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1. Scopul programului
Programul nucleu ZOO-PRO a vizat consolidarea direcţiilor actuale de cercetare ale institutului, dar şi
diversificarea acestora, în vederea sporirii contribuţiei la dezvoltarea sectorului zootehnic românesc, în
context european.
Astfel, programul a urmărit continuarea integrării în Spaţiul European de Cercetare (prin natura şi nivelul
ştiinţific al subiectelor abordate, metodologia de cercetare, creșterea capacităţii de integrare în consorţii
de cercetare europene). În acest sens, programul s-a bazat, printre altele, pe valorificarea experienţei
internaţionale a echipelor de cercetare din institut (doctorate, post-doc-uri, proiecte FP) în sensul găsirii
de soluţii la problemele curente ale sectorului zootehnic, probleme ce derivă din recenta integrare în
Uniunea Europeană.
Ca subiecte, programul a urmărit abordarea unor aspecte legate de calitatea produselor animale şi a
siguranţei lanţului alimentar – cum ar fi contaminanţii sau calitatea carcaselor de porcine şi ovine. O parte
din cercetări au fost îndreptate spre găsirea de alternative la aditivii furajeri de sinteză sau spre reducerea
impactului activităţilor zootehnice asupra mediului, domenii foarte la modă în Europa. Un alt grup de
proiecte a fost îndreptat în mod direct spre creşterea competitivităţii fermelor zootehnice prin creşterea
eficienţei nutriţiei pe baza aprofundării cunoştinţelor de fiziologia nutriţiei. Programul a vizat şi
diversificarea în continuare a direcţiilor de cercetare ale institutului, astfel încât acesta să rămână orientat
spre necesităţile potenţialilor beneficiari ai rezultatelor cercetării („client-driven”). În acest sens, pot fi
menţionate subiecte de ameliorarea raselor de ovine, legătura între ameliorare şi calitatea produselor
animaliere, obţinerea eficientă de produse ecologice, etc.
Nu în ultimul rând, prin derularea proiectelor propuse, programul a inclus şi diseminarea / transferul în
producţie al rezultatelor cercetării, contribuind astfel la reducerea decalajului faţă de ţările cu agricultură
avansată.

2. Modul de derulare al programului
2.1 Descrierea activităților
În cei 6 ani de derulare a programului nucleu 09-38 (ZOO-PRO) s-au derulat 16 proiecte, cu un număr
variabil de etape de realizare. După finalizarea fazelor planificate în cadrul fiecărui proiect. au fost
finanțate etape suplimentare care s-au bazat pe infrastructura, portofoliul de metode și cunoașterea
științifică acumulate în primele etape. Etapele suplimentare au permis o mai bună valorificare sau
completarea rezultatelor din etapele anterioare. Activitățile derulate în cadrul fiecărui proiect sunt descrise
în continuare:

1

Proiectul
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Descrierea activităților derulate
Utilizarea încrucișărilor comerciale pentru îmbunătățirea caracteristicelor de
calitate ale cărnii la rasele locale de ovine, in vederea asigurării competitivității
pe piața Uniunii Europene
Un prim obiectiv al proiectului a fost imbunatatirea calitatii carcaselor de miei şi
tineret ovin din rasele locale de oi, prin utilizarea încrucişărilor industriale cu rase
specializate pentru producţia de carne, urmând ca toţi produşii obţinuţi să se
valorifice pentru carne.
In prima etapă a proiectului s-a realizat un studiu privind sistemele de ameliorare a
productiei de carne la ovine in conformitate cu cerinţele pieţei interne şi
internaţionale. A organiza producţia competitivă a cărnii de oaie implica în
condiţiile actuale punerea accentului pe calitatea ei şi gradul în care aceasta
corespunde exigenţelor pieţei.
In următoarele etape s-au derulat următoarele activități:
 studiu comparativ privind cantitatea si calitatea cărnii şi a carcaselor de tineret
ovin in greutate vie de 35-40 kg, din trei rase locale de ovine: Cap negru de
Teleorman, Ţigaie şi Ţurcană;
 experiment privind obţinerea de miei metişi prin încrucişarea oilor locale din
rasa Cap Negru de Teleorman (CNP) cu berbeci din rasa Suffolk. Mieii metişi
au fost intarcati la vârsta de 2 luni, cand s-au efectuat sacrificări de control
pentru determinarea calitatii carcaselor comparativ cu mieii din rasa Cap negru
de Teleorman;
 experiment privind ingrasarea mieilor metisi cu Suffolk si a celor locali pana la
atingerea greutatii de 35- 40 kg. Sporul de crestere in greutate pe perioada de
ingrasare a fost superior la mieii metisi (0,251 kg la fata de 0,237 kg).
Randamentul de abator şi randamentul comercial au fost superioare la mieii
metisi, de asemenea raportul carne /oase este favorabil mieilor metisi;
 experiment privind obţinerea de miei metişi prin încrucişarea oilor locale din
rasa Cap negru de Teleorman cu berbeci din rasa de carne Cap Negru German.
Mieii metişi s-au înţărcat la vârsta de 2 luni, cand s-au efectuat sacrificări de
control. S-a efectuat un studiu comparativ a mieilor metişi cu rasa Cap Negru
German, metisi cu Suffolk si miei din rasa locala Cap Negru de Teleorman;
 experiment privind ingrasarea mieilor metisi cu cele 2 rase de carne, Cap Negru
German si Suffolk si a mieilor din rasa locala, Cap negru de Teleorman;
 ghid de aplicare a incrucişării industriale simple pentru imbunatatirea productiei
de carne de miel.
Un al doilea obiectiv al proiectului a fost evaluarea caracteristicilor muschiului
Longissimus Dorsi si a grosimii stratului de grasime subcutanata, prin metoda cu
ultrasunete pe animalul viu, la miei de lapte si tineret ovin din rasele locale de ovine
Consumatorii sunt din ce in ce mai interesati in ultima vreme de produse alimentare
sanatoase si de obicei prefera carnea slaba. Exista o corelatie directa intre consumul
de grasimi animale si riscul crescut de cancer si boli de inima. Din aceste motive
este importanta selectia animalelor de carne cu mai putina grasime in carcasa.
Tehnologia cu ultrasunete se poate utiliza pentru predictia calitatii carcaselor la
animalele destinate sacrificarii sau pentru selectia reproducatorilor cu caractere
superioare pentru utilizarea la reproductie. Aceasta tehnologie a fost utilizata in
programe de selectie la oi pentru imbunatatirea caracterelor de crestere si de carcasa.
In 1987 Simm si colab. au demonstrat ca includerea masuratorilor cu ultrasunete a
stratului de grasime si musculatura intr-un indice de selectie a crescut semnificativ
corelatia dintre indice si valoarea de ameliorare pentru cantitatea de carne macra si
grasime.
In cadrul celui de-al doilea obiectiv, s-au desfasurat următoarele activități
experimentale:
 studiu privind caracterizarea insusirilor muschiului Longissimus Dorsi la miei
de lapte in varsta de 3 luni din rasa Cap Negru de Teorman. Masuratorile s-au
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efectuat prin metoda cu ultrasunete si au vizat: grosimea stratului de grasime
subcutanata, profunzimea, suprafata si perimetrul muschiului, dupa intarcare,
cand au fost valorificati pentru carne;
studiu privind caracteristicile muschiului Longisimus Dorsi la tineret ovin in
varsta de 5 si 9 luni din rasa Cap Negru de Teleorman;
studii privind insusirile muschiului Longisimus Dorsi la miei si tineret ovin din
rasa Tigaie.;
studii privind caracteristicile muschiului Longissimus Dorsi la miei si tineret
ovin din rasele Merinos de Palas si Rasa de Carne Palas.

Evaluarea potențialului cromului nutrițional pentru creșterea calității
alimentelor de origine animala bogate in grăsimi
Activitățile experimentale derulare în cadrul proiectului au vizat obținerea de
solutiile nutritionale pe baza valorificării suplimentelor de crom in ratiile animalelor,
fiind cunoscut faptul ca acesta este necesar in metabolismul glucidic, imbunatatind
activitatea receptorilor insulinici.
În cadrul primei etape a fost realizat un studiu privind evidentierea metodelor de
crestere a calitatii produselor de origine animala prin imbunatatirea profilului lipidic
si reducerea continutului de colesterol
În a doua etapă s-au realizat studii privind optimizarea structurilor de ratii pentru
găini ouătoare si s-au organizat 2 experimente in vederea obtinerii unor alimente de
origine animala (oua) cu profil lipidic imbunatatit si continut redus de colesterol
In a treia etapă s-a realizat caracterizarea fizico-chimica a probelor recoltate in
cadrul experimentelor desfășurate; interpretarea datelor din punct de vedere al
calității produselor de origine animala; diseminare la simpozioane
În a patra etapă s-au realizat studii privind suplimentarea cu crom a structurilor de
ratii pentru porci la ingrasat si s-a organizat un experiment in vederea obtinerii unor
alimente de origine animala (carne de porc) cu profil lipidic imbunatatit si continut
redus de colesterol.
In a cincea etapă s-a realizat caracterizarea fizico-chimica a probelor recoltate in
cadrul experimentelor desfășurate; interpretarea datelor din punct de vedere al
calității produselor de origine animala.
In a sasea etapă s-a stabilit solutia nutritionala recomandata; diseminarea rezultatelor
la simpozioane, in reviste din principalul flux de informatie, diseminare catre
Institutul National de Endocrinologie C.I. Parhon prin proces verbal de transfer
În a saptea etapă, s-au realizat studii privind calitatea proteinelor, statusul
antioxidant si profilul mineral al carnii de porc, categoria finisare, obtinuta in urma
suplimentarii ratiilor cu niveluri diferite de Cr III. S-a realizat diseminarea
rezultatelor la simpozioane si in reviste din principalul flux de informatie
În a opta etapă, s-au realizat studii privind suplimentarea cu crom a structurilor de
ratii pentru porci la ingrasat si s-a organizat 1 experiment pe porci, categoria tineret,
in vederea obtinerii unor alimente de origine animala (carne de porc) cu profil
proteic imbunatatit. S-a realizat diseminarea rezultatelor in reviste din principalul
flux de informatie si prin contracte / acorduri de transfer tehnologic
În a noua etapă, s-au realizat studii privind continutul de acizi grasi si influenta
cromului asupra metabolismului mineral utilizand probe recoltate in experimentul
desfasurat in anul 2013. S-a organizat un experiment pe porci, categoria tineret, in
vederea evaluarii potentialului cromului in prezenta suplimentelor naturale de
prebiotice. S-a realizat diseminarea rezultatelor prin publicare lucrari stiintifice,
comunicari poster si orale, depunere cerere de brevet, contract transfer tehnologic.
În a zecea etapa s-au realizat studii privind influenta cromului asupra compozitiei
chimice brute a diferitelor tipuri de parti anatomice utilizand probe recoltate in
experimentul desfasurat pe tineret porcin, in anul 2014. S-a organizat un experiment
pe pui de carne, in vederea evaluarii potentialului cromului in absenta / prezenta
suplimentelor de acizi grasi polinesaturati (camelina). S-a realizat diseminarea
rezultatelor prin publicare de lucrari stiintifice, contract transfer tehnologic.
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In a unsprezecea etapa, s-a studiat influenta cromului asupra calitatii nutritionale a
pieptului de pui, cat si evaluarea efectelor acestuia asupra stabilitatii oxidative a
probelor de tesut muscular. S-a realizat diseminarea rezultatelor prin publicare a
doua lucrari stiintifice.
In a douasprezecea etapa, s-a studiat potentialul antioxidant al cromului, prin
evaluarea stabilitatii oxidative a galbenusului de ou, in conditiile adaugarii in ratiile
gainilor ouatoare a unor suplimente de crom. S-a realizat diseminarea rezultatelor
printr-o comunicare sustinuta la un simpozion international.
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Reactualizarea metodelor de evaluare (chimică şi biochimică) a calităţii
produselor animaliere prin adaptarea la standardele Uniunii Europene.
Proiectul a vizat în primul rând optimizarea procedeelor de determinarea a
componentelor de structura primara din grasimea si proteina produselor animaliere
si din preparatele lor, in sensul aprecierii cu o mai marea acuratete a acestora , cu
tinta expresa asupra sanatatii umane.
În cele trei etape finanţate, au fost derulate activitati de documentare si de laborator,
în vederea perfectionarii metodelor de analiza pentru determinarea profilelor de acizi
grasi din grasimea extrasa din produse animaliere mai concret lapte, carne, oua si de
asemenea a profilelor aminoacizilor din proteinele acelorasi produse. In cadrul
determinarilor de acizi grasi s-a utilizat tehnica cromatografiei de gaze, iar pentru
aminoacizi a fost utilizata aceeasi tehnica, dar, diferita in sensul folosirii in locul
gazelor a lichidelor de inalta performanta. Pentru primul tip de determinari, profiluri
de acizi grasi, am folosit serii de probe de carne, lapte si oua provenite atat din
produsele obtinute in cadrul unor proiecte de cercetare, dar si de la beneficiari
externi. Referitor la metodele de analiza utilizate in acest proiect se poate constata o
imbunatatire si o optimizare a tehnicii de laborator, atat la partea chimica de
pregatire a probelor, chiar de la omogenizarea acestora si aducerea in forma finala
pentru a fi injectate in Gaz-Cromatograf si HPLC, cat si la ajustarea unor timpi de
retentie si la prezentarea grafica a picurilor care desemneaza profilurile acestor acizi
grasi si aminoacizi.
Astfel, se poate afirma ca prin repetabilitate si respectarea stricta a etapelor de lucru
este posibila obtinerea unor date de o acuratete sporita, element esential in
aprecierea rezultatelor pentru probele date spre analiza.
Pe de alta parte, perfectionarea metodelor de identificare a acizilor grasi din
componenta grasimilor, in special din produse animale, garanteaza in primul rand
masuri pentru imbunatatirea sanatatii populatiei si ii incurajeaza pe producatori si
procesatori sa vizeze obtinerea unor produse functionale cu calitati dietetice si
nutritionale valoroase.
În ultima parte a proiectului activitățile experimentale au vizat imbunătățirea și
validarea metodelor moderne de determinare a colesterolului din produsele
animaliere și a acizilor grași volatili din lichidul ruminal prelevat de la animale
fistulizate.
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Investigatii privind capacitatea contaminanților alimentari de a induce stresul
oxidativ la animalele de ferma
Obiectivul general al proiectului a fost obținerea de informații privitoare la
capacitatea micotoxinelor de a induce un stres oxidativ la porci. Obținerea unor date
privitoare la efectul oxidativ al micotoxinelor la animalele de ferma a permis
evaluarea efectului negativ al acestora asupra performantelor de creștere si
dezvoltare ale animalelor si furnizarea unei explicații a creșterii frecvenței
îmbolnăvirilor in condițiile intoxicațiilor cu micotoxine
In primul an de derulare a fost realizata o documentare bibliografica privitoare la
originea, structura, incidenta si toxicitatea diferitelor clase de micotoxine la om si
animale care a avut drept rezultat o baza de date referitoare la trei micotoxine de
interes zootehnic: aflatoxina, deoxinivalenol si fumonisina privitoare la efectele
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asupra performantelor, toxicității specifice de organ, efecte asupra sistemului
reproducator si imunitar.
In a doilea an de derulare a proiectului a fost evaluat efectul zearalenonei, o
micotoxină care contaminează frecvent cerealele asupra unor parametri de stres
oxidativ și ai inflamației în ganglionii limfatici care au fost recoltați de la animalele
tratate cu 250 ppm toxină într-un experiment in vivo.
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Evaluarea gradului de contaminare fungica a cerealelor destinate nutritiei
animalelor; identificarea speciilor de Aspergillus prezente in mod frecvent si
caracterizarea potentialului lor toxinogen
În cadrul acestui proiect a fost finanțată o singură fază din cele planificate, și anume
faza cu cel mai mare potențial de a produce rezultate experimentale, cu caracter
practic. Pe perioada desfășurării acestei faze au fost prelevate 47 probe de cereale
din care 25 probe de porumb, 12 probe de grau si 10 probe de orz destinate
fabricării nutreturilor combinate.
Pentru izolarea, identificarea si caracterizarea speciilor de fungi dintr-o proba au fost
derulate necesare mai multe etape: obtinerea colonilor de fungi, identificarea
tulpinilor izolate pe baza caracterelor lor culturale si microscopice, izolarea
tulpinilor în culture pure pentru evaluarea potentialului lor toxinogen.
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Dezvoltarea si implementarea de metode
sensibile si rapide pentru
determinarea unor contaminanti (arsen, nitriti, nitrati) din furaje de volum
pentru realizarea sigurantei alimentare
În cadrul acestui proiect s-au derulat 6 faze de execuție, care au cuprins următoarele
activități experimentale principale:
-studii privind normativele la nivel mondial in ceea ce priveste limitele acceptate ale
contaminantilor: nitriti, nitrati, arsen si efectele lor in furajele de volum;
-s-au identificat metodele rapide si performante (standardizate sau prezente in
literatura de specialitate) utilizate in determinarea contaminantilor: nitriti, nitrati si
arsen din furajele de volum luate in studiu: lucerna masa verde, fan lucerna, semifan
lucerna, semisiloz lucerna, siloz lucerna, porumb planta intreaga, siloz porumb;
-s-au efectuat determinari comparative pe furaje de volum experimentate pentru
determinarea arsenului, nitritilor si nitratilor aplicand metodele de analiza propuse:
metoda colorimetrica cu Reactiv Griess, metoda spectrofotometrica si metoda
cromatografica de lichide de inalta performanta cuplata cu schimb ionic - HPLC/IC.
De asemenea, pentru atingerea obiectivului propus, și anume promovarea
agriculturii sustenabile prin cresterea competitivitatii sectorului de cercetaredezvoltare privind siguranta alimentara, concretizata in metode inovative, fezabile,
rapide, cu acuratete inalta, pentru rezolvarea problemelor complexe privind nivelul
contaminantilor in furajele de volum şi crearea mecanismelor de implementare s-au
efectuat:
-demonstrarea funcționalității si utilității metodelor analitice si elaborarea unui
Manual de proceduri analitice, respectiv validarea metodelor analitice propuse prin
studii efectuate în același laborator (așa-numitele studii “in-house”), precum și
elaborarea unui Raport de validare in care s-au stabilit următorii parametrii ai
metodelor: selectivitatea; liniaritatea; limita de detecție; limita de cuantificare;
sensibilitatea; exactitatea; precizia (fidelitatea); repetabilitatea; reproductibilitatea;
regăsirea;
- asigurarea trasabilității pe lanțul obținerii de alimente de origine animala, care sa
contribuie la protejarea sănătății animalelor si implicit a consumatorului cu aplicarea
standardelor pentru protecția mediului înconjurător prin realizarea unui ,,Studiu de
analiza comparativa intre laboratoare privind determinarea unor contaminanți (arsen,
plumb si cadmiu) din materii prime de săruri anorganice’’. Laboratorul de Chimie
din IBNA-Balotesti (organizatorul studiului) împreună cu cele 6 laboratoarele
participante au efectuat cate 10 determinări pentru fiecare contaminant studiat din
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probele de materii prime de saruri anorganice. Pe baza rezultatelor analitice obtinute
s-au efectuat prelucrari statistice privind: media, deviatia standard, abaterea standard
a mediei, distributia Kernel si calcularea scorului Z.
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Cercetări biotehnologice privind obţinerea de produse probiotice pe bază de
policulturi cu tulpini selecţionate de bacterii acidolactice utilizate ca alternative
naturale în creşterea păsărilor
În cadrul acestui proiect s-a urmarit cercetarea de alternative biotehnologice
naturale, utilizând specii de bacterii acidolactice din genurile Lactobacillus şi
Enterococcus pentru obtinerea de preparate cu rol probiotic in vederea imbunatatirii
performantelor si rezistenţei păsărilor îmbolnăviri produse de bacteriile patogene
sau condiţionat patogene (E. coli, Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus,
Proteus).
Pentru realizarea acestui obiectiv, s-au izolat, purificat, identificat, caracterizat si
selecţionat tulpini de bacterii acidolactice din genurile Lactobacillus (L. acidophilus,
L. plantarum, L. casei) şi Enterococcus (E. faecium), specii care prin substanţele de
metabolism pe care le sintetizează, acizi organici şi unele bacteriocine (acidolina,
lactalina, acidofilina, nisin) inhibă dezvoltarea bacteriilor patogene in tractusul
intestinal şi neutralizează unele enterotoxine produse de acestea, inhibă dezvoltarea
mucegaiurilor şi adsorb o mare parte din micotoxinele produse de acestia.
Tulpinile selectionate a fost utilizate la obtinerea de policulturi care a servit la
obtinerea preparatului probiotic în instalaţia biotehnologică IL-00 din cadrul staţiei
pilot pentru obţinerea de produse biotehnologice.
Astfel, s-au realizat mai multe variante de produs probiotic diferentiate prin
compozitia nutretului folosit ca suport: NC 21-1 starter cu si fara coccidiostatic, NC
21-1 grower cu si fara coccidiostatic; apoi s-a obtinut produsul probiotic utilizand ca
suport nutreţul combinat in care policultura si-a pastrat densitatea coloniilor/g
produs si s-a administrat broilerilor pentru evaluarea efectului probiotic.
Produsul probiotic obţinut reprezintă o alternativă naturală la eliminarea
antibioticelor şi coccidiostaticelor din creşterea păsărilor şi asigură bunăstarea
acestora şi siguranţa alimentară a consumatorilor.
Începând cu anul 2014 s-a urmarit obtinerea de preparate probiotice pe baza de
monoculturi (conform recomandarilor noii legislatii UE). Din speciile utilizate in
obtinerea policulturii s-au testat 4 tulpini de L. plantarum pentru obtinerea de
preparate pe baza bacterii lactice vii in monoculturi. In acest scop tulpinile au fost
analizate si caracterizate din punct de vedere taxonomic si biochimic precum si din
punct de vedere a capacitatii de sinteza acizilor lactic, fenil-lactic, hidroxifenillactic, acetic si propionic pentru a vedea in ce masura pot actiona in sensul inhibarii
dezvoltarii bacteriilor patogene. Pentru identificarea taxonomica de inalta acuratete a
tulpinilor de bacterii acidolactice au fost realizate experimente complexe ce au
inclus determinari microbiologice clasice, teste standardizate international, dar si
determinări de biologie moleculara.
De asemenea, au fost testate în vederea determinarii prezentei citocrom C oxidazei,
utilizandu-se benzi impregnate cu N,N,N,N-tetramethyl-p-phenylenediamina (testul
oxidazei), precum si producerea de catalaza care a fost pusa in evidenta prin
adaugarea de solutie 3% de H2O2 (testul catalazei); pentru identificarea tulpinilor de
bacterii lactice a fost utilizat kitul API 50 CHL (bioMérieux) care contine 50
microtuburi cu diferite substraturi, prin care se evidentiaza metabolizarea diferitelor
surse nutritive, dar si un al doilea test standardizat, sistemul Biolog, care reprezinta
un sistem de identificare mai complex decat API continand 95 de teste de utilizare a
diferitelor surse nutritive. Pentru identificarea taxonomica riguroasa si pentru
evidentierea similitudinilor/diferentelor intre tulpinile bacteriene izolate au fost
utilizate tehnici moleculare ARDRA (Amplified rDNA Restriction Analysis) si
repPCR (Repetitive element sequence-based PCR); evaluarea capacitatii de sinteza
acizilor lactic, fenil-lactic, hidroxifenil-lactic, acetic si propionic a fost efectuata prin
HPLC.
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Evaluarea, adaptarea și valorificarea complexa de noi surse alternative de
aditivi organici în scopul creșterii statusului imun la purcei după înțărcare si
îmbunătățirii calității produselor animaliere destinate alimentației umane
Obiectivul general al proiectului a constat in investigarea potentialului biologic si
intelegerea mecanismelor de actiune la nivel celular si molecular al unor noi surse
alternative de materii prime si aditivi organici (extracte de plante selectionate,
uleiuri esentiale) obtinute prin biotehnologii moderne sau rezultate de la industrii
prelucratoare, la porc utilizat atât ca specie de mare importanta zootehnica cat si ca
model animal pentru nutritia umana.
Experimentele in vivo desfasurate în prima parte a proiectului au investigat efectele
unor aditivi organici naturali (chlorella vulgaris-1%, inulina-1,5%, alginat de sodiu0,1% si uleiuri esentiale-0.04%) din hrana purceilor dupa intarcare asupra
raspunsului imun prin anticorpi si a profilului hepatic si splenic al unor electroliti
minerali cu rol cheie in raspunsul imun de aparare (concentratia de microelemente
fier-Fe si cupru-Cu). Experimentele au fost realizate pe purcei dupa intarcare hraniti
ad libitum cu o receptura formulata conform NRC 1998 si suplimentata cu aditivii
organici naturali mentionati. Raspunsul imun humoral dezvoltat de purcei la
intarcare si dupa hranirea cu furaj suplimentat cu extractele naturale a fost evaluat
prin masurarea concentratiei de anticorpi nespecifici IgA, IgM si IgG sintetizati in
plasma.
De asemenea, proiectul a investigat potentialul biologic si efectul unor subproduse
(vinicole, tescovina, turte de samburi de struguri, srot de nuca, faina de guar) ca
surse alternative de furaje pentru porc utilizat atat ca specie de mare importanta
zootehnica cat si ca model animal pentru nutritia umana. In acest scop au fost
evaluate efectul asupra statusului general de sanatate, raspunsului imun la nivel
sistemic, humoral (prin anticorpi) si celular.
Experimentele in vivo desfasurate în a doua parte a proiectului au investigat efecte
ale unor subproduse (turte de samburi de struguri, tescovina, srot de nuca si faina de
guar) asupra concentratiei unor parametri biochimici sanguini, markeri ai
metabolismului glucidic, lipidic si hepatic si ai răspunsului de apărare celulară și
prin anticorpi.
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Studiul implementării unor produși vegetali cu rol antioxidant in nutriția
animală
Derularea fazelor finantate au corespuns obiectivului proiectului privind
intensificarea cercetărilor în direcţia identificării şi obţinerii de aditivi furajeri
naturali ca alternativă la aditivii de sinteză, ieftine si eficiente in prezervarea calitatii
nutreturilor combinate. Fazele derulate au permis pana in prezent identificarea şi
caracterizarea compusilor activi din plante; sistemele de preparare a extractelor de
plante cu capacitate antioxidativă; metode analitice comparative pentru evaluarea
capacitatii antioxidante si testarea resurselor naturale cu activităţii antioxidante
utilizând modele experimentale in vivo. Cercetarile au continuat cu evaluarea
utilizarii in hrana gainilor ouatoare a produsilor vegetali antioxidanti asupra calitatii
nutritionale a oului de gaina prin imbunatatirea calitatii grasimii si proteinei din ou,
imbunatatirea statusului microelementelor minerale in ouale de gaina si influenta
produsilor vegetali asupra produselor alimentare provenite de la animalele hrãnite
cu aceste materii prime furajere.
De asemenea, in testele efectuate pe pasari, au fost incluse in structurile de nutreturi
combinate, materii prime vegetale bogate in celuloza destinate hranirii pasarilor
(gainilor ouatoare si puicutelor de inlocuire), s-a studiat si influenta lor asupra
calitatilor nutritionale ale oului si asupra performantelor de crestere la puicute 0-16
saptamani pana in momentul transferului in hala de adulte.
În cei șase ani de derulare a proiectului au fost finanțate 17 faze, majoritatea
incluzând activități experimentale pe animale. Prin actiunile intreprinse si rezultatele
obtinute s-a atins atât obiectivul programului cat si obiectivul proiectului.
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Informaţiile obținute in aceste studii informative au stat la baza elaborarii de solutii
pentru a sprijini sectorul zootehnic prin creşterea calităţii şi siguranţei nutreţurilor
folosind aditivi furajeri alternativi.
PN 09 - 38 03 01

Determinarea efectelor scăderii pH-ului post-prandial asupra eficienței
metabolismului energetic și proteic la nivel ruminal și implicațiile asupra
eficienței utilizării rațiilor la rumegătoare
Proiectul a vizat elaborarea de recomandări nutriţionale de diminuare a efectelor
acidozei ruminale subacute pe baza estimării efectelor acesteia asupra
metabolismului ruminal şi eficienţei utilizării nutreţurilor.
Proiectul a debutat prin realizarea unei baze de date bibliografice referitoare la
efectele scăderii pH-ului asupra principalilor parametri ce descriu procesele
metabolice ruminale, pe baza acesteia identificându-se cei mai relevanţi parametri ce
descriu dinamica post-prandială a pH-ului, precum şi parametrii ruminali
susceptibili a fi influenţaţi semnificativ de scăderea moderată a pH-ului. Dintre
aceştia, cei mai relevanţi sunt degradabilitatea ruminală a pereţilor celulari,
proteosinteza microbiană şi pattern-ul fermentaţiilor ruminale (profilul acizilor graşi
volatili).
Derularea celei de-a doua şi a treia faze ale proiectului – ce au a vizat inducerea
experimentală a acidozei subacute ruminale, a permis identificarea unui set de
condiţii nutriţionale dincolo de care incidenţa acestei tulburări digestive este foarte
ridicată.
În cadrul acestui set de condiţii, proporţia concentratelor energetice nestructurale a
avut efecte mai mari, comparativ cu natura acestora (celuloză uşor digestibilă,
amidon, zaharuri solubile), asupra dinamicii post-prandiale a pH-ului. Cu toate
acestea, s-a determinat că o proporţie mai ridicată a celulozei uşor digestibile în
aportul energetic al raţiei (în special al concentratelor – care oricum constituie cea
mai mare parte a unei raţii presupus acidogene) contribuie la temperarea
potenţialului acidogen al acesteia. În acest context, subprodusele de la prelucrarea în
scopuri alimentare sau non-alimentare a cerealelor se dovedesc ingrediente ce permit
elaborarea de raţii cu densitate energetică ridicată (ce pot susţine performanţe
zootehnice ridicate) fără a antrena un risc exagerat de instalare a acidozei ruminale
subacute.
Pe aceste baze, au fost elaborate seturi de raţii şi recomandări nutriţionale adresate
crescătorilor de rumegătoare, cu scopul ca prin aplicarea lor să se diminueze
incidenţa acidozei ruminale subacute, în special la categoriile de risc.
Etapele următoare au permis estimarea influenței scăderii pH-ului asupra utilizării la
nivel ruminal a unor subproduse de la procesarea plantelor, relevându-se faptul că
degradabilitatea proteinei subproduselor studiate a fost mai scăzută în cazul rației
acidogene (prin influențarea ecosistemului ruminal).
De asemenea, într-un alt experiment, a fost estimat efectul negativ al unei rații
acidogene asupra degradabilității pereților celulari ai acelorași subproduse, mai puțin
cunoscute, dar cu premise de a fi utilizate din ce în ce mai mult în hrana animalelor,
în contextul limitării resurselor furajere: tescovina uscată, tescovină uscată fără
sâmburi, turte seminţe struguri, şrot de camelină, şrot de dovleac, şrot de mac, şrot
de in (şroturile fiind obţinute de la extragerea mecanică a uleiului).
O altă etapă a permis estimarea efectelelor unei rații acidogene asupra proteolizei la
nivel ruminal, utilizând ca indicatori dinamica post-prandială a concentrației de
amoniac în lichidul ruminal si degradabilitatea ruminală a azotului. În ultimele două
etape a fost cuantificat efectul asupra mediului ruminal a efectului dimensiunii
particulelor rațiilor (un factor ce poate fi controlat) – granulometria concentratului
energetic, respectiv a fânului – asupra evoluției post-prandiale a pH-ului. în
condițiile acțiunii simultane a mai multor factori acidogeni.
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Cercetări privind evaluarea nutriţională a unor noi hibrizi autohtoni de plante
furajere rezistente la secetă utilizate în hrana rumegătoarelor
In desfaşurarea etapelor din cadrul acestui proiect s-au întreprins determinări de
compoziţie chimică de digestibilitate şi în final de conţinut nutritiv asupra unor
hibrizi de sorg F 436 şi F 465, precum şi a unor soiuri de mei Mărgărit şi Marius, în
vederea evaluării potenţialului lor productiv şi a încadrării datelor rezultate în
tabelele de valori nutritive în dinamică.
S-a lucrat pe material furajer provenit din culturile de la Institutul Agricol Fundulea
şi din loturile cultivate în IBNA pentru fiecare hibrid sau soi aplicându-se
determinări specifice de digestibilitate cu utilizarea unor batali (masculi castraţi,
specia ovine) întreținuți pe cuşti speciale care au permis înregistrarea corectă a
consumului de hrană şi a fecalelor pe timpul bilanţurilor nutritive.
Rezultatele proiectului au fost cuprins într-un ghid practic, cu indicarea aspectelor
generale privind necesitatea folosirii unor plante rezistente la seceta, descrierea
importantei acestora in nutritia animala si indicarea ariei de cultura a lor, precum si
cateva elemente referitoare la tehnologia de infiintare, de intetinere si de recoltare a
culturilor de sorg si mei .
Ghidul mai cuprinde cateva notiuni de fiziologie a aparatului digestiv la
rumegatoare, exemple de calcul al valorii energetice si proteice a acestor nutreturi si
in final o serie de ratii de hrana pentru diferite categorii de taurine , ovine si caprine,
in care sa participe sorgul si meiul sub forma de masa verde, fan sau siloz
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Valorificarea sorgului boabe în alimentaţia tineretului taurin la îngrăşat, ca
alternativă la porumb şi orz, în zonele neirigate de câmpie
Proiectul a vizat determinarea efectelor utilizării boabelor de sorg ca alternativă la
alte cereale în amestecul de nutreţ combinat asupra performanţelor productive la
tineretul taurin supus îngrăşării în vederea identificării de soluţii practice de hrănire
(raţii, recomandări nutriţionale) și s-a finalizat cu realizarea unui ghid practic cu
indicarea aspectelor generale privind necesitatea utilizării sorgului boabe, ca plantă
rezistentă la secetă.
În etapele parcurse, au fost derulate 3 serii de experimente pe tineret taurin supus
îngrăşării, în vederea stabilirii efectelor utilizării boabelor de sorg, ca alternativă la
alte cereale utilizate în mod curent cum ar fi: porumb, orz, etc., în amestecul de
nutreţ combinat asupra performanţelor productive.
În cadrul acestor bioteste s-au întocmit raţii optimizate cu utilizarea sorgului boabe
la diferite niveluri de participare în nutrețul combinat (30 şi 20% la rasa Bălţată
românească şi 15, 20 şi 25% la Bălţată cu negru românească - BNR), dar şi pe
diferite categorii de greutate (200-450 kg la Bălţată românească şi 240-375 kg la
BNR).
În final s-a realizat un ghid practic, cu indicarea aspectelor generale privind
necesitatea utilizării sorgului boabe, ca plantă rezistentă la secetă, descrierea
importanței acestuia în nutriţia rumegătoarelor mari, dar şi câteva elemente
referitoare la tehnologia de înființare, de întreţinere şi de recoltare a culturilor de
sorg pentru boabe. Ghidul mai face referire la interacţiunea metabolică a
elementelor nutritive asigurate prin raţii cu folosirea boabelor de sorg îmbunătățind
starea de sănătate a tăuraşilor în creştere şi îngrăşare precum şi calitatea cărnii
acestora.

PN 09 - 38 04.01

Îmbunătățirea calității nutriționale a cărnii de porc prin utilizarea de materii
prime furajere ecologice cu efecte benefice asupra stării de sănătate a
consumatorilor
Tematica acestui proiect s-a bazat pe faptul că proprietăţile nutriţionale ale cărnii
depind în mare măsură de cele ale lipidelor iar dintre componentele structurale ale
acestora acizii graşi "dezirabili" sunt nutrienţi determinanţi pentru o bună calitate.

9

Cantitatea şi structura acizilor graşi din reţetele pentru porci joacă un rol major în
menţinerea sănătăţii umane influenţând o varietate de fenomene fiziologice în
organismul uman cu impact în patogenitatea diferitelor maladii. Studierea
impactului unor
noi subproduse/ ingrediente asupra calității produselor,
performanțelor de creștere și sănătății au fost principalele obiective ale proiectului.
Astfel, activitățile experimentale derulate în cadrul proiectului au avut ca obiect
studiul din punct de vedere nutrițional al unor nutrețuri/subproduse mai puțin
cunoscute, acestea conducând la următoarele concluzii:
Rețeta de nutreț combinat cu ulei de camelină a determinat creşterea foarte
semnificativă (P=0.0045) a conţinutului de acizi graşi C18:3n-3 în Longissimus
dorsi (LD) la loturile E1 (de 2.40 ori) şi E2 (de 2.90 ori), comparativ cu lotul C. În
muschiul Semitendinosus (ST) a crescut distinct semnificativ (P<0.0001) conţinutul
în alpha-linolenic atât la lotul E1 (de 3.83 ori) cât şi la lotul E2 (de 3.90 ori), faţă de
martor. În ceea ce priveşte raportul n-6/n-3, în muschiul LD s-a obţinut o reducere
foarte semnificativă (P=0.0002), pentru E1 de 2.29 ori şi pentru E2 de 3.04 ori,
comparativ cu lotul C. În muschiul ST scaderea raportului n-6/n-3 a fost foarte
semnificativă (P<0.0001), pentru loturile E1 şi E2 (de 2.97 ori şi respectiv 3.68 ori),
faţă de lotul martor.
Suplimentarea nutretului combinat cu AG n-3 (ulei de in) a determinat o creștere
semnificativă în cazul AG benefici sănătății. Astfel, AG α-linolenic (C18:3n-3) a
fost de 2,07 ori mai mare în muschiul LD, P=0.005 față de martor, de 2.20 ori mai
mare in ST, P<0.0001, și de 2,92 ori mai mare în grăsimea subcutanata, P<0.0001
față de martor (fig. 4). Deosebit de importantă este identificarea, în cazul lotului cu
adaos de ulei de in, a acizilor grași derivați ai acidului α-linolenic respectiv
eicosapentaenoic (C20:5n-3), docosapentaenoic (C22:5n-3) și docosahexaenoic
(C22:6n-3) în condițiile în care la lotul martor nu s-au identificat.
Adaosul de șrot de camelină în nutretul combinat, a influențat favorabil compoziția
in acizi grasi polinesaturati atat in muschiul Longissimus dorsi, cât și în muschiul
Semitendinosus. Astfel, o creștere foarte semnificativă (P<0.001), s-a constatat în
cazul acidului gras α-linolenic (C18:3n-3) indiferent de tipul de muschi: 1,87% la
lotul cu șrot de camelină, față de 0,36 la lotul cu șrot de floarea soarelui, respectiv
0,50% la lotul cu șrot de rapiță, în cazul muschiului Longissimus dorsi, respectiv
1,62% fata de 0,30, respectiv 0,40% la mușchiul Semitendinosus. S-a remarcat, de
asemenea prezența acidului gras CLA (acid gras cunoscut pentru efectele benefice
asupra sănătății) la un nivel semnificativ mai mare (<0.001) față de loturile cu srot
de floarea soarelui si rapita. Acest subprodus se evidențiază sub aspectul calității din
prisma conținutului ridicat atât în proteină (39,61%) cât și în energie, și mai ales o
structură în acizi grași unică, benefică sănătății. Raportul dintre acizii grasi n-6: n-3,
si implicit linolenic: linoleic, a fost redus foarte semnificativ (<0.001) indiferent de
tipul de muschi (de 3-5 ori).
Tehnologia nutriţională bazată pe utilizarea tescovinei uscate în hrana suinelor
reprezintă o soluţie strategică de perspectivă pentru creşterea animalelor. Acest
ingredient adaugă valoare produselor obţinute datorită faptului că este un
„antioxidant natural”. Indiferent de tipul de procesare, tescovina uscată încorporată
în nutreţul combinat are efecte pozitive asupra conţinutului în acizi graşi
polinesaturaţi şi cu precădere a celor din familia n-3, iar în cadrul acestora a acizilor
graşi α-linolenic. Conservarea sub vid diminuează conţinutul în acizi graşi n-3
comparativ cu starea proaspătă a cărnii.
Valorificarea superioară a subprodusului de nucă, ca o sursă valoroasă de
antioxidanţi naturali (vitamina E) și acizi grași polinesaturați benefici sănătății în
hrana tineretului porcin reflectată prin: performanţe bioproductive similare cu ale
nutreţului combinat clasic; efecte benefice asupra compoziţiei în AG cu rol pozitiv
important asupra sănătătii atât la nivel hepatic cât și la nivel cardia; influență
benefică și asupra AG cu lanţ lung derivaţi ai AG linolenic (C20:5n-3; C22:5n-3,
respectiv C22:6n-3).
Bază de date - suport tehnico-științific ce se adresează atât specialiștilor nutriționiști
cât și fermierilor care au reticență în a le utiliza în rețete furajere. Aceasta poate fi
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completată permanent, pe măsură ce sunt identificate noi ingrediente/subproduse și /
sau cele existente au o compoziție chimică diferită datorită, de exemplu,
provenienței.
Adaosul subprodusului de rapiță în pondere de 8% în hrana purceilor în creștere și
îngrășare, nu a afectat semnificativ performanțele bioproductive, iar procentul de
carne în carcasă înregistrează o ușoară creștere.
Adaosul făinii de guar într-o pondere de 5%, respectiv 7% în structura rețetelor de
nutret combinat a permis substituirea parțială și/sau totală a șrotului de soia. În plus,
sunt influențate pozitiv performanțele de creștere în special la un nivel de 7%, iar
concentrația mineralelor în ser și fecale nu a fost diferită semnificativ.
PN 09 - 38 04 02

Analiza genetica a caracterelor de productie si reproductie la oile din rasa
Tigaie cu capul negru de Teleorman si utilizarea rezultatelor pentru selectie
Implementarea proiectului a avut ca fundament faptul că ameliorarea producţiei de
lapte și carne la rasa locală de ovine Țigaie cu cap negru de Teleorman se poate
realiza prin selecția celor mai buni indivizi. Prima etapă a constat în estimarea
parametrilor morfo-productivi ai rasei Țigaie cu capul negru de Teleorman. În
urmatoarea etapă s-au determinat parametrii genetici pentru caracterele de
reproducție și pentru producția de carne iar în etapa a treia s-au determinat markeri
moleculari asociați cu calitatea laptelui . Prin studiile efectuate s-a realizat
caracterizarea genetică a ovinelor din rasa Țigaie cu cap negru de Teleorman. În
cadrul acestui proiect au fost finanțate și s-au derulat trei faze experimentale, dintre
cele planificate inițial, selectarea lor realizându-se pe principiul eficienței
(inputuri/rezultate).
În prima etapă a proiectului s-a realizat un studiu documentar privind rasele de ovine
specializate pentru producțiile de lapte și carne pe plan mondial și național și s-au
estimat parametrii morfo-productivi ai rasei Tigaie cu cap negru de Teleorman.
Aprecierea parametrilor morfo-productivi ai rasei Țigaie cu cap negru de Teleorman
s-a realizat prin măsurători corporale pe ovine adulte din doua ferme din județul
Teleorman, Călinești și Dobrotești, din Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine
Teleorman (ACOC). Mieii au fost cântăriți la naștere, la o lună și la 2 luni. Controlul
producției de lapte a fost efectuat bilunar. Producţia de lapte s-a determinat prin
control individual. Pentru fiecare oaie în ziua de control s-a măsurat laptele la
mulsoarea de dimineaţă şi la mulsoarea de seară, suma acestora reprezentând laptele
produs în ziua de control.
În etapa a II a s-au determinat parametrii genetici pentru caracterele de reproducție
și pentru producția de carne. Caracterele de reproducție deşi au o mare importanţă
pentru exploatare prin heritabilitatile mici intră rar în obiectivul selecţiei.
În a III-a fază a proiectului din anul 2015 s-a desfasurat un experiment pe ovine
adulte din rasa Tigaie cu cap negru de Teleorman. Obiectivul fazei a fost analiza
prin PCR în timp real a expresiei unor gene implicate în calitatea laptelui. Au fost
analizate genele pentru beta-lactoglobulina și kappa cazeina. În cadrul cercetărilor
efectuate s-au determinat genotipurile pentru genele beta-lactoglobulina și kappa
cazeina.
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Analiza caracteristicilor morfo-productive (in special producția de carne) la
ovine Carabaşă utilizând metodele clasice de măsurare a conformației şi
dezvoltării corporale, cantității şi calității producţiei de carne
Proiectul a vizat îmbunătățirea productiei de carne la ovine in tara noastra prin
utilizarea unor metode si tehnici moderne de investigatie non invazive cum este
ecografia si tehnica PCR, PCR-RFLP. Compozitia carcasei s-a estimat in vivo prin
metoda ecografica determinand grosimea stratului de grasime, profunzimea
muschiului Longisimus Dorsi, suprafata ochiului de muschi si perimetrul muschiului
in doua puncte de masurare, in dreptul coastei a 12-a si intre a 3-a si a 4-a vertebra
lombara. Suprafata ochiului de muschi este corelata cu o cantitate mare de carne in
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carcasa. S-au identificat markeri corelati cu productia de carne miostatina si
calpastatina la rasa Cap Negru de Teleorman, markeri ce vor fi utilizati in selectia
asistata de markeri in scopul imbunatatirii calitatii si cantitatii carnii la ovine. S-au
alcatuit ecuatii de regresie pentru estimarea cantitatii de carne prin utilizarea
parametrilor ecografici pe langa masuratorile corporale cu acuratete mai mare.
In faza 1 s-a efectuat analiza caracteristicilor morfoproductive (in special producţia
de carne) la ovine Cap Negru de Teleorman utilizând metodele clasice de măsurare a
comformaţiei şi dezvoltării corporale, cantitatii şi calitatii producţiei de carne.
Obiectivele au vizat aprecierea greutatii vii, conformatiei si sporului de carne in
carcasa. Conformatia carcasei s-a estimatat in vivo prin metode clasice (metoda
punctelor, metoda biometrica), efectuandu-se analiza caracteristicilor morfoproductive ale productiei de carne la rasa Cap Negru de Teleorman.
In faza 2 am efectuat măsurarea caracteristicilor morfoproductive pentru producţia
de carne utilizând metoda non invazivă cu ultrasunete. Obiectivele au vizat
evaluarea si aprecierea următoarelor caractere privind calitatea carcasei: gradul de
ingrasare a carcasei, conformatia, dar si productia de carne. Ele au fost concentrate
in directia aprecierii si ameliorarii greutatii vii, conformatiei, sporului de carne in
carcasa si compozitiei acestuia (castigul in favoarea tesutului muscular si diminuarea
tesutului gras). Compozitia carcasei s-a estimat in vivo prin metoda moderna cu
ultrasunete determinand grosimea stratului de grasime, profunzimea muschiului
Longisimus Dorsi, suprafata ochiului de muschi si perimetrul muschiului in doua
puncte de masurare in dreptul coastei a 12-a si intre a 3-a si a 4-a vertebra lombara.
In faza3 au fost analizate prin metoda de biologie moleculara probele de sange, cu
scopul identificarii ponderii indivizilor homozigoti si heterozigoti pe gena
miostatinei din efectivul de miei investigat.
In faza 4 a fost estimat efectul markerilor specifici productiei de carne la rasa Cap
Negru de Teleorman pentru o mai buna evaluare a productiei de carne a indivizilor
destinati reproductiei. Au fost analizate probele de sange prin metoda de biologie
moleculara, cu scopul identificarii ponderii indivizilor homozigoti si heterozigoti pe
gena miostatinei din efectivul de miei investigat.
In faza 5 s-a facut evaluarea comparativa a productiei de carne la ovine prin
utilizarea metodei ecografice in vivo si a măsurătorilor pe carcasa.
In faza 6 s-a facut estimarea cantitatii productiei de carne in carcasa prin utilizarea
modelarii matematice, avand ca parametri masuratorile ecografice de la nivelul
muschiului Longgisimus Dorsi si greuatea carcasei.
In faza 7 au fost analizate prin metoda de biologie moleculara probele de sange.
Pentru a putea afla ponderea indivizilor homozigoti si heterozigoti pe gena
miostatinei la rasa de miei Cap Negru de Teleorman.
In faza 8 s-a facut determinarea expresiei genei calpastatinei implicate in evaluarea
productiei de carne prin metode de biologie moleculara la ovinele Cap Negru de
Teleorman.
Cercetarile pe această tematică ar putea continua prin identificarea de noi markeri
moleculari specifi productiei de carne. Astfel, potentialului productiei de carne al
rasei de ovine Cap Negru de Teleorman ar fi fundamentat stiintific printr-o mai buna
estimare, gratie acestei metode moderne de investigare rapida. Adoptarea acestor
metode la nivel national ar conduce la marirea acuratetei aprecierii calitative si
cantitative a carcaselor la ovinele, cu aplicabilitate in selectia si ameliorarea
acestora.
PN 09 - 38 05 01

Cercetări privind utilizarea surselor organice de microelemente in hrana
pasărilor (găini luătoare si pui de carne) ca alternativa nutrițională de
protejare a mediului prin reducerea mineralelor din dejecții
Proiectul a avut 15 faze de executie pe parcursul carora s-au elaborat si studiat
experimental un număr de 8 noi structuri de ratii furajere pentru găini ouătoare si 3
noi retete furajere pentru puii de carne. Prin elaborarea acestor ratii s-a urmărit
promovarea agriculturii sustenabile prin folosirea de către producătorii de oua si cei
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de carne de pasare a unor solutii nutritionale moderne care sa asigure bunăstarea
păsărilor, siguranta alimentelor si sa reducă impactul poluant al sectorului cresterii
pasărilor asupra calităţii mediului. Abordarea tematicii a fost holistica, tratând
studiul noilor retete ținând cont de: complexul factorilor nutritionali, parametrii de
creste, efecte la nivelul organismului pasarilor, efecte asupra calitatii produselor,
efecte asupra mediului si sustenabilitate financiara.
În acest sens, activitățile derulate în cadrul proeictului au cuprins:
 Studiu comparativ privind reglementările şi practicile din ţările dezvoltate
pentru evitarea poluării solului şi a apei prin mineralele prezente in dejecţiile
pasarilor crescute în sistem intensiv
 Identificarea si caracterizarea fizico chimica a unor surse organice de minerale,
pentru gainilor ouatoare si a pui broileri
 Determinarea biodisponibilitaţii microelementelor din sursele organice, in
prezenţa fitazei, pentru reducerea nivelului adaugat in ratie si implicit a
concentratiei de minerale in dejectiile gainilor ouatoare, în condiții normale sau
de stress termic
 Determinarea biodisponibilitaţii mineralelor din sursele organice, in prezenţa
fitazei, pentru reducerea concentratiei de minerale in dejectiile puilor de carne
broileri
 Elaborarea solutiilor nutritionale privind reducerea nivelului de minerale din
dejectiile de pasare (gaini ouatoare si pui de carne broiler)
 Evaluarea calitatii oualor obtinute in conditiile folosirii in hrana gainilor
ouatoare a unor minerale provenite din surse metalo-organice
 Studiul efectului interrelatiilor dintre vitaminele si microelementele din ratiile
puilor de carne, crescuti in stres termic ridicat 350 C asupra performantelor
productive si a incarcaturii de minerale in dejectiile pasarilor
 Experimentări de determinare a biodisponibilitaţii mineralelor din sursele
organice de minerale, in prezenţa unor biofactori de potențare a absorbție
acestora din hrana găinilor ouătoare si a puilor de carne
 Studiu experimental privind influenta nivelului si sursei de Cu si Zn adaugate in
hrana gainilor ouătoare asupra concentratiei de microelemente din corpul
gainilor.
 Studiu comparativ privind eficienta folosirii surselor organice de microelemente
in hrana gainilor ouatoare fata de sursele anorganice
 performanțele puilor broileri in conditiile folosirii unor microelemente din
aditivi organo metalici
 Studiul mineralizării osului la pui broileri in condițiile folosirii rețetelor cu
microelemente (Cu, Fe, Mn, Zn) chelatate, adăugate la un nivel redus fata de
rețetele convenționale.
 Îmbunătățirea calitatii cărnii de pui prin includerea chelaților organici de Cu,
Fe, Mn si Zn in retete îmbogățite in acizi grași polinesaturati
Această diversitate de abordări a permis generarea unui flux intens de rezultate, atât
cu caracter științific, ce au făcut obiectul unor articole și comunicări științifice, dar și
cu caracter aplicativ, ce au făcut obiectul unor acorduri de transfer tehnologic,
ghiduri, seturi de
Pe ansamblul programului nucleu, cu excepția etapelor inițiale (de documentare, de asigurare a
condițiilor experimentale necesare – metode, materiale, etc.) și a celor finale (de integrare a rezultatelor,
de diseminare / transfer tehnologic, etc.), aproape toate etapele finanțate au cuprins activități
experimentale (teste la nivel de laborator, teste pe animale de fermă, etc.), ceea ce a permis generarea de
date experimentale, care au condus la rândul lor la elaborarea articole și comunicări științifice.
De asemenea, au fost generate și rezultate direct aplicabile, ce au fost valorificate sub forma unor
contracte și acorduri de transfer tehnologic, ghiduri practice, seturi de recomandări practice, produse și
servicii.
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2.2. Proiecte contractate
Cod
obiectiv
1
2
3
4
5
Total:

Nr.
proiecte
contractate
6
3
3
3
1
16

Nr.
proiecte
finalizate
6
3
3
3
1
16

Valoare
(mii lei)
Total 2009-2015
3587346
2825808
2655910
2164426
1024000
12257490

Nr. personal
Studii
Total*
superioare*
20
10
9
6
13
9
7
3
5
3
54
31

* medii aproximate 2009-2015
2.3 Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul nucleu : Cheltuieli –leiI. Cheltuieli directe
1. Cheltuieli de personal, din care
1.1. Cheltuieli cu salariile
1.2. Alte cheltuieli de personal, din care:
a) deplasări în ţară
b) deplasări în străinătate
2. Cheltuieli materiale şi servicii, din care:
2.1. Materii prime şi materiale
2.2. Lucrări şi servicii terţi
II. Cheltuieli Indirecte: Regia
III. Dotări independete şi studii pentru obiective de investiţii
proprii, din care:
1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare
2. Mobilier şi aparatură birotică
3. Calculatoare şi echipamente periferice
TOTAL ( I+II+III)

Estimate
8782942
7487026
7215340
271686
29008
242678
1295916
1055418
240498
2632431

Efectuate
8795501
7475055
7206722
268332.3
23963.06
244369.2
1320446
1079912
240534.2
2632776

842117
715087
26355
100675
12257490

829214.1
709431.3
26353.95
93428.82
12257490

CHELTUIELI ESTIMATE- pe ani
I. Cheltuieli directe
1. Cheltuieli de personal, din care
1.1. Cheltuieli cu salariile
1.2. Alte cheltuieli de personal, d.c.:
a) deplasări în ţară
b) deplasări în străinătate
2. Cheltuieli materiale şi servicii, d.c.:
2.1. Materii prime şi materiale
2.2. Lucrări şi servicii terţi
II. Cheltuieli Indirecte: Regia
III. Dotări independete şi studii pt.
obiective de investiţii proprii, d.c.:
1. Echipamente cercetare-dezvoltare
2. Mobilier şi aparatură birotică
3. Calculatoare şi echip. periferice
TOTAL ( I+II+III)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
962321 1010764 1235343 1328621 1338984 1396289 1510620
873768 862072 1034531 1195695 1154921 1131788 1234251
845087 828909 1002463 1184020 1105364 1074970 1174527
28681
33163
32068
11675
49557
56818
59724
5343
5763
1225
2925
1960
492
11300
23338
27400
30843
8750
47597
56326
48424
88553 148692 200812 132926 184063 264501 276369
76315
98306 160249 105187 138328 232041 244992
12238
50386
40563
27739
45735
32460
31377
387697 384953 468138 356427 308490 349071 377655
61026
6000
41569
60002 135818 190307 347395
33893
0
10695
58031 128665 169875 313928
26355
0
0
0
0
0
0
778
6000
30874
1971
7153
20432
33467
1411044 1401717 1745050 1745050 1783292 1935667 2235670
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CHELTUIELI REALIZATE - pe ani
I. Cheltuieli directe
1. Cheltuieli de personal, din care
1.1. Cheltuieli cu salariile
1.2. Alte cheltuieli de personal, d.c.:
a) deplasări în ţară
b) deplasări în străinătate
2. Cheltuieli materiale şi servicii, d.c.:
2.1. Materii prime şi materiale
2.2. Lucrări şi servicii terţi
II. Cheltuieli Indirecte: Regia
III. Dotări independete şi studii pt.
obiective de investiţii proprii, d.c.:
1. Echipamente cercetare-dezvoltare
2. Mobilier şi aparatură birotică
3. Calculatoare şi echip. periferice
TOTAL ( I+II+III)

2009
962322.1
873764.8
845087
28677.81
5342.79
23335.02
88557.24
76327.39
12229.85
387697

2010
1011857
856581.3
828909
27672.26
1063.14
26609.12
155275.7
105521.7
49754.06
384932

2011
2012
2013
2014
2015
1235340 1328647 1339674 1396297 1521364
1034517 1195606 1154990 1123280 1236316
1002463 1184020 1105363 1066353 1174527
32054.19 11585.9 49626.8 56926.57 61788.76
1262.73
2849.9
1932.9
506 11005.6
30791.46
8736 47693.9 56420.57 50783.16
200823 133041 184683.8 273017 285048.7
160246.8 105364 139160.4 239369.7 253921.7
40576.18 27676.4 45523.4 33647.34 31126.96
468138 356427 308667 349069 377845.5

61024.95 4927.99 41571.9 59976.4 134951.4 190301.4 336460
33893
0 16399.02 58036.4 127898.6 169796.3 303408
26353.95
0
0
0
0
0
0
778 4927.99 25172.88
1940 7052.88 20505.06 33052.01
1411044 1401717 1745050 1745050 1783292 1935667 2235670

3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului
Toate cele 16 proiecte finanțate în cadrul programului nucleu au ajuns intr-un stadiu in care au produs
deja un volum semnificativ de rezultate, atât cu caracter științific, cât și cu caracter aplicativ, putând fi
considerate ca fiind finalizate.
Cu toate că activitatea de cercetare are un caracter continuu, iar subiectele abordate în cadrul program ului
nucleu ar putea fi aprofundate în continuare, se poate afirma ca în cadrul celor 16 proiecte componente au
fost abordate problemele majore. De altfel, studiul științific pe aceste subiecte poate continua prin
intermediul unor noi proiecte de cercetare, derivate din cele recent încheiate, în care să fie abordate
aspectele rămase neclarificate (mecanisme de acțiune, cuantificarea influenței unor factori, etc.).
Astfel, derularea a aproximativ 150 de faze de executie a condus la un volum mare de rezultate, de toate
tipurile. Acest lucru a fost facilitat de faptul că majoritatea fazelor au cuprins activități experimentale
diverse, de la teste de nutriție pe diverse specii / categorii de animale de fermă (taurine, ovine, porcine,
găini ouătoare) și activități demonstrative realizate la sediul fermierilor, până la activități de laborator
(studii in vitro, lucru pe animale fistulizate, etc.).
Derularea unui număr mare de activitățile experimentale a permis obținerea unui volum mare de rezultate
științifice, cu grad mare de diversitate: structuri de rații / rețete furajere, recomandări nutriționale, produse
de uz furajer, studii, servicii (analize detaliată a nutrețurilor), tehnici și strategii de furajare orientate spre
obținerea unor produse alimentare cu caracteristici speciale, etc. Etapele derulate au permis abordarea
unor direcții de cercetare diversificate, în conformitate cu cele cinci obiective ale proiectului: eficiența
hrănirii, calitatea produselor animaliere, ameliorarea genetică a ovinelor pentru calitatea producțiilor
(carne/lapte), stimularea statusului imun prin furajare, etc.
Astfel, activitățile derulate au condus la punerea la punct a unor metode aplicabile în practică (de ex.
evaluarea noninvazivă a calității carcaselor la ovine sau analiza calității grăsimii din produsele
animaliere), elaborarea unor modele de rații / recomandări nutriționale (privind suplimentarea rețetelor
pentru păsări cu crom nutrițional, în vederea îmbunătățirii statusului oxidativ, privind utilizarea sorgului
boabe ca alternativă în hrana tineretului taurin, privind utilizarea mineralelor chelatate în rațiile bogate în
grăsimi, ca metodă de a influența profilul în acizi grași polinesaturați ai produselor animaliere, etc. )
De asemenea, au fost estimate efectele unor subproduse de nișă, puțin cunoscute din punct de vedere
nutrițional sau nou intrate pe piața nutrețurilor din România (ex. făină de guar, șrot de camelină) sau a
unor extrase de plante sau preparate bacteriene cu rol probiotic asupra performanțelor productive ale
animalelor de fermă (spor, producție de lapte, calitatea grăsimii, etc.), dar și asupra statusului imun al
acestora animalelor. Din același grup de rezultate face parte stabilirea setul de recomandări nutriționale
pentru reducerea incidenței sau reducerea severității acidozei ruminale subacute.
Un alt grup de rezultate constă în identificarea expresiei genice a unor biomarkeri ai cantității și calității
producțiilor de lapte și de carne la ovine, și valorificarea practică a acestora în cadrul selecției genetice
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adaptată la obiectivele ameliorării specifice momentului. O bună parte din aceste rezultate au potențialul
de a fi transformate in servicii sau pot fi transferate cu titlu gratuit către potențialii utilizatori (ferme
agrozootehnice, producători de nutrețuri, laboratoare de analize biochimice, etc.) dar și la rezultate mai
aprofundate cum ar fi descrierea unor căi metabolice, mecanisme de acțiune, cuantificarea unor factori de
influență ai unor procese metabolice, etc.
Mare parte din rezultatele programului au fost deja diseminate, prin mijloace specifice tipului de rezultat.
Astfel, rezultatele direct aplicabile au fost transpuse în modele, recomandări, etc. și diseminate sub formă
de ghiduri, prelegeri, acorduri de transfer tehnologic, precum și alte materiale informative, etc. acestea
formând un flux semnificativ și aproape continuu de informații către utilizatorii finali ai rezultatelor
cercetării.
Rezultatele cu caracter științific s-au concretizat în publicarea a 60 articole (40 în țară și 20 în străinătate,
majoritatea în reviste indexate BDI) și 116 comunicări la 73 de congrese / simpozioane / conferințe
(majoritatea internaționale).
Nu în ultimul rând, derularea programului nucleu a constituit și baza pentru derularea a 17 proiecte
internaționale (FP7, Erasmus, COST, bilaterale, etc.) dar și pentru pregătirea și depunerea de noi
propuneri de proiecte internaționale, pe lângă numeroase alte colaborări, formale (ex. consorții pentru
elaborarea de proiecte) sau informale (ex. stagii de pregătire tehnico-științifică, participări în comisii /
grupuri de lucru, etc.). Diversitatea și numărul acestor rezultate demonstrează atingerea obiectivelor
programului nucleu și faptul că derularea lui constituie și un catalizator pentru derularea de proiecte de
cercetare din alte surse de finanțate. De asemenea, a contribuit major la menținerea unui nivel ridicat al
activității de cercetare-dezvoltare din institut.

4. Prezentarea rezultatelor
4.1.Rezultate concretizate în studii, proiecte prototipuri (produse), tehnologii, alte rezultate
Denumirea proiectului
PN 09 – 38.01.01.
Utilizarea încrucișărilor
comerciale pentru
îmbunătățirea caracteristicelor
de calitate ale cărnii la rasele
locale de ovine, in vederea
asigurării competitivității pe
piața Uniunii Europene

Tipul rezultatului
- studiu bibliografic privind
metodele de ameliorare a calităţii
cărnii la ovine
- protocol experimental privind
evaluarea carcaselor la ovine,
- studiu comparativ privind
aptitudinile pentru productia de
carne la tineret ovin, din trei rase
locale,
- studiu comparativ privind
aptitudinile pentru productia de
carne la mieii de lapte, metisi
(Cap Negru de Teleorman X
Suffolk) si (Cap Negru de
Teleorman X Cap Negru German)
si mieii din rasa locala Cap Negru
de Teleorman (CNT),
- studiu comparativ privind
performantele de ingrasarea si
calitatea carcaselor si carnii la
tineret ovin metis si din rasa
locala,
- buletine de analiza privind
compozitia chimica si profilul
acizilor grasi si a colesterolului
din carnea de miei de lapte si
tineret ovin ingrasat,
- ghid de aplicare a incrucişării
industriale simple pentru
ameliorarea productiei de carne a

Efecte scontate
- ameliorarea productiei de carne la
rasele locale de ovine;
-promovarea sistemului de
valorificare a mieilor, obtinuti din
rasele locale, ca miei ingrasati in
detrimentul sacrificarii ca miel de
lapte;
-caracterizarea aptitudinilor pentru
productia de carne a mieilor
ingrasati, din rasele locale de ovine:
CNT; Tigaie, Turcana
-caracterizarea carnii provenite din
rasele locale din punct de vedere al
profilului acizilor grasi si a
colesterolului;
2010
-ameliorarea productiei de carne la
rasa locala de ovine CN T prin
utilizarea incrucisarii industriale cu
berbeci din rasa englezeasca de
carne Suffolk
-caracterizarea aptitudinilor pentru
productia de carne a mieilor de lapte
si ingrasati, metisi comparativ cu
CNT
-caracterizarea carnii mieilor metisi
din punct de vedere al profilului
acizilor grasi si a colesterolului
2011
-ameliorarea productiei de carne la
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PN 09 – 38.01.02.
Evaluarea potențialului
cromului nutrițional pentru
creșterea calității alimentelor
de origine animala bogate in
grăsimi

PN 09 - 38 01.03
Reactualizarea metodelor de
evaluare (chimică şi
biochimică) a calităţii
produselor animaliere prin
adaptarea la standardele
Uniunii Europene

raselor locale de ovine,
studii privind utilizarea unei
metode cu ultrasunete pentru
evaluare pe animalul viu a
caracteristicilor muschiului
Longissimus Dorsi, si a grasimii
subcutanate la miei de lapte si
tineret ovin din rasele; Tigaie,
Merinos de Palas si Rasa de carne
Palas
- Structuri de ratii experimentale
pentru gaini ouatoare
- structuri de rații experimentale
pentru tineret porcin si porci la
îngrăşat
- structuri de rații experimentale
pentru pui de carne
- protocoale experimentale
specifice
- estimarea eficacitatii surselor
organice pentru imbunatatirea
profilului lipidic si scaderea
concentratiei de colesterol din oua
- estimarea eficacității
suplimentelor de crom asupra
profilului lipidic si proteic si
scăderii concentrației de
colesterol din carnea de porc
- estimarea eficacității
suplimentelor de crom asupra
calitatii nutritionale si a stabilitatii
oxidative din probe de tesut
muscular (piept de pui)
- Studiu bibliografic privind
evaluarea oportunităţilor pe care
le oferă nutriţia animală în
vederea obţinerii de produse
animale (lapte, carne şi ouă) de
calitate superioară conform
normelor UE
- procedura privind determinarea
profilului acizilor grasi prin
metoda Cromatografiei de Gaze
din probe de carne, lapte, oua si
din produsele lor
- procedura privind determinarea
profilului aminoacizilor prin
metoda HPLC din probe de carne,
lapte si oua.
-buletine de analiza in care se
specifica continutul in acizi grasi
si aminoacizi al probelor de carne,
lapte, oua si din produsele
acestora.
- ghid de standarde si normative
pentru evaluarea calitatii
produselor animaliere

rasa locala CNT prin incrucisare cu
berbeci din rasa de carne germana cu
cap negru;
-caracterizarea aptitudinilor pentru
productia de carne a mieilor metisi,

-Optimizarea structurilor de ratii
pentru gaini ouatoare, pui si porci,
in vederea cresterii calitatii
produselor de origine animala (oua,
carne de pui si carne de porc) prin
imbunatatirea profilului lipidic si
reducerea continutului de colesterol,
dar si cresterea calitatii nutritionale
si a stabilitatii oxidative
-Cerere de brevet bazata pe
structurile de ratii optimizate

Constituirea bazei pentru iniţierea
unor experimente pe calitatea
produselor animale.
Creşterea capacităţii de control a
calităţii produselor animale
Creşterea capacităţii de control a
calităţii produselor din carne, lapte
si oua prin aplicarea metodelor
analitice experimentate de
determinare a profilurilor acizilor
grasi si a aminoacizilor.
Perfectionarea profesionala a
cadrelor in domeniul asigurarii
calitatii produselor animaliere
Asigurarea armonizării standardelor
naţionale la standardele
internaţionale ;
Aplicatii pentru influentarea
continutului în colesterol al
produselor animale.
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- raport privind limitele de
reproductibilitate calitativa
- manual de metode pentru
aprecierea calitatii produselor
animaliere (carne, lapte, oua).
- metodă de analiză adaptată si
validată pentru determinarea
colesterolului din carne si
gălbenus de ou
-Evaluarea oportunităţilor oferite
de nutriţia animală in vederea
creşterii nivelului de acizi grasi
polinesaturati Ω-3 si de
aminoacizi esentiali în ouă, pentru
îmbunătăţirea calităţii si gustului
acestora. Rapoarte experimentale:
configuratii ale profilelor de acizi
grasi, reprezentate si prin rapoarte
pe tipuri de acizi grasi (SFA,
MUFA, PUFA) si aminoacizi din
oua, precum si corelatiile dintre
ele.
- Metodă de analiză adaptată si
validată pentru determinarea
acizilor grasi din carne si
gălbenus de ou pentru stabilirea

parametrilor de apreciere a
calitatii produselor animaliere.

PN 09 - 38 01.04.
Investigatii privind capacitatea
contaminantilor alimentari de
a induce stresul oxidativ la
animalele de ferma

PN 09 - 38 01.05.
Evaluarea gradului de
contaminare fungica a
cerealelor destinate nutritiei
animalelor; identificarea
speciilor de Aspergillus

- metodă de analiză adaptată
pentru determinarea concentratiei
acizilor graşi volatili AGV din
lichidul ruminal
- Identificarea mecanismelor care
stau la baza efectului
micotoxinelor asupra stresului
oxidativ, peroxidarii lipidice,
oxidarii acizilor nucleici, apararii
antioxidante a organismului.
- Realizarea unui model
experimental pentru determinarea
stresului oxidativ la porc;
- Estimarea rezultatelor privind
efectele induse de micotoxine
asupra stresului oxidativ si
inflamației la porc
- Ghid de buna practica pentru
reducerea contaminării cu
micotoxine

- imbunatatirea metodelor de
analiza si control a cerealelor
destinate fabricarii nutreturilor
-estimarea gradului de
contaminare cu mucegaiuri a
cerealelor destinate nutritiei

-Diminuarea pierderilor economice
generate de operaţiunile de
decontaminare a furajelor sau chiar
de eliminare a acestora din
alimentaţia animalelor.
-Cunoasterea efectelor induse de
micotoxine asupra unor markeri ai
stresului oxidativ si inflamatiei la
nivel sistemic si local.
-Constientizarea implicatiilor
negative ale micotoxinelor prin
capacitatea lor de a induce stresul
oxidativ.
-Informarea fermierilor cu privire la
pericolul reprezentat de
contaminarea cu micotoxine
-Conștientizarea rolului bunelor
practici agricole in reducerea
impactului negativ al micotoxinelor
- evaluarea riscului toxic
- recomandari privind posibilitatile
de reducere a concentratiei
micotoxinelor
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prezente in mod frecvent si
caracterizarea potentialului lor
toxinogen
PN 09 - 38 01.06.
Dezvoltarea si implementarea
de metode sensibile si rapide
pentru determinarea unor
contaminanti (arsen, nitriti,
nitrati) din furaje de volum
pentru realizarea sigurantei
alimentare

PN 09 – 38.02.01
Cercetări biotehnologice
privind obținerea de produse
probiotice pe bază de
policulturi cu tulpini
selecționate de bacterii
acidolactice utilizate ca
alternative naturale în
creșterea păsărilor

animale si prezenta frecventa a
speciilor producatoare de
micotoxine
-Studiu privind limitele legale
acceptate ale contaminantilor
-Studiu comparativ privind
metodele de determinare a
contaminantilor, la nivel mondial
si national
-Baza de date
-Procedură privind determinare a
arsenului prin spectrometrie de
absorbtie atomica cu generare de
hidruri;
- Procedură privind estimarea
calitatea furajelor de volum din
punct de vedere al continutului in
proteina, grasime, celuloza si
energie;
- Procedură de prelucrare a
materialelor vegetale în scopul
determinării conţinutului de ioni
nitrat şi nitrit;
- Procedură de determinare a
nitritilor si nitratilor prin: metoda
colorimetrica cu reactivul Greiss,
metoda spectrofotometrica si
metoda cromatografica de lichide
de inalta performanta cuplata cu
schimb ionic HPLC/IC.
-Rapoarte de incercare privind
continutul de nitriti, nitrati si
arsen din furaje;
- Manual de proceduri privind
determinarea continutului de
contaminanti: nitriti, nitrati si
arsen din furaje de volum;
- Raport de validare a metodelor
analitice utilizate;
-Studiu de analiza comparativa
interlaboratoare privind
determinarea unor contaminanți
(arsen, plumb si cadmiu) din
materii prime
- Medii de cultură specifice
creşterii bacteriilor acidolactice ;
- Monoculturi cu tulpini de
bacterii acidolactice selecţionate
din genurile Lactobacillus şi
Enterococcus şi caracterizarea
biochimică a acestora ;
- Policultură cu cele 5 tulpini de
bacterii acidolactice selecţionate;
- Produs probiotic îmbunătăţit, în
stare lichidă;
- Produs probiotic pe suport de
nutreţ combinat pentru păsări

-Extinderea gamei de metode şi
proceduri analitice in directă
corelare cu prevederile directivelor
europene privind controlul de
calitate a furajelor
-Creşterea capacităţii de control al
calităţii furajelor prin aplicarea
metodelor analitice experimentate
de determinare a nitritilor,
nitratilor si arsenului;
- Perfectionarea profesionala in
domeniul asigurarii calitatii
furajelor
- Cresterea increderii
consumatorului de produse
animaliere
-Constituirea bazei stiintifice pentru
elaborarea de metode rapide si
sensibile pentru evaluarea calitatii
furajelor de volum in vederea
optimizarii ratiilor furajere si a
realizarii unui sistem de apreciere a
calităţii furajelor utilizate în hrana
animalelor de fermă
- Perfectionarea profesionala a
personalului care activează în
domeniul asigurării calităţii
materiilor prime furajere;
- Cresterea încrederii producătorilor
de materii prime furajere si a
fermierilor în calitatea metodologiei
de evaluare a calităţii furajelor din
punct de vedere al continutului
contaminantilor.

Administrarea mai eficientă a
aditivilor furajeri l păsări, sub formă
lichidă (acurateţe mai mare,
pretabilă la sisteme intensive de
creştere a păsărilor). - o sănătate mai
bună a animalelor, stimularea
performanţelor, posibilitatea
înlocuirii aditivilor furajeri
convenţionali; are efect în
prevenirea şi combaterea enteritei şi
a coccidiozei la păsări eliminând
utilizarea antibioticelor şi
coccidiosaticelor; are efect în
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PN 09 – 38.02.02
Evaluarea, adaptarea şi
valorificarea complexa de noi
surse alternative de aditivi
organici în scopul creșterii
statusului imun la purcei după
înțărcare si îmbunătățirii
calităţii produselor animaliere
destinate alimentației umane

- Caracterizarea biochimică a
produsului probiotic în stare
lichidă şi pe suport de NC;
- Elaborarea tehnologiei de
obţinere a produsului probiotic în
stare lichidă şi pe suport de nutreţ
combinat în cadrul instalaţiei
biotehnologice IL-00;
- Trei produse probiotice prin
valorificarea policulturii obținută
din tulpinile selecționate de
bacterii acidolactice
(Enterococcus faecium – T1+
Lactobacillus acidophilus T2 +
Lactobacillus acidophilus T3+
Lactobadillus plantarum T4 +
Lactobacillus casei T5);
- produs probiotic, pe baza unei
structuri îmbunătățite de tulpini
selecționate de bacterii
acidolactice, pe suport de NC
fără adaos de antibiotice și
coccidiostatice;
- obtinerea de monoculturi pure
de bacterii lactice caracterizate
din punct de vedere taxonomic si
biochimic in vederea utilizarii lor
la prepararea de aditivi furajeri cu
rol conservant si probiotic;
-stabilirea parametrilor optimi de
obținere de preparate probiotice
pe baza de monoculturi (mediu,
pH, temperatura, densitate bacterii
vii/ml mediu);
- obtinerea unui aditiv furajer pe
baza de bacterii lactice vii pentru
hrana broilerilor
Recomandari nutritionale vizand
suplimentarea rețetelor de nutreț
combinat destinate purceilor dupa
intarcare cu aditivi organici pe
baza de extracte naturale:
condimente (menta, scortisoara,
cuisoare, usturoi, ceapa), uleiuri
(limonen, eugenol, nuca,
camelina, struguri) reziduuri
vinicole (tescovina), alge
(Chlorella vulgaris), carbohidrati
(inulina, alginat de sodiu).
Valori ale concentratiilor unor
markeri biologici importanti
pentru nutritia animala si umana
(imunoglobuline, micro- si
macroelelemente, markeri
serologici si inflamatori)
Recomandari nutritionale vizand
efectele includerii unor surse

stimularea sistemului imunitar prin
creşterea rezistenţe păsărilor la
îmbolnăvirile produse de bacteriile
patogene sau condiţionat patogene
(E. coli; Salmonella, Clostridium,
Staphycoccus, etc.) şi chiar
protozoarelor ( Eimeria); asigură
îmbunătăţirea conversiei hranei şi a
performanţelor productive; are rol în
bioreglarea microflorei favorabile
sănătăţii în tractusul digestiv şi de
biodisponibilizare (asimilare) a
calciului în sistemul osos; contribuie
la obţinerea de produse animaliere
naturale fără remanenţă de
antibiotice şi coccidiostatice
asigurând sănătatea şi calitatea vieţii
consumatorilor;
- produsul probiotic obtinut
reprezintă o alternativă naturală la
eliminarea antibioticelor și
coccidiostaticelor.
- asigură bunăstarea păsărilor și
contribuie la siguranța alimentară și
la calitatea vieții consumatorilor
-baza de date care permite alegerea
tulpinii corespunzatoare scopului
urmarit
-obtinerea de aditivi al caror efect
este mai usor de explicat pe baza
proprietatilor tulpinii utilizate,
castigand astfel increderea
utilizatorilor
- ralierea la recomandarile UE cu
privire la obtinerea si utilizarea
aditivilor pe baza de bacterii lactice
vii
-Imbunataţirea statusului imun al
purceilor înţărcaţi,
-imbunatatirea performantelor si a
statusului general de sanatate,
-reducerea stresului post-inţărcare,
evitarea utilizarii excesive a
antibioticelor, diminuarea/evitarea
infectiilor cu agenti patogeni,
imbunatatirea calitatii furajelor prin
cresterea valorii lor nutritive, etc.
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PN 09 – 38.02.03
Studiul implementării unor
produsi vegetali cu rol
antioxidant in nutritia animala

PN 09 – 38 03.01.
Determinarea efectelor
scăderii pH-ului post-prandial
asupra eficienței
metabolismului energetic și
proteic la nivel ruminal și
implicațiile asupra eficienței
utilizării rațiilor la
rumegătoare

furajere alternative bogate in
compusi bioactivi :
subproduse/reziduuri (faina guar,
reziduu nuca, turte tescovina)
asupra răspunsului de apărare
imună la porc.
-produse furajere: nutret combinat
cu aditivi organici/surse
alternative cu efect
imunomodulator la porc
- identificarea de noi resurse
vegetale cu activitate antioxidanta
ridicată;
- protocolul de caracterizare a
resurselor vegetale cu activitate
antioxidanta;
-portofoliu de proceduri pentru
evaluarea polifenolilor si
identificarea de noi resurse
furajere bogate in polifenoli;
- solutii nutritionale optimizate
privind includerea de aditivi
furajeri naturali (camelina,
schinduf, extracte uleioase din
galbenele si craite (la păsări) și
peliniţa (la purcei înțărcți) si
aplicate la nivel de microtest;
- modele de noi retete furajere
pentru pasari care includ materii
prime vegetale cu capacitate
antioxidanta, bogate in celuloza;
- estimarea eficacitatii aditivilor
furajeri utilizati in hrana gainilor
ouatoare asupra calitatilor
nutritionale ale oualor prin:
obținerea de ouă cu calități
organoleptice ridicate,
imbunatatirea profilului mineral
din ou, cresterea intensitatii
culorii galbenusului, a profilului
de acizi grasi si aminoacizi);
- ghid privind beneficiile si
limitele care apar in cazul
folosirii plantelor cu proprietăți
antioxidante, in hrana găinilor
ouătoare;
- metodă îmbunătățită pentru
determinarea digestibilității
ruminale a pereţilor celulari
(optimizarea intervalelor de
prelevare, alegerea modelului
matematic),
- procedură de inducere în condiţii
controlate a acidozei ruminale
subacute;
- stabilirea efectelor acidozei
subacute asupra digestiei pereților

cunoașterea resurselor
fitoantioxidante din flora spontană şi
cultivată si identificarea de noi
resurse naturale, cu activitate
antioxidanta si antimicrobiană.
obtinerea unor informații
sistematizate privind antioxidanții
din plante, cu potențial de utilizarea
in nutriția animalelor;
sistemele de preparare a
extractelor cu capacitate
antioxidativă și metodele de
caracterizare a compusilor cu
proprietati antioxidante din plante.
valorificarea în industria
nutrețurilor a unor substanțe active
din plante;
optimizarea structurilor de
rații pentru animale in vederea
utilizarii unor compusi fitogenici cu
activitatea antioxidanta, care pot
influenta in mod benefic pe langa
calitatea hranei si aceea a
produselor alimentare provenite de
la animalele hrãnite cu aceste
substante;
optimizarea cheltuielilor
legate de furajarea gainilor crescute
in sistem industrial prin utilizarea
unor produse bogate in celuloza
avand in vedere ca au un pret de
vanzare mai mic in comparatie cu
cele folosite in mod curent la
fabricarea recepturilor de nutreturi
combinate destinate pasarilor
- evitarea efectelor secundare a
hrănirii intensive a rumegătoarelor
(prin incidenţa acidozei ruminale
subacute) prin strategii nutriţionale
care să nu afecteze semnificativ
nivelul de performanţe zootehnice
vizat
- dezvoltarea unor strategii de
evitare a acidozei ruminale subacute
în condiții de furajare diversificate
- creșterea gradului de conștientizare
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PN 09 – 38 03.02
Cercetări privind evaluarea
nutriţională a unor noi
hibrizi autohtoni de plante
furajere rezistente la secetă
utilizate în hrana
rumegătoarelor.

celulari la nivel ruminal
- estimarea efectelor scăderii postprandiale a pH-ului ruminal
(specifică acidozei ruminale
subacute) asupra degradabilităţii
ruminale a unor nutreţuri
concentrate frecvent utilizate în
România
- determinarea efectelor SARA
asupra proteolizei ruminale
- estimarea utilizării ruminale a
unor subproduse în condițiile unor
tulburări metabolice ruminale
(consecință a furajării intensive)
- estimarea efectului cumulat al
mai multor factori acidogeni, cu
accent pe granulometria
ingredientelor rației
- modele de raţii şi recomandări
nutriţionale pentru crescătorii de
rumegătoare
- ghid practic conținând
recomandări de evitare a acidozei
ruminale subacute
- determinarea compozitiei
chimice si a digestibilitatii
plantelor verzi din plantele
furajere studiate;
- estimarea potenţialului energetic
(UNL/UNC) şi proteic (PDI)
utilizând modelul matematic de
simulare a metabolismului al celor
două soiuri de mei însilozat.
- modele de raţii pentru
rumegătoare;
- recomandări pentru fermieri pe
baza rezultatelor proiectului;

a problemei în rândul fermierilor
asupra existenței problemei si
strategiilor de evitare
- prin aplicare recomandărilor,
creșterea eficienței furajării,
creșterea preciziei nutriției (nivelul
producțiilor fiind mai apropiat de cel
scontat)
- reducerea incidenței /intensității
acidozei ruminale subacute

- compozitia chimica si energetica
bruta;
- obţinerea datelor privitoare la
coeficienţii de digestibilitate ai
substanţei organice şi energiei şi în
ultimă instanţă cunoaşterea valorii
nutritive date în PDI şi UN pentru
producţia de carne şi de lapte – dă
posibilitatea alcătuirii unor raţii de
hrană pentru taurine, ovine şi
caprine în diferite faze fiziologice.
Aceste raţii bazate pe siloz de mei
vor constitui suportul energetic şi
proteic al cerinţelor acestor animale
şi în condiţiile anilor cu precipitaţii
reduse, secetoşi, putând înlocui în
mare parte silozul de porumb,
utilizat preponderent în sistemele de
stabulaţie mai ales la vacile de lapte.
- realizarea unui ghid care să
cuprindă noţiuni de bază referitoare
la utilizarea unor plante mai puţin
folosite în ultima vreme în hrana
rumegătoarelor, vine în primul rând
în sprijinul crescătorilor de animale
din zonele agricole importante de la
câmpie, unde se constată pe de o
parte, diminuarea suprafeţelor
destinate culturilor furajere si in
acelasi timp scaderea productiilor
datorita lipsei sistemelor de irigatii.
Se defineşte astfel un domeniu pe
care cercetarea agricolă trebuie să îl
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PN 09 – 38 03.03.
Valorificarea sorgului boabe
în alimentația tineretului
taurin la îngrăşat, ca
alternativă la porumb şi orz, în
zonele neirigate de câmpie

- cuantificarea efectelor
administrării sorgului boabe
inclus în diferite proporţii în
amestecul de nutreţ combinat la
tineretul taurin la îngraşat, ca
sursă furajeră bogată în elemente
minerale (calciu şi fosfor).
- eficienţa economică a hrănirii;
- soluţii nutriţionale mai simple şi
uşor de aplicat, care să garanteze
obţinerea de performante
superioare;
- soluţii de hrănire alternative, cu
sorg boabe macinat in locul
cerealelor clasice, desfasurate în
etapele anterioare, cu cele
calculate prin intermediul
modelului matematic de simulare
a proceselor fiziologice ale
producţiei de carne la această
categorie.
- stabilirea compoziţiei chimice
brute a muşchiului Longissimus
dorsi provenit de la tineret taurin
mascul pentru carne;
- formule de recepturi de nutreţuri
combinate pentru taurinele supuse
îngrăşării, optimizate şi eficiente,
pe baza de sorg boabe;
- cuantificarea efectelor
administrării sorgului boabe
inclus în diferite proporţii în
amestecul de nutreţ combinat la
tineretul taurin la îngraşat, atât
asupra calităţii carnii cât şi a starii
de sănătate.
- eficienta nutritionala a utilizarii
ratiilor pe baza de sorg la diferite
rase si categorii de animale.

PN 09 - 38 04.01
Îmbunătățirea calităţii
nutriționale a cărnii de porc
prin utilizarea de materii
prime furajere ecologice cu
efecte benefice asupra stării de
sănătate a consumatorilor

- Strategie de alimentaţie bazată
pe utilizarea unor ingrediente
furajere ecologice.
- Recepturi de nutreţ combinat
bazate pe materii prime furajere
ecologice, optimizate şi
eficiente capabile să manipuleze
valoarea nutriţională a cărnii.
- Caracterizarea din punct de
vedere al compozitiei chimice

abordeze pentru identificarea,
experimentarea şi adoptarea unor
soluţii nutriţionale noi, adaptate
condiţiilor ecologice specifice
câmpiei, pentru asigurarea
cantitativă şi calitativă a furajelor.
- utilizarea raţională a nutreţurilor în
hrana rumegătoarelor destinate
îngrăşării prin folosirea la un nivel
cât mai ridicat a nutreţurilor de
volum în paralel cu o diminuare a
concentratelor;
- eficientizarea alimentaţiei
taurinelor prin reducerea costului
furajelor.
- completarea gamei de nutreţuri
prin utilizarea unor noi soiuri de
sorg boabe în scopul îmbunătăţirii
producţiilor zootehnice concomitent
cu menţinerea performanţelor
bioproductive.- certificarea formulelor de recepturi
de nutreţuri combinate, optimizate şi
eficiente, pe bază de sorg boabe,
pentru taurinele destinate îngrăşării
- folosirea în hrana tineretului taurin
în creştere şi îngrăşare a unui nivel
cât mai ridicat al nutreţurilor de
volum în paralel cu o diminuare
substanţiala a concentratelor;
- includerea sorgului boabe pe lista
nutreţurilor cu un potenţial
productiv ridicat, în mod expres
pentru zonele predispuse la un regim
hidric deficitar în sezonul de vară.
- obţinerea unei carcase cu calităţi
îmbunătăţite în special la nivelul
muşchiului prin utilizarea
recepturilor de nutreţuri combinate
pentru taurinele destinate îngrăşării,
pe bază de sorg boabe;
- lărgirea gamei de nutreţuri
concentrate prin utilizarea unor noi
soiuri de sorg boabe în scopul
îmbunătăţirii stării de sănătate a
animalelor şi a calităţii produselor
finite.
- Extinderea gamei de nutreţuri
combinate pentru obţinerea de
produse ecologice / ameliorarea
calităţii carcasei.
- reducerea stratului de grăsime.
- îmbunătăţirea profilului acizilor
graşi din carne.
- reducerea raportului dintre acidul
gras linoleic şi linolenic.
- calitate carne îmbunătăţită
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PN 09-38 04.02
Analiza genetica a caracterelor
de productie si reproductie la

brute a carnii de la porc în cazul
hrănirii cu nutret combinat pe
baza de ingrediente ecologice.
Studiu privind stabilirea
efectelor adaosului srotului de
camelina asupra caracteristicilor
nutritionale ale carnii de porc.
Studiu privind efectele srotului
de camelina si rapita asupra
profilului metabolic si
raspunsului imun la porci.
Tehnologie nutrițională bazată
pe utilizarea tescovinei uscate în
hrana porcilor în îngrășare –
finisare.
ghid practic care sintetizează
rezultatele proiectului.
Tehnologie nutriţională bazată
pe utilizarea subproduselor de
nucă.
Recomandări privind utilizarea
tescovinei uscate în hrana
porcilor la îngrăşat.
estimarea efectelor unor resurse
proteice / subproduse (făina de
guar, subprodus de rapiță,
alternativ la sursele clasice.
asigurarea fundamentului
tehnico-științific necesar pentru
optimizarea managementului
nutrițional în ferme cu efecte
implicite asupra eficientizării
sectorului de creștere a porcilor.

- estimarea parametrilor morfoproductivi ai rasei Ţigaie cu cap
negru de Teleorman

nutriţional.
- Descresterea nivelului de
colesterol in sange.
- Cresterea a nivelului glucozei, si a
concentratiei in enzime (ALT,
AST, AP).
- Imbunatarirea starii de sanatate a
animalelor.
- Adaosul de srot de camelina in
nutretul combinat, a influentat
favorabil compozitia in acizi grasi
polinesaturati atat in muschiul
Longissimus dorsi, cat si in
muschiul Semitendinosus.
- Suplimentarea cu srot de rapita si
respectiv de camelina poate
modula imunitatea celulara si
umorala si poate influenta anumiti
parametrii ai metabolismului
lipidic si activitatea enzimatica
hepatica.
- La un nivel recomandat de
utilizare 5%, tescovina poate fi
valorificată ca o sursă de
antioxidanţi naturali în hrana
porcilor în îngrășare finisare
- Valorificarea superioară a
subprodusului de nucă, ca o sursă
valoroasă de antioxidanţi naturali
(vitamina E) și acizi grași
polinesaturați benefici sănătății în
hrana tineretului porcin
- diversificarea gamei de materii
prime pentru suine și soluții de
valorificare eficientă a acestora
(rapiță aditivată):
- adaosul subprodusului de rapiță în
pondere de 8% în hrana purceilor
în creștere și îngrășare, nu
afectează semnificativ
performanțele bioproductive, iar
procentul de carne în carcasă a
înregistrat o ușoară creștere în
cazul animalelor furajate cu nutreț
combinat care a avut inclus
subprodus de rapiță în structură.
- Adaosul făinii de guar într-o
pondere de 5%, respectiv 7% în
structura rețetelor de nutret
combinat permite substituirea
parțială și/sau totală a sursei
clasice (șrotul de soia). În plus,
sunt îmbunătățite performanțele de
creștere (~ + 7%).
- creşterea cantitativă şi calitativă a
producţiei de lapte şi carne la ovine
Ţigaie cu cap negru de Teleorman;
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oile din rasa Tigaie cu capul
negru de Teleorman si
utilizarea rezultatelor pentru
selectie

PN 09-38 04.03
Îmbunătățirea metodologiei de
apreciere a producţiei de carne
la ovinele Carabașă utilizând
procedeul non invaziv cu
ultrasunete

PN 09 - 38 05.01
Cercetări privind utilizarea
surselor organice de

- parametrii genetici:
heritabilitate, corelații fenotipice,
genotipice şi de mediu pentru
caracterele de reproducţie şi
pentru producţia de carne la rasa
de ovine Ţigaie cu cap negru de
Teleorman
- determinarea polimorfismului
unor proteine marker din lapte la
oile din rasa Ţigaie cu cap negru
de Teleorman.
- expresia unor gene implicate în
calitatea laptelui prin analiza PCR
in timp real.
- Modalităţi suplimentare de
evaluare a productiei de carne la
ovine care sa contribuie la
estimarea parametrilor genetici si
a componenţilor de covarianta
pentru greutatea corporala a
acestora
- Studiu privind estimarea
parametrilor genetici si a
componentilor de covarianta
pentru greutatea corporala la
ovine
- Studiu comparativ intre metoda
clasica si metoda non-invaziva cu
ultrasunete pentru imbunatatirea
evaluarii productiei de carne la
ovinele Cap Negru de Teleorman
- Metoda ecografica de evaluare a
calitatii carcaselor la ovinele
destinate productiei de carne.
-Studiu de identificare a
markerilor moleculari (miostatina)
pentru producția de carne la rasa
de ovine Cap Negru de Teleorman
și corelarea acestora cu nivelul și
calitatea producției de carne
-Ecuatii de regresie multipla
pentru estimarea cantitatii de
carne in carcasa si pe regiuni de
tranșare;
-Studiu de determinare si
identificare a polimorfismului
markerilor moleculari corelați cu
producția de carne si anume
miostatina (MSTN ) si
calpastatina (CAST) pentru
îmbunătățirea corelate cu
cantitatea si calitatea carnii, cu rol
important in clasificarea
carcaselor
- studii bibliografice;
- fise tehnice pentru producerea
de nutreturi combinate pentru

- utilizarea durabilă a resurselor
genetice la ovine.
- valorificarea potenţialului genetic
oferit de rasele de ovine româneşti
pe plan intern şi internaţional
- fundamentarea ştiinţifică a
estimării potenţialului genetic
productiv şi reproductiv a rasei
Ţigaie cu cap negru de Teleorman;
- utilizarea acestei rase pentru
îmbunătăţirea producţiilor de lapte şi
carne ale altor rase locale

-Cresterea preciziei evaluarii
productiei de carne la ovine ca
rezultat in urma compararii si
combinarii metodei clasice
biometrice cu metoda moderna cu
utrasunete
-Atragerea crescatorilor de ovine
prin implementarea metodei
ecografice non-invazive pregatiti sa
intampine noile cerinte ale
consumatorilor pe plan intern si
european.
-Îmbunătățirea metodologiei de
apreciere si evaluare a producţiei de
carne la ovine prin utilizarea
efectului markerilor moleculari si a
ecuatiilor de regresie multipla in
ameliorarea acestora
- Identificarea animalelor purtatoare
ale mutatiei genei miostatinei MM,
gena corelata cu o productie mare de
carne in carcasa prin PCR RFLP o
metoda moderna, eficienta, rapida si
non invaziva de evaluare a
carcaselor.
- Imbunatatirea metodologiei de
apreciere si evaluare a productiei de
carne la ovine prin determinarea
polimorfismului genei calpastatinei
(CAST), gena marker corelata cu
cantitatea si calitatea carnii in
carcasa prin imbunatatirea
ameliorarii acestora.

- obtinerea de soluţii tehnice pentru
diminuarea impactului creşterii
animalelor asupra mediului
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microelemente in hrana
păsărilor (găini ouătoare si pui
de carne) ca alternativa
nutrițională de protejare a
mediului prin reducerea
mineralelor din dejecții

gaini cu continut redus de
minerale adaugate;
- protocoale experimentale;
- rapoarte experimentale pentru
studiile de apreciere a
biodisponibilitatii mineralelor din
chelatii organici utilizati in hrana
puilor de carene si a gainilor
ouatoare;
- solutii nutritionale care au in
componenta surse organice
chelatate de Fe, Cu, Mn si Zn,
pentru: pui de carne, crescuți in
condiții de stres termic ridicat;
pentru mineralizarea osului,
folosind nivele reduse de
microelemente (Cu, Fe, Mn, Zn)
chelatate si imbunatatirea calitatii
carnii de pui prin includerea
chelatilor organici de Cu, Fe, Mn
si Zn in retete imbogatite in acizi
grasi polinesaturati si găini
ouătoare prin înglobarea unor
surse organice de minerale, in
prezența unor biofactori de
potențare a absorbției mineralelor
(inulina); concentrației de
microelemente de Cu si Zn
(metale grele) cu nivelului si surse
diferit, din corpul găinilor
- ghid privind solutiile nutritionale
pentru pasari cu chelati ai
mineralelor cu aminoacizi,
tehnologia de furajare si
rezultatele obtinute
- recomandări privind eficienta
folosirii surselor organice de
microelemente in hrana păsărilor
(găini ouătoare si pui de carne) ca
alternativa nutrițională de
protejare a mediului prin
reducerea concentrației
mineralelor din dejecții
- recomandari privind eficienta
microelemetelor chelatate in
asigurarea unui raport optimizat
intre productia de oua/ calitate ou
/protejarea mediului/pret de cost
al furajului si al oului

- optimizarea utilizării mineralelor
(Cu, Fe, Mn si Zn) din chelatii
organici utilizati in hrana gainilor
ouatoare crescute atât in conditii
standard de temperatura cât şi in
conditii de stres termic ridicat;
- metodologie de lucru pentru tinerii
doctoranzi implicati in proiect;
- diminuarea inputurilor de minerale,
prin dejectiile de pui de carne si
gaini ouatoare, in sol in vederea
reducerii, pe termen lung, a
impactului poluant al sectorului
cresterii animalelor asupra calitatii
solului;
- fabricarea de nutreturi combinate
pentru gaini respectiv pui de carne
pe baza noilor solutii nutritionale
prin utilizarea surselor organice de
microelemente în hrana găinilor
ouătoare.
- promovarea unei noi abordari in
realizarea/implementarea studiilor
de nutritie animala prin analize
holistice care da raspunsuri pentru
parametrii tehnici acompaniati de
parametrii de eficienta economica
- folosind noile solutii inovative se
obtin produse functionale cu calitati
imbunatatite (carne de pui – pieptimbogatita in acizi grasi
polinesaturati omega 3 respectiv oua
imbunatatite in nutrienti), produse
destinate consumatorilor interesati
de protejarea sanatatii prin consumul
de alimenta sanatoase
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4.2. Valorificarea în producție a rezultatelor obținute:
Denumirea
proiectului
PN 09 – 38.01.01.
Utilizarea încrucișărilor
comerciale pentru
îmbunătățirea
caracteristicelor de
calitate ale cărnii la
rasele locale de ovine,
in vederea asigurării
competitivității pe piața
Uniunii Europene

Tipul rezultatului

- studiu bibliografic privind
metodele de ameliorare a calităţii
cărnii la ovine
- protocol experimental privind
evaluarea carcaselor la ovine,
- studiu comparativ privind
aptitudinile pentru productia de
carne la tineret ovin, din trei rase
locale,
- studiu comparativ privind
aptitudinile pentru productia de
carne la mieii de lapte, metisi (Cap
Negru de Teleorman X Suffolk) si
(Cap Negru de Teleorman X Cap
Negru German) si mieii din rasa
locala Cap Negru de Teleorman
(CNT),
- studiu comparativ privind
performantele de ingrasarea si
calitatea carcaselor si carnii la
tineret ovin metis si din rasa
locala,
- buletine de analiza privind
compozitia chimica si profilul
acizilor grasi si a colesterolului din
carnea de miei de lapte si tineret
ovin ingrasat,
- ghid de aplicare a incrucişării
industriale simple pentru
ameliorarea productiei de carne a
raselor locale de ovine,
studii privind utilizarea unei
metode cu ultrasunete pentru
evaluare pe animalul viu a
caracteristicilor muschiului
Longissimus Dorsi, si a grasimii
subcutanate la miei de lapte si
tineret ovin din rasele; Tigaie,
Merinos de Palas si Rasa de carne
Palas
- Structuri de ratii experimentale
PN 09 – 38.01.02.
Evaluarea potențialului pentru gaini ouatoare
cromului nutrițional
- structuri de rații experimentale
pentru creșterea calității pentru tineret porcin si porci la
alimentelor de origine îngrăşat
animala bogate in
- structuri de rații experimentale
grăsimi
pentru pui de carne
- protocoale experimentale
specifice
- estimarea eficacitatii surselor
organice pentru imbunatatirea
profilului lipidic si scaderea

Utilizatori
- crescători de
ovine, asociații
de profil,
- unități de
cercetare,
- mediul
academic

Efecte socio-economice la
utilizator
- revitalizarea sectorului de
crestere a ovinelor din
Romania prin orientarea catre
productia de carne,
- sporirea veniturilor
crescătorilor de ovine prin
creşterea competitivităţii
fermelor;
- cresterea numarului de
fermieri care exploateaza
ovine pentru productia de
carne, din care se pot obtine
venituri mai rapide si cu un
consum mai mic de munca
decat pentru productia de
lapte;
-cresterea productiei de carne
de ovine;
-cresterea calitatii carcaselor
la rasele locale

- producători de -Diversificarea productiei
nutrețuri
-Accederea pe noi nise de
combinate
piata
-crescători de
pasari
- crescători de
porcine
- institute si
stațiuni de
cercetare
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concentratiei de colesterol din oua
- estimarea eficacității
suplimentelor de crom asupra
profilului lipidic si proteic si
scăderii concentrației de colesterol
din carnea de porc
- estimarea eficacității
suplimentelor de crom asupra
calitatii nutritionale si a stabilitatii
oxidative din probe de tesut
muscular (piept de pui)
- Studiu bibliografic privind
PN 09 - 38 01.03
Reactualizarea
evaluarea oportunităţilor pe care le
metodelor de evaluare oferă nutriţia animală în vederea
(chimică şi biochimică) obţinerii de produse animale (lapte,
a calităţii produselor
carne şi ouă) de calitate superioară
animaliere prin
conform normelor UE
adaptarea la standardele - procedura privind determinarea
Uniunii Europene
profilului acizilor grasi prin metoda
Cromatografiei de Gaze din probe
de carne, lapte, oua si din
produsele lor
- procedura privind determinarea
profilului aminoacizilor prin
metoda HPLC din probe de carne,
lapte si oua.
-buletine de analiza in care se
specifica continutul in acizi grasi si
aminoacizi al probelor de carne,
lapte, oua si din produsele acestora.
- ghid de standarde si normative
pentru evaluarea calitatii
produselor animaliere
- raport privind limitele de
reproductibilitate calitativa
- manual de metode pentru
aprecierea calitatii produselor
animaliere (carne, lapte, oua).
- metodă de analiză adaptată si
validată pentru determinarea
colesterolului din carne si gălbenus
de ou
-Evaluarea oportunităţilor oferite
de nutriţia animală in vederea
creşterii nivelului de acizi grasi
polinesaturati Ω-3 si de aminoacizi
esentiali în ouă, pentru
îmbunătăţirea calităţii si gustului
acestora. Rapoarte experimentale:
configuratii ale profilelor de acizi
grasi, reprezentate si prin rapoarte
pe tipuri de acizi grasi (SFA,
MUFA, PUFA) si aminoacizi din
oua, precum si corelatiile dintre
ele.
- Metodă de analiză adaptată si
validată pentru determinarea

crescatori de
animale;
universitati de
profil;
Institutii de
cercetare;
laboratoare
private;
asociatii
profesionale
de profil

-Actualizarea metodelor de
evaluare a calităţii produselor
animale va stimula
dezvoltarea de cercetări în
domeniu si va permite
procesatorilor verificarea
calităţii produselor, cu efecte
benefice asupra dezvoltării
domeniului în general
- Cresterea capacitatii in
controlul de calitate a
produselor animaliere
(carne, lapte, oua) in
Romania, premisa a
prezentei produselor
romanesti pe piata
comunitara
-Asigurarea trasabilitatii pe
lantul obtinerii de alimente de
origine animala, prin
extinderea gamei de încercări
analitice privind profilurile
acizilor grasi si aminoacizi in
directa corelare cu prevederile
directivelor europene privind
controlul de calitate al acestor
produse
-Creşterea calităţii produselor
animaliere utilizate în nutriţia
umană, in conformitate cu
preferintele consumatorilor
contribuie la cresterea cifrelor
de afaceri;
-Asigurarea de consultanţă şi
instruire pentru laboratoarele
teritoriale din cadrul unităţilor
de produse animaliere,
contribuie la eficientizarea
sectorului în competiţie cu
partenerii din UE;
-Proiectul contribuie la
profundarea bazei ştiinţifice
pentru sectorul de învăţământ
- cresterea calităţii cărnii si
ouălor; plus de vandabilitate a
acestora
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acizilor grasi din carne si gălbenus
de ou pentru stabilirea

- metodă de analiză adaptată
pentru determinarea
concentratiei acizilor graşi
volatili AGV din lichidul
ruminal

parametrilor de apreciere a
calitatii produselor animaliere.

PN 09 - 38 01.04.
Investigatii privind
capacitatea
contaminantilor
alimentari de a induce
stresul oxidativ la
animalele de ferma

PN 09 - 38 01.05.
Evaluarea gradului de
contaminare fungica a
cerealelor destinate
nutritiei animalelor;
identificarea speciilor
de Aspergillus prezente
in mod frecvent si
caracterizarea
potentialului lor
toxinogen
PN 09 - 38 01.06.
Dezvoltarea si
implementarea de
metode sensibile si
rapide pentru
determinarea unor
contaminanti (arsen,
nitriti, nitrati) din furaje
de volum pentru
realizarea sigurantei
alimentare

- metodă de analiză adaptată
pentru determinarea concentratiei
acizilor graşi volatili AGV din
lichidul ruminal
-Identificarea mecanismelor care
stau la baza efectului micotoxinelor
asupra stresului oxidativ,
peroxidarii lipidice, oxidarii
acizilor nucleici, apararii
antioxidante a organismului.
- Un articol stiintific privitor la
rolul zearalenonei in declansarea
stresului oxidativ la purcei intarcati
- Ghid de buna practica pentru
reducerea contaminării cu
micotoxine

- imbunatatirea metodelor de
analiza si control a cerealelor
destinate fabricarii nutreturilorșestimarea gradului de contaminare
cu mucegaiuri a cerealelor
destinate nutritiei animale si
prezenta frecventa a speciilor
producatoare de micotoxine

-Studiu privind limitele legale
acceptate ale contaminantilor
-Studiu comparativ privind
metodele de determinare a
contaminantilor, la nivel mondial
si national
-Baza de date
-Procedură privind determinare a
arsenului prin spectrometrie de
absorbtie atomica cu generare de
hidruri;
- Procedură privind estimarea
calitatea furajelor de volum din
punct de vedere al continutului in
proteina, grasime, celuloza si
energie;
- Procedură de prelucrare a
materialelor vegetale în scopul
determinării conţinutului de ioni
nitrat şi nitrit;
- Procedură de determinare a

- cercetatori,
cadre didactice,
studenti,
- fermieri
- fabrici de
nutrețuri
combinate

Imbunatatirea starii de
sanatate a animalelor,
cresterea productivitatii
Cunoasterea rolului
micotoxinelor in inducerea
stresului oxidativ si a
modului in care aceasta
afecteaza starea de sanatate.
- Conștientizarea riscului de
administrare a furajelor
contaminate cu micotoxine la
animale de ferma
- Cunoașterea modalităților de
reducere a contaminării cu
micotoxine prin utilizarea
unor practice agricole
adecvate
-cercetatori
-cunoasterea implicatiilor
-producatori de negative in cazul utilizarii de
nutreturi
materii prime contaminate cu
-crescatori de
mucegaiuri asupra calitatii
animale
nutreturilor
-cunoasterea riscurilor la care
sunt expuse animalele in cazul
administrarii de nutreturi
contaminate

-Laboratoarele
de control a
furajelor,
-Institutele de
cercetare
-Universitati
de profil
-Producatori de
furaje si
crescatori de
animale
-comunitatea
stiintifica

-Creşterea încrederii
clienţilor în calitatea
încercărilor de evaluare a
calitatii furajelor şi
produselor animaliere;
- Cresterea capacitatii in
controlul de calitate a
furajelor in Romania,
premisa a prezentei
produselor romanesti pe
piata comunitara
-Asigurarea trasabilitatii pe
lantul obtinerii de alimente
de origine animala, prin
extinderea gamei de analize
a contaminantilor in furaje,
-Protejarea animalelor si
implicit a consumatorilor
prin reducerea riscurilor de
contaminare a lantului
alimentar
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nitritilor si nitratilor prin: metoda
colorimetrica cu reactivul Greiss,
metoda spectrofotometrica si
metoda cromatografica de lichide
de inalta performanta cuplata cu
schimb ionic HPLC/IC.
-Rapoarte de incercare privind
continutul de nitriti, nitrati si arsen
din furaje;
- Manual de proceduri privind
determinarea continutului de
contaminanti: nitriti, nitrati si arsen
din furaje de volum;
- Raport de validare a metodelor
analitice utilizate;
-Studiu de analiza comparativa
interlaboratoare privind
determinarea unor contaminanți
(arsen, plumb si cadmiu) din
materii prime
- Medii de cultură specifice
PN 09 – 38.02.01
Cercetări
creşterii bacteriilor acidolactice ;
biotehnologice privind - Monoculturi cu tulpini de
obținerea de produse
bacterii acidolactice selecţionate
probiotice pe bază de
din genurile Lactobacillus şi
policulturi cu tulpini
Enterococcus şi caracterizarea
selecționate de bacterii biochimică a acestora ;
acidolactice utilizate ca - Policultură cu cele 5 tulpini de
alternative naturale în bacterii acidolactice selecţionate;
creșterea păsărilor
- Produs probiotic îmbunătăţit, în
stare lichidă;
- Produs probiotic pe suport de
nutreţ combinat pentru păsări
- Caracterizarea biochimică a
produsului probiotic în stare lichidă
şi pe suport de NC;
- Elaborarea tehnologiei de
obţinere a produsului probiotic în
stare lichidă şi pe suport de nutreţ
combinat în cadrul instalaţiei
biotehnologice IL-00;
- Trei produse probiotice prin
valorificarea policultuirii obținută
din tulpinile selecționate de bacterii
acidolactice (Enterococcus faecium
– T1+ Lactobacillus acidophilus T2
+ Lactobacillus acidophilus T3+
Lactobadillus plantarum T4 +
Lactobacillus casei T5);
- produs probiotic, pe baza unei
structuri îmbunătățite de tulpini
selecționate de bacterii
acidolactice, pe suport de NC
fără adaos de antibiotice și
coccidiostatice;
- obtinerea de monoculturi pure de
bacterii lactice caracterizate din

- crescători de
păsări în sistem
intensiv
- producători de
aditivi furajeri
- cercetatori
- laboratoare de
profil
- producători de
aditivi cu rol
probiotic si
conservant

- creşterea competitivităţii şi
siguranţei calitatii produselor
animale;
- costuri mai reduse faţă de
antibiotice şi cocidiostatice
- îmbunătăţirea conversiei
hranei;
- stimularea sistemului
imunitar prin creșterea
rezistenței păsărilor la
îmbolnăvirile produse de
bacteriile patogene și
condiționat patogene (E. coli,
Salmonella, Mycoplasma,
etc.);
-cresterea increderii
utilizatorilor (producatori de
nutreturi, crescatori de
animale) in utilizarea
aditivilor datorita unor
explicatii logice si credibile
privind efectul acestor
preparate baza de
microorganisme vii;
-obtinerea de nutreturi de
calitate superiora cu continut
redus de contaminanti
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PN 09 – 38.02.02
Evaluarea, adaptarea şi
valorificarea complexa
de noi surse alternative
de aditivi organici în
scopul creșterii
statusului imun la
purcei după înțărcare si
îmbunătățirii calităţii
produselor animaliere
destinate alimentației
umane
PN 09 – 38.02.03
Studiul implementării
unor produși vegetali
cu rol antioxidant in
nutriția animala

punct de vedere taxonomic si
biochimic in vederea utilizarii lor
la prepararea de aditivi furajeri cu
rol conservant si probiotic;
-stabilirea parametrilor optimi de
obținere de preparate probiotice pe
baza de monoculturi (mediu, pH,
temperatura, densitate bacterii
vii/ml mediu);
- obtinerea unui aditiv furajer pe
baza de bacterii lactice vii pentru
hrana broilerilor
Recomandari nutritionale vizand
suplimentarea rețetelor de nutreț
combinat destinate purceilor dupa
intarcare si porcilor la ingrasat cu
aditivi organici si surse alternative
furajere bogate in compusi
bioactivi
- produse furajere: retete de nutret
combinat incluzand noi surse
furajere si aditivi organici cu rol
imunostimulator la porc

- identificarea de noi resurse
vegetale cu activitate antioxidanta
ridicată;
- protocolul de caracterizare a
resurselor vegetale cu activitate
antioxidanta;
-portofoliu de proceduri pentru
evaluarea polifenolilor si
identificarea de noi resurse furajere
bogate in polifenoli;
- solutii nutritionale optimizate
privind includerea de aditivi
furajeri naturali (camelina,
schinduf, extracte uleioase din
galbenele si craite (la păsări) și
peliniţa (la purcei înțărcți) si
aplicate la nivel de microtest;
- modele de noi retete furajere
pentru pasari care includ materii
prime vegetale cu capacitate
antioxidanta, bogate in celuloza;
- estimarea eficacitatii aditivilor
furajeri utilizati in hrana gainilor
ouatoare asupra calitatilor
nutritionale ale oualor prin:
obținerea de ouă cu calități
organoleptice ridicate,
imbunatatirea profilului mineral
din ou, cresterea intensitatii culorii
galbenusului, a profilului de acizi
grasi si aminoacizi);
- ghid privind beneficiile si limitele

- unități de
cercetare,
- universitati,
- MADR +
unități
teritoriale,
- crescători de
animale,
- producători de
nutrețuri,
-industria
farmaceutică

-utilizarea de catre crescatorii
de animale a noi surse furajere
bogate in compusi bioactivi cu
efecte imunostimulatoare,
anti-inflamatoare etc,
- diminuarea folosirii in
fermele zootehnice a
antibioticelor,
-diminuarea pierderilor
economice cauzate de diverse
boli la animalele de ferma.

-producatori de
nutreturi
combinate;
-crescatorii de
animale de
ferma si unități
avicole, din
diferite zone ale
tarii;
-institute de
cercetare
laboratoare de
analiza

- diversificarea activității
cultivatorilor de plante
medicinale si aromatice;
- dezvoltarea de alternative la
aditivii de sinteza;
- posibilități de obținere a
unor alimente funcționale prin
cresterea calitatii furajelor;
- optimizarea conținutului
celulozic, aspect important in
formularea rețetelor la pasari.
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care apar in cazul folosirii
plantelor cu proprietăți
antioxidante, in hrana găinilor
ouătoare;
- metodă îmbunătățită pentru
PN 09 – 38 03.01.
Determinarea efectelor determinarea digestibilității
scăderii pH-ului post- ruminale a pereţilor celulari
prandial asupra
(optimizarea intervalelor de
eficienței
prelevare, alegerea modelului
metabolismului
matematic),
energetic și proteic la
- procedură de inducere în condiţii
nivel ruminal și
controlate a acidozei ruminale
implicațiile asupra
subacute;
eficienței utilizării
- stabilirea efectelor acidozei
rațiilor la rumegătoare subacute asupra digestiei pereților
celulari la nivel ruminal
- estimarea efectelor scăderii postprandiale a pH-ului ruminal
(specifică acidozei ruminale
subacute) asupra degradabilităţii
ruminale a unor nutreţuri
concentrate frecvent utilizate în
România
- determinarea efectelor SARA
asupra proteolizei ruminale
- estimarea utilizării ruminale a
unor subproduse în condițiile unor
tulburări metabolice ruminale –
consecință a furajării intensive
- estimarea efectului cumulat al
mai multor factori acidogeni, cu
accent pe granulometria
ingredientelor rației
- modele de raţii şi recomandări
nutriţionale pentru crescătorii de
rumegătoare
- ghid practic conținând
recomandări de evitare a acidozei
ruminale subacute
- determinarea compozitiei chimice
PN 09 – 38 03.02
Cercetări privind
si a digestibilitatii plantelor verzi
evaluarea nutriţională a din plantele furajere studiate;
unor noi hibrizi
- estimarea potenţialului energetic
autohtoni de plante
(UNL/UNC) şi proteic (PDI)
furajere rezistente la
utilizând modelul matematic de
secetă utilizate în hrana simulare a metabolismului al celor
rumegătoarelor
două soiuri de mei însilozat.
- modele de raţii pentru
rumegătoare;
- recomandări pentru fermieri pe
baza rezultatelor proiectului;

- ferme de
rumegatoare
- producatori de
aditivi furajeri
- fabrici de
nutreţuri
combinate
- producători de
nutrețuri;
- procesatori de
plante în scop
alimentar și
non-alimentar
- asociații
profesionale;
- institute si
statiuni de
cercetare,
- universitati de
profil

- scăderea incidenţei acidozei
ruminale subacute şi, prin
urmare, creşterea eficienţei
utilizării raţiilor pentru
rumegătoare
- reducerea pierderilor cauzate
de efectele secundare ale
hrănirii intensive a
rumegătoarelor;
- creșterea competitivității
creșterii rumegătoarelor prin
creșterea eficienței furajării
acestora
- stimularea valorificării
subproduselor de la
procesarea alimentară / nonalimentară a plantelor
- creșterea eficienței furajării
și implicit creșterea
profitabilității exploatațiilor
zootehnice (aplicabil la
rumegătoare)
- diminuarea efectelor creșterii
animalelor asupra mediului
(mai puțini nutrienți excretați)
– aplicabil la unitățile cu un
raport ridicat animale / unitate
de suprafață

Fermieri
crescători de
vaci, capre, oi
din zona de sud
a României sau
din alte zone
secetoase cum
ar fi partea de
sud est,
(Moldova)

- obţinerea datelor privitoare
la coeficienţii de
digestibilitate ai substanţei
organice şi energiei şi în
ultimă instanţă cunoaşterea
valorii nutritive date în PDI şi
UN pentru producţia de carne
şi de lapte – dă posibilitatea
alcătuirii unor raţii de hrană
pentru taurine, ovine şi
caprine în diferite faze
fiziologice. Aceste raţii bazate
pe siloz de mei vor constitui
suportul energetic şi proteic al
cerinţelor acestor animale şi în
condiţiile anilor cu precipitaţii
reduse, secetoşi, putând
înlocui în mare parte silozul
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PN 09 – 38 03.03.
Valorificarea sorgului
boabe în alimentația
tineretului taurin la
îngrăşat, ca alternativă
la porumb şi orz, în
zonele neirigate de
câmpie

PN 09 - 38 04.01

de porumb, utilizat
preponderent în sistemele de
stabulaţie mai ales la vacile de
lapte.
- realizarea unui ghid care să
cuprindă noţiuni de bază
referitoare la utilizarea unor
plante rezistente la secetă
reprezintă un suport tehnic
crescătorilor de animale din
zonele agricole importante de
la câmpie, care le permite
mentinerea eficienței
economice a exploatațiilor
- cuantificarea efectelor
- Fabrici de
- Valorificarea superioară a
administrării sorgului boabe inclus nutreţuri
materiilor prime furajere;
în diferite proporţii în amestecul de combinate;
- Diminuarea perioadei de
nutreţ combinat la tineretul taurin - Crescători de creştere a taurinelor prin
la îngraşat, ca sursă furajeră bogată taurine din
asigurarea cerinţelor
în elemente minerale (calciu şi
zonele neirigate nutriţionale corespunzătoare
fosfor).
din câmpie.
rasei şi categoriei de greutate;
- eficienţa economică a hrănirii;
- mici şi mari
- Reducerea costurilor cu
- soluţii nutriţionale mai simple şi proprietari de
nutreţurile combinate pentru
uşor de aplicat, care să garanteze
ferme
taurinele la îngrăşat cu
obţinerea de performante
agro+zootehnic aproximativ 1 - 5% prin
superioare;
e in special din utilizarea altor surse de
- soluţii de hrănire alternative, cu
zonele
cereale energetice în locul
sorg boabe macinat in locul
secetoase din
celor clasice;
cerealelor clasice, desfasurate în
sudul ţării;
- îndrumarea fermierilor
etapele anterioare, cu cele calculate - administrapentru folosirea in raţii şi a
prin intermediul modelului
tori de asociaţii altor surse de cereale
matematic de simulare a proceselor agricole;
energetice cum ar fi sorgul
fiziologice ale producţiei de carne - potenţiali
boabe în locul celor clasice;
la această categorie.
întreprinză-tori - Echilibrarea raţiilor care au
- stabilirea compoziţiei chimice
sau investitori în componenţă silozuri şi
brute a muşchiului Longissimus
în înfiinţarea
nutreţuri concentrate bazate pe
dorsi provenit de la tineret taurin
unor fabrici de sorg boabe pentru o eficienţă
mascul pentru carne;
nutreţuri
maximă a conversiei hranei.
- formule de recepturi de nutreţuri combinate.
- utilizarea raţională a
combinate pentru taurinele supuse
nutreţurilor în hrana
îngrăşării, optimizate şi eficiente,
rumegătoarelor destinate
pe baza de sorg boabe;
îngrăşării prin folosirea la un
- cuantificarea efectelor
nivel cât mai ridicat a
administrării sorgului boabe inclus
nutreţurilor de volum în
în diferite proporţii în amestecul de
paralel cu o diminuare a
nutreţ combinat la tineretul taurin
concentratelor;
la îngraşat, atât asupra calităţii
- eficientizarea alimentaţiei
carnii cât şi a starii de sănătate.
taurinelor prin reducerea
- eficienta nutritionala a utilizarii
costului furajelor.
ratiilor pe baza de sorg la diferite
- completarea gamei de
rase si categorii de animale.
nutreţuri prin utilizarea unor
noi soiuri de sorg boabe în
scopul îmbunătăţirii
producţiilor zootehnice
concomitent cu menţinerea
performanţelor bioproductive.
- Strategie de alimentaţie bazată pe - crescători de - Diversificarea productiei.
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Îmbunătățirea calităţii
nutriționale a cărnii de
porc prin utilizarea de
materii prime furajere
ecologice cu efecte
benefice asupra stării
de sănătate a
consumatorilor

-

-

-

-

-

-

-

utilizarea unor ingrediente
furajere ecologice.
Recepturi de nutreţ combinat
bazate pe materii prime furajere
ecologice, optimizate şi eficiente
capabile să manipuleze valoarea
nutriţională a cărnii.
Caracterizarea din punct de
vedere al compozitiei chimice
brute a carnii de la porc în cazul
hrănirii cu nutret combinat pe
baza de ingrediente ecologice.
Studiu privind stabilirea efectelor
adaosului srotului de camelina
asupra caracteristicilor
nutritionale ale carnii de porc.
Studiu privind efectele srotului
de camelina si rapita asupra
profilului metabolic si
raspunsului imun la porci.
Tehnologie nutrițională bazată
pe utilizarea tescovinei uscate în
hrana porcilor în îngrășare –
finisare.
ghid practic care sintetizează
rezultatele proiectului.
Tehnologie nutriţională bazată pe
utilizarea subproduselor de nucă.
Recomandări privind utilizarea
tescovinei uscate în hrana
porcilor la îngrăşat.
estimarea efectelor unor resurse
proteice / subproduse (făina de
guar, subprodus de rapiță,
alternativ la sursele clasice.
asigurarea fundamentului
tehnico-științific necesar pentru
optimizarea managementului
nutrițional în ferme cu efecte
implicite asupra eficientizării
sectorului de creștere a porcilor.

porcine,
-nutriționiști
- industria
alimentară
-producatorii de
nutreturi
combinate,
Medici
veterinari
- SC
Suinpanagro
SRL – Peris
- Biobaza
INCDBNA
Balotesti,
- Asociatia
Producatorilor
de Carne de
Porc din
Romania
- industria de
vinificaţie/sucur
i

- accederea pe noi nise de
piata.
- Protejarea mediului
inconjurator.
- Rezultatele obtinute servesc
la o mai buna intelegere a
proceselor biochimice la
porcii in finisare pentru
estimarea statutusului
fiziologic si aprecierea starii
de sanatate.
- Cresterea calitatii carnii
/îmbunătățirea profilului de
acizi grași / si a
performantelor
bioproductive care duc
implicit la cresterea
clientelei si a veniturilor
inregistrate.
- Valorificarea unor resurse
furajere
- Cresterea statusului imun ca
efect secundar al utilizarii
anumitor subproduse in
furajarea porcinelor.
- Valorificarea superioară a
subprodusului tescovină
uscată, ca o sursă valoroasă
de antioxidanţi naturali în
hrana porcilor în îngrășarefinisare.
- Performante bioproductive
similare combinate cu
îmbunătățirea calităţii
produselor, la nivelul
recomandat de includere a
tescovinei în nutrețul
combinat .
- noi piețe de desfacere pentru
industria de
vinificaţie/sucuri/ alimentară
(cofetării/patiserii)
- Productivitate ridicată
datorită prețului redus al
hranei cu adaos de nucă, pe
fondul obținerii unor
performanțe superioare.
- Productivitate ridicată
datorită prețului redus al
hranei cu adaos de
subproduse (făina guar).
- Acces online la bază de date
completată cu informații
privitoare la caracteristicile
nutriționale ale unor
ingrediente furajere noi sau
mai puțin cunoscute.
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PN 09-38 04.02
Analiza genetica a
caracterelor de
producție si reproducție
la oile din rasa Tigaie
cu capul negru de
Teleorman si utilizarea
rezultatelor pentru
selecție

PN 09-38 04.03
Îmbunătățirea
metodologiei de
apreciere a producţiei
de carne la ovinele
Carabașă utilizând
procedeul non invaziv
cu ultrasunete

- estimarea parametrilor morfoproductivi ai rasei Ţigaie cu cap
negru de Teleorman
- parametrii genetici: heritabilitate,
corelații fenotipice, genotipice şi de
mediu pentru caracterele de
reproducţie şi pentru producţia de
carne la rasa de ovine Ţigaie cu cap
negru de Teleorman
- determinarea polimorfismului
unor proteine marker din lapte la
oile din rasa Ţigaie cu cap negru de
Teleorman.
- expresia unor gene implicate în
calitatea laptelui prin analiza PCR
in timp real.
- Modalităţi suplimentare de
evaluare a productiei de carne la
ovine care sa contribuie la
estimarea parametrilor genetici si a
componenţilor de covarianta pentru
greutatea corporala a acestora
- Studiu privind estimarea
parametrilor genetici si a
componentilor de covarianta pentru
greutatea corporala la ovine
- Studiu comparativ intre metoda
clasica si metoda non-invaziva cu
ultrasunete pentru imbunatatirea
evaluarii productiei de carne la
ovinele Cap Negru de Teleorman
- Metoda ecografica de evaluare a
calitatii carcaselor la ovinele
destinate productiei de carne.
-Studiu de identificare a markerilor
moleculari (miostatina) pentru
producția de carne la rasa de ovine
Cap Negru de Teleorman și
corelarea acestora cu nivelul și
calitatea producției de carne
-Ecuatii de regresie multipla pentru
estimarea cantitatii de carne in
carcasa si pe regiuni de transare;
-Studiu de determinare si
identificare a polimorfismului
markerilor moleculari corelați cu
producția de carne si anume
miostatina (MSTN ) si calpastatina
(CAST) pentru îmbunătățirea
corelate cu cantitatea si calitatea
carnii, cu rol important in
clasificarea carcaselor

Comunitatea
ştiinţifică
naţională şi
internaţională
din institute de
cercetare şi
unităţi de
învăţământ
superior
Asociaţiile de
creştere a
ovinelor şi de
către fermierii
de ovine

- crearea de ferme comerciale,
crearea de noi locuri de
muncă, creşterea nivelului de
trai.
- creşterea ovinelor va deveni
o activitate rentabilă din punct
de vedere al raportului
calitate/ preţ care va conduce
la plata corectă şi stimularea
fermierului din România
- asigurarea securităţii
alimentare la nivel naţional
- posibilitatea de a exporta
produse (lapte, carne, lână)

- Crescătorii de
ovine, asociatii
ale crescatorilor
de ovine si
caprine
- Asociatia de
crestere a
ovinelor si
caprinelor
Teleorman
- Institutele si
statiunile de
cercetare pentru
ovine
-Studenti
-Cadre
didactice

- Valorizarea diversităţii
genetice a rasele de ovine din
România.
- Adoptarea acestei metode la
nivel naţional asigură o
estimare mai rapidă şi mai
precisă, din punct de vedere
calitativ si cantitativ a
producţiei de carne la ovine,
cu aplicabilitate in selectia si
ameliorarea acestora.
- Cresterea economica prin
sporirea veniturilor
crescătorilor de ovine prin
utilizarea metodei ecografice
pentru o mai buna evaluare,
estimare si clasificare a
carcaselor de miel in
concordanta cu noile cerinte
UE privind bunastarea
animalelor si sanatatea
consumatorilor
- Clasificarea indivizilor
selecționați prin utilizarea
metodei ecografice se poate
face la o vârsta mai timpurie,
micșorând astfel costurile cu
întreținerea candidaților la
selecție si intervalul de
generație.
-Toate aceste activitati de
cercetare vin ca sprijin si
consultanta in folosul
crescatorilor de ovine pentru a
le usura munca de selectie si
ameliorare.
-Valorificarea mai eficienta si
mai rapida a indivizilor
valoroși destinați reproducției
pentru carne la ovine prin
utilizarea metodei PCR RFLP
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de identificare a markerilor
corelați cu producția de carne.
- studii bibliografice;
- producatorii
- diversificarea productiei
PN 09 - 38 05.01
Cercetări privind
- fise tehnice pentru producerea de de nutreturi
- accederea pe noi nise de
utilizarea surselor
nutreturi combinate pentru gaini cu combinate;
piata
organice de
continut redus de minerale
- organismele
- protejarea mediului
microelemente in hrana adaugate;
guvernamentale inconjurator
păsărilor (găini
- protocoale experimentale;
interesate in
- cresterea competitivitatii
ouătoare si pui de
- rapoarte experimentale pentru
protejarea
- obținerea de ouă cu calități
carne) ca alternativa
studiile de apreciere a
mediului;
nutriționale certificate, in
nutrițională de protejare biodisponibilitatii mineralelor din - crescători de condițiile diminuării
a mediului prin
chelatii organici utilizati in hrana păsări,
concentrației de minerale in
reducerea mineralelor puilor de carene si a gainilor
- asociații
dejecțiile găinilor ouătoare
din dejecții
ouatoare;
profesionale de - îmbunătățirea performantelor
- solutii nutritionale care au in
profil;
zootehnice ale puilor de carne
componenta surse organice
- producători de crescuți in condiții de stres
chelatate de Fe, Cu, Mn si Zn,
aditivi furajeri termic ridicat si diminuarea
pentru: pui de carne, crescuți in
concentrației de minerale in
condiții de stres termic ridicat;
dejecții
pentru mineralizarea osului,
- limitarea adaosului de săruri
folosind nivele reduse de
minerale anorganice in rațiile
microelemente (Cu, Fe, Mn, Zn)
găinilor ouătoare prin
chelatate si imbunatatirea calitatii
creșterea gradului de absorbție
carnii de pui prin includerea
a mineralelor din hrana
chelatilor organici de Cu, Fe, Mn
datorita prezentei in rație unor
si Zn in retete imbogatite in acizi
biofactori (inulina;
grasi polinesaturati si găini
topinambur).
ouătoare prin înglobarea unor surse
- valorificarea superioara a
organice de minerale, in prezența
produselor naturale si
unor biofactori de potențare a
diversificarea producţiei
absorbției mineralelor (inulina);
firmelor producătoare de
concentrației de microelemente de
aditivi furajeri;
Cu si Zn (metale grele) cu nivelului
- soluții nutriționale bazate
si surse diferit, din corpul găinilor
pentru diminuarea
- ghid privind solutiile nutritionale
concentrației de Cu si Zn
pentru pasari cu chelati ai
(metale grele ) din dejecții,
mineralelor cu aminoacizi,
fără a afecta statusul celor
tehnologia de furajare si rezultatele
doua microelemente in
obtinute
organismul găinilor.
- recomandări privind eficienta
- promovarea agriculturii
folosirii surselor organice de
sustenabile prin elaborarea
microelemente in hrana păsărilor
unor soluții nutriționale
(găini ouătoare si pui de carne) ca
moderne care sa asigure
alternativa nutrițională de protejare
bunăstarea păsărilor, siguranța
a mediului prin reducerea
alimentelor si sa reducă
concentrației mineralelor din
impactul poluant al sectorului
dejecții
creșterii păsărilor asupra
- recomandari privind eficienta
calităţii mediului.
microelemetelor chelatate in
- eficentizarea folosirii
asigurarea unui raport optimizat
mineralelor chelatate
intre productia de oua/ calitate ou
-imbunatatirea performantelor
/protejarea mediului/pret de cost al
productive
furajului si al oului
-diminuarea concentratiei de
metale grele (Cu, Zn) in
dejectii
-diminuarea factorilor de risc
de poluare a mediului
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- asigurarea mineralizarii
corespunzatoare a osului
- diminuarea pierderilor
datorate leziunilor tibiei
puilor
- producerea de carne de pui
(piept) imbogatita in acizi
grasi polinesaturati omega 3

4.3.Participarea la colaborări internaționale:
Nr.
crt

Denumirea
programului
internațional

Ţară şi / sau
unităţi
colaboratoare

1

FP7

Serbia,
Germania,
UK, Lituania

2

FP7

UK – coord.,
alte 9 ţări

3

FP7

4

FP6

5

EUREKA

Austria –
coordonator,
alte 15 de ţări
Austria,
Germania,
Belgia, Turcia,
Olanda,
Ungaria, Italia
Serbia,
Slovenia

6

Euroagri +
EGSE

Slovenia

7

ERASMUS

8

DANUBE

9

COST

Polonia, Italia,
Ungaria,
Turcia
Germania,
Slovacia,
Ungaria,
Serbia,
Croatia,
Austria, etc.
Italia, Irlanda,
Franta, Spania,
Elveţia,
Finlanda,
Serbia,
Bulgaria,
Lituania, etc

Denumire proiect

Reinforcement of FEED-TO-FOOD
Research Center at Institute for Food
Technology of the University of Novi
Sad
FP7 SOLID “Sustainable Organic and
Low-input Dairying”

Valoarea
proiectului (euro)
Total
Valoare
proiect
institut
950.000
49.000

5.000.000

138.000

FP7 FoodSEG

800.000

35.000

Healthy Feed for Safety – Dissemination
of research results of EC funded
research on feed quality (FeedSEG)

400.000

20.000

VEG4EGG E! 8686 -Valorisation of the
wine processing by-products as natural
antioxidants for the layer diets rich in
polyunsaturated fatty acids
E! 5008 - Eggshells processing and
eggs with functional food properties
production
2014-1-PL01-KA202-003496 Rational
Livestock Nutrition in Rural Areas

1.237.500

135.000

150.000

150000

n.d.

35000

Technology for ensuring the integrity of
food in the Danube region (DanuInteg)
(in curs de contractare)

n.d.

n.d.

'Feed for Health' (FA0802)

n.d.

n.d.
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10

COST

11

COST

12

COST

13

FACCE-JPI

14

proiect
bilateral
proiect
bilateral

15

16

proiect
bilateral
RFR

17

Danemarca,
Finlanda,
Canada,
Franța, UK,
Ungaria,
Grecia, Italia,
Irlanda,
Olanda, Noua
Zeelanda, etc.
Italia, Franta,
Germania,
UK, Austria,
Croatia,
Danemarca,
Polonia,
Suedia,
Norvegia,
Spania
Danemarca,
Finlanda,
Canada,
Franța, UK,
Ungaria,
Grecia, Italia,
Irlanda,
Olanda, Noua
Zeelanda, etc.
UK ,
Germania,
Israel, Franta,
Austria, Italia,
Belgia,
Danemarca,
Olanda,
Spania, etc.
Grecia
Slovacia

Vietnam
Franţa

Health and Welfare of Dairy Animals
(DairyCare)
FA1308/2013
(in curs de contractare)

n.d.

n.d.

European network on the factors
affecting the gastro-intestinal microbial
balance and the impact on the health
status of pigs (PiGuNet)
FA1401/2014.

n.d.

n.d.

Health and Welfare of Dairy Animals
(DairyCare)
FA1308/2013

n.d.

n.d.

FACCE MACSUR - Modelling
European Agriculture with Climate
Change for Food Security

-

-

Use of natural extracts in control of
mycotoxins within food chain
The effects of the processing techniques
on the quality and feeding value of
cereals and their by-products used in
ruminant feeding
Valorisation of distillers’ byproducts as
feedstuffs
Effect of mycotoxins in pig - II

5000

5000

20000

9000

132000

12000

50.000

12.000

4.4. Articole (numai cele publicate în reviste cu referenţi de specialitate):
Nr.
crt.
1

Denumirea publicaţiei
- în ţară:
Lucrări stiintifice USAMV Bucuresti.
Seria D Vol LII Zootehnie Animal
Science. P 136, 20, 2009

Titlul articolului
Ciuca Nicoleta, Mihaela Hăbeanu, Veronica Hebean
- Chemical composition and nutritive value of some
ingredients for pig nutrition obtained ecological and
conventional
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2

Lucrari Stiintifice USAMV Bucuresti, Hăbeanu M., Hebean V., Lefter N.A., Ropotă M.,
Serie Zootehnie, vol. 53. pag. 844 -849. Panait Al. M.
2010.
Effect of dietary n-3 polyunsaturated fatty acids on
Longissimus dorsi and Semitendinosus muscle in pigs.

3

Scientific papers. Romanian Academy,
DAGENE- 2010/ Brazi

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

14

15

Mihaela Habeanu, Veronica Hebean, Nicoleta
Lefter, Mariana Ropota, Smaranda Pop
-Effects of some oleaginous ecologic ingredients on pig
meat quality
Buletin of University of Agricultural
Marin D.E.,Taranu I., Stancu M. Matei C. - Optimal
Sciences and Verinary Medicine Clujcell culture conditions for IgG synthesis by swine
Napoca., 67, (1-2), 467
peripheral blood mononuclear cells.
Buletin of University of Agricultural
Taranu I., Marin D.E., Stancu M. - Effect of dietary
Sciences and Verinary Medicine Clujplant extracts on splenic cytokine response in pigs after
Napoca., 67, (1-2), 479
weaning
Dorica Voicu, Ilie Voicu, Veronica Hebean, Mihaela
Scientific papers, Seria D, Vol. III,
Hăbeanu, Ciuca Nicoleta - Preliminary research on
USAMV-Animal Science, ISSN 1843the nutritive value of sorghum grains in fattening steers
6048, pag.109 – 114.
diets.
Revista de Zootehnie, nr. 1/ianuarieTaranu I., Marin D.E., Motiu M, Untea A et al. martie, 2010. P 25-32.
Extractele din plante si efectul lor asupra profilului
metabolic sanguin si a bidisponibilitatii unor
micronutrienti esentiali la purcei intarcati.
Revista de Zootehnie, Anul VII, nr.1/
Olteanu Margareta - Nitritii si Nitratii, substante
ianuarie-martie,ISSN 1842-1334, pag. 37- nedorite in materiile prime furajere”
41
Romanian Biotechnological Letter. Vol Mihaela Habeanu, Veronica Hebean, Ionelia
16. Nr. 5 /2011/ 5564-5571.
Taranu, Mariana Ropota, Nicoleta Lefter, Daniela
Marin. - Dietary ecologic camelina oil – a beneficial
source of n-3 PUFA in muscle tissue and health status
in finishing pigs.
Archiva Zootechnica 14-1/ 5-12/2011
Mihaela Habeanu, Veronica Hebean. Al. Nagy,
IoneliaTaranu, Nicoleta Lefter, Daniela Marin, H.
Grosu -The dietary omega -3 PUFA alters metabolic
and immunologic serum profile in Mangalitsa pigs in
extensiv rearing system
Revista de Zootehnie, 2011, ISSN 1842- C Dragomir. Acidoza ruminală subacută: 1.
1334
Declanşare, efecte, dinamică postprandială
Revista de Zootehnie, 2011, ISSN 1842- C Dragomir. Acidoza ruminală subacută: 2. Factori de
1334
influenţă şi tehnici de prevenire
Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie, Ed. Tatiana Dumitra Panaite, Arabela Elena Untea,
“Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, 2012, Camelia Papuc, Eugenia Mircea, Pop Ionita, Nicoleta
pag.161-166
Lefter - Effects of the dietary sweet wormwood
(Artemisia annua) given to weaned piglets on their
bioproductive parameters
Revista de Chimie, vol. 63, nr. 2, Camelia Papuc, Maria Crivineanu, Valentin
pag.193-198 (2012)
Nicorescu, Corina Predescu, Eugenia Rusu (Mircea)
(2012) - Scavenging activity of reactive oxygen species
by polyphenols extracted from different vegetal parts of
celandine (Chelidonium majus) chemiluminescence
screening
Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie, Ed. Eugenia Mircea, Arabela Untea, Rodica Diana
“Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, 2013, Criste, Nicoleta Lefter - Decreased dietary Cu, Fe, Mn
pag.503-508
and Zn levels in the diets for weaned piglets which
include wild flora plants

39

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie, Ed. T. Panaite, A. E. Untea, R. D. Criste, M. Ropota, I.
“Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, 2013, Varzaru, C. Papuc, N. C. Predescu - Efectul
pag.92-97
suplimentelor de crom picolinat in ratiile porcilor la
ingrasat asupra parametrilor de calitate ai pulpei de
porc
Revista de Chimie, vol. 64, nr. 7, Iulia Varzaru, Arabela Elena Untea, Teodor
pag.673-679 (2013) IF 0,599
Martura, Margareta Olteanu, Tatiana Panaite, Maria
Schitea si Ilie Van - Development and validation of an
RP-HPLC method for methionine, cystine and lysine
separation and determination in corn samples
Bulletin USAMV 70(1-2)/2013. Print Ciucă (Lefter), N., Drăgotoiu D., Gheorghe A.
ISSN 1843-5262; e-ISSN 1843-536X
Ciurescu G. and Hăbeanu M. Effect of the dietary
by-product Camelina meal on performances and
carcass quality of TOPIGS pigs
Lucrări Ştiinţifice - Seria Zootehnie,
Gabriela Maria Cornescu, Rodica Diana Criste,
University of Agricultural Sciences and Arabela Elena Untea, Tatiana Dumitra Panaite,
Veterinary Medicine Iaşi, vol. 60, 2013
Margareta Olteanu. Supplementation of manganese
and zinc in laying hens diet improves eggshell quality
Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie, Ed. Panaite Tatiana, Cornescu Maria Gabriela, Criste
“Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, 2014,
Rodica - Effect of fenugreek supplements to high fatty
acids diets on layer performance
Anale IBNA, vol 30 (2014)
Mihaela Habeanu, Anca Gheorghe, Lefter Nicoleta,
Ropota Mariana - Subproduse de nucă – ingrediente
furajere cu potențial nutrițional valoros în hrana
tineretului porcin
Scientific Papers Animal Science, 2014,
Cornescu Gabriela Maria, Grosu H., Untea Arabela
vol. 62, pg.153-157;
Elena, Panaite Tatiana Dumitra, Bercaru Anca
Absorption coefficients assessment of Cu and Zn
organic trace elements and their deposition in egg yolk
Bulletin of University of Agricultural
Gabriela M. Cornescu, Horia Grosu, Arabela E.
Sciences and Veterinary Medicine ClujUntea, Tatiana D. Panaite si Anca Bercaru
Napoca. Animal Science and
Effects of manganese and iron organic sources in
Biotechnologies, Vol 71, No 2 (2014),
layer diets on nutritional quality of eggs
pg. 287-288
Archiva Zootechnica, 17(1), 21-28
Arabela Elena Untea, Tatiana Dumitra Panaite,
Gabriela Maria Cornescu - Study on the relation
between dietary Cr (III) and the metabolism of other
trace minerals (Cu, Fe, Mn, Zn) in growing pigs
Revista de Zootehnie, nr. 4, 2015, ISSN Arabela Elena Untea, Mariana Ropota, Tatiana
1842-13334
Dumitra Panaite, Margareta Olteanu - Studiul
influentelor suplimentelor de crom trivalent administrat
in ratiile porcilor, asupra compozitiei chimice a
principalelor organe
Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie, Ed. Mariana Ropotă, Ana Cişmileanu, Smaranda
“Ion Ionescu de la Brad”, CD-ROM ISSN Toma, Iulia Vărzaru - Optimisation of the GC
2284-6964, p.320-324, Iasi, 2015.
method for assessing volatile fatty acids in rumen
liquid
Revista de Zootehnie, nr. 4, 2015, ISSN
Cristina Tabuc, Mihaela Habeanu - Cercetari privind
1842-13334
efectele unei monoculturi de Lactobacilus plantarum
asupra purceilor in criza de intarcare
Revista de Zootehnie, nr. 4, 2015, ISSN Dorica Voicu - Aspecte practice privind utilizarea
1842-13334
sorgului boabe în amestecul de nutreţuri concentrate
pentru hrănirea taurinelor supuse îngrăşării ca
alternativă la cerealele clasice
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Revista de Zootehnie, nr. 4, 2015, ISSN Rodica Ștefania Pelmuș, Gina Cecilia Pistol,
1842-13334
Cristina Lazăr, Daniela Marin, Mihail Gras, Elena
Ghiță, Mihaela Radu - Evaluarea compozitiei laptelui
si a polimorfismului unor proteine din lapte la oile din
rasa Ţigaie cu cap negru de Teleorman
Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie, Ed. Cristina Lazar, Al.M. Gras, M.C. Rotar, Gina
“Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, 2015,
Cecilia Pistol, Rodica Stefania Pelmus, Elena Ghiţă
- Evaluation of meat quality in Teleorman Black Head
by eco-graphic method and identification of calpastatin
(CAST) gene polymorphism correlated with carcass
quality
Revista de Zootehnie, nr. 4, 2015, ISSN Cristina Lazar, Al.M. Gras, M.C. Rotar, Rodica
1842-13334
Stefania Pelmus, Elena Ghiţă - Imbunatatirea
evaluarii carcaselor prin identificarea de gene marker
corelate cu productia de carne la rasa Cap Negru de
Teleorman
Archiva Zootechnica , 2015, 17:2, 77-83. Gabriela Maria Cornescu, Tatiana Dumitra
Panaite, Arabela Untea, Rodica Diana Criste. Study
concerning the effects of using organic trace mineral
supplements (Mn and Zn) on egg quality
Archiva Zootechnica (acceptata pentru
Criste Rodica Diana, Tatiana Dumitra Panaite,
Mariana Ropota, Iulia Varzaru, Maria Cornescu publicare)
The use of camelina meal in diets of broilers
Archiva Zootechnica, 18(1), pag. 53-64
C.Panaite, D.Dragatoiu, R. Marti, T. Panaite - Use
of high fibre feedstuffs in layer diets starting with the
starter stage
Analele IBNA, vol. 31, pag 1-6
Cătălin Dragomir, Smaranda Toma - Acidoza
ruminală subacută: recomandări nutriționale
Analele IBNA, vol. 29, pag 23-28, 2013 I. Voicu, Eugenia Mircea, Dorica Voicu, Andreea
ISSN 1016-474X
Vasilachi - Evaluarea potențialului energetic si proteic
al unor noi hibrizi de plante rezistente la secetă (sorg
zaharat însilozat).
Analele IBNA, vol. 29, pag 87-95, 2013 I. Voicu, Eugenia Mircea, Dorica Voicu ISSN 1016-474X
Recomandări privind utilizarea sorgului zaharat în
hrana rumegătoarelor.
Revista de Zootehnie, nr. 4, 2015, ISSN Mihaela Hăbeanu & Anca Gheorghe. Ingrediente
1842-13334
furajere proteino-oleaginoase ca alternative cu potențial
nutrițional valoros pentru hrana suinelor.
Archiva Zootechnica (acceptata pentru Mihaela Hăbeanu, Nicoleta A. Lefter, Mariana
publicare in 2016)
Ropotă, Anca Gheorghe. Effects of the camelina cake
on fatty acids composition in different organs of the
Topigs.
Revista de Zootehnie, nr. 4, 2015, ISSN Gheorghe Anca, Lefter Nicoleta-Aurelia, Hăbeanu
1842-13334
Mihaela, Ciurescu Georgeta. Camelina – alternativă
furajeră
oleaginoasă
valoroasă
în
hrana
monogastricelor.
- în străinătate:
Feedinfo News Service, October 10, 2009

C Dragomir - Subacute Ruminal Acidosis – An
Inconspicuous Digestive Disorder Hurting the Dairy
Sector.
Proceeding.
XIV
International Habeanu Mihaela, Hebean Veronica , Taranu
symposium Feed Technology. 19-21 oct. Ionelia, Marin Daniela, Lefter Nicoleta
2010. pg.17-23 ISBN. 978-86-7994-021- - Effects of the dietary ecologic camelina oil on blood
6
plasma composition inn finishing pigs
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Biotechnology in Animal Husbandry,
2010, vol 26, 1-2, pag. 13-21, BelgradeZemun
Biotechnology in Animal Husbandry,
Belgrade-Zemun, vol 27 (4), p 14771487, 2011

E. Ghita, C. Lazar, R. Pelmus, I. Voicu, 2010 Comparative research on the fattening
aptitudes of
the growing lambs of local Romanian breeds
Ghiţă E., Lazăr C., Pelmus R. S., Ropota M.,Voicu
I.,
Research on the improvement of the meat
production in the romanian Teleorman black head
sheep by crossing with meat breeds.
Biotechnology in Animal Husbandry, pag. Untea A.E., Olteanu M., Maros I., Criste R.D.
759-769, 2011.
Decrease of Cu and Fe concentration from broiler
droppings using dietary organometallic compounds
Czech Journal of Animal Science; CJAS, Taranu I., Marin D.E., Untea A., Janczyk P.,
pag. 332-343, 2012
Motiu,M ., Criste R.D., Souffrant W.B - Effect of
dietary natural supplements on immu.ne response and
mineral bioavailability in piglets after weaning
Biotechnology in Animal Husbandry, C. Dragomir, Smaranda Toma, Jovanka Levic. The
Vol.27, No.3, 571-582
effect of byproducts from the corn grain processing on
the postprandial dynamics of rumen pH
Toxin Rewievs, vol 31, no 3-4, pp 32-43, Marin Daniela, Ionelia Taranu – Overview on
2012
aflatoxins and oxidative stress
Proceedings of the 6th Central European
A. E.Untea, T. D. Panaite, R. D. Criste, M. Ropota,
Congress on Food, Novi Sad, Serbia, pag. M. Olteanu, D. Ivanov, N. Spasevski - Effect of the
1648-1656
high polyunsaturated fatty acids layer diets
supplemented with antioxidants on the cholesterol level
of egg
Turkish Journal of Chemistry
Iulia Varzaru, Arabela Elena Untea, Teodor
Martura, Margareta Olteanu, Maria Schitea si Ilie
Van - Validation of a HPLC-RP method for
methionine, cystine and lysine and its use on different
types of corn (trimis la revistă)
Czech Journal of Animal Science, vol. Untea A.E., R.D. Criste, I. Taranu, W.-B. Souffrant,
58(8), 369-374, 2013, IF 0,922
P. Janczyk, L. Vladescu and C. Dragomir Availability of microelements in recently weaned
piglets fed diet supplemented with inulin
Indian Journal of Animal Sciences, Pelmuş R.S., Pistol G.C., Lazar C., Grosu H.,
83(11): 1183-1186, 2013
Gras M.A., Ghita E. - Genetic parameters for
growth traits of Romanian Teleorman Black Head
Tsigai sheep.
Food and Chemical Toxicology. 58. 408– Marin, D.E., Pistol G.C., Neagoe I.V., Calin L.,
415, 2013, IF 3.010
Taranu I. - Effects of zearalenone on oxidative stress
and inflammation in weanling piglets.
Pig International – published on Mihaela Hăbeanu & Ionelia Ţăranu. Camelina oil
www.WATTAAgNet.com/ July-August enhances the nutritive value of pig meat.
2013
Italian Journal of Animal Science
Cornescu Gabriela Maria, Criste Rodica Diana,
Untea Arabela, Panaite Tatiana Dumitra.
Nutritional solutions development to obtain trace
elements minerals enriched eggs (in recenzie)
Proceedings of XV-Ith International Untea A.E., Panaite T.D., Varzaru I., Olteanu M.,
Symposium
“Feed
Technology” Cornescu G.M., Ropota M.; Effects of Cr (III)
(FoodTech2014), pag. 182-187, 2014
supplements in growing pig diets on nutritional quality
of loin (Longissimus Dorsi)
Plosone (ISI, IF=3.7), October 2014 | I. Taranu, Mihail Gras, Gina Cecilia Pistol, M.
Volume 9 | Issue 10 | e110186.
Motiu, Daniela E. Marin, N. Lefter, M. Ropota, M.
Habeanu. Omega-3 PUFA Rich Camelina Oil ByProducts Improve theSystemic Metabolism and Spleen
Cell Functions in Fattening Pigs
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South African Journal of Animal Science Mihaela Habeanu - Effects of dietary flaxseed oil on
2014, 44 (No. 3), 240-244.
the muscle fatty acid composition in Mangalitsa pigs in
an extensive rearing system
Indian Journal of Animal Sciences 85 (7): Mihaela Hăbeanu, Nicoleta A. Lefter, Mariana
786–789, 2015
Ropotă, Veronica S. Chedea, Anca Gheorghe,
Smaranda M. Toma, Georgeta Ciurescu and
Cãtãlin Dragomir. Dried grape pomace influenced
fatty acids composition of Longissimus dorsi muscle
and plasma polyphenols spectrum in finishing pigs
Food and Feed Research, 42 (1), 67-72.
Gabriela Maria Cornescu, Tatiana Dumitra
Panaite, Arabela Elena Untea, Anca Bercaru, Horia
Grosu, 2015. Effects of organometallic chelates and
inulin in diets for laying hens on Mn and Fe absorption
coefficients and their content in egg and tissue,
Problems of Nutrition (Voprosy Pitaniia), Arabela Elena Untea, Iulia Varzaru, Mariana
(acceptata pentru publicare)
Ropota, Tatiana Dumitra Panaite, Gabriela Maria
Cornescu; The effects of organic chromium on adipose
anatomical parts, using pig as experimental model
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4.5. Cărţi publicate:
Nr.
ctr.

Titlul cărţii

Editura

- în ţară:
Nutritia si alimentatia suinelor destinate
productiei de carne.
Lipidele intre controverse si certitudini in nutritia
porcinelor
Stabilirea valorii nutritive a unor nutrețuri
utilizate in alimentația găinilor ouătoare prin
folosirea metodologiei elaborate in IBNA
Balotesti
Ghid privind utilizarea sorgului boabe în hrana
taurinelor la îngrăşat ca alternativă la porumb şi
orz
- în străinătate:
-

Autor principal

Ars Academica

Veronica Hebean

Ars Academica

Mihaela Habeanu

Ars Academica

Olteanu Margareta, Criste
Rodica, Panaite Tatiana

Editura Marlink

Dorica Voicu, Ilie Voicu,
Andreea Vasilachi, Răzvan
Alexandru Uţă

4.6. Manifestări ştiinţifice:
Nr.
crt.

Manifestări ştiinţifice
a) congrese internaţionale:
b) simpozioane:
c) seminarii, conferinţe;
d) workshop:
TOTAL

Număr de manifestări
18
32
11
12
73

Număr de comunicări
25
56
18
17
116
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# IN ANUL 2009
CONGRESE INTERNAŢIONALE:
60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production - Barcelona, Spania, august
2009
 Ghiţă Elena, Rebedea M., Lazar C., Pelmus R - Valorisation of the genetic diversity of the
local sheep breeds in Romania, to produce quality traits of the carcass according to market
demands
SIMPOZIOANE
VIII-th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, 25-26 septembrie 2009, Balotesti
 Ghiţă Elena, Rebedea M., Lazar C., Pelmus R - Comparative research on the fattening
aptitudes of the growing lambs of local Romanian breeds
13th International Feed Technology Symposium, Serbia, NoviSad, September 29-30, 2009
 C Dragomir (2009) - Compound Feed and Rumen Acidosis
4th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, Prague, Czech Republic, 4-6
November 2009
 Criste R., Untea A., Olteanu M., Balint L., Ionescu M. - Interlaboratory study for
measurement of Cu from 3 feed supplements
SEMINARII & CONFERINŢE
Seminarul “Actualităţi în nutriţia şi biologia taurinelor”. Baloteşti, 18 februarie, 2009
 Alexandrina Dihoru - Orientări noi în creşterea taurinelor
Seminarul “Actualităţi în nutriţia şi biologia suinelor”. Baloteşti, 24 aprilie, 2009
 Mihaela Hăbeanu - Eficientizarea furajării animalelor prin utilizarea de subproduse din
industria alimentară
 Nicoleta Ciucă - Soluţii nutriţionale privind ameliorarea calităţii cărnii de porc
 Radu Duca - Asigurarea controlului calităţii furajelor utilizate în nutriţia şi alimentaţia
suinelor
Seminarul “Actualităţi în nutriţia şi biologia păsărilor”. Baloteşti, 28 mai, 2009
 Radu Duca, Margareta Olteanu - Asigurarea controlului calităţii furajelor utilizate în
nutriţia şi alimentaţia pasarilor
WORKSHOP-URI
4thFeedSEG workshop. Parma – Italy, March 29-30, 2009
 Catalin Dragomir – Animal Food Quality & Food Related Public Health
5th FeedSEG workshop. Bucharest – Romania, September 23, 2009
 Catalin Dragomir – Relationship nutrition - animal health and its role in ensuring quality
and safety of animal products

# IN ANUL 2010
CONGRESE INTERNAŢIONALE:
Anniversary Conference – 60 Years Institute of Animal Science Kostinbrod, Bulgaria – Sofia,
November 3-5, 2010
 Catalin Dragomir, Smaranda Pop - The effects of replacing corn grains with sources of rapid
carbohydrates on the integrative parameters of rumen pH postprandial dynamics
th
61 Annual Meeting of the European Association for Animal Production - Crete, Greece, august 2010
 Elena Ghita, Cristina Lazar, Rodica Pelmus, Mariana Ropota - Comparative studies on the
aptitudes for meat production of the fattened lambs from local Romanian breeds
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SIMPOZIOANE
4th International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals, 9– 12 iunie , 2010, Saint
Petersburg, Russia
 Criste Rodica, Untea Arabela, Bercaru Anca - Reduction of the trace elements (Cu and Mn)
from layer droppings following the use of dietary chelates and amino acids
3rd International Symposium on Trace Elements and Health , Murcia, Spain, 24-27 May, 2011 –
Third topic: Trace Elements and Environmental Health
 Criste Rodica Diana, Untea Arabela, Cornescu Gabriela Maria, Bercaru Anca, Iulia Maros
– Utilizarea in hrana gainilor ouatoare a unui chelat al zincului cu aminoacizi in scopul reducerii
nivelului său in dejectii
XIV-th International Symposium Feed Technology. Novi Sad, October 19-21, 2010.
 Habeanu Mihaela, Hebean Veronica , Taranu Ionelia, Marin Daniela, Lefter Nicoleta Effects of the dietary ecologic camelina oil on blood plasma composition inn finishing pigs
39th International Scientific Symposium “Modern Animal Husbandry – Food Safety and SocioEconomic Development, USAMV Bucharest, November 11-12, 2010
 Hăbeanu M., Hebean V., Lefter N.A., Ropotă M., Panait Al. M. - Effect of dietary n-3
polyunsaturated fatty acids on Longissimus dorsi and Semitendinosus muscle in pigs.
The 9th International Symposium “Prospects for the 3rd Milennium agriculture”; Section - Animal
Science and Biothenologies, September 30 – October 2, 2010, Cluj Napoca
 Marin D.E., Taranu I, Stancu M, Matei. -Optimal cell culture conditions for IgG synthesis
by swine peripheral blood mononuclear cells.
 Taranu I., Marin D.E., Stancu M. --Effect of dietary plant extracts on splenic cytokine
response in pigs after weaning.
9th International Symposium Of Animal Biology And Nutrition, 23-24 September, Bucharest
 Catalin Dragomir – Subacute rumen acidosis (SARA): prediction and prevention
SEMINARII & CONFERINŢE & WORKSHOP-URI
Conferinta de presa- INCDBNA- Balotesti , iunie 2010

Olteanu Margareta - Schema de analiza a calitatii furajelor
Workshop “Siguranta, securitatea si suveranitatea alimentara, prezent si perspective” – Bucuresti, 16
octombrie
 Mihaela Habeanu – Lipidele, elemente de impact in nutritia animalelor, cu implicatii pentru
sanatatea umana

# IN ANUL 2011
CONGRESE / CONFERINŢE INTERNAŢIONALE:
62th Annual Meeting of the European Federation for Animal Production - Stavanger, Norway, august
2011
 Ghiţă E., Pelmus R., Lazăr C., Voicu I., Ropota M., Research on the growth and carcass
characteristics of the lambs
from the local breed Teleorman Black Head and from the hybrids
with Suffolk breed, Book of Abstracts no 17, p 241, 2011
 Lefter N., Habeanu M., Hebean V., Dragatoiu D., Possibilities to improve the lipids structure
of the pig meat during the finishing period
 Mariana Ropota, Dorica Voicu, Elena Ghita and I. Voicu- Influence of the rich PUFA
concentrate feeds on fattening lambs performance
3rd International Congress - New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production, 57 October, Belgrade, SERBIA, 2011
 Maros I., Dragomir C., Untea A.E., Olteanu M. - ,,Evaluation of the dietary protein using an
optimised HPLC method”
th
V International Conference of the Balkan Animal Federation: BALNIMALCON 2011 si Xth
International Symposium of Animal Biology and Nutrition
 Olteanu Margareta1, Criste Rodica Diana1, Surdu Ioan2 - Effect of using neutral electrolysed
water (NEW) on broiler performance
Anniversary Conference – 60 Years Institute of Animal Science Kostinbrod, Bulgaria – Sofia,
November 3-5, 2010
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 C. Dragomir. The effects of replacing corn grains with sources of rapid carbohydrates on the
integrative parameters of rumen pH postprandial dynamics
SIMPOZIOANE:
Xth International Symposium of Animal Biology and Nutrition Balotesti, October 19-21, 2011
 Dorica Voicu, I. Voicu, Anca Gheorghe, Nicoleta Lefter - Bioproductive and economic
effect of sorghum grains as alternative to other cereal grains on the performance of fattening
steers.
th
XIV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and the XXth European
Symposium on the Quality of Poultry Meat, Leipzig, GERMANIA, 4-8 septembrie, 2011
 R. D. Criste, M. Olteanu, M. Ropota, S. Toma, M. Cornescu - ,,Enrichment of the egg yolk in
omega 3 polyunsaturated fatty acids using dietary Camelina for layers”,
18th European Symposium on Poultry Nutrition, Cesme, TURCIA, 31octombrie – 4noiembrie, 2011
 Smaranda Toma, Margareta Olteanu*, Maria Cornescu, Matjaz Cervek, Iulia Maros,
Slavica Sredanovic - ,,Effects of using dietary Camelina seeds and oil on layer performance”
3rd International Symposium on Trace Elements and Health , Murcia, Spain, 24-27 May, 2011 –
Third topic: Trace Elements and Environmental Health
 Criste Rodica Diana, Untea Arabela, Cornescu Gabriela Maria, Bercaru Anca, Iulia Maros
– Utilisation of Zn chelate with amino acids in layer diets to reduce Zn excretion in droppings
Sesiunea Anuală de Referate şi Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru
Bovine, Balotesti, 17 iunie 2011
 C. Dragomir, Smaranda Pop - Efectul înlocuirii porumbului boabe cu subproduse energetice
asupra stabilitătii pH-ului ruminal

# IN ANUL 2012
CONGRESE INTERNAŢIONALE:
63rd Annual Meeting of the European Federation for Animal Production – Bratislava, Slovacia august
2012
 Ghiţă, E., Lazăr, C., Pelmus, R., Dragomir, C., Ropota, M., Mihalcea T., Gras, M., Fattening
performance and carcass traits of a local Romanian breed crossed with meat rams, Book of
Abstracts no 18, p 262, 2012
6th Central European Congress on Food, Novi Sad, Serbia, 22-25 mai 2012
 Tatiana D. Panaite, Rodica D. Criste, Camelia Papuc, Valentin Nicorescu, Mariana Ropota Antioxidant effect of marigold extract (Calendula officinalis) on layer end egg guality
SIMPOZIOANE:
International Scientific Symposium ,,BIOENGINEERING OF ANIMAL RESOURCES”, Mai, 24-25,
2012, Timisoara
 Voicu I, Mariana Ropota, Dorica Voicu, V. A. Blaj, Gabriela Cornescu - ,,Studies
concerning the variation of fatty acids profile in the milk of cows raised on improved
subalpine pastures in Bucegi Mountains”- prezentare poster
11th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, 15 noiembrie 2012, Balotesti
 Arabela Elena Untea, Rodica Diana Criste, Tatiana Dumitra Panaite, Ilie Voicu ,,Corelatii intre conţinutul de Cu si Zn din hrana purceilor intarcati si regasirea lor in
organismul animal”
 Panaite Tatiana, Criste Rodica Diana, Varzaru Iulia, Cornescu Maria – „Efectul folosirii
pulberii de catina (Hippophaë rhamnoides L.) in hrana gainilor ouatoare asupra parametrilor
fizici de calitate ai oualor”
 Cornescu Maria, Criste Rodica Diana, Varzaru Iulia, Panaite Tatiana - „Efectul
suplimentarii ratiilor gainilor ouatoare cu vitamin A asupra calitatii oualor in conditiile
prezentei srotului de camelina (Camelina sativa)”
 Ciuca–Lefter Nicoleta, Bauchart D., Thomas A., Habeanu M., Taranu I. , Ropota M,
Dragotoiu D., Durand D - Influence of dietary camelina oil and of a mixture of plant
extracts rich in antioxidants on fatty acid composition and lipoperoxidation process in
Longissimus dorsi and Semitendinosus muscles of finishing Large White pigs.
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5th International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals, 22-24 mai 2013, Avignon,
Franta
 Arabela Elena Untea, Rodica Diana Criste, Tatiana Dumitra Panaite, Mariana Ropota,
Camelia Papuc ,, Effect of CrPic supplements on carcass traits of growing-finishing pigs”prezentare poster
SEMINARII & CONFERINŢE
International Scientific Conference: Modern Zootechny - Factor of Sustainable Development, April
26-27, Iasi
 Untea A., Panaite T., Olteanu M., Maros I. - Benefits and limits of chrome supplements in
animal feeding
 Marin D. E., Taranu I., Tabuc C., Pistol G., Thomas A. - Effects of low levels of
zearalenone on the oxidative stress in weanling piglets.
 Cristina Lazar, M. Gras, Rodica Pelmus, G. Vicovan, H. Grosu - Estimation of covariance
components and of the genetic parameters for the body weight of sheep
WORKSHOP-URI
Al 6-lea Workshop de Imunonutritie, 13-18 octombrie 2012, Palma de Mallorca, Spania
 D.E. MARIN, I.TARANU, G. PISTOL and M. STANCU. Effects of zearalenone and its
metabolites on the swine epithelial intestinal cell line: IPEC 1,
Workshop „Training Romanian pig farmers”
 CIUCA–LEFTER N, BAUCHART D., THOMAS A., HABEANU M., TARANU I.,
ROPOTA M, DRAGOTOIU D., DURAND D. - Improving pig meat feeding quality
Intalnire cu crescatorii de ovine din jud. Teleorman - Alexandria ,7 Iulie 2012
 Ghid de aplicare a incrucişării industriale simple pentru imbunatatirea productiei de carne de miel
 Metoda ecografica de estimare a productiei de carne la ovine
Intalnire cu crescatorii de ovine din Marculesti jud. Ialomita - 17 August 2012
 Metoda ecografica de estimare a productiei de carne la ovine

# IN ANUL 2013
CONGRESE INTERNAŢIONALE:
64th Annual Meeting of the European Federation for Animal Production – Nantes, Franta, august
2013
 E. Ghita, R. Pelmus, C. Lazar, M. Gras, M. Ropota, 2013, Effects of crossing a local Romanian
sheep with German Blackhead rams on grwth and carcass traits
IUNS 20th International Congress of Nutrition, 15-20 Sept. 2013.
 Marin D; Pistol G; Kefalas P. and Taranu I. Plant extract in reducing negative effects of
aflatoxin B1 on oxidative stress and inflammation in swine peripheral blood mononuclear cells
IFOAM Organic World Congress, 13-15 October 2014, Istanbul, Turkey
 Marketta Rinne, Catalin Dragomir, Kaisa Kuoppala, Jo Smith and David Yáñez-Ruiz. Novel
feeds in organic dairy chains (lucrare acceptată)
SIMPOZIOANE:
International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals, 21-24 mai 2013, Avignon,
Franta
 Arabela Elena Untea, Rodica Diana Criste, Tatiana Dumitra Panaite, Ilie Voicu, Mircea
Eugenia - Corellations concerning the content of Cu and Mn from weaned piglets diets,
supplemented with plants harvested from the wild flora and their retrieval in animal organism
 Arabela Elena Untea, Rodica Diana Criste, Tatiana Dumitra Panaite, Mariana Ropota,
Camelia Papuc, Predescu Nicoleta Corina - Effect of CrPic supplements on carcass traits of
growing-finishing pigs
 RD Criste, A Untea, M Cornescu, M Olteanu, Effects of different levels of dietary Mn and Zn
on the distribution of these elements in the blood, tibia, liver, excreta and eggs.
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6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2013), 5 - 8 November
2013, Prague, Czech Republic
 Ropota Mariana, Habeanu Mihaela, Olteanu Margareta, Lefter Nicoleta - Influence of the
dietary camelina oil on the cholesterol concentration of the longissumus dorsi and semitendinosus
muscle in fattening pigs
 Olteanu Margareta, Untea Arabela Elena, Criste Rodica Diana - Use of hydride generation
atomic absorption spectrometry to determine arsenic content in forage samples.
Second FOODSEG International Symposium. 14-15 June, 2013, Bucarest, Romania.
 Daniela Marin D.E., Taranu I., Manda G. - Mycotoxins and metabolites, toxicity and
implications.
 Taranu I., Marin D.E., Tabuc C., Manda G, Neagoe I., Motiu M. - Solution for mitigating
mycotoxin effects in swine.
19 th European Symposium on Poultry Nutrition, Postdam, Germania,26-29 august 2013
 Criste, R.D., Panaite,T., Bercaru,A., Varzaru,I., Ropota,M., Cornescu,G.M. The effects of
using seeds of Trigonella foenum graecum in laying hans diets on the eggs quality
International Symposium „Prospects for the 3rd millennium agriculture”, 26-28 septembrie 2013,
Cluj-Napoca
 Ciucă (Lefter), N., Drăgotoiu D. Gheorghe A. Ciurescu G. and Hăbeanu M. Effect of the
dietary by-product Camelina meal on performances and carcass quality of TOPIGS pigs.
4th International Symposium on Trace Elements and Health, Antalya, Turkey, 21-24 May, 2014
 Panaite Tatiana Dumitra, Untea Arabela, Cornescu Gabriela Maria, Criste Rodica Diana –
The influence of including chelated minerals in broilers diets on minerals excretion in litter, under
thermic stress conditions (350C) (lucrare trimisă)
 Criste Rodica Diana, Cornescu Gabriela Maria, Untea Arabela, Panaite Tatiana Dumitra.
Researches concerning copper and zinc increasing bioavailability of laying hens diets, in the
presence of some enhancer factors of their absorption, modality of reducing of their concentration
in litter (lucrare trimisă)
SEMINARII & CONFERINŢE
Conferinţă DDGS, Reci, Covasna din 02.08.2013 (organizat de reprezentantul SC Biofuel Energy SRL
şi de SC Acserv Business SRL sub patronajul CCIND Covasna) –.
 Voicu Ilie, N. Zeneci - Recomandări privind utilizarea subproduselor în nutriția rumegătoarelor
și a suinelor
Conferinţă Caprirom la ELCOMEX din 28.09.2013 - Nicolae Bălcescu, Jud. Constanţa
 Voicu Ilie, Voicu Dorica - Particularități ale nutriției la caprine, recomandări nutriționale
XIVth European Poultry Conference in Stavanger, Norway, 23-27 iunie 2014
 Panaite Tatiana Dumitra, Cornescu Gabriela Maria, Papuc Camelia, Predescu Corina, Criste
Rodica Diana – The influence of plants having antioxidants properties in laying hens diets on the
eggs quality parameters (lucrare trimisă)
 Cornescu Gabriela Maria, Panaite Tatiana Dumitra, Untea Arabela, Criste Rodica Diana
Studies concerning the influence of Mn and Zn sources from laying hens diet on eggshell quality
(lucrare trimisă)
 RD Criste, T Panaite, A Untea, M Cornescu, M Olteanu. The impact of high thermic stress
(over 300C) on the elimination of minerals (Cu, Fe, Mn, Zn) in poultry litter, when organic
chelated minerals are used in diets (lucrare trimisă)
WORKSHOP-URI
Workshop cu crescătorii de ovine din Asociația Crescătorilor de Ovine si Caprine Teleorman Alexandria, 10 Mai 2013
 Ghiță Elena, Lazăr Cristina - Metode de ameliorare a productiei de carne la ovine;
 Lazăr Cristina, Ghiță Elena - Metoda ecografica de estimare a productiei de carne la ovine
Workshop internaţional „Soia în România – prezent şi perspective”, organizată de Asociaţia Donau
Soja împreună cu Staţiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricolă Turda, 17-18.09.2013
 Ciurescu Georgeta, Dragomir Catalin - Șrotul de soia și importanța acestuia în nutriția animală
INDAGRA, 30.10 – 3.11.2013, Bucuresti
 Dezvoltarea cercetărilor de biologie şi nutriţie animală în vederea creşterii competitivităţii
sectorului zootehnic (ZOO-ERA) (poster);
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 Dezvoltarea si implementarea de metode sensibile si rapide pentru determinarea unor
contaminanți (arsen, nitriti, nitrati) din furaje de volum pentru realizarea sigurantei alimentare
(poster);
 Soluții nutriționale de imbunatatire a calitatii carnii de porc (poster);
 Metoda ecografică de estimare a producţiei de carne la ovine (poster)

# IN ANUL 2014
CONGRESE INTERNAŢIONALE:
65th Annual Meeting of the European Federation for Animal Production – Copenhaga, Danemarca,
august 2014
 Ghiţă, E., Lazăr, C., Pelmus, R., Gras, M., Mihalcea, T., Ropota, M, 2014, Ultrasound
Measurements of Longissimus Dorsi and Subcutaneous Fat in Teleorman Black Head Lambs
 Mariana Ropota, Nicoleta Lefter, Mihaela Habeanu and Elena Ghita The dietary camelina
meal fed to Topigs pigs induces beneficial effects on the cholesterol concentration in the
muscular and hepatic tissues”
7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods, 14-17 October
2014, Istanbul, Turkey
 Untea A., Varzaru I., Panaite T., Olteanu M., Cornescu M., Ropota M., Metabolic effects of
chromium supplementation on meat quality of growing pigs
 Panaite Tatiana, Criste Rodica, Cornescu Maria Gabriela, Militaru Manuella, Constantinescu
Claudia Mariana, Corina Predescu, Effect of the flax and camelina seeds included in layer diets
on liver integrity
The II-nd International Congress Food Technology, Quality and Safety & XVI-th International
Symposium „Feed Technology ", 28-30 octombrie 2014 , Novi Sad, Serbia
 Gabriela Maria Cornescu , Tatiana Dumitra Panaite, Arabela Elena Untea, Anca Bercaru,
Horia Grosu – Novi Sad, Serbia: Effects of Mn and Fe organic chelates in layers’ diet when
inulin added on absorption coefficients and their content in egg and tissues; # a obținut premiul „
Cel mai bun poster prezentat in simpozion”
 Dragomir C., Toma Smaranda, Mircea Eugenia, Cismileanu Ana, Yossifov M. The influence
of rumen acidosis on cell walls rumen degradability of minor byproducts from food and non-food
processing of plants.
SIMPOZIOANE:
30th International Symposium on Chromatography - ISC 2014, Salzburg Austria,
 Mariana Ropota, Iulia Varzaru, Tatiana Panaite and Maria Cornescu „Gas chromatography
utilization to evaluate the correlation between the fatty acids profile of the layer diets and of the
egg yolk”
 Iulia Varzaru, Arabela Elena Untea, Tatiana Dumitra Panaite, Ilie Van „Determination of
lutein and zeaxanthin from plant materials by isocratic RP-HPLC”
XIIth International Symposium of Animal Biology and Nutrition, 14 November 2014, Balotesti,
Romania
 Elena Ghiţă, Cristina Lazăr, Rodica Pelmus, M. Gras, M. C. Rotaru, 2014, Study concerning
the ultrasound measurements of Longissimus dorsi muscle and subcutaneous fat thickness in
Romanian local breeds lambs
 Untea A. E., Panaite T. D., Cornescu G. M., Interrelation of Cr (III) and other trace minerals
metabolism in growing pigs
 Sanda Chedea, Rodica Ştefania Pelmuş, Loredana Georgeta Călin, Mihail Alexandru Gras,
Ionelia Ţăranu. Assessment of grape pomace enriched feed for pig.
 Tatiana Dumitra Panaite, Rodica Diana Criste, Margareta Olteanu, Arabela Elena Untea,
Mariana Ropota - Study concerning the nutritional potential of some food industry by-products
included in laying hens diets
 Dorica Voicu, I. Voicu, R. A. Uţă, Mariana Ropotă, Rodica Ştefania Pelmuş. Influence of
various proportions of sorghum included in the compound feeds for fattening steers on animal
health state and on the fatty acids profile of Longissimus dorsi muscle”.
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 Cristina Lazar, Elena Ghita, Rodica Pelmus, Gras Mihai - Comparative study in vivo and
carcass meassurements for evaluation of meat production on Teleorman Black Head lambs
Simpozionul „Zootehnia modernă - Strategii, oportunități şi performanțe europene”, USAMV Iasi, 23
- 25 octombrie 2014
 Untea A., Panaite T., Cornescu G., Olteanu M.; Supplemental chromium picolinate influences
on nitrogen balance, dry and organic matter digestibility in growing pigs
 Iulia Varzaru, Tatiana Panaite, Arabela Untea, Gabriela Cornescu, Mariana Ropota, Ilie
Van. “Amino acid apparent digestibility assessment from laying hens diets supplemented with oil
industry byproducts”
Simpozion USAMV Cluj - oct 2014
 Iulia Varzaru, Tatiana Panaite, Arabela Untea, Gabriela Cornescu, Ilie Van - Effect of
oilseed supplementation on amino acid digestibility in laying hen diets
 Cristina Lazar, Elena Ghita, Rodica Pelmus, Gras Mihai - Comparative study between
ultrasound in vivo and carcass evaluation of sheep meat production in Romanian breed lambs
Simpozionul “Zootehnia românească – prezent şi perspectivă”, Academie de Ştiinţe Agricole şi Silvice,
30 Octombrie, 2014
 Cătălin Dragomir, Smaranda Toma - Acidoza ruminală subacută (S.A.R.A.) - o problema de
optimizare a ratiilor.
SEMINARII & CONFERINŢE
XIVth European Poultry Conference in Stavanger, Norway, 23-27 iunie 2014
 Panaite Tatiana Dumitra, Cornescu Gabriela Maria, Papuc Camelia, Predescu Corina, Criste
Rodica Diana – Effect of the dietary fenugreek (Trigonella foenum-graecum), used as
antioxidant in layer diets, on the nutritional quality of the eggs
 Cornescu Gabriela Maria, Panaite Tatiana Dumitra, Untea Arabela, Criste Rodica Diana Study concerning the effects of using organic trace mineral supplements (Mn and Zn) on egg
quality;
WORKSHOP-URI
6th Immuno-nutrition Workshop, 1-3 may, Carovigno, Italia, 2014: Eating for preventing
 Ionelia Taranu, Mihai Gras Monica Motiu, Gina Cecilia Pistol, Daniela E. Marin, Nicoleta
Lefter, Mariana Ropota, Mihaela Habeanu. Dietary inclusion of camelina oil-cakes reduce
pro-inflammatory cytokines profile and improve antioxidant defence in spleen of fattening pigs.
Workshop on Animal Feeding in Vietnam: Challenges and Prospects, 19 nov. 2014, Hanoi University,
Vietnam:
 Ionelia Taranu, Mihai Gras Monica Motiu, Gina Cecilia Pistol, Daniela E. Marin, Nicoleta
Lefter, Mariana Ropota and Mihaela Habeanu - Omega-3 PUFA Rich Camelina Oil ByProducts Improve the Systemic Metabolism and Cell Functions in Fattening Pigs
Agralimex –28 august 2014– Alexandria, Teleorman
 Lazar Cristina, Pelmus Rodica, Gras Mihai, Ghita Elena - Metoda ecografica de estimare a
productiei de carne la ovine.

# IN ANUL 2015
CONGRESE INTERNAŢIONALE:
66th Annual Meeting of the European Federation for Animal Production – Varsovia, Polonia, august
2015
 Ghiţă, E., Pelmus, R., Lazăr, C., Gras, M., Rotaru C., Mihalcea, T ., Ropota, M., 2015,
Ultrasound Measurements of Longissimus Dorsi and Subcutaneous Fat in two Romanian local
breeds
 D. Voicu, M. Hăbeanu, I. Voicu, R. A. Uţă, M. Ropotă, 2015, Influence of using alternative
sources of feed for fattening cattle on production and meat quality.
 Mihaela Habeanu, Dorica Voicu, Nicoleta Lefter, Anca Gheorghe, Mariana Ropota, Cristi
Vlad, Elena Ghita: „Effects of the full fat walnuts waste on the fatty acids composition of the
hepatic and cardiac tissue in topigs piglets”.
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9th ISANH World Congres on polyphenols, Malta, Malta, June 3-5, 2015.
 Ionelia Taranu, Monica Motiu, Gina Cecilia Pistol, Mihaela Habeanu, Nicoleta Lefter,
Daniela Marin ”Recycling industrial waste wine rich in polyphenols to improve health of farm
animal”
International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum,18 - 21 November 2015 Bucharest –
Romania
 Sergiu Emil Georgescu, Andreea Dudu, Gina-Oana Popa, Alexandru Burcea, Elena Ghiţă,
Marieta Costache, Intrapopulation genetic diversity investigation of Racka sheep (Ovis aries
Linnaeus, 1758) breed from Romania, Book of Abstracts p 224
SIMPOZIOANE:
XIII-th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, 15 October 2015, Balotesti,
Romania
 Elena Ghiţă, Cristina Lazăr, Rodica Pelmus, M. C. Rotaru, M. Gras. Study concerning the
ultrasound measurements of Longissimus dorsi muscle and subcutaneous fat thickness in White
Tsigai breed lambs
 Arabela Elena Untea, Tatiana Dumitra Panaite, Maria Gabriela Cornescu, Iulia Varzaru.
Effect of dietary chromium on oxidative stability of egg yolk
 Dorica Voicu, I. Voicu, Andreea Vasilachi. 2015, Effect of adding various proportions of
sorghum grains to the compound feeds, as alternative to the classical energy cereal grains, on
fattening steers performance.
 Lazar Cristina, Alexandru Mihail Gras, Mircea Catalin Rotar, Gina Cecilia Pistol, Pelmus
Rodica Stefania, Elena Ghita. Identification of calpastatin (CAST) gene in Teleorman Black
Head lambs for improving meat quality evaluation by marker assisted selection, 13th
International Symposium of Animal Biology and Nutrition, 15 October, p.11 comunicare oral
 Lazar Cristina, Alexandru Mihail Gras, Pelmus Rodica Stefania, Mircea Catalin Rotar,
Elena Ghita, Radu Burlacu, 2015 Estimation of meat amount by multiple regression equations
using in vivo and carcass measurements on Teleorman Black Head lambs, Journal of Animal
Feed and Sciences, Poland
 R. D. Criste, T. D. Panaite, A. E. Untea, M. Olteanu, Soica C. Efectul folosirii
microelementelor chelatate prezente in ratiile puilor broiler, asupra mineralizarii tibiei.
 Panaite Tatiana Dumitra, Criste Rodica Diana, Olteanu Margareta, Panaite Cristinel Vasile,
Dragatoiu Dumitru. Influenta unor retete imbogatite in celuloza, folosite in hrana gainilor
ouatoare (28-33 saptamani), asupra parametrilor de productie.
Simpozionul „Zootehnia modernă - Strategii, oportunități şi performanțe europene”, USAMV Iasi, 21
- 24 octombrie 2015
 Cristina Lazar, Al. M. Gras, M.C. Rotar, Gina Cecilia Pistol, Rodica Stefania Pelmus, Elena
Ghiţă. Evaluation of meat quality in Teleorman Black Head by eco-graphic method and
identification of calpastatin (CAST) gene polymorphism correlated with carcass quality,
Scientific paper Animal science, USAMV Iasi, 141-146. Pubicare si comunicare oral
 M. Cornescu, H. Grosu, A. E. Untea, T. D. Panaite, R. D. Criste. Efficiency of the organic
sources of dietary trace elements used for layers, to provide an optimal relation between egg
production/feeding quality/environmental protection/price.
4th FOODSEG Symposium, Rome, Italy, 23-24 April 2015.
 Mihail Alexandru Gras, Mihaela Habeanu, Nicoleta Lefter, Gina Cecilia Pistol, Ionelia
Taranu. ”The effects of some organic by-products on oxidative status in pigs – an in vivo study”.
1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding / WIANF2015, 15-18 October,
Budapesta, Ungaria
 Cristinel Panaite, Rodica Diana Criste, Tatiana Dumitra Panaite, Margareta Olteanu,
Mariana Ropota, Arabela Untea, Iulia Varzaru - New feed additives (wheat germ, poppy and
walnut meals) for layer diets
SEMINARII & CONFERINŢE & WORKSHOP-URI
XVIII EURO FOOD CHEM Conference, Spania, Madrid, 12-17. 10. 2015 (lucrare acceptată)
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 Criste Rodica Diana, Tatiana Dumitra Panaite, Mariana Ropota, Gabriela Maria Cornescu,
Virgil Ionel Criste, Anca Mariana Bercaru - Egg quality enrichment using unconventional
feeds in layers’ diet

4.7. Brevete rezultate din tematica de cercetare:
Nr.
Brevete înregistrate
Specificaţie
crt.
(nr.)
„Supliment
nutritional pentru
hrana porcilor”
Nutret combinat
pentru hrana
porcilor
Reteta furajera
pentru obtinerea
de carne de porc
cu proprietati
nutritionale
crescute;
„Nutret combinat
pentru hrana
porcilor in
finisare”
Nutreţ combinat
pentru hrana
taurinelor
Total:

Brevete acordate
(nr.)

Brevete vândute
(nr.)

cerere brevet de invenție nr. A.
2012 002074: Mihaela Habeanu,
Nicoleta Lefter, Taranu Ionelia
cerere brevet de invenție nr. A.
2011 00550: Habeanu Mihaela,
Veronica Hebean, Nicoleta Lefter.

acceptat, urmează
publicarea in extenso a
brevetului
acceptat, urmează
publicarea in extenso a
brevetului

Cerere de brevet nr. A/00924 /
27.11.2014: Arabela Untea, Iulia
Varzaru, Tatiana Panaite,
Margareta, Olteanu, Gabriela
Cornescu, Mariana Ropota

acceptat, publicat in
rezumat

-

in evaluare

-

in evaluare

-

Cerere brevet de invenţie nr.
A/00847/20.11.2012: Nicoleta
Lefter, Mihaela Habeanu, Anca
Gheorghe, Mariana Ropota, Iulia
Varzaru, Daniela Marin
Cerere brevet de invenţie A/00637
din 04.09.2012: Dorica Voicu, I.
Voicu, Anca Gheorghe
5

3

-

-

-

5. Aprecieri asupra derulării şi propuneri :
Proiectul
PN 09-38 01 01

Aprecieri şi propuneri
În primii ani de derulare, proiectul a vizat ameliorarea producţiei de carne la rasele
locale de ovine, prin utilizarea încrucisarilor industriale cu berbeci specializati, in
vederea creșterii calitatii carcaselor si a carnii.
Rezultatele obtinute in cadrul experimentelor organizate in prima parte a proiectului
demonstreaza faptul ca dintre rasele locale: Tigaie, Turcana si Cap negru de
Teleorman cele mai bune aptitudini pentru producția de carne le are rasa Cap negru
de Teleorman, dar inferioare fata de raselor de carne crescute in Europa. Pentru a
imbunatati performantele rasei locale (omologata oficial ca rasa in anul 2010) pentru
productia de carne s-a recurs la utilizarea încrucișărilor industriale cu rase
specializate pentru carne: Suffolk si Germana cu cap negru. Studiile realizate atat la
mieii de lapte, dar si la tineretul îngrăşat (pana la atingerea greutatii vii de 35-40 kg,
pentru obtinerea de carcase de 15-20 kg) au demonstrat faptul ca incrucisarea cu
berbecii din rasa Suffolk au condus la obtinerea celor mai bune rezultate. Astfel,
metisii cu Suffolk au realizat cel mai mare spor de crestere in greutate, atât pe
perioada de alaptare cat si pe perioada de îngrășare (0,33 kg respectiv 0,25 kg),
randamentul de scarificarea a fost superior fata de metisii cu CNG si mieii din rasa
CNT; de asemenea raportul carne/oase a fost cel mai avantajos. Rezultatele obtinute
indrepatesc recomandarea catre crescatorii de ovine din rasa locala CNT sa
foloseasca pentru imbuntatirea aptitudinilor pentru carne, incrucisarea cu berbeci din
rasa Suffolk in primul rand, dar si cu Cap negru German. Rezultatele obtinute la
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incrucisarea cu rasa Cap Negru German au fost asemanatoare cu cele obtinute la
rasa locala din punct de vedere al sporului de crestere in greutate, dar superioare in
ceea ce priveste randamentul la sacrificare si raportul carne oase.
In ceea ce priveste performantele celor doua categorii de metisi se poate concluziona
ca mieii metisi au avut o conformaţie asemanatoare raselor de carne, cu o îmbrăcare
mai bună cu musculatură, in principal pe zonele importante din punct de vedere al
regiunilor de calitate superioară: jigou, cotlet si filet, un randament de abator mai
mare, cât şi un raport carne-oase mai bun faţă de mieii din rasa locală Cap negru de
Teleorman.
Activitățile experimentale derulate în cadrul celui de-al doilea obiectiv au relevat
următoarele:
Comparativ cu alte rase, crescute in strainatate, grosimea stratului de grasime la
mieii din rasa Cap Negru de Teleorman este mai mare, iar profunzimea si suprafata
ochiului de muschi sunt mai mici, ceea ce demonstrează faptul ca este necesara
aplicarea unui program de selectie a efectivelor studiate pentru imbunatatirea acestor
parametrii si anume scaderea stratului de grasime si cresterea proportiei de carne
macra din carcasa, pentru a deveni competitivi pe piata Uniunii Europene
Mieii din rasa Tigaie au o greutate corporala mai mica la fatare si au realizat un spor
mediu zilnic mai mic, comparativ cu mieii din rasa CNT. Cu privire la parametrii
ecografici se remarca faptul ca mieii din rasa Tigaie au avut performante
asemanatoare la caracterele privind profunzimea muschiului si suprafata ochiului de
muschi, in timp ce stratul de grasime este mai mic, fata de rasa CNT
Intre parametrii ecografici obtinuți de la doua rase comparate prin prisma calității
carcaselor (Merinos de Palas si Rasa de Carne Palas) au existat diferente foarte
semnificative datorita faptului ca masuratorile s-au efectuat la varste diferite si a
faptului ca cele doua rase au caractere diferite. Performantele obtinute au fost
comparate cu cele studiate in etapele anterioare la rasa Cap Negru de Teleorman.
Analiza rezultatelor a evidențiat faptul ca desi, animalele au avut in momentul
masurarii greutati corporale asemănătoare tineretul ovin din Rasa de Carne Palas a
avut performante superioare la toate caracteristicile muschiului LD, dar si o grosime
mai mare a stratului de grasime subcutanata. Performantele tineretului din rasa
Merinos de Palas au fost superioare comparativ cu tineretul ovin din rasa CNT care
a avut aceeasi greutate corporala.
Pentru a putea produce carcase competitive pe piaţa internațională, crescătorii de
ovine din România trebuie să crească procentul de carne în carcasă, să scadă
procentul de oase şi conţinutul în grăsime. Consumatorul prefera, în funcţie de
anumite perioade ale anului un miel mai uşor sau mai greu dar cu un procent scăzut
de oase (maxim 16%), cu musculatura bine dezvoltată, o carne suculentă, fină, fără
gust predominant de oaie
PN 09-38 01 02

Prin promovarea unor noi produse alimentare capabile sa contribuie la reducerea
bolilor de metabolism si nutritie umana, proiectul s-a inscris intr-o tematica de
actualitate abordata atat in Romania cat si in restul Uniunii Europene de a asigura
calitatea vietii omului. Identificarea indicatorilor de caracterizare nutritiva si
calitativa din punct de vedere lipidic pe lantul alimentar furaj – animal – om poate
constitui o solutie pentru cresterea securitatii alimentare. Intre obiectivele proiectului
trebuie mentionata cresterea suportului stiintific privind implicarea rolului
alimentatiei in prevenirea bolilor metabolice. Solutiile nutritionale pe care le-am
propus prin acest proiect se bazeaza pe folosirea suplimentelor de crom in ratiile
animalelor, fiind cunoscut faptul ca, cromul, este necesar in metabolismul glucidic
imbunatatind activitatea receptorilor insulinici. Prin acest proiect, s-au obtinut
alimente cu profil nutritional imbunatatit utilizand compusi ai cromului ca aditivi
furajeri.
În cadrul etapelor finantate, a fost elaborat un studiu bibliografic, un set de retete
furajere pentru gaini ouatoare, tineret porcin, porci la ingrasat si pui de carne
optimizate în vederea obtinerii unor produse de origine animala (oua, carne de pui si
carne de porc) cu profil lipidic imbunatatit si continut redus de colesterol, precum şi
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protocoalele experimentale corespunzătoare pentru validarea acestor reţete. De
asemenea, au fost stabilite efectele cromului asupra concentratiilor de minerale in
diferite tipuri de carne de porc, dar si efectul asupra stabilitatii oxidative a carnii de
pui. Prin activităţile întreprinse si rezultatele obţinute s-au atins obiectivele fazelor
desfăşurate cat şi obiectivele proiectului, în conformitate cu nivelul de finanţare.
In desfășurarea activităților fazelor din proiect, au fost implicați 3 tineri cercetători
(1 doctor si 2 doctoranzi).
Rezultatele obținute pe parcursul proiectului, au fost diseminate astfel: 2 lucrări
ştiinţifice publicate in reviste cu cotatie ISI, 5 lucrări ştiinţifice publicate in reviste
indexate BDI, 1 lucrare publicata intr-o revista de popularizare, 9 lucrări ştiinţifice
comunicate la manifestari stiintifice internationale; 1 cerere de brevet cu rezumat
publicat in Buletinul Oficial OSIM si 3 acorduri / contracte de transfer tehnologic.
Rezultatele obținute pe parcursul proiectului, continua a fi diseminate si in perioada
ulterioara incheierii proiectului.
PN 09-38 01 03

Derularea proiectului a permis evaluarea unor oportunităţi oferite de nutriţia animală
în vederea scăderii colesterolului şi creşterii nivelului de acizi graşi polinesaturaţi în
produse animaliere (lapte, carne şi ouă) pentru îmbunătăţirea calităţii acestora. Prin
intermediul studiului bibliografic au fost stabilite datele privind raporturile cerinţe /
recomandare / suplimentare de acizi graşi polinesaturaţi, în hrana animalelor de
fermă şi au fost identificate normativelor UE, privind promovarea agriculturii
sustenabile (în nutriţia animală) din perspectiva folosirii unor nutreţuri combinate
îmbogăţite în acizi graşi polinesaturaţi, astfel ca produsele animaliere să contribuie
la menţinerea sanătăţii umane.
De asemenea, proiectul a permis perfecționarea si optimizarea metodelor de
determinare a profilului de acizi grasi prin Cromatografie de Gaze si profilului de
aminoacizi prin Cromatografie de Lichide de Inalta Performanta(HPLC). Totodată sa evaluat calitatea produselor de origine animala din punct de vedere al profilului de
acizi grasi componenti. Rezultatele obtinute se gasesc in concordanta cu datele din
literatura de specialitate si cu cerintele pieței (cresterea cantitatii de acizi
polinesaturati si nesaturati in detrimentul celor saturati).
În ceea ce privește metoda de determinare a componentei in aminoacizi, au fost
utilizate probe de carne si oua, analiza realizându-se cu un HPLC cu coloana
cromatografica cu faza inversa – Hypersil BDS C18 cu o lungime care sa permită
determinarea a 16 aminoacizi pe o cromatograma. Detecția s-a realizat in UV cu un
detector cu diode Array. Rezultatele obtinute privind concentratia aminoacizilor se
incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare astfel ca produsele respective
sa aiba un gust placut conform preferințelor consumatorilor si sa prezinte siguranta
alimentara.
Un alt rezultat al proiectului l-a constituit definirea limitelor de reproductibilitate
calitativa a metodelor utilizate in vederea stabilirii fiabilitatii acestora.
De asemenea, proiectul a condus la validarea metodei adaptate de determinare a
colesterolului din produse animale, conform parametrilor specifici validării
metodelor biochimice, precum și a metodei gaz-cromatografica cu detectie FID
(flame ionization detection), aplicată pentru determinarea concentrației acizilor grasi
volatili AGV la în lichidul ruminal (importanți pentru studii de fiziologia nutriției la
rumegătoare).
Derularea acestui proiect a condus, printre altele, la constituirea unei baze pentru
consultanţă şi instruire dedicată laboratoarele teritoriale din cadrul unităţilor de
produse animaliere, contribuind la eficientizarea sectorului.

PN 09-38 01 04

In cursul activităților derulate, am investigat efectul micotoxinelor asupra stresului
oxidativ celular, prin studii in vivo si in vitro . Datele de literatura cat si propriile
rezultate au stat la baza creării unei baze de date si unui ghid de bune practici in
agricultura pentru a reduce riscul contaminării cu micotoxine. Alături de articolele
ştiinţifice, seminariile si conferințele unde au fost comunicate rezultatele proiectului,
realizarea ghidul de bune practici va permite o buna diseminare a proiectului si va
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constitui un punct de plecare pentru realizarea unor noi proiecte in domeniul
micotoxinelor.
Proiectul a permis acumularea de informații tehnico-științifice în cadrul unor
subiecte de cercetare puțin abordate în România. Astfel, au fost obținute date privind
implicarea micotoxinelor in declanșarea stresului oxidativ, peroxidarii lipidice si
mecanismelor de apărare proprii organismului, precum si căile prin care se
realizează aceste efecte, pe baza cărora s-a realizat o baza de date.
A fost realizat un model in vitro de inducere a stresului oxidativ la animalele de
ferma prin utilizarea de celule polimorfonucleare (PMN) izolate din sângele de porc
care va fi utilizat in etapele ulterioare pentru identificarea efectului micotoxinelor
asupra inducerii sintezei de anioni superoxid si implicit asupra stresului oxidativ.
A fost investigat efectul ZEN si al derivatilor ZEN asupra sintezei de ROS prin
analiza sintezei intra- si extracelulara de anioni superoxid de catre neutrofilele din
sânge. Prin aceste activități se poate aprecia modul in care micotoxinele investigate
au capacitatea de a induce un stres oxidativ celular si a interfera cu capacitatea de
apărare a gazdei fata de microorganism patogene.
A fost realizat modelul experimental pentru stresului oxidativ la porc si a fost
realizat un experiment in vivo, la purcei intarcati, intoxicati experimental cu
zearalenona, in scopul evaluării stării de sanatate a animalelor prin prisma stresului
oxidativ. Au fost analizati parametrii zootehnici, biochimici, imunologici si de stres
oxidativ la purceii intarcati intoxicati experimental cu zeralenona si au fost
identificate modificările induse de aceasta toxina la nivelul markerilor plasmatici
biochimici, a sintezei de ROS, NO si asupra expresiei unor gene implicate in
inflamatie si stresul oxidativ.
In ceea ce privește fectul zearalenonei (o micotoxină care contaminează frecvent
cerealele) asupra unor parametri de stres oxidativ și ai inflamației în ganglionii
limfatici ai animalelor ce au consumat nutrețuri contaminate, rezultatele au arătat că
toxina are un efect proinflamator și inductor al stresului oxidativ.
PN 09-38 01 05

Derularea parțială a proiectului a permis totuși efectuarea de investigații micologice
privind gradul de contaminare fungica a materiilor cerealiere utilizate la fabricarea
nutreturilor urmarindu-se, in principal, prezenta speciilor din genul Aspergillus, care
desi este un contaminant al cerealelor din regiunile cu clima foarte calda, s-a dovedit
a fi si un contaminant frecvent al cerealelor din Romania.
Au fost izolate 55 tulpini din care un interes deosebit prezinta cele 19 tulpini de A.
flavus si 9 tulpini de A. ochraceus, specii cunoscute ca producătoare de micotoxine
severe (aflatoxina B1, hepatotoxica si responsabila de aparitia de carcinoame la om
si animale si ochratoxina A, nefrotoxica, cancerigana pentru animale si posibil si
pentru om).
Examenul micologic efectuat la probele de cereale a relevat prezenta speciilor de
Aspergillus in 80% din probele de porumb, 91,66% din probele de grâu si 70% din
probele de orz analizate. Principalele specii de Aspergillus identificate sunt: A.
flavus, A. ochraceus, A. niger, A. terreus, A. verzicolor, A. candidus si A.
parasiticus. Cele ma multe tupini izolate apartin speciilor A. flavus, A. niger si A.
ochraceus prezente in proportie de 35, 27 si respectiv 16%. In urma repicajelor
succesive pe medii selective pentru speciile genului Aspergillus (PDA si Czapek) au
fost obținute 55 tulpini, care au fost identificate pe baza caracterelor culturale si
microscopice. Au fost identificate 7 specii: A. flavus - 19 tulpini din care 11 in
probele de porumb, 5 in probele de grau si 3 in probele de orz; A. ochraceus - 9
tulpini toate in probele de porumb; A. niger - 15 tulpini din care 4 in probele de
porumb, 8 in probele de grau si 3 in probele de orz; A. terreus - 5 tulpini din care 3
in probele de porumb, 1 in probele de grau si 1 in probele de orz; A. verzicolor - 2
tulpini toate in probele de porumb; A. candidus - 2 tulpini toate in probele de
porumb; A. parasiticus – 3 tulpini din care 2 in probele de porumb si 1 in probele de
orz. Tulpinile izolate au fost conservate la +4oC, pe mediu Czapek si mediu cu malt
pentru etapele următoare in care vor fi evaluate capacitatile lor de producere de
micotoxine, aflatoxina B1 si ochratoxina A.
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PN 09-38 01 06

Prima etapa a proiectului a condus la realizarea unor studii asupra normativelor la
nivel mondial in ceea ce privește limitele acceptate ale contaminanților: nitriti,
nitrati, arsen si efectele lor in furajele de volum, asupra identificării metodelor
rapide si performante (standardizate sau prezente in literatura de specialitate)
utilizate in determinarea contaminantilor: nitriti, nitrati si arsen din furajele de
volum şi asupra posibilităţilor concrete de creşterea a capacităţii de investigare
biochimica specifică a nutrețurilor şi produselor animale.
Au fost identificate cele mai potrivite metode de analiză, cum ar fi determinarea
arsenului total prin spectrometria de absorbtie atomica cu generare de hidruri HGAAS (pentru ca permite separarea hidrurii de arsen volatile de matricea ce poate
interfera); determinarea nitritilor si nitratilor se aplica metoda ion cromatograf - IC,
cu supresor de conductivitate (datorita faptului ca este selectiva, sensibila, rapida si
nu presupune lucrul cu substanţe toxice), etc.
Următoarele etape ale proiectului au avut ca rezultat optimizarea metodei de
determinare a arsenului prin spectrometrie de absorbtie atomica cu generare de
hidruri (HG-AAS) al cărei principiu consta in mineralizarea probei de furaj cu
microunde, aducerea ei in solutie folosind un amestec acid clorhidric +azotic,
aspirarea solutiei folosind generatorul de hidruri al spectrofotometrului de absorbtie
atomica si masurarea absorbtiei radiatiei la lungimea de unda de 193,7 nm. Totodata
s-a evaluat calitatea furajelor de volum lucerna, porumb, iarba de Sudan,
borceaguri, aflate sub forma de masa verde, fanuri si silozuri din punct de vedere al
continutului in principalii nutrienti: proteina, grasime, celuloza si energie.
În urma determinărilor comparative a nitritilor si nitratilor din furaje prin mai multe
metode (metoda colorimetrica cu reactivul Greiss, metoda spectrofotometrica si
metoda cromatografica de lichide de inalta performanta cuplata cu schimb ionic
HPLC/IC) a fost evaluat și gradul de contaminare al nutreșțurilor. Astfel, rezultatele
obtinute privind continutul in nitrati (1700mg/kg SU) si nitriti (100mg/kgSU) al
lucernei masa verde sau fan; continutul in nitrati (4000mg/kgSU) si nitriti
(285mg/kgSU) al porumbului masa verde si respectiv continutul in nitrati
(1600mg/kg SU) si nitriti (100mg/kgSU) al silozului de porumb sunt considerate ca
fiind sigure pentru hrana animalelor. Totodata rezultatele obtinute privind continutul
in arsen de: 0,22mg/kg la lucerna; de 0,71 mg/kg la fanul de lucerna, de 0,360,54mg/kg la silozul de porumb, respectiv de 0,13mg/kg la iarba de Sudan se
incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare (Directiva Consiliului
European 2002/32/EC preluata de Ordinul 18 din 2007 al ASVSA -aprobarea
Normei sanitar veterinara pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite
din hrana pentru animale).
Etapele următoare au vizat demonstrarea funcționalității si utilitatii metodelor
analitice propuse si validarea metodelor analitice, experimentate pentru
determinarea arsenului, nitritilor si nitratilor din furajele de volum studiate.
Astfel, s-au aplicat metodele de analiza utilizate în etapa anterioară (metoda
colorimetrica cu Reactiv Griess, metoda spectrofotometrica si metoda
cromatografica de lichide de înaltă performanta cuplata cu schimb ionic -HPLC/IC)
pe următoarele furaje de volum: lucerna masa verde, fan lucerna, semifan lucerna,
semisiloz lucerna, siloz lucerna, porumb planta întreagă, siloz porumb. Pe baza
acestei activități s-a elaborat Manualul de proceduri privind determinarea
conținutului de contaminanți: nitriti, nitrati si arsen din furaje de volum. precum și
Raportul de validare a metodelor analitice utilizate.
Derularea proiectului s-a încheiat cu un test interlaboratoare privind determinarea
unor contaminanți (arsen, plumb si cadmiu) din materii prime de săruri anorganice (
oxid de zinc si sulfat de fier monohidrat). Laboratoarele participante inclusiv
Laboratorul de Chimie din IBNA-Balotești (organizatorul studiului) au efectuat cate
10 determinări pentru fiecare contaminant studiat din cele doua probe de materii
prime de săruri anorganice. Pe baza rezultatelor analitice obținute de la laboratoarele
participante s-au efectuat prelucrări statistice privind: media, deviația standard,
abaterea standard a mediei si a scorului Z, distribuția Kernel. Astfel putem
concluziona următoarele:
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În cazul probei de oxid de zinc, scorul Z pentru Arsen s-a încadrat in intervalul (0,74 si +1,35), pentru Plumb in intervalul (-1,61 si +1,18) iar pentru Cadmiu in
intervalul (-0,82 si +1,64), ceea ce înseamnă ca [Z] a fost sub 2 , iar rezultatele au
fost apreciate ca fiind valide. În cazul sulfatului de fier monohidrat scorul Z pentru
Plumb s-a încadrat in intervalul (-1,36 si +1,23) iar pentru Cadmiu in intervalul (1,70 si +0.64), ceea ce înseamnă ca [Z] a fost sub 2, iar rezultatele au fost apreciate
ca fiind valide.
Rezultatele proiectului au fost intens diseminate, folosind mijloace caracteristice
unui proiect care are ca subiect metodologia analitica; având în vedere specificul
subiectului, este de așteptat ca proiectul să continue să aibă impact și în anii
următori.
PN 09-38 02 01

În cadrul activităților experimentale din acest proiect s-au selecţionat, identificat şi
caracterizat cinci tulpini de bacterii acidolactice din genurile Lactobacillus şi
Enterococcus.
S-a elaborat tehnologia de obţinere a produsului probiotic în stare lichidă şi pe
suport de nutreţ combinat în cadrul instalaţiei biotehnologice IL-00. Produsul
probiotic obţinut în stare lichidă, în recipienți de 5 litri, poate fi utilizat în
alimentaţia animalelor monogastrice (păsări, porci) în micro şi macroferme, ale
crescătorilor din România, pentru creşterea rezistenţei la îmbolnăviri, respectiv
îmbunătăţirea sistemului imunitar şi ca alternative naturale la eliminarea
antibioticelor, coccidiostaticelor şi reducerea numărului de vaccinuri
Produsul probiotic obținut pe bază de policultură cu tulpini selecționate de bacterii
acidolactice asigură bunăstarea păsărilor contribuind reducerea morbidității și
mortalității. Produsul probiotic s fost valorificat de diferiți crescători de păsări din
diferite județe din țară și reprezintă o alternativă naturală la eliminarea antibioticelor
și coccidiostaticelor. Astfel, produsul probiotic contribuie la obținerea de produse
animaliere naturale fără remanență de antibiotice și coccidiostatice, aspect pozitiv
pentru sănătatea consumatorilor/
De asemene, în cadrul proiectului s-a obtinut izolarea tulpinilor din policulturile
existente in vederea obtinerii de monoculturi pentru trecerea la fabricarea de aditivi
cu rol conservant si probiotic in conformitate cu legislația UE. Au fost izolate si
caracterizate din punct de vedere taxonomic, biochimic, antimicrobian si detoxifiant
7 tulpini apartinand speciilor Lactobacillus acidophillus, L. casei, L. paracasei si L.
plantarum, care pe baza proprietăților lor biochimice, bactericide si detoxifiante ar
putea fi utilizate cu succes la fabricarea de aditivi.
Aplicarea tehnicilor moleculare ARDRA şi Rep-PCR a permis confirmarea
încadrării biochimice preliminare realizate cu ajutorul kitului API50CHL: astfel 2
tulpini aparțin speciei L. plantarum, o tulpina apartine speciei L. paracasei, iar una
ar putea fi incadrata in specia L. plantarum, dar rezultatele obţinute necesită
realizarea de analize moleculare suplimentare. Din cele 2 tulpini confirmate L.
plantaruma fost aleasa tulpina care produce cea mai mare cantitate de acizi organici:
4,65 g/l acid lactic, 0,01 g/l acid fenil-lactic si 0,16 g/l acid acetic.
Pe această bază s-au obtinut monoculturi cu tulpini de bacterii acidolactice
selecţionate din genul Lactobacillus, pe baza analizelor specifice de taxonomie si
biochimice, s-a selecționat tulpina de bacterii acidolactice care corespunde scopului
urmărit si s-a ales mediul de cultură optim creşterii tulpinii selecționate, s-a elaborat
tehnologia de obţinere a produsului si s-au stabilit parametrii optimi de producere a
unui aditiv furajer cu rol probiotic si conservant pentru hrana păsărilor.
Pe baza acestora, a fost elaborat preparatul pe baza de bacterii lactice vii in stare
lichida, care a fost depus pe suport solid si a fost testat în cadrul unui experimentul
pe broileri urmărindu-se efectul asupra stării de sanatate a animalelor, parametrilor
zootehnici, calităţii sanitare a nutretului combinat si reducerea concentrației
microorganismelor din dejectii.
Pe perioada experimentului nu s-au inregistrat tulburari gastrointestinale si
mortalitati, consumul mediu zilnic, sporul de greutate mediu si greutatea la sfarsitul
experimentului au fost similare. Prin urmare, tulpina utilizata contribuie la reducerea
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încărcăturii microbiologice a nutrețului împiedicând contaminarea suplimentara in
timpul depozitarii (rol conservant) si reduce semnificativ concentrația
microorganismelor eliminate din tractusul digestiv prin dejectii avand astfel rol in
reducerea gradului de poluare microbiologica a halelor de crestere prin dejectii.
PN 09-38 02 02

Derularea proiectului a permis obținerea de rezultate într-un subiect de actualitate
(după interzicerea utilizarii antibioticelor), cu implicații potențiale majore asupra
eficienței creșterii animalelor de ferma prin imbunatatirea raspunsului de aparare
imuna, evitarea îmbolnăvirilor, reducerii utilizării medicamentelor (mai ales a
antibioticelor), etc.
În prima parte a proiectului au fost investigate efectele unor aditivi organici si surse
alternative (subproduse/reziduuri) asupra răspunsului de apărare imuna celulară și
prin anticorpi si unor markeri ai metabolismului glucidic, lipidic si hepatic.
Dupa furajarea cu rațiile suplimentate cu extracte naturale (chlorella vulgaris,
inulină, uleriuri esențiale) concentrația de imunoglobuline a crescut odata cu varsta
si s-a menținut mai mare decat cea a controlului. Concentratia de IgG a fost mai
mare atat pentru dieta continand chlorella vulgaris (19,4%) si inulina (24,2%) cat si
pentru cea suplimentata cu uleiuri esentiale (27.5%). De remarcat cresterea
semnificativ mai mare a nivelului de IgG determinata de alginatul de sodiu (49,1%),
fapt deosebit de important daca se ia in considerare ca imunoglobulinele G joaca un
rol crucial in eliminarea microbilor si in asigurarea raspunsului imun de lunga
durata. In ficat, suplimentele de inulina si uleiuri esentiale au modelat sinteza de
interleukine IL-1β, IL-8, TNF-alfa and IFN-γ crescand concentratia lor peste cea a
controlului. Analiza de microelemente din ficat a relevat un efect pozitiv al
extractelor naturale in special asupra concentratiei de Fe si Cu. Comparativ cu
controlul, cresterea concentratiei de Cu si Fe a fost semnificativ mai mare (P<0.05),
iar cel mai mare efect l-a avut inulina:71.31ppm vs 28,29ppm (control) pentru Cu si
192,56ppm vs 126,42ppm (control) pentru Fe. O crestere a concentratiei acestor
doua microelemente a fost inregistrata si in splina. In concluzie, toate aceste
rezultate sugereaza ca plantele si extractele de plante au potentialul de a influenta
raspunsul imun humoral si celular si biodisponibilitatea unor micronutrienti esentiali
la purcei dupa intarcare.
În a doua parte a proiectului au fost investigate efectele asociate includerii în hrana
animalelor a unor subproduse de nisă, cu conținut notabil în substanțe active.
Asytfel, rezultatele obtinute cu furaj continand 5% nuca sugereaza ca nuca prin
continutul de compusi bioactivi [acizi grasi polinesaturati (omega -6, -9, -3)] au
capacitatea de a modula markeri importanti ai stresului oxidativ. Cresterea activitatii
enzimatice a catalazei plasmatice si a capacitatii totale antioxidante in plasma
sanguina sugereaza ca nuca poate fi o sursa adecvata stoparii stresului oxidativ in
organism. Rezultatele obtinute cu 7 % faina de guar, sursa bogata in proteina
(52.02%), minerale (5.4%) si fibre (7 au relevat o scadere a glicemiei (-6.7% vs
control) si colesterolemiei (-2.5% vs control), o crestere a concentratiei de minerale
in plasma sanguina (+17.30% pentu magneziu si +4.5% pentru fosfor) si de
asemenea o crestere a concentratiei de anticorpi plasmatici (+32.12% pentru IgA si
+30.18 pentru IgG), aspecte nutritionale importante avand in vedere ca porcul este
un bun model animal pentru nutritia umana. Rezultatele obtinute cu turtele de
samburi de struguri si tescovina au aratat ca aceste subproduse vinicole proprietati
imuno-modulatoare datorita continutului mare de compusi antioxidanti (polifenoli)
asupra raspunsului imun celular, ex. scăderea concentratiei unor citokine proinflamatoare (tescovina si turte de struguri) in ficat si splina, a peroxidarii lipidice in
plasma (tescovina), cresterea capacitatii antioxidante a plasmei (turtele de samburi),
dar si asupra raspunsului prin anticorpi (cresterea sintezei de imunoglobuline A si
M). Rezultatele obtinute au relevat potentialul antiinflamator si de scadere a
concentratiei de colesterol sanguin atât al turtelor de samburi cat si al tescovinei.
Rezultatele obtinute sugerează ca sursele alternative prin conținutul de compusi
bioactivi [acizi grasi polinesaturati (omega -6, -9, -3), polifenoli, proteine, minerale,
fibre etc.) au capacitatea de a modula markeri importanți fiziologici si imuni,

58

scăzând de ex. concentrația de glucoza, colesterol, trigliceride si crescând
capacitatea antioxidanta a plasmei sau concentrația de microelemente minerale (fier,
cupru, zinc), enzime si anticorpi din plasma si organe. Aceste rezultate au un
caracter fundamental, dar pot genera aplicații practice care să ducă la un avans major
în creșterea eficienței nutriției in diminuarea utilizării de medicamente (mai ales
antibiotice), in îmbunătățirea sănătății animalelor de ferma si a rolului de prevenție
al nutriției.
De asemenea, activitățile de cercetare au fost în aceeasi tendinta cu cele practicate la
nivel internațional in domeniul nutrititei animale si umane, de cautare de noi surse
alimentare, bogate in compusi bioactivi, ceea ce a permis o activitate de publicare și
comunicare a rezultatelor cu vizibilitate internațională.
Spre exemplu, în ultimii ani, rezultatele obtinute in cadrul proiectului au fost
concretizate in doua lucrări stiintifice publicate in reviste cotate ISI (Czech J. Anim.
Sci. 58:369-374, Impact factor=0.92; PLOSone 9, 10-e10186, impact factor=3.53) si
patru comunicări acceptate congrese si simpozioane internationale (6th
Immunonutrition Workshop, Carovigno, Italia; Workshop on Animal Feeding in
Vietnam, Hanoi University, Vietnam; 9th ISANH World Congress on polyphenols,
Malta; 4th Foodseg Symposium, Rome, Italy). De asemeena, proiectul a permis
echipei participarea la trei proiecte internaționale: # proiect bilateral Romania
(INCDBNA-IBNA) & Vietnam (Hanoi University of Science and
Technology):Valorisation of distillers’ byproducts as feedstuffs, # COST Action
FA1401, PiGuNet, # COST Action FA0802, Feed for Health.
Activitatea de diseminare a proiectului va continua si dupa finalizare. De exemplu,
este in curs de redactare un nou articol privind efectele unor subproduse de la
industria vinului asupra unor markeri ai răspunsului inflamator la porc.
PN 09-38 02 03

Fazele de execuţie finanţate s-au derulat conform schemei de realizare stabilite prin:
realizarea unei documentari în direcţia depistării resurselor vegetale cu rol
antioxidant pentru stabilizarea pierderilor oxidative din componentele nutreţurilor
combinate; s-a elaborat o lista cu plantele autohtone identificate ca avand potential
antioxidant si antimicrobian; s-au caracterizat (din punct de vedere al capacitatii
antioxidante) compusii activi din diferite organe vegetale ale plantelor medicinale si
aromatice si s-au evaluat sistemele de preparare a extractelor cu capacitate
antioxidativa.
Cercetarile au continuat cu principiile de aplicare a unor metode analitice
comparative privind evaluarea capacitatii antioxidante a resurselor naturale vegetale
identificate, recoltate şi condiţionate din flora spontană şi cultivată, stabilirea
sistemelor de utilizare rentabilă a preparatelor fitooxidante cu provenienţă indigenă,
comparativ cu produse de sinteză similare si utilizarea modelelor experimentale in
vivo. S-au efectuat cercetari privind identificarea de noi resurse vegetale cu
activitate antioxidanta ca alternativa la aditivii de sinteza, prin includerea acestora in
furajarea animalelor în vederea obținerii unor produse funcționale (ouă cu calități
nutriționale îmbunătățite) care sa întâmpine preferințele consumatorilor.
De asemenea, au fost incluse in structurile de nutreturi combinate, materii prime
vegetale bogate in celuloza destinate hranirii pasarilor. Prin sinteza rezultatelor
obținute pe parcursul derulării proiectului si coroborarea tuturor soluțiilor
nutriționale optimizate prin includerea de aditivi furajeri naturali, s-a alcătuit un
ghid de diseminare a rezultatelor privind beneficiile si limitele care apar in cazul
folosirii plantelor cu proprietăți antioxidante, in hrana găinilor ouătoare.
Rezultatele obtinute au fost urmatoarele:
In 2012 - o documentare în direcţia depistării resurselor vegetale cu rol antioxidant
pentru stabilizarea pierderilor oxidative din componentele nutreţurilor combinate si
au fost caracterizați, din punct de vedere al capacității antioxidante, compușii activi
din diferite organe vegetale ale plantelor medicinale si aromatice si s-au evaluat
sistemele de preparare a extractelor cu capacitate antioxidativă;
In 2013 - portofoliu de proceduri pentru evaluarea polifenolilor din resursele
naturale vegetale prin cromatografia de lichide de inalta performanta si evaluarea

59

capacitații antioxidante a semnintelor si srotului de Camelina; s-au optimizat, sub
aspectul prezentei unor noi aditivi furajeri (extracte uleioase din galbenele si craite)
si a unor furaje neconventionale (camelina) 4 noi structuri de retete furajere pentru
gaini ouatoare si s-au optimizat, sub aspectul prezentei pelinitei, 2 noi structuri de
retete furajere pentru purcei in perioada post intarcare si utilizarea rentabilă a
preparatelor fitooxidante cu provenienţă indigenă, comparativ cu produse de sinteză
similare in hrana pasarilor; o reteta furajera optimizata pentru gaini ouatoare privind
efectul folosirea in alimentatia gainilor ouatoare a pulberii de catina asupra
calitatilor fizice ale oului;
In 2014 cercetarile au condus la optimizarea a 2 retete privind efectele pe care le
poate genera prezenta schindufului in hrana gainilor ouatoare prin evaluarea
influentei asupra statusului mineral din ou; optimizarea unei ratii imbogatite in
antioxidanti si acizi grasi polinesaturati utilizata la gaini ouatoare si influenta
acesteia asupra integritatea
parenchimului hepatic; optimizarea a 2 retete
nutritionale privind folosirea in ratiile gainilor ouatoare a lucernei, sub diferite
forme, asupra calitatii nutritionale a oualor de gaina si elaborarea unui set de 4 retete
nutritionale privind valorificarea unor subproduse vegetale (srot de mac, srot din
germeni de grau si srot de nuca) ca aditivi furajeri in hrana animalelor, pentru
imbunatatirea calitatii alimentelor de origine animala.
In 2015 studiile au continuat cu includere in ratii a unor materii prime vegetale
bogate in celuloza asupra ingestei in diferite faze de crestere ale pasarilor. S-a
elaborate un set de retete furajere pentru puicute (0-16 saptamani) cu un conținut de
celuloza de 4% (1-3 sapt.); 5% (4-8 sapt.) si 7,24% (9-16 sapt.) – Modulul I,
respective s-a elaborate un set de retete furajere pentru gaini ouatoare faza 1 (20-45
săptămâni) cu un conținut de celuloza de 4,98% (E1); 5,76% (E2) si 6,41% (E3) –
Modulul II. Studiile experimentale au fost extinse in sensul cresterii nivelului de
celuloza, privind folosirea materiilor prime vegetale bogate in celuloza in structura
retetelor de nutret combinat destinat hranirii gainilor ouatoare. Au fost elaborate,
pentru gaini ouatoare, alte 2 module de noi ratii furajere cu 6 respectiv 7% celuloza,
utilizand si enzime celulozolitice in structura de nutret combinat. In ultima faza a
fost elaborat un modul cu 4 retete experimentale in care retetele nutritionale s-au
diferentiat prin continutul in celuloza (M = 5%; E1 = 6%; E2 = 8% si E3 = 10%
celuloza/kg NC). Pentru cresterea nivelului de celuloza in ratie s-a utilizat lucerna:
(0% M; 4% la E1; 8% la E2; 19.44% la E3).
Rezultatele obtinute pe parcursul derularii etapelor au fost diseminate prin articole in
reviste de specialitate (6); participarea la congrese/simpozioane / conferinte
sustinute in tara si străinătate (9), precum si elaborarea de contracte de transfer
tehnologic al rezultatelor cercetarii furnizate către diferiti agenti economici (12). Au
fost implicati 3 doctoranzi si 2 postdoctoranzi in cercetarile desfasurate si in
publicarea rezultatelor. S-a realizat 1 produs (reteta furajera) care poate intra in
producție. Informatiile obtinute in aceste studii informative vor sta la baza elaborarii
de solutii pentru a sprijini sectorul zootehnic prin creşterea calităţii şi siguranţei
nutreţurilor folosind aditivi furajeri alternativi.
Cercetarile întreprinse in acest proiect pot continua cu studii de digestibilitate a
celulozei din retete imbogatite in celuloza folosite la gaini ouătoare. De asemenea,
astfel de cercetări trebuie completate cu studii anatomice la nivelul tractusului
digestiv. Implementarea retetelor care inglobeaza materii prime bogate in celuloza,
ieftine, ar avea un impact puternic in eficientizarea cheltuielilor de furajare la găini.
PN 09-38 03 01

În ceea ce privește rezultatele proiectului, se pot identifica trei direcții: generarea de
noi informații științifice, în cadrul unui subiect neabordat în România (ex. stabilirea
efectelor unei scăderi moderate a pH-ului asupra principalilor parametri digestivi la
nivel ruminal), generarea de rezultate cu caracter aplicativ (modele de rații şi
recomandări nutriționale ce pot fi aplicate în practica zootehnică),precum și rezultate
de indică gradul de diseminare / impact al proiectului (articole, comunicări, etc.) .
Activitățile derulate au permis punerea la punct a unui protocol de inducere
controlată a acidozei subacute ruminale, fapt ce permite optimizarea activităților

60

experimentale pe acest subiect. De asemenea, a fost estimată legătura între evoluția
post-prandială a pH-ului ruminal şi evoluția post-prandială a profilului acizilor graşi
volatili. Prin estimarea degradabilității nutrețurilor fibroase în condiții normale de
furajare şi în condiții de acidoză subacută, se permite aplicarea unor corecții asupra
eficienței utilizării acestor nutrețuri în anumite condiții de hrănire intensivă.
Activitatea experimentală a continuat cu estimarea efectelor acidozei ruminale
asupra utilizării la nivel ruminal, exprimată prin degradabilitate, a unei categorii de
nutrețuri – subproduse noi sau puțin necunoscute, potențial diferite față de “clasice”,
studiate în anii anteriori (concentrate, respectiv voluminoase). Studiul comparativ a
subproduselor pe fondul unei rații normale, respectiv acidogene, a relevat, ca și în
cazul nutrețurilor clasice, o reducere a utilizării acestora la nivel ruminal, cu
consecințe negative asupra eficienței hrănirii.
Astfel, ]n cazul acestora, evaluarea efectelor SARA asupra degradabilității ruminale
a pereților celulari a permis identificarea unui efect general negativ, semnificativ în
cazul NDF (P=0.012) si ca tendință în cazul ADF (P=0,127).
De asemenea, trecerea bruscă de la o raţie clasică la o raţie moderat acidogenă a fost
asociată cu o tendință de creștere a concentraţia amoniacului în lichidul ruminal în
primele ore după administrarea tainului, ceea ce sugerează o lipsă de efect asupra
proteolizei ruminale și mai degrabă o afectare a proteosintezei ruminale. O
explicație ar fi că azotul amoniacal nu mai este captat în biomasa microbiană la
nivelul normal, de aproximativ 90%. De asemenea, rezultatele nesistematice ale
rației acidogene asupra degradabilității azotului din subprodusele studiate sprijină
ipoteza ca acidoza indusă în acest efect nu a influențat negativ proteoliza ruminală.
In ultimul an de derulare a proiectului a fost estimat efectul cumulat al mai multor
factori acidogeni, cu accent pe influența unui factor ușor de controlat la nivel de
fermă zootehnică / producător de furaje. Astfel, atât în cazul cerealelor cât și în cazul
nutrețurilor fibroase, este relativ ușor de controlat granulometria acestora. Prin
urmare, rezultatele experimentelor au fost cu ușurință transpuse în recomandări
nutriționale: reducerea dimensiunii particulelor rațiilor au efect acidogen
suplimentar (față de acțiunea altor factori aditivi); măcinarea grosieră a cerealelor
poate diminua efectul acidogen al rațiilor (cu 2-3 ore ca durată și 0,5-0,6 ore x
unități pH ca intensitate a scăderii pH-ului ruminal sub pragul de siguranță de 6,0).
Pe parcursul proiectului s-au obținut atât rezultate ce țin de generarea de noi
cunoștințe (identificarea / estimarea efectelor scăderii postprandiale a pH-ului
ruminal asupra parametrilor de descriu metabolismul ruminal – cum ar fi
degradabilitatea ruminală a nutreţurilor, pattern-ul fermentațiilor ruminale, etc.)
precum şi rezultate aplicative, direct utilizabile de către fermieri (modele de raţii.
recomandări nutriționale pentru diminuarea riscului de instalare a acidozei ruminale
subacute).
De asemenea, datele acumulate au permis realizarea unui ghid practic, care a
constituit un vector suplimentar pentru diseminarea rezultatelor proiectului.
Rezultatele proiectului au fost cuprinse într-un ghid practic, precum și în 6 articole și
6 comunicări științifice. De asemenea, au fost realizate patru acorduri de transfer
tehnologic, cu titlu gratuit, al rezultatelor. Infrastructura și metodologia specifică
proiectului poate fi valorificată în continuare prin investigarea și a altor parametri
ruminali, susceptibili a fi influențați de acidoza ruminală. De asemenea, diseminarea
rezultatelor proiectului va continua și după încheierea acestuia, contribuind astfel la
impactul programului nucleu.
PN 09-38 03 02

Fazele de execuţie ale proiectului s-au derulat conform schemei de realizare. S-a
obținut valori energetice si proteice care vor fi cuprinse in actualele tabele de lori
nutritive ale nutreturilor pentru hrana rumegătoarelor in vederea optimizarii ratiilor
de hrana.
Astfel, pe baza datelor primare obţinute s-au putut pune în evidenţă coeficienţii de
digestibilitate ai hibrizilor de sorg F436 si F465 cu valori medii de 69,3% respectiv
71,3% la substanță organică şi de 59% respectiv 59,3% la celuloză, indicând în final
valori nutritive exprimate în UNL (unităţi nutritive lapte) şi UNC (unităţi nutritive
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carne) de 0,94 respectiv 0,92 la primul şi de 0,96 respectiv 0,95 la al doilea şi în
PDIN ( prot. dig. intest. permisă de azot) respectiv PDIE (prot. dig. intestin. permisă
de subst. org. fermentescibile) de 38,23 g respectiv 59,8 g la primul si 40,32 g
respectiv 67,36 g la al doilea, la 1000 g SU. Hibridul de sorg 135 ST sub forma de
masa verde a avut o încărcătură energetica de 1,01 UNL si 0,99 UNC iar la proteina
de 137 g PDIN respectiv 112 g PDIE / kg SU. Cele două soiuri de mei, Mărgărit si
Marius, au înregistrat valori medii ale coeficienţilor de digestibilitate pe bilanţuri de
60% respectiv 58% la substanţa organică şi de 48% respectiv 53% la celuloză. La
conţinutul energetic exprimat în UNL şi UNC cele două soiuri de mei însilozate au
înregistrat valori de 0,89 respectiv 0,83 la Mărgărit şi de 0,85 respectiv 0,78 la soiul
Marius şi la cel proteic dat în PDIN şi PDIE de 54,2 respectiv de 60,1 la primul soi
şi de 54,68 respectiv de 58,98 la al doilea soi. In baza cunoaşterii acestor parametri
se poate afirma că plantele studiate prezintă o potențială sursă de elemente nutritive
pentru alcătuirea raţiilor la rumegătoare.
De asemenea, s-a elaborat un ghid cu aplicaţii practice (modele de raţii pentru
rumegătoare, recomandări) pentru fermieri pe baza rezultatelor proiectului şi
diseminarea acestuia.
În elaborarea ghidului s-au facut referiri la importanţa, răspândirea şi tehnologia de
cultură a unor plante rezistente la secetă în speţa sorgul şi meiul şi de asemenea la
unele particularităţi ale digestiei şi metabolismului substanţelor nutritive la
rumegătoare. Pentru familiarizarea fermierilor cu câteva noţiuni de bază privitoare la
aprecierea calităţii nutreţurilor am introdus mici capitole care să cuprindă aspecte
legate de prelevarea probelor de nutreţuri, determinarea compoziţiei chimice
respectiv elemente ce vizează evaluarea energetică şi proteică a acestora. În acelaşi
timp s-au făcut referiri şi la cerinţele de substanţe nutritive ale principalelor categorii
din speciile de rumegătoare de interes zootehnic (taurine, ovine şi caprine). În final
s-au elaborat câteva tipuri de raţii cu utilizarea sorgului zaharat sub formă de masă
verde sau însilozat în stadiul de vegetaţie (bob lapte ceară) şi a meiului, de asemenea
ca masă verde, fân şi masă însilozată. Ghidul se încheie cu recomandări pentru
fermieri vizând folosirea acestor plante în alcătuirea raţiilor la rumegătoare.
Rezultatele proiectului vor fi transmise în continuare către fermieri, astfel încât
aceștia să aibă capacitatea elaborării unor raţii de hrană pentru diferite specii şi
categorii de rumegătoare, cu un înalt nivel de precizie adaptat cerinţelor acestora în
vederea maximizării producţiilor, în condiții de secetă.
PN 09-38 03 03

Fazele de execuţie ale proiectului s-au derulat conform schemei de realizare.
Activităţile derulate au permis cuantificarea efectelor utilizării boabelor de sorg ca
alternativă la alte cereale în amestecul de nutreţ combinat asupra performanţelor
productive la tineretul taurin supus îngrăşării.
Astfel, valorile privitoare la compoziţia chimică a sorgului boabe rezultate în urma
analizelor de laborator, pe baza cărora s-a estimat potenţialul lor productiv energetic
şi proteic, ne îndreptățesc să afirmăm că acest nutreţ poate reprezenta o alternativă
la porumb şi orz, în alimentaţia tineretului taurin supus îngrăşării în scopul
satisfacerii normelor de hrană, respectiv al echilibrării energo-proteice a raţiilor. De
asemenea, rezultatele analizelor chimice şi ale determinarilor experimentale
efectuate pe diferite categorii de taurasi la îngrăşat cu folosirea sorgului, au pus în
evidenţă pe lângă aportul de energie şi un conţinut considerabil în unele
macroelemente, cum ar fi calciul şi fosforul, ştiut fiind faptul că asigurarea unui
raport Ca/P corespunzător în hrana rumegătoarelor, trebuie să intereseze pe
majoritatea crescătorilor de taurine.
În urma testării raţiilor de hrană, performanţele taurinelor la îngrăşat de diferite rase
şi categorii de greutate care au fost furajate cu nutreţuri combinate, ce au avut în
componenţă diferite niveluri de sorg, au fost comparabile cu cele ale animalelor
hrănite cu nutreţuri combinate clasice, precum porumbul şi orzul. Astfel, la rasa
Bălţată românească s-au realizat sporuri în greutate de peste 1.500 g/zi cu un maxim
de 1.734 g/zi, la animalele hrănite cu raţii pe bază de sorg, iar la BNR s-au obţinut
sporuri cuprinse între 1.250 g/zi 1.266 g/zi. Astfel, în urma testării raţiilor de hrană
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s-a constatat că includerea sorgului boabe măcinat în diferite proportii în amestecul
de nutreţ combinat şi folosirea acestuia în alimentaţia tineretului taurin supus
îngrăşării, a condus la obţinerea unor sporuri comparabile cu loturile de referinţă
(martor) unde nu s-a folosit sorgul boabe.
La finalul proiectului s-a realizat un ghid practic editat cu indicarea aspectelor
generale privind necesitatea utilizării sorgului boabe, ca plantă rezistentă la secetă,
descrierea importanţei acestuia în nutriţia rumegătoarelor mari, dar şi câteva
elemente referitoare la tehnologia de înfiinţare, de întreţinere şi de recoltare a
culturilor de sorg pentru boabe. Ghidul mai face referire la interacţiunea metabolică
a elementelor nutritive asigurate prin raţii cu folosirea boabelor de sorg
îmbunătăţind starea de sănătate a tăuraşilor în creştere şi îngrăşare precum şi
calitatea cărnii acestora.
Rezultatele obținute vor continua să fie diseminate către fermierii (crescătorii) care
au ca activitate creşterea şi îngrăşarea taurinelor, cu recomandări privind utilizarea
în recepturile de nutreţuri combinate în diferite proporţii a boabelor de sorg
măcinate, ca alternativă la cerealele energetice folosite în mod curent (porumb, orz,
grâu) în perioadele de secetă prelungită. Astfel de studii pot fi realizate şi pe alte
categorii de rumegătoare, cum ar fi rumegătoare mici la îngrăşat - ovine, caprine şi
chiar vaca de lapte, creând astfel baza necesară pentru diversificarea furajării
rumegătoarelor în condiții de secetă.
PN 09-38 04 01

Rezultatele obținute au aplicabilitate practică deosebită pentru specialiști în domeniu
și crescătorii de animale. Valoarea nutritivă a ingredientelor obţinute ecologic a fost,
în general, apropiată de cea obţinută convenţional. Activităţile derulate au permis să
se stabilească strategia de nutriţie necesara testării recepturilor de nutreţuri
combinate elaborate pe porci în fazele de creştere îngrăşare şi finisare în vederea
stabilirii efectelor asupra produselor animaliere ştiut fiind faptul că prin raţie se
poate manipula cu relativă uşurinţă calitatea cărnii.
Au fost estimate efectele includerii uleiului de camelină în raţiile suinelor.
Conținutul ridicat in acizi grasi n-3 polinesaturati in uleiul de camelina a influentat
in mod particular compozitia lipidelor, iar nivelul colesterolului a scazut - datorita
probabil nivelului de acizi grasi polinesaturati. Adaosul de ulei de camelina in dieta
a determinat, de asemenea, o crestere a nivelului glucozei, si a concentratiei in
enzime (ALT, AST, AP). Aceste rezultate permit o mai buna intelegere a proceselor
biochimice la porcii in finisare pentru estimarea statutusului fiziologic si aprecierea
starii de sanatate.
In scopul caracterizarii nutritionale a carnii de porc s-au continuat investigatiile
privind compozitia in acizi grasi si colesterol a probelor de muschi prelevate de la
animale cu diferite tipăuri de subproduse. Au fost identificate efecte ale
subproduselor studiate asupra metabolismului lipidic și, într-o mai mică măsură,
asupra statusului imun al animalelor.
Tehnologia nutrițională bazată pe utilizarea tescovinei uscate în hrana suinelor
reprezintă o soluție strategică de perspectivă pentru creșterea animalelor în vederea
obținerii produselor de nișă. Acest ingredient adaugă valoare produselor obținute
datorită faptului că este un „antioxidant natural”. Indiferent de tipul de procesare,
tescovina uscată încorporată în nutrețul combinat are efecte pozitive asupra
conținutului în acizi graşi polinesaturați şi cu precădere a celor din familia n-3, iar în
cadrul acestora a acizilor graşi α-linolenic. Conservarea sub vid diminuează
conținutul în acizi graşi n-3 comparativ cu starea proaspătă a cărnii. Rezultatele
obținute prin valorificarea acestui subprodus low-cost impun ca necesitate
continuarea investigațiilor privind efectele asupra produselor conservate sub film, pe
de o parte şi identificarea de noi subproduse şi găsirea de soluții de valorificare
eficientă a acestora, pe de altă parte.
Tehnologia nutriţională bazată pe utilizarea subproduselor de nucă de la industria
alimentară în hrana suinelor reprezintă o soluţie strategică de perspectivă pentru
creşterea animalelor. Acest ingredient adaugă valoare produselor obţinute datorită
faptului că este un „antioxidant natural- vitamina E” și o resursă bogată în acizi
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grași benefici sănătății. Rezultatele obţinute prin valorificarea acestui subprodus
low-cost impun ca necesitate continuarea investigaţiilor privind efectele asupra
țesutului muscular și creierului.
Ca suport tehnico-științific, baza de date realizată prin proiect și accesibilă online se
adresează atât specialiștilor nutriționiști cât și fermierilor care au reticență în a le
utiliza în rețete furajere. Aceasta poate fi completată permanent, pe măsură ce sunt
identificate noi ingrediente/subproduse și /sau cele existente au o compoziție
chimică diferită datorită provenienței de ex. Subprodusele testate (subprodus de
rapiță și făina de guar) sunt practic necunoscute la nivel național, iar rezultatele
obținute deschid noi oportunități de cercetare, cum ar investigarea unor subproduse
mai puțin cunoscute / nou apărute pe piața furajelor din România.
Tematica proiectului a generat o nouă propunere de proiect pe toate speciile de
interes zootehnic prin proiect - ADER 2020 contractat in noiembrie 2011, proiect in
care se evidențiază efectele nutritiei asupra calitatii produselor animaliere si asupra
bunastarii animale.
Proiectul a generat si următorii indicatori de rezultat: 3 cereri brevet din care 2
acceptate (nr. A. 2011 00550 - ‘Nutreț combinat pentru hrana porcilor”; nr. A. 2012
00207 - ”Supliment nutrițional pentru hrana porcilor’), 3 lucrari ISI, 2 carti, 4 lucrări
indexate în CABI Publishing și alte baze de date internaționale, o pagina web, 2
contracte de transfer tehnologic, 3 acorduri de colaborare, un articol Anale, o
brosură, 13 comunicări simpozioane internaționale/ naționale, 7 articole
popularizare.
Diseminarea rezultatelor ştiinţifice înregistrate poate avea efecte pentru mai multe
sectoare de producţiei, și va fi continuată cu noi publicații, cereri de brevet, ghiduri
practice nutriționale.
PN 09-38 04 02

În cadrul proiectului s-au obținut rezultate importante pentru crescătorii de ovine,
furnizând soluţii care sa facă posibilă obţinerea unor producţii mai mari de lapte şi
carne la ovinele din rasa Ţigaie cu capul negru de Teleorman.
Rezultatele primei etape a proiectului demonstrează faptul că mediile sunt omogene
pentru majoritatea dimensiunilor corporale pentru cele două efective de ovine luate
in studiu, existând variabilitate doar pentru lungimea crupei și lărgimea crupei.
Rezultatele obținute în privința producției de lapte demonstrează o capacitate
lactogenă mare și specializarea populației în direcția producției de lapte. Sporurile
zilnice de creștere ale mieilor sunt mari.
Cea de-a doua etapă, care a vizat determinarea parametrilor genetici pentru
caracterele de reproducție și pentru producția de carne, a condus la următoarele
rezultate:
Heritabilitatile obtinute pentru caracterele de reproducție la populatia de ovine din
rasa Țigaie cu cap negru de Teleorman au fost: 0,20 pentru numărul de miei născuți
pe oaie fătată, 0,29 pentru vârsta la prima fătare și 0,43 pentru intervalul între prima
și a doua fătare. S-au obținut corelații fenotipice, genotipice și de mediu pozitive
între vârsta la prima fătare și numărul de miei născuți pe oaie fătată. În cadrul
cercetărilor efectuate s-a determinat valoarea coeficientului de heritabilitate pentru
mai multe caractere cantitative specifice creşterii din prima parte a vieţii la tineretul
ovin. Au fost obținute următoarele heritabilități: 0,23 pentru greutatea corporală la
fătare, 0,17 pentru greutatea corporală la 30 de zile, 0,25 pentru greutatea corporală
la 60 de zile şi 0,41 pentru sporul mediu zilnic de la naştere la 60 zile. Datorită
faptului că sporul mediu zilnic are un coeficient de heritabilitate ridicat, înseamnă că
acest caracter poate fi folosit ca o bază de selecţie eficientă.
Din datele prezentate se constată că la populaţia analizată între greutatea la fătare şi
greutăţile corporale la diferite vârste de creştere se stabilesc corelaţii fenotipice ale
căror valori sunt relativ ridicate, însă valoarea acestora scade uşor concomitent cu
înaintarea în vârstă.
In a treia etapa a proiectului a fost analizata prin PCR în timp real expresia unor
gene implicate în calitatea laptelui. Frecvența genotipurilor în populația analizată
pentru gena beta-lactoglobulinei a fost următoarea: 49,4% genotipul AA, 37%
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genotipul AB și 13,6% genotipul BB. Frecvența genei A în populație a fost de 0,68
iar a genei B de 0,32. În cazul genei k-cazeinei s-a observat prezența unui singur
genotip CT în proporție de 100%. Frecvența genelor în populație a fost de 0,5 pentru
gena C și 0,5 pentru gena T.
Rezultatele obținute în privința producției de lapte demonstrează o capacitate
lactogenă mare și specializarea populației în direcția producției de lapte. Sporurile
zilnice de creștere ale mieilor au fost destul de mari. Datorită faptului că sporul
mediu zilnic are un coeficient de heritabilitate ridicat, înseamnă că acest caracter
poate fi folosit ca o bază de selecţie eficientă. Din datele prezentate se constată că la
populaţia analizată între greutatea la fătare şi greutăţile corporale la diferite vârste de
creştere se stabilesc corelaţii fenotipice ale căror valori sunt relativ ridicate, însă
valoarea acestora scade uşor concomitent cu înaintarea în vârstă. Caracterele de
reproducție au avut valori mici ale heritabilității.
Metodologia determinării markerilor moleculari reprezintă o cercetare foarte
complexă şi laborioasă, fiind pentru România o abordare modernă în concordanţă cu
cerinţele actuale ale Uniunii Europene.
Utilizarea datelor de producţie şi a informaţiilor genealogice precum şi a
informaţiilor furnizate de markerii moleculari mărește precizia în procesul de
clasificare a indivizilor după meritul lor genetic. Acest lucru se concretizează printrun progres genetic suplimentar pentru producţia de lapte. Utilizarea markerilor
genetici în selecţia animalelor duce la creşterea productivităţii, a calităţii produselor
şi a beneficiilor obţinute în domeniul creşterii animalelor. Crescătorul român de
ovine este interesat să aibă în fermă oi care să producă lapte cu eficienţă crescută şi
de calitate superioară. Genele care determina calitatea laptelui se găsesc doar la unii
indivizi din populaţie, apare necesitatea de a le aduce în genomul tuturor indivizilor
pentru sporirea producţiei de lapte.
PN 09-38.04.03

După derularea activităţilor prevăzute în prima etapa s-a obtinut caracterizarea si
analiza, prin metode clasice de evaluare, a productiei de carne la mieii din rasa Cap
Negru de Teleorman. Desi este o metoda empirica de analiza, constituie un
preambul si totodată un punct de pornire pentru alte metode de apreciere.
In etapa a doua aceleasi caracteristici au fost analizate si evaluate prin procedeul cu
ultrasunete. Este o metoda non invaziva, care nu necesita sacrificarea animalului
pentru a obtine date cu privire la productia de carne, fiind in acelasi timp o metoda
necostisitoare, usor de aplicat, utilizată pentru prima oara la noi in tara. S-au efectuat
masuratori cu ultrasunete utilizand EcchoBlaster 64 pentru determinarea stratului
grasime si raportului carne/grasime toate acestea pentru o mai buna evaluare si
estimare a potentialului productiei de carne funadamentata stiintific print-o metoda
moderna, rapida, non invaziva a rasei de ovine Cap Negru de Teleorman. Adoptarea
si implementarea acestei metode la nivel national ar conduce la usurarea aprecierii
calitative si cantitative a carcaselor la ovinele Cap Negru de Teleorman cu
aplicabilitate in selectia si ameliorarea acestora, cat si a celorlalte rase de ovine.
In etapa urmtoare s-a analizat caracteristicile morfoproductive ale productiei de
carne la rasa Cap Negru de Teleorman prin metode moderne de biologie moleculara
(tehnica PCR, PCR in timp real) pentru a determina expresia miostatinei si mutatia
acesteia MM, mutație asociata cu o masa musculara crescuta. S-a observat ca in
lotul analizat sunt indivizi care poseda mutația miostatinei MM( markeri molecular
specific) care sa conduca mai usor la selectia si ameliorarea indivizilor destinati
acestei productii. Rezultatele obtinute nu au relevat insa un efect semnificativ al
miostainei asupra calitatii productiei de carne la o varsta tanara, la rasa studiata si de
aceea consideram ca ar fi necesara o mai profunda analizare si investigare prin
studiul mai multor indivizi. In studiul comparativ dintre masuratorile cu ultrasunete
si cele pe carcasa au rezultat corelatii mari intre cantitatea de carne din regiunea
jigoului si suprafata ochiului de muschi si perimetrul ariei musculare in ambele
puncte de masurare. In concluzie sacrificarea pentru determinarea cantitatii carnii in
carcasa poate fi inlocuit cu metoda ecografica, o metoda moderna, eficienta, rapida
si non invaziva prin care se poate face evaluarea carcaselor in directia productiei de
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carne.
Rezultatele estimarii cantitatii de carne prin metoda cu ultrasunete, gasite in studiul
de fata au indicat potentialul urias pe care il are aceasta la evaluarea carnii in
carcasa, reflectat in parametrii de carcasa constituind o optiune de clasificare si
imbunatatire a metodei de selectie la ovine. In urmatoarea etapa se vor identifica alti
markeri moleculari specifici responsabili cu calitatea carnii, pe un numar mai mare
de indivizi pentru determinarea efectului asupra productiei de carne. Rezultatele
obtinute in studiul de evaluare a productiei de carne la ovine prin determinarea
polimorfismului genei calpastatinei (CAST), au indicat potentialul urias pe care îl
are aceasta la evaluarea cărnii in carcasa, reflectat in parametrii de carcasa si acest
lucru poate constitui o optiune pentru clasificarea si imbunatatirea metodei de
selectie la ovine. In concluzie sacrificarea pentru determinarea cantitatii carnii in
carcasa poate fi inlocuita cu metoda de biologie moleculara, o metoda moderna,
eficienta, rapida si non invaziva prin care se poate face evaluarea carcaselor de
calitate superioara in conformitate cu cerintele standardelor de sanatate ale
consumatorilor.
Rezultatele obtinute ne conduc la concluzia ca este necesar sa se continue lucrarile
de cercetare pe această direcție. Acestea se pot concretiza în estimarea efectului
markerilor moleculari specifici responsabili cu calitatea si cantitatea carnii in
carcasa. Aplicarea acestor rezultate in productie vor conduce la o amelioare mai
eficienta si mai rapida a rasei Cap Negru de Teleorman pentru obtinerea de carcase
de calitate superioara, conform cerintelor standardelor europene (sitemul EUROP).
PN 09-38 05 01

Derularea celor 15 faze de executie ale proiectului a permis, pe lângă alte activități
experimentale, elaborarea si studierea în cadrul unor experimente pe animale a unui
număr de 8 noi structuri de ratii furajere pentru găini ouătoare si 3 noi retete furajere
pentru puii de carne..
Pe ansamblul proiectului au fost obținute următoarele rezultate: (i) noi structuri de
retete furajere, cu microelemente chelatate cu metionina, pentru pui de carne,
,,prietenoase” fata de pasari, consumator, mediu; (ii) date experimentale privind
relationarea implementarii noilor retete pentru pui cu conditiile de crestere (stres
termic), interrelatia cu alti nutrienti, biofactori (vitamine, acizi grasi, etc); (iii) noi
structuri de retete furajere, cu microelemente chelatate cu metionina, pentru gaini
ouatoare, ,,prietenoase” fata de pasari, consumator; (iv) date experimentale privind
relationarea implementarii noilor retete pentru gaini ouatoare cu recomandări
privind oportunitatea de valorificare a inulinei in hrana găinilor ouătoare, ca
biofactor pentru absorbtia mineralelor, estimarea influentei nivelului si sursei de Cu
si Zn (metale grele), adăugate in hrana găinilor ouătoare, asupra concentratiei de
microelemente din corpul găinilor; (v) recomandări privind eficienta folosirii
surselor organice de microelemente in hrana păsărilor (găini ouătoare si pui de
carne) ca alternativa nutritională de protejare a mediului prin reducerea
concentratiei mineralelor din dejectii; (vi) analize tehnico economice privind
raportul dintre productie/ calitate carne/ oua / protejarea mediului / pret de cost al
furajului si al carnii / oualor; (vii) studii privind mineralizarea osului la pui brolieri
in conditiile folosirii retetelor cu microelemente (Cu, Fe, Mn, Zn) chelatate,
adaugate la un nivel redus fata de retetele conventionale; (viii) implicarea unui
numar de 2 doctoranzi si 3 postdoc in cerecetarile desfasurate si in publicarea
rezultatelor; (ix) articole/ comunicari publicate/ sustinute in tara si strainatate; (x)
un numar de 11 contracte de transfer tehnologic catre agenti economici. Un numar
de trei produse (nutreturi combinate si retete furajere) pot intra in productie.
Ramane insa o problematica destul de complexa care nu a fost abordata, din lipsa de
timp, in ceea ce priveste: rolul acestor microelemente in mentinerea ,,sanatatii”
tractusului digestiv la pasari si diminuarea potentialului de poluare a mediului;
aprofundate cercetarile privind impactul stresului termic asupra ,, sanatatii”
tractusului digestiv la pasari; optimizarea raportului suplimente anorganice/organice
in contextul mentinerii productiei la un nivel sustenabil.
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Prin activitățile realizate în cadrul celor 16 proiecte finanţate în perioada 2009-2015, a fost obținut un
volum semnificativ de rezultate, de diverse tipuri, care au asigurat atingerea în totalitate a obiectivelor
programului PN09-38. În cadrul etapelor finanțate după 2011 au fost valorificate infrastructura și
metodologiile dezvoltate în anii anteriori, existând premisele ca acestea să poate fi valorificate și în noi
proiecte de cercetare, atât naționale cât și internaționale.
În urma activităților derulate în cadrul celor 16 proiecte au fost obținute atât rezultate aplicabile, cu
impact ridicat în sectorul zootehnic românesc, cât și un număr mare de rezultate cu caracter științific
(identificare de mecanisme de acțiune, cuantificarea unor factori de influență, etc.) ce au fost concretizate
prin articole și comunicări științifice.
Astfel, au fost generate rații furajere și rețete de nutrețuri combinate și recomandări nutriționale pentru
diverse specii și categorii de animale de fermă, au fost dezvoltate noi metode și proceduri analitice, au
fost identificați și valorificați în selecția genetică biomarkeri ai producției de carne și lapte, au fost
caracterizate din punct de vedere nutrițional subproduse de nișă (mai puțin cunoscute, dar prezente pe
piața nutrețurilor din România), a fost estimat efectul acestora asupra calității sporului (la porcine) sau a
statusului imun (tot la porcine), etc.
Pe baza rezultatelor cu caracter științific au fost elaborate 60 de articole și 116 comunicări științifice. La
acestea se adaugă articole publicate în reviste de popularizare, interviuri în mass-media, etc. dar și articole
/ comunicări științifice în curs de elaborare sau deja trimise pentru publicare și care vor contribui la
indicatorii institutului în anul următor (2016). De asemenea, programul nucleu a constituit baza pentru
derularea a 17 proiecte internaționale de diferite tipuri (FP, COST, Erasmus, Eureka, etc.).
Rezultatele obținute au facut obiectul unei activități intense de transfer tehnologic, concretizată prin
numeroase vizite în ferme agro-zootehnice în vederea diseminării și demonstrării rezultatelor, elaborarea
și de ghiduri practice și a altor materiale informative, derularea de contracte/acorduri de transfer
tehnologic. Toate acestea au vizat transferul tehnologic al unor soluții cu grad mare de aplicabilitate, ușor
de înțeles de către potențialii utilizatori (fermieri, producători de nutrețuri, etc.) şi ușor de implementat la
nivelul fermelor zootehnice, care să conducă, prin aplicarea corectă, la dezvoltarea sectorului zootehnic și
a domeniilor conexe.
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