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INTRODUCERE

Sericicultura este

ramura

zootehniei care se ocupă cu creşterea,

inmulţirea şi ameliorarea speciilor de viermi de mătase, cu asigurarea bazei
furajere în vederea obţinerii gogoşilor de mătase care vor fi prelucrate,
având ca scop final obţinerea mătăsii naturale.
începând din cele mai vechi timpuri şi până în epoca modernă, baza
de materii prime textile a fost formată numai din fibre obţinute din lână,
bumbac, in, cânepă şi altele. Din aceste fibre friabile s-au obţinut, mai întâi
prin toarcere şi mai târziu prin filare, utilizând maşini adecvate, fire alcătuite
din fibre de lungimi relativ mici.
Paralel cu fibrele filabile, menţionate mai sus, omul a găsit în natură o
altă materie primă textilă, care nu necesită o filare propriu-zisă; aceasta este
mătasea naturală sau borangicul. Caracterizată prin mare fineţe, rezistenţă
mecanică bună şi o strălucire deosebită, această materie primă face parte din
seria fibrelor proteice naturale, alături de lână, păr, etc. [9, 36]
Mătasea naturală constituie una din cele mai avantajoase conversii de
energie din natură, energia solară, iar caracteristicile fizice ale firului de
mătase îl fac de neînlocuit nu numai în industria textilă sau a modei, ci şi ca
material tehnic în industrii de vârf ca electrotehnică, aeronautică sau în
medicină.
Proprietăţile de excepţie, unice în felul lor, cum sunt

fineţea,

elasticitatea, moliciunea, tuşeul, drapajul, vopsirea uşoară şi plăcută şi altele
au rol determinant pentru solicitarea în mare măsură a articolelor textile,
care au la bază mătasea naturală.
Imediat după descoperirea mătăsii şi obţinerea ţesăturilor de mătase
naturală a apărut şi o gamă largă de utilizări ale ei, începând de la obiecte de

lux. tablouri, picturi pe mătase, precum şi articole de îmbrăcăminte, până la
folosirea unor articole de uz tehnic. [36]
Fibra de mătase naturală este folosită pentru confecţionarea articolelor
de îmbrăcăminte dai' şi pentru articole tradiţionale (kimonouri japoneze,
saraiuri indiene, evantaie chinezeşti, marame şi ii româneşti). [36, 53]
Stofe şi îmbrăcăminte de mătase naturală au fost

folosite

şi în

Principatele Române în special la curţile domneşti. Mătasea naturală se
folosea in Principatele Române nu numai sub formă de îmbrăcăminte, ci se
executau broderii cu mătase sau stofe de mătase, epitafuri şi broderii cu
caracter religios, portrete ale voievozilor sau ale soţiilor acestora.
Dintre articolele fabricate în trecut, din mătase, mai pot fi amintite şi
cele de harnaşament ca: frâie, hăţuri şi altele.
Tricoturile de mătase se utilizează pentru eşarfe, lenjerie pentru femei,
bluze, etc. Ţesături de mătase se folosesc pentru haine, mantale de ploaie,
umbrele, costume de baie, stofe decorative. Astfel de ţesături sunt

finisate

hidrofug sau impermeabilizate.
Articolele tehnice importante, care s-au fabricat din mătase naturală
pâna nu demult, au fost:
- ţesăturile din sită pentru mori, mai ales în scopul obţinerii tâinii
pentru patiserie; aceste ţesături erau folosite şi pentru evantaie;
- plasele de protecţie împotriva insectelor precum şi şabloanele
folosite în imprimeria textilă, aceste şabloane fiind astăzi înlocuite cu
ţesături din mătase sintetică;
- ţesăturile pentru paraşute, caracterizate prin rezistenţă deosebită,
(astăzi insă sunt fabricate din mătase poliamidică).

Fiind rea conducătoare de electricitate, mătasea naturală se utilizează
pentru îmbrăcămintea conductoarelor electrice, manşoane telefonice etc. [9,
36]
Baloanele folosite la observaţiile meteo au îmbrăcămintea din mătase
naturală. Din mătase naturală se pot face şi pelicule cinematografice.
Firul de setolină folosit în chirurgie, se face din glandele sericigene
ale viermelui de mătase. Firul de pescuit (tirul de Florenţa), rezistent şi
invizibil în apă se extrage tot din glandele sericigene ale viermelui de
mătase. [ 9, 36, 53]
Prin depanarea gogoşii de mătase se obţine ca produs secundar
crisalida din care se extrage uleiul de crisalidă, caracterizat

printr-un

conţinut bogat de grăsimi şi uleiuri hidrosolubile, aminoacizi, vitamine şi
care este utilizat în cosmetică, tăbăcărie, etc. Crisalidele sunt folosite în
hrana unor specii de animale ( peşti, animale de blană).
în cercetarea ştiinţifică, viermii de mătase au constituit un model
privilegiat pentru unele descoperiri în biologie, genetică şi medicină, unele
dintre ele, cum ar fi. analiza reglajului genetic privind biosinteza proteinelor
mătăsii,

dezvoltarea

morfogenetică,

studiul

reglărilor

legate

de

poikilioterme, constituind premiere. [20, 81]
Alte studii şi cercetări tăcute pe viermii de mătase, au aplicaţii în
domeniul

endocrinologiei,

toxicologiei,

radiologiei,

virusologiei

şi

biotehnologiei. în domeniul biotehnologiilor, viermele de mătase este un
organism utilizat cu un imens interes pentru cercetarea ştiinţifică. în acest
sens se pot enumera: imobilizarea moleculelor (mătasea reprezentând un
suport proteic) precum şi producerea interferonului alfa uman, în urma
transferării unei gene implicate în producerea acestuia la viermii de mătase,
utilizând ca vectori virusul poliedriei nucleare. De asemenea s-au făcut

cercetări în producţia interferonului

utilizând virusul nepatogen

pentru

mamifere ( perioada scurtă de creştere în comparaţie cu microorganismele)
şi cercetări privind transferul de gene între insecte diferite (transgeneza).
Trebuie amintite şi raţiunile ecologice şi sociale ale creşterii viermilor
de mătase întrucât sericicultura prezintă riscuri reduse de poluare a mediului
folosind cantităţi mici de insecticide, consumul de energie folosit

în

prelucrarea mătăsii este neglijabil şi nepoluant iar mătasea reprezintă un
produs ecologic, consumatorii manifestând o preferinţă deosebită pentru
produsele naturale. [81, 82]
Dintre raţiunile sociale amintim că practicarea sericiculturii contribuie
la menţinerea populaţiei rurale la nivelul satelor ducând la ridicarea
standardului de viaţă.
Creşterea viermilor de mătase este aducătoare de venituri după o
perioadă scurtă de timp de numai 5-6 săptămâni, lucru ce nu se poate realiza
la alte specii de animale sau culturi agricole.
Scopul principal în ameliorarea viermilor de mătase îl reprezintă
ridicarea

prin procedee genetice a potenţialului productiv al raselor şi

hibrizilor de viermi de mătase, contribuind, alături de

îmbunătăţirea

tehnologiilor de creştere, la sporirea cantitativă şi calitativă a producţiei de
gogoşi de mătase în ţara noastră.
In elaborarea unui program de ameliorare, alături de ceilalţi factori, un
rol important îl are cunoaşterea determinismului genetic al principalelor
caractere şi de asemenea, cunoaşterea modului de folosire a celor mai buni
indivizi.
Deşi numeroşi cercetători au studiat mai multe specii şi numeroase
rase de viermi de mătase, totuşi puţine cercetaţi au abordat cunoaşterea
determinismului genetic în special al caracterelor tehnologice.

Scopul principal al acestei lucrări este acela de a obţine informaţii in
privinţa determinismului

genetic al principalelor

caractere

tehnologice

urmărite în creşterea viermilor de mătase, respectiv greutatea gogoşii crude
şi a celei uscate, greutatea incartamentului. procentul învelişului mătăsos,
lungimea şi greutatea firului de mătase naturală.
Studiul a fost realizat pe eşantioane din cinci rase diferite, cunoscute
în ţara noastră.
Lucrarea

este

structurată

în

opt

capitole

la

care

se

adaugă

introducerea, concluziile şi bibliografia, astfel:
- in capitolul 1 este prezentat un scurt istoric privind creşterea
viermilor de mătase şi situaţia actuală a sericiculturii din ţara noastră;
- în capitolul 2 sunt caracterizate cele cinci rase luate în studiu;
- capitolul 3 face referiri la unele caractere calitative şi cantitative ale
gogoşilor de mătase şi ale firului de mătase naturală;
- în capitolul 4 sunt prezentate posibilităţile de studiu

privind

determinismul genetic al caracterelor la rasele de viermi de mătase;
- capitolul 5 se referă la rezultatele obţinute de alţi cercetători asupra
determinismului genetic la diferite specii şi rase de viermi de mătase;
- capitolul 6 prezintă materialul şi metodele folosite în lucrare pentru
studierea determinismului genetic;
-

capitolul

7 prezintă

performanţele

caracterelor

analizate

ale

eşantioanelor celor cinci rase;
-

în

capitolul

8

se

prezintă

rezultatele

studiului

referitor

la

determinismul genetic al caracterelor analizate la cele cinci rase.
în finalul
obţinute.

lucrării sunt prezentate concluziile privind

rezultatele

Doresc să aduc sincere mulţumiri conducătorului ştiinţific, d-lui Prof.
univ. dr. ing. Ştefan Popescu - Vifor pentru îndrumarea

competentă,

exigenţa şi sprijinul acordat la elaborarea acestei lucrări.
Mulţumesc conducerii şi colegilor de la S.C. Sericrom S.A.- Filiala
Cercetare pentru spijinuJ şi înţelegerea acordate în realizarea cercetărilor ce
fac obiectul prezentei lucrări.
Nu în ultimul rând doresc să-i mulţumesc d-nei dr. ing. Alexandra
Matei pentru formarea

profesională,

sfaturile acordate în elaborarea lucrării.

pentru

sugestiile,

observaţiile

şi

