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INTRODUCERE
Baza teoretică a geneticii cantitative constă în deducerea consecinţelor
mecanismului

eredităţii atunci când aceasta este extinsă la

proprietăţile

populaţiei şi la segregarea simultană a mai multor perechi de gene care concură
la coordonarea unui anumit caracter cantitativ. Aceste deducţii teoretice permit
să se stabilească care vor fi proprietăţile genetice ale unei populaţii dacă genele
au proprietăţi determinante şi să se prevadă care vor fi implicaţiile acestor
proprietăţi asupra realizării unor programe de ameliorare.
După
cantitative

cum

este

cunoscut,

determinismul

poate fi scos în evidenţă

cu ajutorul

genetic

al

caracterelor

parametrilor

genetici:

heritabilitatea, repetabilitatea şi corelaţiile genetice.
In funcţie de valoarea heritabilitătii, durata de ameliorare a caracterelor
va fi diferită. Astfel, un caracter cu o heritabilitate mare va fi ameliorat mult
mai rapid decât unul cu o heritabilitate redusă. Totodată, în funcţie de mărimea
heritabilitătii, se poate alege şi metoda corespunzătoare de ameliorare. Astfel,
pentru un caracter intens heritabil, deci cu o pondere mare din manifestarea
fenotipică generată de efectul

aditiv al genelor care intră în

alcătuirea

genotipului respectiv, este suficient să se selecţioneze reproducătorii numai
după performanţa proprie, existând garanţia ca în descendenţă, manifestarea
fenotipică a caracterului să se găsească la o valoare apropiată de cea din
generaţia parentală. Din contră, pentru un caracter slab heritabil, performanţa
proprie a reproducătorului nu mai este suficientă pentru acţiunile de selecţie,
fiind necesar să se ia în considerare şi alte surse de informaţie, cum ar fi
valoarea ascendenţilor, valoarea rudelor colaterale, sau cea a descendenţilor.
Fară îndoială că, cu cât va creşte numărul surselor de informaţie, cu atât
se va întârzia momentul stabilirii definitive a valorii reproducătorului respectiv,
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fapt ce va duce la mărirea intervalului de generaţie şi deci la o mărire a duratei
de ameliorare a caracterului respectiv.
Rezultatele muncii de ameliorare depind în bună măsură de stabilirea cât
mai corectă a valorii indivizilor selecţionaţi. Pentru unele caractere care se
repetă în timpul vieţii productive a animalelor (cantitatea de lapte, numărul
descendenţilor la o tătare, etc.), folosirea unor date medii determinate pe baza
unui număr mai mare de performanţe, aduce un plus de siguranţă la stabilirea
valorii animalului respectiv (prin reducerea influenţei mediului special care
poate masca genotipul). Pentru a beneficia de acest plus de siguranţă, tară a fi
nevoie să se efectueze măsurătorile în timp, se poate folosi, ca element ajutător
în acţiunile de ameliorare, parametrul denumit

repetabilitate.

In general, când repetabilitatea unui caracter este ridicată, aprecierea
după mai multe performanţe apare ca fiind nerecomandabilă deoarece nu se
realizează decât un câştig minim de precizie. Din contră, când repetabilitatea
este mică, aprecierea pe baza mediei mai multor performanţe oferă un câştig
apreciabil în precizie. Trebuie reţinut însă faptul că acest câştig în precizie
scade rapid pe măsură ce numărul performanţelor creşte şi deci nu este necesar
să se aştepte prea multe performanţe de la un animal pentru a i se stabili cu o
precizie cât mai mare valoarea (câştigul prea mic în precizie nu justifică timpul
necesar pentru o nouă performanţă).
In ceea ce priveşte al treilea parametru genetic - corelaţia genetică

-

una din problemele de bază ale studiului eredităţii caracterelor cantitative este
cunoaşterea gradului în care între două caractere există sau nu interdependenţă
şi dacă da, interesează ordinul de mărime al acesteia precum şi sensul ei.
Cunoaşterea gradului de interdependenţă între caractere este foarte
important în stabilirea obiectivului selecţiei şi a numărului de caractere care
intră în acesta.
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Corelaţia genotipică dă o indicaţie asupra gradului în care selecţia unui
caracter înseamnă şi selecţia indirectă pentru altul, implicit dacă este indicat să
fie incluse sau nu ambele caractere corelate.
Trebuie precizat că, în cazul unei corelaţii genetice pozitive, selecţia
pentru un caracter duce implicit şi la un progres genetic al celuilalt.
Mai complicat este cazul caracterelor corelate negativ, la care selecţia
pozitivă pentru unul înseamnă selecţia indirectă contra celuilalt.
Parametrii genetici ai populaţiei prezintă importanţă deosebită pentru
munca de ameliorare a efectivelor.
în momentul alcătuirii programelor de ameliorare, se porneşte de la
unele elemente strict necesare acestui scop, şi anume: condiţiile de producţie,
de creştere, parametrii populaţiei, controlul

obiectiv, metodă

producţiei,

predicţia valorii de ameliorare, selecţia şi alcătuirea perechilor, diseminarea
progresului genetic.
Din

cele

expuse

se

desprinde

obligativitatea

cunoaşterii

valorii

parametrilor genetici în procesul de îmbunătăţire genetică a populaţiilor de
animale domestice. Este de neconceput în munca de ameliorare ignorarea
valorii acestora, estimată cu maximum de acurateţe şi în spaţiul normal de
definire.
Pornind de la această premisă, în cadrul programului de pregătire pentru
doctorat am încercat să efectuez o analiză a determinismului genetic al unor
caractere care fac obiectul controlului oficial al producţiei de lapte, folosind
pentru aceasta performanţele

obţinute în primele două lactaţii de două

eşantioane reprezentative din rasele Brună şi Bălţată românească.
In CAPITOLUL 1 am prezentat caracterele care fac obiectul controlului
oficial al producţiei la taurine, tăcând referire la caracterele de producţie,
caracterele

de reproducţie, caracterele
7

de fitness

(viabilitate,

longevitate

productivă, rezistenţă la îmbolnăviri, numărul de celule somatice), caractere de
exterior.
CAPITOLUL

2 face

referire

la

realizarea

controlului

oficial

al

performanţelor la taurine, obiectivele acestui control şi condiţiile care trebuie
respectate pentru realizarea acestuia.
în

CAPITOLUL

determinismului

genetic

3

sunt
al

descrise

caracterelor

posibilităţile
cantitative

de

prin

studiere

a

determinarea

componenţilor cauzali ai variantei fenotipice, a heritabilităţii, a repetabilităţii, a
interdependenţei caracterelor.
CAPITOLUL 4 prezintă rezultatele unor experimente realizate în diferite
ţări precum şi în ţara noastră şi care au urmărit studiul determinismului genetic
al principalelor caractere de producţie şi reproducţie în diferite populaţii de
taurine. Elementul principal al acestor studii este acela de a folosi parametrii
genetici în special heritabilitatea şi corelaţiile genotipice, pentru a analiza
determinismul genetic. Consideraţiile făcute privind parametrii genetici, ca
proprietăţi ale caracterelor şi mai ales ale populaţiei, conduc la concluzia că
ordinul lor de mărime este valabil, se interpretează şi se utilizează pentru
populaţia sau grupul în care au fost determinaţi.
în CAPITOLUL 5 se prezintă materialul cercetat, facându-se referire la
carcaterele luate în studiu: cantitatea de lapte pe lactaţie normală, cantitatea de
lapte pe lactaţie totală, procentul de grăsime din lapte pe lactaţie normală,
procentul de grăsime din lapte pe lactaţie totală, procentul de proteină din lapte
pe lactaţie normală, procentul de proteină din lapte pe lactaţie totală şi metoda
de lucru folosită.
CAPITOLUL 6 face referire la performanţele medii ale populaţiei
analizate la rasa Brună şi rasa Bălţată Românească pentru caracterele: cantitatea

de lapte pe lactaţie normală şi totală, procentul de grăsime pe lactaţie normală şi
totală, procentul de proteină pe lactaţie normală şi totală.
CAPITOLUL 7 se referă la componenţii cauzali ai variantei. Pentru
determinarea acestora a fost folosită analiza de variantă în familii de semisurori
paterne. Sunt de aemenea prezentate valorile variantelor fenotipice,

inter- şi

intrafamiliale pentru caracterul cantitatea de lapte pe lactaţie normală şi totală,
lactaţia I şi lactaţia II, la eşantioanele din rasa Bălţatătă românească şi Brună.
CAPITOLUL 8 dezvoltă aspecte legate de estimarea heritabilitătii. Prin
folosirea componenţilor cauzali ai variantei, prezentaţi în capitolul 7, au fost
estimate valorile heritabilitătii caracterelor luate în studiu la eşantioanele din
rasa Brună şi Bălţată Românească, pentru fiecare lactaţie considerată.
CAPITOLUL 9 se ocupă de estimarea repetabilităţii. Pentru aceasta, s-a
folosit analiza de variantă cu două surse de variaţie - între indivizi şi pe individ.
O asemenea analiză porneşte de la premisa că varianta totală poate fi
descompusă

într-un

component

„între

indivizi"

care

indică

diferenţele

permanente între indivizi (generate de diferenţele genetice între indivizi precum
1

şi cele create de mediul general) şi un component „pe individ '

care indică

diferenţele între performanţele aceluiaşi individ (generate de condiţiile de
mediu special). Analiza de variantă va duce la stabilirea celor doi componenţi,
2

Sj - între indivizi şi S , - pe individ.
CAPITOLUL

10 sintetizează problemele legate de

interdependenţa

caracterelor. Una din problemele de care depinde succesul unui program de
ameliorare
obiectul

este cunoaşterea

selecţiei.

Din

interdependenţei

această

cauză, în

caracterelor

studiul

interdependenţa între cele patru caractere considerate.
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