ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CRESCĂTORILOR DE CAPRE
STR. I.C. BRĂTIANU NR. 248, OP 4, 900316, CONSTANŢA

PROGRAM DE AMELIORARE LA CAPRINE
Rasa ANGLO-NUBIANA

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.
I. DESCRIEREA SISTEMULUI DE PRODUCŢIE
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.
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;
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c) organizarea reproducţiei şi a selecţiei animalelor;
In cazul fermelor de caprine din rase specializate pentru productia de lapte din import, detinatorii au adoptat
2 sisteme de crestere:
-

sistemele semi-intensive – 10 - 100 caprine - 7 exploatatii

-

sisteme industriale (intensiv) peste 100 capete – 1 exploatatie
In evidentele Registrului genealogic figureaza 8 exploatatii detinatoare de caprine rasa Anlo-Nubiana
Sistemul semiintensiv constă în sporirile de efective de caprine specializate pentru productia de lapte,

concentrări de capitaluri pentru modernizarea sistemului de creştere, îmbunătăţirea furajării şi a condiţiilor sanitarveterinare. În cazul acestui sistem de exploatare, caprele sunt intretinute pe pasuni naturale, cultivate sau ocazionale
pe un timp limitat (4-6 ore/zi) si administrarea de suplimente in starea de stabulatie iar in perioada rece intretinerea
se face in adaposturi (aproximativ 210 zile pasunat si 150 zile in stabulatie). Pasunatul caprinelor prezinta
urmatoarele avantaje:


animalele au acces la un furaj de calitate superioara, iar faptul ca iarba este consumata direct constituie unul
dintre cele mai economice nutreturi.



Prin pasunat se pot valorifica suprafete de teren improprii agriculturii (terenuri accidentate)



Animalele miscandu-se pe pasune, in aer liber, li se stimuleaza functia de reproductie si li se fortifica
organismul prin expunerea la actiunea directa a radiatiilor solare



Inainte de scoaterea animalelor pe pasune se recomanda deparazitari ale animalelor pentru a proteja pasunea
de infestarea cu paraziti. De asemenea se recomanda vaccinarile profilactice specifice. Odata cu actiunile
sanitar-veterinare se face si verificarea individualizarii animalelor, respectiv prezenta ambelor crotalii si se
recurge la cererea de duplicate unde este cazul.
In cadrul ANCC CAPRIROM exista ferme care beneficiaza de anumite suprafete de pasuni, unele in

proprietate iar altele concesionate de la primarii. Putine dintre acestea beneficiaza de lucrari tehnologice de
intretinere: curatarea de resturi vegetale, plante parazite, vegetatie lemnoasa, distrugerea musuroielor, fertilizare sau
suprainsamantare. Multe dintre aceste ferme au inceput insa sa foloseasca gardul electric pentru parcelarea si
pasunatul animalelor (lipsa ciobanilor)
Animalele sunt hrănite suplimentar si pe perioada pasunatului (in functie de calitatea pasunii) cu amestec de
concentrate (porumb, orz, srot de soaia sau floarea soarelui, etc) furaje granulate specifice categoriei de vârstă, stării
fiziologice şi nivelului productiv. Pe timpul iernii caprele sunt intretinute in adaposturi si anexe de depozitare si
prelucrare a furajelor (fanare, mori, silozuri).
Mulsul mecanic se practică în tot mai multe exploataţii, laptele este furnizat centrelor de colectare sau este
procesat in brânzării proprii. În aceste ferme se practică reproducţia dirijată şi se aplică biotehnologii de reproducţie
(inducerea şi sincronizarea estrului, inseminarea artificială).
Reproductia se realizeaza in perioada de toamna pe estru natural prin practicarea montei naturale. Aparitia
caldurilor la femele depinde de mai multi factori:
-

gradul de selectie in cadrul turmei
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-

conditiile climatice, respectiv prezenta ploilor, temperatura, durata zilei lumina.
In proiectarea programului de monta se va avea in vedere ca intreg efectivul destinat reproducerii sa parcurga

un program de stimulare in vederea declansarii caldurilor; programul este bazat pe o furajare echilibrata si bogata in
fitoestrogeni. ANCC CAPRIROM a identificat in teren ferme care aplica acest procedeu, in special cele in stabulatie
permanenta.
Declansarea campaniei de monta se realizeaza in luna iulie-august la caprele din rase specializate din import.
Caprele din aceste rase se pot monta pana in luna noiembrie-decembrie
Majoritatea crescatorilor de caprine (80% din exploatatii) prefera montele timpurii din lunile augustseptembrie cu plasarea campaniei de fatari in ianuarie- februarire- martie. Motivele tendintei de devansare a montelor
si fatarilor sunt urmatoarele:
- fatarile timpurii asigura iezi cu greutate de de peste 14 kg in viu pentru satisfacerea nevoilor de piata in perioada
sarbatorilor Pascale;
- prin intarcarea timpurie a iezilor (la 60 zile) se asigura lapte de consum – vanzare in perioada martie – mai, cand
pretul de achizitie de catre procesatori este mai mare;
- tineretul femel si mascul obtinut poate intra la monta in anul fatarii, respectiv la varsta de 7-10 luni, daca au atins
70% din greutatea de adult.
Tinand cont de aceste avantaje ale reproductiei dirijate detinatorii de caprine recurg la modalitati de inducere
a estrului in contreasezon sau devansarea sezonului normal de reproductive prin utilizarea inseminarilor artificiale
cu material seminal preservat sub diferite forme (brut diluat, refrigerat sau congelat), provenit de la tapi cu valoare
genetica cuunoscuta.
In alegerea tapilor pentru utilizarea la monta naturala sau pentru recoltare material seminal in vederea
inseminarilor artificiale se va tine cont de performantele proprii, indexul valorii de ameliorare si varsta. Tapii
pepinieri se evalueaza annual, atat din punct de vedere al starii de sanatate cat si al calitatii de reproducator. Tapii
folositi la monta sunt autorizati de OJZ-uri.
Monta se face dirijat, dupa ce s-a facut “potrivirea perechilor” sau in “harem” unde intr-un tarc se
repartizeaza fiecarui mascul grupul de capre (25 iedute/ vatui si 35-40 capre adulte / tap) care urmeaza a fi montate
natural.
Nominalizarea masculului pentru fiecare grupa se face de catre asociatia detinatoare de Registru genealogic.
Inregistrarea montelor se face in cazul montelor individuale la sfarsitul perioadei de monta iar in cazul montei in
harem se specifica fiecare lot de femela cu masculul corespunzator si perioada in care au fost la reproductie. Data
exacta a montei se va calcula cu 149 zile (146-152 zile) inaintea datei fatarii dar incadrandu-se in intervalul
specificat. O atentie deosebita se va acorda tinerii cat mai exacte a evidentelor zotehnice: data montei, data fatarii,
numar produsi obtinuti, sexul si greutatea la fatare. Fermierul consemneaza aceste date in Registrul de monta si fatari
pe care il transmite catre seviciul Registrului Genealogic. Fermierul este obligat sa faca inscrisurile cu mare
acuratete si sa permita liberul acces al reprezentantilor Registrului genealogic cu care colaboreaza permanent dar si
a altor institutii abilitate in verificarea situatiilor reale din teren.
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Sistemul industrial – intensiv de creştere a animalelor a fost posibil prin implementarea rezultatelor
cercetărilor în domeniul creşterii animalelor în direcţia reproducerii asistate şi organizate, furajarea după norme
studiate şi corelate cu nivelul producţiilor, asigurarea confortului de întreţinere care să permită exprimarea
potenţialului genetic şi aplicarea tehnologiilor de tip industrial.
In sistemul intensiv animalele sunt intretinute in stabulatie permanenta. In acest caz se pot aplica tehnologii
avansate de crestere si exploatare, selectie si ameliorare, reproductie, precum si mecanizarea si automatizarea
principalelor procese de productie. Stabulatia caprelor in lactatie se face liber, pe asternut permanent, in adaposturi
in adaposturi special construite, compartimentate, prevazute cu alee de furajare care intruneste cerintele tehnologice
(ventilatie, front de furajare, de adapare si luminozitate) si de microclimat (volum de aer, umiditate, temperatura,
etc)
In aceste ferme de caprine de tip intensiv sunt si constructii anexe specifice care conduc la cresterea
productivitatii: sali si instalatii de muls, bucatarie furajera, fanare, filtru sanitar, utilitati (apa, electricitate), platforma
de gunoi.
Aceste tehnologii prezintă o serie de caracteristici:
 concentrarea unor efective mari de caprine în ferme;
 organizarea producţiei şi a reproducţiei în flux;
 investiţii 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 fatari se organizeaza diferit in functie marimea exploatatiei. In fermele cu efective mai mari
in care se urmareste o devansarea reproductiei fatarile incep din luna decembrie.
Un aspect deosebit il constituie fermele mari cu crestere intensiva si cu efective de peste 5-600 capete capre
care isi organizeaza campania de monta si respectiv cea de fatari in doua sezoane, astfel incat 40% din efectiv
inregistreaza fatari in lunile septembrie – octombrie, astfel incat sa acopere necesarul de lapte proaspat pentru
unitatile de procesare proprii sau ale procesatorilor.diferenta de 60% este programata sa aiba fatari grupate in
perioada ianuarie februarie.
Pentru pregatirea campaniei de fatare, cu 1-2 luni inainte de fatare, se iau urmatoarele masuri:
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- intreruperea mulsului cu doua luni inainte de fatare pentru refacerea morfo-functionala a glandei mamare si pentru
asigurarea dezvoltarii corecte a fetusilor,
- excluderea suplimentelor de sare pentru a favoriza intarcarea caprei si pentru prevenirea retentiei de apa de catre
caprele gestante,
- reducerea furajelor grosiere astfel incat gradul de umplere a prestomacelor sa nu afecteze dezvoltarea fetusilor,
- organizarea boxelor de fatre in adaposturi, in locuri ferite de curenti de aer si cu umiditate scazuta, cu asternut
curat. In cazul fermelor mari se practica intarcarea ultraprecoce a iezilor si in acest caz se amenajeaza maternitati in
care vor fi crescuti iezii separati de mame imediat dupa perioada colostrala. Hranirea iezilor in aceasta situatie se
face prin alaptare cu inlocuitori de lapte de galeata speciala prevazuta cu tetine sau la instalatii de preparare a laptelui
praf.
2. OBIECTIVELE AMELIORĂRII
Ameliorarea animalelor este ştiinţa care se ocupă cu studiul factorilor, sistemelor şi metodelor de modificare
a structurii genetice a populaţiilor de animale de la o generaţie la alta în direcţii utile omului. Ameliorarea genetică
a populaţiilor de animale se suprapune procesului filogenetic, omul influenţând conştient evoluţia populaţiilor asupra
cărora acţionează.
Prin ameliorarea animalelor se urmăreşte modificarea potenţialului genetic al populaţiilor pentru caractere
care fac obiectul acestei acţiuni. Intervenind prin diverse scheme de încrucişare în procesul de reproducţie al
populaţiilor, se poate obţine o schimbare a generaţiilor viitoare dar şi o modificare în sensul dorit a structurii genetice.

Baza ameliorării animalelor, indiferent de specie, o constitutie selecţia reproducătorilor cu valoare de
ameliorare pe baza însuşirilor proprii şi potrivirea judicioasă a împerecherilor, coroborate cu creşterea dirijată a
tineretului şi asigurarea unor condiţii optime de viaţă.
In cazul raselor specializate se urmareste exprimarea potentialului productie prin corectarea
conditiilor de intretinere si furajare, asigurarea microclimatului si selectia

in sensul adaptabilitatii

animalelor din import la conditiile specifice tarii noastre.
Ameliorarea se poate face în două direcţii, în funcţie de predominanţa caracterelor pe care le urmărim:
-

consolidarea la descendenţi a unor însuşiri deosebite, caracteristice liniilor parentale prin împerecheri
înrudite sau omogene

-

modificarea în sens pozitiv a unor însuşiri urmărite în sensul modificării faţă de valorile medii ale populaţiei
parentale prin împerecheri neînrudite sau eterogene.
Principalele obiective ale ameliorării la caprine le constituie:

1. producţia de lapte sub aspectul cantitativ (h2 : 0,2-0,3) dar şi calitativ, respectiv îmbunătaţirea procentului
de grăsime şi proteina (h2 : 0,5-0,6).
2. monitorizarea produsilor obtinuti din parinti incadrati pe baza exprimarii fenotipice a caracterelor specifice
in Registrul genealogic al unei rase, in sectiunea secundara.
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3. precocitatea şi durata lactaţiei
4. caractere reproductive: prolificitatea (h2 : 0,14), fertilitate
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
înregistrate, atât în secţiunea OP (25 masculi si 86 femele ) dar şi în secţiunea PP (29 masculi si 352 femele). 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.
Cu excepţia câtorva ferme care practică mulsul caprelor imediat după fătare, respectiv după perioada
colostrală (caz în care iezii sunt alăptaţi artificial cu înlocuitori de lapte), în majoritatea exploataţiilor mulsul caprelor
se face după o perioadă de 40-80 zile de alăptare a iedului.
Cantitatea totală de lapte exprimată în ml pe durata unei lactaţii se face prin metoda Fleishmann.
a. în situaţia mulgerii caprei imediat după fatare:

SM  I  M1  I1 (

M  M3
M  Mn
M1  M 2
)  I2 ( 2
)  ...  I n 1 ( n 1
)  In M n
2
2
2

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

SM  I1 (
În care
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- SM = suma în ml,
- M = cantitatea de lapte (exprimată în ml) în ziua de control
- I1,…., I.n-1, I.n = intervalul dintre controale exprimat în zile
- I0 = intervalul în zile între data fătării şi data primului control

3. ALEGEREA SISTEMULUI DE AMELIORARE
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
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În cadrul aceleiaşi rase însuşirile sunt în general omogene sau au un grad mic de heterogenitate iar între
rase există o heterogenitate foarte pronunţată, cu o baza ereditară mult diferită. Pentru exploatarea caprinelor într-o
anumită direcţie se poate alege un sistem de ameliorare sau se poate recurge la o împletire a celor două sisteme.
Ameliorarea în rasă curată, respectiv modificarea într-o anumită direcţie a structurii genetice şi deplasarea
mediei variaţiei pentru caracterele cantitative considerate se face prin selecţia reproducătorilor cu însuşiri superioare
şi eliminarea de la reproducţie a indivizilor necorespunzători scopului urmărit. Prin intensificarea acţiunilor de
selecţie creşte frecvenţa genelor valoroase iar generaţiile următoare vor exprima un potenţial productiv dorit.
4. ESTIMAREA PARAMETRILOR GENETICI
Structura genetică a unei populaţii de animale este reprezentată de totalitatea genelor şi genotipurilor pe care
le posedă indivizii ce compun populaţia respectivă, fiind caracterizată prin frecvenţe de gene şi de genotipuri
specifice. Această structură se poate schimba în mod natural odată cu apariţia fiecărui nou individ în populaţie sau
prin eliminarea unui individ din populaţie - fiecare având o configuraţie genetică proprie, mai mult sau mai puţin
diferită, ce afectează frecvenţa genelor şi genotipurilor la nivelul populaţiei. Structura genetică a unui individ deja
existent nu mai poate fi modificată dar se poate interveni, pe diferite căi, la nivelul genofondului generaţiei viitoare.
Ca urmare, unitatea de lucru în ameliorare nu este individul ci populaţia, iar efectele ameliorării sunt cuantificabile
de la o generaţie la alta.
Structura genetică a populaţiei este determinată primordial de genofondul ei, respectiv de suma
tuturor genelor existente, elemente ce se exprimă prin frecvenţa de genă sau proporţia în care se găsesc diferitele
alele. Proporţia genelor rămâne aceeaşi de-a lungul generaţiilor în cazul admiterii împerecherilor libere şi este
modificată în cazul acţiunii factorilor care scot populaţia din echilibru.
Parametrii genetici sunt instrumente de evaluare a determinismului genetic al caracterelor cantitative şi sunt
reprezentaţi de :
-

heritabilitate

-

repetabilitate

-

corelaţii genetice

1. Heritabilitatea – h2 – este raportul dintre variaţia valorilor de ameliorare ale membrilor populaţiei (VA)
şi variaţia performanţelor lor (variaţia fenotipică totală) (VF), exprimând proporţia din manifestarea fenotipică a unui
caracter care poate fi atribuită efectului mediu al genelor implicate în genotipul respectiv:

h2 

VA
VF

Pentru determinarea erorii heritabilităţii se aplică următoarea formulă:

4 2

Sh2   h 2  
n s

În care:
- n = numărul familiilor de semifraţi/semisurori folosite în estimarea varianţei fenotipice
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- s = mărimea medie a acestor familii
Prin urmare cu cât n si s (mai multe familii şi mai numeroase) cu atât eroarea heritabilităţii va fi mai mică.
Valoarea heritabilităţii unui caracter arată cât din diferenţele observate între performanţele indivizilor din
populaţia respectivă se aşteaptă a fi cauzate de diferenţe între valorile de ameliorare necunoscute ale lor. Acest
parametru are voaloare subunitară.
Coeficientul de heritabilitate reprezintă regresia valorii de ameliorare a unui individ faţă de valoarea sa
fenotipică pentru un anumit caracter şi deci arată ce ameliorare a unui efectiv poate aduce un individ cu o anumită
valoare fenotipică.
Heritabilitatea, ca parametru genetic, este o proprietate a fiecărui caracter ce este la rândul lui determinat de
un anumit complex poligenic, alcătuit din perechi de gene cu efecte diferite.
În funcţie de valoarea heritabilităţii caracterele se grupează în trei categorii:
-

caractere intens heritabile - h2 > 0,4 – efectul mediu al genelor din genotip asigură peste 40% din
manifestarea fenotipică a caracterului respectiv

-

caractere intermediar heritabile - h2 = 0,2 - 0,4 – efectul mediu al genelor din genotip asigură peste 20%
din manifestarea fenotipică a caracterului respectiv

-

caractere slab heritabile - h2 < 0,2 - efectul mediu al genelor din genotip asigură mai puţin de 20% din
manifestarea fenotipică a caracterului respectiv.
Heritabilitatea este şi o proprietate a fiecărei generaţii deoarece de la o generaţie la alta nu se transmit

genotipuri ci gene, iar în populaţie au loc o serie de procese care schimbă frecvenţa genelor şi modifică astfel
structura genetică a populaţiei de la o generaţie la alta.
Valoarea heritabilităţii este influenţată şi de condiţiile de mediu în care evoluează populaţia respectivă,
deoarece orice fluctuaţie în acţiunea condiţiilor de mediu modifică ponderea acestora în varianţa fenotipică totală,
modificând astfel şi ponderea celorlalţi componenţi ai varianţei. În general, condiţiile de mediu mai variabile reduc
valoarea heritabilităţii pe când cele mai uniforme o măresc.
În concluzie, în stabilirea heritabilităţii unui anumit caracter trebuie să se ţină seamă că aceasta se referă la
o anumită populaţie, la o anumita generaţie şi la anumite condiţii de mediu în care evoluează populaţia respectivă.
2. Repetabilitatea – R - ca parametru genetic este expresia fenotipică a aceluiaşi caracter în diferite
momente ale vieţii individului, exprimând constanţa de manifestare a caracterului respectiv de la o performanţă la
alta. Valoarea repetabilităţii intervine şi în relaţia de calcul a regresiei valorii de ameliorare a unui individ faţă de
media mai multor performanţe proprii (m).
Repetabilitatea se exprimă prin următorul raport:

R

VG  VMg
VF

În care:
- R – repetabilitate
- VG – varianţa genotipică
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- VMg – varianţa mediului general
- VG – varianţa fenotipică
În funcţie de valoarea repetabilităţii caracterele se grupează în trei categorii:
-

caractere intens repetabile – R > 0,5 – caractere la care contribuţia componenţilor stabili în manifestarea
fenotipică a caracterului este mai mare de 50%

-

caractere intermediar repetabile - R = 0,2 - 0,5

-

caractere slab repetabile - R < 0,2.
Valorile heritabilităţii şi a repetabilităţii sunt influenţate de condiţiile de mediu în care evoluează populaţia

respectivă, deoarece orice fluctuaţie în acţiunea condiţiilor de mediu modifică ponderea acestora în varianţa
fenotipică totală, modificând astfel şi ponderea celorlalţi componenţi ai varianţei. În general, condiţiile de mediu
mai variabile reduc valoarea heritabilităţii pe când cele mai uniforme o măresc.
În concluzie, stabilirea heritabilităţii şi repetabilităţii unui anumit caracter trebuie să ţină seama că acestea
se referă la o anumită populaţie, la o anumită generaţie şi la anumite condiţii de mediu în care evoluează populaţia
respectivă.
3. 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.
Interdependenţa dintre două caractere este exprimată prin coeficientul de corelaţie care reprezintă raportul
dintre covarianţa corespunzătoare şi rădăcina pătrată din produsul variantelor respective.

rXY 

cov XY
S X2 SY2

5. METODA DE EVALUARE GENETICĂ
Valoarea economică a caracterelor ocupă un loc important în deciziile de ameliorare, de ea depinzând
stabilirea obiectivului selecţiei şi tehnologiei optime de ameliorare.
Valoarea de ameliorare a unui individ pentru un anumit caracter este definită ca sumă a efectelor medii ale
genelor implicate în genotipul caracterului respectiv. 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 –
valoare de ameliorare generală. Acesta este un criteriu corect pentru alegerea animalelor de reproducţie, dar nu este
măsurabil pentru că niciodată numărul de descendenţi participanţi la medie nu este suficient de mare, având în
vedere numărul foarte mare al combinaţiilor gametice posibile.
Valoarea de ameliorare poate fi însa dedusă prin procedee statistice, respectiv cele două proceduri:
1. metoda indicilor de selecţie B.L.P. – Best Linear Prediction – cea mai bună predicţie lineară
Metoda BLP se utilizează când toţi candidaţii la selecţie sunt contemporani.
2. metodologia B.L.U.P. – Best Linear Unbiased Prediction – cea mai bună predicţie lineară nedeplasată.
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Metoda BLUP este o generalizare a metodei BLP care permite selecţia inclusiv între necontemporani sau
între indivizi care aparţin la diferite subpopulaţii ale aceleiaşi rase.
6. CRITERII DE SELECŢIE
Selecţia este principalul factor modificator al structurii genetice a populaţiilor de animale domestice. Atunci
când această acţiune discriminatorie de eliminare a indivizilor “slabi” se desfăşoară fără intervenţia omului, numai
în interesul speciei, este cazul selecţiei naturale. Atunci când intervine omul în favorizarea (sau excluderea de) la
reproducţie a unor animale care posedă gene/genotipuri şi respectiv caractere utile (sau nedorite) din punctul său de
vedere este cazul selecţiei artificiale. Cele două tipuri de selecţie nu se exclud; selecţia naturală acţionează continuu
şi în toate populaţiile, putând fi completată de către selecţia artificială. Selecţia naturală favorizează participarea la
reproducţie a indivizilor cel mai bine adaptaţi, viguroşi, rezistenţi, care câştigă în lupta pentru existenţă; aceşti
indivizi sunt, sub aspect genetic, cu o heterozigoţie ridicată şi au valori individuale situate în jurul mediei populaţiei
pentru caracterele cantitative.
Spre deosebire de selecţia naturală, în cazul selecţiei artificiale sunt favorizaţi la reproducţie indivizii care
cel mai adesea reprezintă extreme fenotipice pentru caracterele cantitative (indivizii cu cele mai mari/mici valori
individuale, în funcţie de interesul omului de creştere sau de reducere a valorii caracterului în populaţie), indivizi
care sub aspect genetic au o homozigoţie mai ridicată.
Criteriile de selectie sunt: fenotipice si genotipice iar ca metode de selectie aceseasta poate fi individuala
sau familiala, dupa un caracter sau dupa mai multe caractere (succesiva sau concomitenta). Selectia are trei forme:
stabilizatoare (centripeta), directionala (intr-o singura directive, progresiva sau regresiva) si disruptive (in doua
directii, centrifuga).
Criteriul de selecţie reprezintă elementul pe baza căruia se face clasificarea candidaţilor în vederea admiterii
sau respingerii lor de la reproducţie, în scopul maximizării obiectivului selecţiei. Criteriul de selecţie poate fi
reprezentat de:
1. O singură performanţă proprie, media performanţelor proprii sau performanţa medie a familiei, când
candidaţii la selecţie sunt contemporani, au număr egal de performanţe sau numar egal de rude;
2. Valoarea de ameliorare calculată pe baza metodei BLP, când alegerea se face între necontemporani sau între
indivizi cu număr diferit de performanţe, de caractere sau număr diferit de rude, presupunând cunoscuţi
parametrii populaţiei (media, varianţa);
3. Valoarea de ameliorare calculate pe baza metodologiei BLUP, în condiţiile de la punctul 2, dar cu media
populaţiei necunoscută.
Metodele de selectie sunt:
-

In turma: se retin animalele cu caracteristicile dorite;

-

Dupa ascendenta: pentru reproducatori- dupa performantele parintilor

-

Dupa descendenta: se aleg masculii pentru reproductive dupa performantele obtinute de produsi
Metode de incrucisare:
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- incrucisarea simpla (de prima generatie)- are loc doar o data si rezulta metisi F1
- incrucisarea de absorbtie – presupune inlocuirea unei rase cu alta, foloisnd generatie dupa generatie doar
genitori masculi din rasa amelioratoare;
- hibridarea intre una sau maimulte rase
7. DIRIJAREA ÎMPERECHERILOR LA ANIMALELE SELECŢIONATE
Programul de ameliorare la specia caprină are ca principal obiectiv creşterea producţiei de lapte asociată cu
alte caractere fenotipice urmărite la capre cum ar fi precocitatea, conformaţia, aspectul glandei mamare şi
pretabilitatea la mulsul mecanic. În acest sens, se procedează la selectarea masculilor care se reţin pentru reproducţie
în funcţie de performanţa părinţilor (la ţapii tineri) şi performanţele fiicelor obţinute.
In alegerea femelelor pentru productia de lapte, pe langa catracterele morfoproductive specifice raseI se va
tine cont si de urmatoarele caracteristici:
-

Torace adanc care sa permita o buna oxigenare;

-

Abdomen larg care sa asigure spatiu sufficient pentru un rumen voluminous;

-

Bazin larg si usor inclinat care sa faciliteze fatarile usoare sis a permita atasarea unui uger
voluminous;

-

Uger bine conformat, bine atasat in partea superioara, cu mameloane adaptate mulsului
mechanic;

-

Aplomburi corecte.

De asemenea se exclud de la reproducţie femelele cu alte tare conformaţionale. Se stabilesc cel mai adesea
grupurile de montă, iar în unele ferme, unde există disponibilitate se aplică tehnica de inducere şi sincronizare a
estrului, urmată de inseminarea artificială cu material seminal de la masculi valoroşi din propria fermă sau de la alte
ferme cu potenţial genetic ridicat şi cunoscut.
8. DISEMINAREA PROGRESULUI GENETIC
Progresul genetic este realizat în fermele de elită, numite ferme nucleu sau ferme de selecţie. Si transmis
apoi către fermele de producţie, în scopul obţinerii de caprine cu o producţie cât mai mare.
Structura sistemului de ameliorare a caprinelor presupune existenţa unei piramide a ameliorării, în trei trepte.
Treapta I (vârful piramidei) concentreză nucleele cele mai valoroase din principalele rase de caprine,
constituite în ferme de elită. Caprinele crescute la acest nivel al piramidei ameliorării au origine cunoscută şi sunt
incluse în toate lucrările de selecţie şi testare care au ca obiect realizarea progresului genetic.
Planurile de selecţie aplicate la acest nivel au în vedere asigurarea necesarului propriu de înlocuire a mătcii
cu masculi şi femele şi asigurarea necesarului de înlocuire a masculilor din ferma de înmulţire. Pentru maximizarea
progresului genetic, în cadrul rasei pot fi elaborate programe de ameliorare distincte pentru diferite populaţii crescute
în izolare reproductivă.
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Reproducătorii masculi obţinuţi în fermele de elită, rămaşi disponibili după înlocuirea mătcii din fermele de
elită şi înmulţire pot fi utilizaţi la reproducţie în fermele de producţie. De asemenea femelele disponibile după
înlocuirea mătcii proprii pot fi livrate pentru reproducţie în fermele de producţie.
Reproducătorii masculi din ferma de elită – după trei ani de activitate – sunt transferaţi în ferma de înmulţire,
până la finalizarea testului după descendenţi. După estimarea valorii de ameliorare pe baza performanţelor
descendenţilor, cei mai valoroşi reproducători sunt promovaţi pentru reproducţie în fermele de elită.

Ferme de elita, membre ANCC CAPRIROM:


PFA Stafie Ciprian



Paun Bogdan - Dambovita

Treapta a II-a, reprezentată de fermele de înmulţire, care au ca obiectiv producerea de femele în rasă curată
pentru înlocuirea proprie şi masculi în rasă curată sau hibrizi pentru fermele de producţie. În funcţie de solicitările
din fermele de producţie, o parte din femelele din ferma de înmulţire pot fi încrucişate cu masculi din rase de lapte,
pentru producerea femelelor hibride destinate reproducţiei în fermele de producţie. Femelele disponibile după
înlocuirea mătcii pot fi livrate pentru reproducţie în fermele de producţie.
Treapta a III-a , este reprezentată de fermele de producţie .
La nivelul acestei trepte se aplică atât creşterea în rasă curată dar se fac şi încrucişări cu masculi din rase
specializate pentru lapte şi carne, în funcţie de interesele economice ale crescătorilor.
Acest sistem de organizare permite transmiterea progresului genetic realizat în fermele de elită către fermele
de producţie. Eficienţa acestui sistem depinde de:
-

Ritmul progresului genetic obţinut în fermele de elită

-

Rapiditatea transmiterii progresului genetic realizat în fermele de elită către fermele de înmulţire şi de
acolo către fermele de producţie – comerciale.

9. MEMORIU TEHNIC PRIVIND OBIECTIVELE PROPUSE ÎN PROGRAMUL DE AMELIORARE AL
RASEI ANGLO-NUBIANA ( Programul de ameliorare prin selecţie în rasă curată 2016-2021)
Pe parcursul celor 6 ani de derulare a Programului de ameliorare, anual, se vor urmari urmatoarele aspecte:
-

Inventarierea efectivelor cuprinse în programul de ameliorare.
Stabilirea calendarului de reproducție și organizarea sistemului de reproducţie: montă naturală dirijată sau
însămânţări artificiale.

-

Controlul performanţelor proprii – Controlul oficial al producţiei de lapte - control cantitativ, optional si
calitativ.

-

Realizarea unei baze de date cu introducerea performanţelor măsurate. Calculul rezultatelor controlului
oficial.

-

Calcularea valorii de ameliorare si ierarhizarea indivizilor controlaţi- pe baza masurătorilor efectuate

-

Prezentarea destinaţiei tineretului caprin femel: prăsila proprie- reproducţie, vânzare, reforme.

-

Autorizarea masculilor pentru monta naturală.
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-

Consiliere in ceea ce priveste conditiile de intretinere si necesarul de furajare pentru exprimarea potentialului

productiv si extinderea duratei perioadei de muls.
In anul 2016 s-au realizat urmatoarele actiuni in vederea atingerii obiectivelor Programului de
ameliorare al rasei ANGLO-NUBIANA:
-

Elaborarea schemei de ameliorare în funcţie de obiectivele programului de ameliorare.

Prezentarea candidaţilor la selecţie
- Se nominalizează candidate mame de ţapi, dintre femele cu origine cunoscută, cu parinţi înscrişi în Registrul
Genealogic al rasei, secţiunea principală şi cu producţie de lapte de 700 kg lapte/lactaţie (280 zile de lactație);
- Se nominalizează taţii de ţapi,
- Nominalizarea împerecherilor.
- Testarea performantei proprii prin:

 Selecţia tineretului mascul care urmează să fie introdus în testare după descendenţi pentru producţia de
lapte şi aprecierea după conformaţie, constituţie şi dezvoltare corporală.

 Prezentarea tineretului mascul introdus în testarea pe performanţa proprie.
 Prezentarea rezultatelor obţinute în urma testarii performaţei proprii (spor de creştere, conformaţie, ş.a.),
se elimină cei cu defecte, slab dezvoltaţi, etc.

Predicţia valorii de ameliorare a tineretului mascul testat.
Ierarhizarea dupa rezultatele obţinute
In anul 2017 s-au realizat urmatoarele actiuni in vederea atingerii obiectivelor Programului de
ameliorare al rasei Anglo-Nubiana:
-

Evaluarea rezultatelor fătărilor, stabilirea indicilor de reproducţie realizaţi şi analiza acestora.

-

Prezentarea datelor pentru selecţia femelelor cu bune aptitudini pentru producţia de lapte şi reproducţie.
Se vor reţine la reproducţie animalele care au 700 de kg lapte/lactaţie (280 zile de lactație);
-

Individualizarea produşilor obţinuţi, înregistrarea greutăţii corporale la naştere şi înţărcare. Urmarirea

evoluţiei produşilor obţinuţi, după conformaţie, constituţie şi dezvoltare corporală.
Prezentarea candidaţilor la selecţie.
Testarea după capacitatea de reproducţie

Testarea capacitatii de reproductie a masculilor în testare în cadrul asociaţiei.
Prezentare rezultate la controlul funcţiilor sexuale, reţinerea celor mai buni reproducători.
Insămânţarea sau monta femelelor din care se va obţine descendenţa pentru testarea producţiei lapte.
 Obţinerea descendentelor care vor fi testate pentru producţia de lapte.
- Se nominalizează candidate mame de ţapi amelioratori, dintre femele cu origine cunoscută cu minim 710 de
kg lapte/ 280 zile de lactaţie;
In anul 2018 se vor realiza urmatoarele actiuni in vederea atingerii obiectivelor Programului de
ameliorare al rasei Anglo-Nubiana:
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-

Se vor realiza toate lucrările din anii anteriori în ceea ce priveşte organizarea reproducţiei şi controlului oficial
al performanţelor la producţia de lapte.

-

Se vor masura greutaţile corporale și se va aprecia conformatia corporala și caracteristicile ugerului,
reținându-se pentru reproducție exemplarele fara defecte si care, la varsta adulta, ating 45 kg femelele si 65
kg masculii.

-

Prezentarea masculilor autorizaţi pentru monta naturală.

-

Marirea procentului de reţineri pentru reproducţie.

Prezentarea candidaţilor la selecţie
- Se nominalizează candidate mame de ţapi amelioratori, dintre femele cu origine cunoscută cu minim 760 de
kg lapte/ 300 zile de lactaţie;
- Se nominalizează împerecherile pentru obţinerea descendenţei pentru testarea aptitudinilor pentru producţia de
lapte.
In anul 2019 se vor realiza urmatoarele actiuni in vederea atingerii obiectivelor Programului de
ameliorare al rase Anglo-Nubiana:
Se vor realiza toate lucrările din anii anteriori in ceea ce priveste organizarea reproducţiei şi controlului
oficial al performanţelor la producţia de lapte.
-

Prezentarea masculilor autorizaţi pentru monta naturală.

-

Marirea procentului de reţineri pentru reproducţie.
Se vor reţine la reproducţie femelele adulte cu minim 760 de kg lapte/ 300 zile de lactaţie;

Prezentarea candidaţilor la selecţie
- Se nominalizează candidate mame de ţapi, dintre femele cu origine cunoscută, cu parinţi înscrişi în Registrul
Genealogic al rasei, secţiunea principală şi cantitate de lapte de minim de 770 de kg lapte/ 300 zile de lactaţie;
- Se nominalizează taţii de ţapi.
Testarea dupa descendenţi- testarea dupa producţia de lapte.

 Predicţia valorii de ameliorare a ţapului testat (3-3,5 ani)
Prezentarea ţapilor amelioratori pentru productia de lapte.
 Prezentarea ţapilor fara rezultate în ameliorare (indiferenti)
Folosirea diferenţiată la reproductie a masculilor testaţi
Vânzări, reforme.
In anul 2020 se vor realiza urmatoarele actiuni in vederea atingerii obiectivelor Programului de
ameliorare al rasei Anglo-Nubiana:
Se vor realiza toate lucrările din anii anteriori in ceea ce priveste organizarea reproducţiei şi controlului
oficial al performanţelor la producţia de lapte.
Se vor reţine la reproducţie animalele care au minim de 760 de kg lapte/ 300 zile de lactaţie;
Prezentarea candidaţilor la selecţie
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Se nominalizează candidate mame de ţapi, dintre femele cu origine cunoscută, cu parinţi înscrişi în Registrul
Genealogic al rasei, secţiunea principală şi producţie minimă

780 de kg lapte / 300 zile de lactaţie;

Se nominalizează taţii de ţapi.

Prezentarea ţapilor amelioratori pentru producţia de lapte.
 Prezentarea nivelului realizat din parametrii tehnnici propuşi în programul de ameliorare.
Prezentarea modificarilor potenţialului genetic şi imbunătăţirii performanţei productive a populaţiei de caprine
cuprinsă în lucrarile programului de ameliorare.

Prezentarea concretă a beneficiilor aduse de genitorii nou selectionaţi.
In anul 2021 se vor realiza urmatoarele actiuni in vederea atingerii obiectivelor Programului de
ameliorare al rasei Anglo-Nubiana:
Se vor realiza toate lucrările din anii anteriori în ceea ce priveste organizarea reproducţiei şi controlului
oficial al performanţelor la producţia de lapte.
Se vor reţine la reproducţie femelele adulte cu producţie minimă de 480 de kg lapte/ 300 zile de lactaţie;
Prezentarea candidaţilor la selecţie
- Se nominalizează candidate mame de ţapi, dintre femele cu origine cunoscută, cu parinţi înscrişi în Registrul
Genealogic al rasei, secţiunea principală şi producţie minimă de 760 de kg lapte/ 300 zile de lactaţie;
- Se nominalizează taţii de ţapi.

Prezentarea ţapilor amelioratori pentru producţia de lapte.
 Prezentarea nivelului realizat din parametrii tehnnici propuşi în programul de ameliorare.
Prezentarea modificarilor potenţialului genetic şi imbunătăţirii performanţei productive a populaţiei de caprine
cuprinsă în lucrarile programului de ameliorare.

Prezentarea concretă a beneficiilor aduse de genitorii nou selectionaţi.
Calculul valorii genetice a animalului de reproductie se va face prin evaluarea calitatilor unui numar adecvat
de descendenti si, dupa caz, de colaterali dupa productia de lapte si compozitia laptelui.
In acest sens vor fi precizate caracterele inregistrate, tinand seama de grilele Uniunii de clasificare prevazute
in Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului, productia de lapte, compozitia laptelui, caracteristicile de
reproductie, fertilitatea, prolificitatea, viabilitatea descendentilor sau a colateralilor sau orice alte date relevante;

PRESEDINTE ANCC CAPRIROM
Ing. COCU VASILE
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