
 

Program de ameliorare al rasei 

SAANEN 

 

Creşterea animalelor reprezintă una dintre cele mai vechi îndeletniciri ale omului 

care s-a dezvoltat continuu, paralel cu evoluţia societăţii omeneşti. Nivelul de dezvoltare 

al creşterii caprinelor este determinat în mare măsură de performanţa sistemului de 

cercetare ştiinţifică, a ştiinţei în general. Un impact deosebit asupra creşterii caprinelor l-

au avut centrele de cercetare pentru agricultură. Acestea au furnizat informaţii importante 

pentru reproducţia, nutriţia, întreţinerea şi exploatarea caprinelor. 

Integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană a însemnat deschiderea unei vaste 

pieţe de produse agroalimentare, caracterizate printr-un potenţial mare de absorbţie, 

putere de cumpărare ridicată şi stabilitate relativă a preţurilor. În acelaşi timp se impune 

a avea în vedere faptul că pe această piaţă unică (a cărei parte integrantă va deveni şi 

"piaţa internă" din România) concurenţa este şi va fi extrem de dură, sub raportul preţului 

şi calităţii ofertei, dar şi a politicilor de promovare a produselor. Aplicarea unor sisteme 

moderne de ameliorare a caprelor presupune completarea metodelor clasice folosite 

pentru îmbunătăţirea potenţialului genetic cu metode de apreciere a bazei ereditare şi a 

capacităţii lor productive astfel încât să poată fi luate decizii mai rapide şi eficiente în 

procesul de selecţie şi ameliorare 

 

1. Informaţii privind obiectivul Programului de ameliorare 
 

În cadrul speciei caprine se diferenţiază mai multe rase şi populaţii caracterizate 

printr-o structură genetică proprie dată de o frecvenţă specifică a genelor şi genotipurilor 

pentru anumite caractere. 

Rasele s-au format prin evoluţia structurii genetice a unei populaţii iniţiale, într-o 

anumită direcţie, prin intermediul unor procese sistematice cum ar fi mutaţia, migraţia, 

selecţia naturală, selecţia artificială şi finalizate prin potrivirea fenotipică si genotipică a 

reproducătorilor. 



Obiectivele programului de ameliorare se realizează în condiţiile aplicării unor 

lucrări de selecţie, care să asigure evoluţia şi progresul genetic al efectivelor de caprine 

de rasă curată, crescute în arealul tradiţional de creştere. 

 

Principalele sisteme de ameliorare sunt: 

Ameliorarea în rasă curată (circuit închis) 

Ameliorarea prin încrucişare : nu este aplicată în programul de ameliorare al 

Registrului Genealogic al rasei Saanen. 

 

Obiectivul programului de ameliorare este acela de ameliorare a caracterelor de 

interes economic, respectiv producția de lapte,  pentru rasa Saanen, să atinga 

performanțele caracteristice în condițiile de creștere și de  climat specifice țării noastre. 

 

2. Denumirea rasei 
 

SAANEN 

 

 

3. Caracteristicile detaliate ale rasei și a trăsăturilor esenţiale ale 

animalelor care fac obiectul programului de ameliorare 
 

Rasa de capre Saanen este de talie mijlocie spre mare, cu o înalțime la greabăn de 

până la 81 cm femelele și 94 cm masculii. Masculii ajung la o greutate corporala de peste 

90 kg, până la 120 kg, iar femelele la 55-68 Kg. Caprele din rasa Saanen sunt blânde, 

docile, cu un temperament vioi, se adapteaza foarte ușor în prezența oamenilor.  

Are aspectul tipic unei capre de lapte: corpul alungit, pieptul larg, profilul feței 

drept sau ușor concav, gâtul lung și subțire și prezintă cercei submaxilari. Membrele sunt 

fine cu articulații puternice, musculature dezvoltată și aplomburi corecte (un numar foarte 

mic de capre prezintă defecte de aplomb). Au coarne atât masculii cât și femelele iar 

urechile sunt de mărime mijlocie, ridicate și purtate în sus și înainte. Culoarea este albă 

până la crem deschis, dar albul este de preferat, cu parul scurt și fin. Ugerul este bine 

dezvoltat, globulos, cu prindere abdominală corectă, cu ligamente mamare dezvoltate, 

mameloane bine detașate orientate spre în jos și înainte pretabile la mulsul mecanic. 

Producția maximă de lapte este de până la 1800 – 2000 Kg în 300 zile lactație- record 

declarant de literature franceză, cu o medie de 740 - 900 Kg în 270 de zile de lactație, cu 

un conținut în grăsime de 3-4%.  

Maturitatea sexuală este atinsă la 5-6 luni la masculi și la 7 luni femelele. Femelele 

se dau la monta la 7-8 luni și greutatea de 32 - 34 kg iar masculii după vârsta de 6 luni și 

34-35 kg. Acestea dau nastere frecvent la doi trei iezi/fatare. Rasa este foarte robusta si 

rezistenta și se adaptează bine la diferite condiții climatice și de hrană. Rasa este sensibila 

la lumina soarelui si este mai productiva daca este ținută în spatii mai racoroase. Capra 

de rasa Saanen este ușor de întreținut și se poate crește foarte bine în sisteme intensive 



pentru producția de lapte, cu o buna adaptabilitate pentru mulsul mecanizat și la condițiile 

de mediu. 

Prolificitatea rasei este de 120-220%, iar greutatea iezilor la fătare este de 2,5-4 kg.  

 

3.1 . Descrierea sistemului de producție 

 

În ţara noastră există condiţii pentru sporirea efectivelor de caprine, pentru 

creşterea potenţialului lor productiv, prin activităţi de selecţie şi ameliorare a raselor, şi 

pentru dezvoltarea sistemului caprin pe principii tehnologice recomandate de cercetarea 

ştiinţifică. Obiectivul programului de ameliorare este acela de ameliorare a caracterelor 

de interes economic pentru rasa Saanen. 

Deţinătorii de efective de caprine, în urma noii structuri a proprietăţii, sunt 

clasificaţi în diferite categorii de întreprinzători: exploataţii familiale, societăţi 

comerciale agricole, asociaţii agricole etc. Pentru îmbunătăţirea rezultatelor de producţie 

şi economice este necesară crearea unor sisteme de producţie corespunzătoare şi 

încadrarea lor în economia diferitelor exploataţii. 

Sistemul de creştere a animalelor depinde de: 

a) structura efectivului de animale şi stabilirea dimensiunii efectivelor; 

b) asigurarea sistemului de întreţinere a animalelor: condiţii de adăpostire, condiţii 

de administrare a furajelor, alegerea celui mai potrivit sistem de furajare, condiţii de 

microclimat; 

c) organizarea reproducţiei şi a selecţiei animalelor; 

 

Totalul exploatațiilor deținătoare de caprine rasa Saanen înregistrate în RG este de 

89, clasificate după sistemul de producție astfel: 

- sistemul tradiţional (sistem casnic, extensiv) – 5-100 caprine - 69 exploatații 

- sistemele tradiţionale modernizate (semi-intensiv) – 100 - 300 caprine - 15 

exploatatii 

- sisteme industriale (intensiv) peste 300 capete caprine - 5 exploatații, din care 4 

exploatații detin peste 500 capete caprine. 

 

În sistemul de creştere tradiţional (casnic, extensiv) caprele Saanen sunt exploatate 

doar în gospodăriile mici unde numărul acestora este mic și sunt crescute alături de capre 

din rasele locale. Exploatarea caprinelor se face în mod tradițional, cu menținerea pe 

pășune a animalelor timp de 7-10 luni în funcție de condițiile climatice și starea pășunii 

și administrarea în această perioadă a unor suplimente alimentare în funcție de starea 

fiziologică a femelelor, de nevoia de lapte la un moment dat și de disponibilitatea 

resurselor furajere. De specificat că acest mod de exploatare nu este prielnic rasei Saanen 

fapt materializat prin înregistrarea unor producții mici de lapte și o rezistență scăzută la 

îmbolnăviri și la condițiile climatice. 

Acest sistem urmăreşte satisfacerea unor nevoi proprii. Sursele de furajare sunt 

variate şi se folosesc produse secundare din cultura plantelor dar cu valoare nutritivă 



scăzută. În acest sistem nu se urmăresc principalii indici de producţie (sporul zilnic în 

greutate vie sau pe o anumită perioadă, costul kilogramului de spor, eficienţa economică) 

şi prin urmare nu se aplică elemente de ordin economic ceea ce duce la o risipă de furaje, 

de forţă de muncă, de spaţiu etc. Cele mai multe din fermele mici iernează animalele în 

improvizații simple care nu îndeplinesc condițiile de microclimat (saivane, șoproane).  

Sistemul industrial – intensiv de creştere a animalelor este cel mai adesea utilizat 

în exploatarea caprelor de rasa Saanen.   

 In sistemul intensiv animalele sunt  întreținute în stabulație permanentă. In acest 

caz se pot aplica tehnologii avansate de creștere și exploatare, selecție și ameliorare, 

reproducție, precum și mecanizarea și automatizarea principalelor procese de producție. 

Stabulația caprelor în lactație se face liber, pe așternut permanent, în adăposturi special 

construite, compartimentate, prevăzute cu alee de furajare care întrunește cerințele 

tehnologice (ventilație, front de furajare, de adăpare și luminozitate) și de microclimat 

(volum de aer, umiditate, temperatura, etc) 

 In aceste ferme de caprine de tip intensiv sunt și construcții anexe specifice care 

conduc la creșterea productivității: săli și instalații de muls, bucătărie furajeră, fânare, 

filtru sanitar, utilități (apă, electricitate), platforma de gunoi.  

Aceste tehnologii prezintă o serie de caracteristici: 

 concentrarea unor efective mari de caprine în ferme (peste 100 capete); 

 organizarea producţiei şi a reproducţiei în flux; 

 investiţii mai mari; 

 mecanizarea şi chiar automatizarea unor procese de muncă (muls mecanic în 

staţii de muls cu cip de spălare, administrarea furajelor cu utilaje sau benzi de furajare, 

evacuarea mecanizata a gunoiului, statii de epurare pentru ape reziduale de la statiile de 

muls, fose septice, etc); 

 creşterea calificării forţei de muncă; 

 productivitatea muncii ridicată (continuitatea proceselor de muncă, a obţinerii 

şi a livrării produselor etc.); 

 desfăşurarea unor activităţi de cercetare; 

 organizarea distinctă a diferitelor faze ale ciclului de producţie (Sali de muls, 

bucatarie furajera, maternitate, filtru sanitar, platforma gunoi, etc); 

 dirijarea reproducţiei;  

 asigurarea alimentaţiei animalelor pe bază de furaje combinate; 

 Campania de fătări se organizează diferit  în funcție de mărimea exploatației. In 

fermele cu efective mai mari în care se urmărește o devansare a reproducției, fătările 

încep din luna decembrie.  

 Un aspect deosebit îl constituie fermele mari cu creștere intensivă și cu efective de peste 

5-600 capete capre care își organizează campania de monta și respectiv cea de fătări în două 

sezoane, astfel încât 40% din efectiv înregistrează fătări în lunile septembrie – octombrie, astfel 

încât să acopere necesarul de lapte proaspăt pentru unitățile de procesare proprii sau ale 

procesatorilor. Diferența de 60% este programată să aibă fătări grupate în perioada ianuarie 

februarie.  

Pentru pregătirea campaniei de fătare, cu 1-2 luni înainte de fătare, se iau următoarele 

măsuri: 



- întreruperea mulsului cu două luni înainte de fătare pentru refacerea morfo-funcțională a 

glandei mamare și pentru asigurarea dezvoltării corecte a fetușilor, 

- excluderea suplimentelor de sare pentru a favoriza înțărcarea caprei și pentru prevenirea 

retenției de apă de către caprele gestante, 

- reducerea furajelor grosiere astfel încât gradul de umplere a prestomacelor să nu afecteze 

dezvoltarea fetușilor, 

- organizarea boxelor de fătare în adăposturi, în locuri ferite de curenți de aer și cu umiditate 

scazută, cu așternut curat. In cazul fermelor mari se practică înțărcarea precoce a iezilor și în 

acest caz se amenajează maternități în care vor fi crescuți iezii separați de mame imediat după 

perioada colostrală sau după o perioadă scurta de supt, de până la o luna. Hrănirea iezilor în 

această situație se face prin alăptare cu înlocuitori de lapte la galeata specială prevazută cu 

tetine sau la instalații de preparare a laptelui praf. 

 

4. Informaţiile privind teritoriul geografic unde se desfăşoară sau unde se prevede 

că se va desfăşura Programul de ameliorare 

Tabelul 1 – Informații privind teritoriul geografic 

JUDEȚ 
NUMĂR 

EXPLOATATII 
EFECTIV TOTAL EFECTIV FEMELE 

ALBA 1 10 0 

ARGEȘ 1 28 27 

BACĂU 2 121 115 

BIHOR 1 17 17 

BISTRITA-NASAUD 1 115 106 

BOTOSANI 4 131 125 

BRAILA 11 469 281 

BUZAU 3 899 844 

CALARASI 2 164 133 

CLUJ 1 40 35 

CONSTANTA 13 902 754 

DAMBOVITA 11 152 132 

DOLJ 2 269 259 

GIURGIU 1 122 118 

GORJ 3 129 122 

IALOMITA 1 33 31 

IASI 3 288 278 

ILFOV 1 2 0 

MARAMURES 1 1017 974 

MURES 1 22 20 

PRAHOVA 3 337 313 

SALAJ 6 271 225 

SATU MARE 1 95 84 

SUCEAVA 2 66 60 



TELEORMAN 2 80 74 

TULCEA 5 90 73 

VASLUI 5 993 963 

VRANCEA 1 58 58 

TOTAL 89 6920 6221 

 

5. Informaţii privind sistemul de identificare a animalelor de reproducţie 

 

Există o schemă unică de identificare națională pentru animalele din specia caprine 

în conformitate cu Ordinul 40/2010. Toate caprinele din Romania sunt identificate în 

exploatația în care s-au născut utilizându-se două crotalii auriculare, una simplă și una cu 

microcip, imprimate cu același cod unic de identificare. Identificarea iezilor se va face în 

termen de o luna de la naștere (Ordinul 22/ 20.01.2006). De asemenea, produșii masculi 

și femeli reținuti pentru reproducție se vor tatua auricular, pana la varsta de 5 luni, cu 

codul fermei, cod atribuit de Asociatia conducătoare a Registrului genealogic al rasei. 

Codul este constutuit din 5 caractere, 2 litere si 3 cifre – CSxxx 

 

6. Informaţii privind sistemul de înregistrare a pedigriului animalelor de 

reproducţie de rasă pură  

 

 

Conform Regulamentului European 1012/2016 pedigriul animalelor are la bază 

registrul genealogic unde fiecare animal are informații despre ascendență și descendență, 

acest registru reprezintă pe lângă întrebuințarea de baza și pedigriul animalelor aflate în 

asociație. 

Registrul Genealogic este alcătuit din următoarele secțiuni: 

Sectiunea Principală (SP) 

Sectiunea Suplimentară I (SS1) 

Sectiunea Suplimentară II (SS2) 

 

„Secțiunea principală” înseamnă secțiunea din registrul genealogic în care 

animalele de reproducție de rasă pură sunt înscrise sau sunt înregistrate și eligibile pentru 

a fi înscrise, cu indicarea detaliilor privind ascendenții și, după caz, privind calitățile lor. 

Pentru a fi înscris în secțiunea principală a registrului genealogic al rasei sale, 

animalul din specia caprină, reproducător de rasă pură, trebuie: 

— să provină din părinți și bunici care sunt ei înșiși sunt înscriși în sectiunea 

principala a registrului genealogic al aceleiași rase; 

— să fie identificat după naștere conform regulilor stabilite de acest registru;  

— să aibă o filiație stabilită în conformitate cu regulile registrului menționat 

anterior. 

Trecerea din Secțiunea Suplimentară în Secțiunea Principală  

O femelă ale cărei mamă și bunică pe linie maternă sunt inregistrate intruna din 

sectiunile suplimentare ale registrului și ai cărei tată și doi bunici sunt înscriși în secțiunea 



principală a registrului este considerată femelă de rasă pură și este înscrisă în secțiunea 

principală a registrului. 

Secțiunea principală a registrului genealogic este alcatuita dintr-o singura clasa. 

In Sectiunea Suplimentara 2 se vor inregistra doar femele care respecta criteriile de 

mai jos chiar dacă nu au origine cunoscută sau nu provin dintr-un program de încrucișare 

aprobat de Asociatie:   

— să fie identificată după naștere în conformitate cu regulile stabilite de registrul 

genealogic;  

— să fie declarată conformă cu standardul rasei;  

In Sectiunea Suplimentara 1 se vor inregistra doar produsii femeli care provin dintr-

o femela inregistrata in SS2 si un mascul de rasa pura inscris in registrul genealogic al 

rasei si  întruneste cel puțin nivelul minim al caracteristicilor stabilite de registrul 

genealogic. 

 

7. Obiectivele ameliorării caracterelor cu importanță economică 

 

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

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

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

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

caz, obiectivul de marketing este reprezentat de asigurarea unei cantităţi de lapte care să 

satisfacă atât nevoile cantitative dar şi calitative ale populaţiei umane.  

Obiectivul ameliorării trebuie să îndeplinească trei cerinţe:  

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

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

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

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

 3. Să fie simplu, în sensul de a include numai caractere esenţiale.  

 

Principalele obiective ale ameliorării la caprele de rasa SAANEN le constituie: 

- producţia de lapte sub aspectul cantitativ; 

- monitorizarea produșilor obținuți din părinți încadrati pe baza exprimării 

fenotipice a caracterelor specifice în Registrul genealogic al rasei; 

- precocitatea şi durata lactaţiei; 

- consiliere în selectarea reproducătorilor masculi de rasă pură și provenind din 

părinți cu înaltă valoare genetică în sensul afuirii acestora către exploatații deficitare. 

 

La caprine principalul obiectiv al selecţiei este producţia de lapte, iar pentru 

depistarea plus variantelor şi formarea unor nuclee de selecţie valoroase se aplică 

controlul oficial al acestei producţii la toate caprinele de rasa SAANEN înregistrate atât 

în Secţiunea Principala (197 masculi si 2696 femele) dar şi în Secţiunile Suplimentare 

SS1 si SS2 (3525 femele). 

 



 

8. Testarea performanţelor si evaluarea genetică. 

 

8.1.  Informaţii privind sistemul utilizat pentru producerea, 

înregistrarea, comunicarea şi utilizarea rezultatelor testelor de performanţă. (COP) 

 

Metoda A de control a producţiei de lapte la capre este aplicată de reprezentanţii 

organizaţiilor de control şi este cea acceptată în Controlul oficial al producţiilor în timp 

ce metoda B de control este folosită de către fermieri, proprietari ai efectivelor de caprine. 

În baza Ordinului 22/2006 metoda de control acceptată oficial de către Registrul 

Genealogic al rasei este A4. 

Majoritatea exploataţiilor practică mulsul caprelor după o perioadă de 40-80 zile 

de alăptare a iedului. 

Cantitatea totală de lapte exprimată în ml sau g pe durata unei lactaţii se face prin 

metoda Fleischmann (cf. ghid ICAR 2016). 

 

a. în situaţia mulsului caprei după o perioadă de alăptare, când primul muls se face 

după data forfetară a sfârşitului de alăptare: 
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b. în situaţia mulsului caprei după o perioadă de alăptare, când primul muls se face 

înainte de data forfetară a sfârşitului de alăptare: 
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În care: 

- SM = suma în ml/g; 

- M = cantitatea de lapte (exprimată în ml/g) în ziua de control; 

- I1,..., In-1, In = intervalul dintre controale exprimat în zile; 

- I0 = intervalul în zile între data fătării şi data primului control. 

 

Crescătorii pot adera la Asociație în baza cererii de adeziune și vor fi membri ai 

Asociației indiferent daca dețin sau nu animale din specia caprină. Crescătorii care dețin 

animale au dreptul de a participa la programul de ameliorare condus de Asociație cu 

condiția ca: 

- animalele lor de reproducție se află în exploatații amplasate pe teritoriul 

geografic al programului de ameliorare 

- animalele de reproducție să aparțină rasei pentru care s-a elaborat programul de 

ameliorare. 

Crescătorii care participă la programul de ameliorare al rasei elaborat de Asociație 

au dreptul: 



- de înscriere a animalelor de reproducție de rasă pură în secțiunea principală a 

R.G. dacă îndeplinesc criteriile stabilite în programul de ameliorare și în prezentul 

regulament. 

- de înregistrare a animalelor lor într-una din secțiunile suplimentare ale R.G. 

dacă îndeplinesc criteriile stabilite în programul de ameliorare și în prezentul regulament.  

- de participare la testarea performanțelor și la evaluarea genetică 

- de eliberare a unui certificat zootehnic în conformitate cu prezentul regulament 

- de a li se furniza, la cerere, rezultate actualizate ale testării performanțelor și ale 

evaluării genetice pentru animalele lor de reproducție, atunci când aceste rezultate sunt 

disponibile; 

- de a avea acces la toate celelalte servicii legate de programul de ameliorare pe 

care Asociația îl derulează și le furnizează crescătorilor participanți. 

Fermele din care provin animalele în registrele genealogice trebuie să întrunească 

cumulativ următoarele condiţii:  

• Să dispună de un sistem de comunicaţie modern (tel,fax,e-mail) pentru a putea fi 

contactat şi a putea comunica uşor, în vederea înscrierii animalelor în R.G. şi pentru care 

efectuează COPL, precum şi cu alte organisme care au abilitări pentru a solicita date sau 

a face verificări;  

• Să folosească un sistem de individualizare sigur, permanent, care să permită 

citirea uşoară şi corectă a numerelor matricole pentru înscrierea în baza de date, respectiv 

identificarea prin dublă crotaliere auriculară, simplă și electronică a numărului matricol 

unic la vârsta de 1 lună conform OM 40/2010 și tatuarea auriculară a codului unic de 

fermă pentru fiecare rasă atribuit de ANCC Caprirom, care se efectuează până la vârsta 

de 5 luni conform OM 1045/2018 pentru toți produșii care se opresc pentru reproducție 

sau animalele noi care intră în secțiunea principală a R.G.;  

• Să respecte tehnologiile de reproducere şi creştere în rasă curată a caprinelor, 

repectiv efectuarea montelor dirijate cu respectarea potrivirii perechilor și ținerea 

evidențelor de reproducție; 

• Să efectueze montele doar cu masculi de rasă pură; 

• Să asigure caprinelor o hrănire şi îngrijire corespunzătoare cerinţelor speciei, rasei 

şi în conformitate cu normele sanitare-veterinare în vigoare;  

• Să aibă animalele înscrise în C.O.P.L.;  

• Să aibă capacitatea de înscriere şi de transmitere corectă a datelor tehnice necesare 

inregistrarii/înscrierii animalelor în R.G. pe suport de hârtie şi/sau electonic;  

• Fermierul să fie membru al Asociaţiei acreditată pentru conducerea registrului 

genealogic al raselor de caprine;  

• Fermierul să fie atestat pentru creşterea animalelor dacă este persoană fizică, 

conform cu normele în vigoare, sau dacă este societate să aibă angajat personal tehnic de 

specialitate;  

• Fermierul să pună la dispoziţia personalului asociaţiei animalele şi toate datele 

privind animalele inregistrate/înscrise în R.G. şi să asigure toate condiţiile necesare 

pentru efectuarea în bune condiţii a C.O.P.L;  

• Fermierul să transmită la timp rapoartele solicitate de asociaţia acreditată să 

conducă R.G.;  



• Fermierul să participe efectiv şi financiar, dacă este cazul, la activităţile la care 

este solicitat de către asociaţia acreditată pentru C.O.P.L. şi conducerea R.G.; 

 In cazul în care deține caprine din două sau mai multe rase, acestea să respecte 

cerințele reproducției dirijate în rasă curate.  

 

8.2.  Informaţii privind sistemul de evaluare genetică  

 

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

indice de selecţie, de tipul: 

EBVTotal = p1 * EBV1 + p2*EBV2 + p3*EBV3  + ... + pn*EBVn 

care cumulează următoarele informaţii: 

EBV = valoarea de ameliorare estimată pentru caracterul i (cantitatea de lapte, de 

grăsime, de proteină); 

p = ponderea catacterului analizat în indexul total. 

După calcularea valorii de ameliorare totale, pentru fiecare candidat la selecţie, 

aceştia sunt reţinuţi la reproducţie în ordinea descrescătoare a criteriului de selecţie, 

corespunzător intensităţii de selecţie dorite.  

O etapă importantă în elaborarea programului de ameliorare o constituie alegerea 

adecvată a sistemului de ameliorare, care depinde de variaţia genetică existentă în 

populaţie. Variaţia genetică este materia primă pe care selecţia o valorifică. De ponderea 

variaţiei genetice aditive în structura varianţei fenotipice totale depinde heritabilitatea, 

element cheie care la rândul ei influenţează progresul genetic la nivelul populaţiei.   

Parametrii genetici sunt instrumente de evaluare a determinismului genetic al 

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

Heritabilitatea (h2) este raportul dintre varianţa valorilor de ameliorare ale 

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

PV ): 

P

A

V

V
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Valoarea heritabilităţii unui caracter ne arată cât din diferenţele observate între 

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

între valorile lor de ameliorare. 

Cunoaşterea heritabilităţii caracterelor prezintă o importanţă capitală pentru teoria 

şi practica ameliorării, cel puţin din două considerente: 

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

cum ar fi: 



- acordarea priorităţii ameliorării genetice sau îmbunătăţirii exploatării, în 

vederea măririi producţiei; 

- alegerea sistemului de ameliorare; 

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

b) Coeficientul de heritabilitate intră în toate formulele privind estimarea 

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

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

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

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

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

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

Din aceste motive, heritabilitatea trebuie calculată separat, pentru fiecare populaţie, 

generaţie şi caracter.   

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

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

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

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

este planul de selecţie.  

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

aditive) selecţia este aproape ineficientă. Pentru astfel de caractere în timpul evoluţiei 

populaţiilor se acumulează suficientă variaţie genetică neaditivă, datorată în principal 

dominanţei şi epistaziei, componente care se află la baza fenomenului de heterozis. 

Pentru aceste caractere slab heritabile  se recomandă ameliorarea prin încrucişare în 

vederea valorificării efectului de heterozis şi a complementarităţii caracterelor pe hibrid 

(ameliorarea în exogamie).  

Având în vedere că producţia de lapte are un determinism genetic intermediar, cu 

valori cuprinse între 0,2 - 0,3, pentru ameliorarea genetică a rasei SAANEN  se va alege 

sistemul de ameliorare în rasă pură (în endogamie), cu participarea doar a doi factori ai 

ameliorării: selecţia şi consangvinizarea. Principalul factor este selecţia, creşterea 

consangvinizării fiind ţinută sub control, prin utilizarea permanentă a cel puţin 12  

reproducători masculi efectivi, care să confere populaţiei o mărime genetică de cel puţin 

50, şi o creştere medie a consangvinizării pe generaţie de  cca. 1 %. 

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

cu R şi reprezintă gradul de asociere dintre performanţele aceluiaşi individ. Se estimează 

pentru caracterele care se manifestă în mod repetat în timpul vieţii individului, aşa cum 

este şi cazul producţiei de lapte.  Repetabilitatea arată proporţia din varianţa fenotipică 

totală din populaţie, la un anumit caracter, cauzată de surse de variaţie constante în viaţa 

unui individ: genotipul şi mediul general, şi se calculează conform relaţiei: 
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în care: GV  este varianţa genotipică, iar MgV , varianţa datorată mediului 

general/permanent. 

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

ameliorare a unui individ faţă de media mai multor performanţe proprii (m).  

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

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

parametru devine foarte important în cazul selecţiei pentru mai multe caractere. 

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

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

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

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

criteriu corect pentru alegerea animalelor la reproducţie, dar, din păcate, ea nu este 

măsurabilă, întrucât niciodată numărul de descendenţi participanţi la medie nu este 

suficient de mare, având în vedere numărul foarte mare al combinaţiilor gametice 

posibile. 

Având în vedere cele de mai sus, pentru necesităţi practice, valoarea de ameliorare 

este prognozată pe baza unor procedee statistice, de tipul B.L.P. (Best Linear Prediction 

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

Prediction – Cea mai bună predicţie liniară nedeplasată). Astăzi, pe plan mondial, pentru 

calculul valorii de ameliorare la caprine se utilizează metodologia BLUP, aplicată unei 

game variate de modele biometrice, pentru unul sau mai multe caractere, de tipul: Model 

animal pentru una sau mai multe lactaţii (model animal cu repetabilitate); Modelul Zilei 

de control cu regresii fixe şi aleatoare (conform ghidului ICAR). 

Pentru ameliorarea caracterelor producţiei de lapte la rasa SAANEN se va utiliza 

metodologia BLUP, conform recomandărilor ICAR. 

Metodologia BLUP - aplicată unui model animal prezintă următoarele avantaje: 

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

mărind astfel precizia selecţiei; 

 Uşurează comparaţiile genetice dintre animale care au realizat performanţe în 

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

 Facilitează comparaţiile genetice între animale cu diferite surse de informaţie 

(număr diferit de rude şi număr diferit de performanţe măsurate la acelaşi caracter); de 

exemplu, o capră cu trei lactaţii realizate poate fi comparată cu o primipară; 

 Permite comparaţiile genetice între animale care au fost selecţionate cu diferite 

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

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

diferenţe succesive ale mediilor generaţiilor luate în studiu. 

 

Diseminarea progresului în populație 



Progresul genetic este realizat în exploatațiile de ameliorare, numite ferme nucleu 

și transmis apoi către exploatațiile de producție, scopul final fiind obținerea unor animale 

cu capacitate de producție cât mai mare. Deoarece mecanismul de transmitere e destinat 

să transmită progresul geneti din exploatațiile de ameliorare către cele de producție, 

eficiența lui depinde de 2 factori: 

a) Ritmul progresului genetic realizat în fermele de elită; 

b) Rapiditatea transmiterii progresului genetic, respectiv timpul necesar în 

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

fermele comerciale. 

În continuare este prezentată schema programului de ameliorare pentru fiecare 

dintre cele 3 trepte: 

a) Exploatații de ameliorare; 

b) Exploatații de multiplicare; 

c) Exploatații comerciale. 

 

 

 

Predicția progresului genetic anual pentru cantitatea de lapte 

 a. Predicţia  progresului genetic anual pentru cantitatea de lapte 

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

înainte de selecţie 200%; supravieţuirea până la încheierea primei lactații (S) 0,90; 

heritabilitatea (h2) 0,25; repetabilitatea R= 0,3; corelaţia fenotipică intraclasă (t = 



0,25·h2); coeficientul de variaţie fenotipic  (CVP) 20%; deviaţia standard fenotipică (σP) 

160 kg; deviaţia standard genetică  (σA = σP·h) 80 kg; coeficientul de variaţie genotipic  

(CVG = CVP ·h) 10%; producția medie de lapte 800 kg. 

Acurateţea selecţiei 

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

selecţie. Selecţia masculilor se realizează în două etape:  

(a) pe baza performanţelor medii ale mamelor (1 fătare), rezultând o acurateţe  de 

0,25: 

�A,P� �
= � ⋅ ℎ ⋅= 0,5 ⋅ 0,5 = 0,25 

(b) pe baza performanţelor medii ale celor 12 semisurori paterne: 

�A,P� SS
= � ⋅ ℎ ⋅ �

�

1 + (� − 1) ⋅ �
= 0,25 ∙ 0,5 ∙ �

12

1 + (12 − 1) ∙ 0,25 ∙ 0,25
= 0,3325 

 

Intervalul de generaţie: 

��� = ��� =
1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 + 5,5

5
= 3,5 ��� 

��� = ��� =
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4
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� =
��� + ��� + ��� + ���

4
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4
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Matricea de varianțe-covarianțe fenotipice (V):  
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Matricea de covarianțe  între valoarea de ameliorare a candidaților la selecție și 

sursele de informație (C):  

� = �
���(�, ����)

���(�, ���)
� = �

0,25 ∙ ℎ�
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�, ����
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Vectorul coeficienților de regresie parțială ai genotipului candidatului la selecție 

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



� = ��� ∙ � = �
0,14 0

0 1
�

��

∙ �
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0,125

� = [�, �� �, ���] 

������ = 0,44 ∙ ����� + 0,125 ∙ ���� 

Varianța indicelui de selecție: 

�� = � ∙ � ∙ �� = � ∙ � = [0,44 0,125] ∙ �
0,0625
0,125

� = 0,044 

��,� = �
��

ℎ�
= �

0,044

0,25
= �0,176 = �, ��� 

 

Proporția de retineri se face pe baza a 157 masculi din 450 (14 din elită plus 143 

din multiplicare). 

Intensitatea citită din tabel este 1,0621. 

 

R�����_�� = r�,� ∙ i� ∙ σ� = 0,419 ∙ 1,0621 ∙ 80 = ��, �� �� 

 

Progresul genetic: 

∆���ț� =
������_��

���
=
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2,5
= ��, �� �� 

∆�̅�� =
∆���ț� + ∆�����

2
=

14,24 + 0

2
= �, �� �� 

∆�̅% =
∆�̅��

�����

∙ 100 =
7,12

800
∙ 100 = �, �� % 

În concluzie, în rasa Saanen, în urma aplicării prezentului Program de ameliorare, se 

estimează că, în medie, anual, cantitatea de lapte va crește cu 0,89 % sau 7,12 kg. Acest progres 

genetic este realizabil cu condiția asigurării condițiilor de hrănire ș întreținere constante și la 

un nivel corespunzător nevoilor fiziologice și productive. Orice fluctuație necontrolată a 

mediului poate anula sau masca exprimarea câștigului de producție obținut pe cale genetică. 

Președinte ANCC CAPRIROM 

Ing. Cocu Vasile 

                           


