
nr. 4(19), decembrie 2010 - 119     

APLICAREA 
MARKERILOR  GENETICI  

LA CREAREA
  TIPULUI  DE  TAURINE 

MOLDOVENESC AL RASEI 
BĂLŢATĂ  CU  NEGRU

Dr. hab. Valentin FOCŞA 
Institutul Ştiinţifi co-Practic 

de Biotehnologii în Zootehnie 
şi Medicină Veterinară

THE USING OF THE GENETICAL MAR-
  KERS IN THE BREEDING OF MOLDAVIAN 
TYPE OF THE BLACK- AND-WHITE’S CATTLE

The article contain materials of analyze of the 
antigenic spectrum of the local and initial breeds 
(Red Steppe and Simmental) and theirs cross-breeds 
(hybrids) by the creation of Moldavian type of the 
Black –and-White’s cattle.

In the results of increasing of the part of genes of 
the improve breeds (Black –and-White and Holstein) 
the concentration of the antigens of hybrids is 
increasing, but the initial breeds has the lower level of 
theirs antigens. These results take into consideration 
by the creation the animals of the new type.

Un rol important la intensifi carea producerii 
laptelui are sporirea producţiei pe baza folosirii 
fondului genetic mondial la încrucişări în scopul 
ameliorării raselor locale cu potenţialul productiv 
redus.

 Din punct de vedere economic, în condiţiile 
tehnologiei industriale de producere a laptelui 
întreţinerea vacilor cu productivitatea anuală sub 
4 000 kg de lapte nu este justifi cată. Afacerile 
agenţilor economici în producerea laptelui vor 
fi  rentabile numai atunci  când populaţiile vor fi  
completate cu taurine înalt productive, bine adaptate 
la condiţiile specifi ce tehnologiei industriale, 
taurine care ar asigura un conţinut înalt de grăsime 
şi proteine în lapte, care ar elimina uşor şi intens 
laptele la instalaţiile moderne de muls şi ar asimila, 
converti bine nutreţurile. Realizarea sarcinilor 
enumerate, în mare măsură, vor determina efi cienţa 
producerii.

Efi cacitatea creşterii taurinelor pentru lapte 
în mare măsură depinde de potenţialul genetic al 
raselor, valoarea genotipurilor şi  metodele genetice 
de ameliorare utilizate.

Ameliorarea potenţialului productiv al taurinelor 
poate fi  accelerată în baza utilizării indicilor 
imunogenetici care pot stabili atât la nivel de 
individ, cât şi la nivel de populaţii markerii genetici 
care permit marcarea genotipurilor valoroase şi 
monitorizarea acestora în descendenţă. De aceea, 
deopotrivă cu metodele tradiţionale clasice, la 
crearea şi ameliorarea tipului nou de taurine au 
fost utilizate grupele sanguine, sistemele proteice 
polimorfe sanguine şi lactice, cariotipul, care 
prezintă un interes deosebit, toate acestea fi ind 
constante în decursul vieţii individului.

Material  şi  metode  
În Republica  Moldova în anul 1976 a început 

crearea, cu aplicarea celor mai performante la acel 
moment metode, a tipului de taurine moldovenesc 
al rasei Bălţată cu negru prin încrucişarea taurinelor 
autohtone de rasele Roşie de stepă şi Simmental 
cu cei mai valoroşi tauri de rasele Bălţată cu negru 
şi Holstein importaţi din SUA, Marea Britanie, 
Germania, Rusia etc. Cercetările genetice au fost 
efectuate în  gospodăriile şi fermele de elită de taurine 
de rasă din următoarele instituţii şi întreprinderi: 
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp 
„Selecţia” (ICCC „Selecţia”), or. Bălţi; asociaţiile 
agricole „Teţcani”, „Balasi-Nord” (raionul  Briceni), 
unitatea agricolă „Drujba” (or. Bender), Institutul 
Ştiinţifi co-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi 
Medicină Veterinară (IŞPBZMV), Întreprinderile 
zonale pentru Selecţie şi Reproducţie în Zootehnie 
din Făleşti, Sângerei, Maximovca, Cahul, pe vacile 
producătoare de tăuraşi din fermele de taurine de 
rasă din republică. Antigenele grupelor sanguine au 
fost studiate în laboratorul pentru cercetări genetice 
al Institutului Ştiinţifi co-Practic de Biotehnologii în 
Zootehnie şi Medicină Veterinară, în conformitate 
cu metodele de cercetare respective, fi ind utilizate  
49-62 seruri imunospecifi ce unifi cate în testări 
internaţionale.

                 Rezultate şi discuţii
La examinarea  datelor obţinute s-a constatat că 

există divergenţe în frecvenţa antigenelor în funcţie 
de rasă. Astfel, frecvenţa antigenelor B2 (29,7%), 
Q (2,2%), P´ (11,4%), Y´ (2,8%), R2 (35,6%), W 
(47,4%), C´ (7,5%), J (32,1%)  a rasei amelioratoare 
(taurii reproducători) este mai joasă decât la rasele 
Simmental, Roşie de stepă şi Roşie estonă  şi  invers 
– o  frecvenţă mai sporită s-a depistat la antigenele 
G2 (52,9%), I1 (13,5%), I2 (23,4%), Y2 (65,8%), E´2   
(41,5%), E´3  (45,0%), O´ (30,4%), Q´ (53,1%), E 
(64,0%), R1 (16,4%) (fi g.5.1.) care caracterizează 
particularităţile genetice ale raselor implicate la 
crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei 

Genetică



Akademos

120 - nr. 4(19), decembrie 2010  

Bălţată cu negru. Un interes vădit prezintă distanţa 
şi similitudinea genetică a rasei Simmental, care 
este de origine brună, şi a raselor Roşie de stepă şi 
Roşie estonă, care aparţin de tulpină roşie. Astfel, 
frecvenţa antigenelor G2  (38,2%), G3 (35,3%), Q 
(29,4%), E´2   (20,6%), C1 (55,9%), R2 (73,5%), 

W (94,1%), X1 (38,2%) a rasei Simmental este 
mai sporită decât la rasele Roşie de stepă şi Roşie 
estonă. Totodată, frecvenţa antigenelor Y2 (41,2%), 
P´ (23,5%), Y´ (8,8%), X2 (50,0%) este mai scăzută 
la rasa Simmental în comparaţie cu rasele Roşie de 
stepă şi Roşie estonă (fi g. 1). 
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Fig. 1.Diferenţierea genetică a rasei amelioratoare Bălţată cu negru şi raselor Simmental, Roşie estonă, Roşie 
de stepă supuse ameliorării pe unele antigene

Prin analiza comparativă a frecvenţei factorilor 
eritrocitari ai metişilor obţinuţi de la încrucişarea 
raselor Roşie de stepă x Bălţată cu negru în unitatea 
agricolă „Drujba”, or.Bender,   s-a  stabilit că în 
locusul AEA, antigenul A2 a avut aproape aceeaşi 
frecvenţă la toţi metişii  (F1, F2, F4 – 60,6; 65,0; 
62,3%), cu excepţia metişilor F3 (50,4%). Antigenul 

Fig. 2. Frecvenţa antigenelor locusului AEA la metişii Roşie de stepă × Bălţată cu negru în unitatea agricolă 
„Drujba”

A1 avea o frecvenţă mai  înaltă la metişii F1 (60,6%), 
apoi la metişii F2 (35,5%), pe când la metişii F3 şi F4 
a fost aceeaşi frecvenţă (13,3 – 14,2%). Antigenul 
Z´ la metişii F1 n-a fost depistat, cu sporirea cotei de 
participare a genelor rasei amelioratoare frecvenţa 
lui treptat sporeşte (de la 1,2% F2  la 3,8% F4) 
(fi g. 2). 
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În locusul AEB, cu sporirea cotei de participare 
a genelor raselor amelioratoare în descendenţa F1 – 
F4  la antigenele G2, E´2, O´, B´´ sporeşte frecvenţa 
respectiv de la 12,1 la 38,1%, de la 17,9  la 38,3%, 
de la 2,3 la 20,0%; şi de la 0,0 la 1,3% (fi g. 3) şi 

invers – la antigenele T2, I´, K´, P´, Y´ frecvenţa 
diminuează de la 8,9  la 2,1%; de la 26,9  la 15,3%; 
de la  3,5 la 0,0%; de la 28,5 la 5,3% şi de la 12,1 la 
3,2% corespunzător (fi g.4.).
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În locusul AEC, cele mai răspândite au fost 
antigenele C1, C2, E, R2, W. Frecvenţa acestora cu 
sporirea infl uenţei rasei amelioratoare diminuează 
de la 67,9  la 37,8%; de la 83,2  la 40,8%; de la 
69,5  la 33,8%; de la 57,4  la 25,5%; de la 45,7 la 
35,5% corespunzător. Frecvenţă înaltă s-a depistat 
la antigenul X2 (40,6-70,4%), scăzută la antigenele 
R1, X1, C´. Concomitent, frecvenţa antigenului R1 la 
metişii  F1 – F4  a sporit de la 0 % la 14,7%, pe când 
frecvenţa antigenului C´, dimpotrivă, a scăzut  de la 
34,4  la 7,2%.

În locusul AEF-V, antigenul F a avut o frecvenţă 
sporită, de 98,6% (F2) şi  90,6% (F1), iar antigenul 
V mai scăzută, cu sporirea cotei de participare a 
genelor rasei amelioratoare frecvenţa antigenului V 
diminua de la 33,6% (F1)  la 10,4% (F4). 

În locusul AEJ, frecvenţa antigenului J2 varia de 
la 36,3% la F1 la 45,4%, F2. În locusul AEL, frecvenţa 
antigenului L treptat diminua de la 30,8% (F1)  la 
17,7% (F4). În locusul AEM, frecvenţa antigenului 
M varia în limitele 1,2% (F1) şi 13,5% (F3).

În locusul AES, cel mai răspândit s-a dovedit a fi  
antigenul H′, care cu sporirea consangvinităţii rasei 
amelioratoare diminua de la 92,2% (F1) la 60,2% (F4). La 
antigenele U, U´,  H´´, U´´ frecvenţa varia de la 10,3% 
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Fig. 3. Frecvenţa antigenelor locusului AEB la metişii Roşie 
de stepă × Bălţată cu negru, unitatea agricolă „Drujba”

Fig. 4. Frecvenţa antigenelor locusului AEB la metişii Roşie de stepă × Bălţata 
cu negru, unitatea agricolă „Drujba”

(F3)  la 1,1% (F4). În locusul-Z, frecvenţa antigenului Z 
a fost sub medie – 37,7 (F4) – 48,2% (F3). 

O analiză amplă a fost efectuată la metişii F1 
– F4 Roşie de stepă x Bălţată cu negru în secţia 
experimentală a Institutului. În locusul AEA, 
frecvenţa antigenelor A1, A2, Z´ varia în limitele de 
la 0%  la 26,1%; de la 42,7%  la 50,7% şi de la 2,0%  
la 5,2% respectiv.

În locusul AEB, frecvenţa antigenelor P2, Q, 
P´ cu sporirea cotei de participare a genelor rasei 
amelioratoare diminua, respectiv de la 10,9 la 6,7%; 
de la 21,7 la 6,3% şi de la 26,1 la 9,8% corespunzător. 
Restul antigenelor variau nesemnifi cativ de la 
generaţie la generaţie. 

În locusul AEC, antigenele R2, X1 de asemenea 
diminuau de la 52,2  la 30,9% şi de la 23,9  la 7,8%. 
Cea mai înaltă frecvenţă a fost la antigenele C2 
(63,8% - F2), C1, W (60,9%, F2), X2 (78,3-73,9%, 
F1 – F4). 

În locusul AEF-V, cel mai răspândit s-a dovedit 
a fi  antigenul F (97,1%, F2 la 93,5%, F1), la antigenul 
V frecvenţa a fost stabilită sub medie.

În  locii AEJ, AEL, AEM, AEZ o frecvenţă 
depăşită de medie s-a identifi cat la antigenul J, sub 
medie la antigenele L, M şi Z.
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În locusul AES, analogic celorlalte loturi 
studiate, frecvenţă înaltă s-a înregistrat la antigenul 
H´ (80,4-89,8%), restul antigenelor au avut o 
frecvenţă sub medie.  

Analiza structurii antigenice la metişii obţinuţi 
de la încrucişarea rasei Simmental x Bălţată cu negru 
în ICCC „Selecţia”, asociaţiile agricole „Teţcani” şi 
„Balasi-Nord” a demonstrat că în locii AEB, AEC, 
AEL cu sporirea cotei de participare a genelor rasei 
amelioratoare frecvenţa antigenelor B2, Q΄, B˝, X2, 
L sporeşte (fi g.5, 6.). 

În locii AEB, AEC, AEM, AES, AEZ frecvenţa 
antigenelor D´, C1, L´, M, U´ şi Z cu sporirea 
cotei de participare a genelor rasei amelioratoare 
diminuează.

În locusul AEA, frecvenţa antigenului A1, odată 
cu sporirea consangvinităţii rasei amelioratoare, 
diminua de la generaţie la generaţie în cele trei 
unităţi agricole. Frecvenţa antigenului A2 depăşea 
media, iar frecvenţa antigenului Z´ varia de la 0% 
F1 (asociaţia agricolă “Teţcani”) la 10,0% F1 (ICCC 
„Selecţia”).

În locusul AEB, la antigenul Q´, indiferent 

de unitatea agricolă studiată, cu sporirea cotei 
de participare a genelor rasei amelioratoare în 
populaţii a sporit frecvenţa acestuia de la 58,5%  la 
62,1% în ICCC „Selecţia”, de la 56,0%  la 63,5% în 
asociaţia  agricolă „Teţcani” şi de la 47,1% la 61,9% 
în asociaţia agricolă „Balasi-Nord”. Şi invers, 
frecvenţa antigenului D΄ a diminuat respectiv: de la 
21,8  la 19,5%, de la 32,0  la 18,2% şi de la 11,7  la 
7,8% . 

Antigenele B2, Y2 (ICCC „Selecţia”), I2, Y2, 
E’3 (asociaţia agricolă „Teţcani”) şi G3, Y1, Y2, 
(asociaţia agricolă „Balasi-Nord”) aveau frecvenţa 
peste medie, restul antigenelor sub medie.

În locusul AEC, în populaţia ICCC „Selecţia”, cea 
mai sporită frecvenţă a fost stabilită la antigenele E, W, 
C2  la ambele generaţii, în asociaţia agricolă „Teţcani” 
– la antigenele C2, E, R2 ,X2 şi în asociaţia agricolă 
„Balasi-Nord” – W,X2. Frecvenţa celorlalte antigene, 
indiferent de unitatea agricolă, a fost sub medie.      

În locusul AEF-V cel mai răspândit a fost 
antigenul F în toate loturile studiate şi varia în 
limitele 92,7 şi 98,8%. Frecvenţa antigenului V a 
fost sub medie.
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Fig. 5. Frecvenţa antigenelor la metişii Simmental × Bălţată cu negru, ICCC „Selecţia”

Fig. 6. Frecvenţa antigenelor la metişii Simmental × Bălţată 
cu negru (asociaţia agricolă “Teţcani”)
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În locii AEJ, AEL, AEM, cea mai sporită 
frecvenţă a fost stabilită la antigenele J, L şi cea mai 
joasă la antigenul M.

În locusul AES cea mai înaltă frecvenţă s-a 
observat la antigenul H´, indiferent de loturile studiate. 
Restul antigenelor  au avut o frecvenţă sub medie.

În locusul AEZ cea mai înaltă frecvenţă s-a 
depistat la metişii studiaţi din ICCC „Selecţia” 
(80,8-77,0%), apoi a urmat F1 (60,0%) din asociaţia 
agricolă „Teţcani”, F1 –  F2 (41,2-40,1%), din 
asociaţia agricolă „Balasi-Nord” şi  F2 şi F3 (25,4-
17,1%) din asociaţia agricolă „Teţcani”.

Astfel, analizând rezultatele investigaţiilor 
metişilor obţinuţi de la încrucişarea raselor iniţiale 
Roşie de stepă şi Simmental cu rasele amelioratoare 
Bălţată cu negru  şi Holstein, se poate afi rma că 
metişii moştenesc antigenele caracteristice raselor 
amelioratoare care au o frecvenţă mai sporită, iar 
frecvenţa antigenelor specifi ce raselor autohtone 
iniţiale diminuează în generaţiile ulterioare, fapt 
ce demonstrează formarea tipului nou de taurine 
moldovenesc al rasei Bălţată cu negru la nivelul 
antigenelor grupelor sanguine. 

CONCLUZII
1. În urma investigaţiilor au fost stabilite 

divergenţe în frecvenţa antigenelor la rasele iniţiale 
implicate în crearea tipului de taurine în funcţie 
de rasă. Astfel, frecvenţa antigenelor B2 (28,9%), 
Q (2,6%), P´ (11,4%), Y´ (2,9%), R2 (35,9%), W 
(47,9%), C΄ (7,4%), J (32,1%)  la rasa amelioratoare 
(taurii reproducători) este mai joasă decât la rasele 
Simmental, Roşie de stepă, Roşie estonă şi invers, 
o frecvenţă mai înaltă s-a depistat la antigenele G2 
(52,4%), I1 (13,5%), I2 (23,7%), Y2 (66,1%), E´2 
(40,9%), E´3 (41,1%), O´ (28,1%), Q´ (53,1%), 
E (62,9%), R1 (15,4%)  care caracterizează 
particularităţile genetice ale raselor implicate în 
crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei 
Bălţată cu negru.  

 2. Analiza comparativă a frecvenţei factorilor 
eritrocitari la metişii obţinuţi de la încrucişarea 
raselor Roşie de stepă x Bălţată cu negru şi 
Simmental x Bălţată cu negru a demonstrat că, 
odată cu sporirea cotei de participare a genelor rasei 
amelioratoare, creşte şi frecvenţa unor antigene 
aproape în toţi locii studiaţi (A, B, C, L, M, S, Z) 
şi invers, a altor antigene scade. Metişii moştenesc 
antigenele caracteristice raselor amelioratoare, care 
au o frecvenţă mai sporită. Frecvenţa antigenelor 
specifi ce raselor autohtone iniţiale diminua în 
generaţiile ulterioare, fapt ce denotă formarea noului 
tip de taurine moldovenesc al rasei Bălţată cu negru 
la nivelul antigenelor grupelor sanguine. 
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