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Capitolul

I.

5

CREȘTEREA ȘI
DEZVOLTAREA ANIMALELOR

Creșterea (acumularea de masă corporală, creșterea taliei, lungimilor sau
circumferinței) și dezvoltarea (diferenţierea calitativă și funcţională – schimbarea
compoziției, structurii sau capacității) animalelor domestice sunt procese
influențate de o serie de factori (interni sau externi), într-un context dat de baza
ereditară. Atât creșterea cât și dezvoltarea sunt procese ontologice care pot fi
monitorizate, atât din perspectiva bazei ereditare, cât și din cea a factorilor de
influenţă.
Procesul de creștere și dezvoltare corporală trebuie urmărit permanent (prin
cântăriri periodice, monitorizarea sănătății ș.a.), pentru a identifica din timp dacă
animalele se încadrează în indicii de creştere ai rasei respective (vezi partea I,
capitolul 4) și pentru stabilirea valorii zootehnice și economice a animalului – vezi
stabilirea clasei parțiale după creștere și dezvoltare corporală. Monitorizarea
creșterii și dezvoltării sunt esențiale pentru a se putea interveni în timp real în cazul
“rămânerilor în urmă”, pentru susținerea creșterilor compensatorii.
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5.1. Bazele biologice ale creşterii și dezvoltării
Organismele vii sunt produsul interacțiunii dintre baza ereditară (genotip) și
mediul în care aceasta s-a dezvoltat. În această interacțiune, uneori predomină
factorii legați de baza ereditară, alteori predomină factorii de mediu. Încă de la
început, de la amfimixia spermatozoidului cu ovulul, când are lor formarea
zigotului, și până la senescență, organismele vii trec prin procese complexe ontogeneza.

Definiție:
Ontogeneza este procesul de creștere și dezvoltare a unei ființe vii, cuprinzând
toate transformările, de la stadiul de embrion până la sfârșitul vieții.

Creşterea și dezvoltarea sunt cele două laturi calitativ distincte ale
procesului de ontogeneză. Acestea se desfăşoară diferit în funcţie de factorii care
le influenţează. Scolastic, în funcţie de ritmul și raportul desfășurării lor se
deosebesc următoarele situaţii:
creştere rapidă și dezvoltare înceată caracterizată prin dobândirea rapidă a
masei corporale și ritmul lent de desfășurare a transformărilor calitative. Se doreşte
această situație pentru animalele de carne și grăsime, care pot realiza sporuri mari
dacă sunt supuse îngrăşării timpurii;
creştere și dezvoltare rapide, situație întâlnită la animalele precoce;
creştere lentă și dezvoltare rapidă - apare atunci când masa corporală se
dobândește lent, iar dezvoltarea se realizează rapid. Situaţia este frecventă la
rasele de taurine de lapte și la găinile specializate pentru producția de ouă;
creştere și dezvoltare lente - caracteristice animalelor tardive (rase
primitive și unele rase locale), cu eficiență economică redusă.
5.2. Particularitățile creşterii
Creșterea presupune acumularea de masă corporală, creșterea taliei,
lungimilor sau circumferințelor. Creșterea are loc atât în perioada intrauterină, cât
și în cea extrauterină, fiind rezultatul a trei procese majore: hiperplazie care
presupune multiplicarea celulară prin diviziune mitotică; hipertrofie, caracterizată
prin creşterea în volum a celulelor țesuturilor și acumularea treptată de substanţe
care generează extinderea (acreția).

100 |

HUTU, OLDENBROEK & WAAIJ

CREȘTEREA ȘI DEZVOLTAREA
Definiție
Creşterea reprezintă interacţiunea coordonată a proceselor biologice şi chimice,
care încep cu fecundarea ovulului şi se încheie la vârsta adultă, având ca finalitate
edificarea organismului animal.
Evaluarea creşterii (evoluţia masei corporale şi a conformației) se apreciază
prin intermediul mai multor indicatori: energia de creştere, viteza de creştere,
intensitatea de creştere şi coeficientul de creştere.
Energia de creştere: reprezintă capacitatea organismului de a atinge la
vârsta adultă o anumită greutate corporală specifică speciei. Energia de creştere
este influenţată de specie, rasă şi individualitate şi de mediul ontogenetic. Energia
de creştere este neuniformă; iniţial este redusă, după care se măreşte treptat,
atingând un vârf maxim, după care urmează o fază de stagnare.
Exprimarea grafică a energiei de creştere este prin curba de creştere
ponderală. Curba de creştere are o formă sigmoidă (se prezintă sub forma literei S
- vezi figura 5.1), cu două segmente distincte: primul reflectă creşterea accelerată,
datorită multiplicării şi creşterii dimensiunilor, cu punctul de inflexiune la pubertate
(8-9 luni la viţel), când se înregistrează 40% din greutatea adultului, şi al doilea
reflectă creşterea ponderală întârziată.
Viteza de creştere exprimă cantitatea creşterii pe unitatea de timp; poate să
fie absolută (sporul mediu zilnic) sau relativă (proporția creşterii faţă de masa
inițială).

Figura 5.1. Reprezentarea grafică a creşterii
1 – curba creşterii; 2 – curba vitezei absolute de creştere; 3 – curba intensității de
creştere
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Ca şi energia de creştere, sporurile de creştere manifestă aceeaşi tendință
de creştere ascendentă până la pubertate. După această fază, sporul de creştere
are un caracter descendent.
Intensitatea de creştere reprezintă creşterea masei corporale într-o
anumită unitate de timp. Intensitatea creşterii dimensiunilor corporale variază;
unele dimensiuni au intensitatea de creştere mare în perioada prenatală și mai
redusă în cea postnatală, iar altele invers. Indiferent de intensitate, creşterea
generează modificări ireversibile ale indicilor corporali (vezi capitolul precedent).
Spre exemplu, la vițel creşterea masei corporale în perioada intrauterină reprezintă
6% din greutatea de adult, are 55-60% din talie şi înălțimea crupei, 40-50% din
lungimi şi 30-40% din lărgimi. Ca urmare a intensității diferite de creştere a
regiunilor corporale, viţelul la naştere apare cu greutate mică, înălțimi mari, lungimi
intermediare şi lărgimi reduse comparativ cu valorile adultului.

5.3. Particularitățile dezvoltării
Dezvoltarea se derulează pe parcursul a două perioade, distincte: perioada
intrauterină (prenatală) şi cea extrauterină (postnatală), astfel:
- perioada prenatală are stadiile zigot, embrion şi făt este perioada în care se
formează toate organele; unele încep să funcționeze (cordul, ficatul ș.a.), iar altele
nu (pulmonul). Dependent de stadiile acestei perioade sunt necesare diferite
condiţii de întreținere și niveluri de hrănire ale femelelor gestante, pentru ca, la
final, produșii rezultați să fie bine dezvoltați;
- perioada postnatală are etapele juvenilă, adult şi bătrânețe. Dependent de
specie, în etapa juvenilă (tinerețe) se pot diferenția stadii cum sunt: stadiul
colostral, stadiul de alăptare, stadiul de înţărcare, stadiul de pubertate. Etapa de
adult se caracterizează prin încetinirea creşterii şi dezvoltării; la sfârşitul etapei
organismul utilizează toate funcțiile și atinge dezvoltarea maximă. În etapa
senescenței (bătrânețe) creşterea şi dezvoltarea încetează și are loc diminuarea
funcţiilor vitale. În perioada post-uterină dezvoltarea este asigurată de complexul
neurohormonal și de factorii de mediu, care interferează și influenţează fiziologia.
Definiție:
Dezvoltarea reprezintă diferenţierea celulară și specializarea țesuturilor și
organelor; aceasta se realizează progresiv şi ireversibil spre vârsta adultă, și
retrogresiv spre seneșcență, antrenând modificarea formelor, proporțiilor,
compoziției chimice şi funcțiilor organismului.
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1 – țesut nervos;
2 – țesut osos;
3 – țesut muscular;
4 – țesut gras.

a – grăsime internă;
b – grăsime
intermusculară;
c – grăsime
subcutanată;
d – grăsime
intramusculară.
Redesenat după,
Dudouet 2003.

Figura 5.2. Creșterea și dezvoltarea țesuturilor
Această periodizare evidențiază și unele particularităţi specifice: practic,
formarea tuturor organelor are loc în perioada uterină (la mamifere) sau în
interiorul oului (la păsări); ca urmare, perioada intrauterină se caracterizează prin
condiţii de mediu constante, mai greu de influenţat.
În sistemele funcționale, cum ar fi sistemul locomotor, dezvoltarea poate
avea loc ca răspuns direct la creșterea masei corporale. De exemplu, pe măsură
ce un animal crește, devine necesară utilizarea intensă a sistemului muscular
pentru a se opune gravitației și, în consecință, pot exista modificări ale
proprietăților fiziologice ale masei musculare. Modificări funcționale similare apar,
de asemenea la schelet, în sistemul digestiv, cardiovascular ș.a. După ce
creșterea a încetat la adult, schimbările de dezvoltare continuă pe măsură ce
animalul trece prin maturitate spre senescență. Dezvoltarea generează schimbări
direcționate către realizarea unei compoziții, structuri sau abilități mature. Cu toate
acestea, modificările retrogresive asociate vârstei înaintate generează diminuarea
compoziției, structurii și abilităților, aspecte care sunt, de asemenea, modificări de
dezvoltare (asociate senescenței).
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Practic, dezvoltarea și senescența sunt doar etapele timpurii și târzii ale
ontogenezei, reprezentând parcursul unui animal individual de-a lungul vieții. Deși
unele aspecte ale creșterii, cum ar fi, spre exemplu, depunerea grăsimilor, par a fi
reversibile, acest lucru este rareori adevărat pentru procesele de dezvoltare. Pe
măsură ce un animal crește, au loc, simultan, schimbări numeroase generate de
dezvoltare. Aceste modificări nu sunt de obicei anulate dacă un animal pierde în
greutate. De exemplu, creșterea generată de o acumulare reversibilă a
trigliceridelor stocate în celulele adipoase poate fi însoțită de o creștere a
numărului și dimensiunii celulelor adipoase. În același timp, pierderea trigliceridelor
poate să apară prin toate celulele; acestea eliberează moderat o parte din
trigliceride. Astfel, chiar dacă pare că s-a produs o „descreștere”, animalul nu a
revenit la starea de dezvoltare (la numărul de celule adipoase) pe care o avea
înainte de începerea perioadei de creștere.

5.4. Factorii care influenţează creşterea și dezvoltarea
Cunoscând factorii care influenţează procesul de creştere și asigurându-i în
mod diferenţiat, se poate realiza creşterea dirijată a organismelor și se pot
determina acele modificări în creştere care sunt utile. Factorii care influenţează
procesul de creştere pot fi grupați în două categorii: factori interni și factori externi.
5.4.1. Factori interni
Factorii interni sunt dependenţi de baza ereditară individuală pe care noile
organisme o moștenesc de la părinți și de care depind limitele în care se
desfăşoară procesele de creştere.
Factorii interni sunt reprezentaţi de genotip și sistemul neurohormonal, după
cum urmează:
Genotipul intervine în procesul de creştere și dezvoltare corporală prin
numeroasele gene asociate caracterelor cantitative; factorii genetici asociați
procesului de creștere sunt rasa, genele asociate rezistenței și toleranței la boli sau
cele asociate factorilor de creștere.
Sistemul nervos intervine în procesul de creştere printr-o acțiune directă,
atât generală, cât și locală; sistemul nervos intervine însă și indirect, coordonând
activitatea glandelor cu secreţie internă.
Acțiunea directă a sistemului nervos se poate observa în cazul unor
avitaminoze, leziuni ale măduvei spinării sau ale diferiților nervi, când din cauza
alterării funcției apare stagnarea creşterii în regiunile subiacente.
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Acțiunea indirectă se explică prin aceea că sistemul nervos coordonează
activitatea sistemului endocrin; glandele cu secreţie internă care joacă un rol
important în reglarea proceselor asociate creşterii sunt: hipofiza, tiroida,
paratiroidele, timusul și glandele sexuale.
Hipofiza (glanda pituitară) influenţează creşterea atât prin coordonarea
activităţii celorlalte glande cu secreţie internă, cât și prin hormonul de creştere sau
hormonul somatotrop. Modificările în activitatea hipofizei determină unele anomalii
de creştere. Astfel, în caz de hiperfuncție se produce anomalia denumită
gigantism, animalele respective fiind caracterizate prin dimensiuni mult mai mari
decât cele normale; în caz de hipofuncție, se produce anomalia denumită nanism,
animalele prezentând dimensiuni corporale mici, subnormale.

curba creșterii la cabaline
1 - rase grele de tracțiune; 2 – rase ușoare
de tracțiune; 3 – rase ușoare și 4 – rase de
ponei

curba creșterii la taurine de carne
1 - tauri, rase hipermetrice 2 – tauri, rase
hipometrice; 3 –femele, rase hipermetrice și
4 – femele, rase hipometrice

curba creșterii la suine
1 – performanțe excepționale de creștere;
2 - performanțe medii; 3 – creștere puțin
performantă

curba creșterii la ovine
1-2 - berbeci rase hiper- și mezometrice; 34 - oi, rase hiper- și mezometrice; 5-6 berbeci și oi rase hipometrice

Figura 5.3. Curbe teoretice de creștere la principalele specii de animale
Prelucrare după Battaglia și Mayrose (1981) citați de Taylor, 1995
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Tiroida are o importanță deosebită în procesul creşterii; în lipsa tiroidei are
loc oprirea creşterii, întârzierea maturizării sexuale (a pubertății) și a maturizării
somatice (întârzierea osificării cartilajelor). Utilizarea hormonilor tiroidieni în
cantitate mare duce la pierdere în greutate, ca urmare a intensificării ratei
proceselor catabolice.
Timusul este glanda care este prezentă și este funcțională doar în stadiul
juvenil, având rol major în procesul creşterii organismului și a dezvoltării glandelor
sexuale.
Glandele sexuale secretă hormoni estrogeni care sunt inhibitori ai creşterii
oaselor lungi, grăbind osificarea cartilajelor epifizare. Acest aspect apare fenotipic
la animalele castrate, la care oasele membrelor sunt mai lungi, acestea continuând
să crească o perioadă mai îndelungată, animalele având aspect mezomorf sau
dolicomorf. Secreția crescută de estrogeni stimulează creşterea și capacitatea de
folosire a hranei (consumul specific); carcasele provenite de la animalele hiperestrogenice au masa musculară mai dezvoltată și grăsime redusă.
Paratiroidele influenţează procesul de creştere prin reglarea metabolismului
mineral, în principal a echilibrului fosfo-calcic.

5.4.1. Factori externi
Factorii externi au o importanță covârșitoare asupra creșterii și dezvoltării
datorită faptului că asupra acestora se poate acționa mult mai ușor decât asupra
celor cu determinism genetic (factori interni).
Hrănirea, prin nivel și calitate, este unul dintre cei mai importanți factori care
influenţează creşterea, atât în stadiul uterin, cât și în cel postuterin.
În perioada intra-uterină, hrănirea necorespunzătoare a mamei în ultima
parte a gestației cauzează nașterea unor produși subponderali, cu aparatul
digestiv slab dezvoltat, cu funcția de termoreglare, rezistența organică și
capacitatea de adaptare deficitare, din cauza slabei dezvoltări a sistemului
neurohormonal.
După naștere, influența factorului hrană este mult mai mare; postnatal
furajele sunt administrate adecvat fiecărei categorii de animale (rații în care se
optimizează conținutul și raportul între ingredientele energetice și proteice,
minerale si vitamine); rația, atât prin cantitate (nivel), cât și prin structură
(componența nutrienților) condiţionează atât creşterea masei corporale (figura 5.4,
cât și desfăşurarea funcţiilor și proceselor vitale.
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Figura 5.4. Rata creșterii masei corporale a trei grupe de țesuturi în cazul
furajării cu rații optimizate (A) sau parcimonioase (B)
Curba 1: craniu și gambe, oase, grăsime internă; Curba 2: gât, musculatură și grăsime
subcutanată; Curba 3: cotlet, grăsime, marmorare. Sursa: Hammond, 1950.

Proteinele influenţează în mod deosebit creşterea și dezvoltarea prin
prezența aminoacizilor esențiali (aminoacizi care nu pot fi sintetizați de către
organism); ca urmare, la toate categoriile de animale, dar mai ales la tineret,
trebuie asigurate proporții optime de aminoacizi1. Spre exemplu, în creșterea
intensivă la porci și păsări este necesară asigurarea unor aminoacizi esențiali cum
sunt – lizina la porc sau lizina și metionina-cisteina la pasăre.
Glucidele sunt ingredientele energetice necesare susținerii proceselor
metabolice ale organismelor. Cerealele, principalul furnizor de energie, sunt bogate
în amidon. Inițial, tineretul consumă glucidele cu lanțuri scurte; ca urmare, deseori
se utilizează hidroliza (amestecul semilichid) sau caramelizarea amidonului
(prăjirea cerealelor utilizate în hrană).
Mineralele și microelementele; calciul și fosforul sunt mineralele care
contribuie la creșterea și dezvoltarea scheletului. La acestea se adaugă
microelemente implicate în desfășurarea creșterii, cum sunt: Co, Fe, Cu, Zn, Mn,
Mg ș.a.
1

Sintagma proteină ideală presupune asigurarea unor raporturi optime între aminoacizii esențiali din
ingrediente unei rații destinate animalelor; de regulă, raportarea se face față de aminoacidul lizină.
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Vitaminele (biocatalizatori) condiţionează procesele biochimice din organism
și influenţează atât creşterea, cât și sănătatea organismelor tinere. Vitaminele cu
rol deosebit în creştere sunt: A, B1 ,B , B , C, D și E.
Temperatura trebuie să fie adecvată pentru fiecare specie, rasă, hibrid și
categorie; există o temperatură optimă, care oscilează între valori ale temperaturii
care delimitează zona de „confort termic” (figura 5.5). În cazul tineretului (pui,
boboci și purcei), ale căror mecanisme homeotermice nu sunt complet dezvoltate,
spațiile de creștere trebuie încălzite la temperaturi conform vârstei, categoriei și în
concordanță cu umiditatea (vezi figura 5.6).

Figura 5.5. Reglarea temperaturii corpului și a producției de căldură metabolică
la diferite temperaturi ale mediului
Legendă: Temperatura corpului - linia roșie. Producția de căldură metabolică minimă și
producția compensatoare de căldură - linia mov. Tdc –temperatura la care apare moartea
prin hipotermie; Thi - temperatura homeotermică inferioară (extrema inferioară a zonei de
termoreglare) – o temperatură mai mică a mediului va determina scăderea temperaturii
corpului; Tci - temperatura critică inferioară (capătul inferior al zonei termoneutrale); Tci temperatură critică ridicată (capătul superior al zonei termoneutrale); Ths - temperatura
homeotermică ridicată (temperatura extremă, superioară, a zonei de termoreglare) – o
temperatură a mediului mai ridicată va determina creșterea temperaturii corpului; Tdw temperatura la care apare moartea prin hipertermie.
Redesenat și adaptat după Dinu, 1978 și Yousef, 1985.
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Igiena corporală are influență deosebită asupra proceselor de creştere și
dezvoltare. Lipsa igienei determină apariţia unor paraziți externi și interni, care
cauzează o stagnare a creşterii prin sustragerea unor cantităţi însemnate din hrana
consumată de animale sau prin producerea de toxine, care stingheresc
desfăşurarea proceselor vitale; de asemenea, o serie de paraziți externi sunt
purtători de germeni patogeni.
Igiena adăposturilor influenţează creşterea prin condiţiile de confort pe
care adăposturile trebuie să le ofere tineretului; aglomerările, zgomotul, mirosurile,
lipsa de odihnă stingheresc buna desfășurare a proceselor vitale.
Lumina, în special radiaţiile solare, influenţează creşterea atât prin acţiunea
fizică a radiațiilor infraroșii (stimularea circulației periferice), care activează
schimburile la nivelul pielii, cât și prin acţiunea chimică a radiațiilor ultraviolete, care
transformă ergosterolul din piele în vitamina D2, aceasta fiind un important factor
de creştere, reglând metabolismul fosfo-calcic. Acțiunea optică a radiaţiilor
luminoase influenţează, prin intermediul scoarței cerebrale, activitatea
anterohipofizei și, astfel a tuturor factorilor hormonali care influenţează creşterea.
Mişcarea și gimnastica funcţională activează metabolismul, asigură
creşterea armonioasă a tuturor organelor și regiunilor corporale, influențând
favorabil sănătatea și rezistența animalelor.

Scroafe în lactație

Purcei în prima săptămână de viață

Figura 5.6. Zona termoneutralității, stresul termic prin frig și căldura la diferite
niveluri ale temperaturii și umidității
Legendă: zonele de homeotermie și termoneutralitate la diferite categorii de suine, cu
zona de confort (aria galbenă), zona alertă în care se resimte senzația de rece sau cald
(zonă portocalie), zona de disconfort la temperatură mică (frig, zonă albastră) și zona de
disconfort la temperatură mare (căldură, zona roșie), clasate pe baza indicelui
о
temperatură ( C) – umiditate relativă (RH%), după formula ITU = 1,8 ∙ T + 32- (1-RH%) ∙
(T-20) (Dinu, 1978).
Huțu și Onan, 2019.
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Condiția de reproducție și condiția corporală influenţează nu doar
numărul produșilor (rata ovulației, supraviețuirii embrionare și numărul de zigoți),
calitatea produșilor, ci și intensitatea creșterii acestora, atât în perioada
intrauterină, cât și în perioada extrauterină.
5.5. Manifestări fenotipice în relaţie cu mediul de viață
Variațiile observate și cuantificate prin fenotipurile animalelor nu sunt
întotdeauna rezultatul diferențelor de bagaj genetic (genotip), ci vin și din variația
generată de factorii de mediu care au acționat în diferite etape și stadii ontologice
(vezi tabelul 5.1). Practic, dependent de momentul acțiunii, mediul are influență
majoră în manifestarea fenotipică a caracterelor animalelor. În figura 5.4 se
prezintă diferite tipuri de influențe pe care le are mediul asupra fenotipului pe
durata vieţii unui animal.
5.5.1 Influențe în perioada intrauterină
La mamifere, primele faze ale ontogenezei – zigotul, dezvoltarea embrionară
și fetală – au loc în uter, mama având o influență mai mult sau mai puțin continuă.
La păsări, influența mamei se bazează în principal pe compoziția gălbenușului și
albușului. Pe durata vieții intrauterine / incubației, până la naștere sau ecloziune,
produsul întâlnește unele așa-numite ferestre de dezvoltare: perioade în care
anumite părți ar trebui să se diferențieze, să crească și să se dezvolte.
Tabelul 5.1.
Terminologia determinată de sex, castrare și etapa de dezvoltarea ontologică
Specie
Taurine

Cabaline

Ovine

Femelă
tânăr
matur
vițea
junincă
mânz sugar
(<6 luni),
înțărcat (<an)
mânză
(<4 an),
iepșoară
mieluță,
mioară (1-2

vacă,
(primipară
pluripară)

iapă

Găină
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Mascul castrat
tânăr
matur
junc,
juncan

bou

(la 3-4 ani)

cal

cal

batal

batal,
noaten

(> 1 an)

oaie

ani, nefătată)

Suine

Mascul
tânăr
matur
viţel, junc
taur
(2-3 ani),
tăuraș
colt
Mânz
(<4 ani)
armăsar
(<an)
armăsăruș
(>4 ani)

scroafă
(unipară /
multipară)

găină

miel, cârlan
berbecuț
Purcel,
vieruș
pui, cocoșel

berbec
vier
cocoș

(de regulă >2
ani)

purcel
mascur
clapon

(castrat la 3 ani)

mascur
clapon
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Aceste perioade au durate diferite, sunt irepetabile și ireversibile; ca urmare,
dezvoltarea trebuie să aibă loc în condiții și în mod optim, exact în acel interval de
timp. Deficiențele de creştere și dezvoltare din perioada prenatală sunt
iremediabile. Dezvoltarea intrauterină sau în cochilia oului depinde atât de genetica
animalului, cât și de condițiile de mediu. Dacă condițiile de mediu nu asigură un
minimum necesar, produsul de concepție va fi subdezvoltat, debil sau neviabil.
Practic hrănirea insuficientă a femelelor gestante produce încetinirea creşterii
oaselor lungi (produși cu talie mică) și dezvoltarea redusă a aparatelor digestiv și
circulator, ceea ce poartă numele de embrionalism.
5.5.2. Influențe în stadiul alăptării
Dacă după naștere sau ecloziune progeniturile sunt însoțite de către mamă,
influența acesteia continuă. Dacă au existat lipsuri în uter sau în ou, influența
mediului de dinainte de naștere/ecloziune se resimte, cu toate că, ulterior, poate
exista o crește compensatorie. Totuși, în situația în care organele nu s-au dezvoltat
optim, atunci acest fapt nu mai poate fi corectat prin creșteri compensatorii.
Creșterea și dezvoltarea continuă și după naștere, de asemenea, într-o serie de
ferestre de dezvoltare. Dezvoltarea survenită după naștere nu implică doar
dezvoltarea părții fizice a animalului, ci și a părții emoționale, multe componente
ale caracterului fiind dezvoltate în primele săptămâni de după naștere.

Figura 5.4. Etape ontogenetice, influența mediului și evenimente care
influenţează creșterea, dezvoltarea și performanțele fenotipice.
Săgeata verde indică perioadele vieții unui animal, săgețile verticale ilustrează
evenimentele importante din viața acestuia și începutul unor noi etape în viaţa animalelor.
În chenarele verzi sunt exemplificate câteva etape ontologice, în chenarele albastre se
regăsesc căsuțe de text care indică ce fel de influențe are mediul și cum acționează
asupra animalului în fiecare etapă a creşterii și dezvoltării sale.
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Mediul necorespunzător care se manifestă în perioada dezvoltării juvenile
poate avea o influență ireversibilă asupra dezvoltării emoționale a animalului. Până
la înțărcare mediul animalului este influențat de îngrijirea maternă, alăptarea puilor
(mediu comun matern), dar și de ceilalți membri ai mediului, cum sunt de exemplu
congenerii (mediu comun social) – vezi partea a 2-a, capitolul 5.
5.5.3. Influenţe juvenile
După înțărcare, influența mediului timpuriu asupra dezvoltării animalului
rămâne ireversibilă. În plus, mediul individual în care animalul performează după
înțărcare va avea influența sa. Spre exemplu, hrănirea, întreținerea și mediul
grupului de animale influențează dezvoltarea individului, care se continuă până la
maturitatea și începerea activității reproductive; hrănirea insuficientă cantitativ și
calitativ determină infantilismul.
Pubertatea (prima producție de spermă și primul estru fertil) și, uneori, prima
parturiție apar înainte ca animalul să dobândească maturitatea somatică. Prin
urmare, în figura 5.4, termenul de maturitate este un pic înșelător; adesea
maturitatea reprezintă vârsta la prima montă, care coincide cu pubertatea și
diminuarea vitezei de creștere a animalului (maturitatea somatică va apărea după
un interval de la momentul pubertății (maturității sexuale).
5.5.4. Influenţe ale mediului survenite după pubertate
După pubertate, influenţa asupra fenotipului animalului depinde de calitatea
mediului; deoarece animalul și-a finalizat creșterea, influențele mediului pot fi
2
compensate parțial , fiind reversibile; spre exemplu, masa corporală este
reversibilă, dar armonia corporală și creșterea dimensiunilor corporale nu pot fi
compensate. După pubertate, prin desfășurarea activității reproductive poate
apărea o nouă generație, asupra căreia se poate manifesta influența părinților.
Aceste influențe ale părinților animalului asupra fenotipului descendenței sunt
denumite efecte trans-generaționale. Spre exemplu, privarea de hrană a femelelor
pe durata creșterii va afecta dezvoltarea acestora și, deoarece au creșteri
diminuate, la rândul lor mamele vor influența dezvoltarea urmașilor.

2
Multe din organele corpului animal sunt organe perechi, și dacă unul este pierdut sau nefuncțional,
organul rămas crește în dimensiune, ca și când ar răspunde la cerințele de utilizare sporită. Spre
exemplu, dacă unul dintre cei doi rinichi este îndepărtat, celălalt crește în dimensiune. Aceasta se
numește reacție compensatorie și poate apărea fie printr-o oarecare creștere a dimensiunii celulei
(hipertrofie), fie printr-o creștere a ratei diviziunii celulare (hiperplazie), fie prin ambele procese. Deși
creșterea numărului de celule este în primul rând responsabilă pentru reacția compensatorie a
rinichiului, numărul glomerulilor (unitățile de filtrare) nu crește. Prin urmare, diviziunea celulară mărește
mărimea glomerulilor, dar nu numărul acestora. Un alt exemplu de creștere a dimensiunii celulelor la
animale au loc în timpul stimulării organelor endocrine; stimularea glandei tiroide determină creșterea
dimensiunii celulele individuale, respectiv ale glandei. (www.britanica.com).
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De exemplu, dacă creșterea unei femele a fost afectată de condiţiile de
mediu, acest lucru va genera o influență asupra dezvoltării uterului; astfel, uterul
slab dezvoltat va afecta dezvoltarea produșilor de concepție ai acelei femele.
Hrănirea insuficientă cantitativ și calitativ a tineretului (infantilismul) determină ca
adultul să manifeste fenotipic dezvoltarea unui animal tânăr, cu mușchi, aparat
respirator, glandă mamară și organe sexuale slab dezvoltate.
5.5.5. Influențe survenite după ieşirea din efectivul matcă
După finalizarea activităţii de reproducere, în funcție de specie, unele
animale domestice pot să-și continue activitatea în diferite servicii. De regulă,
animalele de fermă sunt sacrificate după reforma reproductivă, după o perioadă de
recondiționare (dobândirea condiției de îngrăşare). Trebuie reținut că influențele
mediului de la începutul vieții vor influența valorile fenotipice ulterioare, pe
parcursul vieții productive și reproductive. Cu toate acestea, nu toate influențele
timpurii ale mediului au efect de lungă durată; unele influențe vor fi reversibile, iar
altele pot manifesta un impact nesemnificativ. Procesul de creștere și dezvoltare
corporală trebuie urmărit permanent (cântăriri periodice și controlul sănătății),
pentru a identifica din timp dacă animalele se încadrează în indicii de creştere ai
rasei respective (stabilirea clasei parțiale după creștere și dezvoltare corporală) și
pentru a putea interveni în timp real în cazul “rămânerilor în urmă”.

5.6. Potențial genetic, capacitate productivă și producție efectiv realizată
Odată cu amfimixia gameților are loc definitivarea potențialului genetic – a
combinațiilor de gene care vor putea determina valoarea .performanțelor viitoare.
Pentru materializarea acestuia într-o producție pe durata creșterii și dezvoltării
trebuie considerate toate influențele și factori care interferează cu aceste procese
biologice .
Ulterior va avea loc aprecierea caracterelor care determină capacitatea
productivă a animalelor – aspect care se efectuează după tehnici proprii fiecărei
producții prin controlul producțiilor (obiect de studiu al anului III). Fiecare optimizare
sau deficiență tehnologică înregistrată pe durata creșterii și dezvoltării va contribui
la valoarea măsurabilă (fenotipică) producției realizate. Producția efectiv
realizată, după îndepărtarea tuturor influențelor generate către factorii la care a
fost expus animalul pe durata ontogenezei până la cuantificarea valorii producției,
va sta la baza aprecierii valorii de ameliorare a animalului.
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5.6. Aspecte cheie în creştere și dezvoltare

1. Ontogeneza este procesul de creștere și dezvoltare a unei ființe vii,
cuprinzând toate transformările, de la stadiul de embrion până la sfârșitul
vieții.
2. Creşterea reprezintă interacţiunea coordonată a proceselor biologice şi
chimice, care încep cu fecundarea ovulului şi se încheie la vârsta adultă,
având ca finalitate edificarea organismului animal.
3. Dezvoltarea reprezintă diferenţierea celulară și specializarea țesuturilor și
organelor; aceasta se realizează progresiv şi ireversibil spre vârsta adultă,
și retrogresiv spre seneșcență, antrenând modificarea formelor,
proporțiilor, compoziției chimice şi funcțiilor organismului.
4. Factorii interni care influențează creșterea și dezvoltarea sunt reprezentaţi
de genotip și sistemul neurohormonal: sistem nervos și glandele timus,
tiroidă, paratiroidă, hipofiză, glandele sexuale.
5. Factorii externi care influențează creșterea și dezvoltarea sunt reprezentați
de hrănire, temperatură, lumină și radiații ultraviolete; de-a lungul etapelor
ontogenetice există influențe ale mediului și evenimente care influenţează
creșterea, dezvoltarea și performanțele valorilor fenotipice.
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