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PREFAŢĂ

în decursul anilor, creşterea cabalinelor a cunoscut etape de ascensiune dar şi de
regres, determinând oscilaţii evidente în numărul şi importanţa creşterii acestei specii.
Cercetările în domeniul creşterii cabalinelor, dar mai ales al reproducţiei au fost în
strânsă legătură cu etapele de ascensiune ori de regres, multe programe de cercetare din acest
domeniu fiind restrânse ori extinse, corelate fiind cu etapa parcursă.
Progresul contemporan constituie o parte integrantă a procesului de înnoire şi lărgire
a cunoştinţelor umane, determinând implicit şi tehnologiile de creştere şi exploatare a
animalelor, prin crearea de baze noi, de perspectivă şi prin implementarea noilor tehnici şi
tehnologii din ştiinţele contemporane.
Cercetările în domeniul creşterii, dar mai ales al reproducţiei la cabaline au fost mult
timp restrânse. In ultimul deceniu, calul a fost reconsiderat, iar investigaţiile şi cercetările au
fost aprofundate, îmbogăţind substanţial cunoştinţele prin utilizarea metodelor clinice şi
paraclinice de diagnostic privind fiziologia şi patologia reproducţiei cabalinelor.
In această direcţie se încadrează şi lucrarea de faţă, care încearcă să aducă o modestă
contribuţie la cunoaşterea aptitudinilor de reproduc ţie corelate cu performanţele Calului de
sport românesc.
Teza de doctorat reflectă, într-o manieră ştiinţifică, documentarea şi cercetările
făcute la herghelia Jegălia.
Scopul acestui studiu a fost pe de o parte, calcularea unor indici de reproducţie la
iepele din rasa Calul de sport românesc, crescute şi exploatate în herghelia Jegălia şi pe de
altă parte analizarea comportamentului sexual şi calcularea unor indici de reproducţie la
armăsarii din rasa Calul de sport românesc din herghelia Jegălia.
In primele capitole ale lucrării sunt expuse aspecte referitoare la particularităţile
aparatului genital la cabaline, particularităţile reproducerii la armăsari şi la iepe,
endocrinologia reproducerii, sisteme de reproducere la cabaline, fecundaţia, gestaţia,

parturiţia şi perioada puerperală la cabaline.
Capitolele următoare cuprind: scopul lucrării, locul de efectuare a cercetărilor,
materialul biologic studiat, metoda de lucru şi rezultatele obţinute.
Lucrarea se încheie cu un capitol de concluzii şi recomandări.

Pentru sprijinul generos şi competentele îndrumări pe parcursul elaborării lucrării,
doresc să mulţumesc respectuos conducătorului ştiinţific, Domnului Profesor Doctor Ion
Dumitrescu.
Transmit pe această cale mulţumirile mele Doamnei Profesor Doctor Angela
Stoica ca semn al preţuirii şi a recunoştinţei mele pentru sprijinul acordat, dar şi tuturor
celor care direct sau indirect au contribuit la realizarea prezentei lucrări.
Nu în ultimul rând mulţumesc, cu alese sentimente de respect pentru activitatea lor
generoasă, conducerii hergheliei Jegălia pentru deplina înţelegere şi sprijinul acordat în
vederea finalizării acestei lucrări.
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