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SUMMARY 
This short communication presents the basics of using protein-vitamin-

mineral concentrates in broiler feeding. Broiler meat is an important source of 
highly valuable animal protein for humans. Broiler meat quality depends on 
genetic factors (hybrid, sex), age at slaughter, environmental conditions and on 
feeding, particularly. The use of protein-vitamin-mineral concentrates is 
important for the manufacture of high quality, high yielding compound feeds 
for broilers. 
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Carnea de pasăre reprezintă o sursă importantă de proteine animale cu 
valoare biologică ridicată pentru alimentația umană, ce se încadrează în 
cerinţele actuale de consum pentru o carne cu conţinut redus de grăsime cu un 
grad ridicat de nesaturare a acizilor graşi şi niveluri scăzute de colesterol şi 
sodiu. De asemenea, este un aliment ce are un profil echilibrat în aminoacizi 
esențiali, este bogat în vitamine (tiamina, riboflavina, acid folic, acid 
pantotenic, biotina, etc.) și săruri minerale. 

Compoziţia chimică a unor piese ale carcasei de importanță majoră în 
industria avicolă, respectiv piept și pulpe de pui broiler sunt prezentate în 
tabelul 1.  

Consumatorii sunt interesați din ce în ce mai mult de caracteristicile 
nutriționale ale hranei, fapt pentru care cunoștințele dobândite prin cercetare 
referitoare la factorii ce afectează compoziția cărnii de pui sunt deosebit de 
valoroase. 

Calitatea cărnii de pui broiler depinde de: 

 factori genetici (hibrid, sex),  

 vârstă la sacrificare,  

 condiţiile de mediu,  

 alimentaţie (în special).  
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Tabelul 1. Compoziţia chimică a cărnii de pui broiler  

Specificaţie Piept Pulpe 

Substanţă uscată (g/100g) 29,67 31,31 
Proteină brută (g/100g) 23,82 20,93 
Grăsime brută (g/100g) 1,20 7,50 
Cenuşă brută (g/100g) 1,46 1,17 
Total acizi grași saturați (AGS)

* 
33,24 33,39 

Total acizi grași monosaturați (AGM)
* 

35,94 41,46 
Total acizi grași polinesaturați (AGP)

*
 30,16 24,67 

Raport AGP:AGS 0,92 0,75 
Total n-6 AGP

* 
28,95 23,61 

Total n-3 AGP
*
 1,21 0,77 

Sursa: INCDBNA (IBNA)-Balotești; * % din total AG esteri metil. 

 
În alimentaţia puilor de carne o importanţă deosebită o are echilibrarea 

energo-proteică a hranei, valoarea biologică a proteinei acesteia, precum și 
asigurarea necesarului de vitamine şi săruri minerale.  

Calitatea proteinei depinde, în primul rând, de conţinutul acesteia în 
aminoacizi, iar în al doilea rând, de factorii digestivi şi metabolici ce intervin în 
utilizarea acestora. Datorită faptului că organismul păsărilor este incapabil să-şi 
sintetizeze anumiţi aminoacizi esențiali (lizina, metionina, treonina, triptofan, 
etc.) de care au nevoie pentru sintezele proteice, precum și la formarea 
penajului, se impune asigurarea acestora în furaj sub formă de aminoacizi de 
sinteză. 

Există recomandări diferite privind cerinţele de energie, proteină și 
aminoacizi, săruri minerale și vitamine ale puilor de carne, respectiv conţinutul 
în nutrienţi al nutreţului combinat care se administrează în funcţie de vârsta 
puilor, astfel încât să se obţină rezultate de producţie cât mai bune, în condiţii 
de eficienţă economică. 

În alimentaţia puilor de carne ca surse energetice sunt utilizate cerealele 
(porumbul având ponderea cea mai mare, urmat de grâu, orz), iar ca surse 
proteice subprodusele industriale rezultate de la fabricile de ulei (șroturi și/sau 
turte de soia, de floarea soarelui sau rapiță). Însă, pentru a satisface cerințele 
nutriționale ale puilor acestea trebuie să fie de bună calitate, să aibă o 
digestibilitate ridicată, să fie depozitate în condiții corespunzătoare.  

O soluție nutrițională eficientă pentru a obține un nutreț combinat 
complet, în cazul în care crescătorii de pui de carne dispun de cereale din 
producție proprie, o constituie utilizarea concentratelor proteino-vitamino-
minerale (CPVM-uri). 

În acest sens INCDBNA (IBNA)-Balotești produce concentrate proteino-
vitamino-minerale pentru pui de carne cunoscute sub diferite denumiri 
comerciale, de exemplu: CPVM A1-40 recomandat până la vârsta 28 zile, iar 
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pentru restul perioadei de creștere se utilizează CPVM A2-35. Astfel, pentru 
obținerea unui nutreț combinat complet pentru prima faza de creștere 
proporția de participare a CPVM-ului A1-40 este de 40%, la care se adaugă 60% 
cereale, iar pentru restul perioadei de creștere se utilizează CPVM A2-35% la 
care se mai adaugă 65% cereale. 

Pentru micii fermieri care pe lângă cereale dispun și de șrot de soia, ca 
sursă proteică, institutul recomandă utilizarea CPVM-ului A1-10 (1-28 zile) și 
A2-10 (29 zile-sacrificare) cu o pondere de includere de 10% în structura 
nutrețului combinat la care se mai adaugă 30% șrot de soia și 60% cereale. 

În ceea ce privește administrarea nutrețului combinat aceasta trebuie să 
se facă la discreţie pe toată perioada de creştere, în condiții corespunzătoare 
de microclimat și bunăstare. 

 


