
Contractul nr.: 6.1.2./01.10.2015

Proiectul: ADER 6.1.2.: Eficientizarea valorificării subproduselor industriale prin

dezvoltarea pentru animalele de fermă a unor strategii nutritionale inovative prietenoase

fată de animal, om si mediu, componentă a agriculturii durabile

Faza: 1:Identificarea si caracterizarea unor subproduse industriale susceptibile de a fi folosite ca aditivi

furajeri in hrana pasarilor (gaini ouatoare si pui de carne)

Termen: 4.12.2015

Sectorul industrial are deja preocupari privind îmbunătătirea productivitătii resurselor

care reprezintă un atu economic major. Se estimează că îmbunătătirea utilizării eficiente a

resurselor de-a lungul lanturilor valorice ar putea reduce nevoile de materiale cu 17 %-24 % până

în 2030(Meyer et al, 2011). In acest context este de notat ca industria alimentelor si a bauturilor,

reprezinta cel mai mare sector de productie al UE, mai mare decat cel al automobilelor,

produselor chimice, masinilor si echipamentelor. In UE, industria alimentara genereaza în fiecare

an aproximativ 89 de milioane de tone de subproduse.

In Romania, industria alimentara reprezinta 17% din PIB-ul industrial iar cifra de afaceri

este in crestere permanenta, depasind 10 mld. Eur /an. Potrivit datelor statistice, în ianuarie-iulie

2014 faţă de ianuarie-iulie 2013, industria alimentară din Romania, în ansamblu, a înregistrat o

creştere a volumului de producţie cu 14,4% (ceea ce a generat creşterea indicelui general pe total

industrie cu 2,8%). Fabricareauleiurilorşigrăsimilorvegetaleşianimale a înregistrat o

creștereînianuarie-iulie 2014 de 3,9orifață de aceeașiperioadă a anuluitrecut. Aceastămajorare a

determinatcreştereaindicelui general pe total industrie cu 1%, potrivitdatelorBirouluiNațional de

Statistică. Din acest tip de activitate rezulta cantitati mari si constante de reziduuri organice si

produse secundare (Albu, 2009). Și în industria alimentară din România există practica

transformării subproduselor direct în deșeuri care pot afecta calitatea mediului . De exemplu,

sectorul de legume conserve, a produs in 2005, 73 000 tone, din care au rezultat 250 kg /t

reziduu.

Subprodusele rezultate din industriile alimentare, reprezinta un reziduu generat, pe scară

largă, la nivel global. Ele sunt responsabile pentru peste 50% din totalul reziduurior produse în



anumite țări, 60% din acestea fiind materie organica. Acest fapt, reprezinta o problema

economica, sociala si de mediu.

Depozitarea deseurilor si managementul subproduselor industriei alimentare pun

probleme deosebite si in domeniul protectiei mediului si al dezvoltarii durabile (CIAA, 2004).

United Nations Industrial Development Organization, in 2012, a stabilit ca deșeurile alimentare

pot fi definite ca fiind "produsele finite din industria de prelucrare a alimentelor, care nu au fost

reciclate sau utilizate în alte scopuri. Ele sunt produse rezultate din folosirea materiilor prime, a

căror valoare economică este mai mică decât costul de colectare și de recuperare prin reutilizare;

prin urmare, acestea sunt eliminate ca deșeuri”.

Pe de alta parte, industria producatoare de furaje este principalul factor de cost pentru fermierii

crescatori de animale, la pasari reprezentand pana la 80% din costul de productie. Orice

valorificare superioara a  furajelor low input reprezinta o solutie de eficientizare a activitatii de

crestere a pasarilor. Productia de nutreturi combinate in UE-27, in 2012 a atins un nivel estimat

de 151.9 milioane tone conform datelor statistice preliminare furnizate de catre membrii FEFAC

(European Feed Manufacturers’ Federation). Desi productia de animale si furaje pot fi

considerate, in general, industrii mature in Europa, acestea vor suferi transformari semnificative

si o diversificare continuua in vederea satisfacerii cererii pe o piata aflata in permanenta

schimbare, in functie de adaptarea la schimbarile climatice si cerintele sociale. Calitatea si

siguranta furajului destinat animalelor reprezinta un factor cheie in cadrul unei abordari

Europene integrate cu privire la furnizarea de produse alimentare de origine animala: suficiente,

sigure, de inalta calitate si sanatoase (oua, lapte si carne) care sa intruneasca atat cerearea proprie

pentru Europa, dar si oportunitatile crescande pentru export.

In Romania, legal, pierderile din industria alimentara destinate furajarii, nu sunt

considerate” deseuri” conform legii nr. 211/ 15. 11.2011 privind regimul deşeurilor  (pct. 9 din

anexa nr. 1).

Problema identificata: subprodusele vegetale rezultate din industria alimentara, tot mai mari

cantitativ, aduc pierderi economice si au impact negativ asupra mediului in timp ce costurile tot

mai ridicate ale furajelor animalelor de ferma determina cresterea cheltuielilor totale de productie

din care pretul furajelor reprezinta  60-70%.

In managementul subproduselor provenite din lantul alimentar, ordinea descrescatoare a

valorii adaugate este urmatoarea: hrana pentru animale, compost, incinerare, depozitare pe teren.



Majoritatea oamenilor cunosc conceptul celor trei “R” (redus, refolosit, reciclat). Cheia unei

societati sustenabile poate fi al patrulea “R”: responsabilitate. Hrana pentru animale este, în

general, cea mai eficienta metoda de utilizare a subproduselor, dar, cu toate acestea, este uneori

limitată de legislatie și de natura co-produselor generate în proces. Asa se face ca,

sectorulproducerii de nutreturi combinateare un rol important in politica de reducere a

,,deșeurilor alimentare” (subproduselor), carea devenitunobiectiv politic cheiepentru UE dupa

cum arata o rezolutie a parlamentului UE (19.01.2012). Rezolutia prevede ca pana in 2025 sa se

reduca la jumătate cantitățile de ,,deșeurialimentare”, care nu sunt consumatedirect de

cătreoameni. Mai mult, furajarea animalelor cu aceste pierderi din industria alimentara permite

transformarea produselor alimentare neeligibile pentru industria alimentara in alimente de

origine animala, fapt ce ar trebui sa aiba prioritate inaintea tuturor celorlalte utilizari.

Pentru a dezvolta strategii de valorificare a reziduurilor și subproduselor din lantul

alimentar trebuie tinut cont de o serie de aspecte: acestea cuprind cantități semnificative de

molecule functionale (de ex. carbohidrați, proteine, trigliceride, acizi grași, fenoli). Diverse

deșeuri pot conține antioxidanti care ar putea fi concentratt și reutilizati în alimente funcționale.

In prezent, principalul motiv pentru care producatorii de furaje, considera posibilitatea

folosirii subproduselor, este obtinerea unui nutret cu cost redus.

In acest context, societatea are nevoie de o schimbare majoră de mentalitate și percepție:

deșeurile sunt resurse, nu probleme. Imbunatatirea utilizarii resurselor, conduce la creșterea și

extinderea oportunităților de inovare prin realizarea unei economii cu deșeuri zero. In afara de

subprodusele ,,clasice” exista si alte subproduse, mai putin cunoscute practicienilor, folosite in

nutritia animalelor. Reziduurile organice includ cereale, fructe și legume, materii prime și

produse rezultate in urma procesarii, cum ar fi coji, paie, tescovină, ulei vegetal și reziduuri

oleochimice.  Aceste fracțiuni organice cuprind surse importante de zaharuri, lipide, glucide,

minerale, compuși anorganici (de exemplu silice), fibre dietetice sau fenoli, carotenoizi și

tocoferoli. Compusii fitochimici reprezintă sursa valoroasa pentru produsele alimentare,

farmaceutice și sectoarele cosmetice.

In termenii competitivitatii economice, societatea noastră are nevoie de eficiența și

maximizarea profitului prin minimizarea deșeurilor generate și a consumului de energie. Aceste

considerente stau la baza dezvoltarii unor strategii avansate privind subprodusele rezultate din



industria alimentara in scopul de a realiza produse finale cu valoare adaugata, care pot fi vandute

pe pietele existente.

In acest context, cercetarea din nutritia animala  trebuie sa contribuie semnificativ la

producerea unor furaje cu calitati nutritionale imbunatatite destinate exploatarii animalelor de

ferma, promovand  siguranta si calitatea  produselor alimentare de orgine animala destinate

consumului uman, concomitent cu ameliorarea sanatatii si a bunastarii animalelor de ferma si

reducerea emisiilor gazelor de sera

Solutia propusa: Eficientizarea valorificării subproduselor industriale prin dezvoltarea pentru

animalele de fermă a unor strategii nutriţionale inovative prietenoase faţă de animal, om şi

mediu, componentă a agriculturii durabile.

In acest context, pe parcursul acestei faze s-au realizat o serie de activitati, prevazute in

programul de lucru, care au ca si obiectiv principal identificarea si caracterizarea unor

subproduse ale industriei alimentare in vederea valorificarii lor prin elaborarea de retete

prietenoase fata de gaini, consumatori si mediu.

Activitatea 1.1: Identificarea agentilor economici din industria alimentara care pot furniza

subproduse de calitate controlata pentru a fi folosite  in hrana gainilor ouatoare (partener

implicat: CO).Pe parcursul derularii acestei activitati  au fost identificati si contactati (prin e-mail

sau telefonic) un numar de 51 de agenti economici a caror activitate principala tine de industria

alimentara. Firmele contactate activeaza in 22 de judete ale Romaniei.  De la persoanele de

contact din unitatile care au raspuns (64,71%) s-au cerut esantioane de subproduse pentru analize

chimice si s-a oferit, in schimb, rezultatele analizelor gratis.

Activitatea 1.2: Recoltarea de probe din subprodusele identificate in activitarea 1.1. si

caracterizarea fizico-chimica din punctul de vedere al calitatilor nutritionale primare (partener

implicat: CO). S-au primit un numar de 40  de esantioane de subproduse. Esantioanele au fost

primite de la  33,33% dintre unitatile care au promis sa trimita esantioane. A fost stabilit

portofoliul de metode  folosit la caracterizarea subproduselor pentru a stabili calitatea lor

nutritionala. S-au primit, foarte decalate in timp,esantioane de subproduse din industria

uleiurilor, fructelor, producerea berii si viniviticol. S-au realizat determinarile de analiza primara

a calitatii nutritionale dar mai sunt in desfasurare analizele de determinare a profilului de acizi

grasi, indicatorii de deteriorare a grasimii, profilului de aminoacizi, vitamine, pigmenti,

polifenoli, flavone.



Activitatea 1.3: P1- Determinarea din probele de subproduse, recoltate in activitatea 1.2, a

compusilor cu potential de riscpentrubunastareagainilorsimediu (partenerimplicat: P1). S-a

realizatcaracterizarea fizico-chimica si microbiologica a probelor de subproduse industriale cu

scopul de a identifica acele subproduse susceptibile de a fi utilizate ca aditivi furajeri in hrana

pasarilor, in conditii de protectie a mediului. Poluantii din subproduse care pot afecta mediul, la

depasirea limitelor legale ale concentratiei sunt: compusii cu azot si fosfor, metalele grele si

agentii patogeni. Pentru evaluarea impactului de mediu al subproduselor propuse, s-au analizat o

serie de indicatori fizico-chimici relevanti din punct de vedere ecologic si anume: azotul total,

fosforul total si metalele grele. Controlul microbiologic al probelor de subproduse a cuprins

determinarile de: coliformi totali, coliformi fecali, enterococi si Salmonella.

Activitatea 1.4. CO - Elaborarea, pe baza determinarilor  efectuate in activitatile 1.2. si 1.3.,  a

unui set de solutii nutritionale, inovative, pentru gaini ouatoare si pui de carne (partener

implicat: CO).  S-au elaborat cate 5 solutii nutritionale pentru gaini ouatoare si 5 x 3 faze (starter,

crestere, finisare)  pentru pui de carne. Subprodusele introduse in retete  au fost: srot de catina,

srot de in + srot dovleac, srot de rapita +srot de struguri , fullfat mixt (porumb 30%, in ulei 20%,

orz 30%, mazare 20%). S-au luat in considerare acele subproduse care nu au fost incriminate ca

poluanti de catre rezultatele analizelor partenerului P1.Retetele elaborate vor fi studiate in

experimentele prevazute in etapele  2 (gaini ouatoare ) respectiv 3 (pui de carne) conform

planului de realizare al proiectului.

Activitatea 1.5 CO- Diseminare date/informatii despre proiect. S-a realizat pagina web a

proiectului: www.ibna.ro-activitatea de cercetare-paginile web ale proiectelor de cercetare-

proiectul ADER 6.1.2

Rezultatele obținute în acestă etapa vor fi valorificate, prin experimentarea noilor solutii

nutritionale pe gaini ouatoare (etapa 2/2016) respectiv pe pui broileri (etapa 3/2016) in vederea

valorificarii subproduselor in mod eficient pentru obtinerea de alimente functionale (oua, carne

de pui), in conditiile protejarii mediului.Rezultatele studiilor experimentale vor fi disemniate catre

fermieri si consumatori in principal prin pagina web a proiectului deschisa in aceasta etapa.

Agentii economici care au trimis esantioane vor primi la finalizarea tuturor analizelor, in mod gratuit,

bultinele de analiza pentru a avea un reper asupra calitatii subproduselor evaluate.  Baze de date analitice

obtinute vor fi publicate intr-o revista de popularizare




