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SUMMARY 
The paper makes an evaluation of the energy and protein potential of the 

sweet sorghum, a drought-resistant hybrid used in ruminant feeding. The 
recurrent persisting droughts of the past 10-15 years prompted efforts 
towards the development of plant hybrids resilient to arid conditions. Some of 
these sweet sorghum hybrids are F436 (140) şi F465 (Doina). They can be used 
as silage in ruminant feeding because their energy supply expressed in feed 
units for meat and milk production is very close to the corn silage. 
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INTRODUCERE 
În perioada actuala, sectorul zootehnic se confrunta cu o multitudine de 

probleme, dintre care cele mai importante se referă la asigurarea integrala din 
producţia proprie a furajelor de volum şi a concentratelor, prin măsuri de 
restructurare şi redimensionare a suprafeţelor destinate acestor culturi, prin 
ameliorarea soiurilor si hibrizilor de plante cu potenţial productiv valoros şi, 
mai ales, prin aplicarea unor metodologii moderne de preparare şi conservare 
a acestora. Divizarea terenurilor agricole din ultimul timp a determinat 
practicarea unui management ineficient care a limitat potentialul productiv al 
pamantului, cu directionarea unilaterala a culturilor, simplificarea tehnologiilor 
agricole prin reducerea fortata a interventiilor ameliorative si restrangerea sau 
chiar desfiintarea sistemelor de irigatii. 

Aceasta situatie a coincis cu declansarea perioadei de seceta, un fenomen 
repetabil, ce dureaza de 10-15 ani, ceea ce a creat probleme majore pentru 
restructurarea şi gestionarea sistemelor de producere a furajelor, în primul 
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rând în vederea păstrării efectivelor pe specii şi, în aceeaşi măsura, a 
producţiilor acestora. 

Cunoaşterea resurselor de hrană, sub aspectul varietăţilor, al compoziţiei 
chimice şi al valorii nutritive, dar mai ales al cantităţilor care pot fi consumate 
de catre animale, de altfel, vizata in cadrula cestei lucrari, permite atat 
obtinerea unui accord intre aportul de elemente nutritive si cerintele 
animalelor si ceea ce este mai important, stabilirea unor strategii de realizare a 
productiilor maxime differentiate pe specii si categorii de productie, tinand 
cont de posibilitatea obtinerii plantelor furajere pe areale distinct pedo-
climatice si social-economice. 
 
 

MATERIAL ȘI METODE 
In perioada 2010-2013 in cadrul unor colaborari cu Institutul de Cercetare 

Dezvoltare pentru Agricultura de la Fundulea, am analizat cativa hibrizi de sorg 
zaharat, in cazul de fata hibridul F436 (140) şi F465 (Doina) cu potential furajer 
insemnat, sub aspectul aprecierii valorii energetic si proteice, in cazul formei 
de conservare prin insilozare, dupa ce plantele au fost recoltate in faza de 
vegetatie bob–lapte si bob lapte-ceara. Experimentele s-au desfasurat in cadrul 
Laboratorului de Fiziologia Nutritiei, pe batali din rasa Merinos de Palas, cu 
varsta de 2-4 ani, care au fost adaptati in prealabil la consumul de nutreturi de 
volum. In cadrul fiecarui experiment s-au folosit cate patru batali, cu 
respectarea conditiilor experimentale impuse de participarea in ratie a 
nutretului de analizat. Ratiile au fost constituite din siloz de sorg si tarate de 
grau in raport de 68/32 (%). Silozurile au fost realizate din masa vegetala 
recoltată la sfârşitul lunii august, în cantitate de 600 kg din fiecare variantă, 
depozitarea materialului făcându-se în recipiente de plastic cu capacitatea de 
200 kg. Perioada de maturare a masei însilozate a fost de 60 zile.  

In vederea efectuarii determinarilor de laborator pe animale s-a folosit 
metoda digestibilitatii in vivo, intretinerea batalilor facandu-se in custi special 
amenajate, fara folosirea echipamentelor care sa implice harnasamente sau 
alte dispozitive. 

S-a respectat metodologia efectuarii experimentelor de digestibilitate la 
rumegatoare (Schiemann si colab., 1978) cu privire la cantarirea cu precizie si 
inregistrarea cantitatilor de nutreturi consummate si a celor refuzate de catre 
animale, prelevarea zilnica a esantioanelor de probe pentru a fi analizate 
chimic (metodaWeende). Tot in timpul bilanturilor saptamanale au fost 
cantarite si inregistrate fecalele rezultate si, de asemenea, s-au prelevat probe 
partiale zilnice pentru constituirea probelor pe bilanturi.  

In urma calculului coeficientilor de digestibilitate s-a stabilit energia 
digestibila (ED), iar valorile privind energia metabolizabila (EM), randamentul 
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utilizarii acesteia si energia neta (EN) au fost stabilite indirect pe baza ecuatiilor 
de simulare a metabolismului energetic si proteic la rumegatoare dupa 
sistemul Burlacu (2003). 

Conform conditiilor impuse pentru astfel de experiente, in sensul asigurarii 
in cadrul ratiilor a unor cantitati de proteina bruta si de celuloza de cel putin 
120 g, respectiv 180 g, si a unui echilibru vitamino-mineral adecvat speciei si 
categoriei de animale, silozul de sorg a fost asociat in cadrul ratiei cu tarate de 
grau si cu un premix vitamino-mineral pentru ovine in vederea asigurarii 
necesarului de intretinere. 

Pentru calculul statistic al datelor experimentale s-a folosit programul 
STAT VIEW. 

Pe baza valorilor coeficienților de digestibilitate ai substanței organice dar 
si ai componentelor acesteia s-a calculate eroarea standard (Sx) a mediei 
acestor coeficienți, fiind asigurata statistic atunci când valoarea este mai mica 
de 1,5-2 unități de digestibilitate. 

Ecuațiile implicate in calculul energiei metabolizabile (EM) după Burlacu 
(2002) sunt: 

 
Calculul energiei metabolizabile (EM): 
 

 
ED

EM = 0,8417 – 0,000099 CB – 0,000196 PB + 0,0211 NPA 

 
NPA = nivelul producțiilor animalelor 
 

EM = ED x  
ED

EM    q =EM/EB 

 
q= randamentul utilizării EB ca EM 
Kl = 0,24 x q + 0,463  
Kl = randamentul utilizării EM pentru producția de lapte 
ENL = EM x Kl 
 

Valoarea UNL =  
ovaz ENL

studiat nutret ENL  

 

Kmp =  
0,283  q  0,9235

0,005  q  0,6508  0,3358



  q 2

 

 
Kmp =  randamentulutilizarii EM pentru intretinere si productia de carne 
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ENC = EM x Kmp 
 

Valoarea UNC =  
ovaz  ENC

studiat nutret  ENC  

 
Pentru stabilirea valorii proteice s-au luat in calcul: 
Dg reprezintă degradabilitatea substanţelor azotate în rumen şi pentru 

sorgul siloz = 0,82; 
dr reprezintă digestibilitatea reală a proteinelor care pentru sorgul siloz = 

0,70; 
PF reprezintă produşii de fermentaţie, care pentru sorgul siloz cu 22,7% SU 

= 80. 
SOF (g/kg SU) = SOD - [PB x (1 –Dg) + GB + PF] 
PDIA (g/kg SU) = PB (g/kg SU) x (1 – Dg) x dr 
PDIMN (g/kg SU) = PB (g/kg SU) x [1 – (1 - Dg)] x 0,9 x 0,8 x 0,8 
PDIME (g/kg SU) = SOF x 0,145 x 0,8 x 0,8 
PDIN (g/kg SU) = PDIA + PDIMN 
PDIE (g/kg SU) = PDIA + PDiME 

 
 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Analiza chimica a nutrețurilor a evidențiat valori relativ apropiate ale 

componentelor organice in cazul celor doi hibrizi de sorg zaharat, raportate 
atât la substanța uscată reală a nutrețului cat si la 1000 g substanța uscată 
(datele din tabelele actuale de valori nutritive sunt raportate la 1000g SU). 

Se poate observa totuși, un conținut mai mare de substanța uscată a 
hibridului F465, de 269g, comparativ cu 227 g pentru hibridul F436, deși 
recoltarea s-a făcut in aceeași perioada si chiar in același stadiu de vegetație, 
diferențele putând fi puse pe seama diversității celor doua lanuri de cultura . 
De notat este faptul ca raportările s-au făcut in final pe unitatea de substanța 
uscata, fapt ce a făcut posibilă compararea valorilor obținute. 

In general, s-au înregistrat valori comparabile intre cei doi hibrizi de sorg 
pentru majoritatea componentelor substanței organice astfel: daca la hibridul 
F436 conținutul de proteina a fost in medie de 67,4g, la hibridul F465 acest 
conținut a fost de 63,9g, cantitatea de celuloză in cazul primului hibrid a fost 
de 393,4 g, iar pentru al doilea de 368g si cel de cenușă de 75,8g respectiv de 
70,26g (toate datele sunt raportate la 1000g SU ( tabelul 1). 

În perioada următoare s-au organizat teste de digestibilitate utilizând 
batali, folosiți de regulă în acest scop, care au fost întreținuți in cuști de 
digestibilitate. Inițial s-a parcurs o perioada pregătitoare de 7 zile pentru 
acomodarea animalelor cu noul sortiment de furaje şi încă 14 zile de 
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experiment propriu-zis, timp în care au avut loc prelevări de probe de nutrețuri 
şi de dejecții (fecale). Rația de hrană a fost alcătuită din tărâțe de grâu şi siloz 
de sorg la nivelul normei pentru aceasta categorie de animale. În urma 
calculării consumului din ingredientele rației s-au înregistrat rapoarte de 
aproximativ 2/1 intre siloz sorg (nutreț volum) si tarate grâu (concentrate). 

 
Tabelul 1. Compoziţia chimică brută Weende a silozului de sorg (plante recoltate în 
faza lapte –ceară) 

Hibridul SU SO PB GB Cel B SEN Cen EB 

F 436 
227 209,8 15,3 2,8 89,3 102,4 17,2 970 

1000 924,2 67,4 12,3 393,4 451,1 75,8 4271 

F465 
269 250,1 17,2 3,7 99,0 130,2 18,9 1151 

1000 929,7 63,9 13,75 368 484,09 70,26 4280 

Tărâţe 
grâu 

874 826,6 157 26,6 104,4 538,6 47,4 3894 
1000 945,8 179,6 30,4 119,4 616,4 54,2 4455 

 

Pe parcursul celor 14 zile de bilanţ s-a asigurat hrănirea animalelor în 
timpul dimineții, administrarea tărâțelor făcându-se separat de siloz. 
Recoltarea probelor de nutrețuri şi fecale s-a executat zilnic la aceeași ora, iar 
omogenizarea acestora la finalul bilanțului săptămânal. În urma prelucrării 
datelor obținute din bilanțuri cu privire la cantitatea de hrană ingerată pe 
sortimente şi la fecalele rezultate s-au putut estima substanța organică 
digestibilă şi componentele acesteia, energia digestibilă, evidențiind 
coeficienții de digestibilitate ai silozurilor prin diferență față de rația totală, 
care sunt prezentați în tabelul de mai jos. 

 

 SOD PD GD CelD SEND ED 

Media hibrid 436 69,3 47,66 80,3 59 79,7 68 
Media hibrid 465 71,3 49,3 82,3 59,3 77,3 68,85 

 

Pe baza acestor date s-a putut calcula potenţialul productiv al silozurilor 
de sorg utilizând metodologia modelării matematice de simulare a 
metabolismului energetic şi proteic la rumegătoare, valorile energetice fiind 
exprimate in: 

UNL= unitati nutritive aferente productiei de lapte 
UNC=unitati nutritive aferente productiei de carne 
PDIN= proteina digestibila intestinala potentata de azotul ratiei 
PDIE=proteina digestibila intestinala potentata de substanta organica 

fermentescibila a ratiei 
 

 UNL UNC PDIN PDIE 

Siloz sorg H -436 0,94 0,92 40 67 
Siloz sorg H -465 0,96 0,95 38 60 
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CONCLUZII 
- Intensificarea culturii sorgului zaharat si folosirea acestuia in hrana 

rumegatoarelor sub forma de masa insilozata poate garanta alcatuirea unor 
ratii echilibrate, partea energetica a ratiei de baza putand fi asigurata numai 
din acest ingredient. 

- Potentialul nutritiv energetic exprimat in unitati nutritive, specific atat 
productiei de lapte cat si de carne, se apreciaza a fi destul de apropiat silozului 
de porumb ( 0,98-1,04 UNL si 0,96-0,99 UNC) cu valori cuprinse intre 0,94 UNL 
respectiv 0,92 UNC la hibridul de sorg F436 si intre 0,96 UNL respectiv 0,95 
UNC la hibridul F465. 

- valorile proteinei digestibile la nivel intestinal (PDI) fie raportate la 
substantele azotate degradabile din ratie, fie la substantele organice 
fermentescibile, obtinute in cazul hibridului F436 au fost de 40 g PDIN, 
respectiv 67g PDIE, iar la hibridul F465 de 38 g PDINsi, respective, 60 g PDIE. 
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