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Nutreţ combinat pe bază de şrot de rapiţă pentru pui 
broiler în faza de start  
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Principalele caracteristici: 

 Nutrețul combinat pentru pui broiler în faza de start conține:  
o Cereale - 53,89% 
o Proteice vegetale: șrot de soia - 29,42%; gluten de porumb - 4%; 
șrot de rapiță - 4% 
o Aminoacizi de sinteză: DL-methionine - 0,14%; L-lizină - 0,18% 
o Ulei - 3,6% 
o Macrominerale - 3,71% 
o Premix vitamino-mineral - 1% 

 Indicii de calitate ai nutrețului combinat:  
o Energie metabolizabilă - 3002,32 Kcal/kg  
o Proteină brută - 22,02% 
o Lizină total - 1,23% 
o Lizină digestiblă -1,08% 
o Metionină+ cistină total  - 0,88% 
o Metionină+ cistină digestiblă - 0,81% 
o Calciu - 1% 
o Fosfor disponibil - 0,50% 

 
Eficiență economică: 

 Reducerea importului de şrot de soia prin utilizarea unei surse proteice 
vegetale indigene. 

 Asigură menținerea performanţelor bioproductive la puii broiler. 
 

Domeniul de aplicabilitate: 

 Nutriţia puilor broiler 
 

Beneficiari potenţiali: 

 Crescătorii de pui broiler 

 Fabrici de nutrețuri combinate  
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Nutreţ combinat pe bază de şrot de rapiţă pentru pui 
broiler în faza de creștere  
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Principalele caracteristici: 

 Nutrețul combinat pentru pui broiler în faza de creștere conține:  
o Cereale - 56,17% 
o Proteice vegetale:  șrot de soia - 25%; gluten de porumb - 3%; șrot 
de rapiță - 6% 
o Aminoacizi de sinteză: DL-methionine - 0,14%; L-lizină - 0,17% 
o Ulei - 4,8% 
o Macrominerale - 3,66% 
o Premix vitamino-mineral - 1% 

 Indicii de calitate ai nutrețului combinat:  
o Energie metabolizabilă - 3101,69 Kcal/kg;  
o Proteină brută - 20,09%; 
o Lizină total - 1,14% 
o Lizină digestiblă - 0,99% 
o Metionină+ cistină total  - 0,84% 
o Metionină+ cistină digestiblă - 0,76% 
o Calciu - 0,96% 
o Fosfor disponibil - 0,48% 

 
Eficiență economică: 

 Reducerea importului de şrot de soia prin utilizarea șrotului de rapiță 
ca sursă proteică vegetală indigenă. 

 Asigură menținerea performanţelor bioproductive la puii broiler. 
 

Domeniul de aplicabilitate: 

 Nutriţia puilor broiler 
 
Beneficiari potenţiali: 

 Crescătorii de pui broiler 

 Fabrici de nutrețuri combinate  
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Nutreţ combinat pe bază de şrot de camelină pentru pui 
broiler în faza de start 
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Principalele caracteristici: 

 Nutrețul combinat pentru pui broiler în faza de start conține:  
o Cereale - 54,07% 
o Proteice vegetale:  șrot de soia - 30%; gluten de porumb - 4%; șrot 
de camelină - 4% 
o Aminoacizi de sinteză: DL-methionine - 0,15%; L-lizină - 0,21% 
o Ulei - 2,8% 
o Macrominerale - 3,71% 
o Premix vitamino-mineral - 1% 

 Șrotul de camelină reprezintă o sursă energo-proteică valoroasă 
datorită compoziției sale bogate atât în proteină, energie cât și în acizi 
grași polinesaturați, în special acidul α-linolenic (C 18:3 n-3) ce 
reprezintă până la 30% din totalul acizilor grași.  

 Indicii de calitate ai nutrețului combinat: 
o Energie metabolizabilă - 3002,32 Kcal/kg  
o Proteină brută - 22,02% 
o Lizină total - 1,23% 
o Lizină digestiblă - 1,09% 
o Metionină+ cistină total  - 0,89% 
o Metionină+ cistină digestiblă - 0,82% 
o Calciu - 1% 
o Fosfor disponibil - 0,50% 
o Acid gras linolenic - 3,22% 

 
Eficiență economică: 

 Valorificarea surselor proteice vegetale locale fără a diminua 
performanţele bioproductive la puii broiler. 

 Îmbunătățirea calității cărnii de pui datorită compoziției în acizi grași 
polinesaturați de tip omega-3, cu implicații pozitive asupra sănățății 
umane. 
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Domeniul de aplicabilitate: 

 Nutriţia puilor broiler 
 

Beneficiari potenţiali: 

 Crescătorii de pui broiler 

 Fabrici de nutrețuri combinate  
 
 
 

Nutreţ combinat pe bază de şrot de camelină pentru pui 
broiler în faza de creștere 
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Principalele caracteristici: 

 Nutrețul combinat pentru pui broiler în faza de creștere conține:  
o Cereale - 56,55% 
o Proteice vegetale: șrot de soia - 25,69%; gluten de porumb - 3%; 
șrot de camelină - 6% 
o Aminoacizi de sinteză: DL-methionine - 0,15%; L-lizină - 0,20% 
o Ulei - 3,65% 
o Macrominerale - 3,70% 
o Premix vitamino-mineral - 1% 

 Șrotul de camelină reprezintă o sursă proteino-energetică valoroasă 
datorită compoziției sale bogate în proteină, energie și acizi grași 
polinesaturați, în special acidul α-linolenic (C 18:3 n-3) ce reprezintă 
până la 30% din totalul acizilor grași.  

 Indicii de calitate ai nutrețului combinat: 
o Energie metabolizabilă - 3100,63 Kcal/kg 
o Proteină brută - 20,07% 
o Lizină total - 1,12% 
o Lizină digestiblă - 0,99% 
o Metionină+ cistină total  - 0,84% 
o Metionină+ cistină digestiblă - 0,76% 
o Calciu - 0,96% 
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o Fosfor disponibil - 0,48% 
o Acid gras linolenic – 2,70% 

 
Eficiență economică: 

 Valorificarea surselor proteice vegetale locale fără a diminua 
performanţele bioproductive la puii broiler. 

 Îmbunătățirea calității cărnii de pui datorită compoziției în acizi grași 
polinesaturați de tip omega-3, cu implicații pozitive asupra sănățății 
umane. 

 
Domeniul de aplicabilitate: 

 Nutriţia puilor broiler 
 

Beneficiari potenţiali: 

 Crescătorii de pui broiler 

 Fabrici de nutrețuri combinate  
 
 


