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INTRODUCERE
Valoarea animalelor reprezintă de fapt valoarea caracterelor pe care le
posedă fiecare.
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 г ă g ă n e s с 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,
I
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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 Lemer, 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, В. W. Kennedy, L. R.
Schaeffer, D. A. Sorensen, etc., au matematizat în cel mai înalt grad problema
predicţiei valorii de ameliorare (H. G г о s u, 2003).
în zilele noastre, ameliorarea genetică a animalelor a devenit о problemă
complexă.

Ea

este

о 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
modeme, fără informatică.
De asemenea, în zilele noastre, în actuala explozie demografică pe саге 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,
migraţia

(sin. încrucişare),

consangvinizarea,

driftul

genetic

(sin.

selecţia,
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
ч
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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

p r o g r a m e

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.
în conceperea unui astfel de program, întotdeauna se au în vedere trei
aspecte: scopul, obiectivul

şi obiectul.

Scopul oricărui program de ameliorare

este coordonarea resurselor genetice, maximizarea progresului genetic la nivelul
fermelor de elită sau companiilor de ameliorare (vârful piramidei) şi asigurarea
pieţei cu material biologic de calitate şi în cantităţile necesare. Obiectivul
programului se stabileşte întotdeauna pornind de la cerinţele consumatorilor,
fiind practic stabilit de către piaţă. Indicatorii de marketing sunt mai departe
traduşi în indicatori tehnologici urmând să fie identificate caracterele de care
aceştia depind. Obiectul programelor naţionale de ameliorare este reprezentat de
materialul biologic existent.

Pentru îmbunătăţirea

genetică

a acestuia,

se

elaborează şi se aplică programe de ameliorare proprii fiecărei companii sau
ferme de elită.
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.
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