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REZUMAT 
Deșeurile de nucă sunt în momentul de față mai puțin cunoscute din punct 

de vedere nutrițional și al posibilităților de conversie a acestora în resurse 
eficiente pentru animale. Obiectivul acestui studiu a constat în caracterizarea 
nutriţională detaliată a acestui subprodus și evaluarea efectelor unui nivel de 
3% subprodus de nucă asupra distribuţiei acizilor grași (AG) la nivel hepatic și 
cardiac. Un număr de 20 animale, având o greutate medie iniţială de 12 kg ± 3 
kg, au fost repartizate randomizat în două loturi omogene, martor și 
experimental la 2 săptămâni după înțărcare. Dieta animalelor din lotul 
experimental a fost bazată pe includerea subproduselor de nucă într-o 
pondere de 3%. Pentru analiza AG a fost utilizata metoda gaz cromatografică. 
Incorporarea subproduselor de nucă în hrana purceilor a avut efecte benefice 
asupra compoziţiei în AG benefici sănătăţii atât la nivel hepatic cât și la nivel 
cardiac. Indiferent de tipul de ţesut, adaosul de nucă a influenţat foarte 
semnificativ compoziţia în AG polinesaturaţi, recunoscuţi pentru efectele 
pozitive asupra sănătății. Dintre AG n-6, AG linoleic a fost predominant cu o 
creștere mai pronunţată la nivelul ţesutului cardiac (cu 21% mai mult la lotul cu 
nucă faţă de ficat). Deosebit de importantă este însă creșterea foarte 
semnificativă (P<0,0001) a AG n-3 (de aproape 1,65 ori) pe fondul adaosului de 
nucă, în ambele organe. Acest tip de AG sunt cunoscuţi pentru efectele 
deosebite asupra sănătăţii, respectiv în maladiile cardiovasculare. In plus, 
alături de AG linolenic al cărui nivel a crescut de peste 1,6 ori (P<0,0001) în 
ambele tipuri de organ, se constată faptul că încorporarea de nucă a contribuit 
foarte semnificativ la creșterea ponderii AG cu lanţ lung derivaţi ai AG alfa 
linolenic (C20:5n-3; C22:5n-3, respectiv C22:6n-3). 

Cuvinte cheie: nucă, acizi grași, ficat, inimă, purcei 
 
 
SUMMARY 
Walnut wastes are currently less known in terms of feeding properties and 

of the possibilities to use them as efficient feed source for farm animals. The 
purpose of this study was the detailed feeding characterization of this product 
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and the evaluation of the effects of 3% dietary inclusion on the distribution of 
fatty acids (FA) in the liver and heart. A number of 20 growing pigs with an 
average initial weight of 12 ± 3 kg, were assigned randomly to two 
homogenous groups, control and experimental, two weeks after weaning. The 
diet of the animals from the experimental group included 3% walnut wastes. 
Fatty acids analysis was done by gas chromatography. The dietary walnut 
wastes had positive effects on the composition of the beneficial FA both in the 
liver and in the heart. Irrespective of the type of tissue, the supplementary 
nuts wastes influenced highly significantly the composition of polyunsaturated 
fatty acid, known for their beneficial health effects. The linoleic fatty acid 
predominated among the n-6 FA, with a higher increase in the cardiac tissue 
(21% more in the experimental group compared to the liver). Very important 
was also the highly significant increase (P<0.0001) of n-3 FA (almost 1.65 
times) in both organs in the group treated with walnut wastes. This type of 
fatty acids is known for its particular effects in the health, especially for the 
cardiovascular diseases. Furthermore, next to the linolenic fatty acid, whose 
level increased more than 1.6 times (P<0.0001) in both organs, the use of 
walnut wastes increased significantly the proportion of long-chain fatty acids 
derived from the alpha-linolenic fatty acid (C20:5n-3; C22:5n-3, and C22:6n-3) 

Keywords: walnut, fatty acids, liver, heart, piglets 
 
 

INTRODUCERE 
La ora actuală, o serie de subproduse de la industria alimentară sunt mai 

puțin cunoscute sub aspectul utilizării ca sursă de hrană pentru animale, în 
special pentru monogastrice. In același timp, în urma procesului de prelucrare 
și, ca urmare a progresului continuu biotehnologic pot rezulta noi subproduse 
al căror potențial trebuie exploatat. Importanța valorificării acestor 
subproduse derivă din cel puțin două motive: cererea globală de cereale este 
mai mare decât producția; competiția continuă între consumatorul uman și 
sectorul animal. Subprodusele de nucă sunt în momentul de față mai puțin 
cunoscute din punct de vedere nutrițional și al posibilităților de conversie a 
acestora în resurse eficiente pentru animale. Ca resurse de hrană, sunt de 
mare interes economic dar și social.  

Nuca poate fi consumată ca atare sau preparată, singură sau cu alte 
produse comestibile, la obținerea unor produse de patiserie /cofetărie. 
Datorită caracteristicilor sale nutriționale și a atributelor senzoriale, nuca are 
efecte benefice asupra sănătății. Miezul de nucă se caracterizează printr-un 
conţinut ridicat în grăsimi, proteină, vitamine (în special vitamina E) și 
minerale. De asemenea, reprezintă o bună sursă de flavonoizi, acizi fenolici și 
polifenoli (Martinez si col., 2010, Ecocrop, 2012). În studiul de față, din miezul 
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de nucă folosit în industria alimentară, respectiv cofetării /patiserii, rămâne o 
cantitate apreciabilă de subprodus care nu intră în componenţa produselor 
nefiind conform standardelor impuse. Acest subprodus poate fi valorificat în 
hrana animalelor pentru ameliorarea structurii lipidelor. Pentru o calitate 
superioară trebuie „lucrat” în special la nivel de metabolism lipidic, compoziţia 
lipidelor fiind element cheie strâns corelat cu starea de sănătate.  Astfel, 
studiile efectuate în ultimii ani, reliefează faptul că în măsura în care AG 
saturaţi şi anumiţi AG mononesaturaţi trans (acidul trans vaccenic de pildă, 
fiind precursor al acidul linoleic conjugat, CLA) sunt de limitat în consumul 
uman, este posibil de a reduce concetraţia acestora crescând proporţia de AG 
polinesaturaţi absorbiţi (Enser si col. 2000, Hebean si col.2008, Hăbeanu si col., 
2011, 2014, Nuernberg si col., 2005) . În revanşă, alţi AG de tip n-6 şi n-3, sau 
CLA, încorporaţi specific în produse pot juca rol favorabil asupra sănătăţii 
umane ca agenţi preventivi sau curativi ai patologiilor majore, fiind astfel 
recomandaţi. 

Scopul prezentului studiu constă în caracterizarea nutriţională detaliată a 
acestui subprodus și evaluarea efectelor unui nivel de 3% subprodus de nucă 
asupra distribuţiei AG la nivel hepatic și cardiac. 
 
 

MATERIAL ȘI METODE 
Animale si dietă 
Animalele supuse testării au fost tratate în acord cu Legea 305/2006 – 

România, privitoare la manipularea şi protecţia animalelor de experienţă. 
Protocolul experimental a fost aprobat de Comitetul Etic al INCDBNA Baloteşti.  

Experimentul s-a derulat vara, în lunile iulie – august, cu temperatura în 
interiorul adăpostului de peste 24°C. Ca material biologic s-a utilizat un număr 
de 20 purcei hibrizi Topigs [♀ Large White x Hybride (Large White x Pietrain) × 
♂ Talent, preponderent Duroc] după criza de înțărcare. Durata experimentului 
a fost de 30 zile. Au fost constituite două loturi omogene (control și 
experimental) cu o greutate medie inițială de 12 kg ±1. Subprodusul de nucă a 
fost încorporat în rețeta de nutreț combinat utilizată pentru lotul experimental 
în pondere de 3% (tabel 1). 

 
Acizi grași 
Pentru determinarea AG în subprodusul de nucă, inima și ficat s-a utilizat 

metoda gaz cromatografică. Aparatul Gaz Cromatograf Perkin Elmer-Clarus 500 
este dotat cu sistem de injecție în coloana capilară (raport de splitare de aprox. 
1:100), cu posibilităţi de încălzire a cuptorului coloanei cromatografice în regim 
programat de temperatură, prevăzut cu detector cu ionizare în flacără (FID) şi 
coloană de separare capilară cu faza staţionară cu polaritate ridicată (TR-Fame, 
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60m X 0.25mm diametrul interior 0.25μm grosime film). Metoda presupune 
obţinerea AG sub formă de esteri metilici şi apoi separarea acestora pe coloana 
cromatografică şi identificarea constituenţilor acestora utilizând cromatograma 
standard. 
 
Tabel 1. Recepturi de nutreț combinat pe bază de subprodus de nucă 

Ingrediente (%) Control Experimental 

Porumb 45,81 37,37 
Grâu 15,00 20,00 
Făina de orez 9,00 10,00 
NUCA - 3,00 
Șrot Soia 15,00 12,50 
Șrot floarea soarelui 4,00 6,00 
Gluten porumb 4,00 4,00 
Lapte praf 3,00 3,00 
DL-Metionină 0,02 0,02 
L-Lizină 0,29 0,33 
Carbonat Ca 1,73 1,73 
Fosfat monocalcic 0,85 0,75 
Sare 0,20 0,20 
Premix Colina 0,10 0,10 
Premix vitamino-mineral  1,00 1,00 

Compoziția în nutrienți (%) 
Energie Metabolizabilă 
(Kcal/Kg) 

3115 3120 

Proteină brută  18,36 18,51 
Lizină brută  1,05 1,05 
Lizină dig. 0,89 0,89 
Metionină + cistină brute 0,65 0,65 
Metionină + cistină dig. 0,53 0,53 
Calciu 0,90 0,90 
Fosfor 0,65 0,65 
Celuloză 4,09 4,84 

 
Analiza statistică 
Rezultatele obținute au fost exprimate ca valori medii. Valorile pentru AG 

au fost exprimate procentual (% in total AG esteri metil). Datele au fost supuse 
analizei de varianţă utilizând SPSS (Anova-General linear model, GLM, 2011) la 
un nivel de semnificaţie de 10%, 5% si 1%. 
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REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Caracteristici nutriţionale  
Tabelele 2, 3, 4 prezintă proprietățile nutriționale ale subprodusului de 

nucă stabilite în urma unor analize chimice detaliate efectuate în cadrul 
Laboratorului de chimie al INCDBNA Balotești. 

 
Tabel 2. Analiza Weende (%): 

Subproduse de nucă 
SU PB GR Cel Cen EM, Kcal/kg 

93,74 16,84 41,69 16,59 2,50 4 887 

 
Din analiza chimică Weende a subproduselor de nucă (tabelul 2) reiese un 

conținut excelent în energie metabolizabilă (4887 kcal/kg), dar și în grăsime 
(41,69%), respectiv proteină brută (16,84%), mai ridicat decât al cerealelor, dar 
inferior proteicelor. 

 
Tabel 3. Conținut în macro și microelemente minerale 

Subproduse 
de nucă 

Ca 
% 

P 
% 

Na 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Cu 
ppm 

Fe 
ppm 

Mn 
ppm 

Zn 
ppm 

Pb 
ppm 

Cd 
ppm 

0,40 0,35 0,32 5,28 4,96 8,97 165,23 42,80 32,82 0,0002 0,00004 

 
Conținutul în elemente minerale este deosebit de valoros, așa cum reiese 

din datele tabelului 3. 
Tabelul 4 redă compoziția în AG (procent din total AG esteri metil) a 

subprodusului de nucă. 
 

Tabel 4. Compoziția în acizi grași a subproduselor de nucă 

Acizi graşi  
(% din total AG esteri metil) 

Subproduse de nucă 

C14:0 (miristic) 0,05 
C16:0 (palmitic)  7,40 

C16:1 (palmitoleic) 0,16 

C18:0 (stearic) 2,15 

C18:1cis-9 (oleic) 17,89 

C18:2n-6 (linoleic) 60,78 

C18:3n-3 (α- linolenic)  10,96 

C20:2n-6 (eicosadienoic ) 0,16 

C22:2n-6 (docosadienoic) 0,02 

C22:3n-6 (docosatrienoic) 0,01 
C22:3n-3 0,03 
C22:1n-9 (erucic ) 0,07 
C20:5n-3 (eicosapentaenoic) 0,07 

Total AGS 9,00 
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Total AGM 18,07 

Total AGP 72,06 

Total n-6 AGP 61,00 

Total n-3 AGP 11,06 

Raport n-6/n-3 5,51 

 
Conținutul în AG polinesaturați este peste 70% din care 61% AG n-6 și 

peste 11% AG n-3, cunoscuți pentru efectele benefice asupra sănătății. 
Raportul n-6:n-3 este de 5,51, apropiat nivelului recomandat pentru sănătate 
(Geay si col., 2001, Wiseman si col., 2006).  

 
Performante bioproductive 
Greutatea medie finală a fost similară între cele două grupe de animale, 

respectiv 25 Kg. De asemenea, sporul mediu zilnic nu a înregistrat diferențe 
semnificative între loturi (0,469 kg în cazul lotului control, respectiv 0,467 kg la 
lotul experimental, P>0,05). 

 
Distribuția acizilor grași la nivel hepatic si cardiac 
In tabelul 5 este redată compoziţia centezimală în AG în ficat și inimă.  
Așa cum reiese din datele tabelului 2, prin includerea subproduselor de 

nucă în hrana purceilor, indiferent de tipul de organ AG saturaţi și 
mononesaturaţi au înregistrat o reducere a concentraţiei în favoarea AG 
polinesaturaţi cunoscuţi prin efectele benefice asupra sănătăţii. Dintre AG 
saturaţi predominanti sunt AG stearic care, spre deosebire de alţi AG 
contribuie la reducerea LDL-colesterol. Se constată un efect foarte semnificativ 
(P<0,0001) al tipului de organ. In ficat concentraţia acestui AG a fost dublă faţă 
de inimă. Valorile nu au fost afectate semnificativ de dietă fiind similare. Acidul 
gras palmitic a avut o pondere de 1,25 ori mai ridicată în inimă comparativ cu 
ficatul indiferent de dietă. Ponderea semnificativ mai ridicată a fost 
înregistrată la nivel cardiac însă (P<0,0001).  

Organizația Mondială a Sănătăţii a evidenţiat faptul ca acidul palmitic 
crește riscul bolilor cardiovasculare plasându-l în aceeași categorie cu AG trans. 
Adaosul subproduselor de nucă a determinat o reducere cu 3% a ponderii 
acestui AG indiferent de tipul de organ. Aceeași tendinţă a fost remarcată în 
cazul AG mononesaturaţi a căror pondere a fost de două ori mai ridicată în 
inimă faţă de ficat, indiferent de dietă. Atât tipul de dietă cât și tipul de organ 
au modificat foarte semnificativ (P<0,0001) concentraţia AG mononesaturaţi. 
Subprodusele de nucă au determinat o reducere cu 10% a concentraţiei totale 
a AG mononesaturaţi. Predominant între AG mononesaturaţi a fost AG oleic 
(inima: 28,65% lotul C, respectiv 24,97% la lotul cu adaos de subprodus de 
nucă; ficat: 14,53% la lotul C comparativ cu 13,11% la lotul hrănit cu dietă pe 



Analele IBNA vol. 30, 2014 

 

19 

 

bază de nuca). Cei doi factori de influenţă, respectiv dieta și tipul de organ au 
avut efecte distinct, respectiv foarte semnificative asupra AG oleic.  
 
Tabelul 5. Distribuţia acizilor grași în organe. Efectul dietei și al tipului de organ. 

Acizi grasi 
(% din total AG esteri 
metil) 

Ficat Inima SEM P 

M Nuca M Nuca Efect 
dieta 

Efect 
organ 

C14:0 (miristic) 0,29 0,30 1,23 1,16 0,13 0,62 <0,0001 

C16:0 (palmitic)  18,29 17,55 22,95 22,11 0,74 0,19 <0,0001 

C16:1 (palmitoleic) 1,01 0,98 3,92 3,57 0,41 0,16 <0,0001 

C18:0 (stearic) 24,40 24,52 12,74 12,59 1,82 0,98 <0,0001 

C18:1cis-9 (oleic) 14,53 13,11 28,65 24,97 2,02 0,007 <0,0001 

C18:2n-6 (linoleic) 14,06 15,80 16,40 19,96 0,68 0,001 <0,0001 

C18:3n-3 (α- linolenic)  0,26 0,42 0,34 0,56 0,03 <0,0001 0,003 

C18:4n-3 
(octadecatetraenoic) 

0,25 0,10 0,23 0,12 0,02 0,02 0,08 

C18:2 CLA  0,53 0,24 0,63 0,53 0,05 0,06 0,07 

C20:3n-3 (eicosatrienoic) 0,47 0,35 0,25 0,26 0,04 0,46 0,06 

C20:3n-6 (dihomo-
gamma linolenic acid) 

0,75 0,58 0 0 0,10 0,41 <0,0001 

C20:4n-6 (arahidonic) 13,45 14,21 3,33 4,14 1,55 0,24 <0,0001 

C22:1n-9 (erucic ) 0 0 0,13 0,15 0,02 0,07 <0,0001 

C20:5n-3 
(eicosapentaenoic) 

0,55 0,75 0,27 0,31 0,06 0,04 <0,0001 

C22:5n-3 
(Docosapentaenoic) 

1,75 2,50 0,26 0,43 0,28 0,02 <0,0001 

C22-6n-3 
(docosahexaenoic) 

0,90 1,23 0,06 0,12 0,16 0,31 0,004 

Total AGS 45,34 44,42 37,78 36,81 1,27 0,47 0,002 

Total AGM 18,99 17,23 38,37 34,58 2,81 0,001 <0,0001 

Total AGP 34,44 37,22 23,03 27,84 1,79 0,03 0,001 
Total n-6 AGP 30,27 31,88 21,31 25,67 1,34 0,04 0,001 

Total n-3 AGP 4,18 5,34 1,60 2,02 0,48 0,06 <0,0001 

Raport n-6/n-3 7,52 6,01 13,42 12,74 1,00 0,10 <0,0001 
Total SFA (total AG saturaţi) = C10:0+C12:0+C14:0 + C15:0+C16:0 + C17:0+C18:0+ C20:0+C24:0; 
Total MUFA (total AG monounsaturați) = C14:1+C15:1+ C16:1 + C17:1+ C18:1n-9t + C18:1n-9tc + C18:1n-7c+ 
C20:1n-9+C22:1n-9; 
Total PUFA (total AG polinesaturați) = C18:2n-6 + C18:3n-6+C18:3n-3 + C18:4 n-3; C20:2n-6 + CLA+ C20:3n-6+ 
C20:3n-3+C20:4n-6 +C20:5n-3 +C22:2n-6+C22:3n-6+ C22:3n-3 + C22:4n-6+ C22-5 n-3 + C22:6n-3; Total n-6 
PUFA = C18:2n-6 + C20:2n-6 + CLA+ C20:3n-6 + C20:4n-6+ C22:2n-6+C22:3n-6+ C22:4n-6; total n-3 PUFA = 
C18:3n-3 + C18:4 n-3 C20:3n-3+ C20:5n-3 +C22:3n-3+ C22:5n-3 + C22:6n-3. 
P <0.05 (diferențe semnificative); P <0.01; P <0.001 (diferențe distinct sau foarte semnificative). 
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Ca și în cazul AG saturaţi nuca încorporată în reţeta de hrană a contribuit 
la diminuarea concentraţiei acestor AG. Aceste reduceri au avut loc pe seama 
creșterii concentraţiei AG polinesaturaţi atât în inimă cât și în ficat. Astfel, spre 
deosebire de AG saturaţi și/sau mononesaturaţi, AG polinesaturaţi au fost la 
un nivel mult mai crescut în ficat (de 1,49 ori mai ridicat la lotul C, respectiv 
1,33 ori la lotul cu nucă încorporată, P <0,0001). Dar, indiferent de tipul de 
organ, adaosul de nucă a determinat o creștere semnificativă a concentraţiei 
totale a AG polinesaturaţi. Dintre aceștia, predominanti au fost AG n-6 (ficat: 
30,27% la lotul C fată de 31,88% la lotul cu nucă; inima: 23,31% lotul C vs. 
25,67% lotul cu nucă). 

Dintre AG n-6, AG linoleic a fost predominant cu o creștere mai 
pronunţată la nivel cardiac (cu 21% mai mult la lotul cu nucă comparativ cu 
nivelul hepatic). Deosebit de importantă este însă creșterea semnificativă 
(P<0,0001) a AG n-3 (de aproape 1,65 ori) pe fondul adaosului de nucă, în 
ambele organe. Acest tip de AG sunt cunoscuţi pentru efectele deosebite 
asupra sănătăţii, respectiv în maladiile cardiovasculare. In plus, alături de AG 
linolenic al cărui nivel a crescut de peste 1,6 ori (P<0,0001) în ambele tipuri de 
organ, se constată faptul că încorporarea de nucă a contribuit foarte 
semnificativ la creșterea ponderii AG cu lanţ lung derivaţi ai AG alfa linolenic 
(C20:5n-3; C22:5n-3, respectiv C22:6n-3). Hos și col., (2003) nu au remarcat 
influenţe ale dietei în ce privește prezenţa AG n-3 cu lanţ lung, contrar datelor 
raportate de Enser și col., (2000) care a observat o crestere a tuturor AG n-3 cu 
lanţ lung în cazul dietelor îmbogăţite cu AG n-3. Nuernberg și col., (2005) și Hos 
si col., (2003) observau de asemenea, o creștere semnificativă a AG linolenic în 
cazul utilizării inului în reţetele de NC, acest ingredient furajer fiind din aceeasi 
familie cu camelina și având o compoziţie apropiată în C18:3n-3 de cea a 
camelinei. In studiul nostru, raportul n-6:n-3 a fost apropiat de cel recomandat 
pentru consumatorul uman la nivelul ţesutului hepatic, în timp ce în inimă a 
fost aproape dublu.  
 
 

CONCLUZII 
Aceste rezultate, ne-au permis sa concluzionăm faptul că adaosul de nucă 

are efecte benefice asupra compoziţiei în AG cu rol pozitiv important asupra 
sănătătii atât la nivel hepatic cât și la nivel cardiac. In ficat AG polinesaturaţi, 
respectiv n-6 si n-3 sunt mai bine reprezentaţi în detrimentul celor saturaţi 
si/sau mononesaturaţi. Subprodusele de nucă au avut influenţă benefică și 
asupra AG cu lanţ lung derivaţi ai AG linolenic (C20:5n-3; C22:5n-3, respectiv 
C22:6n-3). 
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