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SUMMARY 
The paper presents briefly the works of the 66th Annual meeting of the 

European association for animal production, September 2015, Warsaw, 
Poland. 
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Cel de al 66-lea Congres al Federaţiei Europene de Zootehnie (66th 
Annual Meeting of the European Association for Animal Production – 31st 
of August to the 04th of September 2015 – Warsawa, Poland) a cuprins 57 
de secţiuni cu o mare varietate de subiecte privind cele mai actuale 
cercetări din domeniul creşterii animalelor de fermă. Cele mai 
reprezentative lucrări, de altfel, mai apropiate de subiectele abordate şi de 
tematicile grupurilor participante din România au fost:   

- Secţiunea 13. Carcase de porc si calitatea cărnii; 
- Secţiunea 21. Producţia de carne de vită – de la producător la 

consumator;  
- Secțiunea 23. Subproduse non – umane comestibile. Utilizare şi 

valoare adăugată ca materii prime; 
-  Secţiunea 28. Integrarea noilor tehnologii în sistemele de creştere a 

animalelor; 
-  Secţiunea 30. Progrese, tehnici şi cercetări în sistemele de întreţinere 

a bovinelor; 
-  Secţiunea 40. Comportamentul animalelor; 
-  Secţiunea 43. Comunicări libere de nutriţie animală; 
-  Secţiunea 52. Sprijină ştiinţa zootehnică nevoile fermierilor? 
O parte dintre lucrările delegaţiei IBNA au făcut parte din secţiunea 23, 

in care au fost prezentate în plen 12 lucrări şi 18 sub formă de poster. 
Temetica acestor lucrări a cuprins subiecte legate în general de compoziţia 
şi conţinutul în substanțe nutritive ale diferitelor surse şi categorii de 
nutreţuri precum şi rezultatele testării lor pe diferite categorii de animale.  

În cadrul secțiunii care a vizat producţia de carne de vită 
„aprovizionare şi calitate” de la fermă la furculiţă, s-au făcut comentarii 
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asupra zonei ce cuprinde Europa cu o mare varietate de sisteme de creştere 
a animalelor pentru carne, fie utilizând rasele specializate de taurine, fie a 
cirezilor de vaci de lapte. Diferenţele între aceste sisteme privesc rasele, 
dietele, sistemele de hrănire şi de întreţinere aplicate atât viţeilor proveniţi 
de la vacile specializate pe producţia de lapte, cât şi a celor obţinuţi din 
fătările animalelor de carne. Carnea de vită poate proveni și de la tauri 
reformați, juninci după prima fătare, viţei şi vaci respinse de la selecţie care 
sunt sacrificate la vârste şi greutăţi diferite. De aceea, e nevoie în primul 
rând de o descriere statistică privind diferitele sisteme de producere a 
cărnii de vită în principalele state membre ale UE, care dau detalii despre 
dezvoltarea lor în ultimii zece ani.  

După o analiză macro a caracteristicilor de producere a cărnii de vită în 
Europa, se vor da informaţii detaliate cu privire la cele mai recente 
performanţe tehnice şi economice ale fermelor de carne de vită 
reprezentative. În ultimele decenii, consumul de carne de vită în Europa a 
scăzut în mod semnificativ, fie din cauza concurenţei preţului cărnii de porc 
şi de pasăre sau din cauza nivelurilor inadecvate de calitate a cărnii de vită 
oferite pe piaţă. Diferenţele uriaşe în sistemele de producţie de carne de 
vită au repercusiuni asupra calităţii acesteia la nivel de consum. Calitatea 
cărnii de vită variază considerabil de la o ţară la alta şi este parţial 
reflectată numai de clasificarea SEUROP. Cu toate acestea, de interes sunt 
diferenţele semnificative reflectate de rezultatele de clasificare a 
carcaselor.  

Un alt obiectiv discutat relevă tendinţele actuale în clasificarea 
carcaselor de bovine şi vis a vis de preţurile finale pentru principalele state 
membre ale UE în ultimii zece ani. Aceste date vor fi comparate cu costurile 
de producţie ale sistemelor de producere de carne de vită reprezentative 
din aceste ţări, care să permită o analiză a capacităţii de remunerarea 
muncii şi capitalului investit pe aceste ferme şi de viabilitatea lor 
economică viitoare. 

La secțiunea "Subproduse non-umane-comestibile: utilizare şi 
valoare adăugată ca materii prime", discuțiile s-au axat pe anumite 
subiecte legate de: 

• hrana pentru animale şi produsele alimentare umane: concurenţă şi 
sinergii; 

• actualizarea şi reevaluarea potenţialului nutritiv al nutreţurilor la 
diferite specii de animale de fermă INRA-AFZ (Asociația Franceză de 
Zootehnie); 

• randamentul şi compoziţia aminoacizilor pulpei şi proteinelor 
extrase şi recuperate de la legume şi iarbă; 

• compoziţia polizaharidelor fără amidon şi influenţa acestora asupra 
valorii energetice a cerealelor şi co-produselor (polizaharidele fiind 
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răspândite atât în regnul vegetal – amidon şi celuloză, cât şi în cel animal - 
glicogenul), având o mare importanţă biologică;   

• surse de proteine alternative pentru monogastrice (cazeină, zer 
praf parţial delactozat, pulverizare cu plasmă porcină uscată, şrot de soia, 
făină de gluten de grâu și pulbere galbenă de melci): compoziţia şi 
evaluarea funcţională; 

• sunt subprodusele de la industria alimentară adecvate pentru 
producţii superioare la vacile de lapte?, cum ar fi: pulpă de sfeclă de zahăr, 
cereale pentru micul dejun, făină de biscuiți, cereale distilate, melasă, făină 
de soia, etc.; 

• testarea unui co-produs umed (borhoturi) pentru vacile de lapte 
care consumă raţii bazate pe ierburi însilozate; 

• recuperarea zerului după prepararea brânzeturilor (industria 
laptelui), utilizat ca subprodus în hrana animalelor de ferma; 

• care este benefic hrănirii porcilor cu deşeuri alimentare şi impactul 
asupra mediului?. 

De asemenea, au fost dezbătute şi aspecte legate de utilizarea unor 
tipuri de hrană pentru animalele de fermă şi produsele acestora destinate 
alimentaţiei umane. Astfel, la nivel mondial, se estimează că efectivele de 
animale de fermă existente utilizează aproximativ 30% din producția 
vegetală. Din cauza creşterii populaţiei şi a nivelului de trai, în special în 
zonele urbane, cererea mondială de produse animaliere este în creștere 
rapidă şi în strânsă concordanţă cu consumul  total de  cereale. Această 
tendință este deosebit de pregnantă, mai ales în țările în curs de dezvoltare, 
unde şi cerinţele sunt la un nivel ridicat. 

La nivel global, tehnologiile de creştere a rumegătoarelor sunt şi ele în 
schimbare radicală, trecându-se de la sisteme extensive la sistemele 
industriale, în comparaţie cu monogastricele, care se bazează numai pe 
consumul de nutreţuri concentrate. Această tendinţă a indus şi o relativă 
creştere a producţiei de cereale în multe părți ale lumii, în mare parte ca 
urmare a ameliorării productivității culturilor vegetale. 

Cu toate acestea, costurile pentru producerea cerealelor nu au scăzut, 
ceea ce a imprimat şi o creştere a preţului produselor alimentare. Pe 
această temă, s-a văzut necesară o dezbatere publică cu privire la tendinţa 
de utilizare a cerealelor de tip alimentar pentru producerea de proteine 
furajere cu valoare ridicată, pentru utilizarea acestora în hrana 
rumegătoarelor, unde eficiența proteică a hranei este destul de scăzută. 
Creșterile de prețuri la cereale afectează în special consumatorii săraci ale 
căror diete sunt bazate într-o mare proporție pe consumul de cereale.  

Lucrările prezentate de delegaţia noastră s-au intitulat:  
"Influence of using alternative sources of feed for fattening cattle on 

production and meat quality” autori: D. Voicu, M. Hăbeanu, I. Voicu, R. A. Uţă 
and M. Ropotă. 
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„Effects of the full fat walnuts waste on the fatty acids composition of the 
piglet’s tissue” autori: M. Hăbeanu, D.Voicu, N. A. Lefter, A. Gheorghe, M. 
Ropotă, C. Vlad and E. Ghiţă.  

Prima lucrare a făcut obiectul unor discuţii cu delegaţia din Uruguai, 
care s-a prezentat cu posterul „Response of early-weaned beef calves to 
graded levels of sorghum wet distiller grains (WDG) in the diet”, din care s-
a desprins faptul că viţeii înţărcaţi timpuriu, care au fost hrăniţi în perioada 
respectivă cu reţete tradiţionale, după înţărcare, când s-au folosit raţii pe 
bază de sorg până la 30% din substanţa uscată a raţiei (alături de fânul de 
lucernă), performanţele acestora nu au fost afectate comparativ cu 
hrănirea cu cereale energetice clasice.  

Această lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului "Valorificarea 
sorgului boabe în alimentaţia tineretului taurin la îngrăşat, ca 
alternativă la porumb şi orz, în zonele neirigate de câmpie – PN 09 
380303", derulat între anii 2009-2015, perioadă în care s-au efectuat 3 
serii de cercetări cu privire la îngrăşarea şi valorificarea eficientă pentru 
carne a tăuraşilor, care deţin primul loc în balanţa producţiei de carne de 
vită din ţara noastră, studiindu-se raţii optimizate pe bază de nutreţuri de 
volum însilozate (porumb, semifân de lucernă sau siloz de borceag), 
completate şi echilibrate cu nutreţuri combinate în a căror structură s-a 
utilizat sorgul (plantă rezistentă la secetă) sub formă de boabe măcinate, ca 
alternativă la  cerealele energetice clasice, cum ar fi porumbul şi orzul, 
astfel: 

- 1 experiment pe rasa Bălţată românească (20 şi 30% sorg boabe 
măcinat în amestecul de NC); 

- 2 experimente pe Bălţată românească cu negru (BNR) – pe diferite 
categorii de greutate (15, 20 şi 25% sorg boabe în amestecul de NC);  

Tăurașii din rasa Bălţată românească (BR) au realizat sporuri de peste 
1500 g/zi, cunoscându-se faptul că această rasă are o capacitate deosebită 
de conversie a furajelor în carne de calitate, prin utilizarea unor raţii 
optimizate, respectiv o mare capacitate de creştere-îngrăşare. 

În cazul BNR-ului, sporurile medii zilnice au avut valori mai mici decât 
BR, de 1300 g/zi, dar asemănătoare între loturile hrănite cu NC clasic (pe 
bază de porumb şi orz) şi cele experimentale, unde porumbul şi orzul a fost 
înlocuit cu sorg boabe, acceptându-se faptul că aceste animale au o 
biodisponibilitate mai redusă pentru sinteza cărnii, concluzionându-se 
următoarele: 

• Indiferent de nivelul de participare al sorgului boabe în amestecul 
de nutreţ combinat, performanţele taurinelor de diferite rase şi categorii de 
greutate, care au fost furajate cu NC-uri pe bază de sorg boabe măcinat, au 
fost comparabile cu cele ale animalelor hrănite cu nutreţuri combinate 
clasice, precum porumbul şi orzul. 
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• Rezultatele experimentale obținute în toate cele 3 situaţii, 
reprezintă dovada clară că sorgul boabe poate reprezenta o alternativă 
sigură şi eficientă la cerealele energetice utilizate în mod curent, deoarece 
suportă mai bine seceta și arșița, iar perspectivele amenajării unui sistem 
solid de irigații sunt încă incerte. 

Însă, în ultimul timp şi preferinţele consumatorilor pentru produsele 
animale obţinute în condiţii de furajare diferite de cele cunoscute în marea 
producţie, când se utilizau pe scară largă cerealele clasice fără să se ia în 
seamă şi efectul benefic al altor surse furajere asupra sănătăţii, s-au 
schimbat. La ora actuală există un interes din ce în ce mai mare, în 
studierea căilor de modificare în sens benefic a compoziţiei acizilor graşi 
din carne, deoarece aceasta este privită ca o sursă majoră de grăsime în 
dietă şi în special în acizi graşi saturaţi care sunt responsabili de anumite 
boli asociate cu viaţa modernă, mai ales în ţările dezvoltate, precum 
cancerul şi cele ce afectează activitatea cardiacă. 

Astfel, sorgul boabe se caracterizează printr-un conţinut total în acizi 
graşi saturaţi de 16,74%, din care cei mai importanţi sunt acizii graşi 
palmitic (15,03%) şi stearic (1,43%). De asemenea, s-a constatat un 
conţinut ridicat în acizi graşi nesaturaţi (83,42%), evidenţiindu-se o 
pondere destul de importantă a acizilor graşi polinesaturaţi de 47,62%;  

Din grupa acizilor graşi mononesaturaţi, s-a observat o pondere 
apreciabilă a acidului oleic de 34,92%, iar dintre polinesaturaţi 
predominant este acidul linoleic (46,19%) dar şi acidul linolenic (1,21%); 

Rezultatele obţinute de noi în determinările de laborator, au evidenţiat 
o structură a acizilor graşi din muşchiul Longissimus dorsi la animalele 
hrănite cu sorg boabe, de aproximativ 50% acizi graşi saturaţi şi 50% 
nesaturaţi, iar în cadrul celor nesaturaţi cea mai mare pondere a avut-o 
acidul oleic, de 36,39%. 

Ca o consecință, sorgul boabe ameliorează valoarea nutriţională atât a 
cărnii de taurine cât şi a ficatului acestora prin creşterea conţinutului în 
acizi graşi nesaturaţi în special a celor polinesaturaţi de tipul omega 6 şi 
omega 3, remarcându-se prezenţa acidului linoleic şi α linolenic, apreciaţi 
pentru efectele lor benefice asupra sănătăţii oamenilor. 

În concluzie, se poate aprecia că folosirea unor materii prime furajere 
de tipul sorgului boabe în situații de secetă de lungă durată, așa cum a fost 
în ultimii ani, ar trebui să fie o preocupare expresă a majorității fermierilor 
în primul rând pentru folosirea calităților acestuia în înlocuirea fără mari 
restricții ai clasicului porumb sau orz și mai ales pentru potențialul său în 
menținerea unor însușiri superioare ale produselor animaliere, chiar în 
condițiile concurențiale vis-a-vis de industria biocombustibililor dar și de 
alte provocări. 
 


