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Abstract. Breeding pigs is constantly evolving due to research findings, new 
techniques aimed at developing breeding lines lead to obtaining more and the female with 
superior traits genetically. Modeling processes and the use of Technicolor computerized 
analysis and processing, allowing structural and functional peculiarities of the biological 
material that affect fertility and prolificacy enhance and contribute to raising the efficiency 
of breeding pigs, and those that affect sexual function. Developing research on boar semen 
preservation at temperatures hypothermal widely used computer applications will be for 
specialists in the field.  

ISAS program is designed for collecting, testing, preservation and rational use of 
biological material in suiniculture. It contains a database of morpho-functional indices of 
boar semen. Index value of quantitative and qualitative assessment of boar semen, sperm 
count calculation for the artificial insemination dose, dose volume for inoculation and the 
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number of doses obtained from an ejaculate. Calculated data are stored in files and can be 
printed as final reports of breeding boars to create user productivity. 

Key words: boar, semen, dose, artificial insemination, ejaculate, programs, ISAS, Smile. 
INTRODUCERE 

Dezvoltarea zootehnie se bucură pe plan mondial de o atenţie deosebită datorită 
faptului că se asigură resursele de hrană cele mai importante din punct de vedere nutritiv 
pentru întreaga populaţie. Exploatarea demografică şi ridicarea nivelului de trai au dus la 
creşterea cererii de produse alimentare de origine animală. 

Un aport deosebit, pentru sporirea  productivităţii la porcine a fost adus în ultimii ani 
de către ingineria genetică şi însămânţările artificiale. Folosirea raţională a fondului genetic 
din suinicultură reprezintă cea mai importantă verigă tehnologică de exploatare şi creştere 
a porcilor. În ultimele decenii au survenit schimbări semnificative în ştiinţa şi practica 
biotehnologiilor de reproducţie a porcinelor pe plan mondial şi naţional. În acest context au 
fost îmbunătăţite, create şi dezvoltate noi sisteme de evaluare a materialului biologic 
reprezentate prin: 

• indicatori de evaluare a indicilor macroscopici; 
• indicatori de evaluare a indicilor microscopici; 
• estimarea capacităţii fecundante a spermatozoizilor; 
• metode şi tehnici de calcul şi optimizare a numărului de spermatozoizi în 

doza de însămânţare, respectiv volumul dozei de inoculare precum şi unii 
indici morfologici al spermatozoizilor. 

 
În ţările cu zootehnie avansată aceste principii au fost puse în practică şi asigură 

folosirea raţională a fondului genetic valoros în scopul sporirii cantităţii şi calităţii cărnii, 
competitivă pe piaţa internă şi externă. 

Este oportun şi necesar ca şi în ţara noastră să se aplice pe scară din   ce în ce mai 
mare aceste elemente fundamentale de sporire a efectivului de selecţie. Prin aplicarea 
judicioasă şi corectă a acestor principii se poate realiza un spor productiv de 15-30% 
concomitent cu reducerea consumului de nutreţuri. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Smail şi ISAS sunt programe de testare computerizată a spermogramei la vieri 

destinată formulării şi aprecierii calităţii materialului seminal. 
Smile se adresează următorului grup ţintă: 
• unităţi de cercetare şi producţie pentru creşterea suinilor; 
• institute de învăţământ superior cu profil „biotehnologii în zootehnie”; 
• întreprinderi care se ocupă cu recoltarea, testarea, conservarea şi inocularea 

materialului seminal. 
Smaile face parte dintr-un pachet integral de programe pentru formularea şi 

optimizarea indicilor macroscopici şi microscopici a materialului seminal de vier şi rezolvă 
următoarele aspecte: 

• evaluarea volumului ejaculatului; 
• calculul concentraţiei totale de spermatozoizi în ejaculat şi pe cm3; 
• selectarea  spermatozozizilor viabili şi morţi; 
• evaluarea formelor de mişcări a spermatozoizilor; 
• optimizarea concentraţiei de spermatozoizi în doza de inoculare a spermei; 
• optimizarea volumului dozei de spermă pentru inoculare şi numărul de doze 

obţinute dintr-un ejaculat. 



 246 

Smile necesită următoarele echipamente pentru instalare şi anume: 
• un calculator Pentium compatibil IBM-PC; 
• sistem de operare Windows 98 sau mai performant; 

Din punct de vedere structural Smile este astfel organizat încât prin ecranele 
realizate, ce pot fi accesate din baza de meniu, permite rezolvarea aspectelor fundamentale 
specifice materialului seminal. 

Evaluarea indicilor macroscopici a spermei de vier 
După recoltarea materialului seminal cu ajutorul unui dispozitiv (pistolet) se citeşte 

de pe cip (figura 1) numărului vierului care este fixat pe paharul colector.  
 

                                

 
 
 

Figura 1. Discifrarea cipului  şi descărcarea datelor din pistolet  şi primirea etichetei cu 
numărul vierului 

 
Paharul colector se transmite în laborator unde se testează volumul ejaculatului 

prin cântărire (figura 2).  
 

                    
Figura 2. Primirea materialului seminal în laborator şi 

 aprecierea macroscopica a materialului seminal 
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După determinarea volumului ejaculatului rezultatele se transmit  în baza de date. 
Rezultatele pot fi vizualizate din meniul programului. Accesarea acestui meniu deschide 
ecranul prezentat în figura 3. 

 
Figura 3. Ecranul cu meniul principal de date 

 
După fixarea rezultatelor în baza de date se efectuează aprecierea microscopica cu 

ajutorul programei ISAS unde automat se introduc: numărul analizei, anul, luna, şi data, 
operatorul care recoltează, tehnologul care apreciază, volumul dozei de însămânţare, 
numărul de spermatozoizi într-o doză la însămânţare şi diluantul folosit (figura 4). 

  

 
Figura 4. Ecran, testarea materialului seminal 
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După fotografierea a cinci câmpuri, automat se calculează numărul de spermatozoizi 
morţi (coloraţi în galben), numărul de spermatozoizi vii şi cu mişcări de înnaintare 
(coloraţi în albastru), şi câţi spermatozoizi vii, dar cu mişcări anormale (coloraţi în roz) s-
au depistat în acest ejaculat. 

Indicii finali sunt prezentaţi în figura 5, unde sunt arătaţi volumul total al spermei, 
concentraţia, mobilitatea, numărul total de spermatozoizi în ejaculat, procentul de 
spermatozoizi viabili, cu mişcari anormale şi numărul de spermatozoizi normali. 
 

    
Figura 5. Indicii morfologici ai spermei 

 
În continuare se trece la programul Smile (figura 6) care reflectă pe ecran numărul 

de doze obţinute din ejaculat şi numărul de spermatozoizi într-o doză pentru însămânţare. 

 
 

Figura 6. Baza de date a programei Smile 
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Apăsând butonul „De Diluare” la printer ese eticheta unde se arată: Întreprinderea, 
Rasa vierului, Linia vierului, Volumul iniţial, Volumul de mediu  care trebuie adăugat 
pentru diluarea spermei, şi numărul de doze care se pot obţine din acest ejaculat. 

În depedenţă de câte doze s-au calculat din acest ejaculat, atâtea etichete se tipăresc 
la printer (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Etichetarea la printer 

 
După aceste procedee se efectuează ambalarea materialului seminal prin două 

metode: metoda Golden Pic şi Gedis (figura 8). 
 

     
Figura 8. Golden Pic, Gedis 
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Următoarea etapă tehnologică este conservarea materialul seminal ambalat. Conservarea 
materialului seminal se efectuiază la temperatura de 16-180C în incubatoare speciale (figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Incubator pentru conservarea materialului seminal 
 

Materialul seminal conservat este folosit pentru necesităţile întreprinderii „Moldsuin-
hibrid” şi difuzat conform ofertelor de la crescătorii de porcine cu un laborator mobil 
specializat. (figura 10). 

 

 
 

Figura  10. Laborator mobil specializat 
 

CONCLUZII  
Implementarea biotehnologii moderne de recoltare, testare, conservare şi utilizare a 

materialului seminal de vier permite de a folosi raţional fondul genetic din suinicultură. 
 


