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CĂRŢI  NOI

RECENZIE ASUPRA MONOGRAFIEI „TIP DE OVINE KARAKUL
MOLDOVENESC CORPOLENT: TEORIA ŞI PRACTICA CREĂRII ŞI

PERFECŢIONĂRII”
Autor Ion  Buzu

Selecţia ovinelor din rasa Karakul
a atins în prezent în lume un progres
semnifi cativ, luând în considerare faptul
că piaţa mondială oferă pielicele de
cea mai înaltă calitate, gamă largă de
sortimente, precum şi de culori, nuanţe şi
coloraţii.

Totodată, în întreaga lume, inclusiv
în Republica Moldova, se desfăşoară
activităţi intensive de perfecţionare, în
continuare, a tipurilor existente şi de
creare a noilor tipuri valoroase de ovine
Karakul.

Concomitent, are loc perfecţionarea
metodelor de selecţie, elaborarea bazelor
teoretice şi programelor practice concrete
de ameliorare.

Generalizarea şi utilizarea acestor cunoştinţe ştiinţifi ce este o condiţie importantă
principială pentru depăşirea difi cultăţilor fi ecărui pas făcut ulterior  spre atingerea
scopului propus şi, mai mult ca atât, pentru obţinerea unor progrese cât de cât semnifi cative
pe fondalul rezultatelor înalte, realizate deja în selecţia ovinelor Karakul.

O confi rmare ilustrativă a acesteia este monografi a dlui Ion Buzu „Tip de ovine
Karakul Moldovenesc Corpolent: teoria şi practica creării şi perfecţionării” scrisă în
baza generalizării cunoştinţelor ştiinţifi ce moderne în domeniul selecţiei ovinelor din
rasa Karakul şi, preponderent, a cercetărilor ştiinţifi ce proprii, efectuate pe parcursul a
peste 35 de ani de activitate ca cercetător ştiinţifi c. În lucrare sunt elucidate şi soluţionate
problemele genetice de selecţie, creare şi perfecţionare a tipului principial nou de ovine
Karakul cu aptitudinea de producţie pentru pielicele-carne-lapte.

Crearea tipului de ovine Karakul de productivitate mixtă se deosebeşte radical de
scopul şi metodele de selecţie a altor tipuri cunoscute din cadrul acestei rase. După
cum reiesă din analiza multiplelor date bibliografi ce, tipurile de ovine Karakul sunt
specializate, în principal, după un singur caracter – producţia de pielicele. Din aceste
poziţii, monografi a recenzată nu are analogie atât în literatura ştiinţifi că naţională, cât şi
în cea din străinătate. De aici se deduce şi noutatea ştiinţifi că principială a rezultatelor
cercetărilor dlui Ion Buzu prin care se identifi că aportul lui în dezvoltarea bazelor
ştiinţifi ce de selecţie a ovinelor din rasa Karakul în general şi a celor cu aptitudinea de
producţie pentru pielicele-carne-lapte, în special.
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Autorul monografi ei este cunoscut în republică şi peste hotarele ei ca specialist
remarcabil în domeniul creşterii ovinelor Karakul. Formarea lui este indispensabil legată
de activitatea în calitate de cercetător ştiinţifi c, conducător al Filialei Moldoveneşti a
fostului  Institut Unional de Cercetări Ştiinţifi ce pentru Karakultură (or. Samarkand,
Uzbekistan), şef al Departamentului Ovicultură al Institutului Naţional de Zootehnie
şi Medicină Veterinară, şef adjunct al Direcţiei Zootehnie a Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, autor şi coautor al multiplelor
publicaţii pe tematica  selecţiei şi tehnologiei ameliorării genetice a ovinelor, în
special a celor Karakul, coordonator şi prim-autor  al lucrărilor de creare a noului tip
intrarasial de ovine Karakul Moldovenesc Corpolent, aprobat (omologat) şi recunoscut
de AGEPI, prin brevet de invenţie (MD 3825 G2 2009.02.28), ca realizare nouă de
selecţie în zootehnie.

Posibil că întreaga lui activitate creativă, precum şi talentul analitic de cercetător,
au contribuit la pătrunderea profundă a autorului monografi ei în problemele selecţiei
ovinelor din rasa Karakul. Dacă luăm în considerare faptul că, pe mapamond, într-o
perioadă de peste un secol, a fost acumulat un material enorm, extrem de valoros şi
divers în teoria şi practica selecţiei ovinelor Karakul, putem să ne imaginăm difi cultăţile
cu care s-a confruntat autorul în calea elaborării unei sinteze organice privind starea
cunoştinţelor în acest domeniu. Cu toate acestea, Ion Buzu s-a descurcat destul de
bine, atingând obiectivul propus. Prin înreg textul monografi ei este tendinţa autorului
nu numai de a descrie materialul ştiinţifi c original acumulat, dar şi de a contribui la
conştientizarea înţelegerii  şi implementării în practică a metodelor şi principiilor noi
de selecţie a ovinelor Karakul, şi în particular,  a celor de tip Moldovenesc pentru
pielicele-carne-lapte.

Textul monografi ei este expus pe 513 pagini şi cuprinde: cuvânt înainte, prefaţă,
introducere, trei părţi de bază, 27 capitole, rezumat, 7 anexe şi bibliografi e în număr
de 228 surse. În primele 9 capitole ale părţii întâi a monografi ei sunt descrise istoria
ameliorării ovinelor locale pentru pielicele-lapte în condiţiile Republicii Moldova,
caracteristica raselor iniţiale, standardul-scop, etapele şi metodele de creare, precum
şi caracteristica tipului nou de ovine Karakul şi efi cienţa lui economică de creştere şi
exploatare.

Prin rezultatele cercetărilor multianuale expuse în monografi e, confi rmate prin
materialele omologării de stat şi paşaportul realizării de selecţie, a fost convingător
argumrntat că este creat un tip nou intrarasial de ovine cu aptitudini pentru pielicele-
carne-lapte numit Karakul Moldovenesc. Ovinele acestui tip combină destul de reuşit
productivitatea înaltă de pielicele, carne şi lapte. Astfel, spre exemplu, ponderea
pielicelelor de sortul 1 constituie în medie pe tip 68,5 %, iar în unele linii genealogice
– 86,8 %, comparativ cu 15 – 21 % la tipul vechi „Ţuşca”. Pe lângă aceasta, la vârsta
adultă, masa corporală a berbecilor constituie în medie 90,3 kg, a oilor-matcă – 51,9
kg, iar producţia de lapte – 76,1 kg/lactaţie, ceea ce este, comparativ cu tipul vechi
„Ţuşca”, utilizat în calitate de formă maternă, mai mare după masa corporală cu 50,5
şi, respectiv, 22,7 %. După producţia de lapte, oile acestui tip depăşesc standardul rasei
Karakul de tip asiatic cu 52,2 %.

În cadrul tipului nou au fost create elemente structurale active în plan de selecţie,
reprezentate de 3 linii de berbeci de elită, de diferite culori ale învelişului piulos al
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pielicelelor şi alte caractere specifi ce (ponderea pielicelelor de sortul I, masa corporală
etc.): linia neagră „Corpolent 7094”, brumărie „Delicat 2049” şi  sur „Buhar 7001”.
Existenţa lor crează o diversitate genetică sufi cientă, ce permite atât în prezent, cât şi în
perspectivă perfecţionarea cu succes a tipului nou, revelarea unor noi grupe genetice de
ovine cu particularităţi sporite de calitate şi productivitate.

Nu mai puţin important este faptul că, populaţia animalelor de tip nou se caracterizează
printr-o structură originală a fondului genetic, comparativ cu rasele parentale iniţiale,
care a fost revelată prin 7 sisteme  ale grupelor sanguine şi 26 genotipuri ale locusurilor
microsateliţi. Prin aceasta, populaţia de ovine de tip nou este mai asemănătoare cu
fondul genetic al ovinelor locale Ţuşca, decât al ovinelor Karakul asiatic, ceea cei
foarte important pentru asigurarea unei adaptabilităţi sporite a animalelor de tip nou la
condiţiile locale de mediu.

Partea a doua a monografi ei prezintă, de asemenea, un interes deosebit. Aceasta
este consacrată evaluării calităţii mieilor după complexul de caractere (regiunile
corporale, manifestarea de rasă, conformaţia corporală, modelul mieilor de tip solicitat
etc.) descrise în capitolele 10-13 şi 16-18, precum şi calităţii pielicelelor după astfel de
caractere şi însuşiri cum sunt: culoarea, nuanţa şi coloraţia învelişului pilos, calităţile
buclajului, fi brelor, dermei şi însuşirile comerciale ale lor, descrise în capitolele 14-15
şi 19-21. Aici, autorul elucidează şi evidenţiează problematica metodologiei evaluării
calităţii mieilor şi pielicelelor Karakul şi, în baza acesteia, propune un şir concret de
măsuri, menite să completeze substanţial vacuumul de cunoştinţe şi să ridice nivelul
bazelor ştiinţifi ce al acestei evaluări. În particular, sunt evidenţiate în total 48 de
caractere şi însuşiri morfoproductive care sunt examinate şi apreciate la bonitarea
mieilor Karakul.

Totodată, conştientizând faptul că acest şir de caractere şi însuşiri este prea
numeros pentru efi cientizarea selecţiei, autorul a cercetat şi a analizat întreg complexul
de legături corelative ale acestora, demonstrând că caracterele şi însuşirile calitative
ale mieilor Karakul pot fi  grupate în unele caractere sintetice, reducând substanţial
numărul acestora până la 7, după care s-ar putea efectua selecţia la bonitare.

În monografi e sunt detaliat dezvăluite legităţile eritabilităţii şi corelaţiilor
caracterelor şi însuşirilor ce condiţionează calităţile pielicelelor Karakul, apreciindu-
se în fi ecare caz rolul eredităţii şi mediului. Apreciind aceste elemente în totalitate
şi în legături reciproce, cu considerenţa factorilor de mediu, autorul propune scopul
şi argumentează ştiinţifi c un oarecare „maximum calitate”, exprimat într-un tip
ideal concret. În continuare, evaluează rezultatele diferitelor metode de selectare şi
împerechere a animalelor în scopul determinării variantelor optime, care asigură mai
bine obţinerea tipului ideal. Astfel, fundamentează ştiinţifi c modelul tipului, metodele
şi principiile creării lui. Printr-o examinare atentă, acestea pot fi  concise în zonalitatea
modelului, căutarea legăturilor între caracterele anatomo-morfologice, deducerea
oportunităţii din multitudinea formelor, orientarea spre forma tipică etc.

În esenţă, este vorba de un model al tipului, ca un proiect fundamentat ştiinţifi c,
care indică combinaţiile de caractere şi însuşiri ce trebuie să posede ovinele Karakul
de tip nou şi metodele necesare de aplicare pentru asigurarea nivelului preconizat de
productivitate şi calitate a producţiei.

Comparatriv cu experienţa altor cercetători, în care elaborarea modelului tipului
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(rasei), ca scop al selecţiei, se efectuează tradiţional, până în prezent, reieşid din
productivitatea realizată (deja atinsă) şi se manifestă prin eliminarea factorilor ce
limitează calitatea producţiei la tipurile existente, abordarea dlui Ion Buzu a metodologiei
de creare a tipului nou de ovine este una principial nouă şi importantă, atât sub aspect
teoretic, cât şi aplicativ, dacă luăm în considerare faptul că modelul tipului este apreciat
ca un început organizat al procesului de creare a raselor şi în funcţie de gradul de
fundamentare ştiinţifi că a acestuia, depinde corectitudinea alegerii materialului biologic
iniţial şi a metodelor de selecţie pentru ameliorarea lui.

Exprim încrederea că materialele expuse şi soluţiile propuse de autor în monografi e
completează evident defi citul de cunoştinţe în domeniu şi vor contribui, prin aceasta,
la elaborarea modelului tipului ideal de nivel nou al calităţii, ca o etapă principial
importantă a procesului de selecţie.

Deosebit de actuale sunt rezultatele cercetărilor multianuale prezentate în partea
a treia a monografi ei (cap. 22-27), referitoare la selecţia ovinelor adulte, cum sunt:
metodele evaluării valorii de prăsilă (testarea genotipică) a animalelor (oilor, berbecilor
şi tineretului ovin), bazându-se pe manifestarea fenotipică a caracterelor productiv-utile
ale descendenţei lor şi elaborarea, în baza acesteia, a indicilor complecşi de selecţie, ce
includ principalele caractere de selecţie - producţia de lapte, masa corporală şi calitatea
pielicelei.

Potrivit opiniilor generale ale selecţionerilor zootehnişti, selecţia animalelor şi
potrivirea perechilor pentru reproducţie după indicii complecşi de selecţie se deosebeşte
avantajos faţă de toate metodele selecţiei după complexul de caractere existente în
prezent, cum sunt: metoda selecţiei în tandem şi metoda selecţiei după limitele
independente.

Efectuând o caracteristică generală a monografi ei, urmează să subliniez că această
lucrare a dlui Ion Buzu „Tip de ovine Karakul Moldovenesc Corpolent: teoria şi practica
creării şi perfecţionării” poartă un caracter ştiinţifi c fundamental, iar rezultatele
cercetărilor efectuate se deosebesc printr-o integritate fi nalizată şi sunt redate la un nivel
înalt de profesionalizm ştiinţifi c. Cartea are o orientare distinctă ştiinţifi co-aplicativă şi
poate servi selecţionerilor în calitate de bază metodică atât la descrierea realizărilor de
selecţie în zootehnie şi prezentarea lor Comisiei de Stat pentru Omologare, cât şi la
crearea şi perfecţionarea altor tipuri noi de ovine.

Monografi a va fi  de folos unui cerc larg de specialişti, precum şi tinerilor cercetători
la iniţierea şi organizarea altor, nu mai puţin importante, cercetări teoretice şi aplicative
în domeniul selecţiei ovinelor Karakul şi altor specii de animale.

Vladimir Radionov – doctor habilitat în ştiinţe agricole,
                                                             Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii,
                                                             Universitatea Agrară de Stat din Moldova
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