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Principalele caracteristici: 

 Nutreţul combinat, conţine în structura şrot de camelină în proporţie 
de 12%. Acest subprodus obţinut prin presare la rece are un conţinut 
ridicat în grăsimi nesaturate în special în acid gras α-linolenic (31,50%) 
şi aminoacizi indispensabili nutriţiei porcului (2,02% lizină; 1,80% 
metionină+cistină), aduce un plus de valoare nutreţului combinat. 

 Nutreţul combinat are în componenţă următoarele ingrediente:  
o cereale - 58.08%; 
o faina de orez – 17,00%; 
o şrot soia (44,00 % PB) - 9,00% 
o şrot de camelină (39,61% PB) - 12%, obţinut prin presare la rece, 

procedeu care nu permite peroxidarea acizilor graşi polinesaturaţi; 
o ulei de floarea soarelui - 0,20%; 
o L-lizina - 0,18%; 
o fosfat monocalcic - 0,42%; 
o carbonat de calciu - 1,62%; 
o sare - 0,40%; 
o premix colină - 0,10%; 
o premix vitamino-mineral pentru porci la îngrăşat - 1,00%.  

 

 Indicii de calitate: 
o EM (Mj/kg) – 12,79; 
o EM (Kcal/kg) – 3056; 
o Proteină brută (%) – 14,94; 
o Grăsime brută (%) – 4,58; 

 Acid gras linoleic (% din grăsime) – 43,28; 
 Acid gras α-linolenic (% din grăsime) – 5,65; 
 Raport acid gras linoleic/acid gras α-linolenic – 7,66; 

o Celuloză brută (%) – 4,21; 
o Cenuşă brută (%) – 5,25. 
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Eficienţa economică: 

 Nutreţul combinat pentru hrana porcilor in finisare asigură: 
o cantitativ şi calitativ cerinţele nutriţionale ale porcilor în ultima 

perioadă de îngrăşare respectiv faza de finisare; 
o un aspect normal şi caracteristici organoleptice plăcute; 
o nu expune animalul la potenţiale riscuri legate de sănătate şi 

bunăstare;  
o obţinerea unei calităţi nutriţionale superioare a cărnii de porc şi 

subproduselor de abator (ficat, inima, creier) prin: creşterea 
ponderii acizilor graşi polinesaturaţi, în special acidul gras α-
linolenic si derivații cu lanţ lung ai acestuia (DHA si EPA); 
diminuarea raportului linolenic/α-linolenic şi implicit a raportului 
n-6/n-3, rezultând produse animaliere mult mai adecvate 
recomandărilor nutriţionale actuale; 

o suplimentar, uzilizarea acestui furaj permite valorificarea eficientă 
a unor subproduse de la industria procesatoare de uleiuri sau de 
biocombustibili, ineficient valorificate în prezent; 

o în plus, furajarea porcilor cu nutreţuri combinate care conţin 
procente ridicate de subproduse, poate constitui o metodă 
eficientă de a reduce preţul furajului de pe lanţul de obţinere al 
cărnii de porc. 

 
Domeniul de aplicabilitate: 

 Nutriţia porcinelor destinate producţiei de carne îmbunătăţite calitativ. 
 
Beneficiarii potenţiali: 

 mici şi mari crescători de porci; 

 fabrici de nutreţuri combinate; 

 unităţi cu profil didactic şi de cercetare din sectorul creşterii 
animalelor. 

 
 
 


