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Principalele caracteristici: 

 nutreţ combinat destinat tăurașilor supuşi îngrăşării cu o greutate 
cuprinsă între 250 şi 400 kg, în structura căruia s-a introdus tescovină 
uscată de struguri în procent de 20%  înlocuind parţial concentratele 
energetice clasice; 

 conţinut apreciabil în acizi graşi (AG) α linolenic (C18:3n3) – 3,10%, cu 
raportul acid gras linoleic : acid gras α linolenic (C18:2n6 : C18:3n3) de 
16,95 comparativ cu nutreţul combinat clasic, al cărui conţinut în acizi 
graşi α linolenic (C18:2n3) a fost de 2,64%, iar raportul C18:2n6 : 
C18:3n3 de 18,36; 

 ca structură de bază include materii prime furajere precum:  
o tescovina uscată de struguri rezultată în urma procesării 

strugurilor pentru vin sau de masă, cu un aport în AG α 
linolenic de 2,19% şi un raport AG linoleic : AG α linolenic de 
27,30;  

o porumbul al cărui conţinut în AG α linolenic a fost de1,41%, iar 
raportul AG linoleic : AG α linolenic de 31,96%.  

o grâul, şrotul de floarea soarelui care completează aportul 
proteic necesar echilibrării raţiei totale, dar poate ameliora şi 
valoarea nutriţională a cărnii; fosfat monocalcic, sare şi 
premixul adecvat speciei şi categoriei de greutate în vederea 
asigurării echilibrului vitaminic şi mineral al raţiei; 

 cele două mari grupe de acizi graşi polinesaturaţi din componenţa 
nutreţului combinat, n-3 şi n-6 sau ω-3 şi ω-6 nu sunt convertibile între 
ele şi au proprietăţi biochimice diferite, fiind cei mai reprezentativi 
compuşi, denumiţi şi acizi graşi esenţiali, deoarece aceştia previn 
apariţia unor boli şi nu pot fi sintetizaţi în organism, astfel încât ei 
trebuie supliniţi prin aport alimentar. 

 



Dorica Voicu şi colab. 90 

Eficienţa economică: 
 îmbunătăţeşte valoarea nutriţională atât a cărnii cât şi a ficatului de 

taurine prin creşterea conţinutului acestora în acizi graşi nesaturaţi, în 
special a celor polinesaturaţi de tipul n-6 şi n-3, apreciaţi prin efectele 
lor benefice asupra sănătăţii oamenilor; 

 previne apariţia bolilor şi asigură menţinerea stării de sănătate a 
animalelor, reducând pierderile din efectiv; 

 diversifică gama de nutreţuri concentrate prin utilizarea unor surse 
alternative de hrană în scopul îmbunătăţirii sănătăţii animalelor şi a 
calităţii produselor finite; 

 susţine sectorul creşterii animalelor cu asigurarea fluxului de alimente 
de origine animală implicit menţinerea personalului muncitor cu 
crearea de locuri permanente de muncă; 

 se oferă fermierilor crescători de taurine soluţii nutriţionale noi de 
hrănire a taurinelor la îngrăşat pe baze ştiinţifice, receptura putând fi 
folosită alături de nutreţuri de volum conservate prin diferite metode. 

 
Domeniul de aplicabilitate: 

 nutriţia şi alimentaţia tineretului taurin mascul în creştere şi îngrăşare 
 
Potenţiali utilizatori: 

 crescători de taurine;  
 fabrici de nutreţuri combinate; 
 administratori de asociaţii agricole cu specific zootehnic;  
 instituţii cu profil didactic şi de cercetare din sectorul creşterii 

animalelor.  
 
 


