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Rezumat fază
Pentru atingerea obiectivelor specifice celei de a II –a faze de execuŃie, s-au derulat activităŃi de
cercetare –dezvoltare care se pot încadra în două categorii :
În prima categorie, lucrările realizate au vizat proiectarea şi realizarea sistemelor si modulelor
tehnologice pentru reproducerea artificială a speciei, realizarea experienŃelor de reproducere artificială
şi legat de acestea, realizarea primelor cercetări privind calitatea spermei şi a unor experienŃe de
crioconservarea a acesteia.
În cadrul celei de a II –a categorii, lucrările realizate au urmărit elaborarea, proiectarea şi
realizarea sistemelor şi modelelor experimentale pentru creşterea speciei în primele etape de viaŃă şi
anume : creşterea până la vârsta de 30 de zile, etapă cunoscută tehnologic sub numele de „predezvoltare
„ şi creşterea până la vârsta de 6 luni. De asemenea, s-au realizat primele experienŃe de creştere .
Metodele şi tehnicile abordate pentru fiecare tip de activitate, sunt în concordanŃă cu cele practicate, în
acest moment, pe plan mondial, în domeniul reproducerii şi creşterii sturionilor în general şi al speciei
Polyodon spathula în special şi cu ghidurile de bune practici pentru acvacultură.
Modelul experimental proiectat şi realizat pentru reproducerea artificială a speciei cuprinde
modulul de condiŃionare, maturare reproducători reprezentat de patru căzi din folie poliplan fixată pe o
structură metalică cu dimensiunile de 2,0 × 2,0 × 1,2 m, modulul de incubaŃie reprezentat de 12
incubatoare cu capacitatea de 2,0 kg icre/ incubator, modulul de parcare a larvelor din momentul
eclozării, până în momentul trecerii la hrănirea activă, instalaŃie de alimentare şi distribuŃie a apei
tehnologice şi instalaŃie de evacuare a apei. În raportul de cercetare „in extenso” fiecare modul este
prezentat detaliat.
Metodologia de cercetare în vederea optimizării tehnologiei de reproducere a urmărit principalele
faze ale procesului de reproducere artificială:
selecŃia şi parcarea reproducătorilor în staŃia de incubaŃie;
aprecierea stadiului de maturare al gonadelor prin metoda biopsiei (Kazanski 1956,
Ginsburg et.al, 1993);
aplicarea tratamentelor hormonale;
colectarea gameŃilor prin metoda MIST;
fecundarea icrelor prin metoda umedă;
descleierea icrelor fecundate;
incubarea;
descrierea stadiilor de dezvoltare embrionară şi postembrionară.
S-au realizat câte trei experimente de reproducere artificială, utilizând în cadrul fiecărui
experiment câte 5 masculi şi 5 femele pentru realizarea a 25 variante de încrucişare, iar rezultatele
lucrărilor realizate în cadrul fazei vor contribui la optimizarea tehnologie de reproducere.
Pentru creşterea speciei Polyodon spathula până la vârsta de 30 – 40 zile au fost realizate trei modele
experimentale corespunzătoare sistemelor de creştere cu cea mai mare frecvenŃă în fermele din România.
Predezvoltarea larvelor de poliodon în diferite sisteme de creştere a condus la obŃinerea unor rezultate
favorabile cu procente de supravieŃuiere cuprinse între 30 – 60 % şi ritmuri de creştere în conformitate cu
cele citate în literatura de specialitate. S-a demonstrat totodată adaptabilitatea speciei Polyodon spathula
la hrănirea exclusivă cu furaje artificiale.
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Introducere
Introducerea unei specii noi în acvacultură, se realizează luând în considerare o multitudine de
factori dintre care cei mai importanŃi sunt, pe lângă cei economici, cei legaŃi de caracteristicile biologice
de creştere, hrănire şi de reproducere, pentru identificarea elementelor determinante ale adaptării şi
evoluŃiei în arealul de aclimatizare, în vederea elaborării tehnologiilor adecvate în diferite etape de
dezvoltare.
Pentru a afirma că sunt cunoscute coordonatele tehnologice de obŃinere a unui material biologic
valoros, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, tehnologia de reproducere artificială a speciei
respective trebuie să fie riguros fundamentată. Din analiza stadiului actual al cunoştinŃelor şi a rezultatelor
obŃinute până în prezent, în cadrul acŃiunii de aclimatizare a speciei, s-au evidenŃiat o serie de aspecte care
trebuie luate în considerare la reproducerea şi creşterea speciei, în vederea elaborării, optimizării şi
implementării tehnologiilor care să asigure extinderea ei în acvacultura din România. În ceea ce priveşte
reproducerea, acestea se referă la: aprecierea stării fiziologice şi a stadiului de dezvoltare a gonadelor,
optimizarea schemelor de tratament hormonal, prelevarea produselor seminale, aprecierea calităŃii
acestora, controlul factorilor de mediu în perioada de incubaŃie şi de dezvoltarea postembrionară,
stabilirea tratamentelor şi intervenŃiilor necesare, corelat cu cerinŃele fiziologice ale speciei. Prin
urmărirea dezvoltării produşilor de concepŃie rezultaŃi (dezvoltarea embrionară şi larvară) putem verifica
calitatea produselor sexuale, în special a ovulelor. Totodată, de rezultatele realizate la reproducerea
artificială şi creşterea larvelor depinde mai departe calitatea puietului obŃinut prin aplicarea tehnologiilor
de creştere.
Un obiectiv important legat de reproducerea speciei îl constituie cercetările legate de
crioconservarea spermei, în vederea menŃinerii biodiversităŃii genetice. De asemenea, elaborarea
metodelor de crioconservare a spermei, pe lângă asigurarea conservării şi dezvoltării biodiversităŃii
zootehnice, oferă avantajul tehnologic şi economic al creşterii unor populaŃii constituite preponderent din
femele pentru producerea de caviar. În condiŃiile în care la specia P. spathula, caracterele de dimorfism
sexual, face posibilă separarea pe sexe de la vârsta de 3 – 4 ani şi creşterea femelelor care au ritm mai
bun, talie mai mare şi în plus produc icrele negre, utilizarea procedeelor de crioconservare reduc
considerabil numărul de masculi necesari la reproducerea artificială, cu efecte economice semnificative.
Crioconservarea spermei este una dintre cele mai moderne biotehnologii din acvacultură, utilizată
atât pentru protejarea şi conservarea resurselor genetice, crearea unor bănci de gene pentru speciile în
declin, refacerea unor populaŃii , dar şi pentru aplicaŃii tehnologice şi economice.
De asemenea un obiectiv ştiinŃific important îl constituie studiul cerinŃelor ecofiziologice şi
etologia speciei, la creşterea în diferite sisteme. Studiul privind etologia speciei, va conduce la proiectarea
parametrilor tehnologici de creştere prin cunoaşterea comportamentului teritorial, de hrănire, de
reproducere, dar mai ales a celui adaptativ la condiŃiile de captivitate. Daca ne referim la etologia speciei,
trebuie sa avem in vedere că un anumit tip de comportament este rezultanta interacŃiunii mai multor
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factori. Comportamentul de hrănire în captivitate de exemplu, este complex – digestia hranei este doar
rezultatul final al interacŃiunii şi influenŃei mai multor factori: temperatura, intensitatea luminii, densitate
de populare, structura formulei de populare, existenŃa şi abundenŃa hranei specifice, etc. Tehnologia de
creştere trebuie să răspundă şi să coreleze aceste interacŃiuni. Având în vedere aceste considerente, pentru
fundamentarea tehnologiilor propuse sunt necesare, desfăşurarea unui număr mare de experimente de
creştere pe vârste şi în diferite sisteme şi variante tehnologice. Legat de procesul de creştere va fi
monitorizată starea fiziologică prin intermediul marcherilor biochimici şi a parametrilor hematologici.

1. Rezultate obŃinute la aplicarea modelelor tehnologice
Reproducerea artificială a speciei Polyodon spathula a fost abordată încă din anii ’60, ai secolului
trecut (Purkett, 1961, Purkett, 1963 a ,b , Needham 1965), dar o tehnologie de reproducere a fost pusă la
punct doar la începutul anilor 80, de către cercetătorii americani (Russel 1982).
IniŃial au fost utilizate diverse preparate hormonale, de la hipofiza de crap, hipofiza de Polyodon
spathula sau de la alŃi sturioni, la HCG şi alŃi hormoni de uz uman sau veterinar. Deşi s-a reuşit
stimularea ovulaŃiei şi a spermiaŃiei, rezultatele în ceea ce priveşte procentele de fecundare, eclozare şi
supravieŃuire a larvelor, respectiv supravieŃuirea reproducătorilor în urma tratamentelor hormonale au fost
relativ modeste. Cele mai bune rezultate au fost obŃinute cu hipofiza de Polyodon spatula, dar având în
vedere statutul de specie rară, ameninŃată cu dispariŃia în unele state americane, nu s-a generalizat
folosirea acesteia.
La începutul anilor 80, odată cu apariŃia hormonilor de sinteză, respectiv a LHRH-a, s-a reuşit
punerea la punct a unei tehnici de reproducere artificială cu rezultate reproductibile, care a intrat în
practica curentă a câtorva staŃiuni experimentale şi ferme comerciale din SUA. Stimularea hormonală cu
LHRH-a a dat rezultate bune şi foarte bune. (Shelton, 1995).
Reproducătorii utilizaŃi sunt capturaŃi din mediul natural, de obicei din populaŃiile stabile şi
întreŃinute prin repopulări periodice. Capturarea lor se realizează în perioada migraŃiilor cu aproximativ o
lună, o lună şi jumătate înainte de perioada optimă de depunere a pontei. Odată cu intrarea în vigoarea a
reglmentărilor CITES au apărut preocupări pentru constituirea unor nuclee de reproducători crescuŃi în
captivitate, în câteva centre de cercetare şi ferme comerciale (Mims, 2001).
De asemenea, după anul 1985, apar preocupări privind optimizarea tehnologiilor, a condiŃiilor de
incubaŃie şi dezvoltare postembrionară, conservarea spermei şi realizarea unor experienŃe de manipulări
genetice - ginogeneza meiotică şi mitotică, urmate de reversarea sexului, având ca finalitate obŃinerea
unor populaŃii monosex - femele de Polyodon spathula pentru creşterea în diferite sisteme, în vederea
producerii de carne şi caviar. Cea mai mare parte a acestor lucrări s-au realizat în cadrul Centrului de
cercetare pentru acvacultură al UniversităŃii din Kentucky coordonate de Steven Mims, în cadrul
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Departamentului de Zoologie al UniversitaŃii din Oklahoma de către William Shelton şi Otomar
Linhart (Graham, 1997, Jerome , J ., W. FinK 2004).
În anul 1974, specia a fost introdusă în Ńările din fosta URSS, în 1985, realizându-se reproducerea
artificială utilizând pentru prima dată reproducători crescuŃi în captivitate. Stimularea hormonală s-a
realizat cu hipofiză de sturioni. Cantitatea de hipofiză administrată femelelor a fost de 8 mg/kg corp, în
două doze, iar pentru masculi 3 – 4 mg, într-o singură doză.
La temperaturi de 14 – 16°C, femelele se maturează după 21 – 24 de ore, iar la temperaturi de 17
– 19°C, după 18 – 21 ore.
Recoltarea icrelor se realizează prin mulgere sau, în situaŃii extreme, prin cezariană. Icrele sunt
incubate în aparate tip Iuscenko, utilizate pentru sturioni. În acest aparat se introduc 250.000 icre.
ConŃinutul în oxigen trebuie să fie de minim 6 mg/l, iar temperatura optimă de 14 – 18 °C.
Introdusă în România în anul 1992, obiectivul principal al lucrărilor desfăşurate la S.C.D.P.
Nucet a fost constituirea loturilor de reproducători, pentru realizarea reproducerii artificiale, în vederea
extinderii speciei în cultură. Prima reproducere artificială a fost realizată, în anul 2002.
ExperienŃele de creştere a speciei Polyodon spathula în vederea constituirii loturilor de remonŃi şi
reproducători derulate la S.C.D.P.Nucet, în perioada 1992 – 2012, au demonstrat adaptabilitatea speciei la
creşterea în condiŃiile ecologice şi tehnologice ale acvaculturii româneşti. Specia poate fi crescută în
fermele piscicole, în policultură cu crapul şi alte ciprinide, fără modificarea substanŃială a tehnologiilor
actuale, de aceea ne vom referii numai la unele date referitoare la hrană, densităŃi de creştere şi la
greutatea medie individuală ce trebuie atinsă la diferite vârste.
Cercetările efectuate la StaŃiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet privind
creşterea în diferite variante tehnologice (Vizitiu şi colab. 1993., Stoicescu şi colab. 1995., Costache şi
colab., 1998, Costache şi colab., 2000) şi cele realizate în fosta URSS unde specia este crescută în
captivitate, în condiŃii similare cu cele din România (Vinogradov şi colab 1987 Vedraşco et. al., 2001) au
demonstrat faptul că, vârsta la care este atinsă maturitatea sexuală, calitatea şi cantitatea produselor
sexuale

variază nu numai în funcŃie de climat, ci şi de condiŃiile de mediu în care sunt crescuŃi

reproducătorii, în special, de cantitatea şi calitatea hranei specifice. De aceea, trebuie asigurate condiŃii
optime de mediu şi de hrană încă din primul an de viaŃă a efectivului piscicol destinat creării lotului de
reproducători.
În condiŃiile climatice ale României, asigurarea hranei specifice nu constituie o dificultate.
Zooplanctonul este o resursă trofică relativ bine reprezentată şi uniform distribuită pe întreg cuprinsul
Ńării, iar în heleşteiele în care aplicarea îngrăşămintele se face în mod sistematic, poate fi asigurată la nivel
optim în permanenŃă.
În urma experienŃelor de creştere în vederea constituirii loturilor de remonŃi şi reproducători s-a
constat faptul că, dacă până la vârsta de trei ani, factorul determinant al creşterii este cantitatea şi calitatea
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hranei specifice din bazinele de creştere, după această vârstă, pe lângă hrană, factorul care influenŃează
creşterea şi maturarea gonadelor este densitatea pe unitatea de suprafaŃă. (Costache M., 2001).
Loturile de reproducători din specia Polyodon spathula au fost crescute în 15 bazine din bazele
experimentale Nucet şi Cazaci-Marata ale StaŃiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, în
suprafaŃă totală de cca. 40 de hectare, asigurând o densitate cuprinsă între 10 – 20 ex/ha. La pescuitul din
toamna fiecărui an, prin aplicarea criteriilor de selecŃie după caracterele morfologice – fenotipice şi
fiziologice de determinare a stadiului de maturare al gonadelor au fost selecŃionate un număr total de cca.
600 de exemplare, care au constituit baza biologică pentru realizarea lucrărilor de reproducere artificială.
Loturile sunt constituite din exemplare femele cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani, cu greutăŃi
medii de 10 – 15 kg/ex şi care prezintă indicele de polarizare de 0,22 – 0,33 la sfârşitul sezonului de
creştere. Masculii au avut vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani şi greutăŃile medii individuale de 8 – 12
kg/ex. Pentru constituirea loturilor de reproducători în regiunea Caucazului de nord şi alte regiuni cu
climă asemănătoare, Vinogradov şi colab. 1987, recomandă selecŃionarea exemplarele cu următoarele
greutăŃi (Kg) 0+ -0,1; 1+ - 1,5 ; 2+ - 3,5 ; 3+ - 5,5 ; 4+ - 7,5; 5+ - 9; 6+ - 10,5; 7+ - 11,5 ; 8+ 13,0; 9+ - 14,5.
La formarea loturilor de reproducători, nu se recomandă obŃinerea unor indivizi cu greutăŃi
individuale foarte mari, deoarece apar următoarele dificultăŃi:
1) proporŃional cu greutatea corpului, la femele creşte şi cantitatea de icre. Maturarea unei astfel
de cantităŃi de icre ca urmare a stimulării cu diferite substanŃe hormonale, este greu de realizat, se poate
întâmpla ca femelele să nu cedeze icre după cea de a doua injecŃie, fiind necesară administrarea unei doze
suplimentare sau prelungirea perioadei de maturare. În astfel de cazuri, în general apar rezultate negative
fie prin obŃinerea unor produse sexuale de calitate inferioară, deoarece o parte din icrele ovulate şi
neevacuate la timp se supramaturează, fie prin moartea reproducătorului.
2) manipularea unor reproducători de dimensiuni şi greutăŃi mari în timpul operaŃiunilor de
pescuit, injectare şi recoltare icre este dificilă pentru operatori şi traumatizantă pentru reproducător,
putând apărea pierderi suplimentare.
3) femelele cu greutăŃi exagerate, necesită un consum mare de substanŃe hormonale, cu implicaŃii
negative asupra eficienŃei procesului de reproducere artificială.
Femelele în stadiul IV de maturare au ovocite ovale cu axa pol animal - pol vegetativ 2,3 – 2,8
mm, culoare cenuşiu închis, iar polul animal este bine evidenŃiat. Coeficientul de polarizare al nucleului
are valori de 0,13 – 0,2, (c.p. în toamna este optim 0,22 – 0,33), ceea ce duce la concluzia că a început
migraŃia nucleului spre polul animal.
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Fig. 15. Manifestarea caracterelor de dimorfism sexual la masculii de poliodon

Masculii au greutatea medie de 9, 8 kg, lungime totală 118 cm, coeficient Fulton 0,48 şi prezintă
dimorfism sexual (Fig. 15).

4.1. Rezultatele experienŃelor de reproducere artificială
La începutul lunii martie, din loturile de reproducători selecŃionate, au fost reŃinuŃi, în vederea
lucrărilor de reproducere artificială un număr de 50 de reproducători, care au fost introduşi separat pe
sexe în bazinele de prematurare. Numărul de exemplare introdus la prematurare a fost mai mare decât
necesarul de reproducători, având în vedere faptul că, se poate întâmpla ca unele femele să cedeze
cantităŃi mici de icre, iar altele să nu cedeze icre deloc.
În acest an au fost efectuate trei seturi de experimente. În cadrul fiecărui experiment, s-au utilizat
efectiv la reproducere un număr de 5 femele şi 5 masculi. Stabilirea dozelor de hormoni, conduita
injectărilor şi a momentului optim de stimulare s-a realizat în funcŃie de caracteristicile biometrice, în
principal greutatea individuală, de valoarea indicelui de polarizare şi de evoluŃia temperaturii. Valorile
medii ale principalilor indici biometrici şi biologici ale loturilor de reproducători sunt prezentate in
tabelul 2.
Tabelul 2
Valorile medii ale principalilor indici biometrici şi biologici ale
loturilor de reproducători utilizaŃi la reproducere în anul 2012
Femele

Nr.
Crt.

Lotul

1.
2.
3.

Lot 1
Lot 2
Lot 3

W
(g)
12674
12936
13577

Ls
(cm)
145
144
146

C
(cm)
56
56
58

Indice
polarizare
0,07
0,05
0,04

W
(g)
8942
9126
9275

Masculi
Ls
(cm)
135
136
136

C
(cm)
43
44
43
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Rezultatele experienŃelor derulate în acest an, au confirmat datele din literatura de specialitate
(Vinogradov et al., 1987, Alexandrovna I. V. 1989, A. Vedraşco, et al., 2001) potrivit cărora stimularea
hormonală se realizează în condiŃii optime la o valoare a indicelui de polarizare de 0,05 – 0,07.
Coroborând rezultatele obŃinute la reproducerea speciei Polyodon spathula în cadrul S.C.D.P.
Nucet, privind coeficientul de polarizare, cu datele existente în literatura de specialitate (Alexandrovna
I.V., 1989) s-a elaborat schema optimă de stimulare hormonală, în funcŃie de coeficientul de polarizare
(Tabelul 3).

Tabelul 3
Schema optimă de stimulare hormonală a reproducătorilor de Polyodon spathula
Indice de
polarizare

Măsuri de optimizare

0,30 – 0,35

0,15 – 0,20

0,05 – 0,07

0,01 – 0,02

Nucleul este
distrus

Ovocitele sunt în stadiul IV incomplet de maturare.
Icrele sunt nematurizate.
Femelele nu sunt apte pentru ovulaŃie prin stimulare hormonală.
Ovocitele sunt în stadiul IV complet de maturare
Femelele sunt apte pentru ovulaŃia icrelor prin stimulare hormonală în trei doze, cu mărirea
intervalului de timp între injecŃii,
Ovocitele sunt în stadiul IV complet de maturare
Momentul optim pentru reproducere
Stimularea hormonală în două doze, cu intervalul între doza pregătitoare şi cea decisivă de 12
ore.
Ovocitele sunt în stadiul IV complet de maturare
Apar primele simtome ale procesului de resorbŃie.
Femelele sunt apte pentru ovulaŃie.
Stimulare hormonală într-o singură injecŃie cu reducerea dozei
de hormon
Ovocite supramaturate.
Femele nu sunt apte pentru reproducere artificială.

Factorul cu influenŃă determinantă asupra procesului propriu-zis de reproducere artificială a
speciei Polyodon spathula a fost temperatura apei, în staŃia de incubaŃie.
ExperienŃele de reproducere artificială au fost iniŃiate la stabilizarea temperaturii apei în jurul
valorii de 13 0C. Dat fiind faptul că în acest an iarna a fost destul de lungă, această temperatură a apei a
fost atinsă după jumătatea lunii aprilie.
Durata maturării femelelor a fost de 36 – 41 ore la temperatura de 12,5 – 14,5 0C şi 28 – 32 ore la
temperatura de 16,5 – 18,5 0C (Tabelul 4).
Tabelul 4
Durata maturării femelelor de Polyodon spathula în funcŃie de temperatura apei
Nr.
crt.

Loturi

Temperatura apei
( oC )

Durata maturării (ore)
Nerestin 5A
LHRH-a
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1.
2.
3.

Lot 1
Lot 2
Lot 3

12,5- 14,5
14,5 – 16,5
16,5 – 18,5

36
33
28

38
35
30

Dat fiind faptul că la incubarea icrelor de poliodon s-a folosit apă de foraj, a cărei temperatură
constantă este de 12 0C, oscilaŃiile termice în timpul incubaŃiei icrelor fecundate provenite de la cele trei
loturi au fost relativ mici şi ascendente, crescând uşor peste valoarea iniŃială odată cu încălzirea vremii, în
principal datorită faptului că volumul bazinului tampon este foarte mare, iar debitul necesar alimentării
modulului de incubare nu necesită primenirea frecventă a apei din bazinul tampon, acest lucru a facilitat
încălzirea uşoară a apei o dată cu încălzirea vremii, ceea ce a avut un efect benefic asupra dezvoltării
embrionare.
Datorită faptului că loturile au fost incubate în domeniul normal de temperaturi (12 – 16 oC),
sincronizarea la eclozare a fost foarte bună, rezultând loturi relativ omogene, fapt care s-a reflectat
ulterior şi în rezultatele la predezvoltare.
Rezultatele testării celor doi hormoni (LHRH-a şi Nerestin 5A) confirmă datele din literatură
privind LHRH-a, respectiv eficienŃa utilizării Nerestin 5A, care este probabil tot un derivat al LHRH.
Conform datelor din tabelul 5, la stimularea reproducătorilor cu LHRH-a, pe parcursul celor trei
experimente de reproducere din anul 2012, procentul de maturare al femelelor a fost de 85 %, obŃinânduse cantitatea medie de 1300 g icre / femelă şi 100 g icre / kg de femelă matură, cu un procent de fecundare
de 85,3 %. La temperatura medie de 12 – 14 0C, incubaŃia a durat între 8 – 10 zile, procentul de eclozare
fiind de 71 %. Procentul de supravieŃuire al larvelor până la vârsta de 5 – 6 zile a fost de 94,3 % şi s-au
obŃinut 6800 larve / kg de femelă matură.
La stimularea femelelor de Polyodon spathula cu Nerestin 5A (Tabelul 5), procentul de maturare
al femelelor a fost de 100 %, s-a obŃinut o cantitate de 1975 g icre / femelă, respectiv 150 g icre / kg de
femelă maturată. Procentul de fecundare a fost de 90,5 %, iar cel de eclozare 72 %.
Analizând comparativ indicatorii biotehnologici ai procesului de reproducere artificială a speciei
Polyodon spathula în anul 2012, se constată că hormonii testaŃi au dat rezultate pozitive şi reproductibile.
Alegerea hormonului va fi determinată în ultimă instanŃă şi de raportul preŃ/calitate (LHRH-a este mult
mai scump), dar şi de disponibilitatea hormonului pe piaŃă. EvoluŃia procentului de maturare al femelelor,
cantităŃile de icre pe femelă matură şi pe kilogram femelă maturată sunt prezentate succint în figurile 16,
17 şi 18.
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Fig. 16. EvoluŃia cantităŃii de icre/femelă şi icre/kg femelă în funcŃie de hormonul folosit
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LHRH-a
Nerestin 5A

Hormon

7
8

92
105

Stimulate
Ex
Kg

6
8

78
105

Femele
Maturate
Ex
Kg

85
100

%

7,8
15,8

Total
(kg)

1300
1975

100
150

119
116

928
1832

Icre obŃinute
g
Nr. icre
Pe ♀
Pe kg ♀
La g
Total
matură
matură
(mii)
85,3
90,5

792
1658

Fecundare
%
Icre
fecundate
(mii)
71
72

%

562
1194

Eclozare
Larve
eclozate
(mii)

SituaŃia Principalilor indicatori tehnologici la reproducerea artificială a speciei Polyodon spathula
Larve 5-6 zile
Nr. larve
Pe ♀
Pe kg ♀
matură
matură
(mii)
(mii)
88,3
6,8
141,3
10,8

%
supravi
eŃuire
larve 56 zile
94,3
94,6

Tabelul 5
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85.3
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Procent fecundare
Procent eclozare
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Fig. 17. EvoluŃia procentelor de fecundare şi eclozare în funcŃie de hormonul folosit
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Fig. 18. EvoluŃia cantităŃii de larve/femelă şi larve/kg femelă în funcŃie de hormonul folosit

Conform rezultatelor obŃinute se constată faptul că reproducerea artificială a speciei Polyodon
spathula în condiŃiile ecotehnologice de la Nucet a decurs în condiŃii foarte bune.

4.2. Rezultatele studiilor privind dezvoltarea embrionară şi
postembrionară a speciei Polyodon spathula
Dezvoltarea embrionară şi larvară a speciei Polyodon spathula a fost studiată comparativ cu
stadiile de dezvoltare embrionară şi postembrionară descrise de Ballard şi Needham (1964). Dezvoltarea
embrionară la Polyodon spathula este asemanătoare cu dezvoltarea acipenseridelor aproape în toate
detaliile. Detlaf şi Ginsburg (1954) definesc 36 de stadii embriologice la Acipenseridae, de la fecundare
până al eclozare. Se consideră sfârşitul perioadei embrionare în stadiul 36, când are loc eclozarea în masă,
iar până la trecerea la hrănirea activă, au mai fost descrise un număr de 10 stadii.
Ecartul de temperatură privind dezvoltarea embrionară şi postembrionară a speciei Polyodon
spathula se încadrează între 10 – 18 oC, cu un optim la 12 – 16 oC.
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Descrierea stadiilor de dezvoltare embrionară
Prezentăm în continuare, stadiile dezvoltării embrionare a speciei Polyodon spathula în condiŃiile
de la S.C.D.P. Nucet.
Temperatura apei în instalaŃiile de incubaŃie a fost de 12 – 18°C, cu o medie de 16°C.
Icra nefecundată are formă ovală, dimensiunea de 2,7 – 3 mm. şi culoarea gri-cenuşiu spre grinegru.
În stadiul 1, după fecundare, înainte ca efectele fecundării să fie vizibile, fiecare icră, este
orientată cu axa pol animal-pol vegetal în poziŃie orizontală (Fig. 19).

Fig. 19. Icră de Polyodon spathula în stadiul 1

În stadiul 2, icrele se rotesc la 90 de grade aducând polul animal în punctul cel mai de sus şi are
loc o redistribuire considerabilă a pigmentului în acest loc. Citoplasma, albă, se concentrează la polul
animal, înconjurată de un inel îngust, neregulat dar complet, de pigment foarte întunecat. Lichidul
perivitelin se acumulează deasupra polului animal (Fig. 20).

Fig. 20. Icră de Polyodon spathula în stadiul II
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Stadiul 3 - apare o zona albă, care prezintă toate aspectele ce amintesc de dezvoltarea
amfibienilor, într-o zonă laterală a polului animal. Ca şi la ceilalŃi sturioni, diviziunea este holoblastică şi
se realizează încet de la suprafaŃă spre interior, pătrunzând uşor, în masa de vitelus (Fig. 21).

Fig. 21. Prima diviziune celulară

ApariŃia primelor trei “fusuri“ de diviziune, stadiile 4, 5, 6 au loc între 2 si 6 ore de la fecundare.
(Fig. 22). A treia diviziune nu este orizontală, dar variază meridional şi prima separare a macromerelor
de micromere are loc în timpul celei de-a patra diviziuni - stadiul 7, la 8 ore de la fecundare (Fig. 23).

Fig. 22. A doua diviziune celulara

Fig. 23. A treia diviziune celulară

A cincia şi a şaptea diviziune, definind stadiile 8 şi 9 în paralel cu stadiile descrise pentru
morun de Detlaf şi Ginsburg (1954), se realizează între 8 şi 10 ore.
În stadiul 10 după diviziune se observă o zonă marginală de celule intermediare ca dimensiune
între micromere şi macromere.
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Stadiul 11, 24 de ore. Blastula timpurie. Micromerele au încă o structură granulară spre
suprafaŃa superioară.(Fig. 24).

Fig. 24. Blastula timpurie

Stadiul 12, 28 de ore. Blastula târzie. SuprafaŃa superioară apare ca un epiteliu neted.
Stadiul 13, 32 de ore. Partea superioară a blastocelului s-a subŃiat şi prezintă protuberanŃe.
ConcentraŃia pigmentului în zona marginală indică faptul că au început mişcările de gastrulaŃie, dar încă
nu există un fus de diviziune.
Stadiul 14, 35-38 ore. Un scurt fus de diviziune la ecuator pe viitoarea parte dorsală arată că
invaginarea a început la joncŃiunea dintre celulele epibolice alb-gri şi celulele vegetative brun-închis.
Stadiul 15, 38 de ore. Celulele mai uşoare s-au deplasat puŃin sub ecuator prin mişcarea
epibolică. Grupul brun-închis de macromere viteline are diametrul puŃin mai mare decât jumătatea
întregului embrion.
Stadiul 16, 42 de ore. Vitelusul are diametrul la jumătate faŃă de întregul embrion, pigmentul
celulelor endodermale invaginate se distinge slab prin gastrocel pe partea dorsală (Fig. 25).

Fig. 25. Stadiul 16, stadiul dopului mare
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Stadiul 17, 45 – 55 ore. Diametrul vitelusului a scăzut la un sfert din întreg. În acest stadiu
embrionul se roteşte între membranele sale, viitoarea parte dorsală venind în partea de sus a icrei, iar
vitelusul la ecuator.
Stadiul 18, 55-58 ore. Orificiile blastoporului prezintă de regulă baza dorsală, iar vitelusul este
aproape în întregime înglobat. Placa medulară s-a subŃiat şi se extinde la 120 grade înainte în jurul
embrionului dinspre blastopor.
Stadiul 19, 60 ore. Neurula timpurie cu blastoporul deschis; nu prezintă nici o prelungire de
vitelus la suprafaŃă.
Stadiul 20, 64 ore. Adâncitura neurală se deschide la mică distanŃă de deschiderea blastoporului.
Stadiul 21, 68 ore. Cutele neurale au devenit proeminente, dar nu sunt unite.
Stadiul 22, 74 ore. Cutele neurale se unesc la nivelul trunchiului dar nu sunt unite la nivelul
capului. Axul embrionic, extins de la blastopor către capătul anterior al cutelor neurale înveleşte
aproximativ 150° din masa de vitelus (Fig. 26).

Fig. 26. Stadiul 22, neurulaŃia târzie

Stadiul 23, 78 de ore. Cutele neurale sunt apropiate în zona cefalica. Regiunea cefalică se
alungeşte şi se formează veziculele creierului primordial. Sunt vizibile 1-3 perechi de somite şi apar
“coaste” scurte, albicioase ale viitorului rinichi de o parte şi de alta a axei caudale. Forma generală a
embrionului este mai mare în regiunea caudală şi anterioară a corpului şi mai îngustă la centru a corpului
şi mai îngustă la centru.
Stadiul 24, 90 ore. Axul embrionic se extinde 200º în jurul vitelusului, dar părŃile capului nu
sunt încă ridicate. Mugurele notocordului este o uşoară ridicătură foarte lată, dar nu este invaginată
dedesubt. Ductul renal începe să se curbeze în afară, în poziŃie opusă somitelor 4 – 7.
Stadiul 25, 102 ore. Cutele pronefrice ale ductului renal se extind uşor înainte (Fig. 27).
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Fig. 27. Stadiul 25 ore 102

Stadiul 26, 114 ore. Mugurele notocordului arată ca o vâslă plată, uşor invaginată dedesubt.
Arcurile mandibulare s-au format ca nişte extensii în formă de aripă, orientate înainte până la nivelul
veziculelor optice.
Stadiul 27 – 28, 126 ore. Embrionul nu este mobil, trunchiul cozii apare plat sau cilindric, nu
iese atât de mult în afară, comparativ cu capul. Inima este ca un tub drept sau uşor curbat, fără camere şi
bate slab.
Stadiul 29, 138 ore. Embrionul prezintă mişcări uşoare ale cozii. Trunchiul cozii, subŃire şi
curbat se scurtează considerabil, iar capul este ridicat de pe suprafaŃa vitelusului, dar nu este invaginat
dedesubt.
Stadiul 31, 162 ore. Atât pliul median al înotătoarelor cât şi procesul de segmentare au avansat
dincolo de cloacă, dar nu până la capătul cozii.
Stadiul 32, 174 ore. Lungime 7,5 mm. Pliul înotătoarelor este îngust, dar ajunge aproape până la
capătul cozii.
Stadiul 33, 186 ore. Axul trunchiului cozii începe să se îndrepte, dar nu este încă drept.
Marginile operculare ale segmentului hioid sunt acum umflate proeminent, anterior segmentelor
branhiale.
Stadiul 34, 204 ore. Lungimea 8 mm. Prima eclozare. Coada este aproape dreaptă şi segmentarea
este aproape completă.
Stadiul 35, 216 ore. Capul este invaginat şi prezintă o crăpătură pe linia ventrală până dincolo de
falca inferioară. Conturul veziculelor urechii este oval. Camerele inimii încep să se dezvolte
Stadiul 36, 240 ore. Eclozare masivă. (Fig. 28). Coada este acum complet dreaptă, capul prezintă
o secŃiune corespunzator axei longitudinale până în dreptul cavităŃii pericardice. Acesta nu este un
indicator pentru stomodeum şi nu se distinge nici pigmentarea ochilor.
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Fig. 28. Eclozarea în masă a larvelor de Polyodon spathula

Descrierea stadiilor de dezvoltare postembrionară
La o zi de la eclozare, (stadiul 37). Larvele au lungimi cuprinse între 10 şi 12 mm, prezintă un
sac vitelin voluminos, ovoid şi granular. Acum apare o adâncitură stomodeală, o cavitate centrală, dar
gura nu este încă deschisă. O pată neagră este vizibil ştearsă în interiorul polului la fiecare cupă optică.
Mugurii aripioarelor pectorale sunt vizibile la microscop ca nişte condensări mezenchimatice. De-a lungul
membranei înotătoare continue nu există nici o indicaŃie a punctului în care va apare dorsala şi nu se văd
filamentele branhiale. Stomacul vitelin nu se distinge încă de tubul digestive (vitelin).
Corpul este nepigmentat, transparent - cenuşiu. La nivelul capului se disting orificiile nazale şi
ochii. În zona branhială se conturează primordiile arcurilor branhiale. Inima pulsează globule roşii spre o
reticulaŃi circulatorie de la suprafaŃa sacului vitelin. Gura este ca o adâncitură pe partea ventrală a capului
şi nu este încă deschisă (Fig. 29). Datorită sacului vitelin voluminos, larvele sunt puŃin mobile, înoată în
poziŃie verticală, căzând imobile către fund, după care înoată din nou spre suprafaŃă.

Fig. 29. Larve de Polyodon spathula în vârstă de o zi
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La două zile de la eclozare, (stadiul 38), pliul dorsal continuu prezintă o lăŃire locală fiind
vizibile primordiile înotătoarei dorsale. De asemenea, primordiile pectoralei apar ca o creastă spre
suprafaŃă. Sunt vizibile o pereche de mici umflături care reprezintă viitoarele mustăŃi şi rudimente
filamentoase branhiale pe primele arcuri branhiale. În masa de vitelus se formează adâncituri care separă
viitorul stomac de intestinul mijlociu.
La trei zile de la eclozare, (stadiul 39), gura este deschisă, locul înotătoarelor ventrale şi anale
este marcat. Paralel cu resorbŃia sacului vitelin se desfaşoară procesul de diferenŃiere a tubului digestiv.
ReticulaŃia circulatorie de pe sacul vitelin şi mijlocul intestinului este bine dezvoltată. Pe măsură ce liniile
de separare dreaptă şi stângă între stomac şi intestinul mijlociu se apropie de ficat, ele formează un unghi
de 150 o. Larvele înoată permanent şi aleator manifestând un fototropism negativ.
La patru zile de la eclozare, (stadiul 40), începe să se dezvolte aparatul branhial care în
următoarele două zile are o evoluŃie rapidă, fiind remarcată o circulaŃie intensă a sângelui la nivelul
branhiilor externe. Rudimentele aripioarelor pectorale sunt lungi dar înguste, proiectându-se liber.
MustăŃile sunt bine evidenŃiate.
La cinci zile de la eclozare, (stadiul 41), intestinul mijlociu vitelin s-a restrâns şi conŃine lichid
biliar galben. Cavitatea pericardică ocupă mai mult spaŃiu decât ficatul. Mugurii înotătoarelor pectorale
rămân în continuare pe pliul median separate între ele.
La şase zile de la eclozare, (stadiul 42), lăŃimea înotătoarelor ventrale egalează pe cea a
membranei înotătoarelor pectorale care le separă. Numai o mică parte din vitelus rămâne în intestinul
mijlociu. Falca face mişcări ocazionale. Larvele înoată în masa apei.
La şapte zile de la eclozare, (stadiul 43), dorsala şi caudala sunt încă legate între ele printr-un
pliu subŃire. Aripioarele ventrale s-au lăŃit astfel încât depăşesc pliul median care le separă. O mică
ridicătură rotunjită sugerează începerea dezvoltării rostrului. Arcurile branhiale sunt deja acoperite de
opercul. Intestinul mijlociu este ca un tub îngust deplasat în partea dreaptă şi lipsit de vitelus. Larvele au
trecut la hrănirea mixta, fapt dovedit de eliminarea unor resturi de vitelus.
La opt zile de la eclozare, (stadiul 44), sacul vitelin este aproape resorbit, vitelusul acoperă
pereŃii stomacului. O ridicătură anterioară rotunjită sugerează începerea creşterii rostrului.
Trecerea la hrănirea mixtă este însoŃită de schimbarea modului de deplasare, mişcările devenind
orientate.
La nouă zile de la eclozare, (stadiul 45), pliul median care separă cele două înotătoare ventrale
a disparut şi la fel şi pliul dintre caudală şi dorsală. Gura este mobilă, mustăŃile, rostrul şi ochii sunt bine
evidenŃiaŃi. Tubul digestiv este diferenŃiat şi comunică cu vezica înotătoare.
La zece zile de la eclozare, (stadiul 46), larvele au lungimi de 14 -16 mm. şi greutăŃi de 30 mg.
Rostrul este “bont” şi are 1 mm. lungime. Stomacul lipsit de vitelus, este aşezat pe partea stângă, larvele
trec la hrănirea activă. Pigmentarea este slabă, prezentând o aglomerare a pigmentului melanic în zona
dorsală a craniului, difuzând deasupra coloanei vertebrale până la linia laterală.
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După trecerea la hrănirea activă, larvele au un ritm de creştere rapid. Forma corpului începe să
semene din ce în ce mai mult cu cea a adultului.
La 16 zile de la eclozare, puii au lungimi de 23 – 25 mm şi greutăŃi de 55 – 60 mg, corpul este
pigmentat intens. Se hrănesc prin capturarea exemplarelor izolate de zooplancton, cu ajutorul dinŃilor
numeroşi dispuşi pe buze şi pe bolta palatină, înotând slab prin aglomerările de zooplancton
La 25 zile de la eclozare, lungimea corpului este de 70 – 80 mm şi greutatea de 3 – 5 g. S-a
observat trecerea la hrănirea prin filtrarea zooplanctonului, semnalată de mişcările caracteristice ale
operculelor. Cele două moduri de hrănire (prin capturarea exemplarelor izolate şi prin filtrare) sunt
folosite alternativ, în funcŃie de densitatea organismelor trofice.
În ceea ce priveşte comportamentul, puii se mişcă şi se hrănesc continuu atât ziua cât şi noaptea.
S-a observat un fototropism negativ în timpul zilei, majoritatea puilor apărând la suprafaŃa apei în timpul
nopŃii (Costache M. et al.).

4.3. Concluzii privind reproducerea artificială a speciei Polyodon spathula
ExperienŃele de reproducere artificială realizate în anul 2012 au permis conturarea următoarelor
concluzii:
- ecartul optim de temperatură pentru reproducerea artificială este între 12 şi 16 oC, interval în
care incubaŃia durează 6 – 7 zile şi eclozarea este relativ sincronă;
- modulul pentru condiŃionare şi maturare utilizat la parcarea reproducătorilor în staŃia de
incubaŃie, în perioada de maturare şi după recoltarea produselor sexuale, s-a dovedit a fi
funcŃional asigurând condiŃii bune în ceea ce priveşte circuitul apei, conŃinutul în oxigen,
spaŃiul necesar pentru mişcare al reproducătorilor şi supravegherea permanentă. Numărul de
exemplare care pot fi parcaŃi într-o cadă sunt de 5 exemplare, respectiv 70 – 80 kg;
- reproducătorii suportă bine manipulările, chiar fără anestezie. La temperaturi de peste 16 oC
anestezia este necesară, pentru a evita mortalităŃile ca urmare a stresului de manipulare;
- sondarea femelelor şi determinarea coeficientului de polarizare al icrelor este una din
condiŃiile esenŃiale ale reuşitei stimulării hormonale;
- tehnica chirurgicală de prelevare a icrelor este neinvazivă şi uşor suportată de femele. Nu a
fost necesară suturarea şi nu s-au produs mortalităŃi post operatorii. Tehnica asigură scurtarea
timpului de manipulare şi uniformitatea pontei, evitându-se supramaturarea icrelor;
- metoda de descleiere a icrelor cu suspensie fină de nămol provenit de pe fundul heleşteielor
s-a dovedit a fi adecvată, mai simplă si mai eficientă, comparativ cu metoda chimică;
- procedeul de fecundare a icrelor prin omogenizare cu spermă diluată cu apă la o rată de 1:50,
timp de 4-5 minute a dus la obŃinerea unor procente de embrionare de peste 50 %;
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- modulul de incubaŃie cu 12 incubatoare cu o capacitate de 1,5 – 2 kg icre funcŃionează foarte
bine, asigurând condiŃii optime de incubaŃie. Avantajele utilizării acestui tip de incubator,
comparativ cu incubatorul Zug – Weiss, rezultă din faptul că icrele sunt într-o permanentă
mişcare şi permite poziŃionarea naturală a icrei, în funcŃie de flotabilitatea sa pe întreaga
perioadă de incubaŃie. Se evită aglomerarea icrelor în zona inferioară a incubatorului, situaŃie
frecvent întâlnită la incubatoarele Zug – Weiss. De asemenea cantitatea de icre incubată este
de cca. 10 ori mai mare decât la incubatorul Zug – Weiss, reglarea curentului de alimentare în
funcŃie de necesităŃile diferitelor etape ale dezvoltării embrionare este mai simplă,
tratamentele antifungice sunt uşor de realizat;
- în perioada de incubaŃie, icrele pot fi tratate preventiv cu violet de genŃiană (antibacterian) şi
formalină (antifungic), în dozele folosite curent la crap. Îndepărtarea zilnică a icrelor moarte
sau bolnave şi îmbăierile preventive sunt esenŃiale pentru asigurarea unor rezultate optime la
incubaŃie;
- folosirea apei de foraj la incubarea apei a permis menŃinerea temperaturii în incubatoare la
valorile optime pentru această etapă de dezvoltare, iar prin folosirea aeratorului în bazinul
tampon, nivelul oxigenului din apa tehnologică s-a menŃinut peste valorile optime.
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A 2.2. ExperienŃe de crioconservarea a spermei.
1. ConsideraŃii generale privind crioconservarea spermei la peşti
Crioconservarea spermei reprezintă principala modalitate de manipulare a produselor seminale de
la masculi pentru: conservarea in vitro a genelor (pentru refacerea stocurilor unor specii ameninŃate
critic), reproducerea asincronă in cadrul staŃiilor de reproducere artificială şi conservarea anumitor linii
de peşti (în lucrările de ameliorare genetică). În esenŃă, toate tehnicile de crioconservare a spermei
cuprind 4 etape:
recoltarea spermei de la peştii a căror maturare a fost indusă folosind gonadotropină;
pregătirea spermei pentru congelarea în azot lichid prin adăugare de eluent şi crioprotectant;
congelarea treptată în trei etape, proces 90 care trebuie să fie suficient de lent pentru a
permite apei să difuzeze în spatiile extracelulare şi suficient de rapid pentru a proteja
componentele intracelulare de creşterea accentuată a concentraŃiei de săruri;
depozitarea în azot lichid la –196 ºC.

Fazele critice ale întregului proces sunt reprezentate de pregătirea spermei şi de congelarea
treptată.
Primele încercări reuşite de crioconsevare a spermei la sturioni au fost efectuate în fosta URSS
încă din anii 70 (Kasimov, et al. 1974; Pushkar et al. 1979 ambele cit din Billard, Cosson, Noveiri &
Pourkazemi, 2004).
În anul 2000, Horvath & Urbanyi prezintă, la Simpozionul internaŃional de fiziologie a
reproducerii peştilor, de la Bergen, metoda lor de crioconservare a spermei de cegă. În acelaşi an
Kopeika, Williot & Goncharov (2000) reuşesc fecundarea experimentală a ovulelor de cegă cu spermă
crioconservată de şip (Acipenser sturio), specie în curs de refacere/ reintroducere în FranŃa şi Spania.
Domeniul crioconservării spermei de sturioni beneficiază de o excelentă recentă/primă trecere în
revistă realizată de cercetătorii francezi şi iranieni (Billard, Cosson, Noveiri & Pourkazemi, 2004). Sunt
trecute în revistă cele două procedee de crioprotecŃie folosind substanŃe cu acŃiune intracelulară (DMSO,
metanol, etilenglicol) sau extracelulară (zaharoză, gălbenuş de ou). ConcentraŃia crioprotectanŃilor
intracelulari folosiŃi pentru sturioni variază între 5 – 20 %. Ratele de congelare folosite variază între 0,5 –
18,5 ºC/min iar cele de decongelare au variat între 15 şi 40 ºC timp de 5 până la 6 sec. Mobilitatea
spermatozoizilor după decongelare a fost de 10 până la 60 %, fiind de regulă între 25 – 50 % din
mobilitatea spermei necongelate din proba de control. S-au raportat de diferiŃi autori rate de fecundare
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obŃinute cu spermă crioconservată de până la 73 – 94% dar în majoritatea cazurilor rata de fecundare
medie era de 20 %.
În acelaşi an un grup de cercetători unguri (Urbányi, Horváth & Kovács, 2004) folosesc cu succes
o metodă simplă de crioconservare în experimentele lor de hibridare a sturionilor europeni, în care etapa
critică de congelare treptată este realizată folosind un procedeu ieftin: probele de spermă dilată cu un
crioprotectant format din 23,4 mM zaharoză, 0,25 mM KCl, 30 mM Tris (pH 8,0) şi 10 % metanol, erau
absorbite în paiete de plastic de 0,5 ml şi suspendate timp de 3 min. în vapori la 3 cm de suprafaŃa
azotului lichid. Rata de eclozare obŃinută la cegă a fost de 30,6 %.
Cu ocazia celui de al 5-lea Simpozion InternaŃional despre Sturioni care a avut loc la Ramsar,
Iran, s-a organizat un seminar special dedicat crioconservării spermei la sturioni (Linhardt et al., 2005).
La lucrările practice desfăşurate în laboratorul de criobiologie al Institutului de la Rasht, cu ocazia acestui
seminar, crioprotectantul folosit pentru sperma de Acipenser persicus a fost compus din 30 mM zaharoză,
0,5 mM KCl, 20 mM Tris (pH 8,0) iar la sperma diluată s-a adăugat 8 % metanol. Suspensia de spermă
diluată cu metanol a fost trasă în paiete de 0,5 şi de 5 ml lăsându-se un timp de echilibrare de 5 minute.
Apoi paietele au fost suspendate 3 min (paietele de 0,5 ml) şi respectiv 10 min (paietele de 5 ml) pe
plutitori de polistiren la 3 cm deasupra azotului lichid turnat într-o cutie de polistiren. În final, paietele
sigilate s-au introdus în containerul cu azot lichid. Sperma a fost ulterior decongelată în baie de apă de 40
ºC timp de 8 sec (paietele de 0,5 ml) şi respectiv 30 sec. (paietele de 5 ml).
Considerăm important de menŃionat în această trecere în revistă o lucrare recentă (Park &
Chapman, 2005) în care autorii americani elaborează un diluant pentru sperma de Acipenser oxyrinchus şi
Acipenser brevirostrum care asigură mobilitatea spermei păstrate în frigider la 4 ºC timp de 21 – 28 de
zile.
SoluŃia de diluare elaborată de aceştia (Park & Chapman, 2005) este realizată prin adăugarea la 1
litru de apă distilată a unui gram clorură de sodiu, 0,2 g clorură de potasiu, 0,5 g bicarbonat de sodiu, 0.05
g clorură de calciu anhidră, 0.05 g sulfat de magneziu, 0,15 g fosfat de sodiu monobazic, 0,15 g fosfat de
sodiu dibazic (anhidru) şi 9,0 g glucoză sau 17,2 g zaharoză. Osmolaritarea soluŃiei trebuie să fie de – 100
moşmoli / kg iar pH ul de 7,3 – 7,5. Se amestecă o parte de spermă cu trei părŃi de diluant şi se poate
păstra la 4 ºC timp de până la trei săptămâni, mobilitatea spermatozoizilor reducându-se cu aproximativ
20 – 30 % faŃă de cea iniŃială.
Stocarea materialului seminal se poate face pentru o perioada scurta de timp in frigider la 8 – 10
0

C, cu aport suplimentar de oxigen sau pentru o perioada lunga (luni, ani) sub formă crioconservată în

paiete de plastic, aşezate în suporŃi speciali ai containerelor cu sistem de răcire utilizând azotul lichid (fig.
30).

26

Fig. 30. Containere cu azot lichid utilizate pentru păstrarea spermei crioconservate

2. Rezultate şi discuŃii privind crioconservarea spermei la sturioni
Crioconservarea reprezintă metoda de a păstra Ńesuturile vii la temperaturi foarte joase în
contextul menŃinerii structurii şi funcŃiilor lor biologice după decongelare. Până în prezent, tehnologiile
de crioconservare a spermei au fost testate si validate pentru multe specii de peşti (Chao şi Liao, 2001).
Această metodă oferă numeroase avantaje precum: protecŃia stocurilor naturale care, în contextul unor
dezastre naturale, ar fi complet eliminate; furnizarea de sperma pentru utilizarea ei în reproducerea
artificială, independent de variaŃiile climatice, sau pentru testări experimentale; facilitarea lucrărilor de
ameliorare genetică şi de inginerie genetică (transfer de gene).
Principiul de crioconservare constă în producerea de celule deshidratate cu prejudiciu minim,
astfel încât cristalizarea apei sub formă de gheaŃă în citosol este redusă la minimum în timpul răcirii în
azot lichid.
Majoritatea prejudiciilor pot apărea în contextul procesului de îngheŃ şi dezgheŃ, în timpul
procesului de crioconservare convenŃională, în cadrul căruia, ecartul termic foarte mare si timpul mic de
expunere generează şoc termic când probele sunt dezgheŃate (Chao şi Liao, 2001).
Taddei et al. (2001), a arătat că crioprejudiciile au loc în timpul pre-congelării şi postdecongelării, la temperatura cuprinsă între 0 şi – 40 0C. Alte cauze posibile generatoare de deficienŃe
funcŃionale la nivelul Ńesuturilor includ fluctuaŃie pH-ului, formarea de cristale de gheaŃă, presiune
osmotică şi toxicitatea crioprotectorului (Chao şi Liao, 2001).
Primele studii de crioconservare a spermei de sturioni au fost efectuate în URSS şi au fost
publicate de Burtsev şi Serebryakova (1969). Aceste studii, care s-au finalizat cu rezultate nu foarte
optimiste (mai puŃin de 1% fertilizare) au fost continuate cu mai mult success (cu 40 % motilitate şi 35 %
fertilizare) de Kasimov et al. (1974) şi Pushkar (1979, 1980).
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EluenŃi şi crioprotectanŃi. În domeniul crioconservării, eluenŃii au fost foarte bine studiaŃi,
deoarece crioconservarea este dificilă sau chiar imposibilă fără prezenŃa lor. Un eluent (extender) este un
mediu utilizat pentru a dilua sperma şi pentru a obŃine o cantitate mai mare de sperma diluată, în timp ce
un crioprotector este un material care, adăugat într-o sperma diluată protejează sperma de şocuri termice
şi criotoxicitate în timpul procesului de crioconservare (Muchlisin, 2004).
Peştii produc spermă cu vâscozitate mare şi, în unele cazuri, în cantităŃi foarte mici. EluenŃii joacă
un rol vital în crioconservare, fiind necesari pentru diluarea spermei, şi, în general, pentru inducerea unei
motilităŃi iniŃiale şi pentru creşterea capacităŃii de fertilizare a spermei crioconservate. Este cunoscut
faptul că spermatozoizi pot fi păstraŃi pentru o zi sau pentru perioade foarte lungi, timp în care
motilitatea ar putea fi păstrată prin menŃinerea unei temperaturi scăzute constante.
SoluŃia fiziologică şi soluŃia Ringer sunt utilizate în mod frecvent ca eluanŃi pentru crioconservare
din simplul motiv că sunt foarte uşor de pregătit. O soluŃie fiziologică conŃine 7,98 g / L NaCl şi 0,2 g / L
NaHCO3 (Alawi et al, 1995.), în timp ce, soluŃia Ringer, cel mai frecvent utilizată pentru crioconservarea
spermei de peşti de apă dulce, conŃine 7,5 g / L NaCl, 0,2 g / L KCl, 0,20 g / L CaCl2, 0.20 g / L şi
NaHCO3.
Ca şi eluenŃii, crioprotectanŃii joacă un rol important în crioconservare, în special pe termen lung.
CrioprotectanŃii sunt necesari pentru a proteja celula spermatică de tratamentele şoc rece – cald şi pentru a
preveni deshidratarea celulei. CrioprotectanŃii asigură crioprotecŃie enzimelor labile, de exemplu
catalazei, şi stabilizează proteinele în soluŃii apoase dezgheŃate. Aceştia pot preveni, de asemenea,
formarea gheŃii în timpul precongelării, dar aceleaşi concentraŃii de crioprotectanŃi pot deveni letale
pentru celula neîngheŃată (Chao, 1991). Principalele neajunsuri în utilizarea crioprotectanŃilor constau în
faptul că pot induce denaturarea proteinelor la temperaturi mari şi pot cauza toxicitate în sistemele
celulare. Toxicitatea diluanŃilor este o limitare majoră pentru succesul crioconservării spermatozoizilor de
peşti.
In general, crioprotectanŃii conŃin clorură de sodiu (NaCl) sau clorura de potasiu (KCl), rareori
zaharoză, în soluŃii tampon la pH 8 – 8,5, cu Tris-HCl până la concentraŃii de până la 150 mM. Ciereszko
et al. (1996) a utilizat o combinaŃie de glicină (30 mM) şi Tris (20 mM) ca mediu tampon. De asemenea,
dimetil-sulfoxidul (DMSO), metanolul şi etilenglicolul au fost cel mai frecvent utilizaŃi crioprotectanŃi;
DMSO a dat cele mai bune rezultate atunci când a fost utilizat pentru conservarea spermei sturionilor din
zona Ponto-Caspică. Cercetările efectuate de Cherepanov and Kopeika (1999) and Horvath and Urbanyi
(2000) au evidenŃiat o mai bună capacitate de fertilizare prin utilizarea spermei crioconservate cu
metanol , comparativ cu DMSO (2%) şi acetat de dimetil (DMA) (0%). Glogowski et al. (2002) a folosit,
de asemenea, metanolul ca crioprotectant pentru sperma de sturion Siberian. Gălbenuşul de ou s-a
utilizat ca crioprotector non-permeant care, uneori, s-a adăugat în conservant.
DiluŃia. In cele mai multe cazuri diluŃia se realizează prin amestecarea unui volum de sperma cu
un volum de eluent. Studiile efectuate de Gallis et al, (1991) au arătat că motilitatea spermatozoizilor a
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scăzut drastic după această diluŃie datorită presiunii osmotice (> 100 mOsm/kg). KCl poate fi adăugată la
eluent dar concentraŃia ar trebui să fie mult mai mică de 0.1 mM, după diluŃia finală. În general,
echilibrarea nu este necesara, după adăugarea eluentului sperma trebuie să fie bine omogenizată şi
congelată imediat.
Echilibrarea a fost adesea raportată ca fiind un factor de influenŃă negativ pentru sperma, dar
Jahnichen et al. (1999) nu a raportat o diminuare semnificativă a capacităŃii de fertilizare la sperma de
cegă congelată după 15 min după ce a fost echilibrată în eluent cu etilen glicol 40 % în comparaŃie cu
alte probe care nu au fost echilibrate.
Procedura de congelare. Spermatozoizi sunt îngheŃaŃi în paiete de 100 µl direct pe gheaŃă uscată
sau în flacoane şi tuburi (0,5 – 2 ml) plasate în congelatoare programabile (Jahnichen et al, 1999) sau pur
şi simplu în vapori de azot lichid. În acest ultim caz, rata de îngheŃare este controlată de înălŃimea
coloanei de vapori de deasupra suprafeŃei de azot lichid (de obicei 3 – 5 cm), dar aceasta depinde, de
asemenea, de dimensiunea paietelor. Adesea, se utilizeaza un congelator programabil cu trei trepte de
temperatura: 3.5 până la 5 °C/min, de la + 2 la 140 C, 15-20 °C/ min până la -70 °C sau cu scăderea
bruscă a temperaturii prin transfer în azot lichid. Trukshin (2000) a raportat un efect nociv în cazul
utilizării unei rate de îngheŃare de 10 °C/min (0 % fertilizare), comparativ cu 22 % la 4 0C/min.
SoluŃii de activare. SoluŃiile specifice de activare au fost dezvoltate pentru a iniŃia mişcarea
spermatozoizilor decongelaŃi pentru evaluarea motilităŃii sau pentru fecundare artificială (Tabelul 2).
Utilzarea acestor soluŃii au condus la rezultate mai bune comparativ cu activarea cu apă dulce. Valoarea
presiunii osmotice ar trebui să fie mai puŃin peste 100 mosM/kg apă. Din moment ce s-a demonstrat
faptul că potasiul inhiba motilitatea la concentraŃii foarte mici de 0.1 mM la stuironul siberian A. baerii
(Gallis et al, 1991.), 1,0 mM la A. fulvescens (Toth et al, 1997.) sau 0.5 – 1 mM în Polyodon spathula
(Cosson şi Linhart, 1996), s-a evitat includerea acestuia în soluŃia de activare sau eluent.
În general, numărul de spermatozoizi mobili şi viteza de mişcare a spermatozoizilor
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înregistrat valori mai mici în cazul eşantioanelor dezgheŃate decât în probele de sperma proaspătă. Cu
toate acestea, în probele decongelate de spermatozoizi provenind de la Acipenser fulvescens s.au
evidenŃiat spermatozoizi mobili pentru 2-3 min care au prezentat un model similar motilităŃii
spermatozoizilor din probele proaspete (tabelul 6 ). Billard et al. (2000) a raportat că procedura de
îngheŃare – decongelare induce unele modificări în dinamica motilităŃii spermatozoizilor funcŃie de tipul
spermei dar, cu toate acestea, in sperma decongelata există traiectorii liniare şi curbilinii. Au fost
raportate, de asemenea, unele prejudicii de natură mecanică cum ar fi spermatozoizi rupŃi sau îndoiŃi. În
cazul spermei de sturioni au fost raportate modificări în structura acrosomilor (reacŃie acrosomală).
Această reacŃie a fost dificil de identificat fiind necesară utilizarea microscopiei cu contrast de fază, la o
mărire de 1000 de ori. Prejudiciile referitoare la acrosom au fost raportate şi la sperma dezgheŃată de
Polydon spathula (Mims et al., 2000) şi pierderi de până la 10 % din acrosom la Acipenser baerii
(Billard şi Zhang, 2001).
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Dzuba et al. (1999) a evienŃiat aspecte importante privind calitatea spermei sturionilor pontocaspici care a înregistrat o scădere brusca în timp, după decongelare; motilitatea spermei ar putea fi
îmbunătăŃită prin expunerea spermei la un aport suplimentar de oxigen. Autorii au concluzionat că
fecundarea ar trebui să aibă loc imediat după decongelare. La teleosteeni, nivelul de ATP din spermă a
îmbunătăŃit criorezistenŃa. (Labbe et al, 1998). După congelare – dezgheŃ la sperma de păstrăv curcubeu,
Oncorhynchus mykiss s-a observat o diminuare considerabilă a cantităŃii de ATP endogen (Maisse, 1996).

Tabelul 6
Motilitatea spermei proaspete si congelate de sturioni

53-87

10-27

46

14

10-20

IniŃial

81-95

2 min
5 min
IniŃial
30 sec

50
50

45

45

1 min

30

10

15

5 min

15

Congelat

Congelat
68

Proaspat

23

A.fulvesce
ns (3)

Congelat

88

A.ruthenus (2)

Proaspat

%
Motilitate
iniŃială
2 min
5 min

A.ruthenus (1)

Proaspat

Congelat

A.baerii (1)

Proaspat

Motilitate

79-81

A. fulvescens (4)

1993
- Na

1994 Na

1994 +
Na

87

56

58

11

8,7

56
36

26
12

66
55

106

106

129

62

120

71

47

138
74

56
47

198
94

40 - 60

10

(1) Tsvetkova et al. (1996); Billard et al. (1999), (2) Ja hnichen et al. (1999), (3) Ciereszko et al. (1996), (4) Toth
et al. (1997) - experimente în 1993 şi 1994 pe sperma proaspătă, 10mm Na + adăugată la soluŃia de activarea în
1994.

Capacitatea de fertilizare. În general, capacitatea de fertilizare a fost semnificativ mai scăzuta
după decongelare. Scădere în motilitate a spermei a fost legata de o oarecare pierdere a capacităŃii de
fertilizare. Dettlaff et al. (1993) a susŃinut că, atunci când motilitatea spermei dezgheŃate este mai
scăzuta de 20 - 40%, aproape că nu exista fertilizare în cazul unor exemplare de sturioni Ponto-Caspici.
Acest lucru sugerează că alŃi factori decât motilitatea

au fost implicaŃi, cum ar fi spre exemplu,

modificarea acrosomilor. Cu toate acestea, Jahnichen et al. (1999) a raportat o descreştere semnificativă a
motilităŃii, dar nu si a capacităŃii de fertilizare a spermei decongelate. Acest lucru poate fi datorat
utilizării de sperma în exces, care a condus la compensarea motilităŃii reduse.
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Stocarea pe termen scurt. Mai multe studii au fost publicate pe tema conservării spermei de
sturioni la temperatura camerei sau temperaturi sub zero grade. Cea mai simpla abordare a constat în
stocarea materialului seminal nediluat, pe gheaŃă. In acest caz Dettlaff et al. (1993) au raportat menŃinerea
unei supravieŃuiri compatibile cu capacitatea de fertilizare pentru 5-6 zile. In cele mai multe cazuri,
sperma a fost diluata în conservanŃi de compoziŃii diferite. Spermatozoizii proveniŃi de la Scaphirhynchus
platorynchus şi Polyodon spathula, au fost diluaŃi în 100 – 150 mM glucoză, 20 mM Tris, soluŃie cu pHul 8,5 (Linhart et al, 1995.). La Polyodon spathula, motilitatea spermei era încă de 97 % după 16 h la 24
°C într-o soluŃie salină simplă cu 5 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH-ul 7. In acest caz factor critic a fost
pH-ul: motilitatea a fost de numai 10 – 20 % la un pH de 6, 8 şi 9 (Cosson şi Linhart, 1996). Un alt
punct critic este reprezentat de aportul de oxigen. DiLauro et al. (1994) au raportat o motilitate de 99 % şi
40 % după 5 şi respectiv 17 zile, la Acipenser oxyrinchus în condiŃiile stocării spermei în saci de plastic
alimentaŃi zi de zi cu oxigen. Conte et al. (1988) a sugerat că sperma ar putea fi stocata la 4 °C în
recipiente de 10 – 60 ml parŃial umplute cu oxigen pur care sa fie înlocuit la fiecare 12 h.
Nivelul de supravieŃuire a spermei a fost, de asemenea, mult îmbunătăŃit prin adăugarea de
antibiotice în conservanŃi. Sperma de poliodon diluată în raport de 1 : 1 în 150 mM soluŃie de NaCl cu
5000 de unităŃi de penicilină + 5 mg / ml streptomicină şi depozitată la 1 °C a avut o capacitate de
fertilizare de 73 % (în raport cu sperma proaspătă), după 25 de zile. După 56 de zile, spermatozoizii au
fost mobili (Brown şi Mims, 1995).
SoluŃiile care imita structura plasmatica seminala nu au îmbunătăŃit în mod semnificativ
supravieŃuirea spermatozoizilor (Mims, 1991).

3. Calitatea spermei
3.1. ConsideraŃii generale
În producŃia comercială de peşte, evaluarea calităŃii spermei este esenŃială în vederea creşterii
eficienŃei fecundării artificiale. Numeroase studii au demonstrat că parametrii calitativi ai spermei
(respectiv compoziŃia lichidului seminal, motilitatea spermatozoizilor şi producŃia de spermă) pot fi
influenŃaŃi de câŃiva factori inclusiv caracteristicile biologice ale reproducătorilor (vârsta, greutatea şi
lungimea), condiŃiile de creştere ale reproducătorilor (temperatura, fotoperioada, hrana, componentele
indezirabile şi bunăstarea şi sănătatea animalelor), stimularea artificială a reproducerii, sezonul de
reproducere (colectarea repetată a spermei şi intervalul de spermiaŃie) şi factorii ulteriori mulgerii
(proprietăŃile chimice ale diluanŃilor şi depozitarea pe termen scurt sau lung al spermei). În general,
înŃelegerea factorilor care influenŃează calitatea spermei poate fi utilă pentru corectarea şi managementul
acestor factori în scopul obŃinerii spermei de calitate pentru fecundare.
Utilizarea gameŃilor de calitate superioară de la lotul de reproducători are o importanŃă foarte
mare pentru asigurarea de larve viabile pentru acvacultură. Calitatea SPERMEI reprezintă o măsură a
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abilităŃii spermei de a fecunda cu succes o icră, abilitate care în principal depinde de parametrii de calitate
ai spermei, cum ar fi compoziŃia fluidului seminal, volumul spermei, densitatea spermei şi motilitatea
spermatozoizilor. Fluidul seminal la peşti are o compoziŃie unică în ceea ce priveşte prezenŃa
componentelor

organice

şi

anorganice

care

susŃin

viabilitatea

spermatozoizilor.

Motilitatea

spermatozoizilor şi densitatea spermei determină capacitatea de fecundare a spermatozoizilor şi totodată
se folosesc pentru a estima calitatea spermei (Suquet şi colab., 1982; Billard şi colab., 1993; Linhart şi
colab., 1994a; Krol şi colab., 2006) datorită proprietăŃilor chimice ale fluidului seminal, spermatozoizii
de peşte sunt imobili în fluidul seminal (Billard, 1986). În timpul reproducerii naturale, spermatozoizii
devin mobili după deversarea într-un mediu apos (în cazul speciilor ovopare) sau în tractul genital al
femelei (în cazul speciilor vivipare sau ovovivipare) (Stoss, 1983; Billard, 1986; Billard şi Cosson,
1990). După activarea motilităŃii, spermatozoizii se deplasează către micropili, pe suprafaŃa icrelor, iar
apoi fecundarea este realizată. Când se foloseşte o mostră de spermă densă (adică care conŃine mai multe
grupuri de celule spermatice) pentru fecundare, este evident faptul că şansa ciocnirii unui spermatozoid cu
o icră este mai mare decât în cazul unei mostre de spermă care conŃine o densitate mai mică de
spermatozoizi.
3.2. Factori care influenŃează parametrii de calitate ai spermei
În fermele şi staŃiile de reproducere a peştilor, diferiŃi factori influenŃează parametrii spermei care
depind de interacŃiunile complexe dintre factorii genetici, fiziologici şi de mediu. Aceşti factori pot
influenŃa atât în diferitele stadii ale procesului de producŃie din acvacultură, cât şi pe parcursul recoltării şi
depozitării spermei in vitro pentru fecundare şi la activarea după reproducere. Factorii care influenŃează
calitatea spermei la peştii din ferme sunt analizaŃi succint în secŃiunile următoare. ÎnŃelegerea factorilor
care influenŃează calitatea spermei pot fi utili pentru reglarea şi managementul lor eficient. Aceşti factori
au fost împărŃiŃi în efectele caracteristicilor biologice ale reproducătorilor (vârstă, greutate, lungime),
condiŃiile de creştere ale reproducătorilor (temperatura, fotoperioada, hrana, componentele indezirabile şi
bunăstarea şi sănătatea animalelor), stimularea artificială a reproducerii, sezonul de reproducere
(colectarea repetată a spermei şi intervalul de spermiaŃie) şi factorii ulteriori mulgerii (proprietăŃile
chimice ale diluanŃilor şi depozitarea pe termens scurt sau lung al spermei).
3.2.1. Caracteristicile biologice ale reproducătorilor (vârstă, greutate şi lungime)
Vârsta lotului de reproducători are o influenŃă semnificativă asupra calităŃii spermei şi poate
influenŃa succesul depozitării spermei. Büyükhatipoglu şi Holtz (1984) au observat că în cel de-al doilea
sezon, reproducătorii de păstrăv curcubeu produc o spermă de calitate mai bună decât reproducătorii aflaŃi
în primul sezon de reproducere, în ceea ce priveşte volumul de spermă şi concentraŃia de spermatozoizi.
La bibanul dungat (Morone saxatilis) crescut în captivitate, peştii în vârstă de 3 ani au prezentat o calitate
mai bună a spermei faŃă de peştii de 1 sau 2 ani în ceea ce priveşte producŃia mai mare de spermă şi
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longevitatea mai mare a spermatozoizilor la depozitarea pe termen scurt. Totuşi, capacitatea de fecundare
a reproducătorilor la prima reproducere şi a celor folosiŃi la mai multe reproduceri a fost comparabilă la
codul de Atlantic (Gadus morhua) (Trippel şi Neilson, 1992). Au fost determinate corelaŃii pozitive între
volumul de spermă şi mărimea corpului (greutate, lungime) la somonul de Atlantic (Salmo salar) şi
păstrăvul curcubeu (Gjerde, 1984).

3.2.2. CondiŃiile de creştere
3.2.2.1. Fotoperioada şi temperatura de creştere
În acvacultură, regimurile variate de lumină se folosesc în pentru a accelera sau reduce
dezvoltarea gonadelor, astfel încât peştii să se reproducă în perioada din an care se doreşte de către
acvacultori (Nash, 1999). Totuşi, datele referitoare la rolul fotoperioadei şi temperaturii asupra calităŃii
spermei la peşti, mai ales în cazul speciilor comerciale, sunt rare. Tate şi Helfrich (1998) au observat
modificări ale parametrilor spermei în funcŃie de fotoperioadă la bibanul soare (Morone chrysops x M.
saxatilis) expus la diferite intervale de lumină (6 la 9 la 12 luni). În această privinŃă, durata producŃiei de
spermă a fost proporŃională cu lungimea ciclului, durând 38, 42 şi 91 zile în ciclurile de 6, 9 şi 12 luni. La
carasul auriu (Carassius auratus) (Iigo şi Aida, 1995) şi peştele lup (Anarhicha minor) (Pavlov şi colab.,
1997) manipularea fotoperioadei nu a avut nici un efect asupra producŃiei de spermă.
Câteva studii au indicat că temperatura poate influenŃa parametrii spermei. Într-un studiu al lui
Hajirezaee şi colab. (2010c), s-a observat că motilitatea spermatozoizilor (procentaj şi durată) scade
concomitent cu reducerea temperaturii apei pe parcursul sezonului de reproducere, totodată această
scădere a fost semnificativă doar la 2 0C (acesta este sfârşitul sezonului). Acest rezultat a fost contrar
rezultatelor obŃinute în cazul sturionului siberian (Acipenser baerii) de cultură, unde cea mai mare
motilitate a spermatozoizilor a fost obŃinută la 10 0C, iar cea mai scăzută la 17,5 0C (Williot şi colab.,
2000). Este posibil ca intervalul optim de temperatură pentru cea mai bună motilitate a spermatozoizilor
să fie echivalent cu intervalul de temperatură a apei la care are loc reproducerea în sălbăticie.

3.2.2.2. Hrănirea reproducătorilor
Câteva studii au indicat faptul că, calitatea produselor sexuale diferă în funcŃie de calitatea
compoziŃiei hranei. Labbe şi colab. (1995) au observat că lipidele din dietă alterează compoziŃia dar nu şi
fluiditatea membranei plasmatice a spermatozoizilor la păstrăvul curcubeu şi le creşte capacitatea de
fecundare. ÎmbogăŃirea dietelor granulate comerciale cu ulei de peşte sporeşte semnificativ volumul
spermei, concentraŃia spermatozoizilor, procentul de supravieŃuire al embrionilor şi larvelor la bibanul de
mare (Dicentrarchus labrax) comparativ cu peştii hrăniŃi cu un furaj neîmbogăŃit. Într-un alt studiu,
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îmbogăŃirea dietelor cu acid gras poli-nesaturat (PUFAs) a sporit eficienŃa reproductivă a masculilor de
biban de mare (Astuarino şi colab., 2001). S-a dovedit că regimul alimentar cu acid ascorbic (Vitamina C)
poate proteja celulele spermatice de efectele adverse ale antioxidanŃilor asupra lipidelor membranei
celulare prin reducerea riscului peroxidării lipidelor. Totodată, regimul alimentar cu acid ascorbic are un
rol important asupra fertilităŃii masculilor de păstrăv curcubeu (Ciereszko şi colab., 1996a; Dabrowski şi
Ciereszko, 1996). Factorii antinutriŃionali pot influenŃa nefavorabil calitatea spermei. Tratamentul in vivo
a masculilor de mreană (Petromyzon marinus) cu gossypol (o componentă naturală care se găseşte în
seminŃele de bumbac) reduce motilitatea spermei (Rinchard şi colab., 2000), iar testele in vitro au
confirmat toxicitatea acestei substanŃe pentru spermatozoizii de biban (Ciereszko şi Dabrowski, 2000).
3.2.2.3. Componente nedorite în apă, hrană şi materialele genitale
ExistenŃa anumitor materiale (precum anumiŃi steroizi şi metale grele) în hrană şi apă pot
influenŃa calitatea spermei. SpermiaŃia a fost suprimată după 7 luni de expunere la hrană cu 17β-estradiol
a tineretului de porgy negru (Acanthopagrus schlegeli) (Chang şi colab., 1995). Genisteina (5,7-dihidroxi3-(4-hidroxifenil)-chromen-4-unu) a scăzut drastic motilitatea spermatozoizilor şi concentraŃia într-un
mod dependent de doză la păstrăvul curcubeu (Benneatau-Pelissero şi colab., 2001). Regimul alimentar
cu niveluri ale mercurului care se găsesc în lacurile din America de Nord, favorizează dezvoltarea
defectuoasă a gonadelor la masculii tineri de albeaŃă (Stizostedion vitreum) (Friedmann şi colab., 1996).
La babuşca sălbatică (Rutilus rutilus) s-a demonstrat că, calitatea spermei se modifică negativ datorită
canalelor de epurare a apei uzate (Jobling şi colab., 2002). La unele specii de peşti, contaminarea spermei
cu urină în timpul mulgerii şi probabil în timpul ejaculării este inevitabilă datorită vecinătăŃii strânse a
ductului spermei şi ureterei, sau prezenŃei unui singur por urogenital prin care sunt eliberate atât sperma
cât şi urina. Urina stimulează activarea spontană a spermatozoizilor în fluidul seminal înainte de aplicarea
soluŃiei activatoare (sau a diluanŃilor) sau a apei. Acest lucru poate face ca spermatozoizii să devină
imobili înainte de fecundare, dacă contactul cu icrele este întârziat. La somonul de Atlantic, contaminarea
cu urină sporeşte variabilitatea compoziŃiei plasmei seminale şi reduce osmolaritatea precum şi
concentraŃia de potasiu (Rana, 1995). Contaminarea spermei de crap (Cyprinus carpio) cu urină scade
rezervele energetice ale spermatozoizilor şi motilitatea acestora (Perchec şi colab., 1995, 1998). În
general, este indicat să se verifice calitatea spermei înaintea folosirii, întrucât protejarea spermei de
contaminarea cu urină este inevitabilă în multe cazuri.
3.2.2.4. Bunăstarea şi sănătatea animalelor
În condiŃii de cultură, peştii adulŃi sunt expuşi la diferite tipuri de stresori precum delimitarea
spaŃiului, aglomerare, manipulare, biopsie, transport şi stimularea hormonală a reproducerii. Stresul are
efecte adverse asupra procesului de reproducere de la depresia funcŃiei endocrine la reducerea calităŃii
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gametului şi larvei. La păstrăvul curcubeu, stresul spaŃiului restrâns a avut efecte represive doar asupra
nivelului testosteronului (T) nu asupra GtH (Hormon gonadotropin), indicând posibil proces de stres la
nivelul semnalului de transducŃie al GtH. Rezultate similare s-au observat la masculii de somon sockeye
(Oncorhynchus nerka) unde nivelurile de T şi 11-Ketotestosteron au scăzut ca răspuns la stresul de spaŃiu
restrâns (Kubokawa şi colab., 1999). Câteva studii au arătat că stresul poate de asemenea să influenŃeze
calitatea spermei. Reducerea osmolalităŃii lichidului seminal şi a motilităŃii spermei la bibanul alb după
transportare în apă dulce a fost atribuită stresului de spaŃiu restrâns (Allyn şi colab., 2001), totodată
aceasta se poate datora hipo tonicităŃii mediului dulcicol care poate determina hidratarea şi diluarea
spermei (Morisawa şi colab., 1979; Hajirezaee şi colab., 2010c).
La păstrăvul curcubeu, stresul acut repetat în timpul dezvoltării aparatului reproductive, mai ales
pentru reproducere, reduce semnificativ densitatea spermei (Campbell şi colab., 1992). La sturionul
persan (Acipenser persicus), de asemenea calitatea spermei (motilitatea şi densitatea spermatozoizilor)
scade în perioada de spermiaŃie ca răspuns la reluarea stresorilor de management (cum ar fi recoltarea
spermei), însă această scădere poate fi de asemenea legată de nivelurile scăzute ale steroizilor sexuali
(Hajirezaee şi Rafiee, 2010b; Hajirezaee şi colab., 2011). Masculii de biban vărgat au produs spermă cu
spermatozoizi imobili în apă dulce şi spaŃiu restrâns (Berlinsky şi colab., 1997). Întrucât acvacultura
implică multe proceduri care în general sunt stresante şi inevitabile, astfel, determinarea rolului diferitelor
tipuri de management al stresorilor asupra calităŃii spermei poate fi folositor pentru realizarea bunelor
metode în scopul reducerii consecinŃelor stresului asupra calităŃii spermei. Folosirea anestezicelor
reprezintă o metodă uzuală de reducere a efectelor stresului. Totuşi, s-a observat că aceste anestezice pot
influenŃa calitatea spermei când peştele este manipulat. La păstrăvul curcubeu, durata motilităŃii scade o
dată cu creşterea concentraŃiei anestezicului (Wagner şi colab., 2002).
AlŃi factori care pot influenŃa calitatea spermei sunt bolile reproducătorilor. Virusul necrozei
pancreatice infecŃioase (IPN) a fost raportat că aderă la celulele spermatice ale păstrăvului curcubeu
(Rodriguez şi colab., 1993) ceea ce poate influenŃa calitatea spemei, totuşi încă nu sunt disponibile date
confirmatoare sau experimentale.
3.2.2.5. Stimularea artificială a reproducerii
Stimularea hormonală a reproducerii reprezintă o strategie bună în scopul reducerii şi
sincronizării maturării gonadelor în staŃiile de reproducere. Totodată, este demonstrat faptul că terapia
hormonală poate influenŃa calitatea spermei. La somnul european (Silurus glanis), injectarea atât a
extractului hipofizar (CPE) cât şi a GnRHa (Gonadotropin releasing hormone analogue) sporeşte
densitatea spermatozoizilor, deşi CPE are un efect mai mare (Linhart şi Billard, 1994b). Rezultate
similare au fost obŃinute la stimularea masculilor de crap comun trataŃi prin administrarea orală şi
intraperitoneală a hormonului de eliberare gonadotropin analog de somon (sGnRHa) şi Pimozide (Pim)
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(Roelants şi colab., 2000). La plătica cu coadă galbenă (Pleuronectes ferrugineus), producŃia
spermatozoizilor, volumul spermei, motilitatea şi pH-ul plasmei seminale au fost crescute de tratamentul
cu GnRHa (Clearwater şi Crim, 1998). Creşterea volumului de spermă şi a prelungirea spermiaŃiei au fost
de asemenea observate la bibanul de mare (Dicentrarchus labrax) prin administrarea de GnRHa (Sorbera
şi colab., 1996). GnRHa-microsfere a sporit semnificativ producŃia de spermă la somonul de Atlantic, S.
salar şi la bibanul vărgat (Morone saxatilis) (Mylonas şi colab., 1995).
3.2.2.6. VariaŃia sezonieră a calităŃii spermei
Câteva studii s-au concentrat pe aspectele sezoniere ale calităŃii spermei (Büiükhatipoglu şi Holtz,
1984; Kruger şi colab., 1984; Piironen, 1985; Munkittrick şi Moccia, 1987; Hajirezaee şi colab., 2010c) şi
indică caracteristicile care pot influenŃa calitatea spermei. Valorile volumului spermei, densităŃii
spermatozoizilor şi spermatocritului au scăzut la somonul de atlantic (Aas şi colab., 1991) şi păstrăvul
brun caspic (Salmo trutta caspius) (Hajirezaee şi colab., 2010c) pe parcursul sezonului de reproducere,
totuşi aceşti parametrii au crescut la somonul (Salmo salar) (Piironen, 1985) şi păstrăvul curcubeu
(Sanchez-Rodriguez şi colab., 1987) în sezonul de reproducere. Pe lângă aceşti parametrii, concentraŃia
anumiŃi compuşi chimici ai lichidului seminal (incluzând: Ca2+, Mg2+, K2+, Na2+, Cl- şi proteina totală) au
scăzut de asemenea la păstrăvul brun caspic (Hajirezaee şi colab., 2010c). La majoritatea speciilor de
peşti, a fost raportat un declin al calităŃii spermei în timpul sezonului de reproducere (Legendre şi Billard,
1980; Piironen, 1985; Munkittrick şi Moccia, 1987; Aas şi colab., 1991) datorită maturizării
spermatozoizilor (Rana, 1995; Suquet şi colab., 1998; Babiak şi colab., 2006). Ca urmare a maturării,
unele caracteristici ale spermei se pot modifica, inclusiv morfologia celulelor (Billard, 1984; Suquet et al.,
1998),

compoziŃia

lichidului

seminal

(Aas

şi

colab.,

1991),

concentraŃia

spermatozoizilor

(Büyükhatipoglu and Holtz, 1984; Zuromska, 1981), procentul şi durata motilitităŃii spermatozoizilor
(Billard et al., 1977; Benau and Terner, 1980; Montalembert et al., 1980; Büyükhatipoglu and Holtz,
1984; Methven and Crim, 1991; Slominska and Gluchowska, 1994; Suquet et al., 1998).
Într-un alt studiu, s-a demonstrat că, calitatea spermei la păstrăvul brun caspic poate suferi
modificări bazate pe timpul de spermiaŃie (Hajirezaee şi colab., 2010d). În această privinŃă, procentul
spermatozoizilor motili, durata motilităŃii, densitatea spermatozoizilor, osmolalitatea spermei precum şi
concentraŃia de Na+, Cl-, Ca2+, Mg2+, K+ şi conŃinutultotal de proteine din lichidul seminal au fost
semnificativ mai mari la masculii aflaŃi în deplină maturitate faŃă de indivizii prematuri şi supramaturaŃi.
3.2.3. Factorii ulteriori mulgerii
3.2.3.1. ProprietăŃile soluŃiei activatoare sau diluantului
Pentru fecundare, este esenŃial ca spermatozoizii să devină activi în apă sau într-un diluant (aşa
numita soluŃie activatoare). Numeroase studii au arătat că proprietăŃile chimice ale activatorilor pot
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influenŃa calitatea spermei. Aceste condiŃii depolarizează membrana celulei, pot afecta capacitatea cozii
spermatozoizilor de motilitate flagelată şi poate stimula această motilitate. La salmonide, este bine
cunoscut faptul că motilitatea spermatozoizilor este inhibată după diluarea cu soluŃii conŃinând
concentraŃii ridicate de potasiu (Scheuring, 1925; Kusa, 1950; Morisawa et al., 1983; Billard et al., 1987;
Tanimoto et al., 1994) această situaŃie poate fi inversată prin adăugarea de Na+, Ca2+, Mg2+ în diluant
(Scheuring, 1925; Baynes et al. 1981; Billard et al. 1987). Aceste rezultate sugerează că la salmonide,
spermatozoizii ar putea fi activaŃi într-un diluant cu concentraŃie redusă de K+ în momentul fecundării. La
ciprinide, este demonstrat că motilitatea spermei este reglată mai mult prin osmolalitate decât cu ionul K+,
iar K+ reglează doar motilitatea indusă prin mediul hipo osmotic (Krasznai et al., 1995, 2000). De fapt,
spermatozoizii de crap sunt puŃin senzitivi la K+ faŃă de cei ai păstrăvului. Şocul hipo osmotic rezultă în
hiperpolarizarea membranei celulare (Krasznai şi colab., 1995), care reactivează canalele de Ca2+. În acest
moment, existenŃa Ca2+ în diluant este crucială (Krasznai şi colab., 2000).
Pe lângă ioni, alŃi factori precum temperatura şi pH-ul diluantului pot influenŃa calitatea spermei. La
sperma de salmonide şi ciprinide, temperatura influenŃează frecvenŃa ritmului spermatozoizilor (Cosson et
al., 1985). La păstrăv, temperatura mai ridicată creşte frecvenŃa ritmului şi reduce durata mişcării (Billard
şi Cosson, 1992), pe când temperatura mai scăzută decât cea pe care păstrăvul o simte în timpul
reproducerii naturale (4 – 10 0C) creşte durata de mişcare a spermatozoizilor (Van Look, 2001). La
somnul african, temperatura scăzută (4

0

C) de asemenea prelungeşte motilitatea şi viabilitatea

spermatozoizilor comparativ cu temperatura de creştere (25 0C) (Mansour et al., 2002). La salmonide,
condiŃiile alcaline (respectiv pH similar sau mai mare decât al lichidului seminal), intensifica aparent
procentul celulelor motile şi capacitatea de fecundare a spermatozoizilor (Billard et al., 1974; Billard,
1981).

3.2.3.2. Efectele depozitării pe termen scurt şi lung a spermei
Depozitarea materialelor sexuale cu scopul de a spori longevitatea gameŃilor, poate îmbunătăŃi
managementul staŃiei de reproducere, reduce problemele rezultate din consangvinizare şi asigurarea
maturizării sincrone a reproducătorilor (Bromage şi Roberts, 1995). Totuşi, calitatea spermei se poate
modifica după perioada de depozitare. La depozitarea pe termen scurt, este potrivită o temperatură
scăzută de depozitare (4 0C), deşi condiŃiile anaerobe şi contaminările microbiene asociate pot reduce
motilitatea şi viabilitatea spermei. La somnul de canal, după 10 zile de depozitare la 4 0C, calitatea
spermei scade datorită creşterii încărcăturii infecŃiei bacteriene şi ulterior producŃiei de enzime
extracelulare şi consumarea oxigenului (Jenkins şi Tiersch, 1997). În soluŃie nesterilă, motilitatea a fost
pierdută complet după 3 zile. Acest lucru demonstrează că antibioticele (precum gentamicina şi
ampicilina) într-o concentraŃie potrivită pot prelungi timpul de depozitare al spermatozoizilot refrigeraŃi
prin protejarea celulelor spermatice de infecŃia bacteriană.
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În prezent, sperma de peşte este frecvent Ńinută pe termen lung, îngheŃată în azot lichid
(McAndrew et al., 1993). În general, trei factori incluzând numărul congelărilor şi decongelărilor şi
compoziŃia chimică a crioprotectorilor şi diluanŃilor determină calitatea spermei crioconservate. În această
privinŃă, sunt disponibile numeroase date, de aceea se propune ca cititorii să facă referire la date recente
pentru mai multe detalii (Leun

3.4. Metode şi tehnici de apreciere a calităŃii spermei
3.4.1. ConsideraŃii generale
Reuşita procesului de reproducere artificiala este legată de viabilitatea şi capacitatea fecundantă
a spermei, care, la rândul său, este asigurată de proprietăŃile biologice ale aterialului seminal. Principalele
caracteristici biologice ale spermei sunt: mobilitatea aglutinarea şi metabolismul spermatozoizilor.
Mobilitatea reprezintă una din caracteristicile principale ale spermatozoizilor, prin care aceştia
se deosebesc de celelalte celule ale organismului. Mobilitatea reprezintă un factor indispensabil
viabilităŃii spermatozoizilor.
Mobilitatea şi viabilitatea spermatozoizilor necesită utilizarea energiei chimice şi transformarea
ei în energie biologică. Mişcarea spermului în baza energiei biologice, se datorează porŃiunii sale
terminale, care are o structură similară ciliatelor şi flagelatelor. Mişcarea gameŃilor este determinată de
contracŃiile cozii (flagelului) şi de rotirea spermului în jurul axei sale longitudinale. Prin contracŃiile cozii
se asigură mişcarea de avansare, iar capul, prin forma sa uşor exavată (convexă) determină rotirea în jurul
axei sale longitudinale.
În felul acesta, spermul execută mişcarea de «sfredelire şi înaintare».
Spermii pot realiza trei feluri de mişcări:


de înaintare sau rectilinie



circulară sau «în manej»



de pendulare sau vibratoare

La aprecierea spermei se Ńine seama îndeosebi de mobilitatea spermilor determinată de viteza cu
care aceştia înaintează în câmpul microscopic, precum şi de procentul de spermi capabili să execute
această mişcare
3.4.2. AcŃiunea factorilor de mediu asupra spermei
Deoarece o mare varietate de factori fizico-chimici şi biologici afectează grav viabilitatea
spermilor, la prelevare şi prelucrarea materialului seminal trebuie să se cunoască acŃiunea asupra
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gameŃilor a diferitor factori de mediu, cum ar fi: temperatura, lumina, presiunea osmotică, reacŃia
mediului, flora bacteriană etc.

Temperatura.
Viabilitatea şi mobilitatea optimă a spermiilor se menŃine o anumită perioadă de timp la
temperatura fiziologică, de 37-38°C. Ridicarea temperaturii până la 40°C asigură activizarea mobilităŃii
gameŃilor, însă brusc se reduce termenul de viabilitate al spermilor. La temperatura de 45°C gameŃii mor
datorită coagulării proteinelor spermatice.
Coborârea treptată a temperaturii reduce activitatea cinetică a celulelor spermatice, deoarece
are loc inhibarea (diminuarea) proceselor de respiraŃie şi glicoliză. La temperatura de 15°C mişcarea
permiilor devine vibratorie, iar după răcirea până la +5°C mişcarea gameŃilor încetează – apare anabioza
termică a spermiilor. Există o relaŃie invers proporŃională între temperatura şi termenul de păstrare a
viabilităŃii spermiilor. Răcirea spermei într-un interval de timp scurt, precum şi trecerea bruscă de la
temperaturi ridicate la temperaturi coborâte provoacă la spermi şocul termic (frigorific), exprimat prin
pierderea capacităŃii fecundative de către gameŃi, apariŃia formelor teratologice de spermi şi chiar moartea
acestora.

3.4.3. Examinarea şi aprecierea calităŃii reproducătorilor şi a spermei

Pentru aprecierea fertilităŃii unui reproducător, controlul calităŃii materialului seminal constituie
un factor esenŃial.
Fecunditatea unui mascul este în funcŃie de cantitatea şi calitatea spermei. NoŃiunea de calitate
a spermei se referă la însuşirile macro şi microscopice ale probei, corelate cu fertilitatea spermilor.
ImportanŃa controlului şi evaluării spermei rezultă din:
o necesitatea cunoaşterii calităŃii spermei înainte de a se proceda la diluare, în vederea
excluderii celor necorespunzătoare;
o necesitatea stabilirii gradului de diluŃie optim, al fiecărei probe în parte;
o necesitatea verificării calităŃii spermei diluate atât la diferite etape de prelucrare, cât şi în
urma conservării necesitatea aprecierii calităŃii reproducătorilor folosiŃi.
Pentru evaluarea cantităŃii şi calităŃii spermei se folosesc metodele de laborator, care pot fi:


macroscopice;



microscopice;



biochimice;
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bacteriologice.



Aprecierea definitivă a fecundităŃii unui mascul reproducător se va face în urma obŃinerii
rezultatului probei biologice, coroborată cu capacitatea productivă a descendenŃilor (testul după
descendentă).
3.4.4. Controlul spermei prin metode de laborator
Indiferent de scopul în care s-a realizat, după prelevare sperma este examinată pentru evaluarea
însuşirilor macroscopice şi microscopice. Acest examen se efectuează imediat după recoltare, prin
asigurarea tuturor cerinŃelor pentru a menŃine sperma «in vitro» şi a nu deteriora calitatea acesteia. În
acest scop:
-

se va utiliza un echipament curat, fără urme de substanŃe chimice (alcool, antiseptice de orice
fel), apă sau urină;

-

sticlăria de laborator trebuie să fie confecŃionată din sticlă neutră, curată, sterilizată şi
încălzită până la temperatura fiziologică;

-

ejaculatul nu se va expune la lumina solară directă şi se va evita variaŃia de temperatură a
ejaculatului care determină şocarea termică a spermilor.

3.4.4.1. Examenul macroscopic
Prin examen macroscopic se apreciază volumul spermei , culoarea spermei, mirosul, densitatea şi
prezenŃa valurilor spermatice.

3.4.4.1.1. Volumul spermei
Volumul spermei diferă în funcŃie de specie, iar în cadrul speciei de la o rasă la alta şi chiar la
acelaşi reproducător, de la un ejaculat la altul. Determinarea volumului spermei se poate stabili în paharul
colector sau în cilindrii gradaŃi.
Utilizarea unor metode de stimulare sexuală, pot mări volumul spermei şi numărul de spermi din
spermă. La masculii tineri volumul ejaculatului este mai redus, în comparaŃie cu cel al masculilor adulŃi.

3.4.4.1.2. Culoarea spermei
Culoarea spermei diferă puŃin de la o specie la alta, dar se află în corelaŃie strânsă cu concentraŃia
de spermi.
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Abaterile de la aspectul şi culoarea considerate normale se datorează:
- culoarea maronie se datorează pigmenŃilor sanguini;
- culoarea gălbuie denotă că sperma este amestecată cu urină;
- infecŃiile cu Pseudomonas spiralis modifică în galben-verzui culoarea spermei.
În toate aceste cazuri sperma nu poate fi folosită.

3.4.4.1.3. Mirosul spermei
Este specific şi se aseamănă cu cel al mucilagiului de amidon. În cazul când sperma prezintă alte
mirosuri care nu corespund cu cel menŃionat, acest lucru indică prezenŃa unor procese inflamatoare la
nivelul căilor genitale şi, în acest caz, se modifică şi culoarea.

3.4.4.1.4. Aprecierea valorilor spermatice
La unele specii prin examen macroscopic, în funcŃie de densitatea şi mobilitatea spermilor se
poate constata prezenŃa valurilor, de diferite intensităŃi, provocate de mişcările gameŃilor. Acest lucru este
vizibil în sperma deasă, proaspăt recoltată.asemănătoare cu nişte valuri, care se agită în paharul colector
sau într-o lamă exavată. Sperma mijlocie şi rară nu prezintă valuri spermatice.

3.4.4.2. Examenul microscopic al spermei
Acest examen furnizează date mai sigure despre calitatea ejaculatului şi permite să se aprecieze
densitatea şi concentraŃia spermei, mobilitatea spermilor, procentul de spermi viabili, teratologici sau
imaturi etc.

3.4.4.2.1. Aprecierea densităŃii spermei
Densitatea spermilor în spermă diferă de la o specie la alta, iar în cadrul speciei se constată
variaŃii între reproducători şi chiar la acelaşi reproducător între două ejaculate. Stabilirea densităŃii
spermei constă în aprecierea la microscop a distanŃei dintre doi spermi. Cu o pipetă sterilă se ia o picătură
de spermă şi se pune pe o lamă degrestă încălzită sau pe o plăcuŃă încălzitoare. Lama se acoperă cu o
lamelă, având grijă să nu se formeze între ele bule de aer. Astfel pregătite, se examinează cel puŃin ¾
câmpuri microscopice. În funcŃie de distanŃele dintre doi gameŃi, se deosebesc mai multe categorii de
spermă:
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-

Sperma densă se notează cu «D», câmpul microscopic este plin cu spermi, distanŃa dintre
gameŃi este mai mică decât lungimea capului unui sperm. Se constată o concentraŃie de peste
1miliard de spermi la un mililitru;

-

Sperma mijlocie (M), are o concentraŃie de 0,5-1 miliard de spermi pe ml, iar distanŃa dintre
doi spermi este egală cu lungimea capului unui gamet;

-

Sperma rarefiată (R) corespunde unei concentraŃii mai mici de sub 0,5 miliarde spermi/ml;
distanŃa dintre doi spermi este mai mare decât lungimea capului, ajungând până la lungimea
unui gamet;

-

Sperma foarte rară (oligospermie) (O) prezintă doar câŃiva spermi în câmpul microscopic;

-

Azoospermie (A) denotă lipsa spermilor din spermă.

3.4.4.2.2. Determinarea concentraŃiei spermei
ConcentraŃia spermilor pe unitatea de măsură, de obicei miliarde pe milimetru, are mare
importanŃă în procesul de prelucrare a materialului seminal. De numărul de spermi din ejaculat şi de
mobilitatea lor depinde gradul de diluŃie a spermei.
Aprecierea

concentraŃiei

spermilor

dintr-o

proba

se

poate

realiza

prin

metoda

hemocitocolorimetrică, fotocolorimetrică, electronică etc.

3.4.4.2. 3. Metoda hemocitometrică
Se bazează pe principiul similar cu cel de apreciere a elementelor figurate din sânge, folosindu-se
camerele de numărat de tip Goreaev, Thoma,Burker etc. şi pipetele Potain.
În pipeta Potain se aspiră spermă până la diviziunea de 0,5 şi se completează cu o soluŃie de
clorură de sodiu 3%, până la diviziunea 101 . Pipeta se menŃine în poziŃie verticală pentru a se evita
formarea bulelor de aer.
În continuare se prind capetele pipetei între pulpa degetului mare şi a celui mijlociu şi se agită
bine conŃinutul acesteia,pentru a se face omogenizarea lui cu ajutorul mărgelelor (albe sau roşii) care se
găsesc în ampula pipetei. Se elimină 2-3 picături de spermă diluată şi apoi se depune o picătură pe reŃeaua
camerei de numărat Thoma pe care, în prealabil, s-a aşezat o lamelă.
Se procedează în continuare la numărarea spermilor din 5 pătrate mari (respectiv 80 de pătrăŃele),
luate în diagonala reŃelei.
ConcentraŃia de spermi în spermă/mm3 se calculează după formula:
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în care:
N – numărul de spermi număraŃi în 5 pătrate mari;
I – înălŃimea sau adâncimea camerei (1/10mm);
S – suprafaŃa unui pătrăŃel (1/400 mm2);
D – gradul de diluŃie a spermei;
n – numărul pătrăŃelelor în care s-au numărat spermii.

3.4.4.2.4. Aprecierea mobilităŃii spermilor
Mobilitatea spermilor se apreciază în funcŃie de mişcările spermilor, care se pot urmări cu
uşurinŃă în câmpul microscopic. În funcŃie de aspectul mişcărilor, într-o picătură de spermă aplicată pe o
lamă şi acoperită cu o lamelă, la temperatura fiziologică, putem întâlni mai multe categorii de spermi şi
anume:
-

spermi cu mişcare de înaintare sau rectilinie;

-

permi cu mişcări circulare sau «în manej»;

-

spermi cu mişcări vibratorii sau ondulatorii;

-

spermi fără mişcări (morŃi).

Posedă fecunditate numai spermii care au mişcări de retropulsie (pendulare), «în manej» şi cei
imobili.
În cazul când toŃi spermii din câmpul microscopic sunt imobili (morŃi), sperma respectivă se
notează cu «N» (necrospermie).
Deoarece o mare varietate de factori fizico-chimici şi biologici afectează mobilitatea spermilor,
examinarea spermei trebuie efectuată imediat după recoltare, evitându-se variaŃiile de temperatură (şocul
termic), poluarea cu apă, urină, alte substanŃe chimice, etc. La speciile cu spermă foarte deasă, pentru
facilitarea examinării microscopice a spermei este indicată diluarea materialului seminal cu o soluŃie
citrată sau cu clorură de sodiu, sol. 1%.
Pentru aprecierea mobilităŃii spermilor, se foloseşte sistemul notelor de la 10 la 1.
Conform acestui sistem, aprecierea activităŃii sau mobilităŃii spermilor se face astfel:
-

10 puncte – când toŃi spermii au mişcare rectilinie;

-

9 puncte – când 90% au mişcare de înaintare;

-

8 puncte – când 80% au mişcare de înaintare;

-

2 puncte – când 20% au mişcare de înaintare.
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În mod obişnuit, se admit pentru prelucrare ejaculatele notate cu cel puŃin 8 puncte

3.4.4.2.5. Determinarea proporŃiei de spermi vii şi morŃi
Se poate realiza printr-o coloraŃie intravitală, compusă din 3 gr citrat de sodiu, 100 ml apă
distilată, 1 gr eozină şi 5 gr negrozină. Membrana celulară a spermilor morŃi devine permeabilă la eozină,
astfel că aceştia se colorează în roşu, în comparaŃie cu spermii vii, care rămân necoloraŃi.
Calculul acestei proporŃii rezultă din numărarea a 100-500celule spermatice şi exprimarea
procentuală a gameŃilor vii şi morŃi din proba respectiva.

3.4.4.2.6. Teste biochimice pentru aprecierea calităŃii spermei
În practica însămânŃărilor artificiale, testele biochimice sunt puŃin folosite, totuşi cu valoare de
diagnostic sunt: testele de rezistenŃă termică, rezistenŃa la soluŃii hipertonice şi testul reducerii albastrului
de metilen.

3.4.4.2.7. Proba biologică
Rolul hotărâtor în analiza spermei îl are aprecierea fecundităŃii spermilor, realizată prin proba
biologică.
ConcepŃia (fecunditatea) depinde de gradul de înrudire al femelei cu masculul, de starea
sănătăŃii reproducătorilor (femelei şi masculului), condiŃiile de alimentaŃie şi întreŃinere etc. De aceea,
pentru aprecierea fecundităŃii unui reproducător se alege un grup de femele cu stare de sănătate perfectă,
care se însămânŃează artificial cu sperma masculului respectiv. După numărul de icre fecundate se poate
face caracterizarea asupra capacităŃii de fecundare a reproducătorului.

3.4.4.2.8. Diluarea spermei
Diluarea şi conservarea materialului seminal sunt operaŃii prin care se asigură menŃinerea
viabilităŃii şi puterii fecundative a spermilor un timp variabil în afara căilor genitale.
Principiul ştiinŃific care stă la baza diluării spermei este acela că din numărul total de spermi
depuşi de un mascul, numai un procent mic de spermi participă la fecundarea ovulului, iar restul mor. La
stabilirea gradului de diluŃie a materialului seminal trebuie să se rezerveze, pentru o doză de inoculare, un
minim de 10-12 milioane de spermi cu mişcări active de înaintare.
Pentru diluare şi conservare sunt acceptate numai „ejaculatele” care se încadrează în parametrii
ce corespund speciei.
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3.4.4.2.9. CondiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească un
diluant pentru conservarea spermei
MenŃinerea fecundităŃii unei sperme un timp mai îndelungat după recoltare este în funcŃie de
calitatea diluantului şi metoda de conservare.
În procesul de prelucrare a materialului seminal se utilizează soluŃii diluante, care trebuie să
întrunească următoarele proprietăŃi:
-

să fie izoterme – temperatura soluŃiei diluante, a sticlăriei diverse cu care sperma intră în
contact în timpul procesului trebuie să aibă valori apropiate, evitându-se astfel deteriorarea
mobilităŃii prin şoc termic;

-

să fie izoterme cu sperma – presiunea osmotică adecvată a diluantului se reglează prin
echilibrarea cantitativă a ingredienŃilor; citratul de sodiu realizează un mediu izotonic cu
sperma;

-

să aibă un pH apropiat de cel al plasmei seminale;

-

să conŃină substanŃe nutritive pentru spermi; adaosul de glucoză, fructoză sau alte hexoze la
diluant reprezintă substratul energetic pentru metabolismul anaerob al celulelor spermatice;
alături de alte ingrediente, acestea permit prelungirea semnificativă a duratei de viaŃă a
spermilor. Fosfolipidele din lapte, lecitina şi lipoproteinele din gălbenuşul de ou reprezintă
componentele nutritive şi spermioprotectoare.

4. Aspecte privind calitatea materialului seminal şi
crioconservarea spermei la specia P. spathula
Experimentele privind crioconservarea spermei de poliodon, utilizând azotul lichid, au început în
acest an la StaŃiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet. Principalele etape parcurse în
realizarea experimentului au constat in:

1. Recoltarea spermei de la reproducătorii de poliodon
Sperma a fost colectata după anestezierea în prealabil a reproducatorului. S-a folosit o seringă de
20 ml la care s-a atasat un furtun siliconat de 15-20 cm bine uscat pentru a evita activarea spermei,
secŃionat oblic la capatul liber. Recoltarea spermei s-a realizat prin introducerea furtunului în orificiul
genital al masculului şi extragerea uşoară a lichidului seminal până la umplerea seringii (fig. 31).
Culoarea spermei (alb lăptos) a indicat o calitate bună a spermei. Imediat după recoltare, seringa cu
spermă a fost introdusă într-un vas cu fulgi de gheaŃă.
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Fig.31 . Recoltarea spermei la P. spathula
2.Verificarea calităŃii spermei înainte de crioconservare. Imediat după recoltare câteva piucături
de spermă au fost analizate sub aspectv macroscopic şi microscopic pentru stabilirea calităŃii acesteia.
După activare cu apă s-a determinat densitatea şi motilitatea spermatozoizilor pentru fiecare mascul.
Aprecierea numărului de spermatozoizi / ml, s-a făcut în camera de numărat Goreaev, utilizând două
soluŃii de diluare : ser fiziologic şi sol. Hendrik,s.
Pentru numărătoare prin metoda hemocitometrică , s-a utilizat :
•

diluŃia de 1/200 prin aspirarea spermei în pipeta Potain până la diviziunea 0,5 iar în
continuare până la diviziunea 101 lichid diluant,

•

diluŃia de 1/100, prin aspirare până la diviziunea 1 şi în continuare lichid diluant până la
101.

3. Pregatirea spermei pentru congelarea în azot lichid prin adaugare de eluent si crioprotectant.
După umplerea prin absorbŃie a paietelor s-a procedat la congelarea treptată a spermei pe suporŃi de
polistiren care pluteau într-un vas cu azot lichid. Această operatiune s-a făcut suficient de lent pentru a
permite apei să difuzeze în spaŃiile extracelulare şi suficient de rapid pentru a proteja componentele
intracelulare de creşterea accentuată a concentraŃiei de săruri.
4. Depozitarea paietelor în containerul cu azot lichid la –196 ºC. După umplerea paietelor şi
preracirea lor într-o baie improvizată din o cutie de polistiren (fig.33), în care s-a adaugat azot lichid, timp
de 3 până la la 10 minute în funcŃie de dimensiunea paietelor, acestea s-au introdus cu multă atenŃie în
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suporŃii pentru paiete şi apoi în containerul cu azot lichid (fig. 34). In prealabil, pe suport s-a realizat
inscripŃionarea datelor experimentului – specia , data.
Paietele utilizate au fost de tip COSSOU (France – 2000 buc) (Fig. 32 ) având dimensiunea 110
mm si un volum util de cca 0,25 ml. In cazul experimentului unu s-a utilizat metoda descrisă de Urbany
(2004), în care, pentru fecundarea a 100 g de icre a fost nevoie de 9 paiete, având un volum total de cca
2,2 ml . In cadrul experimentului doi a fost nevoie de doar 8 paiete cu un volum total de cca 2,16 ml
(Linhart 2005).

Fig. 32. OperaŃia de pre-răcire a spermei diluate şi paiete cu sperma în baia de pre-răcire

Fig. 33 Detaliu cu paiete cu spermă de poliodon imediat după scoaterea din baia de pre-răcire

Fig.34 . Depozitarea paietelor în containerul de lucru / păstrare în azot lichid
4. Aprecierea calităŃii spermei la specia P.spathula
În vederea optimizării biotehnologiei de reproducere a speciei P. spathula, la SCDP Nucet s-au
întreprins o serie de cercetări şi experimentări care au vizat aspecte importante privind:
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I.

spermiaŃia şi calitatea spermei la masculii de Polyodon spathula stimulaŃi hormonal cu
extract de hipofiză de crap şi doze diferite de Nerestin 5A.

II. testarea motilităŃii spermei şi a procentului de fecundare după decongelare.

4.1. ConsideraŃii generale
Cantitatea şi mai ales calitatea producŃiei de material seminal reprezintă un mijloc principal de
intensivizare biotehnică a reproducŃiei şi o pârghie importantă pentru creşterea prolificităŃii, Efectuarea
reproducŃiei artificiale fără controlul calităŃii materialului seminal este o greşeală tehnico-organizatorică
cu repercursiuni negative asupra indicilor de prolificitate, de aceea trebuie să se înŃeleagă corect
importanŃa teoretică şi mai ales semnificaŃia practică deosebită a controlului calităŃii materialului seminal
aşa cum este acceptată necesitatea calităŃii controlului seminŃelor agricole.
Realizarea experimentelor de crioconservare a spermei la specia P. spathula precum şi a unor
spermograme uzuale cu indici de calitate a materialului seminal mascul şi evidenŃierea corelaŃiilor
existente între factorii de mediu şi capacitatea fecundantă a spermatozoizilor reprezintă preocuparea
noastră principală din acest moment.
În Ńara noastră nu sunt elaborate încă standarde de calitate sau cel puŃin metodologii unice de
apreciere a calităŃii producŃiei de material de reproducŃie. Prin material de reproducŃie trebuie să se
înŃeleagă atât materialul seminal mascul cât şi cel femel.
Studiul ecofiziologic al factorilor implicaŃi în realizarea funcŃiei reproductive la peştii de cultură
are o finalitate practică cu efecte economice indiscutabile . ImportanŃa factorilor intrinseci şi extrinseci în
perpetuarea speciei prin procesul reproductiv depinde de adaptarea speciei la valorificarea lor.

4.1.1. Caracterizarea termică a perioadei
1 ianuarie – 1 aprilie 2012. Cadrul termic în anul 2012 a corespuns derulării procesului
maturativ al lotului de reproducători , chiar dacă au existat unele fluctuaŃii ale gradientului termic.

4.1.2. Material şi metodă
Prelevarea probelor de material seminal s-a făcut de la câte 5 masculi, integral.
În paralel au fost înregistrate temperaturile la aer şi apă, de asemenea s-a înregistrat valoarea
concentraŃiei oxigenului dizolvat din bazinele de parcare ale reproducătorilor şi incubatoarele cu icre.
Examinarea materialului seminal s-a făcut atât macroscopic cât şi microscopic utilizându-se
microscopul MC 5A şi microscopul Optika.
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Analiza macroscopică a constat în efectuarea următoarelor determinări ale căror rezultate sunt
înregistrate in tabel nr. 7 şi tabel nr. 8 astfel:
-

Volum (măsurat cu cilindru, exprimat în ml);

-

Culoarea

-

Densitatea sau consistenŃa

-

ImpurităŃi

-

Miros.

Analiza microscopică a constat în :
-

Determinarea concentraŃiei de spermatozoizi – număr de spermatozoizi/ml (fig.35 şi fig.
36) (metoda hemocitometrică);

-

Determinarea formei şi mărimii spermatozoidului de P. spathula prin utilizarea microscopiei
electronice (microscop Optika) şi identificarea coloraŃiei specifice pentru măsurarea
principalelor componente – cap şi coadă – fig. 37 )

-

Determinarea motilităŃii spermatozoizilor – notare de la 1 la 10 (expl. – nota 9 – 90 % din
spermatozoizi au mişcări de înaintare;
o

-

Felul mişcării spermatozoizilor: rectilinie, rotatorie, manej, etc...

Testarea viabilităŃii spermatozoizilor după activarea spermei – examinarea preparatului aflat
între lamă şi lamelă;

-

Desimea spermei – examenul spermei aflate între lamă şi lamelă.
S-a notat cu

D – sperma deasă
M – sperma mijlocie
R – sperma rară
O – oligospermie (sperma foarte rară)
A – azospermie (lipsa spermatozoizilor).

Experimentele iniŃiale pentru aprecierea calităŃii materialului seminal la poliodon au constat în
următoarele etape:
-

Determinarea aspectului (culoare, miros, densitate, etc. ) (fig. nr.34 )

-

Determinarea procentului şi timpului de supravieŃuire a spermatozoizilor din sperma păstrată
neactivată la:

-

o

temperatura camerei (18-200C);

o

temperatura de refrigerare (4-80C).

Determinarea procentului şi timpului de supravieŃuire a spermatozoizilor după activarea lor
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cu:
o

apă

o

ser fiziologic

Fig. 34. Evaluarea caracteristicilor macroscopice ale spermei de P. spathula (foto Canon A460)

Fig.35 . Examinarea microscopică a spermei de P. spathula (foto Canon A460 oc: f21,5 X ob 40)
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Fig.36 . Examinarea microscopica a spermei de P. spathula (foto Canon A460 oc:f21,5 Xob90)l

Fig.37 . Forma şi dimensiunea spermatozoizilor de P. spathula – coloraŃie May-Grumwald-Giemsa (foto Optika )

Spermatozoizii au mişcări clare de înaintare în primele 5 minute de la activare. La 8 minute, doar
20 – 30 % mai prezintă mişcări de înaintare.
ObservaŃiile efectuate asupra spermei de P. spathula Ńinută la temperatura camerei, după o oră de
la prelevare:

•

la 2 minute de la activare cca. 80 – 90 % prezintă mişcări de înaintare;

•

la 5 minute – 50% mişcări de înaintare;

•

la 10 minute – 50% au mişcări anemice de înaintare (iar restul mişcări de pendulare);

•

la 15 şi 20 minute – întreaga masă spermatică cu mişcări foarte slabe de pendulare.

ObservaŃii asupra spermei de P. spathula Ńinută la temperatura camerei, la 2 ore de la prelevare:

•

după activare, cca. 30 % prezintă mişcări energice de înaintare;

•

la 5 minute numai 10% prezenta mişcări de înaintare, 50% de pendulare, iar restul
spermatozoizilor lipsiŃi de mişcare;

ObservaŃii asupra spermei de P. spathula Ńinută la temperatura camerei, la 4 ore de la prelevare:

•

prezintă mişcări caracteristice de înaintare dar energia vitală este mai scăzută;

•

la 5 minute de la activare numai 15 – 20% din spermatozoizi mai prezintă mişcări de
pendulare, restul inerŃi.
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Tabel nr.
Timpul de
Volum ConcentraŃie Mobilitate Densitate
Desime ImpurităŃi Culoare ObservaŃii
Spermă
supravieŃuire
după activare
nr.
(minute, secunde)
spermatozoizi
ml/
apă
ser
ConsistenŃă DMROA
1-10
miliard/ml
fiziologic individ
Prelevat spermă masculi data 19.04.2012, începând de la ora 0035
1’42” 6’ -9 ‘
9,6
36,11-46,19
9-10
Apoasă
D-M
Nu
Alb
2‘
murdartentă
cenuşie
10,3
8-9
Apoasă
M
Nu
Alb lăptoasă
1’10”
30”
8,6
3-4
Apoasă
M
Urină
Alblăptoasă
45”
3’30”
7,4
3,56
9
Apoasă
R
Nu
Alblaptoasă
4,5
8
Apoasă
M
Urina
AlbSperma
cenuşie aglutinată
Analizat sperma mascul 1, data 26.04.2012
1’48”
8’56”
9,6
9,1
Apoasă
D
Nu

SPERMOGRAMA UZUALA LA P. spathula

Tabelul 7

10
10
10
10
10
10

Mascul 4
Mascul 5

C

2,0
2,0-4,0
2,0-4,0
2,0-4,0
2,0-4,0

20,0
20,0
20,0
20,0
4,0-8,0
4,0-8,0

20,0

20,0
20,0
4,0-8,0
4,0-8,0
20,0

0

Temperatura de
păstrare

Analizat sperma mascul 1, data 21.04.2012
Mascul 1

13
13
13
13
13
13

13

10

Mascul 3

Apă
13
13
13
13

Aer

Temperatura la
recoltare 0C

19.04.2012, de la ora 0035
Mascul 1
10
10
10
10
Mascul 2
10

Data

24
48
72
96

2,0
1
4
24
24
48

2,5

2
24
24
48
2,5

-ore-

Nr.ore de la
recoltare

90/100
90
70/40
50/30
-/5-10

10/3
100
70/90
50
-

70/25

90/100
80/50
-/2-3
-

%

Procent de
activare

1’30” -1‘48”
1’30”
1’10”
45”
-

35”
1‘25”
55”
50” -55”
-

1‘35”

1’42” -2 ‘
1’20” -1‘45”
-

apă

6’56” -7‘
5’
5’
2’30”
1’20”

35”
6‘45”
3‘35”
2‘35”
-

5’

6’
10”
-

6’ -9 ‘

ser fiziologic

ObservaŃii

Sperma
activat

nu

s-a

mai
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Sperma s-a aglutinat

Materialul seminal nu sa mai activat
Sperma nu s-a activat,
aglutinare

Sperma de la un mascul
Sperma aglutinată nu sa mai activat

Tabel 8
TImpul de supravieŃuire după
activare – minute, secunde

Rezultate asupra supravieŃuirii spermatozoizilor la P. spathula după activare

II . ExperienŃele de reproducere realizate la S.C.D.P Nucet în perioada anilor 2002-2010, au relevat
faptul că masculii de poliodon pot ceda spermă pe o perioadă de 5-6 zile consecutiv, ca urmare a
stimulării hormonale a spermiaŃiei.
Cantitatea şi calitatea spermei influenŃază decisiv reuşita acŃiunilor de reproducere artificială. În
prima parte a sezonului de reproducere, masculii de poliodon cedează o cantitate redusă de spermă şi de
aceea se impune stimularea hormonală a spermiaŃiei. În acest sens pentru stimularea spermiaŃiei la
poliodon s-a testat potenŃialul extractului hipofizar de crap (CPP) administrat într-o singură doză şi cel al
hormonului sintetic Nerestin 5A, administrat în trei doze diferite . Masculii au fost injectaŃi o singură
dată cu Nerestin 5A în doze de 0,05; 0,1 sau 0,15 ml/kg.
Experimentul s-a derulat pe o perioadă de 5 zile din momentul stimulării hormonale.
S-au studiat comparativ efectele stimulării cu Nerestin 5A şi extract hipofizar asupra spermiaŃiei,
prin măsurarea volumului de spermă şi a numărului de spermatozoizi şi aprecierea motilităŃii spermei.
Greutatea medie a masculilor de poliodon folosiŃi la reproducere a fost cuprinsă între 8.325 şi
12.535 kg.
Reproducătorii au fost parcaŃi în staŃia de incubaŃie, în bazinele de prelată confectionate special
pentru aceasta categorie de peşti . Capacitatea unui bazin este de 4000 l apă; debitul de alimentare cu apă
este de 15 l/min., oxigenul dizolvat - 9,0 mg O2/l, temperatura apei 13 – 140C.
Pe parcursul perioadei experimentale reproducătorii au fost supravegheaŃi permanent, iar
temperatura apei s-a măsurat şi înregistrat din oră în oră.
Stimularea hormonală a masculilor s-a realizat după cum urmează:
-

Lotul 1: 0.05 ml Nerestin 5A, injectat intramuscular la doza de 0,05 ml/kg masă corporală.

Greutatea peştilor a fost de 8,3 ; 10,4; şi 11,52 kg cu o medie de 10,08 ± 0,9 kg.
-

Lotul 2: 0,1 ml Nerestin 5A /kg la doza de 0,1 ml. Greutatea peştilor a fost de 8,5; 9,1 şi 10,3

kg, cu o medie de 9,3 ± 0,6 kg.
-

Lotul 3: doza de 0,2 ml /kg Nerestin 5A. Greutatea peştilor a fost de 8,3; 11,7 şi 12,13 kg, cu

o medie de 10,71 ± 1,1 kg.
-

Lotul 4: extract hipofizar de crap dizolvat în ser fiziologic la 8 mg/ml şi injectat intramuscular

în doză de 4 mg-kg (volumul de soluŃie injectată 0,5 ml/kg). Greutatea peştilor a fost de 10,2; 12,1 şi
11,39 kg, cu o medie de 11,230 ± 0,7 kg.
-

Lotul 5: soluŃia ser fiziologic (0,5 ml/kg), a fost injectată intramuscular. Greutatea peştilor a

fost de 9,4; 10,2 şi 11,39 kg, cu o medie de 10,330 ± 1,11 kg.
Prelevarea spermei, s-a făcut cu seringi de plastic de 20 ml, uscate, prevazute la capăt cu o
canulă confecŃionată din tub de perfuzor, de 10 cm lungime. Fiecare masculul a fost contenŃionat, scos din
bazin si şters foarte bine de apă. În medie, de la un mascul, s-a recoltat cca. 80-100 ml spermă. Prin
această tehnică de prelevare a spermei se poate obŃine o cantitate apreciabilă de lichid seminal, fără a
risca sa fie contaminată de excremente sau apă.
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Aprecierea motilităŃii spermei s-a realizat cu ajutorul microscopului simplu (MC 1M -tip IOR).
CombinaŃia optică potrivită pentru acest control este ocular 10X cu obiectiv 20X sau 40 X. S-a utilizat o
lamă cu caroiaj (Burker). Frotiul a fost citit extemporaneu, conform metodei clasice cunoscute în practica
reproducerii artificiale după ce sperma a fost activată cu apă tehnologică.
ConcentraŃia spermei a fost determinată prin metoda hemocitometrică. Sperma s-a recoltat timp de
4 zile, o dată la 24 ore.
ConcentraŃia spermei a fost exprimată ca miliarde de spermatozoizi / ml spermă.
Volumul de spermă pe mascul şi numărul de spermatozoizi pe mascul, volumul de spermă pe
kilogramul de masă corporală a masculului şi numărul de spermatozoizi pe kilogramul de masă corporală
a masculului, au fost exprimate ca miliarde de spermatozoizi pe mascul şi respectiv miliarde de
spermatozoizi pe kilogramul de masă corporală (kg

– 1

) conform metodelor descrise de Linhart et al.

(1995).
Cea mai eficientă stimulare a spermiaŃiei a fost obŃinută cu Nerestin 5A comparativ cu soluŃia de
extract hipofizar de crap (CPP) şi martor. Volumul total de spermă pe mascul şi pe kilogramul de masă
corporală pe parcursul celor 4 zile de recoltare a spermei a fost semnificativ mai mare după injectarea cu
Nerestin 5A între 0,05 şi 0,15 mg/kg, faŃă de CPP sau martor.
Numărul total de spermatozoizi pe mascul şi pe kilogramul de masă corporală a crescut după o doză
cu Nerestin 5A de 0,2 mg/kg faŃă de doza cu 0,05 mg/kg sau ce cu 0,1 mg/kg .
Numărul total de spermatozoizi pe mascul şi pe kilogramul de masă corporală a fost mare în ziua 1
(33,62 x 109 pe mascul şi 5,46 x 109 kg -1), cel mai mare în ziua 2 (49,29 x 109 pe mascul şi 7,69 x 109 kg 1

), iar apoi uşor mai scăzut în ziua 3 (24,40 x 109 pe mascul şi 3,74 x 109 kg -1 ) şi ziua 4 (7,75 x 109 pe

mascul şi 1,19 x 109 kg -1). CPP a determinat doar un răspun slab şi a fost similar pentru tratamentul
simulat in cazul probei martor.
Volumul de spermă produs pe mascul şi pe kilogramul de masă corporală a fost semnificativ mai
mare între ziua 1 şi ziua 4 în cazul Nerestin 5A comparativ cu martorul, dar producŃia de spermatozoizi ca
număr de spermatozoizi pe mascul şi pe kilogramul demasă corporală a fost uşor mai ridicat din ziua 3
până în ziua 4 în cazul Nerestin 5A, comparativ cu martorul.
Motilitatea spermatozoizilor a fost observată regulat pe parcursul perioadei de 4 zile în fiecare
variantă experimentală. Procentul de spermatozoizi motili nu a fost diferită semnificativ între grupurile
experimentale pe parcursul perioadei de recoltare a spermei. Motilitatea spermei la 30 s după activarea
spermatozoizilor a fost similară în toate grupele pe parcursul experimentului cu o uşoară reducere în ziua
3.
CONCLUZII
Numărul de spermatozoizi recoltaŃi a fost semnificativ mai mare după injectarea cu 0,15 mg/kg
de Nerestin 5A (35,25 x 109 spermatzoizi/kg), aşa cum a fost descris de Mims (1999), Brown şi Mims
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(1999) sau comparativ cu injecŃia cu 4 mg/kg de CPP (4,39 x 109 spermatozoizi/kg) aşa cum a fost
raportat în cazul sturionului alb de Eenennaam et al. (1996).
ProducŃia medie zilnică de spermatozoizi pe kilogramul de masă corporală a fost de aproximativ
7,83 x 109 spermatozoizi/zi pe parcursul celor 4 zile după injectarea cu 0,15 mg/kg Nerestin 5A, mai
puŃin (aproximativ 5,69 x 109 spermatozoizi/zi) după injectarea cu 0,05 mg/kg Nerestin 5A, dar mult mai
puŃin (aproximativ 0,97 x 109 spermatozoizi/kg) la masculii injectaŃi cu CPP.
CPP-ul (extractul hipofizar de crap) nu a avut nici un efect, sau chiar un efect mic decât în cazul
peştilor martor fără tratament hormonal.
Chiar dacă aceastea au fost rezultate cuprinzătoare, nu avem o explicaŃie de ce cantitatea de
spermă a fost aşa de scăzută. Motilitatea spermei la 30 s de la activarea spermatozoizilor s-a dovedit a fi
similară în toate grupele cu o uşoară scădere în ziua 4.
Locul de injectare intraperitoneală în spatele uneia dintre înotătoarele pelviene este convenabil şi
produce un număr mare de spermatozoizi de bună calitate, motili până la 4,5 zile.
Injectarea hormonală a poliodonului a crescut numărul de spermatozoizi de aproximativ 5 ori faŃă
de poliodonul din lotul martor.
Injectarea a 0,05 până la 0,2 mg/kg LH-RHa, stimulează producŃia unei cantităŃi suficiente de
spermă pentru a efectua reproducerea artificială a poliodonului. Cantitatea totală de spermă disponibilă
pentru fecundarea icrelor ovulate poate fi crescută prin recoltarea repetată la intervale de 12 ore pe
parcursul a 4,5 zile şi depozitarea lichidului seminal nediluat timp de 3 – 4 zile la 4 0C.
III. Testarea motilităŃii spermei şi a procentului de fecundare după decongelare.
Pentru realizarea experimentelor de testare a motilităŃii spermei de P.spathula s-au utilizat doi
diluanŃi respectiv, diluantul modificat al lui Tsvetkova şi soluŃia salină echilibrată modificată a lui Hank.
Ca şi crioconservanti s-au folosit MeOH şi DMSO (5 şi 10 %).
În determinarea procentului de fecundare după decongelarea spermei au fost folosite icrele de la
o singură femelă. Zece grame de icre (aproximativ 1000 icre) au fost distribuite în vase uscate din sticlă.
CompoziŃia chimică pentru diluantul modificat al lui Tsvetkova este :(mT; 30 mM Tris, 23,4 mM
zaharoză, 0,25 mM KCl, pH 8,0, osmolaritatea: 82 mOsmol/kg;iar pentru soluŃia salină echilibrată
modificată a lui Hank (mHBSS; 8,0 g NaCl, 0,4 g KCl, 0,16 g CaCl2 2H2O, 0,20 g MgSO4 7H2O, 0,12 g
Na2HPO4 7H2O, 0,06 g KH2PO4, 0,35 g NaHCO3 şi 1,0 glucoză la litrul de soluŃie) cu apă distilată la o
osmolaritate de 100 mOsmol/kg.
În ambele experimente sperma fiecărui mascul a fost diluată 1 : 1.
CrioconservanŃii MeOH si DMSO s-au folosit în concentraŃii diferite, respectiv, 5 şi 10 %.
Probele de spermă au fost încărcate în paiete şi îngheŃate în vapori de azot lichid. După 3 minute, paietele
au fost scufundate în azot lichid. Ritmul mediu de răcire pentru crioprotectantul MeOH a fost 70 0C/min,
în timp ce pentru DMSO a fost de 66 0C/min.
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Înainte de decongelare şi folosire pentru fecundare, paietele au fost depozitate timp de 24 h în
cupe din plastic ataşate pe beŃe dispuse în vase Dewar umplute cu azot lichid (- 196 0C). S-au făcut în trei
repetiŃii (folosind probe de spermă de la fiecare mascul în parte ca repetiŃie). ConcentraŃia de
spermatozoizi din fiecare probă de spermă a fost determinată folosind o cameră de numărat tip Bruker, la
amplificarea 200 x şi 100 x pentru sperma diluată.
În primul set de experimente, au fost folosite icrele de la o singură femelă. Zece grame de icre
(aproximativ 1000 icre) au fost distribuite în vase uscate din sticlă. Probele de spermă au fost decongelate
într-o baie de apă la 40 0C timp de 15 secunde. Ulterior au fost evaluate din punct de vedere al motilităŃii
prin experimente de fecundare (tabel 9).
Tabel 9
Procentele motilităŃii şi fecundării după decongelarea spermei crioconservate de poliodon (n = 4 masculi)
DMSO
MeOH
Parametru
Diluant
5%
10 %
5%
10 %
Motilitatea
mHBSS
21
15
15
28
(%)
18
48
78
mT
28
Fecundarea
mHBSS
30
16
55
69
(%)
mT
35
15
70
68
DMSO = sulfoxid dimetil; MeOH = metanol; mHBSS = soluŃia salină echilibrată salină a lui Hanks; mT = diluantul modificat al
lui Tsvetkova; 5 şi 10 % = concentraŃiile crioconservantului.

Motilitatea a fost estimată folosind microscopia câmpului întunecat la amplificarea de 200 x.
Icrele au fost fecundate cu trei paiete (1500 µL) de spermă decongelată. Sperma proaspătă de la aceiaşi
masculi, în aceeaşi cantitate precum sperma congelată înainte de diluare), a fost folosită ca martor pentru
a monitoriza calitatea icrelor. GameŃii au fost activaŃi prin adăugarea a 10 -12 ml apă tehnologică. Icrele
au fost incubate într-un bazin din fibră de sticlă cu libera circulaŃie a apei (12 l/min).
Procentul de fecundare a fost determinat

în stadiile 4 – 8 prin analiză la microscop cu

amplificarea 5 x.
Motilitatea a fost estimată folosind microscopia câmpului întunecat la amplificarea de 200 x.
Icrele au fost fecundate cu trei paiete (1500 µL) de spermă decongelată. Sperma proaspătă de la aceiaşi
masculi, în aceeaşi cantitate precum sperma congelată înainte de diluare), a fost folosită ca martor pentru
a monitoriza calitatea icrelor. GameŃii au fost activaŃi prin adăugarea a 10 -12 ml apă tehnologică. Icrele
au fost incubate într-un bazin din fibră de sticlă cu libera circulaŃie a apei (12 l/min).
Procentul de fecundare a fost determinat

în stadiile 4 – 8 prin analiză la microscop cu

amplificarea 5 x.
În cel de-al doilea set de experimente, testele de fecundare şi eclozare au fost realizate cu sperma
congelată de la patru masculi, cu patru repetiŃii pe mascul. Probele de spermă au fost diluate 1:1 în
diluantul mT (descris anterior).
Probele de spermă au fost congelate în prezenŃa a 5 % MeOH ca şi crioconservant. CondiŃiile de
congelare şi decongelare au fost cele descrise anterior. Probele de spermă au fost depozitate într-un
depozit Dewar, în azot lichid (- 196 0C) timp de 20 de zile. În acest experiment, au fost folosite pentru
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fecundare, probe de câte 50 g icre (aproximativ 5000 icre). O probă de icre a fost fecundată cu conŃinutul
amestecat a cinci paiete de câte 0,5 ml de spermă decongelată. Adezivitatea icrelor a fost eliminată prin
descleierea într-o suspensie de nămol timp de 45 minute. IncubaŃia icrele s-a făcut în incubatoare
speciale. Au fost înregistrate procentele de fecundare între stadiile patru şi opt, precum şi procentele de
eclozare.
Referitor la aspectele legate de crioconservarea spermei de poliodon s-a constatat o creştere a
motilităŃii după decongelarea spermei crioconservate (tabel 10). Acest fapt a condus la obŃinerea unor
procente mai bune de fecundare şi eclozare. S-a observat că, motilitatea la decongelare, nu a avut o
influenŃă directă asupra procentului de fecundare.
Tabelul 10
Procentele de fecundare şi eclozare ale icrelor fecundate de poliodon cu
spermă decongelată provenită de la 4 masculi
Parametru
Fecundare (%)
Eclozare (%)

Mascul 1
82

Mascul 2
82

Mascul 3
72

Mascul 4
80

74

62

69

73

Utilizarea MeOH ca şi crioconservant duce la obŃinerea unor procente mai mari de motilitate şi
fecundare faŃă de DMSO indiferent de concentraŃia sau tipul diluantului.
ConcentraŃia de MeOH nu a prezentat un efect semnificativ asupra procentelor de fecundare şi
eclozare
Probele de spermă crioconservate cu DMSO au prezentat motilitate la decongelare similară cu a
celor congelate cu MeOH, indicând faptul că celulele au supravieŃuit proceselor de congelare şi
decongelare, dar şi-au pierdut capacitatea de a fecunda icrele.
S-a constat că 1,50 ml de spermă au fost suficiente pentru fecundarea a 50 g icre de poliodon.
Cantitatea si mai ales calitatea de material seminal

reprezintă un

mijloc principal de

intensivizare biotehnica a reproducŃiei si o pârghie importanta pentru creşterea prolificităŃii. Efectuarea
reproducŃiei artificiale fără controlul calităŃii materialului seminal este o greşeala tehnico-organizatorica
cu repercusiuni negative asupra indicilor de prolificitate, de aceea trebuie sa ase înŃeleagă corect
importanta teoretica si mai ales semnificaŃia practica deosebita a controlului calităŃii materialului seminal
asa cum este acceptata necesitatea controlului calităŃii seminŃelor agricole.
Realizarea unor spermograme uzuale cu indici de calitate a materialului seminal mascul si
evidenŃierea corelaŃiilor existente intre factorii de mediu si capacitatea fecundantă a spermatozoizilor
reprezintă una dintre preocupările noastre din acest an.
In Ńara noastră nu sunt încă elaborate standarde de calitate sau cel puŃin metodologii unice de
apreciere a calităŃii producŃiei de material de reproducŃie.
Studiul ecofiziologic al factorilor implicaŃi în realizarea funcŃiei reproductive la peştii de cultură
are o finalitate practică cu efecte economice indestructibile. ImportanŃa factorilor intrinseci şi extrinseci
în perpetuarea speciei prin procesul reproductiv, depinde de adaptarea speciei.
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1. Rezultatele experimentelor de creştere a larvelor de
Polyodon spathula în diferite sisteme
Creşterea larvelor de Polyodon spathula până la vârsta de 30 – 40 zile, este faza tehnologică
cunoscută sub denumirea de « predezvoltare », care corespunde etapei de creştere în perioada de
dezvoltare postembrionară, din momentul, eclozării până în momentul când puii capătă aspect asemănător
cu cel al adulŃilor şi ating greutăŃi de cca. 3 – 6 g şi lungimi de peste 70 – 90 mm.
Având în vedere faptul că această etapă este cea mai importantă şi mai dificilă în creşterea
speciei, cercetările realizate au avut ca obiectiv elaborarea unor tehnologii adaptate la condiŃiile din
România, accesibile agenŃilor economici, eficiente care să nu presupună investiŃii suplimentare mari,
uşor de aplicat şi cu randament biologic ridicat.
Cercetările realizate la S.C.D.P. Nucet, s-au concretizat în elaborarea tehnologiilor de dezvoltare
postembrionară, adaptate la condiŃiile concrete existente în fermele de acvacultură din România, care pot
fi aplicate uşor, în funcŃie de baza materială şi dotările existente, astfel:
-

Tehnologie de dezvoltare postembrionară în sistem extensiv, în bazine de pămant cu
suprafaŃă mică, utilizate la dezvoltarea postembrionară şi a altor specii, adaptată fermelor în
care nu există dotările specifice acvaculturii intensive;

-

Tehnologie de dezvoltare postembrionară în sistem intensiv, în bazinele de beton, amplasate
în incinte închise, de asemenea utilizate la dezvoltarea postembrionară a altor specii, care
există în majoritatea fermelor dotate cu staŃii de reproducere artificială, deci aplicarea
tehnologiei, nu presupune investiŃii suplimentare;

-

Tehnologie de dezvoltare postembrionară în sistem intensiv în căzi, adaptată fermelor de
acvacultură intensivă;

Pentru elaborarea tehnologiilor de creştere în perioada de dezvoltare postembrionară,
experienŃele s-au realizat în două etape:
-

o primă etapă cuprinsă între momentul eclozării şi trecerea la hrănirea exogenă, activă;

-

o a doua etapă de la începutul hrănirii active şi până la atingerea parametrilor de creştere
propuşi, respectiv greutatea medie de 6,0 – 8,0 g/ex şi 70 – 90 mm lungime.

2.1. Prelevarea şi parcarea larvelor în perioada de la eclozare
până la trecerea la hrănirea exogenă
Perioada de parcare a larvelor în incubatoarele şi carafele Nucet a fost de 8 – 10 zile, în funcŃie de
momentul trecerii la hrănirea activă.

59

Dimensiunea iniŃială a larvelor a fost cuprinsă între 12 – 13 mm, menŃinându-se la valorile
iniŃiale pe toată durata resorbŃiei sacului vitelin (6 – 8 zile), după care s-a înregistrat începerea creşterii în
lungime.
ResorbŃia sacului vitelin a fost însoŃită de procesul de diferenŃiere a tubului digestiv, care devine
funcŃional după aproximativ 8 zile, fapt dovedit de eliminarea unor resturi de vitelus. În acest moment,
piesele gurii erau dezvoltate şi mobile încă de la vârsta de 7 zile, deci se poate considera că larvele au
trecut la hrănirea mixtă la vârsta de 8 zile. Începând din acest moment, larvele au fost rărite ajungându-se
la 500 ex/incubator şi au fost hrănite „ad libitum„ timp de 3 – 4 zile, cu Artemia salina şi cladocere.
S-a observat că încă de la începutul hrănirii, larvele de Polyodon spathula pot ingera cladocere
(Daphnia sp.) cu dimensiuni de 1,5 – 2 mm. În condiŃiile administrării de nauplii de Artemia salina şi
cladocere, în acelaşi timp, s-a constatat, că larvele au preferat naupliile de Artemia salina (naupliile de
Artemia salina fiind roşii portocalii se evidenŃiază foarte bine în tubul digestiv al larvelor).
Administrarea de nauplii de Artemia salina, ca primă hrană exogenă s-a dovedit a fi foarte utilă,
atât pentru uşurarea selecŃiei în vederea transferului în bazinele de creştere în perioada de dezvoltare
postembrionară, cât şi datorită conŃinutului mare în proteină (> 50 % din greutatea uscată). Naupliile au
supravieŃuit şocului osmotic circa 2 ore, timp în care s-au menŃinut în masa apei, putând fi uşor capturate
de larvele de Polyodon spathula. S-a observat că în această primă etapă a hrănirii exogene, larvele caută
hrana pe fundul şi pereŃii juvelnicului, însă nu considerăm că acest fapt are semnificaŃia unui
comportament bentofag, ci se datorează concentrării hranei, în zona respectivă. (nauplii de Artemia salina
afectaŃi de şocul osmotic).
La sfârşitul perioadei de parcare, larvele cu lungimi de 14 – 18 mm aveau gura inferioară,
mobilă, branhii funcŃionale, tub digestiv diferenŃiat, comunicând cu vezica înotătoare (unicamerală);
pigmentarea este slabă, prezentând o aglomerare a pigmentului melanic în zona dorsală a craniului,
difuzând de–a lungul coloanei, până la linia laterală.
În privinŃa comportamentului, s-a observat că în primele zile de parcare larvele se mişcă
permanent şi aleator, manifestând însă un fototropism negativ; trecerea la hrănirea mixtă a fost însoŃită de
schimbarea modului de deplasare, mişcările larvelor devenind orientate, acestea deplasându-se în special
în apropierea juvelnicului (în incubatorul Nucet). Referitor la comportamentul de hrănire, s-a observat că
acestea preferă hrana de talie mai mare, se mişcă şi se hrănesc în toată masa apei, ingerând hrana
continuu.
În perioada de parcare şi hrănire în incubatoarele Nucet, dimensiunile larvelor au evoluat de la
12 mm lungime şi 16,5 mg iniŃial, la cca. 18 mm lungime şi 30 mg greutate, la trecerea în bazinele de
creştere în perioada de dezvoltare postembrionară.
Cercetările noastre au evidenŃiat faptul că oscilaŃiile temperaturii în perioada de dezvoltare
postembrionară au efecte negative, larvele prezentând următoarele simptome: inflamare a sacului vitelin,
curbarea coloanei, lipsă de mobilitate a pieselor gurii şi imposibilitatea de a ingera hrana. ParŃial aceste
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simptome pot fi puse şi pe seama unor tare genetice (Barton et al., 1998), dar similitudinea evoluŃiilor
larvelor în condiŃii de temperatură asemănătoare pe parcursul a trei experimente, pledează pentru ipoteza
şocului termic. În literatura de specialitate (Kevin & Doroshov, 1992) se menŃionează că temperaturile
optime pentru primele 30 de zile de viaŃă sunt cuprinse între 18 – 20 °C, iar temperaturile sub 16 °C
diminuează supravieŃuirea şi creşterea.
Rata medie de supravieŃuire după resorbŃia sacului vitelin şi trecerea la hrănirea activă, pe
parcursul a 6 ani de experienŃe, a fost de 65 %, cu limitele de 37 %, 69 % şi 95 %.

2.2. Tehnologie de dezvoltare postembrionară în sistem extensiv,
în bazine de pămant cu suprafaŃă mică
Polyodon spathula poate fi crescut în bazine de pământ de dimensiuni diferite. Sunt recomandate
însă, bazinele cu suprafeŃe mai mici, de cca. 0,5 ha. Datorită posibilităŃilor de supraveghere permanentă şi
de intervenŃie. Pentru creşterea speciei Polyodon spathula, cel mai frecvent se utilizează bazine cu
suprafeŃe de 0,8 – 2,0 ha., care oferă posibilitatea controlului permanent al parametrilor fizico-chimici ai
apei, în special a oxigenului dizolvat şi al dezvoltării vegetaŃiei în exces, care în bazinele cu suprafeŃe
mari constituie o problemă. Se recomandă ca bazinele să aibă fundul uscat cel puŃin 10 zile înainte de
inundare.
Bazinul de creştere trebuiesc inundat prin site cu ochiuri mici, pentru a preveni pătrunderea altor
specii de peşti sau a dăunătorilor, odată cu apa de alimentare. Inundarea şi fertilizarea bazinelor cu cca. 10
– 15 zile înainte de populare a asigurat dezvoltarea unei biomase zooplanctonice de 6 – 8 mg/l.
La creşterea în sistem extensiv hrana alevinilor şi puilor de Polyodon spathula, este în
exclusivitate alcătuită din zooplancton şi insecte acvatice. Grupurile zooplanctonice majoritare din
bazinele de creştere au fost cladocerele, copepodele şi rotiferele. Cladocerele în special Daphnia sp. sunt
hrana preferată de polyodoni (Michaletz et al., 1982) probabil pentru că sunt suficient de mari şi înoată
încet, putând fi mai uşor detectate şi capturate. Când specia are aproximativ 7 – 8 cm lungime totală, puii
de Polyodon spathula încep să se hrănească şi prin filtrare şi pot utiliza şi copepodele care înoată mai
repede. Atât copepodele cât şi cladocerele au o rată reproductivă ridicată şi răspund la acŃiunile de
fertilizare a apei.
Cele mai bune rezultate în dezvoltarea şi susŃinerea populaŃiilor de cladocere, s-au obŃinut
utilizând îngrăşămintele organice: gunoiul de grajd, gunoiul de pasăre, borhotul de bere, drojdia de bere,
dozele de aplicare fiind stabilite în funcŃie rezultatele analizelor de laborator. În general, majoritatea
fertilizanŃilor s-au aplicat în doze de 50 – 500 kg/ha. Fertilizarea poate fi făcuta într-o singură doză, sau
în doze săptămânale pe parcursul sezonului de creştere. Au fost preferate dozele săptămânale, astfel încât
să permită monitorizarea calităŃii apei şi a dezvoltării zooplanctonului, în funcŃie de rezultate, stabilinduse mărimea dozei şi momentul aplicării.
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Fertilizarea bazinelor a fost întreruptă când concentraŃia oxigenului solvit a scăzut sub 3 mg/l
dimineaŃa devreme.
În situaŃia în care culturile de zooplancton au fost greu de iniŃiat, s-a procedat la sporirea acestora
prin popularea bazinelor experimentale cu zooplancton provenit din culturi separate. S-au populat între 6
– 14 cladocere/l.
Popularea larvelor s-a realizat, în momentul când acestea au trecut la hrănirea activă, de regula la
vârsta de 8 – 10 zile. Au fost experimentate densităŃi de 20.000, 40.000 şi 60.000 ex/ha.
Datele privind, creşterea în lungime şi greutate şi supravieŃuirile înregistrate în perioada de
dezvoltare postembrionară, în bazine de pământ, în variantele experimentale realizate, sunt prezentate în
tabelul 13.
Tabelul 13
Indicii tehnologici realizaŃi în experimentele de dezvoltare postembrionară
în sistem extensiv, în bazine de pământ
Varianta
experimentală

Varianta I
Varianta II

Densitatea de populare
(larve de 10 zile)
Total ex.
Ex/ha
10.000
20 000

20.000
40.000

SupravieŃuire la 40 zile
Total ex.

Ex/ha

2.500
4.400

5.000
8.800

W (g/ex) /
TL (mm)
8,2 / 118
6,5 / 105

SupravieŃuire
%
25
32

Analizând rezultatele creşterii în sistem extensiv se constată că nu există diferenŃe semnificative
între cele două variante experimentale, în ceea ce priveşte creşterea în lungime şi greutatea medie
individuală a puilor. Cele mai bune rezultate de creştere s-au obŃinut în varianta experimentală de 40.000
ex/ha. În această variantă după 35 – 40 de zile de la populare s-au obŃinut pui cu greutăŃi medii cuprinse
între 5 g/ex şi 7,9 g/ex şi un procent mediu de supravieŃuire de 32 %.
Dacă în ceea ce priveşte creşterea puilor în greutate şi lungime nu există diferenŃe mari între
variantele experimentale, producŃia de pui pe bazin este puternic influenŃată de procentele de
supravieŃuire.
Cei mai importanŃi factori care determină supravieŃuirea sunt calitatea apei şi densitatea
zooplanctonului. Când densitatea zooplanctonului este mare, creşterea este rapidă, rata zilnică a creşterii
este de 2,4 mm/zi (Michaletz et al., 1982).
În experimentele noastre, procentul de supravieŃuire al puilor a avut limite de variaŃie destul de
apropiate între variantele experimentale, valorile cele mai scăzute înregistrându-se la creşterea în
densitate de 2.0000 ex/ha. La sfârşitul perioadei de creştere, respectiv după 40 zile, exemplarele de
poliodon din această variantă experimentală au avut greutăŃi de 8,2 g/ex şi lungimi de 118 mm. În
varianta experimentală cu cel mai bun procent de supravieŃuire, peştii au prezentat următoarele
caracteristici biometrice, greutatea 6,5 g/ex şi lungimea 105 mm. Pe lângă abundenŃa hranei şi condiŃiile
de mediu, o influenŃă negativă a avut-o prezenŃa prădătorilor (insecte, păsări şi animale ihtiofage).
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Pentru combaterea acestora bazinele experimentale au fost protejate prin împrejmuirea cu plasă
şi acoperirea lor cu o reŃea de aŃă pescărească (Fig. 42 a şi b).

a

b

Fig. 42. Protejarea bazinelor de predezvoltare: a – vedere laterală; b – vedere de sus

PotenŃialele probleme ale creşterii în bazinele de pământ
Bazinele destinate creşterii speciei Polyodon spathula trebuiesc supravegheate permanent pentru
a monitoriza creşterea şi supravieŃuirea şi pentru a depista la timp eventualele probleme. Dacă prezenŃa
vertebratelor prădătoare şi dezvoltarea în exces a vegetaŃiei acvatice pot fi sesizate uşor, în ceea ce
priveşte calitatea apei şi problemele determinate de apariŃia bolilor, necesită o atenŃie mai mare şi analize
complete. Aceşti factori cumulaŃi pot produce mari pierderi, dacă nu sunt sesizaŃi la timp.
Insectele acvatice cum sunt luntraşul, gândacul negru, cărăbuşul de apă, pot consuma larvele de
Polyodon spathula. Multe din aceste insecte pot fi eliminate prin golirea şi uscarea completă a bazinelor.
Se mai folosesc insecticidele comerciale, însă cu mare atenŃie deoarece sunt toxice pentru puii de
Polyodon spathula şi pentru zooplancton. Dacă se utilizează după popularea cu larve, ele nu vor fi
administrate mai devreme de 20 – 30 de zile de la populare.
Scoicile densităŃile mari ale scoicilor pot provoca tulburarea apei, prin scormonirea fundului
bazinului şi de asemenea, se hrănesc cu zooplancton. Combaterea lor se realizează cu diverse insecticide,
însă trebuie bine dozate, deoarece sunt extrem de toxice pentru dezvoltarea zooplanctonului.
Vertebratele răpitoare păsările răpitoare produc pagube mari în bazinele populate cu polyodon.
Îndepărtarea lor se realizează cu plasă întinsă peste bazin şi cu petarde. Broaştele, şerpii, guzganii şi
vidrele produc de asemenea pagube mari, consumând puii de Polyodon spathula.
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VegetaŃia acvatică macrofitele acvatice şi algele filamentoase pot fi o problemă serioasă pentru
bazinele de creştere a speciei Polyodon spathula. Puii sunt “slabi înotători”, se încurcă în vegetaŃie şi mor.
Pentru combaterea vegetaŃiei se utilizează mai multe erbicide, dar numai după analiza atentă, privind
efectele asupra zooplanctonului. Majoritatea se utilizează înainte de populare, sau după ce larvele au
vârsta de 20 – 30 de zile.
Calitatea apei calitatea apei trebuie monitorizată permanent, mai ales dacă bazinele sunt
fertilizate. Valoarea oxigenului solvit trebuie să nu scadă sub 4 mg/l, sub această limită, fertilizarea
bazinului trebuie sistată. Nivelul oxigenului poate fi crescut prin curent de apă proaspătă, sau prin aerarea
apei, prin metode mecanice. Dacă este utilizat un dispozitiv de aerare mecanică, acesta trebuie ecranat cu
o sită, pentru a evita rănirea puilor de Polyodon spathula. Puii nu sunt foarte afectaŃi de variaŃiile largi ale
alcalinităŃii şi durităŃii totale. Ele pot fi modificate prin administrarea amendamentelor, pentru creşterea
capacităŃii de tamponare şi pentru neutralizarea influenŃei acidităŃii solului. Temperaturile optime pentru
creşterea speciei Polyodon spathula sunt cuprinse între limitele de 18 – 26 °C. Temperaturile peste 26
°C, provoacă inapetenŃă şi scăderea cantităŃilor de zooplancton, care afectează negativ creşterea puilor
(Rosen & Hales, 1981). Temperaturile ridicate, pot fi uneori scăzute, prin alimentarea cu apă rece.
Bolile nu constituie o problemă majoră la creşterea puilor de Polyodons pathula Mici probleme
pot fi provocate de paraziŃii externi, în special Trichodina, Scyphidia şi Costia. Aceste parazitoze pot fi
tratate eficient cu permanganat de potasiu, în doze de 2 mg/l, adăugând suficient reactiv până ce se
menŃine culoarea cafenie. Nu se recomandă utilizarea sulfatului de cupru, deoarece el este foarte toxic.
Formaldehida nu va fi utilizată în doze mai mari de 75 mg/l, deoarece devine stresantă pentru peşti.
2.3. Tehnologie de dezvoltare postembrionară în sistem intensiv,
în bazine betonate
ExperienŃele realizate au avut ca obiective stabilirea densităŃilor optime de populare, stabilirea
modalităŃilor de hrănire, a intervenŃiilor tehnologice care se realizează în această etapă de creştere şi
factorii care o influenŃează.
Pentru elaborarea tehnologiei de creştere în perioada de dezvoltare postembrionară, în sistem
intensiv s-au testat două densităŃi de populare: 100 ex/m3 şi 200 ex/m3. Hrănirea puilor s-a realizat
exclusiv cu zooplancton.
Valorile principalilor indici tehnologii realizaŃi la sfârşitul perioadei de 35 de zile sunt prezentate
în tabelul 14.
Tabelul 14
Indicii tehnologici realizaŃi în experimentele de dezvoltare postembrionară
în sistem intensiv, în bazine de beton
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Varianta
experimentală

Densitatea de populare
(larve de 10 zile)
Total ex.
Ex/m3

Varianta I
Varianta II

12.000
24.000

SupravieŃuire la 40 zile
Total ex.

Ex/m3

7.800
12.240

65
102

100
200

W (g/ex) /
TL (mm)
9,7 / 142
6,1 / 130

SupravieŃuire
%
65
51

Din tabelele de mai sus se poate observa că în ambele variante experimentale rezultatele sunt
comparabile cu cele

citate in literatura de specialitate. MenŃionăm faptul ca din punct de vedere

hidrochimic, nu au apărut diferenŃe semnificative între cele două bazine de creştere şi nici evoluŃii
periculoase pentru pui. De asemenea, nu s-au înregistrat mortalităŃi datorate unor îmbolnăviri sau
parazitări în masă. Singura variabilă a fost densitatea de populare.
DiferenŃele de creştere între cele doua loturi pot fi explicate atât prin densitatea de populare
diferită, dar mai ales, prin dinamica densităŃii cladocerelor în cele doua bazine, care considerăm că a
influenŃat şi procentul de supravieŃuire. Astfel, în bazinul nr. 1, densitatea cladocerelor a înregistrat un
maxim de cca. 1.500 ex/l, în ziua a 11-a a perioadei de dezvoltare postembrionară şi valori minime sub
100 ex/l, în ziua a 15-a şi a 26-a a perioadei. De altfel, în doua jumătate a intervalului densitatea
cladocerelor nu a crescut peste 250 ex./l., maxima înregistrându-se în ziua a 18-a (Fig. 43a).
În bazinul nr. 2 evoluŃia a fost asemănătoare, cu un maxim în ziua a 11-a, de cca. 1700 ex/l, dar
valoarea minimă înregistrată a fost de 150 ex/l, în ziua a 23-a. În a II-a jumătate a intervalului densitatea
cladocerelor nu a scăzut sub 150 ex/l (Fig.44a).
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Fig. 43. Dinamica densităŃii cladocerelor (a) şi a creşterii în lungime şi greutate (b) în bazinul 1
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Fig. 44. Dinamica densităŃii cladocerelor (a) şi a creşterii în lungime şi greutate în bazinul 2
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Calitatea şi cantitatea zooplactonului sunt factorii care influenŃează considerabil creşterea şi
supravieŃuirea puilor în această etapă. Dacă în primele 10 – 15 zile densitatea cladocerelor se situează în
jurul valorii de 1.500 – 2.000 ex/l, în cea de a doua jumătate a intervalului, densitatea cladocerelor ca
urmare a creşterii consumului nu depăşeşte 250 ex/l.
Analizând dinamica creşterii puilor de Polyodon spathula în lungime şi greutate, se constată că
panta curbelor ce descriu creşterea în greutate, creşte brusc începând din ziua a 16-a, moment în care puii
depăşesc lungimea de 70 mm. Această evoluŃie confirmă observaŃiile noastre (Vizitiu et al., 1992.,
Costache et.al. 2004) precum şi unele afirmaŃii din literatura de specialitate (Michaletz et al., 1982),
conform cărora, în momentul în care puii ating dimensiunea de 70 – 80 mm, aparatul filtrator, deşi
insuficient dezvoltat, devine funcŃional. Din acest moment, puii se hrănesc atât prin capturarea de
exemplare mari de Daphnia sp. cât şi prin filtrare, cele două moduri de hrănire fiind folosite alternativ, în
funcŃie de densitatea zooplanctonului şi de dimensiunea organismelor trofice. Autorul mai sus menŃionat,
afirmă că din momentul începerii hrănirii alternative şi până la atingerea lungimii de 250 mm, puii de
Polyodon spathula trec printr-o perioadă critică, în care densitatea zooplanctonului este un factor
determinant pentru creştere şi supravieŃuire. Deşi au posibilitatea filtrării, consumul de energie necesar
trecerii de la un mod de hrănire la altul şi căutării hranei (în cazul densităŃilor mai mici ale
zooplanctonului) întârzie dezvoltarea aparatului filtrator şi, implicit încetineşte creşterea.
Un alt factor care influenŃează creşterea şi supravieŃuirea puilor în această etapă este temperatura.
Din experienŃele desfăşurate de noi, s-a constatat o stagnare a creşterii ca urmare a temperaturilor scăzute
care apar de obicei la începutul perioadei de dezvoltare postembrionară, fapt care afectează nu numai
ritmul de creştere al puilor, dar şi densitatea zooplanctonului în bazinul de creştere şi în culturi.

2.4. Tehnologie de dezvoltare postembrionară în sistem superintensiv,
în căzi din fibră de sticlă
În SUA, metodele de creştere intensivă a speciei Polyodon spathula au fost abordate în anii 70,
când cercetările au demonstrat că specia poate fi crescută în captivitate în căzi şi hrănită cu furaje
artificiale (Mims, 2001).
Creşterea intensivă prezintă avantajul că mediul de creştere poate fi în totalitate controlat, iar
furajele artificiale sunt disponibile tot timpul anului, administrarea lor este uşoară şi poate fi automatizată,
sunt stocate uşor, se pot introduce în furaje medicamente şi biostimulatori, nu introduc boli şi paraziŃi şi în
general, se reduc costurile programului de hrănire.
ExperienŃele de creştere în perioada de predezvoltare în sistem superintensiv s-au desfăşurat în
10 căzi tip Ewos din fibră de sticlă cu un volumul util de 1000 litri. Căzile sunt de formă rectangulară şi
sunt alimentate printr-o conductă prevăzută cu robinete, iar evacuarea se realizează central, cu crearea
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unui curent circular. ÎnălŃimea optimă a stratului de apă este de 0,40 – 0,60 m. Alimentarea căzilor s-a
realizat cu apă de heleşteu, debitul de alimentare fiind de 7 – 15 l/minut, în funcŃie de temperatură.
S-au realizat două variante experimentale: creşterea în densitate de 5 ex/l şi creşterea în densitate
de 10 ex/l, pentru fiecare variantă utilizându-se câte cinci căzi. Larvele au fost populate în căzi după
trecerea la hrănirea activă, la vârsta de 10 zile.
În ambele variante experimentale puii au fost hrăniŃi atât cu zooplancton cât şi cu furaje
artificiale. Zooplanctonul administrat (în special Daphnia sp.) a provenit din bazinele de creştere şi din
culturi şi a asigurat hrana iniŃială. Daphniile au fost menŃinute în densităŃi ridicate, în căzi, pe parcursul
primei săptămâni, asigurând o rezervă de hrană suficientă.
La 7 zile de la populare, s-a început şi administrarea furajului artificial, sub formă de granule cu
dimensiuni de 0,5 mm. Furajul utilizat a avut un conŃinut în proteină brută de 45 %. După 3 zile, se
observă că pui de Polyodon spathula încep să consume furaje, iar după 13 – 18 zile majoritatea puilor
acceptă furajul.
Pe măsură ce larvele au început să consume furaje artificiale, zooplanctonul s-a administrat în
cantităŃi descrescătoare, de două ori pe zi, apoi odată pe zi pentru următoarele 10 zile, iar apoi sporadic.
Zooplanctonul s-a administrat un număr total de 20 de zile înainte de trecerea la hrănirea exclusiv cu
hrană artificială. După trecerea la hrănirea cu furaje s-a continuat creşterea până la atingerea parametrilor
biotehnologici propuşi. RaŃia de hrană s-a administrat după sistemul “ad libitum“ la intervale de 1 – 2
ore.
S-a observat că unele exemplare de Polyodon spathula, consumă furajele de la suprafaŃa apei
înainte ca ele să se scufunde, altele consumă furajele din masa apei, iar altele consumă furajele din
apropierea fundului, dar nu le consumă pe cele deja căzute pe fundul căzilor. Aceste observaŃii au dus la
îmbunătăŃirea reŃetelor de furaje, astfel încât granulele să rămână cât mai mult în masa apei.

Experimentele de creştere în sistem superintensiv în căzi s-au derulat pe o perioada de 35 de
zile, respectiv 600 – 700 grade zile.
Temperatura medie pe durata desfăşurării experienŃelor a fost cuprinsă între 17,2°C şi 21,5°C.
Căzile au fost curăŃate zilnic şi iluminate permanent.
Rezultatele obŃinute la creşterea puilor în sistem superintensiv în căzi sunt prezentate în tabelul
15.
Tabelul 15
Indicii tehnologici înregistraŃi în experimentele de creştere postembrionară în căzi
Varianta
experimentală

Densitatea de populare
(larve de 10 zile)
Total ex.
Ex/l

SupravieŃuire la 40 zile
Total ex.

Ex/l

W
(g/ex)

SupravieŃuire
%
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Varianta I
Varianta II

5.000
10.000

5
10

2.650
12.240

2,65
4,1

8,64
6,7

53
41

În ambele variante tehnologice rezultatele de creştere si supravieŃuire sunt bune, obŃinându-se pui
cu greutăŃi medii de aproximativ 8 g/ex în varianta I şi 7 g/ex în varianta a II-a. Din cauza faptului că nu
toŃii puii se adaptează la hrănirea cu furaje şi în acelaşi timp apar diferenŃieri mari între indivizi, ceea ce
favorizează canibalismul, astfel se explică diferenŃele între cele două variante la procentele de
supravieŃuire, care sunt mai mici în varianta cu densitate mai mare. Această diferenŃă a apărut pe fondul
manifestărilor tipice de supraaglomerare care a accentuat fenomenul de canibalism (Fig. 45). Odată cu
rărire puilor aceste manifestări au dispărut.

Fig. 45. Pui de Polyodon spathula în vârsta de 35 zile

ExperienŃele au demonstrat faptul că Polyodon spathula poate fi crescut în sistem superintensiv şi
hrănit cu furaje artificiale. Totuşi, creşterea superintensivă a speciei, este o metoda dificilă care necesită o
atenŃie sporită. Deşi prezintă avantajul că mediul de creştere poate fi controlat, iar furajele sunt
disponibile tot timpul anului, puii trebuie evaluaŃi şi sortaŃi periodic, ceea ce necesită dotări speciale –
bazine mici, căzi şi forŃă de muncă.

2. Concluzii
Rezultatele experienŃelor de creştere pâna la vârsta de 30 – 40 de zile, desfăşurate în cadrul
S.C.D.P. Nucet, sunt comparabile cu cele citate în literatura de specialitate (Semmens & Shelton, 1986,
Rosen & Hales, 1981. Michaletz et. al., 1982,). Analizând rezultatele obŃinute se constată că:
-

creşterea poliodonului până la vârsta de 30 – 40 zile reprezintă etapa cea mai dificilă şi
complexă din procesul de cultură al speciei;

-

specia Polyodon spathula se poate creşte în oricare dintre sistemele descrise, fiecare
prezentând avantaje dar şi dezavantaje;
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-

la creşterea în sistem extensiv, principalele dificultăŃi au fost imposibilitatea unui control
riguros asupra parametrilor fizico–chimici ai apei, asigurarea hranei în cantităŃi suficiente şi
limitarea acŃiunii prădătorilor, cu efecte negative asupra supravieŃuirii larvelor;

-

creşterea în bazine de beton permite obŃinerea unor pui cu greutăŃi medii de cca. 6 – 9 g/ex şi
supravieŃuiri de cca. 50 – 60 %. Dotările minime necesare pentru acest sistem de creştere
sunt: bazine de beton, în elevaŃie, de preferat acoperite, cu volumul de 50 – 200 m³, prevăzute
cu sisteme de filtrare la alimentare şi evacuare şi existenŃa culturilor de Daphnia sp. sau alte
surse de zooplancton viu;

-

creşterea superintensivă a speciei Polyodon spathula, este o metoda care necesită o atenŃie
sporită. Cultura în sistem superintensiv cu hrănire mixtă, prezintă avantajul că mediul de
creştere poate fi în totalitate controlat, iar furajele artificiale sunt disponibile tot timpul
anului, administrarea lor este uşoară şi poate fi automatizată, sunt stocate uşor, se pot
introduce în furaje medicamente şi biostimulatori, nu introduc boli şi paraziŃi şi în general, se
reduc costurile programului de hrănire. Polyodon spathula poate fi obişnuit să consume
furaje artificiale, însă trebuie evitate supraaglomerările. Puii trebuie evaluaŃi şi sortaŃi
periodic, ceea ce necesită dotări speciale – bazine mici, căzi şi forŃă de muncă.
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