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INTRODUCERE

Condiţiile pedoclimatice favorabile, cu clima temperată, suprafeţe întinse de
pajişti naturale, resursele importante de furaje concentrate fibroase, grosiere, suculente
etc., şi un fond biologic valoros din punct de vedere genetic, reprezintă factori de mediu
general şi în special, cu rol decisiv în dezvoltarea creşterii animalelor din ţara noastră.
Creşterea numerică a efectivelor de animale de interea economic, specializarea şi
diversificarea producţiilor zootehnice expresie elocventă a procesului de privatizare a
agriculturii româneşti, sunt condiţionate de o serie întreagă de factori de fermă (condiţii
de zooigienă, microclimat coresăunzător, furajare diferenţiată pe stări fiziologice şi
niveluri productive etc.) în care funcţia de reproducţie se manifestă specific şi dominant.
Progresele considerabile ale ştiinţei zootehnoce în ultimile decenii au influenţat
şi determinat în mod evident sporirea numărului de animale şi îmbunătăţirea structurii de
rasă a acestora, concomitent cu creşterea potenţialului productiv sub raport cantitativ şi
calitativ.
Cercetarea ştiinţifică şi practica zootehnică demonstrează şi confirmă importanţa
conducerii

şi dirijării

funcţiei

de reproducţie

la animale în

scopul

îmbunătăţirii

fertilităţii, natalităţii şi prolificităţii acestora.
Un rol important în acţiunea de organizare ştiiţifică şi urmărire permanentă a
desfăşurării procesului de reproducţie şi grăbirea ritmului de ameliorare a speciilor de
animale îl are promovarea, implementarea şi extinderea însămânţarilor artificiale ca
metodă modernă de planificare şi dirijare a reproducţiei, cu multiple avantaje tehnicoeconomice.
în aceste condiţii, însuşirea temeinică a unor cunoştinţe de detaliu din domeniul
reproducţiei animale de către personalul de conducere şi de execuţie din exploataţii şi
ferme zootehnice constituie o sarcină de prim ordin.
însămânţarea artificială constituie o metodă biotehnică modernă de dirijare a
funcţiei de reproducţie, de multiplicare şi amleiorare a populaţiilor de animale, la nivelul
capacităţii lor potenţiale reproductive, ce se află sub incidenţa integrităţii

morfo-

funcţionale a apratului genital şi a „condiţiei de reproducţie".

III

Scopul principal al promovării şi extinderii acestei metode de reproducţie este
ameliorarea

genetică a populaţiilor

active,prin

folosirea

intensivă

şi raţională

a

reproducătorilor masculi de mare valoare zootehnică.
Reducerea considerabilă a numărului de tauri folosiţi la reproducţie, determină
posibilitatea aplicării unei selecţii riguroase, după capacitatea lor genetică. In acest scop,
atât pe plan mondial cât şi în ţara noastră, apreierea taurilor se face prin metoda
„progenz-tesf (testare după descendenţi), fiind admişi la reproducţie numai aceia pe
care se dovedesc buni ameliatori, asigurându-se astfel progresul genetic de la o generaţie
la alta (ameliorarea pe verticală). Conservarea materialului seminal la temperaturi foarte
scăzute (-196 C ) permite atât testarea precoce a taurilor după descendenţi şi păstrarea
spermei până la obţinerae rezultatelor testării, cât şi utilizarea acesteia un timp nelimitat,
chiar după moartea taurilor.
Aplicarea

însămânţării

schimbului internaţional

artificiale

cu

spermă

congelată

de gene valoroase, prin importul

oferă

şi exportul

posibilitatea
de

spermă

congelată, în care scop există deja firme şi companii specializate (ex. Spermex germania
etc.).
în

ce

priveşte

dezvoltarea

însămânţărilor

artificiale

la

bovine,

primele

însămânţări artificiale la vaci au fost facut-e în Rusia, în anul 1902 de către I. I. Ivanov.
Prin extinderea metodei, în anul 1930 au fost însămânţate artificial 19 8 6 0 vaci, în anul
1932 - 3 8 5 0 0 0 , iar în anul 1 9 3 8 - 1 117 0 0 0 vaci ( B o c i a r o v şi col., 1967).
In Europa de Vest, însămânţarea artificială şa taurine este introdusă în perioada
1935-1940, prima cooperativă de însămânţaţi artificiale este înfiinţată în anul 1936, de
către Sörensen în Danemarca, an în care s-au însămânţat 1 7 0 0 vaci.
în prezent, însămânţarea artificală este mai răspândită la taurine, extinzându-se
foarte mult, mai ales după cel de al II-lea război mondial. După Bonadonna (citat de
Dumitrescu, 1972), numărul vacilor însămânţate artificial pe tot globul în anul 1967 a
fost de aproape 7 0 milioane. Din acest efectiv, peste 33 milioane au fost însămânţate în
Europa (peste 21 mii. în Rusia), peste 9 mii în America de Nord, aproximativ 1,5 în
America de Sud şi aproape 1,8 mii. în Australia. în ţări ca : Danemarca, Norvegia,
Suedia şi Finlanda însămânţarea artificială la taurine se aplică în proporţie de 1 0 0 % , iar
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în Japonia, Israel, Ungaria, Cehia şi Slovacia la 9 5 , 5 % , 9 5 % , 9 4 % şi respectiv 87,7
(Gluhovschi şi col.).
în ţara noastră, primele însămânţari artificiale s-au făcut în perioada 1948-1949,
în cadrul staţiunilor de montă comunale. în anul 1953 se organizează primele 4 2 staţiuni
de însămânţari artificiale la vaci ( S I A V ) şi se însămânţează 14 3 0 0 vaci. Ulterior
numărul vacilor însămânţate artificial a crescut an de an. Astfel, în anul 1962 au fost
înfiinţate 557 0 0 0 vaci, în 1 9 6 9 - 1 2 2 8 0 0 0 vaci, în 1970 - 1 3 5 7 0 0 0 vaci, în 1 9 7 4 - 1
744 0 0 0 vaci iar în 1988 - 1 785 0 0 0 vaci, reprezentând 70-75 % din efectivul total ce
vaci şi juniei existente la 3 1 . X I I . 1988 în România.
în ultimii ani s-a trecut la generalizarea însămânţarii artificiale cu spermă
congelată. Aceasta a facilitat reducerea masivă a numărului de tauri, astfel că în anul
1974 s-au folosit la însămânţari artificiale numai 9 9 0 tauri, revenind o încărcătură medie
la efectivul menţionat de 1 8 0 0 vaci pe taur.
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