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CONCLUZII 

1. Perioada prelucrării substratului nutritiv se află în dependenţă directă de densitatea 

populaţiei de rîme,  cu cît densitatea rîmelor este mai mare, cu atît perioada de prelucrare 
este mai mică 

2. Activitatea de reproducere a viermiculturii diminuează odată cu creşterea 

densităţii populaţiei viermiculturii din substratul nutritiv. 
3. Masa corporală a rîmei se află în dependenţă directă de densitatea populaţiei de 

rîme. Ea diminuează odată cu creşterea densităţii populaţiei viermiculturii. 

4. Succesul tehnologiei bioconversiei deşeurilor organice este influenţat  direct de 

densitatea populaţiei de rîme utilizate. 
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Abstract. Massive spread of artificial insemination technology in animal breeding 
and improving performance requires knowledge of the semen. Semen analysis now knows 

a complex range of methods from different fields as physics, biochemistry, histology, etc.. 

Researchers have designed an original field on the metabolism of semen default chemical 

composition and changes occurring in aging processes, transportation and fecundation. 
In the context of complex reactions that occur in the semen researchers explain the 

mechanisms regulating the intensity of metabolic phenomena and how sperm preferential 

call a certain type of metabolism to preserve energy reserves. 
In this context, the objectives of research in this paper aimed to investigate 

comparative metabolic mechanisms expressed by means of the "waxy" the assumption that 

the degree of morpho-functional integrity of sperm of different species can be expressed by 
the forward speed of sperm. We have proposed such comparative characteristic speed far-

word sperm from males of different species (bull, boar). Were studied: speed progressive 

sperm with various forms of movement 

Key words: bull, boar, semen, path velocity, progressive velocity, track speed, 
elongation.  

INTRODUCERE 

În vederea perfecţionării metodelor de reproducţie se practică pe scară largă 
însămânţarea artificială, procedeu tehnic cu mare eficienţă economică, deoarece se folosesc 

masculi selectaţi foarte valoroşi (1,2,4,5). 
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Însămânţarea artificială este deja o biotehnologie de reproducţie clasică care s-a 

răspândit treptat, mai ales după ce s-a reuşit conservarea spermatozoizilor prin congelare. 

Completarea cunoştinţelor î domeniul reproducţiei animalelor, acum când 
însămânţarea artificială se extinde la toate speciile de animale constituie o problemă de 

mare actualitate (1,3,4). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
În studiul a fost folosit materialul seminal de taur congelat. Evaluarea indicilor 

morfometrici a spermatozoizilor s-a efectuat cu ajutorul programului  „CEROS” care 

constă în aprecierea mobilităţii, concentraţiei şi vitezei de mişcare a spermatozoizilor. 

Viteza de mişcare a spermatozoizilor s-a determinat în µm/secundă. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Rezultatele experimentale au demonstrat, că conservarea materialului seminal prin 

congelat a influenţat asupra dezvoltării mobilităţii potenţiale a spermatozoizilor Datele 

sunt prezentate  în figura 1. 

                 
Figura 1. Viteza spermatozoizilor cu mişcări circulatorii, µm/s 

 
Din datele figurii 1 reiasă că cel mai mare număr de spermatozoizi au avut mişcări 

circulatorii de la 120 până la 180 µm/sec. Din 114,3 spermatozoizi studiaţi 48 spermato-

zoizi au avut o viteză de 120-150 µm/sec, 40 spermatozoizi – 150-180 µm/sec, 23 sperma-

tozoizi – 90-120 µm/sec, 31 spermatozoizi  - 60-90 µm/sec, 23 spermatozoizi cu viteza de 

30-60 µm/sec şi numai un spermatozoid a avut viteza de 180-210 µm/sec. 
În următoarea serie de experienţe s-a studiat viteza spermatozoizilor cu mişcări 

vibratorii. Datele experimentale sunt prezentate în figura 2. 
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Figura 2. Viteza  spermatozoizilor cu mişcări vibratorii, µm/s   

 
Datele prezentate din figura 2 demonstrează că,  din 103,5 spermatozoizi studiaţi cel mai 

mare număr – 46 spermatozoizi, au avut viteza de 120 – 150 µm/sec, 28 spermatozoizi au avut 

viteza de 150-180 µm/sec, 30 spermatozoizi – 90-120 µm/sec, 25 spermatozoizi – 65-90 

µm/sec, 23 spermatozozi 30-60 µm/sec şi 14 spermatozoizi cu viteza de la 0-30 µm/sec. 
Studiul vitezei spermatozoizilor cu mişcări de înnaintare este prezentat în figura 3. 

 

  
Figura 3. Viteza  spermatozoizilor cu mişcări de înnaintare, µm/s   

 

Datele figurei 3, demonstrează că se măreşte numărul de spermatozoizi cu mişcări de 

înnaintare care au viteza de la 120 până la 270 µm/sec. Aşa dar din 142, 3 spermatozoizi 

studiaţi – 6 spermatozoizi au avut viteza de 270 şi mai mult µm/secundă, 8 spermatozoizi  de la 

120 la 240, 29 spermatozoizi au avut viteza de la 150 până la 210 µm/secundă, 26 sperma-
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tozoizi de la 90-120µm/sec, 19 spermatozoizi de la 60-90 µm/sec şi numai 3 spermatozoizi de 

la 30-60µm/sec. 

Din dozele de spermă congelate studiate nu au fost înregistraţi spermatozoizi cu viteza 

de la 0 la 30 µm/sec. Aceste considerente sunt destul de necesare pentru determinarea profilului 
metabolic al spermei ce au loc în urma operaţiilor de diluare, conservare şi congelare. 

Studiind distanţa parcursă de spermatozoizi într-o unitate de timp (figura 4).  

 

  
Figura 4. Distanţa parcursă de spermatozoizi, %  

 

Din datele figurii 4 reiesă că din 47 spermatozoizi studiaţi - 68 % au parcurs o 

distanţă de la 40 la 90 µm/secundă, ceea ce presupune o capacitate înaltă a fecundităţii 
spermatozoizilor după decongelare, iar numai 22 % de spermatozoizi au parcurs o distanţă 

de la 10 la 40 µm/secundă.  

CONCLUZII  
Programul „CEROS” permite determinarea profilul metabolic, mobilităţii potenţiale 

a spermatozoizilor şi capacitatea fecundantă a lor. 
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