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Prefaţă
Maximizarea progresului

genetic pentru caracterele

producţiei

de lapte la taurine este un

subiect central al ameliorării animalelor, complex şi generos, prin marea varietate a problemelor de
soluţionat, care gravitează în jurul modelului

fundamental

al geneticii

cantitative

si al

legii

transmiterii valorii genetice de la părinţi la descendent. Problemele aferente sunt de ordin teoretic
şi aplicativ, de ordin general şi special. Răspunsul dat de autor acestor probleme prin prezenta
lucrare este în cea mai mare parte rodul modelării matematice, prin procedee larg folosite în toate
domeniile cunoaşterii şi deciziei, care recunoaşte ca punct de start fundamentele geneticii
cantitative şi geneticii populaţiilor. Esenţa acestor discipline se exprimă matematic, după cum
instrumentul principal al acestora este modelarea matematică, în care calculul probabilităţilor şi
statistica matematică joacă un rol esenţial. în acest sens, sunt semnificative lucrările prin care
Dickerson şi Hazel (1944) au fundamentat metodica de estimare a efectului selecţiei şi eficienţa
comparativă a metodelor de selecţie, prin care Robertson şi Rendel (1950) au fundamentat
programul clasic de ameliorare a taurinelor în condiţii de însămânţări artificiale, prin care
Henderson a fundamentat procedeele de predicţie a valorilor genetice (BP, BLP şi BLUP).
Autorul tezei nu a putut ignora problemele complexe ale modelului fundamental al geneticii
cantitative asociat oricărui caracter metric, prin care informaţia fenotipică privitoare la un individ
este descrisă în termeni de efecte genetice, de mediu şi interacţiuni ale acestora, al căror reper
intrinsec este populaţia. Un atribut fundamental al efectelor genetice este proprietatea de a se
transmite de la o generaţie la alta, gradul de transmitere fiind o măsură a importanţei efectelor în
ameliorarea genetică, care depinde de natura efectului genetic.
Dintre efectele genetice transmise de individ şi puse în evidenţă prin modelare matematică,
valoarea aditivă a fost primul şi singurul efect utilizat în practica selecpei. Efectele epistatice,
evidenţiate prin modelare şi studiate teoretic, complică substanţial estimarea heritabilităţii, predicpa
valorii aditive şi determinarea teoretică a progresului genetic. S-a admis până în prezent că
interacţiunile aditive se pot ignora, fără a se analiza prea mult consecinţele. Teoretic au fost
soluţionate evaluarea efectelor genetice neaditive prin procedeul BLUP şi a variantei acestora prin
procedeul REML, dar aplicapile practice sunt limitate din cauza unui număr prea mare de efecte de
evaluat în raport cu numărul informaţiilor utilizabile şi din cauza posibilităţilor de calcul.
Admiţând că efectele ar fi evaluate, nu este clar în ce fel acestea ar trebui să fie utilizate în selecţie.
Cercetările efectuate de autor aduc contribuţii punctuale de ordin teoretic general, în genetica
cantitativă şi selecpa animalelor, precum şi contribuţii teoretice şi aplicative privitor la selecţia
taurinelor de lapte.
In introducere, fără a fi exhaustiv, autorul aduce o viziune personală în privinţa modelului
fundamental al geneticii cantitative şi discută problemele aferente. Modelul apare ca o construcţie
artificială, fundamentată statistic prin legea limită centrală şi principiul celor mai mici pătrate, care
se transformă într-un sistem de evaluare genetică şi selecţie a reproducătorilor deosebit de eficace.
In capitolul privitor la transmiterea efectelor genetice, se demonstrează legea de transmitere a
efectelor aditive şi a efectelor de interacţiune aditivă şi se insistă asupra relaţiei dintre valoarea
aditivă sau de interacţiune aditivă de ordin arbitrar a unui individ şi valorile similare ale părinţilor
specificaţi. Sunt determinate relaţii de recurenţă ale valorilor genetice în generaţii succesive,
precum şi varianta efectului rezidual. Prin neşansă, nu toate rezultatele apar ca noi, deşi autorul lea stabilit independent de mai mulţi ani. Importanţa acestor relaţii este ilustrată în aplicaţii.

Autorul extinde noţiunea abilitate de transmitere

ereditară

(Transmiting Ability) la noţiunea

abilitate totală de transmitere ereditară (Total Transmiting Ability) ţi introduce noţiunea abilitate
totală de transmitere

ereditară

în generaţia

n . Pe această bază, autorul defineşte noţiunea

genotip agregat pentru valoare aditivă şi interacţiuni

plurimeht.

aditive, denumit de autor şi genotip

agregat

Genotipul agregat plurimerit este o cerinţă a selecţiei în populaţii dinamice, într-un

permanent dezechilibru de linkage, din cauza imigraţiei de gene. Formula genotipului agregat
plurimerit pentru un singur caracter (genotip agregat plurimerit

monocaracter)

este generală şi

simplă. Noţiunea de genotip agregat plurimerit se poate extinde la mai multe caractere (genotip
agregat

plurimerit

pluricaracter),

ponderile în genotipul agregat fiind produsul ponderilor

caracterelor şi ponderilor valorilor de merit genetic.
Singura situaţie în care genotipul agregat plurimerit se reduce la valoarea aditivă este cazul
puţin probabil în care toate interacţiunile aditive sunt nule. în mod paradoxal, dacă interacţiunile
aditive nu sunt nule şi sunt ignorate, evaluând valoarea aditivă ca dublul abilităţii de transmitere
erditară, aşa cum se procedează în prezent, se acordă interacţiunilor aditive ponderea maximă şi
logic posibilă, care corespunde unei cote infinite de actualizare a abilitatăţilor totale de transmitere
ereditară în toate generaţiile.
Pornind de la conceptul de abilitate totală de transmitere ereditară, autorul demonstrează cum
2

heritabilitatea în sensul metodei semifraţilor (H ) poate să fie utilizată pentru a determina minoranţi
2

pozitivi ai heritabilităţii în sens restrâns (h ). Sunt puse în evidenţă câte două inegalităţi duble pe
2

care le satisface h , pentru caractere nerepetabile şi caractere repetabile. Se obţin formule de
2

2

evaluare pentru h , ca medie a limitelor intervalului, în funcţie de H . Aceste formule sunt generale,
nu depind explicit de variantele interacţiunilor aditive, permit diminuarea eroarii sistematice de
2

2

estimare pentru h şi sunt utile dacă H este determinat suficient de precis.
A fost elaborată o metodă de estimare a variantelor aditiv şi aditiv x aditiv pe baza
componentelor de variantă în clasificarea ierarhică tată intra bunic-patern şi ignorând interacţiunile
aditive de ordin mai mare ca 2. Metoda rezumă înrudirea taurilor la taţi şi evită covarianţa întretauri determinată de taţii de tauri. Conform rezultatelor de estimare, la anumite caractere ale
producţiei de lapte şi anumite rase, varianta aditiv x aditiv nu este neglijabilă, fiind comparabilă şi
chiar mai mare, uneori, cu varianta aditivă. Heritabilitatea în sens restrâns estimată este mai mică
decât s-a considerat.
Un capitol din teză este dedicat eliminării influenţelor negenetice. în viziunea doctorandului,
corectarea pentru influenţe negenetice are mai multe raţiuni. Efectele majore ale corectării
performanţelor pentru influenţe negenetice pot fi sau trebuie să fie ajustarea direcţiei de ameliorare
şi mărirea preciziei de selecţie prin diminuarea variantei de mediu, creşterea comparabilităţii în
termeni de valori centrale şi variabilitate, recuperarea informaţiilor fenotipice neutilizate şi
asigurarea ipotezelor statistice.
Pe baza transformării lineare a performanţelor, autorul a elaborat metoda
mediilor şi variantelor

uniformizării

informaţiilor fenotipice, în raport cu influenţa factorilor calitativi care

induc o clasificare monofactorială, la nivelul mediei şi variantei unei clase de referinţă. Procedeul
este apropiat ca esenţă de metoda standardizării performanţelor, dar nu schimbă natura
informaţiilor. Sunt puse în evidenţă formula
formula

multiplicativă

de corectare

generală

de corectare

şi două cazuri particulare:

pentru ipoteza omogenităţii coeficienţilor de variaţie, şi

formula aditivă de corectare pentru ipoteza de omogenitate a variantelor.

Aceste rezultate sunt realizate sub forma unui studiu sistematic cu mijloace matematice simple,
care conferă valoare ştiinţifică ţi didactică. Este remarcabil că o corectare multiplicativă a
influenţei factorilor calitativi este justificată de ipoteza omogenităţii coeficienţilor de variaţie, după
cum pentru un factor de influenţă de tip continuu, în aceeaşi ipoteză, se justifică transformarea
logaritmică, implicit corectarea prin factori multiplicativi. Pentru că medice si variantele se pot
modifica în timp, se recomandă ca modificarea formulelor de corectare să afecteze integral o clasă
fermă-an-sezon, asfel ca eventualele erori de estimare să fie incluse, cel puţin parţial, în efectul
fermă-an-sezon.
Se propune strategia de corectare a producţiei vacilor şi se definesc etapele principale ale
corectării pentru influenţe negenetice: anualizarea producţiei prin durata lactaţiei şi / sau intervalul
fătare-concepţie, corectarea producţiei în lactaţia 1-a pentru vârsta şi luna fatării, corectarea
producpei pentru repausul mamar anterior şi intervalul de fatare anterior, corectarea pentru rangul
lactaţiei. Pentru aceste etape sunt fundamentate statistico-matematic procedee de estimare a
efectelor negenetice şi formule de corectare a informapilor fenotipice pentru efectele considerate.
Modelele biometrice considerate sunt argumentate euristic, în strânsă legătură cu fenomenele pe
care le descriu, dar şi statistic. Metodele au fost aplicate efectiv pe date de control oficial al
producţiei de lapte şi grăsime la rasele Bălţată Românească, Brună şi Bălţată cu negru.
Anualizarea producţiei, principiu fundamentat în teză, permite redirecţionarea selecţiei, uzual
orientată către producţia în 305 zile, către producţia anuală, care nu poate sau nu trebuie să fie
utilizată direct în selecţie, pentru că poate fi inaccesibilă, are heritabilitate mai mică şi măreşte
intervalul de generaţie. Metodele de anualizare a producţiei realizate în lucrare sunt fundamentate
unitar şi imită calculul producţiei care revine pe an într-un ciclu de producpe, prin estimarea
intervalului de fătare şi a producţiei care depăşeşte 305 zile pe baza duratei lactaţiei încheiate sau a
intervalului fatare-concepţie. Anualizarea producţiei unifică corectarea pentru durata lactaţiei şi
corectarea pentru intervalul fătare-concepţie ca procedee echivalente în ceea ce priveşte rezultatul
corecţiei şi complementare în ceea ce priveşte precizia de corecţie. Metoda anualizării are o bază de
corecţie intrinsecă, determinată prin condiţia ca factorul de corecţie să fie egal cu unitatea, şi
unifică rezultatele obţinute pentru lactaţii standard de 305 sau 300 zile.
Metoda anualizării pe baza duratei lactaţiei a fost realizată efectiv pe date de control oficial al
producţiei de lapte şi grăsime în prima lactaţie şi a fost implementată în programul de evaluare
genetică a taurilor testaţi pe descendenp, la Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie. A fost realizată efectiv pe date de control oficial şi metoda anualizării pe baza
intervalului fatare-concepţie în două ipoteze: lactaţii încheiate cu durate de 200-305 zile şi cu
durate mai mari de 305 zile. Estimările au utilizat intervalul fatare-concepţie dedus din intervalul
de fatare şi o valoare convenţională pentru durata gestaţiei. Rezultatele numerice obţinute prin
metoda anualizării, pentru lactaţii încheiate mai lungi de 305 zile la rase din România, au o
asemănare remarcabilă cu rezultatele obţinute de Schaeffer şi Henderson în 1972, printr-un
procedeu în totalitate statistic, pentru rase din USA.
Pentru echivalarea
metoda uniformizării

producţiilor

in lactaţii diferite a fost aplicată, pe date de control oficial,

mediilor şi variantelor

informapilor fenotipice, elaborată în teză.

Formula

generală de corectare, de uniformizare a mediilor şi variantelor, poate fi aplicată fără restricţii
pentru echivalarea lactafiilor. Pentru fiecare rang de lactaţie există o formulă specifică de
corectare Pentru implementarea acestor formule media şi varianta producţiei în diferite lactaţii
trebuie să fie determinate periodic.

Din analiza comparativă a mediei şi deviaţiei standard determinate pentru producţia de lapte sau
grăsime a vacilor în prima lactaţie şi pentru producţia vacilor care au supravieţuit să realizeze
lactaţia k= 1.10 , s-a constatat că deviaţia standard a producţiei se modifică substanţial, într-o
măsură mai mare decât media, în raport cu rangul lactaţiei. Ipoteza unor coeficienţi de variaţie
omogeni în raport cu rangul lactaţiei este discutabilă, iar formula multiplicativă de corecţie nu pare
ideală. Nu este exclus ca, prin aplicarea unor tehnologii superioare de creştere şi exploatare în
fermele de vaci, coeficienţii de variaţie să devină mai omogeni, iar formulele multiplicative de
corectare mai adecvate.
în paralel se prezintă procedeul imaginat de autor şi implemetat anterior, în colaborare, la
Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie, în prezent Agenţia Naţională de Ameliorare în
Zootehnie. Metoda are la bază un studiu la scară mare pe un model multiplicativ de covarianţă,
pentru estimarea efectului lunii de fătare şi a coeficienţilor de echivalare a producţiei pe lactaţie
standard în lactaţiile 1 .. 10, la rasele Bălţată Românească, Brună şi Bălţată cu Negru. în model,
logaritmul producţiei este funcţie parabolică de rangul lactaţiei plus efectul lunii de fătare plus
efectul rezidual. S-a admis că în raport cu rangul lactaţiei coeficientul de variaţie al producţiei de
lapte se modifică în mică măsură.
Pe baza formulei transmiterii valorii genetice de la părinţi la descendenţi, autorul a elaborat un
procedeu original de predicţie a meritului genetic. Media efectului meiozei pentru un cuplu dat în
formula transmiterii valorii aditive este nulă. Pe baza legii limită centrale, efectul meiozei se
distribuie normal, implicit cea mai probabilă valoare a efectului meiozei este zero. Minimizarea
sumei pătratelor ponderate ale efectelor meiozei şi efectelor reziduale din modelul biometric al
informaţiei fenotipice poate fi considerată drept criteriu de predicţie a valorii aditive. Această idee
s-a concretizat într-o metodă originală de predicţie a valorii aditive, care utilizează metoda celor
mai mici pătrate ponderate (WLS). Procedeul conduce la rezultate BLUP, care nu necesită
determinarea sau inversarea explicită a matricii de înrudire. Procedeul are o mare flexibilitate şi a
fost aplicat la obţinerea unor formule de predicţie a valorii genetice de tip clasic, unele inedite, şi a
unor rezultate de tip BLUP în scriere algebrică nematricială a sistemului de ecuaţii pentru "modelul
tată" şi" modelul animal".
Pentru selecţia reproducătorilor indexaţi cu precizii diferite, s-a propus utilizarea ca index a
limitei inferioare (I ) a intervalului unilateral de confidenţă al valorii aditive, determinată în ipoteza
P

de normalitate, în funcţie de indexul uzual de selecţie I, precizia acestuia, coeficientul de confidenţă
(P) şi deviaţia standard aditivă. Intervalul unilateral de confidenţă acoperă valoarea aditivă
adevărată cu o probabilitate egală cu coeficientul de confidenţă, care prin diferenţa 1-P defineşte
riscul ca decizia de selecţie a reproducătorului pe baza indexului să fie greşită. Este remarcabil că
indexul propus include în formula sa deviaţia standard aditivă a populaţiei din care face parte
individul evaluat. Acest fapt obligă la mai multă rigoare în evaluarea şi compararea
reproducătorilor pe plan naţional şi internaţional.
Indexul I generalizează indexul de selecţie uzual I, în sensul că acesta din urmă este limita
P

inferioară a intervalului de confidenţă pentru un coeficient de confidenţă P=0.5 , adică I=I

05

. Dacă

precizia indexului uzual I tinde la unu, indexul I tinde la I , indiferent de valoarea P . Cu excepţia
P

cazurilor de dubiu privitoare la selecţia pe baza ierarhiei valorilor indexului I, în contradicpe cu
ierarhia preciziilor, şi pe care indexul I le soluţionează cu un risc prestabilit 1-P, deciziile de
P

selecţie după I şi 1 între doi reproducători coincid.
P

Pentru predicţia şi maximizarea progresului genetic anual, autorul a elaborat algoritmul de
calcul, care reprezintă o dezvoltare extensivă pentru caracterele producţiei de lapte la taurine a
formulei progresului genetic anual (Rendel şi Robertson - 1950). Autorul a studiat şi modelat
matematic relaţiile structurale ale categoriilor de selecţie considerate, care să permită exprimarea
matematică a superiorităţilor genetice şi a intervalelor de generaţie, astfel ca variabilele artificiale
să fie eliminate într-o măsură cât mai mare. Algoritmul este aplicabil determinării progresului
genetic teoretic în populaţia activă şi totală. în concepţia autorului, autonomia populaţiei active se
poate baza pe obiective genetice şi economice, ceea ce justifică optimizarea structurii de selecţie
prin maximizarea progresului genetic anual în populaţia activă, deşi progresul indus în populaţia
totală prin utilizarea taurilor selecţionaţi pe descendenţi nu este în mod necesar maxim.
Proporţiile de selecţie pentru mame de vaci şi tauri au fost exprimate prin formule, pe baza
relaţiilor structurale. Proporţiile de selecţie pentru candidatele mame de tauri în lactaţii diferite au
fost aproximate prin termenii unei progresii geometrice, care evidenţiază ca variabilă de optimizare
raţia progresiei.
Au fost obţinute şi incluse în algoritm două generalizări ale formulelor preciziei de selecţie: (1)
pentru selecţia taurilor pe baza testului descendenţei, prin utilizarea numărului de tauri care se
compară, precum şi a heritabilităţii în sens restrâns şi a heritabilităţii în sensul metodei semifraţilor;
(2) pentru selectia candidatelor mame de tauri, în ipoteza echivalării lactaţiilor prin uniformizarea
mediilor şi variantelor, cu recunoaşterea repetabilităţii, dar şi a unei corelapi genetice subunitare şi
constante, între producţiile unei vaci.
Au fost deduse teoretic şi implementate în algoritm formule pentru determinarea intervalelor
medii de generaţie: mamă-fiu, mamă-fiică (în funcţie de vârsta primei fatări, intervalul de fatare,
supravieţuirea vacilor şi proporţia de selecţie), şi tată-fiică, tată fiu (în funcpe de parametrii
demografici şi de selecţie).
Algoritmul de calcul permite determinarea progresului genetic anual relativ în populaţia activă
şi totală, în funcţie de parametrii genetici, fenotipici, demografici şi de selecţie, simularea numerică
a selecţiei la taurinele de lapte în situaţii concrete şi studiul factorilor de influenţă ai progresului
genetic.
Variaţia progresului genetic anual în populaţia activă a fost studiată şi simulată în raport cu 14
factori de influenţă, dintre care menţionăm: interacţiunea aditivă, heritabilitatea în absenţa
interacţiunii aditive, proporţia efectivului controlat, proporţia taurilor selecţionaţi pe baza testului
descendenţei pentru carne, intervalul de fatare, influenţa mărimii lotului de testare, proporţia
femelelor din populaţia activă inseminate cu tauri selecţionaţi, structura de selecţie a candidatelor
mame de tauri, influenţa numărului taţilor de tauri, durata medie de utilizare a taurilor selecţionaţi,
utilizarea în selecţie a rezultatelor de testare ale taţilor, intensitatea de utilizare a taurilor.
In general, progresul genetic anual în populaţia totală este inferior progresului genetic în
populapa activă. Se pune în evidenţă un paradox al selecţiei, dacă în reproducpa populaţiei pasive
se folosesc numai tauri selecţionaţi, la o intensitate de utilizare mare şi o durată de utilizare fixată,
deşi cei mai buni tauri sunt rezervaţi populaţiei active, progresul genetic indus în populaţia totală
poate depăşi progresul genetic în populaţia activă.
Pentru a se evita contradicţia între maximizarea

progresului

genetic

şi maximizarea

efectului

economic, se recomandă ca maximizarea funcţiei economice să fie restricţionată pentru toţi factorii
de optimizat la platoul progresului genetic, respectiv într-o vecinătate a punctului de maxim a
progresului genetic, în care variaţia factorului are un efect neînsemnat asupra progresului genetic.

Conieliu I Drăgănescu, autor al acestei teze de doctorat, absolvent al Facultăţii de Agricultură
din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară-Bucureşti şi al Facultăţii de
Matematică din Universitatea-Bucureşti, s-a format ca cercetător în perioada 1970-1997, la
Institutul de Cercetări pentru Creşterea Bovinelor-Baloteşti, laboratorul de Genetică şi Ameliorare,
sub îndrumarea competentă, atentă şi apropiată a Domnului Dr. Ing. loan Granciu. In anul 1980,
timp de 3 luni, a urmat un stagiu de pregătire profesională la Staţiunea de Genetică cantitativă din
CNRS, Jouy-en-Josas, Franţa. Pregătirea de specialitate a autorului are un intens accent
autodidact, domeniul predominant de cercetare fiind aplicaţiile matematice şi informatice în
genetică şi ameliorare, în mare măsură strâns legate de activitatea de selecţie din Centrul Naţional
de Reproducţie şi Selecţie Animală, în prezent Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie. Datorez mult şi aduc mulţumiri pline de stimă conducerii acestei Instituţii în diferite
perioade, în special Domnului Dr. Ing. Aurel Alexoiu şi Domnului Academician Dr. Alexandru
Bogdan, pentru rodnica şi apropiata colaborare. Pentru aplicaţiile din teză legate de corectarea
influenţei factorilor negenetici, au fost utilizate date de control oficial, puse la dispoziţie cu
amabilitate şi în numele colaborării tehnico-ştiinţifice, reţelei de cercetare a Institutului.
Numeroase sunt persoanele care au sprijinit şi influenţat pozitiv evoluţia autorului; tuturor, pe
acesta cale, autorul prezentei teze le aduce cele mai calde mulţumiri şi profundă recunoştinţă !
Student al Domnului profesor Dr.Ing. Ştefan Popescu-Vifor, şeful disciplinei de Genetică
Animală, în anii 1990-1997 am avut onoarea să fiu conferenţiar asociat pentru disciplina Bazele
Matemetice ale Ameliorării Animalelor din catedra condusă de fostul dascăl. Pentru îndrumarea
primilor paşi în domeniu de specialitate şi pentru sprijinul acordat la catedră aduc Domnului
Profesor Dr.Ing. Ştefan Popescu-Vifor cele mai respectuoase mulţumiri.
Aduc recunoştinţa mea profundă domnului Profesor Dr. Ing. Vasile Temişan, pentru îndemnul
de a păşi în cercetare şi pentru tot sprijinul acordat. Păstrez o neştearsă şi vie amintire colaborării
autentic ştiinţifice cu Dr. Franz Singer, de care mă leagă primii paşi în Genetica cantitativă.
Aduc un omagiu şi îndrept un gând pios de recunoştinţă, pentru îndemn şi încurajare ştiinţifică,
către cel care a fost Apolodor Tacu, medic veterinar şi doctor docent, cercetător profund şi
multilateral.
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