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Principalele caracteristici:  

 Nutreț combinat cu acțiune imunostimulatoare conținând: 
o 1,5% Chlorella vulgaris, alga verde, bogata in proteine (60%), 
o fibre (complexe polizaharidice cu masa moleculara mare), 
o vitamine (provitamina A, K, C, complex B), 
o minerale (P, K, Mg, S, Ca, Fe, Mn, Zn, Co), 
o grăsimi (peste 9% din care pana la 82 % acizi grași 

polinesaturati, PUFA) 

 Nutreț combinat cu acțiune imunostimulatoare conținând:  
o 1% inulina (extract din Cichorium intybus), oligozaharida din 

categoria prebioticelor care induc schimbări la nivelul 
epiteliului colonului, stimulând proliferarea criptelor, creșterea 
concentrației poliaminelor, modificarea profilului mucinelor si 
modularea funcțiilor endocrine si imune. Inulina este folosită 
ca adaos și in produsele lactate destinate alimentației umane. 

 
Principalele efecte produse de nutrețul combinat cu adaos de Chlorella 
vulgaris si inulina la tineret porcin: 

 Studiile in vivo realizate in colaborare cu Institutul RU ‘Oskar Kellner’ 
(FBN), Dummerstorf, Germania au arătat că hrănirea purceilor după 
înțărcare timp de 2 săptămâni cu un furaj conținând 1% Chlorella 
vulgaris si 1,5%  inulina produce: 

(i) creşterea concentraţiei de micro-elementelor minerale 
Cu si Fe in ficat si splina in condițiile in care receptura 
de baza a nutrețului combinat nu a fost suplimentata 
cu cupru si a conținut minerale si vitamine la nivelul 
minim (NRC 1998); in ficat adaosul de chlorella a 
crescut concentrația de Cu si Fe cu 66,4 si respectiv 
49,3 % %, iar cel cu inulina cu 52,0 si respectiv 52.3%; 
in splina Cu si Fe au a crescut cu 16,2 si 14,1% in cazul 
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adaosului de chlorella si cu 7,5 si 21,6% in cazul 
inulinei;  

(ii) stimularea răspunsului imun mediat prin anticorpi prin 
creșterea concentraţiei de IgG cu 19,4 si respectiv 
24,2%; 

(iii) creşterea concentraţiei de interferon gamma (IFN-γ), 
marker celular cu proprietăți anti-virale si de stimulare 
a activității limfocitare; 

(iv) crestarea concentrației de proteină totală in plasma 
sanguină după prima zi de administrare, de la 4,61 la 
5,24 mg/dl, și care s-a menținut mai mare pe toata 
durata administrării furajelor conținând aditivi 
naturali. 

 
Eficienţă economică:  

 Îmbunătățirea statusului imun celular si humoral al purceilor înţărcaţi, 
reducerea stresului post-inţărcare, îmbunătățirea calității furajelor prin 
crestarea valorii lor nutritive, etc. 
 

Domeniu de aplicabilitate:  

 zootehnie-creşterea porcilor, industria alimentară 
 
Beneficiari potenţiali: 

 INCDBNA-sector tehnic si de dezvoltare 

 producători de nutreţuri combinate 

 crescători de porci 
 
 
 


