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size control in guppy fish (Poecilia reticulata) 
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Abstract. The present research was performed in order to improve, whether possible, the patent no 
A 00775/09.11.2007, coordinated by University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine 
Cluj-Napoca (Petrescu-Mag et al 2007). The above mentioned patent uses estradiol valerate for the 
sexual maturity delay in guppies (Pocilia reticulata Peters, 1859) and consequently the males 
resulted after treatment show a bigger size than usually. Our research brings hormone 
bioencapsulation as an improvement of feeding methodology, using artemia nauplia. The results 
failed to improve the patent due to the strong feminization of experimental groups. This is in 
contradiction with the conclusion of Petrescu-Mag according to which estradiol valerate is not very 
potent as feminizing hormone. Bioencapsulation seems to be the cause of higher hormone ingestion. 
Key words: estradiol valerate, guppy, Poecilia reticulata, male body size, feminization. 
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1. TEMA PROIECTULUI 
 

Tema prezentului proiect de diplomă o reprezintă posibilitatea sau 
imposibilitatea de a îmbunătăţii patentul înregistrat la OSIM cu nr. A/00775 din 
09.11.2007 al colectivului coordonat de USAMV Cluj-Napoca, în cadrul căruia s-a 
realizat un procedeu de creştere a dimensiunilor corporale la masculii peştilor guppy 
(Poecilia reticulata) prin utilizarea valeratului de estradiol ca factor de întârziere a 
maturizării sexuale. Procedeul avea neajunsul că rata de creştere era una redusă pe 
fondul imposibilităţii administrării hranei vii. Totodată s-a relevat în diverse studii ale 
aceluiaşi colectiv faptul că utilizarea estradiolului valerat este mai puţin potent ca alţi 
hormoni feminizanţi. Astfel, la procedeul amintit am intervenit prin implementarea unui 
program de hrănire cu componente vii, mai precis bioîncapsulare (sau impregnarea 
hormonului de administrat în naupliile de Artemia spp). 

Astfel, am presupus că rata de creştere a puietului va fi influienţată pozitiv, iar 
dimensiunea finală a masculilor una superioară faţă de cei produşi prin procedeul clasic. 
 
 

2. INTRODUCERE 
 

2.1. ISTORIA ACVARISTICII 
 

Termenul de acvariu provine din latinescul aqua, ce înseamnă apă. Astfel, în 
Dicţionarul explicativ al limbii române termenul de acvariu are mai multe înţelesuri 
dintre care amintim: 1. Vas sau bazin de sticlă sau de ciment cu apă, în care se ţin 
plante sau animale acvatice vii în condiţii asemănătoare cu cele din natură; Sală sau 
clădire care adăposteşte astfel de bazine, în scopuri ştiinţifice sau pentru a fi prezentate 
publicului; 2. Instituţie ştiinţifică specializată în studiul animalelor acvatice 
(http://dexonline.ro/definitie/acvariu). 

Omul a fost întotdeauna interesat să aibă în preajmă cât mai multe animale şi 
plante, fie domestice, fie sălbatice, unele reprezentând o sursă de hrană, altele 
constituind un adevărat refugiu intelectual prin integrarea lor într-un colţ de natură 
amenajat în casă sau în apropierea ei. Indiferent că este vorba de păsări în colivii, 
plante în ghivece sau peşti în acvariu, admiratorii acestora au ţinut să aibă o parte din 
natură alături de ei. Curiozitatea şi preocupările legate de tainele naturii, au oferit 
oamenilor posibilitatea unor observaţii şi concluzii diverse legate de fenomenele care 
guvernează flora şi fauna.  

Originea acvaristicii se pierde în negura timpului. Omul preistoric a desenat pe 
pereţii peşterilor şi peşti pe lângă animalele şi plantele care îl înconjurau.  

 În urma descoperirilor, s-a demonstrat că omul a fost interesat de creşterea 
peştilor, atât în scop de consum, cât şi ornamental încă din antichitate. Cele mai vechi 
mărturii sunt păstrate în Egipt, unde s-au descoperit numeroase bazine, vase şi desene 
reprezentând diferite specii de peşti, existente chiar şi astăzi. Cronologic vorbind nu 
putem să nu amintim şi de China pe harta dezvoltării acvaristicii, aici reuşind să se 
creeze renumitul ‚peştişor de aur’ sau carasul şi varietăţile lui, crescuţi în vase sferice 
de porţelan. Şi din îndepărtatul Mexic avem mărturii, spaniolii găsind la curtea regelui 
Montezuma o adevărată grădină zoologică, care cuprindea şi bazine destinate creşterii 
peştilor (Bud et al 2006). Arheologii au găsit diferite vestigii şi în Italia, respectiv în 
oraşul Pompei, unde urmele unor bazine în care se creşteau peşti se regăsesc în jurul 
palatelor.  

Descoperirea sticlei, în secolul XVI, reprezintă un pas important în dezvoltarea 
acvaristicii, prin posibilitatea studierii florei şi faunei acvatice datorită transparenţei 
acesteia, dar adevărata revoluţie a apărut un secol mai târziu când Priestley şi Scheele, 
izolează oxigenul. Dacă până atunci viaţa peştilor a fost un chin, ducând de cele mai 
multe ori la moartea acestora prin asfixie, descoperirea oxigenului a reprezentat 
chintesenţa acvaristicii. Ca urmare a acestei descoperiri s-au desfăşurat şi cercetări mai 
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aprofundate, iar mai târziu Spallanzani, Humboldt şi Provençal studiază procesul de 
respiraţie al plantelor şi a animalelor acvatice, concluzionând că în procesul vital 
organismele consumă oxigen şi produc dioxid de carbon (Petrescu-Mag 2007). Legătura 
strânsă dintre plante şi peşti a fost experimentată de către Ward, în anul 1841 când a 
descoperit că apa din bazine rămâne mai curată multă vreme dacă există şi plante 
acvative. Un an mai târziu Johnston a demonstrat existenţa echilibrul dintre gazele din 
apă, utilizând peşti şi plante.  

În anul 1850, compatriotul acestuia, Warrington a amenajat primul acvariu 
public, demonstrând necesitatea înlăturării resturilor organice de pe fundul bazinelor 
pentru prevenirea modificării calităţii apei. În acelaşi an, în incinta Grădinii Zoologice 
din Londra, Groose amenajează un acvariu cu peşti marini. Tot el introduce în limbajul 
de specialitate şi termenul de „aquarium” (Petrescu-Mag 2007).  

Acvaristica ia amploare în aproape toate statele europene, Anglia, Germania, 
Franţa şi Italia devenind precursori ai acesteia, realizându-se intense campanii de 
popularizare în presă pentru cunoaşterea şi aprofundarea noii ştiinţe. Prin tipărirea unor 
cărţi de specialitate (Un lac în acvariu, Acvariul de apă dulce) şi amenajarea de 
expoziţii permanente, interesul amatorilor a devenit tot mai crescut. Astfel că, nici fosta 
Uniune Sovietică nu este ocolită, aici apărând numeroase cercuri ale acvariştilor şi 
reviste de specialitate. 

Dezvoltarea navigaţiei maritime a contribuit şi ea la dezvoltarea acvaristicii, 
întrucât printre schimburile comerciale cu diferite mărfuri şi-au făcut loc şi cele legate 
de peşti ornamentali, aduşi în Europa din America de Sud, Africa, India şi îndepărtata 
Asie. 

Numărul pasionaţilor de această viitoare ştiinţă a cunoscut o semnificativă 
creştere, astfel că în majoritatea ţărilor se înfiinţează asociaţii. După cel de-al doilea 
război mondial, acvariştii s-au unit într-o federaţie mondială, cu sediul în Olanda, 
editând revista „The World Aquarists” (Kaszoni 1964). 

Acvaristica a câştigat adepţi şi în ţara noastră, iar în anul 1958 a fost înfiinţat 
primul acvariu, cel de la Constanţa, unde şi astăzi, se pot admira speciile de peşti din 
râurile şi lacurile noastre, din Delta Dunării şi Marea Neagră, precum şi multe specii 
tropicale. Cum era firesc au urmat şi altele, la ora actuală existând acvarii publice la 
Tulcea, Jibou, Bucureşti, Cluj-Napoca, Galaţi, Târgu-Mureş, Iaşi. 

Prin complexitatea ei, acvaristica a contribuit enorm la dezvoltarea activităţii 
ştiinţifice, fiind actualmente recunoscută ca şi o ştiinţă de sine stătătoare care combină 
cunoştinţele din domenii precum anatomie, biologie, fiziologie, reproducţie, alimentaţie, 
genetică, ameliorare şi ecologie. 

Totodată posibilitatea studierii microuniversului unui acvariu, ne conduce la 
descoperiri de noi fenomene care îşi găsesc aplicabilitatea în procesele biologice din 
natură. 

Şi nu în ultimul rând, acvaristica, prin activitatea ei cotidiană, este benefică 
pentru copii, pasionaţi şi cercetători întrucât contribuie la modelarea şi cultivarea 
numeroaselor calităţi umane, precum şi la relaxare şi confort psihic. 
 

2.2. PREZENTAREA SPECIEI POECILIA RETICULATA PETERS, 1859 
 
2.2.1. ORIGINE 

 
Habitatul natural al peştilor guppy îl reprezintă o parte din  bazinul Amazonian 

cu ţările Venezuela şi Brazilia şi insulele Caraibiene - Barbados, Trinidad şi Guyana. 
Deasemenea, el trăieşte şi în unele lacuri, bălţi sau ape uşor curgătoare, aceste ape 
fiind foarte dure, dH-ul între 9 şi 19. Această specie prezintă totodată şi o toleranţă la 
mici variaţii de salinitate. Principala sa sursă de hrană o reprezintă larvele de ţânţari 
moschito. Consumă şi detritus şi mici insecte. În mediul lor natural, guppy pot ajunge 
la dimensiunea de 5-6,5 cm femelele şi 2,5-3 cm masculii. Comparativ cu varietăţile 
actuale, guppy sălbatic are o coloraţie verde-oliv iar înotătoarele sale sunt 
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transparente. Este una dintre cele mai prolifice specii, femela ajungând la maturitatea 
reproductivă la vârsta de 3 luni, când poate da naştere la aproximativ 50-100 de 
alevini, de unde şi denumirea de ’’peştele milionar’’. Alte denumiri: guppie, miljoenvis 
(Africa), guppii (Japonia), guppy, million fish, millions, rainbow fish (Anglia), hung 
dzoek ue (China), ikan seribu (Malayezia), lareza tripikaloshe (Albania), lebistes, 
Mexicano, sarapintado (Portugalia), lepistes (Turcia), miljoonakala (Finlanda), poisson 
million, queue de voile (Franţa), Sardinita (Spania), Wilder Riesenguppy, millionenfisch 
(Germania), zivorodka duhová (Cehia) 
(http://www.discoverlife.org/20/q?search=Poecilia+reticulata). 

Specia a fost adusă pentru prima dată în Europa de către doctorul Robert John 
Lechmere Guppy (Bud et al 2006), de unde şi numele utilizat astăzi.  

La ora actuală, peştii guppy trăiesc în bazinele naturale sau artificiale de pe 
aproape toate continentele acolo unde s-au putut aclimatiza, la o variaţie a 
temperaturii de 20°C până la 32°C. Populaţii sălbatice de peşti se găsesc astăzi în Asia, 
America de Nord, Africa şi Europa, cel mai frecvent în apele termale, precum şi în 
România la Rezervaţia 1 Mai şi Băile Felix din Oradea (Petrescu-Mag 2007). 
 

2.2.2. TAXONOMIE 
 

Conform încadrării sistematice a celor de la National Center for Biotechnology 
Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy), unanim acceptate, peştii guppy, 
respectiv specia Poecilia reticulata (Peters, 1859) este clasificată astfel: Regnul: 
Animalia; Încrengătura: Chordata; Subîncrengătura: Vertebrata; Supraclasa: 
Osteichthyes; Clasa: Actinopterygii; Subclasa: Neopterygii; Infraclasa: Teleostei; 
Supraordinul: Acanthopterygii; Ordinul: Cyprinodontiformes; Subordinul: 
Cyprinodontoidei; Familia: Poeciliidae; Subfamilia: Poeciliinae; Genul: Poecilia.  
 

2.2.3. MORFOLOGIE, ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE 
 

Părţile componente ale corpului peştilor sunt capul (regiunea cuprinsă între 
vârful botului şi extremitatea posterioară a aparatului opercular), trunchiul (se întinde 
până la oricifiul anal), coada (continuă până la baza aripioarei caudale) şi înotătoarele.  

Forma peştilor este foarte variată, întâlnindu-se în natură corpuri fusiforme, 
aciforme, teniforme, şerpuitoare etc. (Mireşan 2008ab), în funcţie de habitat, condiţiile 
biotice având influienţe semnificative.  

Peştii guppy prezintă un corp fusiform, uşor turtit lateral cu dimensiunea de 
aproximativ 5-6,5 cm femelele şi 2,5-3 cm masculii. Capul este moderat, gura scurtă, 
protactilă, ochi mari, pe partea laterală a capului. În partea anterioară se găseşte 
creierul. Posterior se află oasele operculare, unul pe fiecare parte, care acoperă 
branhiile, cu ajutorul cărora se introduce oxigenul dizolvat din apă şi se elimină dioxidul 
de carbon, realizând procesul de respiraţie (Mireşan 2008ab).  

Linia laterală lipseşte, iar solzi sunt mari. Există două tipuri de radii ale 
înotătoarelor, unul lung, osos şi neramificat şi unul moale cu segmente ramificate.  

Femele au o culoarea maronie sau gri, uşor transparentă, înotătoarea caudală 
fiind mai închisă. La masculi paleta coloristică este foarte diversificată, cromatoforii 
existenţi în dermă fiind responsabili de aceste culori, unele dintre acestea apărând în 
urma consangvinizării. 

La nivelul scheletului, coloana vertebrală se întinde de la cap până la coadă şi 
este alcătuită din mai multe oase mici separate, numite vertebre perforate. Acestea 
sunt acoperite cu numeroase segmente de muşchi, ce corespund fiecărei vertebre. Prin 
contractarea sau relaxarea muşchilor, peştii execută mişcările în apă. Sunt ajutaţi în 
acest caz şi de înotătoare, pectorale, ventrale, dorsală, anală şi caudală. La masculii, 
primul spin al înotătoarei anale, numit gonopodium, îndeplineşte rolul de organ 
copulator. 
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Vezica aeriană, anexă a tubului digestiv, plină cu gaze, este slab dezvoltată. 
Aceasta îndeplineşte rolul de echilibru şi cel hidrostatic, cu ajutorul căruia, peştii urcă 
sau coboară în straturile apei. 

Sângele este pus în mişcare de către inimă, sub influienţa sistemului nervos 
central şi se compune dintr-un auricul, în care se varsă sângele venos şi un ventricul, 
prin care sângele este trimis spre branhii, prin artere. Prin contracţiile inimii, sângele 
transportă substanţele nutritive şi oxigenul spre diferite părţi ale corpului. Fiind o 
specie poichilotermă, temperatura sângelui este egală cu cea a apei. 

Aparatul digestiv este compus din cavitatea bucală, esofag, stomac, intestin 
subţire, intestin gros, anus şi glandele anexe, ficat, vezică biliară şi pancreas. 

Aparatul uro-genital este alcătuit din rinichi, cu rol excretor şi de osmoreglare şi 
organe genitale în cadrul cărora distingem gonadele sau glandele genitale, căile de 
evacuare a produselor gonadelor şi gonopodium sau organul copulator mascul. La 
guppy, unde fecundaţia este internă, oviductele au o dimensiune mai mare pentru a 
permite dezvoltarea embrionilor în interiorul organismului femel. 

Legătura dintre organism şi mediul exterior se face cu ajutorul sistemului nervos 
central, reprezentat de creier şi măduva spinării şi sistemul nervos periferic, alcătuit din 
nervii spinali, nervii cranieni şi sistemul simpatic (Mireşan 2008ab). Deasemenea prin 
elementele componente ale sistemului nervos, se asigură funcţionalitatea dintre 
diferitele organe, aparate şi sisteme (Stăncioiu et al 2006). 

 
2.2.4. REPRODUCŢIA 

 
Datele din literatura de specialitate (Miclea & Zăhan 2006; Păsărin & Stan 2004; 

Bud et al 2006; Păcală et al 2006) îi recomandă ca fiind o specie vivipară, la care 
fecundaţia este internă, dezvoltarea embrionară având loc în abdomenul femelei, 
eliminându-se la parturiţie pui vii. Prezintă un pronunţat dimorfism sexual, care apare 
la vârsta de aproximativ o lună. Masculii au înotătoarele intens colorate şi mai 
extravagante, în funcţie de varietate, comparativ cu femelele, care sunt monocrome. În 
urma unor modificări a radiilor a treia, a patra şi a cincea din cadrul înotătoarei anale, a 
rezultat organul copulator masculin, gonopodium, cu ajutorul căruia acesta depune 
spermatoforii în orificiul genital al femelei. După împerechere, femela poate stoca în 
receptaculul seminal spermatozoizi până la câteva luni (Petrescu-Mag 2007). Aceştia 
vor fecunda mai multe generaţii de icre pe măsură ce acestea se dezvoltă. Gestaţia 
durează între 4-6 saptămâni. O pată ventrală închisă, aproape de porul genital al 
femelei, numită pată de gestaţie, marchează apropierea momentului eclozionării. 
Aceasta are loc în abdomenul femelei, după care, femela poate da naştere la 
aproximativ 50-100 de alevini. Aceştia înoată şi se hrănesc activ imediat după 
parturiţie. 
 

2.2.5. ALIMENTAŢIA 
 
Atunci când vorbim de alegerea alimentaţiei peştilor, este important să ţinem 

seama de exigenţele nutritive ale acestora, ei având nevoie de proteine, lipide, 
carbohidraţi, vitamine şi substanţe minerale, pentru o reproducere, dezvoltare, creştere 
şi supravieţuire adecvată (Şara & Benţea 2009).  

Guppy sunt o specie puţin pretenţioasă faţă de hrana, fiind omnivori. Consumă 
cu plăcere atât hrana vie, cât şi cea uscată, animală sau vegetală. Pentru o dezvoltare 
armonioasă şi obţinerea unor pui viguroşi este indicat ca măcar în perioada de 
reproducere să asigurăm o hrană mai abundentă şi diversificată, de preferat cea vie, 
deoarece conţine multe vitamine şi microelemente vitale peştilor. Dintre acestea 
amintim, parameciul, tubifecşii, artemia salina şi purecii de baltă.  

Paramaecium caudatum este un infuzor de 0,25-0,30mm preferat mai ales de 
către alevini, fiind uşor ingerat. Este uşor de ţinut şi înmulţit acasă. Se pot face infuzii 
de fân peste care se adaugă paramecii recoltaţi din bălţi. 
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Tubifex rivulorum (dar si alte specii ale genului) este un vierme oligochet, lung 
de 2-3 cm, care trăieşte în mâlul apelor poluate, bogate în substanţă organică, de pe 
fundul canalelor. Deoarece conţin mult mâl, după recoltare, ei se spală fie în site 
speciale, fie în vase smălţuite, peste care curge lent un curent de apă, necesar şi 
pentru oxigenarea acestora. Nu se vor administra peştilor, decât după trei zile, timp în 
care nămolul este eliminat din tubul digestiv al viermilor, în caz contrar, peştii se pot 
îmbolnăvi de diferite boli infecţioase bacteriene. Tubifecşii pot fi folosiţi şi pentru 
hrănirea puietului dacă sunt tăiaţi în prealabil mărunt.  

Artemia salina este un crustaceu de apă sărată. Se recomandă utilizarea 
naupliilor deoarece în stare de adult ajunge şi până la 20mm, când sunt improprii 
hrănirii. 

Pureci de apă sau pureci de baltă este termenul generic folosit pentru nişte mici 
crustacei zooplanctonici de apă dulce, de genul Cyclops şi Daphnia. Au dimensiunea de 
4mm, respectiv 6mm.  

La ora actuală, există o paletă diversificată a hranei uscate pentru peştii de 
acvariu, de la granule cu diferite dimensiuni, până la fulgi şi chiar liofilizată. Cu toate că 
guppy, nu au cerinţe calitative şi cantitative de substanţe nutritive foarte mari, în 
alegerea acestor alimente uscate, este indicat să găsim un echilibru între proteine, 
lipide, glucide, vitamine şi minerale. Deasemenea, trebuie să ţinem cont de 
flotabilitatea acestora, deoarece în cazul în care este foate mică, particulele alimentare 
ajung la fundul bazinului înainte de a fi consumate, ducând astfel la o alterare a 
acestora şi implicit la modificarea parametrilor apei.  

Pe cât este posibil se recomandă o alternare a hranei uscate cu cea vie. 
Congelarea hranei vii, este o altă metodă răspândită printre crescători, pentru a 

o păstra perioade mai îndelungate de timp.  
Hrana trebuie administrată raţional şi nu în exces, existând posibilitatea de a 

supraalimenta peştii. Cantitatea de hrană utilizată va ţine cont de specie, dimensiune şi 
numărul peştilor din acvariu. Totodată, indiferent de numărul tainurilor zilnice, se va 
urmări respectarea orelor de hrănire.  

 
 
2.2.6. GENETICĂ. DETERMINISMUL SEXUAL 

 
Determinarea sexului în lumea vie a constituit, încă de la începutul secolului XX, 

o preocupare majoră în genetică. Mecanismele şi factorii responsabili cu formarea unui 
organism de gen masculin sau feminin, au fost intens dezbătute după ce Wilson şi 
Stevens în 1906, afirmă că sunt anumiţi cromozomi implicaţi în diferenţierea sexelor, 
denumiţi cromozomi ai sexului sau heterozomi, spre deosebire de autozomi sau restul 
cromozomilor. La acel moment, cercetătorii propun notarea cromozomilor de sex cu 
literele X şi Y, astfel că a rezultat implicit o notare de genul XX, a sexului homogametic, 
care produce un singur tip de gameţi şi XY, a sexului heterogametic, care produce două 
tipuri de gameţi (Vlaic 2007).   

În urma cercetărilor, mecanismul de determinare a sexului, a fost numit tipul 
Drosophila, după experienţele pe musculiţa de oţet sau Drosophila melanogaster şi 
tipul Abraxas, după fluturele Abraxas grossulariata. Primul tip este cel mai des întâlnit 
în natură şi este caracteristic pentru mamifere, inclusiv pentru om, insecte şi plante şi 
se distinge prin faptul că sexul mascul heterogametic, conţine perechea de 
heterocromozomi XY, iar sexul femel homogametic XX. Pe când al doilea tip Abraxas 
este prezent la unele insecte, nevertebrate, păsări, amfibieni şi peşti, unde sexul femel 
este heterogametic (XY), iar cel mascul este homogametic (XX). 

Peştii au mecanismul de determinism al sexelor variat, existând cel puţin două 
tipuri, genic şi cromozomal. La unele specii de peşti, care au un determinism genic al 
sexelor, sexul indivizilor depinde într-o mare măsură şi de factorii de mediu în care 
trăiesc. 
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O serie de observaţii rezultate în urma experimentelor au confirmat faptul că 
unele caractere determinate de gene localizate pe cromozomii sexuali nu se transmit în 
mod egal la descendenţa masculă şi femelă, ci se transmit preponderent înlănţuite cu 
sexul, fenomen denumit sex-linkage.  

La peşti şi în special la guppy, cromozomii sexului prezintă fenomenul de 
transmitere ereditară a unor caracteristici sex-linkage, dar care nu au putut fi 
identificaţi citologic (Crăciun & Pătraşcu 1978). Geneticianul Winge, a descoperit că la 
Poecilia reticulata, atât femela cât şi masculul, prezintă acelaşi număr diploid de 
cromozomi 2n = 46 (44 autozomi şi 2 heterozomi, sau cromozomi ai sexului). 
Deasemenea se presupune că există gene specifice pe anumiţi cromozomi, nefiind 
cromozomi sexuali specializaţi, în acest caz ajungându-se la crossing-over, 
recombinarea intervenind la nivelul cromozomilor homologi şi heterologi. Altfel spus, 
sexul este hotărât de mai multe perechi de gene situate pe una sau mai multe perechi 
de autozomi, rezultând o oarecare labilitate, care duce la o inversare a sexelor, adică o 
transformare a femelelor în masculi respectiv a masculilor în femele. Recombinarea 
între aceste gene poate duce chiar la indivizi hermafrodiţi. 

După cum aminteam, peştii guppy prezintă un determinism sexual de tip 
Drosophila. Masculul posedă un cromozom sexual X şi unul Y (Petrescu-Mag 2007; 
Petrescu-Mag & Bourne 2008) şi produce, din acest punct de vedere, două tipuri de 
gameţi: X şi Y, iar femela posedă doi cromozomi X, şi prin urmare va produce doar 
gameţi cu cromozomul X. Teoretic, dacă masculul donează progeniturii cromozomul Y, 
va rezulta un mascul, în caz contrar, va rezulta o femelă (Petrescu-Mag 2007). În 
practică însă, lucrurile nu stau tocmai aşa. Se pare că numeroase gene minore, 
poligene, cu rol în determinarea sexelor se găsesc răspândite prin tot genomul. 
Acestea, pot masculiniza sau feminiza. În situaţii extreme, când genele autozomale 
masculinizante se găsesc în număr mare, ele pot contrabalansa efectul genelor 
răspunzătoare de determinismul sexelor de pe heterozomi, rezultând masculi în ciuda 
unei constituţii XX a individului. După acelaşi Winge, (citat de Petrescu-Mag 2007), 
respectivii masculi sunt masculi falşi. Totodată acesta a relevat şi existente unor femele 
false sau pseudofemele, cu o constituţie XY. În urma încrucişărilor şi reîncrucişărilor 
repetate, între masculi falşi şi femele, a obţinut doar femele şi a constatat că după 
câteva generaţii raportul sexual se reechilibrează, apărând în proporţii egale atât 
masculi, cât şi femele, conform legii eredităţii a lui Gregor Mendel, ajungând la 
concluzia că lipsa cromozomului Y din populaţie nu reprezintă un impediment în 
perpetuarea ei.  

În lumina celor afirmate mai sus, concluzia este că, la specia Poecilia reticulata, 
determinismul sexual se realizează atât genic cât şi cromozomial cu ajutorul 
heterozomilor şi autozomilor.  
 

2.2.7. AMELIORARE 
 

Ameliorarea peştilor este considerată o ştiinţă de sine stătătoare având o 
metodică şi tehnică experimentală proprie (Oroian 2007). Aceasta vizează obţinerea 
unor linii de peşti sănătoşi, prolifici şi fertili, rezistenţi la boli sau la variaţiile factorilor 
de mediu. O metodă funcţională este selecţia artificială, care acţionează pe fondul 
variabilităţii şi eredităţii populaţiilor de peşti, criteriile fenotipice fiind unul dintre 
indicatori. Alte tehnici de ameliorare, prin manipulare genetică sunt ginogeneza, 
androgeneza, poliploidia şi inversiunea sexuală. Deasemenea transgeneza este o 
metodă abordată de cercetători care vizează aceleaşi direcţii ale ameliorării privind 
rentabilizarea producţiei, creşterea rezistenţei la boli, eficientizarea conversiei furajului 
şi sporirea vitezei de creştere (Coşier 2008).  

În cadrul speciei Poecilia reticulata remarcăm existenţa unei variabilităţi 
genetice, precum şi a unui polimorfism şi policromism deosebite, elemente pe care le 
întâlnim în cadrul acestei specii atât la populaţii diferite, cât şi la indivizii ce alcătuiesc 
aceeaşi populaţie. 
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La momentul actual există peste 40 de varietăţi cromatice (Petrescu-Mag, 
2007), de la culori albinoase, roşii, albastre, portocalii, negre, verzi, galbene până la 
forme ale înotătoarei caudale, cel puţin 12, în stil evantai, spadă, săgeată, lance, 
rotundă, hexagonală, voal, steag etc. 
 

2.2.8. CREŞTEREA ÎN ACVARII 
 

Cel mai popular şi răspândit peşte ornamental din lume este guppy (Petrescu-
Mag 2007), datorită faptului că este nepretenţios şi uşor de reprodus. Preferă un 
acvariu luminos, cu o apă veche, un substrat format din mâl şi nisip fin şi bogat în 
plante. Temperatura optimă este de 23ºC-24ºC. Pentru a nu schimba apa prea des, 
este recomandat utilizarea unui filtru. Este o specie paşnică şi se asociază bine cu alte 
specii dintre care amintim tetra, zebra şi plati.  
 

2.2.8.1. PARAMETRI APEI 
 

Calitatea apei reprezintă factorul hotărâtor privind starea de sănătate a peştilor 
(Lujerdean & Bunea 2005), deoarece peştii sunt dependenţi de ea în totalitate, atât în 
privinţa conţinutul de oxigen dizolvat în apă, cât şi prin sărurile existente în mediul 
acvatic. 

Chiar dacă peştii, datorită plasticităţii lor au reuşit pe parcursul dezvoltării 
filogenetice să se adapteze la modificările condiţiilor de mediu, trebuie să se aibă în 
vedere asigurarea parametrilor ideali, deoarece altfel pot apărea diferite boli parazitare 
sau infecţioase care sunt principalii factori limitativi (Negrea 2007), precum şi diferenţe 
de creştere (Boaru 2007). 

Astfel că, fiecare specie de peşti prezintă un optim în ceea ce priveşte 
caracteristicile legate de apă (dealtfel trasate în linii mari de legislaţia UE, Oroian 
2010). Când ne referim la peştii guppy, aceştia însă, sunt unii dintre cei mai 
nepretenţioşi peşti de acvariu, preferând chiar apa veche şi stătută cu multă vegetaţie.  
 

2.2.8.1.1. TEMPERATURA 
 
Peştii guppy se simt bine la valori cuprinse între 23ºC-24ºC, dar fiind specii 

euribionte se adaptează şi la variaţii largi ai temperaturi de 20ºC şi 28ºC, cu condiţia 
evitării şocului termic, care în cazul puietului poate duce la moarte, iar în cazul 
femelelor gestante, la avorturi şi chiar decese. 

 
2.2.8.1.2. OXIGENUL 

 

Acestor peşti este indicat să se asigure un conţinut de 5-8 mg oxigen/litru apă, 
piaţa acvariofilă oferind o gamă variată de contactoare aer-apă sau oxigen-apă.  
 

2.2.8.1.3. PH-UL 
 

Lunga perioadă petrecută de la începuturile aclimatizării în diverse acvarii, pe 
toate continentele, i-a permis să se acomodeze la o varietate a apei, fiind foarte 
tolerant la pH. Totuşi această specie preferă o apă dură şi alcalină aşa cum este cea din 
ţinuturile de baştină, cu un pH între 7 şi 8,5. 
 

2.2.8.1.4. SALINITATEA 
 

La fel ca şi în cazul celorlalţi parametri, peştii guppy sunt destul de toleranţi faţă 
de salinitate, putând fi acomodaţi treptat şi la o apă marină, ei trăind de altfel şi în ape 
salmastre. Pentru evitarea dezvoltării unor paraziţi sau ciuperci, este indicată 



Poeciliid Research, 2011, Volume 1, Issue 1. 
www.pr.bioflux.com.ro 9  

introducerea unei cantităţi mici de sare de bucătărie în apa din acvariu, circa o linguriţă 
la 20 litri apă. 
 

2.2.8.1.5. DURITATEA 
 

În ţinuturile de baştină, guppy trăieşte într-o apă cu o duritate de 10-30ºdH, dar 
face faţă şi la valori cuprinse între 6 şi 30ºdH. Durizarea apei se poate face prin 
adăugarea în apă a sărurilor de calciu şi magneziu sau prin amplasarea unor roci 
calcaroase sau cochilii de gasteropode în acvariu. Dacă vrem să obţinem o duritate mai 
moale se poate introduce în acvarii apă distilată sau chiar apă de ploaie. 

  
 

2.2.9. IMPORTANŢĂ 
 

Poecilia reticulata este în primul rând o specie de interes economic şi comercial, 
fiind pe primul loc în preferinţele acvariştilor din întreaga lume, dar şi peştele 
ornamental cel mai bine comercializat pe piaţa acvarofilă (Watson & Shireman 2005; 
Sabadoş 2006; Petrescu-Mag 2007). 

Astazi, studiul calităţii apei a devenit indispensabil (Viman et al 2010). Guppy, 
alături de alte specii de poeciliide, este un actor principal in studiile de ecotoxicologie. 

Deasemenea, este unul dintre cei mai buni ’’cobai’’ de laborator din rândul 
peştilor de acvariu, fiind un excelent reper în domenii diferite precum genetica (Winge 
1922; Breden et al 1999; Petrescu-Mag et al 2008ab), - danezul Winge fiind primul 
cercetător care a demonstrat experimental ereditatea complet înlănţuită a 
cromozomului Y, iar canadianul Breden având preocupări privind identificarea cauzelor 
şi consecinţelor diferenţierii populaţiilor de peşti poeciliizi şi înţelegerea relaţiilor 
filogenetice din cadrul genului Poecilia. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuţi 
cercetători în domeniul geneticii populaţiilor, a ecologiei şi a comportamentului peştilor 
guppy, de la Departamentul de Ştiinţe Biologice a Universităţii Simon Fraser, Burnaby, 
British Columbia, Canada. A ales acest grup de peşti, deoarece guppy este un organism 
model pentru studiul selecţiei naturale şi sexuale. Studiile lui sunt importante întrucât 
datele filogenetice ar ajuta la înţelegerea şi cunoaşterea locului şi condiţiilor în care 
caracterele au evoluat divergent. Pentru investigarea bazelor variaţiei fenotipice a 
peştilor guppy, a apelat la studii genomice şi, spune el, „cartarea genetică la peştii 
guppy ar putea răspunde la multe din semnele de întrebare referitoare la selecţia 
sexuală” –, rezultate care ne ajută să înţelegem forţele ce produc izolarea reproductivă 
şi fenomenul de speciaţie (Petrescu-Mag 2007); anatomie (Jalabert & Billard 1969 citaţi 
de Petrescu-Mag 2007); etologie (Farr 1980; Bischoff et al 1985; Reynolds & Gross 
1992; Endler & Houde 1995; Brooks & Endler 2001; Evans et al 2002; Pitcher et al 
2003; Hall et al 2004, citaţi de Petrescu-Mag 2007), care au studiat comportamentul în 
perioada de reproducere; ecotoxicologie (Gorman & Breden 2007, citaţi de Petrescu-
Mag 2007; Petrescu-Mag & Lozinsky 2008); fiziologie animală, mai cu seamă pentru 
neurologie - procese cognitive (Griffiths & Magurran 1999; Hain & Neff 2007, citaţi de 
Petrescu-Mag 2007), ochiul complex şi vederea în culori (Hoffmann et al 2007; Weadick 
& Chang 2007 citaţi de Petrescu-Mag 2007); endocrinologie (Venkatesh et al 1990, 
1991, 1992a, 1992b, 1992c, citaţi de Petrescu-Mag 2007); embriologie (Martyn et al 
2006, citaţi de Petrescu-Mag 2007) şi evoluţionism (Lindholm & Breden 2002, citaţi de 
Petrescu-Mag 2007). 

Interesul pe care-l suscită această specie în rândul diverşilor specialişti, precum 
şi dezvoltarea tehnicilor de manipulare şi ameliorare a peştilor, va conduce cu siguranţă 
la noi descoperiri în acest domeniu vast al acvaristicii. 



3. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PE TEMA PROPUSĂ 
 
 

După cunoştinţele noastre, nu există la ora actuală, nici în ţară, şi nici în 
străinătate, un experiment privind utilizarea hormonului estradiol valerat în stadiul 
ontogenetic de alevin, la specia Poecilia reticulata. Datele bibliografice arată că, pe plan 
naţional, Sabadoş (2006) şi Petrescu-Mag (2007) au experimentat acest hormon, doar 
pe femele gestante. La nivel mondial, o formă a acestui hormon, β-estradiol, precum şi 
dietilstilbestrol, 17α-etinilestradiol, au utilizat Kavumpurath & Pandian, în 1993, şi tot 
pe femele gestante. 
 
 

4. CERCETĂRI PROPRII 
 

 
4.1. SCOPUL EXPERIMENTULUI 

 
Scopul studiul a vizat posibilitatea sau imposibilitatea de a îmbunătăţii 

metodologia brevetului înregistrat la OSIM cu nr. A/00775 din 09.11.2007 al 
colectivului coordonat de USAMV Cluj-Napoca, în cadrul căruia s-a realizat un procedeu 
de creştere a dimensiunilor corporale la masculii peştilor guppy (Poecilia reticulata) prin 
utilizarea valeratului de estradiol ca factor de întârziere a maturizării sexuale prin 
implementarea unui program de hrănire cu componente vii, mai precis bioîncapsulare 
care reprezintă impregnarea hormonului de administrat în naupliile de Artemia spp.  

Procedeul se bazează pe inhibarea şi amânarea temporară a diferenţierii sexuale 
a masculilor, prin tratamente hormonale aplicate în diferite perioade ontogenice, 
urmând ca masculii să se dezvolte somatic asemănător cu femelele pe perioada 
tratamentului, iar după încetarea administrării să se diferenţieze sexual, morfologic şi 
coloristic. 

Astfel, am presupus ca rata de creştere a puietului va fi influenţată pozitiv, iar 
dimensiunea finală a masculilor una superioară faţă de cei produşi prin procedeul clasic. 

Totodată, faţă de procedeul amintit, am administrat hormonul valerat de 
estradiol, doar alevinilor, deoarece aceştia prezintă o finalizare a diferenţierii gonadelor 
chiar după parturiţie. 
 

4.1.1. ORGANIZAREA EXPERIMENTULUI 
 

Organizarea experimentului a constat în alegerea locaţiei de desfăşurare a 
cercetărilor. Astfel, am decis ca experimentul să se desfăşoare în locuinţa proprie, 
deoarece eram zi de zi alături de acvariile cu peşti şi puteam interveni ori de câte ori 
era necesar. Totodată am presupus că cheltuielile cu apa şi curentul vor fi mai mici 
decât în orice alt loc. Primul pas a fost amenajarea bazei tehnico-materiale 
corespunzătoare experimentului, într-o cameră, amplasând cele şapte acvarii de 30 
litri, dintre care şase urmau să primească alevinii de guppy, iar unul cele 10 femele şi 2 
masculi. Pentru asigurarea oxigenului necesar, am utilizat un vibrator cu racorduri din 
material plastic cu robinet şi furtune de silicon. La acestea am ataşat câte un burete 
paralelipipedic şi pietre poroase pentru dispersia bulelor de aer care menţineau un nivel 
satisfăcător al oxigenului în apă prin facilitarea schimbului de gaze între apă şi aer. 
Deoarece temperatura din cameră a fost constantă pe tot parcursul experimentului, nu 
a mai fost necesar echiparea acvariilor cu încălzitoare, apa situându-se la o 
temperatură medie de 23±2°C. Totuşi am utilizat încălzitoare la producerea naupliilor 
de Artemia, aceştia având nevoie de o temperatură de 28°C pentru dezvoltare. 
Achiziţionarea materialului biologic s-a realizat de la un acvarist local, iar repartizarea 
în acvarii s-a făcut randomizat. 
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4.1.2. ETAPELE URMATE 
 

Experimentul s-a întins pe o perioadă de cinci luni, împărţită astfel: trei luni 
administrare hrană vie şi uscată cu hormoni şi două luni aşteptare diferenţiere sexuală, 
morfologică şi coloristică. 
 

4.2. MATERIALE ŞI METODE 
 

Cercetările noastre s-au efectual pe specia Poecilia reticulata, varietatea Half-
Black Red cu trei variante experimentale (30, 49 şi 38 de exemplare) cărora li s-a 
administrat nauplii de Artemia spp. şi furaj în amestec cu estradiol valerat, în proporţie 
de 400mg/kg furaj şi trei variante martor (55, 35 şi 41 de exemplare), cărora li s-a 
administrat nauplii de Artemia spp. şi furaj simplu. 
 
4.2.1. MATERIAL BIOLOGIC 
 

Materialul biologic a constat din 10 femele şi 2 masculi a varietăţii de guppy Half-
Black Red (vezi foto 1), achiziţionaţi de la acvaristul clujean Toth Dezideriu. 

Puietul produs de cele 10 femele a fost repartizat randomic în cele 6 bazine, 3 
experimentale şi 3 martor. La parturiţie s-au folosit cuşti clasice din sticlă şi plasa verde 
cu ochiuri de 5 mm. 

 

 
Foto 1. Varietate ornamentală de guppy Half-Black Red (foto: original). 

 
4.2.2. APARATURĂ 

 
Mediul de viaţă: 3 acvarii experimentale (A-C) x30L, 3 acvarii martor (D-F) x30L; 
A=30; B=49; C=38; D=55; E=35; F=41 (indivizi). Fără substrat, neplantat, cu 

aerare şi filtrare artificială, realizată de un vibrator; 10 ore lumină : 14 ore întuneric; 
temperatura medie 23±2°C.  

Pentru a menţine parametri apei constanţi am sifonat fundul acvariilor şi totodată 
un sfert din volumul de apă, tot la 3 zile (vezi foto 2). 
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Ph-ul l-am verificat săptămânal cu ajutorul hârtiei indicator de la fima Merck, 
acesta situându-se la valoarea 7. 

 

 
Foto 2. Întreţinere acvarii (foto: original) 

 
 

4.2.3. PRODUSUL HORMONAL TESTAT 
 
Produsul testat a fost Cyclo-Progynova (vezi foto 3, 4), de la firma Schering AG, 

care este un preparat hormonal bifazic frecvent utilizat în terapia umană pentru 
tratamentul tulburărilor climacterice şi dereglărilor de ciclu. Conţine 11 drajeuri albe cu 
2mg valerat de estradiol şi 11 drajeuri maronii cu 2mg valerat de estradiol şi 0,5mg 
norgestrel. 

Substanţa activă folosită în experiment a fost valerat de estradiol, utilizând doar 
drajeurile albe. 



Poeciliid Research, 2011, Volume 1, Issue 1. 
www.pr.bioflux.com.ro 13 

 
Foto 3. Produsul testat Cyclo-Progynova (foto: original) 

 
 

 
Foto 4. Produsul testat Cyclo-Progynova (foto: original) 

 
 
 
4.2.4. HRANA VIE 
 
Hrana vie a constat doar din nauplii de Artemia spp, după ce în prealabil chişti de 

Artemia spp produşi de firma V-Ast-Sea cumpăraţi dintr-un magazin de profil acvaristic 
au fost incubaţi. 
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4.2.4.1. ARTEMIA 
 
Artemia salina este un crustaceu de apă sărată, folosit cu precădere ca hrană vie 

pentru puiet, având un conţinut în proteină de aproximativ  40%, lipide – 14% şi glucide 
– 15%. Creşte foarte repede şi este puţin pretenţios la parametri apei şi la hrană. Are 
abilitatea de a produce chişti sau ouă de rezistenţă, când condiţiile de mediu nu sunt 
propice pentru supravieţuire. Este un bun filtrator de materie organică, alge microscopice 
şi bacterii. 

 
4.2.4.2. CREŞTEREA ARTEMIEI 
 
Pentru a se transforma în nauplii, chiştii de Artemia, au nevoie de un mediu salin, 

în concentraţie de 30-35g/L, o temperatură constantă de 28°C şi oxigen.  
Pentru incubarea lor am utilizat, sticle de plastic, de 2,5 L (vezi foto 5), la care le-

am decupat, partea superioară sau cea inferioară. În ele am introdus 2 litri de apă şi 6 
linguriţe de sare grunjoasă. Pentru a avea o temperatură constantă am introdus un 
încălzitor cu termostat, reglat la 28°C şi un tub de la aeratorul central, care asigura 
oxigenul. După 48 de ore, nauplii de Artemia înotau în masa apei. Deoarece tot la şapte 
zile schimbam conţinutul integral al sticlelor nu am mai considerat să hrănesc 
suplimentar nauplii de Artemia spp. 

 

 
Foto 5. Incubatoare de Artemia spp. (foto: original). 

 
 

4.2.4.3. Bioîncapsularea hormonului 
 
 
Pentru încorporarea hormonului, valerat de estradiol, am utilizat o sticlă (vezi foto 

6) în care nauplii de Artemia erau viabili şi am adăugat aproximativ câte un vârf de cuţit, 
cantitatea finală de hormon utilizată în cele 3 luni de experiment, doar în combinaţie cu 
Artemia, fiind de 2mg. 
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Foto 6. Incubatoare de Artemia spp. cu estradiol valerat (foto: original). 

 
 
4.2.5. HRANA USCATĂ 

 
Cu toate că se cunoaşte faptul că peştii guppy, nu sunt pretenţioşi la hrănire, am 

optat pentru produsul TROCO-PRIM, care credem noi că asigură necesarul nutritiv. 
 

4.2.5.1. COMPOZIŢIA FURAJULUI 
 

Furajul utilizat a fost TROCO-PRIM de la firma S.C. PROFIPET S.R.L şi are 
următoarea compoziţie: 

- Proteină brută: 45% 
- Grăsime brută: 15% 
- Celuloză brută: 2,5% 
- Cenuşă: 8% 
- Vitamina A: 2.500UI/kg 
- Vitamina D3: 500UI/kg 
- Vitamina E: 100mg/kg 

 
 

4.2.5.2. PREPARAREA FURAJULUI CU HORMON 
 

După ce în prealabil am măcinat fin cantităţile necesare de furaj şi hormon, 
estradiolul valerat l-am mojarat cu 2 mL alcool etilic 96% până la obţinerea unui lichid 
omogen lăptos, după care am mai adaugă încă 2 mL alcool 96%, pentru spălarea 
pereţilor mojarului. Peste conţinut am introdus furajul şi l-am omogenizat cu pistilul. 
Amestecul obţinut l-am golit pe o hârtie de filtru dublă şi l-am lăsat să se evapore 
alcoolul timp de 3 ore. Hrana astfel impregnată cu hormon am împachetat-o şi am 
păstrat-o la loc uscat, răcoros şi ferit de lumina solară.  
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4.2.6. ADMINISTRAREA HRANEI 
 

Hrănire: hrană uscată - furaj combinat Troco-Prim, hrană vie - nauplii Artemia - 
Vast Sea. 

Varianta experimentală: 
Zilele 1-10 postpartum 5 tainuri/zi adlibitum, hrană vie exclusiv cu hormoni.  
Zilele 11-92 postpartum 3 tainuri/zi adlibitum, 1 tain hrană vie exclusiv cu 

hormoni, 2 tainuri hrană uscată cu hormoni. 
Zilele 92-153 postpartum 3 tainuri/zi adlibitum, 1 tain hrană vie, 2 tainuri hrană 

uscată. 
 
Varianta martor: 
Zilele 1-10 postpartum 5 tainuri/zi adlibitum, hrană vie. 
Zilele 11-92 postpartum 3 tainuri/zi adlibitum, 1 tain hrană vie, 2 tainuri hrană 

uscată. 
Zilele 92-153 postpartum 3 tainuri/zi adlibitum, 1 tain hrană vie, 2 tainuri hrană 

uscată. 
 
4.3. REZULTATE 

 
Deşi ne aşteptam ca după încetarea tratamentelor hormonale, la vârsta de 3 luni, 

masculinizarea să apare în proporţie de 15-45% (Petrescu-Mag 2007) şi totodată să 
crească semnificativ în dimensiune corporală, am avut surpriza unei feminizări definitive 
şi ireversibile în proporţie de 100%, în absolut toate loturile experimentale, la finalul 
celor 5 luni. Comparativ, martorul a avut un raport între sexe de 29♂:26♀, 17♂:18♀, 
18♂:23♀, adică 49%♂ şi 51%♀. 

Foarte probabil că utilizarea hranei vii a facilitat o ingestie sporită de estrogeni 
comparativ cu procedeul clasic din brevet, ducând la feminizarea completă. 

Şi totuşi chiar dacă experimentul nu a avut rezultatul scontat, am putut infirma 
unele concluzii din programul doctoral publicate în lucrarea Petrescu-Mag (2007).  

În monografia amintită, autorul susţine că valeratul de estradiol are o potenţă 
mult mai scăzută decât alţi estrogeni testaţi şi că utilizarea lui pentru feminizarea 
loturilor, chiar şi la concentraţii mari (400-500mg/kg furaj sau chiar mai mari) nu duce la 
feminizarea de 100% a loturilor tratate. 

Rezultatele nostre infirma acest lucru, valeratul de estradiol dovedindu-se foarte 
eficient (100% feminizare ireversibilă). 

Revenind la obiectivul iniţial, probabil că studii ulterioare, efectuate utilizând doze 
hormonale mai mici sau durate de administrare mai scurte ar putea rezolva problema 
propusă, chiar cu varianta hranei vii incluse. Însă toate acestea într-un experiment viitor. 

Ca o dovada în acest sens, trei exemplare eliminate din loturile experimentale în 
ziua a 15-a au relevat dupa sistarea administrării hormonului o masculinizare la un 
individ (vezi foto 7).  

În urma măsurătorilor atât pe parcursul experimentului, cât şi la finalul acestuia, 
precum şi la măsurătorile efectuate după 10 luni, au rezultat următoarele dimensiuni 
corporale la peşti guppy: 

 
Părinţi: Femele = 4,5-5,5cm; Masculi = 3,5cm 
 
Femele lot experimental, 5 luni = 4,0-4,5cm   
Femele lot experimental, 10 luni = 4,5-6,0cm 
 
Femele martor, 5 luni = 4,0-4,5cm   
Femele martor, 10 luni = 4,5-6,0cm 
 
Mascul lot experimental 5 luni = 5,5cm 
Mascul lot experimental 10 luni = 6,0cm 
 
Masculi martor 5 luni = 3,5-4,0cm 
Masculi martor 10 luni = 4,0cm 
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Figura 7. Mascul la vârsta de 5 luni – aproape 5,5cm (foto: original stânga). 

Figura 8. Femelă la vârsta de 5 luni – aproape 4,5cm (foto: original dreapta). 
 
 

Importanţa studiului.  
Feminizarea loturilor la peşti, şi nu numai, au o semnificaţie deosebită datorită 

diferenţelor de productivitate dintre sexe la multe specii de interes economic. 
Un alt aspect unde feminizarea experimentală joacă un rol deosebit este producţia 

de supermasculi (masculi YY). Masculii cu doi cromosomi Y sunt binecunoscuţi pentru 
capacitatea lor extraordinară de a produce loturi exclusiv mascule. Supermasculii nu ar 
putea fi produşi fără utilizarea pseudofemelelor. 

Fără îndoială aproximativ 50% din loturile experimentale femele sunt de fapt 
genotipic masculi, adică pseudofemele. 
 

4.4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

Încercarea de îmbunătăţire a procedeului de creştere a dimensiunilor corporale la 
masculii peştilor guppy (Poecilia reticulata) prin utilizarea bioîncapsulării valeratului de 
estradiol ca factor de întârziere a maturizării sexuale a eşuat. 

În schimb, au fost obţinute accidental rezultate inedite foarte importante, care 
revizuiesc şi îmbunătăţesc studiile unor cercetători de la USAMV Cluj-Napoca. 

Foarte probabil că administrarea hranei vii a facilitat o ingestie sporită de 
estrogeni comparativ cu procedeul clasic din brevet, ducând la feminizarea completă. 

Utilizarea pe viitor, în alte studii, a unor doze hormonale mai mici sau durate de 
timp mai scurte ar putea aduce rezultatele scontate. 
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