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REZUMAT  
Lucrarea prezintă schimbările în compoziţia laptelui de scroafă ca efect 

al furajării cu seminţe de cânepă Jubileu și relaţia între compoziţia 
colostrului/ laptelui și performanţele purceilor. 
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SUMMARY 
The paper presents the changes in sow milk composition due to the 

dietary Jubileu hemp seeds, as well as the relation between colostrum/milk 
composition and piglet performance. 

Keywords: hemp seeds, Jubileu variety, sows, milk, fatty acids 
 
 

INTRODUCERE 
O hrană sigură și de calitate presupune asigurarea unei calități 

nutriționale corespunzătoare a acesteia, disponibilitate și putere de 
cumpărare. Un instrument principal în asigurarea acestor deziderate este 
reprezentat de sectorul vegetal și animal, iar ameliorarea plantelor și 
utilizarea în hrana animalelor într-un mod eficient sunt căi prin care se 
contribuie la satisfacerea acestor cerințe. 

Ameliorarea plantelor este o știință complexă implicând creație, 
manipularea caracteristicilor plantelor utilizate în hrana animalelor și/sau 
oamenilor, sau ca biocombustibil, fibră îmbrăcăminte și peisagistică.  

În trecut, ameliorarea plantelor a avut ca scop o îmbunătățire a 
producției ceea ce a contribuit la o mai bună aprovizionare cu alimente. 
Creșterea producției s-a impus pe fondul predicțiilor privind creșterea 
globală a populației ceea ce a avut ca implicații imediate și de perspectivă, 
creșterea solicitărilor de produse vegetale și /sau animale. Prin 
ameliorarea plantelor se răspunde astfel unor obiective pe termen lung ce 
vizează creșterea potențialului de producție, menținerea randamentului, 
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digestibilitate substanță organică, respectiv calitatea produselor, rezistența 
la boli. Utilizarea plantelor ameliorate în hrana animalelor, potențialul 
acestora sunt segmente mai puțin studiate și /sau cunoscute. 

În ultimii ani a crescut interesul în utilizarea cânepei în scopuri 
terapeutice ca urmare a toxicităţii reduse. Utilizarea acesteia este limitată 
la purcei de conţinutul ridicat de fibră şi digestibilitatea scăzută a acesteia. 
Nivelul de 5% seminţe de cânepă în hrana purceilor este recomandat de 
EFSA (2015). Varietatea Jubileu obţinută de SCDA Secuieni a fost aprobată 
pentru producţia de ulei şi seminţe în România în 2012. 

Laptele de scroafă este un furnizor important de nutrienţi pentru 
purcei. Supravieţuirea şi creşterea purceilor în maternitate şi criza de 
înţărcare sunt influenţate de producţia şi compoziţia laptelui. Sistemul 
imunitar la purcei nu este suficient dezvoltat (Eliasson & Isberg, 2011), în 
perioada de lactație sănătatea acestora fiind dependentă în mare măsură 
de calitatea laptelui ingerat (Hăbeanu și col., 2016). Compoziția laptelui şi 
colostrului prezintă o variaţie individuală (Le Dividich şi col., 2005), iar 
structura lipidică în lapte poate fi influenţată de tipul de hrană. 

Nu se cunoaște compoziţia laptelui de scroafă ca efect al furajării cu 
seminţe de cânepă Jubileu și relaţia între compoziţia colostrului/ laptelui și 
performanţele purceilor.  

Obiectivul acestui studiu constă în experimentarea de noi căi de 
valorificare eficientă a semințelor de cânepă ameliorate, soiul Jubileu.   
 
 

CARACTERISTICI MORFOLOGICE / FIZIOLOGICE / NUTRIȚIONALE ALE SEMINȚELOR 

DE CÂNEPĂ 
Cânepa este una dintre cele mai vechi plante industriale. Cultura 

cânepei este atestată pe teritoriul Romaniei încă din neolitic. Toate 
produsele din cânepă sunt biologice, ecologice și biodegradabile. Dintre 
plantele tehnice cultivate, cânepa are cea mai mare capacitate de 
industrializare, fiind folosită în procent de 100%, de la fabricarea banalei 
funii până la industria cosmetică, auto sau avion. Alături de lucernă si 
leguminoasele perene, cânepa este o plantă de asolament de o importanță 
extraordinară pentru că ameliorează solul.  

Specialiștii de la SCDA Secuieni au realizat un program experimental de 
ameliorare a cânepii cu rezultate excelente, fără însă ca acestea să fie mai 
departe testate în hrana animalelor. 

Soiul de cânepa monoica, JUBILEU a fost omologat în anul 2012: 
Partener mascul-selecție Z114-SCM-44, monoic x partener femel selecție 
F7-3 (Fin 314), hibridare directă, retroincrucisare și selecție repetată pe 
familii. 
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Caractere morfologice: 
- Lungimea plantei: în cultura pentru tulpini: 1,3 – 1,5 m; în 

cultura pentru sămânță: 1,3 – 2,2 m. 
- Culoarea tulpinii: verde-galbui 
- Caneluri pe tulpină: 7 – 9. 
- Numărul de foliole al frunzelor: 5 – 7. 
- Inflorescența cima scorpioidă compactă cu florile mascule 

dispuse la bază . 
- Fructul este o nucula ovoidală de culoare cenușiu deschis cu 

mozaic. 
M.M.B. = 16- 18 g 
 
Însușiri fiziologice: 

- Perioada de vegetație: 80 –90 de zile în cultura pentru fibră 
și 90-110 zile în cultura pentru sămânță 

- Perioada de înflorire: 10 – 15 zile 
- Este un soi rezistent la temperaturi scăzute din primăvară, 

cădere, lupoaie și fuzarioză.  
- Rezistent la arșiță. 
- Conținutul în cannabinoide, 0.0139% T.H.C. 
- Producția : 5,2-7,2 t/ha tulpini; 900 – 1200 kg/ha sămânță 

 
Caracteristici nutriționale 
Seminţele de cânepă conţin aproximativ 30% ulei, 80% din acesta fiind 

constituit din acizi graşi esenţiali nesaturaţi ce nu sunt sintetizaţi de 
organismul uman şi 31% proteine uşor digerabile care pot completa sau 
înlocui alte surse de proteine. Proteina din cânepă conţine toţi cei 21 de 
aminoacizi cunoscuţi, inclusiv cei 8 aminoacizi esenţiali pe care organismul 
nu îi poate produce (leucina, lizina, metionina, fenilalanina, triptofanul, 
valina şi treonina). Nu mai puţin important este conţinutul crescut de acizi 
graşi Omega 3 şi Omega 6 din compoziţia seminţelor de cânepă. Aceste 
substanţe sunt extrem de benefice pentru sănătatea inimii, ajută la 
dezvoltarea creierului, reduce inflamaţiile din corp şi ameliorează durerile 
articulare, scade nivelul de colesterol, reglează tensiunea arterială şi scade 
riscul de dezvoltare a numeroase boli asociate. 

Compoziție chimică a semințelor de cânepă Jubileu: 89,67% substanță 
uscată, 21,26% proteină, 27,70 (%) grăsime; 28,82% celuloză.  

 
Conținutul în aminoacizii limitativi (g/100 g):  

Semințe cânepă 
JUBILEU 

Metionină Cistină Met+ Cis Lizină Treonină Arginină 

0.485 0.347 0.832 0.959 0.871 2.918 

Analize efectuate la INCDBNA Balotești, Laboratorul de chimie. 
 

http://www.csid.ro/video/emisiunea-csid/ce-se-intampla-doctore-02-03-12-care-sunt-cele-mai-bune-surse-de-omega-3-video-9365203/
http://www.csid.ro/video/emisiunea-csid/ce-se-intampla-doctore-02-03-12-care-sunt-cele-mai-bune-surse-de-omega-3-video-9365203/
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Compoziția în acizi grași: 

 
Grafic 1. Compoziția în principalii acizi grași și indicele de perooxidare  

al semințelor de cânepă. 

 
 
MATERIAL ȘI METODE 
Testul biologic s-a derulat în Biobaza INCDBNA pe scroafe și purcei 

Topigs. Purceii au fost cântăriţi I zi după fătare, la 7 zile, şi 21 zile când au 
fost înţărcaţi. Probele de lapte / colostru de la scroafe au fost prelevate I zi 
după fătare, la 7 zile, si 21 zile, după metoda descrisă de Noblet, (1989). 

Semințele de cânepă Jubileu au fost furnizate de SCDA Secuieni. 
În hrana scroafelor în lactație cânepa a fost inclusă în pondere de 5%, 

iar la purcei 1,5%. Purceii au fost repartizați în 2 loturi: un lot martor fără 
adaos de cânepă în hrană și un lot experimental la care semințele de 
cânepă măcinate au fost incluse în hrană în pondere de 1,5%. 

În scopul determinării compoziției centezimale în acizi grași (AG) a 
laptelui de scroafă s-a utilizat metoda gaz cromatografică, aparatul Gaz 
cromatograf Perkin Elmer. 

 
 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Literatura de specialitate este săracă în informații privind compoziția 

laptelui de scroafă în AG ca efect al unei hrăniri specifice și/sau asupra 
efectelor asupra produșilor acestora (Hăbeanu și col., 2016, Park și col, 
2010). 

Așa cum reiese din graficul 1 concentraţia ridicată în acizi graşi n-3 în 
seminţele de cânepă a determinat un raport n-6: n-3 de 3,24. Indicele de 
peroxidare este foarte ridicat (90,47%) ca urmare a conţinutului crescut în 
acizi graşi nesaturaţi, din care 72,58% sunt acizii graşi polinesaturaţi, iar 
14,56% cei mononesaturaţi. 

Graficul 2 redă compoziția în acizi grași saturați, mononesaturași și 
polinesaturați a colostrului și laptelui de scroafă. 



Analele IBNA vol. 31, 21-27, 2015-2016 

 

25 

 

 
Graficul 2. Compoziţia în AG saturaţi, mononesaturaţi şi polinesaturaţi a colostrului şi a 

laptelui de scroafă la 7 şi 21 zile. 

 
Adaosul de seminţe de cânepă în hrana scroafelor din lotul 

experimental (5% în lactaţie) a condus la o creştere cu 3,7% a AG 
polinesaturaţi în colostru, cu 1,27% în lapte la 7 zile după fătare, respectiv 
1,26% la 21 zile după fătare.  

 

 
Graficul 3. Compoziția în acidul gras α-linolenic a colostrului și laptelui de scroafă 

. 
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Compoziția în AG α-linolenic a colostrului și laptelui de scroafă este 
prezentată în graficul 3.  Acest AG este predominant între acizii grași 
polinesaturați din grupa n-3. Atât în lapte cât și în colostru, pe fondul 
adaosului semințelor de cânepă începând cu a 100 zi de gestație și pe toată 
perioada lactației, concentrația în AG α-linolenic a fost influențată pozitiv  . 

În tabelul 1 sunt redate performanțele purceilor (greutatea corporală 
și sporul mediu zilnic) până la 21 zile când au fost înțărcați. 
 
Tabelul 1. Performanțele purceilor ca efect al adaosului semințelor de cânepă în 
hrană 
Lot G prima zi DF G 7 zile DF G 21 zile DF SMZ 7 zile SMZ sugari 
Martor 1.804 2.621 4.993 0.095 0.145 
Experimental 1.544 2.498 5.061 0.105 0.160 

DF = după fătare 

 
Sporul mediu zilnic nu a fost afectat semnificativ de compoziţia laptelui 

de scroafă. Se observă o uşoară creştere (cu 10%) a acestuia în cazul 
purceilor din lotul experimental proveniţi de la scroafele furajate cu adaos 
de cânepă. 

 
 
CONCLUZII 
Semințele de cânepă au un potențial nutrițional valoros pentru hrana 

animalelor. Adaosul acestora în hrana scroafelor lactante modifică 
conținutul laptelui și al colostrului în AG polinesaturați benefici pentru 
sănătate. Dintre AG polinesaturați n-3, AG α-linolenic a fost influențat 
semnificativ de hrana îmbogățită în AG n-3. 
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