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SUMMARY 
The paper gives recommendations for the use of sweet sorghum in 

ruminant feeding. The present structure of the agricultural crops, the lack of 
functional infrastructures, the drought which caused serious problems in the 
recent years and the forage production management require the identification 
and experimentation of new feeding solutions using feed ingredients produced 
by crops which are less dependent on the amount of water available during 
period of vegetation. The sweet sorghum (Sorghum saccharatum) is one such 
crop. The feed-grade hybrids F-436 and F-465 created by Romanian specialists 
proved to have high, good quality yield 
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1. INTRODUCERE 
Dată fiind configuraţia actuală a structurilor agricole şi lipsa 

infrastructurilor funcţionale, inclusiv apariţia fenomenului de secetă care a 
creat probleme majore în ultimii ani în restructurarea şi gestionarea sistemelor 
de obţinere a furajelor, implicit în păstrarea efectivelor pe specii, se impune 
adoptarea şi definirea unui domeniu pe care cercetarea agricolă trebuie să îl 
abordeze pentru identificarea şi experimentarea unor soluţii nutriţionale noi, 
prin utilizarea în raţiile rumegătoarelor a unor componente de bază, care să fie 
asigurate de culturi furajere mai puţin dependente de cantitatea de apă din 
perioada de vegetatie. 

 
2. Importanţa, răspândirea şi tehnologia de cultură a unor plante 

rezistente la secetă (sorgul) 
Sorgul zaharat (Sorghum saccharatum) prezintă tulpini înalte până la 3 m, 

suculente, cu un conţinut ridicat de zahăr. Se foloseşte atât pentru extragerea 
siropului cât şi ca plantă de nutreţ, fiind cultivat pentru masă verde sau pentru 
siloz. În România, în ultima vreme, au fost creaţi la Institutul de la Fundulea  



I. Voicu şi colab. 

 

88 

hibrizii de sorg zaharat pentru uz furajer F-436 şi F-465 cu productivitate net 
superioară. 

 
3. Particularităţile digestiei şi metabolismului substanţelor nutritive la 

rumegătoare 
Rumegătoarele, comparativ cu monogastricele, au aparatul digestiv 

adaptat la un regim de hrană ierbivor şi la funcţia de rumegare, ceea ce le 
conferă o serie de particularităţi. De aceea, acest tip de aparat le permite 
rumegătoarelor să ingere într-un timp relativ scurt cantităţi considerabile de 
nutreţuri, care sunt deglutite după o masticare sumară, depozitate într-un 
compartiment special al stomacului, numit rumen, readuse după un timp din 
nou în cavitatea bucală, remasticate şi redeglutite. 

 
4. Determinarea valorii nutritive a nutreţurilor 
4.1. Prelevarea probelor de nutreţuri. 
Probele de furaje de volum pot fi prelevate atât din depozitul de furaje, 

cât mai ales din furajul care urmeaza să fie administrat imediat animalelor. 
Probele de furaje concentrate se pot preleva, de asemenea, din depozit şi din 
furajele ce urmează să fie administrate animalelor, constituind proba 
săptămânală, iar în momentul prelevării probei pentru laboratorul de analize 
chimice se foloseste metoda pătratului (un strat de 5-6 cm de forma unui 
pătrat a fost împărţit cu o riglă pe două diagonale în patru părţi egale, sferturi). 
Din cele patru sferturi se alege un sfert care practic  constituie proba medie 
pentru analiză. Operaţia formării pătratului şi luării sfertului se repetă de 
câteva ori până se obţine cantitatea de probă necesară. 

 
4.2. Determinarea compoziţiei chimice. 
În vederea determinării compoziţiei chimice a nutreţurilor trebuie analizaţi 

următorii parametrii: substanţa uscată (SU), proteina brută (PB), grăsimea 
brută (GB), celuloza brută (CB), cenuşa brută (Cen.B), substanţa organică (SO), 
substanţe extractive neazotate (SEN) 

 
4.2.1. Determinarea substanţei uscate 
Se realizează prin îndepărtarea apei prin evaporare în etuva 

termoreglabilă la 103°C. Se cântăresc cu ajutorul unei balanţe analitice 2-3 g 
din probele de nutreţ măcinat în fiole cu capac (aduse în prealabil la greutatea 
constantă la 103°C) şi se lasă în etuvă la 103°C timp de 4-5 ore (Burlacu Gh., 
1991).    

După consumarea timpului necesar, fiolele sunt scoase din etuvă, 
acoperite cu capacul şi introduse într-un exicator pentru răcire. Operaţia se 
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repetă până când diferenţele de greutate între cele două cântăriri succesive au 
fost nule sau nu au depăşit  0,001 g. 

 
4.2.2. Determinarea conţinutului de proteină brută (PB) 
Se utilizează metoda Kjeldahl care se bazează pe determinarea azotului 

total sau mai exact a azotului kjeldahl. Prin mineralizare azotul probei organice 
este transformat în sulfat de amoniu. 

Mineralizarea se face cu H2SO4 concentrat astfel: 1 gram de probă introdus 
într-un balon Kjeldahl plus 10-15 g catalizator şi 25 g H2SO4 concentrat a fost 
adus la fierbere treptat prin ridicarea temperaturii. Sub acţiunea acidului 
sulfuric, în prezenţa catalizatorilor (sulfat de potasiu şi sulfat de cupru) azotul 
din probă s-a transformat în sulfat de amoniu. După ce lichidul s-a limpezit şi 
mineralizarea s-a încheiat (soluţia a căpătat o culoare albastră) proba a fost 
adusă cantitativ la balon cotat de 250 de mililitri. O parte alicotă din conţinutul 
balonului conţinând sulfat de amoniu, a fost distilată în vederea eliberării 
ionului de amoniu (NH4+). Acesta a fost captat într-o soluţie acidă de H2SO4 de 
0,1 N. Excesul de acid s-a titrat cu o soluţie de hidroxid de sodiu (NaOH) 0,1 N. 
Distilarea şi titrarea s-au efectuat într-un sistem automat Tecator (Kjeltec Auto 
1030). 

 
4.2.3. Determinarea conţinutului de  grăsime brută (GB) 
Totalitatea grăsimilor şi a substanţelor asemănătoare grăsimilor s-au 

determinat gravimetric, după extracţia în eter etilic. Un gram de furaj a fost 
cântărit şi introdus într-un plic de hârtie de filtru (în prealabil adus la greutate 
constantă) şi apoi într-o fiolă de cântărire. Plicul şi fiola au fost introduse la 
103°C timp de 3 ore, răcite în exicator şi apoi recântărite. Plicul a fost pus în 
aparatul de extracţie, care s-a efectuat timp de 6 ore. După terminarea 
extracţiei, plicul a fost lăsat la aer o jumătate de oră, reintrodus în fiola de 
cântărire şi ţinut în etuvă o oră la 95-980C. A urmat răcirea în exicator şi 
recântărirea. 

 
4.2.4. Determinarea celulozei brute (CB) 
Fibrele vegetale alcătuite din pereţii celulelor şi din alte elemente 

structurale, denumite prin formula convenţională "substanţe de susţinere" 
includ principalele componente organice ce alcătuiesc complexul "celuloză 
brută" format din: celuloză, hemiceluloză, pentozani, lignină, cutină şi pectină.  

Astfel, determinarea celulozei brute se  face prin tratarea succesivă, 
fierbere, cu soluţii de acid sulfuric (H2SO4) şi hidroxidul de sodiu (NaOH). 
Celuloza brută este componenta acelei părţi organice a substanţelor vegetale 
care nu se dizolvă prin fierbere şi care conţine pe lângă celuloză brută, lignină 
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şi hemiceluloză. Principiul metodei s-a bazat pe solubilizarea tuturor 
substanţelor nutritive cu excepţia celulozei brute. 

 
4.2.5. Determinarea cenuşii brute (Cen.B)  
S-a efectuat prin arderea probei de furaj la temperatura de 6000C într-un 

cuptor electric timp de 2-3 ore. După răcirea în exicator proba a fost cântărită. 
Calcinarea a fost repetată până la masa constantă. 

 
4.2.6. Determinarea substanţei organice (SO) 
Substanţa organică s-a determinat indirect prin calcul (diferenţa dintre 

substanţa uscată a probei şi cantitatea de cenuşă): SO = SU (103°C) – CEN. 
 
4.2.7. Determinarea substanţelor extractive neazotate (SEN) 
Aceste substanţe nu au fost determinate printr-o analiză chimică propriu-

zisă ci prin calcul, făcându-se diferenţa intre substanţa uscată (SU) şi substanţa 
organică, calculată ca sumă a celorlalte componente organice determinate prin 
analiza Weende: proteina (PB), grăsimea (GB), celuloza (CB) astfel: 

 
SEN = SO - (PB + GB + CB) 
 
4.3. Unităţile nutritive pentru rumegatoare (UNL, UNC). 
Unitatea nutritiva reprezintă potenţialul nutreţului, ilustrând cu 

preponderenţă nivelul şi efectul conţinutului în energie al acestuia. Pentru 
aprecierea energetică a unui nutreţ este necesară mai întâi analiza chimică, iar 
pentru stabilirea conţinutului energetic se procedează la arderea unui gram din 
substanţă uscată a nutreţului respectiv într-un calorimetru (bomba 
calorimetrică), pentru a vedea câtă energie brută conţine pe unitatea de 
măsură cerută, pe kg de substanţă uscată sau pe kg de nutreţ ca atare. 

Trebuie menţionat faptul că ar trebui acceptată ideea că dintr-un 
component al substanţei organice (proteină, grăsime, celuloză, substanţă 
neazotată) oxidat în organism prin reacţiile specifice intermediare, ar rezulta 
aceeaşi cantitate de energie, ca şi când acesta ar fi fost ars în bomba 
calorimetrică (principiul I al termodinamicii). 

 
4.4. Evaluarea proteinei în sistem PDI (proteină digestibilă la nivel 

intestinal) 
În privinţa utilizării proteinei de către rumegătoare, cercetătorii noştri iau 

ca model sistemul franţuzesc de exprimare a potenţialului proteic al 
nutreţurilor, considerând sistemul digestibilităţii aparente ca fiind 
neconcludent. Pe scurt, noul sistem are în vedere componenta proteică a 
raţiilor, axată pe substanţele azotate care, ajunse în rumen, sunt dirijate o 
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parte spre degradare, adică preluată de masa microbiană şi transformată în 
proteine proprii structurii microbiene şi o altă parte, nepreluată de 
microorganisme, care scapă degradării ruminale, constituind proteina 
nedegradată. 

Una dintre formele de exprimare a potenţialului nutreţului PDIN (proteină 
digestibilă intestinală a nutreţului permisă de conţinutul de azot al raţiei), 
include proteina reală la nivel intestinal provenită din nutreţuri şi neafectată 
de intervenţia microorganismelor, la care se adaugă proteina microorganică 
sintetizată în rumen şi reţea, ce ţine cont, de proporţia de captare de către 
microorganisme a acesteia, de conţinutul de aminoacizi şi de digestibilitatea 
reală la nivelul intestinul subţire. Cealaltă formă PDIE (proteină digestibilă 
intestinală permisă de conţinutul în energie al raţiei) include proteina 
alimentară, deci nedegradată şi proteina sintetizată în rumen pe baza 
substanţelor fermentescibile.   

Pe baza acestor două valori se pot întocmi raţiile furajere pentru taurine, 
ovine şi caprine utilizând valorile indicate în tabelele de valori nutritive. 

 
5. Valorificarea sorgului în hrana rumegatoarelor. 
Raţia de hrană reprezintă cantitatea de nutreţuri care se administrează 

unui animal pentru acoperirea necesarului de întreţinere şi pentru realizarea 
unei producţii planificate. Valoarea nutritivă a unei raţii este dependentă de 
cantitatea de substanţă uscată, energie, proteină digestibilă la nivel intestinal 
(PDI) inclusiv aminoacizi, macro şi microelemente şi vitamine pe care aceasta le 
contine. La elaborarea raţiilor trebuie avută în vedere asigurarea, în primul 
rând, necesarului de energie şi de proteină al animalelor în corelaţie cu 
productivitatea acestora. Cantitatea de microelemente şi vitamine se 
completează, de obicei, cu preamestecuri obţinute pe cale industrială, numite 
premixuri. Totuşi, pentru asigurarea macroelementelor Ca, P, Mg, Na, S 
necesare, mai ales la rumegătoare, la întocmirea raţiilor trebuie ţinut cont de 
cantitatea de minerale existentă deja în nutreţuri. Pentru elaborarea unor raţii 
noi trebuie efectuate calcule atât pe baza parametrilor de calitate ai 
nutreţurilor avute în vedere (care se regăsesc în tabelele de valori nutritive sau 
în certificatele de analize), cât şi pe baza normelor de substanţă uscată, 
energie, proteină şi celelalte substanţe nutritive care se găsesc, de asemenea, 
în tabelele indicate pentru specia şi categoria de animale dorită. 

În cazul vacilor de lapte, elaborarea unor soluţii nutriţionale este extrem 
de complexă, dată fiind variabilitatea mare a productivităţii fiecărui animal în 
parte. De aceea, numai prin formarea grupelor de producţie în cadrul 
efectivului de vaci sau, mai eficient, prin dozarea individuală a nutreţurilor 
concentrate, adăugate la raţia de bază (nutreţuri de volum), se poate asigura 
hrănirea acestora în condiţii optime. În general, pentru grupuri de vaci cu o 
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producţie de lapte variabilă între 10 şi 30 litri se recomandă întocmirea unei 
raţii de bază alcătuită din nutreţuri de volum şi suplimentarea acesteia cu un 
amestec de nutreţuri concentrate format din mai multe ingrediente. 

Pentru întocmirea raţiilor, unde necesarul de proteină apare sub două 
forme, atât ca PDIN cât şi ca PDIE, se va lua în calcul în ambele cazuri valoarea 
PDI din normele de hrană. 

În vederea susţinerii concrete a fermierilor au fost elaborate câteva 
modele de raţii de hrană pentru unele specii şi categorii de rumegătoare, ce 
includ plantele rezistente la secetă (sorg) sub diferite forme (masă verde, fân, 
silozuri). 

 
Raţie pentru vaci de lapte cu o producţie de 24 kg lapte, pe baza de sorg masă verde 

Nutreţul SN, 
(kg) 

SU, 
(KG) 

UNL PDIN, 
(g) 

PDIE, 
(g) 

Ca, (g) P, (g) 

Sorg masă 
verde 

25 7,25 5,8 326 456 50,75 18,21 

Fân de lucernă 5,49 4,72 3,27 401 274 75,52 11,8 
Porumb 5,51 4,74 6,78 455 550 14 12,8 
Şrot de soia 1,78 1,57 2,15 512 314 6,4 10, 05 
Total   18,28 18,00 1694 1594 146,67 52,86 
Norma   18,800 18,14 1590 1590 102,0 65,00 
De adăugat       12,14 
Fosfat dicalcic 0,067 0,067     12,14 
Total general  18,35 18,00 1694 1594 146,67 65,0 

 
 

Raţie pentru tăuraşi la îngrăşat cu greutatea de 400 kg şi cu un spor mediu zilnic de 
1300 g, pe baza de sorg masă verde 

Nutreţul  Stare naturală, 
(kg) 

SU, (kg) ENC, 
(UNC) 

PDIN, 
(g) 

PDIE, (g) Ca, (g) P, (g) 

Sorg masă verde 8,5 2,46 1,97 113 154 17,22 6,15 
Fân de lucernă – 
calitate bună 

0,91 0,78 0,575 89 56 14,5 2,2 

Orz  4,66 4,01 5,010 293 325 3,2 16,0 
Şrot de floarea 
soarelui 

0,78 0,68 0,541 169 68 3,1 7,7 

Total 14,85 7,93 8,1 664 603 38,02 32,05 
Norma - 7,520 8,55 603 603 53 32 
De completat - - - - - 14,98  
Carbonat de 
calciu 

0,039 0,039 - - - 14,98  

Total general 14,89 7,97 8,1 664 603 53 32,05 
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Raţie pentru berbeci în creştere cu o greutate de 85 kg, în stabulaţie, pe baza de sorg 
masă verde 

Nutreţul SN 
(kg) 

SU 
(kg) 

UNL PDIN 
(g) 

PDIE 
(g) 

Ca 
(g) 

P 
(g) 

Sorg masă 
verde 

3,79 1,1 0,89 49 64 7,7 2,75 

Fân de lucernă 0,71 0,6 0,49 51 35 8,46 1,2 
Morcovi  1,0 0,120 0,16 6 10 0,5 0,4 
Orz  0,58 0,5 0,61 37 40 0,4 2,0 
Mazăre  0,90 0,795 1,06 124 79 1,0 4,6 
Total  6,98 3,11 3,21 267 228 18,06 10,95 
Norma  - 3,05 3,29 215 215 16 12 
De adăugat  - - - - - - 1,05 
Fosfat dicalcic 0,006 0,006 - - - 1,9 1,08 
Total general 6,986 3,116 3,21 267 228 19,3 12,03 

 
Raţie pentru capre cu greutatea de 55 kg,  cu o producţie de 3,5 kg lapte, pe baza de 
sorg masă verde 

Nutreţul SN 
(kg) 

SU 
(kg) 

UNL PDIN 
(g) 

PDIE 
(g) 

Ca 
(g) 

P 
(g) 

Sorg masă verde 6,55 1,9 1,52 89 123 13,3 4,75 
Porumb 0,72 0,62 0,89 66 80 0,18 1,79 
Tărâţe de grâu 0,43 0,38 0,27 34 23 0,7 3,4 
Total 7,7 2,9 2,68 189 226 14,18 9,94 
Norma - 2,830 2,760 206 206 17,3 8,3 
De adăugat - - - - - 3,12 - 
Carbonat de 
calciu 

0,008 0,008 - - - 3,12 - 

Total general 7,708 2,908 2,68 189 226 17,3 9,94 

 
Raţie pentru vaci de lapte cu o producţie zilnică de 15 kg lapte, pe baza de sorg siloz 

Nutreţul SN 
(kg) 

SU 
(KG) 

UNL PDIN 
(g) 

PDIE 
(g) 

Ca 
(g) 

P 
(g) 

Fân de lucernă 3,42 2,99 1,91 254 173 41,6 5,9 
Siloz de sorg 25 7,25 6,84 281 454 58 13,8 
Semisiloz de 
lucernă 

2,64 1,19 0,98 115 67 23,2 3,4 

Paie de grâu 1,37 1,2 0,79 27 55 3,9 1,1 
Şrot de floarea 
soarelui 

1,25 1,02 0,87 251 118 4,3 12,3 

Borhot de orz 6,47 1,02 1,02 177 139 5,5 6,2 
Total 37,09 14,59 12,41 1117 1006 136,5 42,7 
Norma   14,9 12,490 1029 1029 67 46 
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Raţie pentru viţele cu greutatea de 200 kg şi cu un spor mediu zilnic de 800 g, pe baza 
de sorg siloz 

Nutreţul  Stare naturală 
(kg) 

SU 
(kg) 

UNL PDIN 
(g) 

PDIE 
(g) 

Ca 
(g) 

P 
(g) 

Siloz de sorg 5,13 1,49 1,42 58 95 10,4 3,72 
Fân amestec 
(golomăţ + 
lucernă) 

3,59 3,15 2,33 281 221 27,7 7,6 

Porumb 0,46 0,39 0,56 38 46 0,1 1,2 
Şrot de soia 0,27 0,25 0,34 80 49 0,9 1,6 
Total 9,45 5,28 4,65 457 411 39,1 14,12 
Norma - 6,16 4,630 405 405 34 17 
De completat - - - - - - 2,88 
Fosfat 
dicalcic 

0,016 0,016 - - - 5,12 2,88 

Total general 9,466 5,296 4,65 457 411 49,52 17 

 
6. Recomandări pentru fermieri 
Atât pentru probarea productivităţii acestor culturi cât şi a potenţialului 

energo-proteic al plantelor obţinute, vă propunem cultivarea unor suprafeţe 
relativ restrânse pentru început şi, în măsura în care vă convingeţi privitor la 
reuşita acestor variante, vă veţi dimensiona în mod optim planul culturilor 
furajere pentru ferma dumneavoastră cu includerea acestora la scară lărgită.    

Introducerea în raţii, într-o proporţie considerabilă a oricărui component 
nou (ingredient nou furajer), fie din categoria nutreţurilor de volum (fibroase, 
suculente, grosiere), fie din concentrate, trebuie să se facă în mod treptat, 
cantitatea maximă permisă la administrare să fie atinsă după un interval de cel 
puţin 7-8 zile. 

La elaborarea raţiilor, în cazul hibrizilor de sorg au fost luate în calcul valori 
medii ale acestora privind conţinutul în unităţi nutritive UNL sau UNC, în 
proteină PDIN, PDIE şi în unele macroelemente Ca, P. 

În vederea asigurării necesarului de vitamine şi microelemente, la fiecare 
exemplu (variantă) de raţie se poate adăuga premix vitamino-mineral în 
amestecul de concentrate, calculat în raport de 1% din substanţa uscată totală 
a raţiei şi sare la discreţie.  

Exemplele de raţii pe care le-am prezentat mai sus  pot cuprinde o 
infinitate de variante care să includă şi alte surse furajere dar, în primul rând, 
nutreţurile de care dispuneţi dumneavoastră. 

Trebuie avute în vedere următoarele aspecte extrem de importante: 
necesarul animalului şi calitatea nutreţului, conţinutul acestuia în elemente 
nutritive, mai concret, valoarea lui nutritivă, element decisiv pentru 
contrabalansarea cerinţelor în care se încadrează animalul. 
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