu de calcul al cantităţii componentelor din reacţia PCR. 

NR. 

CRT. 

Sample 

ID 

ADN 

ng/μl matricol 

diluţie 

1/10 μl ADN apa mix mix+ADN total 

1 34 45,78 1071651532 NO 1,64 10,66 7,7 9,34 20 

2 70 50,82 1071651556 NO 1,48 10,82 7,7 9,18 20 

3 85 55,44 1061914098 NO 1,35 10,95 7,7 9,05 20 

4 42 56,26 1061914095 NO 1,33 10,97 7,7 9,03 20 

5 48 56,86 1071651529 NO 1,32 10,98 7,7 9,02 20 

6 71 58,06 1072859355 NO 1,29 11,01 7,7 8,99 20 

7 20 59,85 1553007952 NO 1,25 11,05 7,7 8,95 20 

8 65 63,01 1071651611 NO 1,19 11,11 7,7 8,89 20 

9 73 80,46 1072859585 8,05 9,32 2,98 7,7 17,02 20 

10 3 81,4 10083 8,14 9,21 3,09 7,7 16,91 20 

 

Programul de amplificare a fost următorul: 

 

Programul de amplificare pentru prolactină. 

Denumire etapă Temperatura (°C) Durata  Număr de cicluri 

Iniţializarea 95 2 minute 1 

Denaturare 95 1 minut 

35 
Anelare Gradient 

53,8 – 56 – 58 

1 minut 

Extensie 72 3 minute 

Extensie finală 72 10 minute 1 

Etapa finală 4 ∞ 1 

 

Secvenţele primerilor folosiţi au fost verificate cu FastPCR: 

 

Secventele primerilor utilizaţi la amplificare. 

Nume  Secvenţă Nr. 

nucleotide 

Tm % GC Situs 

restricţie 

Prolactina PRL - Fw    ACC-TCT-CTT-CGG-AAA-TGT-TCA 21 45,3 42,9 Hae III 

PRL - Rv    CTG-TTG-GGC-TTG-CTC-TTT-GTC 21 49,2 52,4 

 

După amplificare, s-a făcut vizualizarea ampliconului de 2500 pb în urma electroforezei pe 

gel de agaroză de 1% 

 se montează pieptenul şi tăviţa sistemului electroforetic; 

 într-un vas Erlenmeyer de adaugă 0,4 agaroză şi 40ml TAE 1X; 

 se încălzeşte până la dizolvarea agarozei; 



 după dizolvarea completă se adaugă 80μl bromură de etidiu;  

 se toarna şi se lasă aproximativ 30’ la temperatura camerei pentru înreţelarea 

agarozei; 

 se îndepărtează pieptenul cu mare atenţie, iar gelul se introduce în aparatul de 

electroforeză; 

 

 
Vizualizarea ampliconilor obţinuţi în reacţia PCR de punere la punct pentru prl 

 

a. proba se amestecă cu tamponul şi se încarcă în godeuri cu o pipetă; 

b. electroforeza se desfăşoară la 80V constant şi la temperatura camerei, timp de 

45 minute; 

c. vizualizarea ADN se realizează pe un transiluminator UV. 

 

În urma punerii la punct, s-a constatat că cel mai bun rezultat s-a obţinut la  56°C 

temperatura de anelare, reacţia PCR făcându-se în continuare cu aceşti parametri.  

 

Verificare primeri FastPCR 

PRL Fw Fast PCR PRL Rv 

Fast 

PCR  

5'-acctctcttcggaaatgttca-3' 5'-ctgttgggcttgctctttgtc-3' Nume Secvenţă Lungime T (°C) 

CG 

(%) 

calitate 

(%) 

Lungime=21 A=5,0 G=3,0 T=7,0 

C=6,0 CG=42,9% 

Lungime=21 G=6,0 T=10,0 

C=5,0 CG=52,4% 

PRL 

Fw acctctcttcggaaatgttca 21 53,7 42,9 85 

Complexitate = 85% Complexitate = 62% TemperaturaDefault =53,7°C 

Eficienţa primerului PCR = 85% Eficienţa primerului PCR= 83% TemperaturaSugimoto =60,1°C 

T = 53,7°C (Allawi's) T = 57,1°C (Allawi's) TemperaturaSantaLucia =57,4°C 

T = 60,1°C (Sugimoto's) T = 63,1°C (Sugimoto's) Temperatura empirică=52,3°C 

T = 57,4°C (SantaLucia's) T = 61,4°C (SantaLucia's) Temperatura de bază=50,5°C 

T = 52,3°C (Tm = 75.1 + 

11.7Log[K+] + 0.41(GC%) - 528/L) 

T = 56,2°C (Tm = 75.1 + 

11.7Log[K+] + 0.41(GC%) - 

528/L) Temperatura medie =53,0°C 

T = 50,5°C (Tm = 64.9 + 41(nG + 

nC - 16.4)/L) 

T = 54,4°C (Tm = 64.9 + 41(nG 

+ nC - 16.4)/L)  

54,8 58,44 Name Secvenţă Lungime Tm CG calitate 



(°C) (%) (%) 

Coeficient de extracţie = 196400 

L/(mol·cm) 

Coeficient de extracţie = 176600 

L/(mol·cm) 

PRL 

Rv ctgttgggcttgctctttgtc 21 57,1 52,4 83 

Greutate moleculară= 6356 g/mol 

Greutate moleculară = 6401 

g/mol TemperaturaDefault =57,1°C 

OD260 = 1,000 OD260 = 1,000 Temperatura Sugimoto =63,1°C 

µg    = 32,363 µg    = 36,246 Temperatura SantaLucia =61,4°C 

nmol  = 5,092 nmol  = 5,663 Temperatura empirică=56,2°C 

100µM = dizolvat în 50,92 µl de apă 

MQ sau TE buffer 

100µM = dizolvat în 56,63 µl de 

apă MQ sau TE buffer Temperaturade bază=54,4°C 

  Temperatura medie =56,7°C 

 

Tehnica RFLP 

Fragmentul de 2,5 kpb amplificat a fost digerat cu ajutorul enzimei. Produsul de 

digestie a fost vizualizat pe gel de agaroză 3%. 

RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism) sau digestia enzimatică a 

ADN în vederea identificării polimorfismelor este o tehnică care exploatează variaţiile din 

secvenţele moleculelor de ADN omolog. În analiza RFLP, proba ADN amplificată prin 

tehnica PCR descrisă mai sus este digerată cu ajutorul unei enzime de restricţie, rezultând 

fragmente de ADN cu lungimi diferite, denumite fragmente de restricţie, care sunt separate în 

funcţie de mărimea lor prin migrare pe gel de agaroză de diverse concentraţii.  

Reactivi utilizaţi 
- Tampon de restricţie 10X (Buffer C, Promega); 

- Albumina serică bovină acetilată 10mg/ml; 

- Enzimă de restricţie HaeIII (Promega Corp., USA) 10 u/μl; 

- Apă liberă de nucleaze. 

Aparatura 
- Termobloc; 

- Sistem de electroforeză; 

- Transluminator. 

 

Verificarea restricţiei ampliconului cu HaeIII pe NEBcutter 

 
Poziţia segmentului 
(blunt – 5’ ext. – 3’ ext.) 

 5’... Sit cu flancuri ...3’  
 

 1  204 193 TGTCCCAATG GG CC TGGCGACTGT  

 2  343 332 TCATTACCAT GG CC CTCAACAGCT  

 3  587 576 GATGATATTT GG CC AAGTTATTCC  

 

Reacţia de restricţie 

Produsul PCR va fi supus digestiei cu enzima de restricţie HaeIII. În vederea restricţiei se vor 

adăuga reactivii din tabelul 8. Digestia se desfăşoară la 37°C, timp de 3 ore. 

Fragmentele obţinute au fost migrate în gel de agaroză 3%, la 60V, la temperatura 

camerei. Fragmentele de ADN rezultate au fost vizualizate la transiluminatorul UV. 

 

Componentele reacţiei de restricţie. 
Componente Volum (μl) 

Tampon C 10X 2 

BSA acetilată 0,5 

Amplicon PCR 15 

HaeIII 0,5 

Apă 2 

Volum total 20 

http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=07b8278c-M27057.1&enzname=HaeIII&recpos=202
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=07b8278c-M27057.1&enzname=HaeIII&recpos=341
http://tools.neb.com/NEBcutter2/enz.php?name=07b8278c-M27057.1&enzname=HaeIII&recpos=585


Fragmentul de 2,5 kbp a fost amplificat (A).  Digestia cu enzima de restricţie HaeIII 

diferenţiază alelele în A şi B. Alela A conţine trei situsuri de restricţie  rezultând astfel 4 

fragmente de 1400, 530, 360 şi 150 pb, în timp ce prezenţa unui situs suplimentar pe alela B 

duce la apariţia celul de-al cincilea fragment (1400, 530, 360, 150 şi 20 pb B). 

 

 
 A                                                               B                          

Amplificare PCR (A) şi RFLPcu HaeIII (B) la gena prl ovină. Produsul PCR a fost 

vizualizat pe gel de agaroză 1%. Coloana 1: Marker ADN; coloanele 2-8: probe 

amplicon ADN ovin. Produşii de restricţie cu HaeIII au fost vizualizaţi pe gel de 

agaroză 3%. Coloana 1: Marker ADN; coloanele 2, 4, 6, 9:  genotip BB; coloanele 3 şi 5: 

genotip AA; coloanele 7 şi 8: genotip AB. 

 

După cum se poate observa în figura 21, circa 30% din animale au prezentat un locus de 

restricţie suplimentar, care a dus la apariţia unui segment suplimentar de 700 pb 

 

β-lactoglobulina 

Optimizarea reacţiei PCR s-a realizat respectând etapele descrise la prolactină. 

Secvenţele primerilor folosiţi au fost următoarele: 

 

Secventele primerilor utilizati la amplificare  

Secventa Marime amplicon (kb) 

Forward: CAACTCAAGGTGCCTCTCCA 
120 

Reverse: CTTCAGCTCCTCCACGTACA 

 

După amplificare, s-a făcut vizualizarea ampliconului de 120kb în urmaelectroforezei pe gel 

de agaroza de 2% realizată astfel: 

 se montează pieptănul şi tăviţa sistemului electroforetic; 

 într-un vas Erlenmeyer de adaugă 0,8g agaroză şi 40ml TAE 1X; 

 se încălzeşte la dizolvarea agarozei; 

 după dizolvarea completă se adaugă 80μl bromură de etidiu; 

 se toarnă şi se lasă aproximativ 30’ la temperatura camerei pentru a se solidifica; 

 se îndepărtează pieptănul cu mare atenţie, iar gelul se introduce în aparatul de 

electroforeză; 

 proba se amestecă cu tamponul şi se încarcă în godeuri cu o pipetă automată; 



 electroforeza se desfăşoară la 80V constant şi la temperatura camerei, timp de 45 

minute; 

 vizualizarea ADN se realizează pe un transiluminator UV. 

În urma punerii la punct, s-a constatat că cel mai bun rezultat s-a obţinut la 

concentraţia de 75ng ADN şi 60°C temperatura de anelare, reacţia PCR fiind făcută în 

continuare cu aceşti parametri.  

 

Tehnica RFLP 

În biologia moleculară, Restriction Fragment Lenght Polymorphism, sau RFLP 

este o tehnică ce exploatează variaţiile din secvenţele moleculeor de ADN omolog. Se referă 

practic la diferenţa dintre bucăţi de ADN homolog ce prezintă diverese locuri de restricţie 

pentru o anumită enzimă, precum şi tehnica de laborator prin care se evidenţiază aceste 

segmente. În analiza RFLP, probă ADN amplificată prin tehnica descrisă mai sus, este tăiată 

în bucăţi, denumite fragmente de restricţie, şi sunt separate în funcţie de lungime pe gel de 

agaroză de diverse concentraţii.  

 

Reactivii utilizaţi: 

- Tampon de restricţie 10X (Buffer C, Promega); 

- Albumină serică bovină acetilată 10mg/ml; 

- Enzimă de restricţie RsaI 70u/μl; 

- Apă nuclease-free. 

Aparatură: 

- Termobloc; 

- Sistem de electroforeză; 

- Transluminator. 

Reacţia de restricţie 

Produsul PCR va fi supus digestiei cu enzima de restricţie RsaI. Digestia se desfăşoară la 

37ºC, timp de 3 ore. 

Componentele reacţiei de restricţie. 
Componente Volum (μl) 

Buffer C 10X 2 

BSA acetilată 0.5 

Amplicon PCR 15 

RsaI 0.5 

Apă nuclease-free 2 

Volum total 20 

 

Fragmentele obţinute au fost migrate în gel de agaroză 2%, la 60V, la temperatura 

camerei. ADN a fost vizualizat la transiluminatorul UV. 

 

k-cazeina 

Tehnica PCR utilizată în amplificarea secvenţei din gena CSN3 nu va mai folosi 

RFLP, ci amplificarea a doi produşi, cu ajutorul unui singur primer forward şi a doi primeri 

reverse (Maria Feligini şi col.).  

Condiţiile de amplificare au fost optimizate la fel ca la β-lactoglobulină, temperatura 

optimă de anelare constatându-se a fi 56°C. 

 

Secvenţele primerilor utilizaţi la amplificare (Maria Feligini şi col.). 
Secvenţa Mărime amplicon (kb) 

Forward: CTTCGATGACAAAATAGCCAA 85 alela T, 

Respectiv 

97 alela C 
Reverse1: AATTGAGTCCATAACTAGGA 

Reverse2: AATTGAGTCCATAACTAGGG 



 

Vizualizarea ampliconului s-a făcut pe gel de agaroza 2%, cu bromura de etidiu, la 80V. 

Echilibrul Hardy-Weinberg a fost testat utilizând metoda lui de Ford (1971) la evaluarea 

moliei tigru. Ipoteza nulă admite prezenţa proporţiei Hardy-Weinberg în populaţia testată.  

Echilibrul Hardy-Weinberg se poate sintetiza astfel: „Într-o populaţie mare în care 

împerecherea este întâmplătoare, frecvenţa genelor şi fenotipurilor sunt constante din 

generaţie în generaţie în absenţa mutaţiei, migraţiei şi selecţiei, iar frecvenţa genotipurilor 

este determinată de frecvenţa genelor" 

Pentru testare, se calculează genotipurile şi frecvenţele alelice. Condiţia de echilibru 

la populaţiile panmictice este descrisă prin expansiunea binomială: 

                                                                        
respectiv: 

                                                                        
După expansiune, se va obţine expresia: 

          
unde: 

p şi q sunt frecvenţe alelice iar p
2
, q

2
 sunt fracţii ale indiviziilor homozigoţi p şi q din 

populaţie şi  2pq este fracţia indivizilor heterozigoţi.  

Frecvenţa alelică a fost calculată utilizând formula următoare: 

  
         

               
 

unde p este frecvenţa alelică a primei alele (A) iar OAA, OAa şi Oaa sunt genotipurile 

observate. 

Valorile aşteptate pentru echilibrul H-W au fost calculate astfel: 

 

         

         

         
Unde EAA, EAa şi Eaa sunt valorile aşteptate pentru genotipuri, p şiq sunt frecvenţele 

alelice şi n este numărul indivizilor din populaţie. 

Ipoteza nulă este testată cu testul Pearson, chi pătrat: 

   
          

   
 

         
 

   
 

          

   
   

Unde  OAA, OAa,Oaa, EAA, EAa şi Eaa sunt definite în mai sus. 

Gradele de libertate ale condiţiei de echilibru Hardy-Weinberg sunt calculate: 

                                            
Nivelul de semnificaţie pentru un grad de libertate este 3,84 (pt. 5%), şi valorile sub 

acest nivel nu resping ipoteza nulă. 

Verificarea conditiei de echilibru Hardy-Weinberg s-a facut prin compararea 

valorilor observate cu valorile estimate prin aplicarea condiţiei de echilibru:  

 

fAA = fA
2
; 

fAB = 2*fA*fB; 

fBB = fB
2
. 

Unde: fAA, fAB si fBB sunt frecventele genotipurilor AA, AB respectiv BB, iar fA si fB 

sunt frecventele alelelor A respectiv B.  

 

Rezultate  

Pentru caracterizarea genetica a populatiei si calcularea efectului markerilor, au fost 

genotipate 50 de oi. Standardul minim pentru caracterizarea genetica a unei populatii (stipulat 

de FAO) este de 30 de animale.    



La extracţia de ADN din probele de sânge colectate de la oile din rasa Carabaşă s-au 

obţinut concentraţii de ADN cu următorii parametri statistici: 

 

 

 

 

 

Parametrii statistici obţinuţi 

Parametru Concentraţie ADN ng/μl 

Media 96.04117 

Eroarea standardizată 5.157146 

Deviaţia standard 45.25377 

Variant probei 2047.904 

Amplitudinea  235.88 

Minimum 43.45 

Maximum 279.33 

 

Verificarea integrităţii ADN s-a realizat pe gel de agaroză 1%, cu bromură de etidiu, 

la 80V.  

 

 
Verificare ADN pe gel de agaroză 1% 

 

Prolactina 

Genotipurile genei prl au înregistrat frecvenţe de 39% pentru genotipul AA, 28% pt 

AB şi 33% pentru BB. Alela A înregistrează o frecvenţă de 53%, în timp ce alela B doar 

47%.  

 

Frecvenţa alelelor şi genotipurile determinate pentru gena prl la oaia Cap Negru de 

Teleorman. 

Rasa 
Număr de 

animale 

Genotip % Frecvenţa alelică 

AA         AB          BB A            B 

Cap Negru de Teleorman 81            39         28          33    0.53       0.47 

 

Valorile asteptate şi observate pentru genotipurile PRL  prezintă dezechilibru Hardy-

Weinberg. 

 

Genotipuri asteptate şi observate pentru gena PRL gene 

Genotip Observat Asteptat 

AA 32 23 

AB 23 41 

BB 26 17 



χ
2
 la 1 DF şi 5% grad de 

semnificaţie 

3.85 3.85 < 8.6* 

 χ
2
 calculat 8.6 

*ipoteza nulă este respinsă 

 

Dezechilibrul Hardy-Weinberg pentru gena PRL arată efectuarea unei selecţii 

empirice în favoarea genotipului AA şi scăderea ponderii genotipurilor  AB şi BB. 

 

β-lactoglobulina 

Evaluarea distributiei genotipice a genei pt β-lactoglobulină s-a facut prin digestia 

produsilor de amplificare cu enzima RsaI.  

In urma amplificarii cu primerii descrisi de Dario C. si col, (Small Ruminant 

Research 2008),s-a obtinut un produs cu marimea de 120 Kb observabil pe gel de agaroză 

1%:  

 

 
Vizualizare produs amplificare agaroză 1% 

 

 

În urma restriţiei s-au putut identifica exemplarele homozigote AA, BB şi 

heterozigote AB. Alela A prezinta 3 fragmente de 66, 37 respectiv 17 kb iar alela B prezintă 

două fragmente, de 107 respectiv 17 kb.  

 

 
 

Profilele de restricţie pentru genotiparea locusului β-lactoglobulinei. 

 

RsaI digestion 

PCR 



Distributia alelelor de β-lactoglobuliă şi genotipurile sunt prezentate în tabelul 

urmator: 

 

Frecvenţa alelelor şi genotipurile determinate pentru gena β-lactoglobulinei 

Rasa Număr de animale 

Genotip % Frecvenţa alelică 

 AA         AB          BB A            B 

Carabaşă 81 49.4%     37%       13.6% 0.68         0.32 

 

 

Prin comparatie, se poate observa ca se indeplineste conditia de echilibru. 

 

Valorile observate comparative cu cele aşteptate la cele trei tipuri de genotip pentru 

gena β-lactoglobulină 
genotip valori observate valori asteptate 

AA 0.49 0.46 

AB 0.37 0.44 

BB 0.14 0.10 

 

 

Corelatia dintre valorile observate si cele asteptate a fost: 

 

Corelatie 

    Coloana 1 Coloana 2 

Coloana 1 1 

 Coloana 2 0.960127 1 

 

k-cazeina 

La evaluarea genotipurilor de cazeina prin tehnica descrisa de Felignini si col., in 

urma vizualizarii ampliconilor pe gel de agaroza 2%, s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

 
Vizualizare produs amplificare csn3 agaroza 2% 

 

Frecvenţa alelelor şi genotipurile determinate pentru gena k-cazeinei. 

Rasa Număr de animale 
Genotip % Frecvenţa alelică 

CC        CT          TT C         T 

Carabaşă 81 0%       100%       0% 0.5      0.5 

 



Verificarea condiţiei de echilibru Hardy-Weinberg s-a făcut prin compararea 

valorilor observate cu valorile estimate prin aplicarea conditiei de echilibru. 

Prin comparaţie, se poate observa că se îndeplineşte condiţia de echilibru (, 

constatandu-se polimorfism. Cu toate acestea, se recomandă extinderea cercetării pe un 

efectiv de pe un areal mai extins. 

 

Valorile observate comparative cu cele aşteptate la cele trei tipuri de genotip pentru 

gena k-cazeină 
genotip valori observate valori asteptate 

CC 0 0.25 

CT 1 0.5 

TT 0 0.25 

 

 

Activitatea 1.5 Evaluarea genomica a animalelor prin metoda ssGBLUP 

Ameliorarea animalelor reprezintă modificarea dirijată a potenţialului productiv, a 

caracterelelor ereditare, a genofondului populaţiilor de animale domestice, în direcţia dorită 

de om (Draganescu,C., 1979). 

              Până în zilele noastre, ritmul de ameliorare genetică a fost în general sub 1% anual; optimizarea 

programelor de ameliorare a determinat creşterea acestui ritm în jur de 2% anual (Draganescu,C., 1979). 

 

Obiective de ameliorare 

 Ameliorarea caracterelor producţiei de lapte şi carne la ovine se poate realiza prin: 

 creştere în rasă curată, cu ameliorarea concomitentă a caracterelor care stau la baza 

producţiei de lapte şi carne; 

 creşterea unei linii de oi ameliorată pentru lapte şi a unei linii de berbeci ameliorată  

pentru carne, care produc prin încrucişare descendenţi destinaţi sacrificării pentru 

producţia de carne. 

 Ultima variantă este substanţial mai complexă şi constă în ameliorarea disociată a 

producţiei de lapte şi carne în cele două linii şi producerea heterozisului caracterelor care stau 

la baza producţiei de carne. Ameliorarea fiecărei linii se bazează pe obiective de ameliorare 

mai simple, ceea ce măreşte eficienţa selecţiei. Produşii obţinuţi prin încrucişare sunt mai 

sănătoşi, mai viguroşi, mai uniformi. În plus, mieii rezultaţi din încrucişare beneficiaza de 

suficient lapte. O complicaţie majoră este testarea valorii combinative a celor două linii 

pentru realizarea unui efect heterozis cît mai mare la producţia de carne. Producţiile realizate, 

abstracţie facînd de lînă şi piei, sunt: producţia de lapte (numai de la linia de lapte), producţia 

de carne de la linia de carne (calitativ cea mai bună), producţia de carne de la linia de lapte 

(calitativ mai puţin bună) şi producţia de carne de la metişi (în cantitate mai mare şi cu o 

calitate intermediară). 

 Creşterea în rasă curată a unei populaţii de oi pentru lapte şi carne este mai puţin 

complexă şi nu exclude valorificarea superioară a oilor reformate pentru nivelul producţiei, 

care vor fi încrucişate cu berbeci din rase de carne pentru obţinerea mieilor destinaţi 

producţiei de carne.  

 În esenţă, ameliorarea pentru lapte şi carne a unei populaţii de ovine implică relaţii 

antagonice, ceea ce nu exclude o corelaţie pozitivă mediată de masa corporală. Consecinţa 

ameliorării va fi berbeci şi oi mai mari, care produc în acelaşi timp mai multă carne şi mai 

mult lapte (marfă şi pentru miei), ceea ce implică necesitatea ameliorării alimentaţiei. 

 În multe ţări Mediteraneene, oile sunt frecvent utilizate pentru producţia de carne şi 

lapte. În cele mai multe sisteme de producţie, oile sunt mulse după perioada de supt cel puţin 

30-45 zile, fătările având loc Toamna târziu - Iarna devreme, iar  lactaţia / mulsul până vara 

devreme. 



 În cele ce urmează ne referim la ameliorarea ovinelor în rasă curată pentru lapte şi 

carne. 

 

 Alegerea rasei 

 Obiectul ameliorării în rasă curată pentru lapte şi carne îl poate face în ţara noastră 

rasa Karabaşă, precum şi linia Palas. Pentru rasele foarte extensive, care valorifică resursele 

de pajişti din zona montană şi colinară (rasa Ţurcană şi Ţigaie), ameliorarea pentru carne – 

lapte nu pare adecvată. În acest caz, mai adecvată pare ameliorarea moderată pentru lapte, iar 

pentru prolificitate în limita a doi miei, ceea ce creşte şi producţia de carne. 

 

 Alegerea caracterelor de selecţie 

Alegerea caracterelor de selecţie este o problemă majoră. Trebuie considerate numai 

caracterele relevante pentru selecţia populaţiei date într-o conjunctură pedo-climatică, 

tehnologică şi economică dată. Dintre caracterele cunoscute şi care au importanţă economică, 

trebuie considerate însuşirile care au o heritabilitate semnificativ diferită de zero şi un 

coeficient de variaţie genetic mai mare, care pot fi măsurate uşor şi corect. Alegerea 

caracterelor trebuie să aibă în vedere şi scurtarea intervalului de generaţie. 

Pentru ansamblul caracterelor considerate are importanţă şi corelaţia genetică a 

caracterelor. Antagonismul caracterelor alese poate determina o selecţie ineficientă. 

 Alegerea caracterelor de selecţie este fundamentală, pentru că, şi atunci când se face o 

alegere atentă, dar nu suficient de atentă la numărul caracterelor şi multitudinea 

antagonismelor, chiar dacă obiectivul de selecţie este construit corect, poate rezulta un 

progres genetic nul. 

 Pentru determinarea efectivă a obiectivului şi indexului de selecţie, este necesar să fie 

determinaţi parametrii genetici şi fenotipici pe populaţia de ameliorat. Pentru analiză 

preliminară se vor folosi parametrii estimaţi ca medii ale estimaţiilor, obţinute de către un 

mare număr de autori, şi publicaţi în “A review of genetic parameter estimates for wool, 

growth, meat and reproduction traits in sheep “ (E. Safari, N.M. Fogarty*, A.R. Gilmour – 

2005). Datele concrete citate se referă la rasele mixte de carne – lână. 

  

Masa corporală 

În prima etapă, selecţia pentru carne se va limita le selecţia pentru masă corporală, 

care are un rol predominant în selecţia pentru carne. După parcurgerea cu succes a acestei 

etape, se poate trece la o etapă superioară, care va aborda şi ameliorarea calitativă a cărnii. 

Heritabilitatea greutăţii corporale creşte cu vârsta (0.19 la naştere, 0.31 la vârsta 

adultă), în timp ce coeficientul de variaţie descreşte de la 17 la 10% . Sporul mediu zilnic are 

heritabilitatea egală cu 0.17, iar coeficientul de variaţie aproximativ 20% . 

Masa corporală fiind un caracter autosomal, o cantitate importantă a producţiei de 

carne  rezultă prin îngrăşarea berbecuţilor, care pot fi destinaţi exportului, alte cantităţi 

importante şi corelate pozitiv cu prima categorie fiind carnea de miel pentru Sărbătoarea de 

Paşti şi carnea rezultată din reforma practicată la femele şi masculi, urmată eventual, de 

îngrăşare. Ameliorând producţia de carne prin berbecuţi la îngrăşat, se ameliorează implicit 

prin efectul corelat al selecţiei şi celelalte 2 categorii ale producţiei de carne. Astfel, fără a 

pierde din generalitate, ne putem referi numai la carnea produsă prin îngrăşarea berbecuţilor. 

Prin urmare, berbecii trebuie să fie selecţionaţi pentru producţia de carne prin greutatea 

corporală sau sporul mediu zilnic al masculilor la o anumită vârstă, care trebuie optimizată 

(cu mărirea vârstei, creşte heritabilitatea masei corporale,  intervalul de generaţie şi 

dificultatea măsurării).  

Deoarece masculii au o masă corporală mai mare, este util să se examineze dacă 

dimorfismul sexual pentru mărimea corporală ar putea fi exploatat prin selecţia liniilor de 

masculi în plus peste selecţia autosomală.  

 



Prolificitatea oilor 

Creşterea prolificităţii se poate realiza prin selecţie pentru numărul de miei la fătare, 

rata ovulaţiei şi circumferinţa scrotului la berbec. Odată cu creşterea numărului de miei la 

fătare poate creşte şi mortalitatea acestora, mai ales în sistemele extensive. Valoarea maximă 

a prolificităţii nu este şi optimă. Valoarea optimă depinde de sistemul de management şi 

resursele de hrană. In USA, Australia şi New Zealand, numărul mieilor născuţi este genetic 

evaluat. Alte carcatere similare, dar mai puţin utilizate din cauza unei heritabilităţi mai mici, 

sunt numărul de miei înţărcaţi / viabili. În condiţiile actuale este de dorit obţinerea a doi miei 

la fătare, valorile mai mari sau mai mici nefiind de dorit. 

 Numărul de miei la fătare are o heritabilitate de aproximativ de 0.10-0.13 şi un 

coeficient   de variaţie de 0.34-0.36. 

În afara obiectivului de selecţie a caracterelor cantitative discutat aici, în scopul 

ameliorării viabilităţii mieilor, este utilă cariotipizarea berbecilor pentru depistarea 

anomaliilor genetice. 

 

Producţia de lapte 

 Selecţia simultană pentru lapte şi carne are sens, laptele fiind necesar în primul rând 

creşterii mieilor.  

Ca urmare a selecţiei, cele două caractere se pot ameliora concomitent prin 

ameliorarea masei corporale, ceea ce va mări şi cantitatea de hrană consumată. Este evident 

că selecţia pentru carne şi pentru lapte nu poate fi dusă la extrem pentru cele două caractere, 

adică nu putem cumula rezultatele obţinute prin selecţia disociată a celor două caractere pe 

populaţii diferite. 

Producţia de lapte este caracter autosomal, exprimat numai la un sex. Ambele sexe 

vor fi selecţionate pentru producţia de lapte. Heritabilitatea producţiei pe lactaţie este 

aproximativ 0.3 pentru cantitatea de lapte, conţinutul de grăsime si conţinutul de proteină, 

0,35 pentru cantitatea de grăsime şi 0,45 pentru cantitatea de proteină (David L. Thomas). 

Aşa cum arată N. Carolino, A.S. Lopes and L.T. Gama în  „Genetic parameters for 

dairy and growth traits in dual-purpose sheep” (7th World Congress on Genetics Applied to 

Livestock Production, August 19-23, 2002, Montpellier, France ), nu este un antagonism 

genetic puternic între producţia de lapte şi efectul genetic direct pentru greutatea la înţărcare. 

 Evaluarea genetică se poate face prin procedeul BLUP – Animal model, pentru care 

existenţa unei baze de date este esenţială. 

  

Producţia de lână 

 Deşi producţia de lână a fost, mai este şi va fi importantă, conjunctura economică este 

nefavorabilă producţiei de lână în ţara noastră, ca o consecinţă a utilizării fibrelor sintetice şi 

a importului haotic, necontrolat şi iresponsabil de lână ieftină. Totuşi, o parte importantă a 

reliefului ţării o reprezintă munţii şi colinele, ale căror pajişti au fost exploatate, menţinute şi 

ameliorate în istoria milenară a poporului nostru prin creşterea oilor. Acestea, nu numai că au 

reprezentat o sursă majoră de lapte – carne - lână  - blănuri pentru populaţie, dar au salvat de 

la eroziune relieful ţării şi au menţinut entitatea naţională.  

 Importanţa producţiei de lână în ţara noastră va fi cu timpul reconsiderată, dar în 

prezent lâna este o marfă greu vandabilă. Potenţialul genetic al producţiei de lână al raselor 

existente în ţară trebuie menţinut, pentru a nu relua procesul de ameliorare într-o etapă 

viitoare. Pentru aceste raţiuni producţia de lână nu va fi ignorată. În ipoteza selecţiei pentru 

lapte şi carne, producţia de lână, cel puţin cantitativ, va fi selecţionată pentru nivel staţionar. 

Producţia de lâna va intra în obiectivul şi indexul de selecţie şi pentru că producerea lânii este 

consumatoare de resurse de hrană şi este o condiţie a stării de sănătate. 

 Heritabilitatea cojocului este la rasele de lână-carne aproximativ 0.38, iar a lânii 

spălate 0.48.  Coeficientul de variaţie este cca 15%. Diametrul fibrei are heritabilitatea 0.52-

57 . 



Definirea obiectivului de ameliorare 

Obiectivul de ameliorare este o funcţie a valorilor aditive ale caracterelor de ameliorat 

prin selecţie şi a importanţei lor relative. Importanţa relativă poate fi determinată prin una din 

urmatoarele variante: 

- Valori relative economice, concepute pentru îmbunătăţirea venitului fermei. Valoarea 

relativă economică a unui caracter este modificarea profitului determinată de modificarea cu 

o unitate a caracterului, dacă restul caracterelor considerate nu se modifică. 

- Valori relative determinate de direcţia de ameliorare, care rezultă ca diferenţă dintre tipul 

productiv de perspectivă şi tipul productiv actual al populaţiei de ameliorat (Corneliu 

Drăgănescu, Franz Singer - 1974). Tipul productiv actual este cunoscut la un moment dat, iar 

tipul productiv de perspectivă poate rezulta din considerente biologice, genetice sau de piaţă. 

 Obiectivul de ameliorare (H), denumit şi genotip agregat, se poate defini ca o 

combinaţie lineară a valorilor aditive ale caracterelor considerate, având ca ponderi 

importanţa relativă a caracterelor: 

 H = α1a1 + α2a2 +...+ α2an  , 

în care 

αi = valoarea relativă a caracterului i ; 

ai = valoarea de ameliorare (adevărată şi neobservabilă) a caracterului i ; 

n = numărul caracterelor considerate în obiectivul de ameliorare. 

 Valorile a1, a2, ... , an nu sunt observabile, dar se evaluează ca valori â1, â2, ... , ân din 

informaţii fenotipice (performanţe sau criterii de selecţie), parametrii genetici şi fenotipici şi 

relaţiile de înrudire ale animalelor evaluate genetic. Se recomandă pentru calcul metoda 

BLUP/Animal Model. 

Indexul de selecţie (I), necesar ierarhizării şi alegerii animalelor se calculează prin 

formula: 

I = α1 â1 + α2 â2 +...+ α2 ân  , 

 Formele lineare sunt mai eficiente decât cele care conţin exponenţi sau fracţii. 

O altă  alternativă pentru calcularea indexului este 

I = b1X1 + b2X2 +  ... + bmXm   , 

în care X1, X2, ... , Xm sunt deviaţii fenotipice rezultate din criteriile de selecţie 

(performanţele considerate). În acest caz, vectorul b al coeficienţilor rezultă din ecuaţia Pb = 

Gα , în care P este matricea de varianţă-covarianţă pentru X1, X2, ... , Xn , iar  G este matricea 

de varianţă-covarianţă pentru    a1, a2, ... , an . 

 În cazul utilizării procedeului BLUP, nu este necesar să se calculeze b.  

 În cazul metodei tipului productiv de perspectivă (Corneliu Drăgănescu, Franz Singer 

- 1974), vectorul b  din indexul I rezultă în mod direct, fără să fie necesar un genotip agregat, 

dar procedeul BLUP face neinteresantă utilizarea directă a indexului I. În schimb, metoda 

tipului productiv de perspectivă se poate folosi pentru a construi obiectivul de selecţie 

(genotipul agregat), căci vectorul α  rezultă indirect, pentru un obiectiv de selecţie subjacent, 

din ecuaţia   Pb = Gα : 

 α = G
-1

Pb  , 

ceea ce permite construirea indexului I consecutiv aplicării procedeului BLUP. 

 Pe baza tipului productiv de perspectivă se va elabora indexul de selecţie pentru oi şi 

indexul de selecţie pentru berbeci, liberi de ponderi economice. 

 Indexul de selecţie pentru oi va avea în vedere numărul de miei la fătare care trebuie 

să devină în perspectivă 2, producţia de lapte - care trebuie să tindă către un anumit nivel care 

se va preciza ulterior, şi caracterele producţiei de lână (cantitatea şi eventual calitatea) – care 

trebuie să rămână staţionare. 

 Indexul de selecţie pentru berbeci  va implica toate caracterele considerate la oi şi în 

plus masa corporală sau sporul mediu zilnic la o vârstă dată – care trebuie să tindă către un 

anumit nivel de precizat. 

 



Teoria generală a procedeului BLUP 

 Rezolvarea problemei mediilor necunoscute în teoria indexului de selecţie conduce la 

metoda celor mai mici pătrate generalizată introdusă de Aitken (GLS). Henderson (1963, 

1973, 1974) a denumit aceasta metodă Best Linear Unbiased Prediction (BLUP). 

 Este de dorit ca un estimator al valorii de ameliorare să fie nedeplasat (unbiased), 

adică fără eroare sistematică, şi de varianţă minimă. În clasa estimatorilor lineari această 

proprietate o au estimatorii produşi prin metoda BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) sau 

metoda modelului mixt, ambele elaborate de C.R.Henderson. 

 Fie modelul mixt 

  y = Xb + Zu + e    , 

în care y este vectorul performanţelor, b vectorul efectelor fixe cu matricea de incidenţă 

cunoscută X, u vectorul efectelor aleatoare cu matricea de incidenţă cunoscută Z şi matricea 

de varianţă-covarianţă G şi e vectorul efectelor reziduale cu media nulă şi matricea de 

varianţă-covarianţă R. 

 Valorile vectorilor b şi u se pot estima prin metoda modelului mixt, elaborat de CR 

Henderson, şi care sunt soluţii BLUP: 

 Modelul mixt poate fi considerat în toată generalitatea, componentele vectorilor y, b şi 

u  fiind, eventual, de natură diferită. În consecinţă, acest model poate fi adaptat oricăror 

factori de influenţă. Pentru ca modelul să descrie mai multe caractere, în componenţa 

combinaţiei lineare care descrie performanţa unui individ privind un anumit caracter, efectele 

privitoare la alt caracter vor avea coeficienţi nuli. 

 Uzual, componentele vectorilor u şi e satisfac ipotezele de omogenitate a varianţelor 

şi de normalitate. Totuşi, heterogeneitatea varianţelor poate fi o realitate. Ignorarea 

heterogeneităţii varianţelor poate reduce exactitatea procedeelor de ierarhizare şi de selecţie. 

 Pentru a depăşi dezavantajele varianţelor heterogene se recomandă transformarea 

datelor în scopul omogenizării varianţelor şi dezvoltarea unor metode robuste, insenzitive la 

heterogeneitatea moderată a varianţelor. 

 Sistemul de ecuaţii ale modelului mixt are o generalitate impresionantă. Etape 

importante în valorificarea potenţialului ecuaţiilor modelului mixt sunt: 

- discutarea flexibilităţii generale ale tehnicilor modelului mixt pentru evaluarea taţilor 

(Henderson, 1974); 

- utilizarea tuturor rudelor în predicţia intracireadă ale valorilor de ameliorare şi ale 

abilităţilor de producţie (Henderson, 1974); 

- utilizarea înrudirii între taţi pentru creşterea preciziei de evaluare a taţilor (Henderson,  

1975); 

- calcularea inversei matricii de înrudire determinată de taţi şi bunici materni într-o  

populaţie neconsangvinizată / consangvinizată (Henderson, 1975, 1976); 

- utilizarea matricii de înrudire în evaluarea multicaracter a taţilor (Henderson, 1976); 

- separarea valorii genetice aditive şi neaditive prin procedeul BLUP (Henderson, 1977,  

citat de Lin şi Lee, 1989); 

- separarea valorii genetice aditive şi neaditive prin procedeul BLUP şi estimarea 

componentelor de varianţă aditivă şi neaditivă prin metoda verosimilităţii maxime 

restricţionată - REML (Henderson, 1985). 

 Din cauza dificultăţilor statistice şi informatice, nu toate rezultatele teoretice sunt 

aplicate în practică. Ignorarea consecinţelor determinate de efectele neaditive, ca şi ignorarea 

interacţiunilor genotip-mediu, sunt cauze ale nepotrivirii valorilor de ameliorare determinate 

pentru aceeaşi tauri în ţări diferite. Alte cauze ale acestor nepotriviri sunt alegerea bazei 

genetice şi  definirea grupelor genetice. 

 Evaluarea genetică a reproducătorilor se face pe baza procedeului BLUP – Animal 

model, single trait / multitrait. Valorile de ameliorare estimate vor fi utilizate pentru 

indexarea reproducătorilor, în baza obiectivului de selecţie calculat prin metoda tipului de 

perspectivă.   



Rolul major al aplicării ştiinţei geneticii cantitative în zootehnie, este acela de a 

evidenţia şi cuantifica elementele care contribuie la formarea fenotipului caracterelor 

economic utile. Astfel, genetica cantitativă este chemată să identifice toate elementele 

constitutive ale fenotipului, să determine cât din manifestarea fenotipică a unui caracter este 

determinată genetic şi cât de mediu şi astfel să se stabilească în ce măsură valoarea unui 

caracter se va transmite în descendenţă. 

Aici îşi are practic punctul de plecare ameliorarea genetică a animalelor (sinonim 

îmbunătăţire genetică). Singurul mijloc practic al crescătorului pentru controlul eredităţii 

animalelor sale este „libertatea parţială de a decide câţi urmaşi va avea fiecare animal şi 

latitudinea de a alege animalele care vor fi folosite la reproducţie, precum şi mijlocul de 

împerechere” (L u s h, 1945). Ameliorarea genetică a animalelor se defineşte ca un proces de 

modificare dirijată a potenţialului productiv, a caracterelor ereditare, a genofondului 

populaţiilor de animale domestice, în direcţia dorită de om (D r ă g ă n e s c u, 1979). Pentru a 

îmbunătăţi genetic populaţiile, este absolut necesar să se selecţioneze în generaţia curentă 

indivizii buni genetic, respectiv acei indivizi care au cea mai mare valoare de ameliorare 

pentru caracterele economic utile (practic cei care vor transmite superioritatea performanţei 

lor descendenţilor), ei devenind părinţi ai generaţiei următoare. Astfel, ameliorarea genetică a 

animalelor se referă la organizarea reproducţiei populaţiei în ansamblu şi astfel, această 

ştiinţă lucrează cu populaţia şi nu cu individul desprins din ea, abordarea populaţională fiind 

baza rezultatelor ameliorării. 

Având în spate milenii de practică empirică, sute de ani de „artă”, un secol XIX 

marcat de evenimente oarecum dramatice (geniul mendelian de neînţeles la acea vreme) şi un 

început de secol XX marcat de opoziţii şi controverse, dar şi de apariţia unor lucrări epocale 

(Johanson, 1904 – „Genetica”, Ronald A. Fisher, 1918 – „Corelaţia între rude în supoziţia 

eredităţii mendeliene”, Swell Wright, 1920 – „Sistems of mating”, lucrări ce au pus bazele 

geneticii cantitative, iar zece ani mai târziu, lucrările aceloraşi doi autori „Teoria genetică a 

selecţiei naturale” – 1930 şi  „evoluţia în populaţiile mendeliene” – 1931, prin care ia naştere 

genetica populaţiilor), Jay Lush scrie primul curs de ameliorare a animalelor, apărut în 1945 

la Iowa State University, an considerat a fi punctul de plecare al noii ştiinţe. 

După anul 1950, discipolii lui Lush: Dickerson, Hazel şi Henderson, precum şi alţi 

oameni de ştiinţă cum sunt Lerner, Osborne şi Robertson, au pus bazele primelor programe 

de ameliorare la diferite specii. La rândul său, C. R. Henderson şi şcoala sa reprezentată de J. 

P. Cunningham, B. W. Kennedy, L. R. Schaeffer, D. A. Sorensen, etc., au matematizat în cel 

mai înalt grad problema predicţiei valorii de ameliorare (H. G r o s u,  2003). 

În zilele noastre, ameliorarea genetică a animalelor a devenit o problemă complexă. 

Ea este o ştiinţă modernă, cu metode de cercetare proprii. Matematizarea înaltă, dezvoltarea 

geneticii moleculare şi a biotehnologiilor, volumul mare de date, complexitatea calculelor 

efectuate, fac practic imposibilă ignorarea informaticii.  În prezent, nici o decizie optimizată 

nu poate fi regăsită, în nici o ştiinţă, deci nici în ameliorare, fără matematică, fără tehnici de 

calcul moderne, fără informatică. 

De asemenea, în zilele noastre, în actuala explozie demografică pe care o trăim, 

ameliorarea genetică a animalelor a devenit un factor decisiv în asigurarea securităţii 

alimentare a omenirii. 

Factorii darwinişti ai evoluţiei sunt cinci: mutaţia genetică, selecţia, migraţia (sin. 

încrucişare), consangvinizarea, driftul genetic (sin. derivă). Ameliorarea genetică a 

animalelor este un proces de modificare controlată a genofondului unei populaţii, într-o 

direcţie impusă de om pe considerente economice. Ea este practic un proces de evoluţie, însă 

dictat de către factorul antropic. Acesta din urmă are libertatea, parţială însă, de a opera doar 

cu trei din cei cinci factori, singurii pe care îi poate controla: selecţia, consangvinizarea şi 

încrucişarea. Nu trebuie înţeles de aici că ceilalţi doi nu ar acţiona. Ei acţionează, însă 

independent de voinţa omului. Factorii ameliorării nu acţionează separat unul de celălalt, aşa 

cum s-ar părea la o primă vedere. Ameliorarea este rezultatul acţiunii concomitente a tuturor 



factorilor ameliorării. Ea se realizează pe baza unor programe riguros alcătuite, care se 

diferenţiază între ele în funcţie de ponderea diferită a acestor factori, luând astfel naştere aşa-

zisele programe de ameliorare.  

Programele de ameliorare sunt concepute ca având adresabilitate pentru anumite 

specii, aflându-se sub incidenţa legislaţiei naţionale de profil care stabileşte cadrul general de 

aplicare a lor. În cadrul speciilor de interes economic, fiecărei populaţii (fie ea rasă sau linie) 

i se stabileşte un anumit program de ameliorare, în funcţie de anumite criterii. 

Maximizarea progresului genetic anual este posibilă prin „manipularea” celor trei 

parametrii care îi influenţează mărimea: acurateţea evaluării genetice (sinonim acurateţea 

selecţiei), intensitatea selecţiei şi intervalul între generaţii.  

În contextul actualei explozii demografice fără precedent în istoria omenirii, 

asigurarea securităţii alimentare impune sporirea cantitativă şi calitativă precum şi 

repartizarea echilibrată a alimentelor, utilizarea raţională a tuturor resurselor de hrană şi 

obţinerea de noi surse alimentare cu un conţinut sporit de substanţe nutritive, îndeosebi de 

proteine. 

 

Ovinele – obiect al ameliorării 

Spre deosebire de cea naturală, selecţia artificială este un proces de discriminare 

reproductivă neîntâmplătoare, de reproducţie diferenţiată a genotipurilor, de reglare a cotei de 

participare a indivizilor la formarea generaţiei următoare (Drăgănescu, 1979). Alegerea la 

reproducţie a indivizilor, respectiv promovarea în matcă a părinţilor generaţiei următoare nu 

mai este făcută de mediu, ci răspunde cerinţelor omului din punct de vedere economic. Acest 

proces are drept rezultat o mai rapidă evoluţie a populaţiilor de animale. Din punct de vedere 

fenotipic, rezultatul observabil al acestei evoluţii este reprezentat de diferenţa dintre 

performanţele medii a două generaţii succesive, diferenţă numită efect al selecţiei sau 

răspuns al populaţiei la selecţie. 

Utilizarea la reproducţie a celor mai bune animale este o idee vehiculată de foarte 

mult timp. Sunt astfel binecunoscute însemnările unor aşa zişi scriitori agricoli ai antichităţii. 

Spre exemplu Varro. Prima revoluţie industrială care a cuprins aproape întreaga Europă în 

secolele XVIII – XIX, a mărit cererea de produse de origine animală, în special de lapte şi 

carne, datorită extinderii aşezărilor urbane. Drept consecinţă, are loc industrializarea 

agriculturii, impulsionându-se astfel crearea de noi rase de animale care să satisfacă noile 

cerinţe în  

Succesul selecţiei la ovine, dar nu numai, depinde de măsura în care se reuşeşte 

reţinerea la reproducţie, respectiv promovarea în matcă, a celor mai valoroase genotipuri şi, 

implicit, eliminarea celor nevaloroase din punct de vedere economic. 

Eficienţa este principalul criteriu de existenţă a oricărei activităţi economice. Sporirea 

acestei eficienţe în creşterea ovinelor implică o activitate în ameliorare care constă în 

urmărirea unui număr destul de mare de caractere, pornind de la cele de reproducţie – 

prolificitatea,  continuând cu caracterele producţiei de lapte – cantitatea de lapte muls, durata 

lactaţiei, cantitatea de grăsime, cantitatea de proteină, etc., cu caracterele producţiei de carne 

– viteza de creştere, conversia furajelor, caracterele legate de calitatea carcasei şi terminând 

cu caracterele legate de producţia de lână – greutatea cojocului, fineţea fibrelor, uniformitatea 

cojocului, rezistenţa la tasare, etc. Toate aceste însuşiri, cu o valoare economică de o 

importanţă capitală trebuie să îşi găsească locul lor în programele de ameliorare. Se ştie că 

includerea unui număr mare de caractere într-un program unic de ameliorare aplicat unui 

anumit efectiv, face să scadă progresul genetic pentru fiecare caracter luat în mod izolat (H a 

z e l  şi  L u s h, 1943). Pe acest considerent, S m i t h (1964) recomandă selecţionarea 

separată a unor linii şi obţinerea de produşi comerciali prin încrucişare. 

La ovine, posibilităţile de specializare sunt mult mai numeroase decât la alte specii de 

interes economic – tabelul nr. 1 (Grosu şi Oltenacu, coord., 2005). Autorii subliniază că nici o 



populaţie (rasă) nu furnizează un singur produs, însă produsul principal este cel care a stat la 

baza alegerii criteriului se selecţie. 

 

Posibilităţi de specializare a populaţiilor de ovine 

(după Grosu şi Oltenacu, coord., 2005) 

Nr. crt. Specializarea  Criteriul se selecţie Rase existente 

1 Carne slabă 

Sporul mediu zilnic în greutate 

Procentul de carne în carcasă 

Raportul carne/oase 

Lincoln, Romney Marsh, South 

Down 

2 Carne de miel Prolificitate  Romanov, Finish Landrace 

3 Carne grasă Dimensiuni corporale Oi mongole 

4 Lapte  

Cantitatea de lapte muls 

Producţia zilei de control 

Durata lactaţiei 

Friză, Awasi, Carabaşe, Palas-

Constanţa 

5 Lână fină 
Greutatea cojocului 

Fineţea lânii 
Merinos australian 

6 Lână semifină Greutatea cojocului Corriedale 

7 Blană  
Rezistenţa la tasare 

Uniformitatea cojocului 
Romanov, Ţigaie 

8 Pielicele  Buclaj, culoare Karakul 

 

Valoarea heritabilităţii, corelaţia genetică a caracterelor, necesitatea sacrificării 

animalelor, necesitatea cunoaşterii originii sunt numai câteva din criteriile care stau la baza 

alegerii unei anumite metode de selecţie, alături de aspectele legate de eficienţa genetică şi 

economică. 

Metodele sau tipurile de selecţie pot fi clasificate după o serie de criterii. Astfel, 

pentru fermele de elită, criteriile de bază ar fi unitatea ce face obiectul selecţiei – individul 

sau familia – caz în care distingem: selecţia pe baza performanţelor proprii selecţia 

intrafamilială şi selecţia familială (interfamilială, pe colaterali, pe descendenţi) şi modul cum 

se iau în considerare mai multe caractere, situaţie în care distingem: selecţia în tandem, pe 

nivele selective independente, simultană (pe indici sau B.L.U.P.) (Drăgănescu şi Grosu, 

1998). În funcţie de situaţia concretă din practica ameliorării, se alege metoda care permite 

cea mai precisă şi totodată timpurie evaluare genetică şi promovare la reproducţie a 

candidaţilor la selecţie. 

Selecţia pe performanţe proprii sau selecţia individuală presupune alegerea sau 

respingerea candidaţilor la selecţie pe baza informaţiei provenite de la propriul fenotip. 

Selecţia individuală face abstracţie de performanţele rudelor, care, de altfel, nici nu sunt 

cunoscute (dacă s-ar cunoaşte ar fi preferată selecţia combinată – Drăgănescu şi Grosu, 

1998). Progresul genetic realizabil este dependent de corelaţia care există între fenotip şi 

genotip (acurateţea evaluării genetice), precum şi numărul caracterelor luate în considerare.  

O altă formă a selecţiei pe baza performanţelor proprii este selecţia intrafamilială. 

Introdusă printre metodele de selecţie de către Haldane în 1926, deşi ea fusese practicată şi 

anterior (Drăgănescu, 1979), ea este utilizată în special pentru evitarea consangvinizării, fiind 

singura metodă de selecţie care, cel puţin teoretic, dublează mărimea genetică a populaţiei şi 

reduce astfel creşterea medie a homozigoţiei pe generaţie la jumătate. 

Selecţia pe ascendenţi este selecţia indivizilor pe baza performanţei ascendenţilor. 

Intens utilizată în perioada existenţei registrelor genealogice şi a expoziţiilor de animale, în 

prezent este unanim acceptată ideea că selecţia pe ascendenţi are mai mult un rol auxiliar 

decât unul fundamental. Eficienţa aplicării ei este întotdeauna mai slabă decât selecţia 

individuală sau familială, fiind direct afectată de ruda pe linie ascendentă care oferă 

informaţia despre candidatul la selecţie. 

Puţin cunoscută până în ultimii 50 de ani, comparativ cu selecţia pe ascendenţi, 

selecţia pe colaterali a căpătat o pondere din ce în ce mai mare în practica ameliorării, 



substituind-o în mare măsură pe aceasta şi chiar pe cea pe descendenţi. Selecţia pe colaterali 

este o variantă a selecţiei familiale, alături de selecţia pe descendenţi şi interfamilială, de care 

se deosebeşte prin aceea că, în cazul aplicării ei, candidatul la selecţie nu poate participa cu 

performanţa sa la realizarea mediei familiale (deci se aplică în cazul caracterelor limitate de 

sex). 

În cazul în care candidaţilor la selecţie le sunt cunoscute atât performanţele cât şi 

originea, locul selecţiei pe performanţe proprii este luat de selecţia combinată, totdeauna mai 

eficientă. Aceasta reuneşte cele două componente majore ale performanţei proprii: abaterea 

individului de la media familiei şi abaterea familiei de la media populaţiei. Metoda a fost 

studiată iniţial de către Lush care elaborează în 1947 şi indicele care îi poartă numele 

(criteriul de selecţie în cazul acestei metode), fiind urmat apoi de Lerner (1950), Robertson 

(1955) şi Osborne (1957) (Drăgănescu şi Grosu, 1998). Din nefericire, deficienţa majoră a 

acestei metode este aceea că nu se poate aplica decât caracterelor nelimitate de sex şi care nu 

impun sacrificarea animalelor. 

Valoarea genetică a unui animal, după cum este normal, nu depinde doar de un singur 

caracter. Pentru a putea face selecţia simultană a reproducătorilor pe mai multe caractere, 

informaţiile trebuie înglobate într-o singură cifră, pe baza căreia să se ia decizia de selecţie. 

Sewall Wright (1931) şi Jay Lush (1931) au folosit acest criteriu de selecţie înainte de a fi 

prezentat de către Fairfield Smith în ameliorarea plantelor (1936) şi L. N. Hazel în 

ameliorarea animalelor (1943) (Grosu şi col., 1997). În România, primii indici de selecţie la 

porcine au fost elaboraţi de Şt. Popescu-Vifor (1972) în vederea evaluării genetice a 

scroafelor pentru anumite caractere de reproducţie. 

Bazându-se pe teoria indicilor de selecţie, Robertson şi Rendel (1954) au propus 

metoda „comparării cu contemporanii”, similară cu varianta sa din SUA „herdmate 

comparison” propusă de Henderson, Godfrey şi Carter în 1954. După aproximativ 20 de ani 

de utilizare a acestor metode şi a variantelor lor, în 1974 Henderson propune o nouă metodă 

de evaluare genetică: BLUP (Grosu şi col., 1997).   

Metodologia BLUP este si în momentul de faţă acceptată şi utilizată pe plan mondial. 

Aplicarea ei rezolvă neajunsurile celorlalte metode, respectiv distribuţia neuniformă a 

descendenţilor în spaţiu, compararea între necontemporani şi cunoaşterea mediei 

caracterului în populaţie. Prin includerea în model a matricei relaţiilor genetice aditive dintre 

indivizi, metodologia BLUP „încurcă” clasificarea metodelor de selecţie, întrucât ia în 

considerare toate sursele de informaţie posibile. Dezvoltarea tehnicilor de calcul moderne, 

apariţia, extinderea rapidă şi îmbunătăţirea continuă a informaticii, a făcut posibilă practic 

globalizarea evaluării genetice a reproducătorilor prin BLUP. 

Specia ovine la care facem referire în prezentul material prezintă o serie de 

particularităţi care au legătură atât cu biologicul speciei, cât şi cu unele aspecte economice, 

dintre care amintim: 

- manifestă o excelentă adaptare la mediu; 

- valorifică fără probleme pajişti cu vegetaţie de slabă calitate (soluri slab evoluate, 

cu fertilitate scăzută, în care predomină Nardus stricta, Festuca rubra, Agrostis 

tenuis, Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Poa pratensis, etc.) – păşuni 

alpine, păşuni secundare sau accidentale din zona de deal şi câmpie; 

- prezintă o relativă rezistenţă la boli – mai ales populaţiile locale; 

- prezintă o productivitate superioară altor specii, în sensul că aduc un important 

aport economic în condiţii în care alte specii sunt neadaptabile sau realizează 

niveluri de producţie mult inferioare; 

- Uniunea Europeană nu a impus cote de producţie, fapt ce permite valorificarea 

laptelui de oaie într-o gamă foarte largă de sortimente; 



Din păcate ovinele, comparativ cu alte specii de rumegătoare, nu au beneficiat de o 

atenţie deosebită, neînregistrând progrese genetice semnificative, din următoarele 

considerente: 

- exploatarea ovinelor are un caracter tradiţional în majoritatea ţărilor lumii; 

- exploatarea ovinelor a fost apanajul ţărilor sărace şi foarte sărace deşi, paradoxal, 

marii proprietari de turme erau oameni foarte avuţi; 

- intensivizarea agriculturii nu a cuprins şi ramura creşterii ovinelor; 

- nivelul de cultură şi pregătire a crescătorilor este extrem de scăzut, ceea ce explică 

reticenţa în a accepta controlul producţiei în propriile turme; 

- ovinele sunt dezavantajate în realizarea unor progrese genetice semnificative de 

faptul că exploatarea lor are loc într-un mediu seminatural, foarte variabil, sub 

controlul selecţiei naturale ce acţionează stabilizator, de intervalul între generaţii 

şi proporţia de reţineri relativ mari (Drăgănescu, 1972); 

Ovinele au început să câştige teren atunci când ţările cu agricultură dezvoltată au 

conştientizat avantajele economice ale exploatării acestei specii. Restrângerea resurselor 

agriculturii intensive, inexistenţa cotelor de producţie, moda „conservării biodiversităţii”, 

etc., coroborat şi cu tradiţia unor ţări în creşterea oilor au reuşit readucerea în prim plan a 

acestei specii.  

 

Determinismul genetic al unor caractere ce pot forma obiectivul selecţiei la ovine. 

Ereditatea organismelor nu este o însuşire premeditată sau fixă, ci este rezultatul unui 

şir nesfârşit de modificări şi adaptări la condiţiile de mediu, acumulate de generaţiile de 

strămoşi ai organismului respectiv.  

Studiul variabilităţii în populaţiile de animale domestice reprezintă fundamentul 

geneticii cantitative. Pe baza unor metode statistice se cuantifică ponderile din variaţia 

fenotipică totală ce revin diferitelor fracţiuni (componenţi cauzali) ale acesteia: variaţia 

datorată aditivităţii genelor, variaţia datorată interacţiunilor alelice şi nealelice, variaţia 

datorată mediului (general şi special), variaţia datorată interacţiunii genotip-mediu şi, 

eventual, variaţia datorată asocierii între genotip şi mediu. Parametrii genetici nu sunt altceva 

decât funcţii ale acestor componenţi de varianţă – covarianţă la nivel de populaţie. Astfel, 

rolul major al geneticii cantitative în zootehnie este acela de a evidenţia şi cuantifica 

elementele care contribuie la formarea fenotipului caracterelor economic utile (în majoritatea 

lor cantitative).  

Structura genetică a unei populaţii, la locusul unui caracter calitativ, se descrie prin 

numărul categoriilor de genotipuri şi frecvenţa acestora (dedusă din frecvenţa categoriilor de 

gene). La caracterele cantitative, fiind implicat un număr mare de gene, cu efect aditiv, 

descrierea structurii genetice devine dificilă întrucât este practic imposibil să se cunoască 

frecvenţa fiecărei categorii de gene, iar genotipurile prezintă un domeniu de reacţie foarte 

larg care nu permite împărţirea fenotipurilor în clase perfect distincte. Din acest motiv, pentru 

astfel de însuşiri, descrierea structurii genetice a unei populaţii se face cu ajutorul 

parametrilor genetici: heritabilitate, repetabilitate şi corelaţii genotipice. 

Pentru ameliorarea animalelor (sinonim îmbunătăţire genetică, evoluţie controlată), 

cunoaşterea valorilor parametrilor genetici are o importanţă capitală, întrucât ei sunt necesari 

pentru: (1) acordarea priorităţii fie ameliorării genetice fie exploatării în vederea creşterii 

producţiei animale globale; (2) alegerea sistemului de ameliorare; (3) stabilirea obiectivului 

selecţiei, alegerea metodei de selecţie,  predicţia valorii de ameliorare şi estimarea 

progresului genetic; (4) elaborarea programelor de ameliorare (Grosu, 2003). 

 

Heritabilitatea şi repetabilitatea principalelor caractere la ovine 
Heritabilitatea. Heritabilitatea este una din cele mai importante proprietăţi ale 

caracterelor cantitative. Ea exprimă ponderea din manifestarea fenotipică a unui caracter ce 



poate fi atribuită efectului mediu al genelor implicate în genotipul respectiv, fiind definită ca 

raport între varianţa genetică aditivă şi varianţa fenotipică totală, respectiv: 
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Heritabilitatea, ca parametru genetic, este o proprietate a fiecărui caracter, datorită 

faptului că fiecare însuşire este determinată de un anumit complex poligenic, alcătuit din 

perechi de gene cu efecte diferite. Din acest punct de vedere, în funcţie de valoarea raportului 

amintit, caracterele pot fi grupate în trei categorii: 

- caractere intens heritabile, cele la care valoarea 2h este mai mare de 0,4; 

- caractere intermediar heritabile, cele la care valoarea 2h este cuprinsă între 0,2 şi 

0,4; 

- caractere slab heritabile, cele la care valoarea 2h este mai mică de 0,2; 

Repetabilitatea. În sensul larg al noţiunii, repetabilitatea, ca parametru genetic, se 

referă la expresia fenotipică a aceluiaşi caracter în diferite momente ale vieţii individului, 

exprimând constanţa de manifestare a caracterului respectiv de la o performanţă la alta. 

Conceptul de repetabilitate a fost introdus pentru a exprima corelaţia între valorile 

înregistrate în determinări repetate la acelaşi animal. În acest context, repetabilitatea poate fi 

definită şi ca fracţiune a varianţei dintre performanţele individuale datorată diferenţelor reale 

dintre animale, incluzând toţi componenţii varianţei, cu excepţia componentului datorat 

condiţiilor de mediu special. Astfel, dacă notăm cu P1 şi P2, două performanţele realizate în 

timp de către acelaşi individ, vom avea (Drăgănescu şi Grosu, 2003): 

P1=  G + Mg + Ms1 

P2=  G + Mg + Ms2 

Corelaţia dintre cele două variabile (P1 şi P2 ) va fi egală cu: 
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Făcând înlocuirile necesare, pentru P1 şi P2 şi considerând că cele două varianţe sunt 

omogene, vom obţine: 
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La acelaşi rezultat se ajunge şi pe calea regresiei capacităţii reale de producţie faţă de 

performanţe (Drăgănescu şi Grosu, 2003): 
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În general se consideră că repetabilitatea reprezintă limita superioară a heritabilităţii, 

deoarece ea include toate tipurile de influenţe, atât genetice cât şi cele datorate mediului 

general, care contribuie la diferenţele reale dintre indivizi. 

În funcţie de valoarea pe care o poate avea acest parametru, caracterele pot fi 

împărţite în trei categorii: 

- caractere intens repetabile, cele la care valoarea repetabilităţii este mai mare de 0,5, 

deci acele caractere la care contribuţia componenţilor stabili ai varianţei în 

manifestarea fenotipică a caracterului este mai mare de 50%. 

- caractere intermediar repetabile, cele la care valoarea repetabilităţii este cuprinsă 

între 0,2 şi 0,5. 

- caractere slab repetabile, cele la care valoarea repetabilităţii este mai mică de 0,2. 



Trebuie precizat faptul că o valoare mare a repetabilităţii înseamnă fluctuaţii mici de 

la o performanţă la alta în timpul vieţii animalului, în timp ce o valoare mică a acestui 

parametru denotă fluctuaţii mari de la o performanţă succesivă la alta. 

 

Corelaţii genetice între principalele caractere la ovine 
Una din problemele de bază ale studiului determinismului genetic al caracterelor este 

cunoaşterea gradului în care între două caractere există sau nu interdependenţă şi dacă da, 

ordinul de mărime al acesteia, precum şi sensul eiCauzele interdependenţei caracterelor pot fi 

genetice sau de mediu. 

Cauza genetică a corelaţiilor existente între diferite caractere o constituie, în principal, 

fenomenul de pleiotropism, care reprezintă proprietatea unei gene de a intra în componenţa a 

două sau mai multor genotipuri, participând astfel al determinarea a două sau mai multor 

caractere. Cu cât numărul genelor comune este mai mare, cu atât şi interdependenţa între 

caracterele respective este mai intensă. 

O a doua cauză genetică a interdependenţei caracterelor o constituie fenomenul de 

linkage. Astfel, gene care coordonează caractere diferite, găsindu-se plasate în structura 

aceluiaşi cromozom, tind să fie transmise împreună şi, ca urmare, efectele lor să se manifeste 

simultan.  

Alături de cauzele de natură genetică, mediul constituie şi el o cauză a corelaţiilor 

dintre caractere în măsura în care două însuşiri şunt influenţate în acelaşi fel de aceleaşi 

modificări sau diferenţe ale condiţiilor de mediu. 

În general, valorile observate direct prin determinările efectuate oferă posibilitatea de 

estimare a corelaţiei fenotipice ( Fr ) între diferite caractere, sau corelaţia valorilor fenotipice. 

Dacă se pot determina şi varianţele aditive ale caracterelor respective, se poate determina şi 

corelaţia acestora ca „valori de ameliorare”, în care caz se poate spune că s-a determinat 

corelaţia genotipică ( Gr ). În acelaşi mod se poate discuta şi despre corelaţiile provocate de 

factorii de mediu, respectiv de factorii negenetici, determinându-se astfel corelaţia datorată 

mediului ( Mr ). 

Corelaţia genotipică, ca parametru genetic determinat pe baza valorilor de ameliorare, 

va depinde de frecvenţa şi efectul genelor respective în populaţia dată, fapt care face ca şi 

acest parametru să devină o proprietate a fiecărui cuplu de caractere, a fiecărei populaţii cu o 

anumită structură genetică, a fiecărei generaţii, precum şi a condiţiilor de mediu în care 

evoluează populaţia respectivă. 

 

Scopul urmărit în ameliorarea ovinelor 

În contextul actualei explozii demografice fără precedent în istoria omenirii, 

asigurarea securităţii alimentare impune sporirea cantitativă şi calitativă precum şi 

repartizarea echilibrată a alimentelor, utilizarea raţională a tuturor resurselor de hrană şi 

obţinerea de noi surse alimentare cu un conţinut sporit de substanţe nutritive, îndeosebi de 

proteine. 

În momentul de faţă, dar şi în perspectiva anilor 2050, produsele alimentare de natură 

proteică provenite de la animale (carne, lapte, ouă, etc.) deţin ponderea principală în 

alimentaţia omului. 

Principalele obiective în ameliorarea ovinelor sunt reprezentate de cele trei producţii 

de bază: laptele, carnea şi lâna.  

Aceste producţii sunt determinate de însumarea unor caractere complexe. De 

exemplu, producţia de carne depinde de prolificitate, de greutatea la 6 luni, de producţia de 

lapte, de calitatea carcasei. Producţia de lână depinde nu numai de cantitate şi calitate, ci şi de 

eficienţa producerii ei (consum de furaj pe kg lână, sau producţie de lână pe kg greutate vie).  

Cu alte cuvinte, un obiectiv complex, care să includă un număr mare de caractere, este 

inaplicabil pe o singură populaţie fie din considerente genetice (selecţie ineficientă, corelaţii 



negative), fie pentru că unele caractere reclamă condiţii de mediu mai bune (în special cele 

legate de producţia de carne).  

Astfel, eficientizarea exploatării ovinelor reclamă aplicarea sistemului industrial de 

ameliorare, care presupune existenţa unor linii specializate, exploatate în ferme de elită. 

 

Caractere ce pot forma obiectivul selecţiei liniilor ameliorate pentru eficienţa 

reproducţiei. 

Numărul de miei înţărcaţi pe femelă are o influenţă deosebită în productivitatea 

exploatării ovinelor. Rata netă de reproducţie este determinată de câteva componente dintre 

care fertilitatea, prolificitatea şi supravieţuirea mieilor au cea mai mare importanţă. Altele, 

cum ar fi: vârsta la pubertate, viabilitatea prenatală, sau fertilitatea extra-sezonieră pot de 

asemenea contribui la realizarea ratei de reproducţie. 

Fertilitatea nu este inclusă în mod curent în programele de ameliorare la ovine, pe de 

o parte întrucât reprezintă subiectul selecţiei naturale, iar pe de altă parte ca urmare a 

determinismului genetic extrem de slab (sub 0,10). 

Supravieţuirea mieilor are, de asemenea un determinism genetic foarte slab (sub 

0,10). Reducerea mortalităţii mieilor oferă una dintre cele mai bune oportunităţi creşterea 

productivităţii turmelor.  

Acolo unde condiţiile o permit, prolificitatea poate fi crescută rapid, într-o singură 

generaţie, prin utilizarea raselor prolifice în cadrul unui program de încrucişare. 

 Prolificitatea este un caracter extrem de complex, care depinde de o serie de însuşiri 

relativ dificil de cuantificat. Includerea sa printre obiectivele selecţiei se datorează 

importanţei economice mari. Şi la ovine trebuie ca înainte de a se face selecţia pe 

prolificitate, să se realizeze scăderea mortalităţii la mieii nou născuţi, iar îmbunătăţirea 

acestui caracter să se facă prin producerea şi exploatarea hibrizilor. 

Un alt caracter care influenţează eficienţa reproducţiei la ovine este precocitatea. Se 

traduce prin vârsta la prima fătare şi este un caracter cu profunde implicaţii economice. 

Precocitatea este un caracter de rasă.  

 

Caractere ce pot forma obiectivul selecţiei liniilor ameliorate pentru producţia de 

lapte. 

Eficienţa producţiei de lapte vizează aplicarea selecţiei în aceste populaţii pentru 

cantitatea de lapte şi calitatea laptelui. 

I.C.A.R. recomandă considerarea în selecţie doar a cantităţii de lapte realizate în 

perioada de muls (Grosu, 2003).  

Aspectul calitativ al producţiei de lapte ia în considerare parametrii calitativi ai 

laptelui, cu importanţă majoră în stabilirea preţului pe kg: grăsime, proteină, lactoză, etc. şi 

indicatorul stării de „sănătate” a acestuia: numărul de celule somatice. 

 

Markerii moleculari şi utilizarea lor în creşterea animalelor 

             Utilizarea markerilor genetici pentru a defini genotipul şi a prezice performanţele 

unui animal constituie un real ajutor  în creşterea animalelor. O astfel de strategie este selecţia 

asistată de markeri moleculari. (MAS). MAS facilitează exploatarea diversităţii genelor deja 

existente într-o populaţie şi poate îmbunătăţi trăsăturile dorite. 

              Markerii moleculari sunt prin definiţie polimorfi. Una dintre metodele de definire a 

acestora este tehnica Restriction Fragment Lenght Polymorphism, o tehnică ce exploatează 

variaţiile din secvenţele moleculeor de ADN omolog. Se referă practic la diferenţa dintre 

bucăţi de ADN homolog ce prezintă diverese locuri de restricţie pentru o anumită enzimă, 

precum şi tehnica de laborator prin care se evidenţiază aceste segmente. În analiza RFLP, 

probă ADN amplificată prin tehnica descrisă mai sus, este tăiată în bucăţi, denumite 

fragmente de restricţie, şi sunt separate în funcţie de lungime pe gel de agaroză de diverse 

concentraţii. 



 

Efectul genetic al markerilor asupra caracterelor de producţie 

Pentru a estima efectul unor alele ale genelor BLG şi PRL asupra caracterelor 

producţiei de lapte, am utilizat o regresie multiplă folosind metoda celor mai mici pătrate 

pentru toţi locii cantitativi descrişi. 

Modelul de pornire a fost modelul animal: 

          
unde y reprezintă valorile fenotipice, b sunt efectele fixe (fermă, an, sezon), u este 

vectorul valorilor genetice cu V(u) = A σ
2

u, X şi Z fiind matricile incidente. Presupunând 

distribuţia normală a efectelor markerilor (Goddard M., 2009), modelul poate fi rescris pentru 

valorile genetice: u = Mb unde M este matricea markerilor genetici. Efectul markerilor a fost 

evaluat cu un model echivalent derivat din modelul descris mai sus: 

 

      

       
  

 

  
 
 
  

 
 
      

   
  

Unde  
  

 

  
  este proporţia dintre varianţa erorii şi efectul genetic din model iar I este 

matricea identitate. 

Vom presupune că doar jumatate din varianta genetică aditivă este exprimată de 

markeri şi atunci: 

  
  

  
 

  
     

Unde    
  varianta genetică aditivă şi  L reprezintă numărul de markeri. În acest caz, 

termenul  
  

 

  
   devine 

        

    unde     este heritabilitatea caracterului studiat. 

Pentru codificarea markerilor am folosit două sisteme: primul este sistemul 101 

descris de Strandén şi Christensen (2011). Valoarea -1 a fost alocată genotipului homozigot 

cu cea mai frecventă alelă, 0 pentru genotipul heterozigot şi 1 pentru cea mai puţin frecventă 

alelă. Acest sistem de codificare descrie un sistem centrat cu proprietăţi maxime de mixare în 

model. În comparaţie, am utilizat un model de codificare diferit pentru estimarea efectului 

markerilor (0 pentru absenţa oricărei alele, 1 şi 2 pentru numărul de alele de la fiecare locus). 

Între estimări s-a facut comparaţie statistică. Analiza statistică şi estimarea efectului 

markerilor a fost facută cu ajutorul programului R. 

Pentru estimarea efectului markerilor am folosit heritabilităţile caracterelor de 

producţie descrise de E. Ugarte (2007): 0,19 pentru producţia de lapte, 0,17 pentru producţia 

de grăsime, 0,17 pentru procentul de grăsime, 0,18 pentru producţia de proteină şi 0,47 pentru 

procentul de proteină. 

Dupa ce s-a calculat efectul markerilor LGB şi PRL s-au obţinut urmatoarele valori: 

 

Efectul general al locusurilor BLG şi PRL, estimat cu ajutorul codificării 101 

 BLG PRL 

Producţia de lapte (kg) -3,23 -1,81 

Producţia de grăsime (kg) -0,3 -0,12 

Conţinutul  de grăsime (%) -0,13 0,1 

Producţia de proteină (kg) -0,16 -0,08 

Conţinutul de proteină (%) -0,02 0,06 

 

După cum se poate observa, efectul locusurilor asociate genelor LGB şi PRL este 

mai puternic asupra producţiei de lapte (mai ridicat la BLG). În ceea ce priveste producţia de 

grăsime şi de proteină, există un efect similar cu cel legat de producţia de lapte, dar la nivel 

mai scăzut. Diferenţe mari apar la efectul markerilor asupra conţinutului de grăsime şi 



proteină. Dupa cum se poate observa, efectul genei PRL este total contrar faţă de cel al genei 

BLG. 

Presupunând efectul balansat al alelelor, efectul genotipului heterozigot este zero. În 

acest caz, s-a putut calcula efectul markerilor la animalele homozigote.  

 

Efectul genotipurilor homozigote ale LGB  şi PRL  asupra caracterelor producţiei de 

lapte ale oilor din populaţia studiată 

Caracter 

Genotip 

LGB PRL 

AA BB AA BB 

Producţia de lapte (kg) 3.23 -3.23 1.81 -1.81 

Producţia de grăsime (kg) 0.30 -0.30 0.12 -0.12 

Conţinutul de grăsime (%) 0.13 -0.13 -0.10 0.10 

Producţia de proteină (kg) 0.16 -0.16 0.08 -0.08 

Conţinutul de proteină (%) 0.02 -0.02 -0.06 0.06 

 

Efectul genei LGB asupra caracterelor de producţie este relativ constant. Genotipul 

AA  performează mai bine decat genotipul BB. Markerul PRL  prezintă un efect puţin diferit 

de LGB. În ce priveşte producţia de lapte, grăsime şi proteină, genotipul AA  al PRL prezintă 

un impact pozitiv (mai redus) fata de BLG. Pe de alta parte, PRL  prezintă un efect inversat, 

negativ pentru genotipul AA şi pozitiv pentru genotipul BB. 

S-a dorit compararea efectului markerilor calculat cu modelul balansat 1,0,1, cu 

efectul calculat cu ajutorul unul model nebalansat 1,0,2.  

 

Efectul general al locusurilor BLG şi PRL estimat cu ajutorul codificarii nebalansate  

 BLG_A BLG_B prl_A prl_B 

Producţia de lapte (kg) 2,44 -2,44 1,34 -1,34 

Producţia de grăsime (kg) 0,23 -0,23 0,09 -0,09 

Conţinutul de grăsime (%) 0,10 -0,10 -0,07 0,07 

Producţia de proteină (%) 0,13 -0,13 0,06 -0,06 

Conţinutul de proteină (%) 0,01 -0,01 -0,03 0,03 

 

Utilizând codificarea diferită, asignând o valoare diferită absenţei sau prezenţei 

fiecărei alele în acelaşi model şi cu aceiaşi parametri de intrare, estimarea efectului 

markerilor a returnat valori uşor mai ridicate dar cu un trend similar. 

 

Efectul genotipurilor homozigote ale LGB şi PRL asupra caracterelor producţiei de 

lapte la oile din efectivul studiat. 

Caractere 

Genotip 

LGB PRL 

AA BB AA BB 

Producţia de lapte (kg) 4.88 -4.88 2.67 -2.67 

Producţia de grăsime (kg) 0.46 -0.46 0.18 -0.18 

Conţinutul de grăsime (%) 0.19 -0.19 -0.13 0.13 

Producţia de proteină (kg) 0.25 -0.25 0.12 -0.12 

Conţinutul de proteină (%) 0.03 -0.03 -0.07 0.07 

 

Efectul LGB estimat cu ajutorul codificării nebalansate este uşor superior (cu 1,65 

kg mai mult pentru producţia de lapte şi 0,01% pentru conţinutul de proteină) dar, ca regulă 



generală, este similar celui estimat cu ajutorul codificării balansate. Aceeaşi regulă se aplică 

şi genei PRL dar la nivel mai redus (0,86 kg pentru producţia de lapte şi 0,01% pentru 

conţinutul de proteină). La efectuarea un test Pearson Chi-Squared între cele două distribuţii 

obţinute prin estimarea cu ajutorul ambelor codificari nu s-a observat nici o diferenţă între 

cele două distribuţii.  

Diferenţa de nivel dintre cele două codificări demonstrează importanţa codificării 

utilizate în model. Pentru estimarea valorii de ameliorare pe baza produsului dintre vectorul 

efectului markerilor şi matricea de asignare a markerilor la nivelul fiecărui individ (M), este 

foarte importantă utilizarea aceluiaşi sistem de codificare alelică pentru toţi indivizii ce intră 

în evaluare.  

După cum se poate observa din tabelele cu valori de ameliorare date ca exemplu mai 

jos nu există diferenţe între clasificările animalelor pe baza valorii de ameliorare în funcţie de 

sistemul de codificare alelică. Cu toate acestea, se poate observa că valorile de ameliorare 

obţinute prin estimarea cu ajutorul codificării nebalansate sunt suparevaluate.  

 

 

Exemplu de valori de ameliorare calculate pe baza efectului markerilor folosind 

codificarea balansată. 

 GEBV 

matricol lapte total Prod grăsime Proc grăsime Prod prot Proc prot 

1061914092 -1,81 -0,12 0,10 -0,08 0,06 

1061914095 -1,81 -0,12 0,10 -0,08 0,06 

1061914098 1,42 0,18 0,23 0,09 0,08 

1071651506 -1,42 -0,18 -0,23 -0,09 -0,08 

1071651522 1,42 0,18 0,23 0,09 0,08 

1071651529 -1,81 -0,12 0,10 -0,08 0,06 

1071651532 5,05 0,42 0,03 0,24 -0,03 

1071651544 1,81 0,12 -0,10 0,08 -0,06 

1071651556 3,23 0,30 0,13 0,16 0,02 

1071651580 1,81 0,12 -0,10 0,08 -0,06 

1071651583 -5,05 -0,42 -0,03 -0,24 0,03 

1071651586 1,81 0,12 -0,10 0,08 -0,06 

 

Exemplu de valori de ameliorare calculate pe baza efectului markerilor folosind 

codificarea nebalansată. 

 GEBV 

matricol lapte total Prod grăsime Proc grăsime Prod prot Proc prot 

1061914092 -2,67 -0,18 0,13 -0,12 0,07 

1061914095 -2,67 -0,18 0,13 -0,12 0,07 

1061914098 2,21 0,27 0,32 0,13 0,09 

1071651506 -2,21 -0,27 -0,32 -0,13 -0,09 

1071651522 2,21 0,27 0,32 0,13 0,09 

1071651529 -2,67 -0,18 0,13 -0,12 0,07 

1071651532 7,55 0,64 0,06 0,37 -0,04 

1071651544 2,67 0,18 -0,13 0,12 -0,07 

1071651556 4,88 0,46 0,19 0,25 0,03 

1071651580 2,67 0,18 -0,13 0,12 -0,07 

1071651583 -7,55 -0,64 -0,06 -0,37 0,04 

1071651586 2,67 0,18 -0,13 0,12 -0,07 
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Anexa 
 

Analysis Report: rflp prl 

 

 

Band table 

Lane Bands Band volume Lane volume 

Lane 1 5 307121.00 515763.06 

Lane 2 4 239745.00 454398.88 

Lane 3 5 91131.40 326317.05 

Lane 4 5 301383.25 498355.96 

Lane 5 5 224276.33 421287.00 

Lane 6 5 166955.27 390876.19 

Lane 7 4 370097.92 566050.20 

Lane 8 4 209684.33 412697.74 

Lane 9 5 416461.00 622655.60 

Lane 10 4 111859.88 324866.61 

Lane 11 14 1144442.95 1270434.07 
 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 1 

 

 

 

 

Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 150552.50 1271590.00 - 1239.516 0.063 

2 28114.70 615490.00 - 535.385 0.345 

3 3344.30 335515.00 - 494.468 0.375 

4 123174.50 983813.00 - 361.586 0.501 

5 1935.00 121511.00 - 145.831 0.843 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 2 

 

 

 

 

 

Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 142211.00 1002810.00 - 1283.303 0.055 

2 53381.00 577116.00 - 533.328 0.346 

3 42501.00 700762.00 - 365.686 0.497 

4 1652.00 159491.00 - 152.101 0.829 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 3 

 

 

 

 

 

Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 56454.20 614614.00 - 1336.117 0.042 

2 24011.50 624137.00 - 707.523 0.242 

3 1002.50 57027.00 - 548.996 0.335 

4 8931.20 429592.00 - 368.434 0.494 

5 732.00 84440.00 - 148.013 0.838 

 

 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 4 

 

 

 

 

 

 

Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 163859.50 1310089.00 - 1254.387 0.061 

2 33271.70 643929.00 - 541.617 0.341 

3 5899.00 330244.00 - 521.199 0.355 

4 88440.00 894082.00 - 371.193 0.491 

5 9913.05 666523.00 - 147.388 0.840 

 

 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 5 

 

 

 

 

 

 

 

Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 145786.50 1082567.00 - 1279.806 0.056 

2 16397.00 525208.00 - 564.082 0.325 

3 10277.00 463069.00 - 525.200 0.352 

4 46600.50 745127.00 - 373.268 0.489 

5 5215.33 556903.00 - 146.764 0.841 

 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 6 

 

 

 

 

 

 

 

Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 104733.00 991683.00 - 1312.207 0.048 

2 8606.85 346450.00 - 712.115 0.240 

3 25187.43 553589.00 - 523.194 0.354 

4 21663.00 645080.00 - 373.961 0.488 

5 6765.00 336671.00 - 143.970 0.848 

 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 165296.00 1279304.00 - 1276.266 0.056 

2 124237.50 867893.00 - 547.935 0.336 

3 73684.00 871864.00 - 376.045 0.486 

4 6880.42 365253.00 - 150.838 0.832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 127410.50 1058445.00 - 1328.651 0.044 

2 48002.00 692279.00 - 522.196 0.354 

3 30786.21 562638.00 - 374.655 0.488 

4 3485.63 373904.00 - 151.153 0.831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 159217.00 1316678.00 - 1286.754 0.054 

2 96811.00 923836.00 - 712.115 0.240 

3 57918.50 751850.00 - 547.935 0.336 

4 101671.00 983409.00 - 378.831 0.483 

5 843.50 76276.00 - 147.076 0.841 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 10 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 78869.50 986145.00 - 1343.132 0.040 

2 11922.88 830001.00 - 540.572 0.341 

3 18670.50 873679.00 - 376.741 0.486 

4 2397.00 116656.00 - 148.013 0.838 

 

 

 

 

 



Lane Data Report: rflp prl Lane 11 

 

 
Band table 

Band No Volume Vol+BkGnd Calib 

Vol(ug) 

Bases Rf 

1 18701.71 493038.00 - 1400.000 0.017 

2 12927.63 439380.00 - 1300.000 0.051 

3 21368.17 500455.00 - 1200.000 0.071 

4 31875.36 581694.00 - 1100.000 0.098 

5 68682.31 656964.00 - 1000.000 0.128 

6 86718.00 804420.00 - 900.000 0.160 

7 109760.00 883946.00 - 800.000 0.201 

8 123208.92 906685.00 - 700.000 0.246 

9 138073.00 855813.00 - 600.000 0.302 

10 153820.00 871038.00 - 500.000 0.371 

11 151141.00 914304.00 - 400.000 0.462 

12 125300.00 962175.00 - 300.000 0.571 

13 74474.00 867562.00 - 200.000 0.728 

14 28392.85 662387.00 - 100.000 0.955 

 


