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Rezumat
În lucrare se analizează starea speciilor alogene de provenienţă asiatică (sângerul,
cosaşul, novacul) în condiţiile Republicii Moldova de la introducerea lor în 1961 şi
până în prezent. Este demonstrat efectul lor non-invaziv, ponderea fi ind  uşor reglată
prin intermediul populărilor şi extragerilor prin pescuit. Abundenţa acestor specii
în ecosistemele acvatice naturale a crescut semnifi cativ după viiturile puternice din
aa. 2008 şi 2010. În condiţii de posibilă naturalizare, ciprinidele asiatice pot deveni
potenţial invazive graţie efectului competitiv accentuat şi selectivităţii trofi ce scăzute.
De asemenea, aceste specii introducente sunt obiecte edifi catorii a pisciculturii naţionale
şi ameliorării biologice importante în diminuarea fenomenului de eutrofi zare activă а
ecosistemelor acvatice.
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Introducere
Majoritatea acţiunilor de translocare a noilor taxoni, urmăresc în primul rând

avantaje economice, asigurând creşterea continuă a cerinţelor umane în produsele
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alimentare [1, 2]. În aşa fel, în Republica Moldova, din 1952 au început lucrările de
introducere şi aclimatizare a unor specii economic valoroase de peşti, mai întâi din
genul Coregonus (Coregonus peled (Gmelin, 1789), Coregonus maraenoides Poljacov,
1874, Coregonus albula (L., 1758)), iar din 1961 şi a ciprindidelor asiatice (sângerul
- Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844), novacul - Hypophthalmichthys
nobilis (Richardson, 1845) şi cosaşul - Ctenopharyngodon idella (Valenciennes,
1844)) [3]. Deja în 1966, pentru prima dată în condiţii artifi ciale, s-au obţinut  primele
progenituri viabile de sânger şi cosaş, iar în 1967 - de novac [4]. Ulterior, graţie
modernizării şi efi cientizării metodelor de reproducere industrială, aceste  trei specii
(inclusiv şi crapul) au devenit „cele mai populare” în majoritatea gospodăriilor piscicole
din ţară. În prezent ciprinidele asiatice ocupă până la 65 % din producţia totală obţinută
în condiţii de piscicultură (iar împreună cu crapul - aproape toate 100%) [5]. Succesul
ciprinidelor asiatice pe piaţa locală se datorează în primul rând ritmului de creştere
rapid şi valorifi cării integrale a bazei trofi ce naturale existente în heleşteu.

Creşterile record în condiţii extensive se obţin populând obiectivul acvatic cu
material piscicol viabil şi productiv o suprafaţă acvatorială optimală, norme de populare
ştiinţifi c argumentate şi o bază trofi că favorabilă. Un potenţial de creştere deosebit de
mare în condiţii extensive a fost constatat în lacul refrigerent Cuciurgan: sângerul la
vârsta de 1+ atingea greutatea de 1000 g, la 5 + - 8000 g, la 10 + - 19500 g , iar la 13-15
ani – mai mult de 30 kg. În acelaş timp novacul la 5 ani cântărea 7,6 kg, la 6 ani – 11,5
kg, la 8 ani - 20 kg, iar la14 ani – 38 kg [3, 6].

Cel mai semnifi cativ, însă, avantaj de folosire a ciprinidelor asiatice în piscicultură
prezintă utilizarea policulturii. Graţie modului diferit de nutriţie (sângerul –
fi toplanctonofag, cosaşul – macrofi tofag, novacul – zooplanctonofag, iar crapul –
zoobentosofag) se antrenează în reţeaua trofi că producţia primară, practic nevalorifi cată
de alte specii economic valoroase de peşti. Mai mult ca atât, antrenarea producţiei
primare în circuitul trofi c este utilă funcţionalităţii ecosistemului, evitându-se procesele
de eutrofi zare şi colmatare activă. În aceste condiţii biocenoza antropizată şi simplu
organizată devine foarte rentabilă din punct de vedere bioenergetic, lanţul trofi c format
doar din două verigi (fi toplanctonul→sângerul), minimalizează la maxim pierderile de
energie.

Pentru a efi cientiza valorifi carea resurselor trofi ce naturale dintr-un helesteu,
savantul V.Lobcenco [7] a elaborat formula de succes a raportului acestor specii în
policultură: 3 crapi + 4 sângeri + 1 novac + 2 cosaşi. Norma de populare variază
în funcţie de modul de creştere (extensiv, semi-intensiv, intensiv), de tehnologiile de
creştere (o vară, două veri, trei veri), iar scopurile utilizării producţiei fi nale sunt: 1.
obţinerea materialui piscicol pentru popularea ulterioară cu densitate maximă a puietului
sau: 2. pentru consum – stimulându-se creşterea individuală, care se poate realiza prin:
a. - utilizarea tehnologiei de creştere în trei veri, folosită frecvent la noi, dar care s-a
dovedit a fi  mai puţin rentabilă şi b. - creşterea în două veri, cu accelerarea creşterii start
în primul an (până la 300g) şi evitarea cheltuielilor de hrană pentru anul trei.

În prezent majoritatea gospodăriilor piscicole din ţară practică doar modul extensiv
de creştere. Această stare de fapt este condiţionată în primul rând de costurile mari
ale suplimentelor alimentare, iar în al doilea rând – de procesarea administrării lor, de
multe ori, iraţională (mese de nutriţie nepregătite, dezintegrarea precoce a granulelor
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în apă, calcularea incorectă a raţiilor ş.a.). Aplicarea diverselor metode de stimulare a
bazei trofi ce naturale existente în heleşteu, devine o modalitate oportună şi economic
rentabilă în condiţiile pisciculturii naţionale [8].

  Ciprinidele asiatice deşi dispun de o mulţime de avantaje pentru folosirea lor
în policultură, mai ales în ţările în curs de dezvoltare, interesele economice de multe
ori umbresc şi chiar demonstrativ ignoră dezideratul menţinerii purităţii ecosistemelor
naturale indiferent de starea politică, socială şi economică a statului. Aceste specii,
care provin din centrul genetic al ciprinidelor (Extremul Orient), unde au evoluat
într-o concurenţă inter-specifi că acerbă, nu pot fi  doar specii inofensive, economic
valoroase şi amelioratori biologici în noile teritorii. Potenţialul competitiv accentuat la
nivel genotipic, nu permite ratarea şansei de exploatare la maxim a resurselor trofi ce
disponibile în noile habitate, iar în cazul naturalizării, pot provoca consecinţe adesea
catastrofale pentru ecosistemele recipiente. Ca exemplu, în SUA pe unele porţiuni de
pe Mississippi, s-a constatat ponderea ciprinidelor asiatice (evadate din crescătorii)
mai mare de  97 % din efectivul total al populaţiilor piscicole. În prezent sunt utilizate
surse fi nanciare colosale pentru bararea pătrunderii lor în ecosistemele Marilor Lacuri
(garduri cu câmp electric, pescuit prin electronarcoză, plase cu dimensiuni mari a laturii
ochiului ş.a.), dar se pare că „invazia chineză” a ieşit de sub control.

Excesul numeric al acestor intruşi a contribuit la subminarea bazei trofi ce naturale a
speciilor native de peşti, iar perturbarea relaţiilor trofi ce – la dispariţia reprezentanţilor
endemici ai faunei şi fl orei autohtone (ca ex. poliodonul cu spectru tofi c asemănător cu
cel al novacului este continuu eliminat din teritoriile sale de origine) [9]. Efectul lor
negativ este cauzat şi de lipsa cerinţelor pe piaţa americană de consum, fi ind considerate
ca specii cu calităţi gastronomice joase şi obiecte nesportive în pescuitul amatoresc.

Astfel, scopul acestei lucrări constă în aprecierea impactului ecologic produs de
ciprinidele asiatice asupra ecosistemelor acvatice naturale şi antropizate din Republica
Moldova, analiza retrospectivă a ratei de expansiune în diverse ecosisteme acvatice,
precum şi constatarea efectului invaziv al acestor specii.

Material şi metode
Prelevările de material ihtiologic s-au efectuat în diverse ecosisteme acvatice

din spaţiul interfl uvial Nistru-Dunărea-Prut în perioada anilor 2001-2012. Analiza
materialului ihtiologic s-a făcut utilizând metodele clasice ecologice şi ihtiologice
[10, 11, 12]. Toate datele obţinute au fost prelucrate statistic, folosind programele
STATISTICA 6,0  şi  Excel – 2007.

Rezultate şi discuţii
Analizând dinamica succesiunilor ihtiocenotice în ecosistemele acvatice mari

ale Republicii Moldova, de la introducerea acestor specii şi până în prezent, se poate
observa că ponderea lor în capturile industriale a fost nesemnifi cativă.

Conform datelor Inspectoratului Piscicol de Stat, cantitatea de ciprinide asiatice
capturate industrial (până în anul 2008) în bazinele fl . Nistru şi r. Prut în ultimele
decenii este în continuă descreştere (Tabelul 1).

  Această situaţie este alarmantă şi din cauză că lucrările de populare a  lacurilor de
acumulare Dubăsari şi Costeşti-Stânca cu ciprinide asiatice se face sistematic (Tabelul
2), dar sporul producţiei rămâne practic acelaşi, adică nul.
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Tabelul 1. Cantitatea de peşte fi tofag capturat industrial (tone) în fl . Nistru şi r. Prut
comform datelor  Serviciului Piscicol de Stat din Republica Moldova.

Anul

Nistru inferior
(albia)

Lacul
Dubăsari

Lacul
Cuciurgan

Lacul
Costeşti-Stânca

1990 2,0 - 1,1 - 152,0 - - -

1991 - - - - 112,0 - 1,65 -

1992 - - 0,2 - 91,0 - 0,08 -

1993 0,8 - - - 57,3 - 0,08 -

1994 0,3 - - - 96,0 - - -

1995 0,1 - 3,1 0,8 103,0 - - -

1996 - - 1,2 - - - 0,08 -

1997 0,7 - 1,0 - - - - -

1998 - - 0,04 - - - 0,14 -

1999 - - 0,11 - - - 0,61 -

2000 0,19 - 0,29 - - - 0,2 -

2001 0,44 - 2,27 - - - 0,04 -

2002 1,5 - - - - - 1,0 -

2003 2,63 - 0,4 - - - 2,1 -

2004 2,45 - 0,35 - - - 0,4 -

2005 5,5 - 1,35 - - - 0,5 -

2006 - - 1,34 0,67 - - 1,42 -

2007 3,0 - 0,53 - - - 1,9 0.027

Din tabelul 2 se observă că popularea cu specii fi tofage a lacurilor de acumulare
Costeşti-Stânca şi Dubăsari se face anual cu puiet de o vară, de un an şi de doi ani, însă
decalajele vădite între cantitatea peştelui populat şi rezultatele pescuiturilor industriale
sunt elocvente (comparând tabelul 1 şi 2).

Pe de o parte, datele prezentate de pescarii industriaşi sunt micşorate intenţionat,
iar pe de altă parte – rezultatele din tabelul 1 refl ectă amploarea mare a pescuitului ilicit
(braconajului), mai ales în perioada rece a anului (când peţele din ţară sunt saturate cu
indivizi gigantici de zeci de kilograme).

Din cauza agresivităţii lor accentuate, ritmului accelerat de creştere şi grupărilor
în cârduri mari, ciprinidele asiatice adulte, uşor rup pânza din monofi lament. Deaceea,
popularea lor trebuie făcută o dată la 3 - 4 ani, grupele de vârstă optimale pentru
extragere trebuie  să fi e 2+ - 4+, iar exploatarea piscicolă a lor trebuie efectuată activ în
intervale dintre populări.

În prezent, dinamica cantitativă a acestor specii alogene în ecosistemele naturale
din ţară, a suferit schimbări radicale cauzate de inundaţiile majore din vara anului 2008
şi 2010, provocând spălarea cantităţilor enorme de puiet din crescătoriile piscicole
adiacente.
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Modifi cările actuale semnifi cative în structura ihtiocenozelor ecosistemelor acvatice
naturale pot fi  observate la analiza comparativă a rezulatelor pescuiturilor ştiinţifi ce de
control în unele ecosisteme ale bazinului fl . Nistru şi r. Prut. (Tab. 3 şi Tab. 4).

Tabelul 2. Popularea lacurilor de acumulare Costeşti-Stânca şi Dubăsari cu puiet de
ciprinide asiatice (mii buc.).

Lacul Costeşti-Stânca Lacul Dubăsari

1990 - 50 63 - - - - -

1991 - - 180 - - - - -

1992 - 7,0 - - - - - -

1993 - - 120 - - - - -

1994 - 350 - - - - - -

1995 - - - - - - - -

1996 - - - - - - - -

1997 - - - - - - - -

1998 - - - - - - - 20,0

1999 - 5,4 - - - 13,7 - -

2000 - - - - - 75,1 - -

2001 - - - - - 46,0 - -

2002 - - - - - 120,0 - -

2003 - - - - - 18,5 - 7,8

2004 - - 31,3 - - 97,5 - 15,9

2005 - 180 - - - - 169,0 73,8

2006 - 35,5 12,5 - - - 25,2 35,7

2007 - - - - - - 256,8 29,2

2008 - - - - - - 7.0* -

2009 - - 88 - - 5.6*

 * - cantitatea în tone

Ca exemplu, rezultatele pescuiturilor ştiinţifi ce de control efectuate în ecosistemul
Prutului inferior şi râurile mici din ţară, în anul 2011, au pus în evidenţă o pondere
deosebit de mare a speciilor de cultură (crap, sânger, novac, cosaş), valorile relative
în unele probe atingând 100 % [13]. Se constată „o impurifi care” semnifi cativă a
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ihtiofaunei autohtone cu reprezentanţi alogeni, cantitatea totală relativă apropiindu-se
de valoarea de 50%. În acelaş timp, evacuarea puietului din gospodăriile piscicole, a
devenit o „sărbătoare” pentru pescarii localnici de pe lângă lacurile Beleu şi Manta,
care reduc zilnic şi insistent cantitatea acestor specii.

Tabelul 3. Ponderea medie a ciprinidelor asiatice (şi a crapului de cultură) în
pescuiturile ştiinţifi ce de control (plasa staţionară Ø 50 mm) în anul 2011 din ecosistemul
Prutului inferior.

Lacul Beleu Bălţile Manta Albia Prutului inferior

1996-1997 2011 1996-1997 2011 1996-1997 2011

1 Sânger 0,1 7,18 0,6 23,55 0,6 30,05

2 Novac - 2,83 - 4,40 - 3,7

3 Cosaş - 3,05 - 3,65 - 5,2

4 Crap 4,4 21,43 3,65 9,7 2,0 6,7

5 Alte specii 95,5 65,51 95,75 58,7 97,4 54,35

Majoritatea indivizilor de ciprinide asiatice, capturate în a. 2011 în macroecosistemul
Prutului inferior, aveau vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani, şi dimensiunile gravimetrice între
100 şi 800g, în mediu 350g. Ihtiomasa piscicolă medie  a acestor specii pentru anul 2011
în ecosistemul lacului Manta calculată cu ajutorul plaselor staţionare (dimensiunile
laturii ochiului 50mm, înălţimea activă 1m, coefi cientul de capturabilitate 0,2 şi timpul
de expunere 24 ore) atingea valoarea de 133,7 kg/ha, cu o densitate medie de 382 ex/
ha, iar pentru lacul Beleu – biomasa medie era de 62,4 kg/ha ciprinide asiatice, cu o
densitate de 178 ex/ha. Rămâne de elucidat cauza deosebirilor accentuate a valorilor
capturilor de crap şi sânger din aceste două ecosisteme, unde crapul demonstra o
preferenţialitate vădită faţă de biotopul lacului Beleu iar sângerul – faţă de biotopul
lacului Manta.

În bazinul fl uviului Nistru situaţia este asemănătoare. Până la inundaţii, sub
infl uienţa factorilor antropici negativi productivitatea piscicolă a ecosistemelor acvatice
naturale şi antropizate mari a diminuat până la 2-3 kg/ha în lacul Dubăsari, până la 4-5
kg/ha – în fl . Nistru şi lacul Cuciurgan, micşorându-se de cea posibilă calculată în
baza valorilor raţionale a producţiei surselor furajere aproximativ de 10 ori în fl uviu
şi lacul Cuciurgan, şi de 20 de ori în lacul Dubăsari [14]. Aceste valori demonstrează
valorifi carea inefi cientă a bazei trofi ce de către speciile ameliorative de peşti în
combaterea procesului de eutrofi zare şi indică ratarea producţiei potenţiale piscicole
mari, ce se poate obţine din consumarea organismelor furajere în exces (fi toplancton,
macrozoobentos, macrofi te ş.a.) indisponibile speciilor dominante de peşti.

Pe de altă parte, eutrofi zarea reprezintă un proces natural în dinamica succesiunilor
ecologice („îmbătrânire”), ecosistemele naturale trecând prin câteva stadii de dezvoltare:
ultraoligotrofi e, oligotrofi e, mezotrofi e, eutrofi e şi în fi nal hipertrofi e. Problema actuală
constă în „îmbătrânirea” rapidă a lor, provocată în special de presingul major al
factorilor antropici (fragmentare, colmatare, poluare ş.a.). Iar în condiţiile nou formate
nişa trofi că şi spaţială a speciilor autohtone fi tofage obligatorii sau facultative cu ciclul
vital scurt  sau mediu se lărgeşte vădit, cauzând majorări de efectiv (Tab. 4).
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Tabelul 4. Abundenţa relativă a speciilor fi tofage obligatorii şi facultative capturate
în bazinul fl . Nistru.

Lacul de acumulare
Dubăsari

Sectorul Nistrului infe-
rior

Lacul refrigerent Cuciur-
gan

1959* 1998* 2011*
1981-
1985*

1996-
1998

2011
1964-
1970*

1996-
1999*

2011

Babuşca 9,59 16,4 13,3 5,47 6,6 2,2 43,74 3,2 0,8

Roşioara 0,29 7,2 10,6 1,55 1,5 0,4 0,48 9,9 18,8

Scobar 0,88 0,3 - 1,54 1,8 0,2 - - -

Boarţa - 5,0 8,0 0,09 0,6 - 2,86 6,0 6,4

Sânger - 0,5 5,0 2,45 0,8 0,7

0,01

1,4 0,2

Novac - 0,5 - 2,68 0,5 - 1,1 -

Cosaş - ‹ 0,1 - 0,02 ‹ 0,1 - 0,1 0,1
1959*- С.Е. Бызгу и др. [15]; 1981-1985*- Карлов, Бодареу, Зеленин [16]; 1964-

1970*-  от. ред. А. М. Зеленин [17]; 1996-2000* - Usatîi M. [18]. 2011* - Raportul anual al
Laboratorului de Ihtiologie şi Acvacultură a IZ al AŞM.

Din datele Tab. 4 se poate concluziona că ponderea roşioarei în capturile
pescuiturilor ştiinţifi ce de control din lacul de acumulare Dubăsari creşte continuu  ca
reacţie de răspuns la eutrofi zarea rapidă a ecosistemului (de la 0,29 % în 1959 la 7,2 %
în 1998 şi până la 10,6 % în 2011) şi majorarea bazei trofi ce caracteristice ( fi tobentos,
epifi te, macrofi te ş.a.).

De asemenea, în prezent, aproape pe toată perioada vegetativă se constată cazuri
de împânzire a apei fl uviului Nistru (mai puţin a r. Prut) cu fragmente de tal a mătasei
broaştei -  Spyrogira neglecta, desprinse de la fund, această specie β-mezosaprobă fi ind
un indicator sigur al poluării organice în ecosistemele riverane.

S-a calculat că în condiţii de intensifi care generală a proceselor de eutrofi zare în
ecosistemele acvatice din ţară, producţia primară practic rămâne nevalorifi cată. În aşa
fel, efi cacitatea utilizării producţiei primare nete în lacul refrigerent Cuciurgan este
maximal doar de 0,1 %, fi ind de patru ori mai mică decît cea potenţială [19].  În lacul
de acumulare Dubăsari sporirea anuală a ihtiomasei poate fi  asigurată de producţia
fi toplanctonului - 133 kg/ha, vegetaţia acvatică superioară submersă - 14 kg/ha şi cea
emersă  - 1,7 kg/ha [20].

La speciile autohtone fi tofage (roşioara, boarţa) ca reacţie de răspuns la dezvoltarea
în exces a bazei trofi ce se majorează nu numai prolifi citatea populaţională şi respectiv
efectivul numeric, dar se constată o accelerare a ritmului gravi-dimensional individual
de creştere, servind ca biosensori ai procesului de eutrofi zare activă.

Pentru a demonstra necesitatea folosirii bioamelioratorilor în ecosistemele puternic
eutrofi zate şi avantajul economic al acestor acţiuni în valorifi carea bazei trofi ce
nedisponibile  altor specii de peşti, vom aduce ca exemplu, datele cu privire la ritmul
de creştere a speciilor fi tofage autohtone (cum este roşioara ) şi celor alogene (cum ar fi
cosaşul, sângerul şi novacul ) din diverse ecosisteme acvatice ale Republicii Moldova.
Valorile gravi-dimensionale şi caracterul creşterii roşioarei din lacul de acumulare
Dubăsari sunt refl ectate în tabelul 5.
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Tabelul 5. Valorile empirice gravi-dimensionale şi parametrii de creştere a roşioarei
din lacul de acumulare Dubăsari.

t
(x)

-ln(1-

/l )
(y)

-ln(1-

/W )
(y)

lg =a+blg

lg , (x) lg , (y)

1 7,7 0,163 10 0,004 0,886 1

2 15,5 0,362 80 0,039 1,190 1,903

3 18,0 0,435 135 0,066 1,255 2,130

4 19,8 0,491 180 0,090 1,296 2,255

5 21,0 0,530 216 0,109 1,322 2,334

S
x
=15

S
xx

=55
S

y
=1.983

S
yy

=0.87
S

xy
=6.81

a=0.137±0.058
b=0.086±0.017
t
0
=0.613

k=0.086±0.017
l =51

S
x
=15

S
xx

=55
S

y
=0.309

S
yy

=0.026
S

xy
=1.188

a=-0.015±0.005
b=0.025±0.001
t
0
=0.613

k=0.025±0.001
=2090

S
x
=5.95

S
xx

=7.208
S

y
=9.623

S
yy

=19.696
S

xy
=11.836

a=-1.720±0.082
b=3.062±0.099

La vârsta de 1 an roşioara atinge lungimea medie de 7,7cm şi greutatea medie
de 10g, la vârsta de 2 ani – lungimea medie de 15,5cm şi greutatea de 80g, la 3 ani –
lungimea de 18,0cm şi greutatea de 135g, la 4 ani - 19,8cm şi 180g, la 5 ani - 21cm şi
greutate de 216g (Tab. 5). Această creştere s-a dovedit a fi  mai rapidă ca în lacul de
acumulare Ghidighici [21], cauza fi ind, condiţiile excelente de nutriţie.

La analiza corelaţiei lungime-greutate în formă logaritmică observăm valoarea
lui b═3,062±0.099, care practici indică o creştere izometrică, demonstrând condiţii
perfecte pentru creşterea şi îngrăşarea speciei în ecosistemul lacului de acumulare
Dubăsari (Fig. 1).

Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere la
roşioara din lacul de acumulare Dubăsari relevă o creştere cu caracter asimptotic, fi ind
mai accelerată în lungime în primele grupe de vârstă şi stabilizându-se la cele ulterioare
(Fig. 2).

Figura 1. Dependenţa masei cor-
pului W (g) de lungimea corpului
l (cm), la roşioara din lacul Dubăsari
lgW=(-1,720±0,082)+(3,062±0,099)lgl.

Figura 2. Grafi cul estimării param-
etrilor de creştere la roşioara din lacul
Dubăsari prin metoda Bertalanffy
W=(0,017±0,003)  3.025±0.052).
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Caracterul creşterii în greutate indică o dependenţă liniară strictă în funcţie de
vârstă analizate şi la un potenţial de adaus în greutate mare pentru cele ulterioare ( k
pentru greutate este 0,025±0.001).

 Există o dependenţă directă dintre biomasa fi toplanctonului şi producţia piscicolă
dintr-un ecosistem lenic, constituind 0,15-0,23% din producţia primară medie anuală
a fi toplanctonului [22]. Însă acest raport este valabil în condiţii ideale când nu se ia în
considerare presingul pescuitului şi alţi factori antropici negativi, fi ind abordată ca o
valoare probalistică potenţială şi orientativă.

La ciprinidele asiatice introducente economic valoroase, în condiţii de asigurare
trofi că optimală, reacţia de răspuns se exprimă doar la nivelul potenţialului de
creştere gravi-dimensional individual, caracterizat printr-un ritm rapid şi accelerat de
creştere [21].

Pentru a demonstra creşterea deosebit de favorabilă a ciprinidelor asiatice în condiţii
de densităţi mici, regim termic optimal şi volum acvatorial mare aducem exemplul
lacului de acumulare Costeşti-Stânca.

Analiza modelului matematic de creştere în  lungime şi greutate a cosaşului din
lacul de acumulare Costeşti-Stânca este prezentată în tabelul 6.

Tabelul 6. Valorile empirice gravi-dimensionale şi parametrii de creştere a cosaşului
din lacul de acumulare Costeşti-Stânca.

t
(x)

-ln(1- /l )
(y)

-ln(1- /W )
(y)

lg =a+blg

lg , (x) lg , (y)

1 14,0 0,097 70 0,001 1,146 1,845

2 36,5 0,278 940 0,021 1,562 2,973

3 43,5 0,342 1900 0,043 1,638 3,278

4 56,0 0,467 3280 0,075 1,748 3,515

5 62,0 0,533 4700 0,110 1,79 3,672

6 71,0 0,641 6380 0,152 1,851 3,804

S
x
=21

S
xx

=91
S

y
=2.361

S
yy

=1.11
S

xy
=10.06

a=0.033±0.028
b=0.102±0.007
t
0
=-0.321

k=0.102±0.007
l =150

S
x
=21

S
xx

=91
S

y
=0.404

S
yy

=0.043
S

xy
=1.944

a=-0.038±0.008
b=0.030±0.002
t
0
=-0.321

k=0.030±0.002
=45000

S
x
=9.738

S
xx

=16.135
S

y
=19.089

S
yy

=63.316
S

xy
=31.903

a=-1.367±0.095
b=2.802±0.156

Cosaşul la vârsta de 2 ani în lacul de acumulare Costeşti-Stânca atinge lungimea
medie de 36,5cm şi greutatea medie de 940g, la vârsta de 3 ani –lungimea medie de
43,5cm şi greutatea de 1900g, la 4 ani – lungimea de 56,0cm şi greutatea de 3280g, la
5 ani - 62,0cm şi 4700g, iar la 6 ani – 71,0cm şi greutate de 6380g.

Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere la cosaş
(Fig. 4), relevă un ritm de creştere în greutate cu caracter uniform accelerat, ceea ce
denotă un potenţial mare a sporului în greutate.  Caracterul creşterii în lungime este mai
alternant, dar rapid, caracteristic speciilor cu ciclul vital lung şi de talie mare.

La analiza corelaţiei lungime-greutate observăm valoarea lui b═2,802, indicând o
alometrie negativă şi demonstrând stagnarea creşterii în greutate faţă de cea în lungime,
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dar care este tipică şi proprie speciilor de talie alungită (Fig. 3). Pentru novacul din
lacul de acumulare Costeşti-Stânca datele empirice şi modelul matematic de creştere
Bertalanffy este prezentat în tabelul 7.

Figura 3. Dependenţa masei
corpului W (g) de lungimea corpului
l(cm), la cosaşul din lacul de acumulare
Costeşti-Stânca

lgW=(-1,367±0,095)+(2,802±0,156)lgl

Figura 4 .Grafi cul estimării param-
etrilor de creştere la cosaşul din lacul de
acumlare Costeşti-Stânca prin metoda
Bertalanffy.

Tabelul 7. Valorile empirice gravi-dimensionale şi parametrii de creştere a novacului
din lacul de acumulare Costeşti-Stânca.

t
(x)

-ln(1- /l )
(y)

-ln(1- /W )
(y)

lg =a+blg

lg , (x) lg , (y)

1 16,0 0,112 75 0,002 1,204 1,875

2 42,0 0,328 1360 0,039 1,623 3,133

3 51,5 0,420 2680 0,079 1,711 3,428

4 58,5 0,494 4050 0,122 1,767 3,607

5 67,0 0,591 5830 0,182 1,826 3,76669

6 79,5 0,755 9090 0,300 1,900 3,958

S
x
=21

S
xx

=91
S

y
=4.12

S
yy

=3.53
S

xy
=17.87

a=0.043±0.030
b=0.116±0.010
t
0
=-0.369

k=0.116±0.010
l =150

S
x
=21

S
xx
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S

y
=0.55

S
yy

=0.08
S

xy
=2.67

a=-0.055±0.010
b=0.042±0.004
t
0
=-0.369

k=0.042±0.004
=35000

S
x
=10.032

S
xx

=17.083
S

y
=19.768

S
yy

=15.670
S

xy
=33.986

a=-1.764±0.054
b=3.025±0.092

La vârsta de 2 ani novacul atinge lungimea medie de 42,0 cm şi greutatea medie
de 136g, la vârsta de 3 ani –lungimea medie de 51,5cm şi greutatea medie de 2680g, la
4 ani – lungimea de 58,5cm şi greutatea de 4050g, la 5 ani - 67,0cm şi 5830g, iar la 6
ani – 79,5cm şi greutate de 9090g.

La analiza modelului matematic de creştere în lungime şi greutate a novacului din
lacul de acumulare Costeşti-Stânca valorile lui k pentru lungime sunt 0,116, iar pentru
greutate - 0.042, fi ind destul de mari şi indicând  tendinţa rapidă de creştere a acestei
specii spre atingerea dimensiunilor fi ziologice maximale l =150cm şi =35000g.
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Aplicarea modelului Bertalanffy pentru estimarea parametrilor de creştere la novac
(Fig. 6), relevă un ritm de creştere în greutate cu caracter exponenţial, ceea ce denotă un
potenţial mare de creştere la grupele de vârstă superioară ( până la o anumită limită).

La analiza corelaţiei lungime-greutate în formă logaritmică observăm valoarea lui
b═3,025, indicând o creştere izometrică, viteza creşterii în lungime fi ind echivalentă cu
creşterea în greutate, iar condiţiile de nutriţie şi îngrăşare - excelente în acest ecosistem
(Fig. 5).

Figura 5. Dependenţa masei corpului W
(g) de lungimea corpului l(cm), la novacul
din lacul de acumulare Costeşti-Stânca
lgW=(-1,764±0,054)+(3,025±0,092)lgl

Figura 6.Grafi cul estimării parametrilor
de creştere la novacul din lacul de
acumulare Costeşti-Stânca prin metoda
Bertalanffy

Comparând ritmul de creştere a cosaşului, sângerului şi novacului din ecosistemul
lacului de acumulare Costeşti-Stânca cu alte ecosisteme acvatice naturale sau antropizate
din republică şi peste hotare se poate afi rma cu certitudine că aceste specii habitează aici
în condiţii optimale, sporul în lungime şi greutate adesea depăşind valorile obişnuite
[23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34].

Analiza structurii gravi-dimensionale a populaţiilor de sânger în diverse ecosisteme
acvatice ale Republicii Moldova, denotă, de asemenea, un ritm de creştere favorabil,
dar cu unele deosebiri (Tabelul 8)

Din tabelul 8 se observă că sporul în greutate la această specie este mai exprimat
pe măsura înnaintării în vârstă, fi ind caracteristic speciilor de talie mare cu ciclul de
viaţă lung. De asemenea, se observă o creştere mai accelerată a speciei în ecosistemele
limnifi cate, graţie dezvoltării mai accentuate a bazei  trofi ce şi cheltuielilor minime de
energie în opunerea rezistenţei curentului de apă. Ritmul de creştere rapid al sângerului
în lacul refrigerent Cuciurgan este caracteristic tuturor ecosistemelor antropizate de
acest fel cu regim termic modifi cat (majorat).

Analiza gravi-dimensională comparativă a indivizilor de sânger capturaţi în lacul
de acumulare Dubăsari demonstrează un ritm de creştere asemănător celor din  Nistrul
inferior şi Prutul inferior şi mai lent în comparaţie cu cele din lacul Ghidighici, Costeşti-
Stânca şi Cuciurgan. Construcţia barajului de la Novodnestrovsk (1980) a perturbat
regimul termic şi hidrobiologic al sectorului medial şi inferior a fl . Nistru, reducând
perioada de nutriţie activă a sângerului, ceea ce s-a refl ectat negativ şi asupra ritmului
său de creştere. Decalajul mare a valorilor gravi-dimensionale între ecosistemele
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Prutului inferior şi lacul de acumulare Costeşti-Stânca se datorează în primul rând
specifi cului hidrobiotopic şi abundenţei bazei trofi ce. Curentul rapid al apei din albia
Prutului, transparenţa ei joasă şi baza trofi că mai săracă [32], a condiţionat o stagnare
nesemnifi cativă în creştere a acestei specii fi toplanctonofage (dar incadrându-se în
limite normale).

Tabelul 8. Structura de vârstă şi gravi-dimensională a populaţiilor de sânger în diverse
ecosisteme acvatice din bazinul fl . Nistru şi r. Prut.

Vârsta Ghidighici Cuciurgan* Dubăsari Nistrul infe-
rior**

Prutul
Inferior

Costeşti-
Stânca

1+ 29,9/485,0 30,0/450 - 25,8/345 21,0/137 -

2+ 45,0/2300,0 38,0/890 38,2/940 38,6/1090 32,0/680 50,1/2390

3+ 60,0/4100,0 42,0/1240 46,0/2350 54,2/2490 51,0/2410 59,0/3610

4+ 65,0/5600,0 61,0/4000 - 59,0/3860 58,0/3450 64,0/5780

5+ - 63,0/4200 - 63,1/4580 - 68,5/6950

6+ - 72,0/7000 68,2/6500 71,9/6485 - -

7+ - 88,0/10000 - 78,8/8050 - -

8+ - 100,0/17000 - 113,0/10240 - -

9+ - - - 125,5/12500 - -

10+ - - - 131,4/13200 - -

* - Кубрак И.Ф., Карлов В.И., Крепис О.И. [30]; ** - Зеленин А.М., Бодареу Н.Н.,
Карлов В.И., Фулга Н.И. [31]

În condiţii de eutrofi zare activă a ecosistemelor acvatice din ţară, odată cu înbogăţirea
mediului acvatic cu compuşi biogeni, creşte viteza de rotire a lanţului metabolic şi are
loc majorarea biomasei totale a hidrobionţilor. Ruperea antropică a acestui lanţ duce
la acumulări masive a depunerilor de fund. Şi atunci apare riscul de asfexieri în masă,
intoxicare cu metaboliţi gazoşi, şi „înfl orire a apei”, observat din ce în ce mai frecvent
în majoritatea ecosistemelor acvatite lenice ale Republicii Moldova (lacul Cuciurgan,
Manta, Beleu, lacurile de albie de pe râurile mici, inclusiv heleşteele din ţară ş.a). Însă,
pagube economice majore, cu pierderi catastrofale în urma poluărilor organice, s-au
resimţit doar în iarna anului 2012, când în majoritatea gospodăriilor piscicole din ţară a
avut loc peirea în masă a materialului piscicol asfi xiat sub gheaţă.

Pe lângă aceasta, în condiţii de eutrofi zare activă, lanţul trofi c sub formă de
„cerc vicios” determină schimbul de energie doar la nivelul fi toplanctonului şi
bacterioplanctonului, formându-se efectul de bufer (tampon) în „pragurile” superioare
ale cascadei trofi ce (nivele trofi ce superioare) (Безина, 1997), prin veriga microbiană
trecând până la  60 % din producţia primară netă (Hariston, Hariston, 1993; Безина,
1997). Biomasa macrofi telor în aceste ecosisteme eutrofi zate este utilizată cu precădere
doar de microorganismele din zona de litoral, iar schimbul de energie între zona litorală
şi cea pelagică poate fi  realizat efi cient doar graţie interacţiunii strânse  cu verigile
trofi ce mai superioare, cum ar fi , de exemplu, speciile fi tofage de peşti ( difi citare în
majoritatea ecosistemelor din ţară) [33].

Tendinţa uniformizării condiţiilor de trai (biotop monotipic limnifi cat) a determint
o pondere semnifi cativă a speciilor de peşti eurifage, generaliste cu potenţial competitiv

Zoologia



112

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(317) 2012

înalt. De aceea folosirea speciilor stenotrofe: fi tofage, malacofage, detritofage, ihtiofage
în condiţiile actuale nu numai că prezintă un interes economic major dar şi ecologic
important, menţinând efi cient funcţionalitate ecosistemelor acvatice fără „reziduuri”
energetice periculoase.

Studiul relaţiilor nutriţionale a ciprinidelor asiatice în condiţiile Republicii
Moldova a demonstrat o selectivitate trofi că scăzută [26, 34].  Această selectivitate are
un caracter mai mult pasiv şi este determinat de componenţa şi asigurarea bazei trofi ce
în ecosistem.

Sângerul, graţie fi ltrului său branhial, poate reţine particule de 8 -100 µm, în
majoritate formate din alge planctonice din toate categoriile, inclusiv cianofi te,
zooplancton şi detritus organic [35] . Intensitatea nutriţiei cu fi toplancton depinde
de dezvoltarea în masă a unor grupe taxonomice, printre care un aport semnifi cativ
în spectru trofi c în condiţiile Republicii Moldova îl au: Microcystis aeruginosa,
Merismopedia glauca, Gomphosphaeria lacustris, Aphanizomenom fl os-aquae,
Oscillatoria  sp., Scenedesmus  quadricauda, Phacus longicauda, Euglena oxiuris,
Cyclottela maneghiniana, Nitzschia longissima var. reversa. Greutatea componentului
fi toplanctonic în bolul alimentar atinge 46% şi este cauzat de dezvoltarea în
masă a speciilor Cyclottela maneghiniana şi Oscillatoria  sp., spre iarnă scăzând
până la 0,3% [34].

Diverse studii trofologice constată că rolul hotărâtor în limitarea proliferării algelor
într-un ecosistem acvatic îl au organismele zooplanctonice mari sau populaţiile de peşti
fi toplanctonofagi dimensionate corespunzător, şi nu populaţiile zooplanctonice mici,
care au o capacitate de fi ltrare mult mai inferioară [36]. În plus excrementele peştilor
fi tofagi sunt surse importante de elemente biogene (Хабибулин, 1974; Полищук,
1980), fi ind asimilate de bacterii de câteva ori mai rapid ca cele de crap (Антипчук
и др., 1977) [35].

În condiţii experimentale s-a demonstrat că consumul algelor cianofi te de către
sânger este nesemnifi cativ. În intestinele peştilor sunt depistate colonii de Oscillatoria
sp., Anabaena sp., dar din cauza prezenţei probabil a cianotoxinelor, rămân practic
nedigerate [37]. Alte studii experimentale demonstrează că consumul zilnic al algelor
cianofi te (din genul Microcystis) de către sânger depinde de concentraţia lor în apă. La
valoarea de 1,334 g/l ponderea consumului zilnic de alge este maximală, constituind
9,8 % din greutatea corporală a sângerului [38].

La novac eurifagia şi potenţialul competitiv este cel mai bine exprimat printre
ciprinidele asiatice introducente, dând prioritate planctonului animal. Însă, în
ecosistemele de apă dulce importanţa verigii trofi ce a zooplanctonului, poartă mai
degrabă un caracter alternant (Oрехова, 1986), fi ind şi cea mai instabilă sursă trofi că
în timp. De aceea, despre specii de peşti exclusiv zooplanctonofage putem vorbi
numai în perioada dezvoltării intensive a zooplanctonului şi în perioada ontogenezei
timpurii.  Totuşi, graţie conţinutului său caloric înalt, în condiţii de stimulare a bazei
trofi ce a zooplanctonului în heleşteu, se poate obţine majorarea producţiei piscicole de
până la 41% [39, 40]. În ecosistemele acvatice unde biomasa fi toplanctonului atinge
valori semnifi cative, novacul trece la nutriţa activă cu el. În aşa fel la indivizi cu vârsta
de 2 ani, fi toplanctonul şi detritusul vegetal constituie până la 98 – 99 % din conţinutul
intestinal (Данилов, 1970).  La novacul din grupele superioare de vârstă, capturat în
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limanul refrigerent Cuciurgan (14-17kg), spectrul trofi c puţin se deosebea de cel al
cosaşului macrofi tofag [34]. În crescătoriile piscicole cu creştere intensivă, novacul
devine un concurent trofi c al crapului, consumând activ furajul concentrat.

Pe lângă aceasta, speciile zooplanctonofage de peşti reglează indirect fl uctuaţiile
numerice ale fi toplanctonului, prin intermediul presingului trofi c exercitat asupra
hidrobionţilor consumatori de producţie primară. Micşorarea efectivului de peşti
zooplanctonofagi condiţionează creşterea ponderii speciilor de nevertebrate răpitoare,
care consumând activ nevertebratele fi toplanctonofage stimulează dezvolatrea în exces
a fi toplanctonului, perturbând, în aşa fel, echilibrul biocenotic. De aceea, menţinerea şi
restabilirea funcţionalităţii ecosistemice  poate fi  atinsă doar prin manipulări complexe
şi ştiinţifi c argumentate [33, 41].

Cosaşul, fi ind o specie macrofi tofagă, consumă activ vegetaţia acvatică superioară
şi împreună cu ea speciile epifi te. Printre speciile de plante care intră în spectrul trofi c
al cosaşului se enumeră: Fontinalis sp., Equisetum sp., Ceratophyllum demersum,
Myriophillum sp., Butomus umbellatus, Elodea canadensis, Hidrilla sp., Vallisneria
sp., Potamogeton sp., Lemna sp., Spirodella polirrhiza, Typha sp., Corex nigra.,
Scirpus sp., Phragmites sp., Poa palustris ş.a. iar dintre plantele terestre: Trifolium
repens, Medicago sativa, Salix sp, frunze de salcâm, borceag sub formă de masă verde
distribuită în anumite locuri în obiectivul piscicol. Nu consumă: Heleocharis sp.,
Nymphes sp., Spharganium sp., Stratiotes sp.  şi  Panunculus fl uitans. Hrănirea începe
la temperatura apei de 15° C şi devine maximă la 25-30°C [41, 42].

Însă, din spectrul trofi c mare a speciilor vegetale folosite în nutriţia cosaşului,
ponderea maximală le deţin doar câteva predilecte ce se găsesc din abundenţă în
hidrobiont  (Ex. În lacul Ghidighici cosaşul activ consuma Potamogeton pectinatus,
rizomi tineri de Typha, frunze tinere de Phragmites, iar primăvara devreme – Spirogyra
neglecta) [21].

În ecosistemele acvatice unde baza trofi că vegetală este săracă sau este epuizată,
cosaşul poate deveni concurent trofi c nedorit pentru alte specii economic valoroase
de peşti (mai ales în crescătoriile piscicole unde foloseşte activ furaje administrate
crapului, nevertebrate acvatice şi chiar detritus organic).  Consumul mare de macrofi te
acvatice (la temperatura apei cuprinsă între 20-28°C consumul zilnic de hrană vegetală
este aproximativ egală cu greutatea corpului), poate duce la eliminarea acestora pe
mari întinderi de apă (având un impact negativ pentru hidrobionţii vital dependenţi de
ele), iar epuizarea bazei trofi ce poate micşora ritmul de creştere, starea de sănătate şi
caliataea peştelui [43].

Nutriţia activă a cosaşului cu anumite specii de plante poate modifi ca radical
fi tocenoza acestui ecosistem acvatic. În aşa fel, cosaşul consumând activ Myriophyllum
spicatum,  creează condiţii favorabile de răspândire a speciei Batrachium rionit, care
fi ind toxic şi agresiv poate împânzi suprafeţe imense în hidrobiotop [39].

De aceea, orice manipulare de introducere, aclimatizare şi populare trebuie
de efectuat în mod prudent, ştiinţifi c argumentat, şi continuu monitorizat, deoarce
consecinţele ecologice negative pot întrece mult profi turile economice aşteptate.

Este de menţionat faptul, că pentru a asigura o populare cu  material piscicol viabil,
având caractere productive şi calitative înalte, trebuie ţinut cont şi de diversitatea
genetică, neadmiţând folosirea numărului limitat de reproducători.
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În a. 1961 s-au introdus din China ciprinidele asiatice sub formă de puiet, în
1972 - 1974 s-a introdus a doua linie din Amur, iar din 1978 liniile pure homozigote
au fost încrucişate prin autbriding, obţinându-se efectul heterozisului somatic.
Generaţiile obţinute atingeau valori gravi-dimensionale mult mai mari ca în centrul lor
de origine [44].

În prezent, însă, productivitatea sporită a acestor linii importate, a hibrizilor
obţinuţi din liniile pure şi a hibrizilor inter-specifi ci (Hypophthalmichthys molitrix X
Hypophthalmichthys nobilis) a început să scadă considerabil pe parcursul generaţiilor
ulterioare. Se observă modifi cări şi la nivel generativ. La femele de sânger din lacul
refrigerent Cuciurgan cu vârsta de 10 ani indicele gonadosomatic atingea iniţial valoarea
de 22,5 %, pe când, în prezent doar 15,0 %, iar în fl . Nistru 7,0-9,1 % [45]. La analiza
dinamicii procesului spermatogenetic la sânger şi novac din gospodăriile piscicole din
ţară s-a constatat o dezvoltare anormală a testiculelor la indivizii adulţi. Având greutatea
de 6,0kg, masa lor variază în limitele 12-30g. Pe preparatele histologice adesea se
observă degenerarea totală a celulelor sexuale, iar ţesutul generativ este înlocuit cu cel
conjunctiv. La masculii maturizaţi primar cu greutatea de 3,9 – 4,6 kg sunt identifi caţi
indivizi cu testiculele în formă de panglică cu masa de 1,5 - 3,0 g.

Se  modifi că perioada şi etapele creşterii trofoplasmatice a ovocitelor, în aşa fel,
vacuolizarea citoplasmei se petrece mai timpuriu, iar vitelogeneza intensivă – mai
târziu decât în primii ani de import a materialului piscicol.

În legătură cu întârzierea perioadei creşterii active a celulelor sexuale, lucrările
de reproducere ecologo-industrială sunt suspendate cu o lună mai târziu, ceea ce
reduce substanţial timpul de îngrăşare a progeniturilor în perioada vegetativă, scăzând
viabilitatea lor pe timp de iarnă, şi implicit o producţie piscicolă mai mică, şi de calitate
mai proastă.  De aceea a devenit oportună „împrospătarea” genofondului acestor specii
alogene în condiţiile Republicii Moldova prin importul noilor genotipuri, obţinerea
hibrizilor înalt productivi şi majorarea lotului de reproducători.

În aşa fel, populaţiile acestor specii economic valoroase trebuie continuu ameliorate,
efectivul lor în ecosistemele acvatice naturale continuu monitorizat, iar rezultatele ne
vor remunera cu producţie accesibilă şi calitativă.

De asemenea, este de menţionat, că comunitatea ştiinţifi că anticipă riscurile şi
ameninţările posibile, dar responsabilitatea de a lua măsuri în vederea prevenirii sau
diminuării acestora revine autorităţilor.

Concluzii:
 Efectivul ciprinidelor asiatice introducente (1. sânger, novac, cosaş) în ecosisteme

acvatice naturale din Republica Moldova depinde de: rata populărilor, intensitatea
extragerilor prin pescuit şi ponderea pătrunderilor accidentale din gospodăriile piscicole
adiacente. După calamităţile naturale din aa. 2008 şi 2010 abundenţa lor a crescut
semnifi cativ.

  Starea morfo-funcţională a ciprinidelor asiatice în ecosistemele acvatice ale2.
Republicii Moldova este condiţionată de asigurarea trofi că, regimul termic, hidrochimic
şi specifi cul hidrobiotopic. Ritmul gravi-dimensional de creştere se constată ca favorabil
şi chiar accelerat. Valorile factorilor de mediu se afl ă în limite optimale pentru creşterea
şi îngrăşarea speciilor introducente de origine asiatică în aria Republicii Moldova.
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 În ecosistemele acvatice din Republica Moldova speciile introducente fi tofage3.
nu manifestă efect invaziv, abundenţa lor fi ind uşor controlată prin intermediul
populărilor şi extragerilor de biomasă piscicolă. În situaţie de suprapopulare şi
posibilitate de reproducere pe cale naturală aceste specii pot deveni invazive având un
potenţial competitiv accentuat şi o selectivitate trofi că neexprimată.

 Graţie modului specifi c de nutriţie (fi tofag) ciprinidele asiatice sunt necesare4.
menţinerii funcţionalităţii ecosistemelor acvatice din Republica Moldova, servind ca
amelioratori biologici în combaterea procesului de eutrofi zare activă şi verigi trofi ce
importante în valorifi carea producţiei primare excesive.

 Speciile fi tofage introducente în condiţiile Republicii Moldova sunt surse5.
alimentare importante şi obiecte de bază în piscicultura naţională.

 Sporirea cazurilor disfuncţiilor la nivel generativ şi somatic a indivizilor6.
adulţi de ciprinide asiatice impune majorarea şi ameliorarea genetică a loturilor de
reproducători prin importul de linii noi înalt productive.
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