
Faza: 2 . Experimentarea  noilor solutii nutritionale  pentru gaini ouatoare

Pe parcursul acestei faze s-au realizat toate activitatile prevazute in programul de lucru in
ideea experimentarii  noilor solutii nutritionale  pentru gaini ouatoare.

Activitatea 2.1. Achizitionarea subproduselor conditionate intr-o  forma care sa permita
includerea in nutreturile combinate Din gama variata de probe analizate in etapa anterioara au
fost selectionate 6 subproduse vegetale (srot de rapita, srot de simburi de struguri, srot de catina,
srot de dovleac, srot de in si un amestec cu titulatura de full fat mixt) care au fost luate in
consideratie la elaborarea retete furajere pentru gaini ouatoare  testate in experimente. Inainte de
achizitionarea subproduselor pentru fabricarea nutreturilor combinate, esentioane de proba din
aceste subproduse au fost analizate din punct de vedere fizico-chimic si microbiologic. Dupa
finalizarea determinarilor fizico-chimice si microbiologice, realizate pe probe din subproduse, s-
a constatat ca  aceste subproduse indeplinesc cerintele nutritionale pentru utilizarea ca materii
prime furajere in hrana gainilor ouatoare.Au fost achizitionate cantitatile de sroturi (srot de
rapita, srot de simburi de struguri, srot de catina, srot de dovleac, srot de in si full fat mixt)
necesare fabricarii nutreturilor combinate pentru gainile ouatoare. Pretul de achizitie al
subproduselor a aratat ca pentru srotul de catina pretul a fost de 4.5 ori mai mare decat pretul de
achizitie al celorlalte subproduse. Pretul de cost al srotului de catina a influentat si pretul de cost
al nutretului combinat E2 (2,18 lei/kg NC) cu srot de catina si srot de in.  Acesta a fost cel mai
mare pret dintre cele 6 tipuri de nutret combinat in timp ce nutretul combinat cu srot de dovleac
(E3) a avut un pret (0.94 lei/kg NC) mai mic si decat  pretul nutreturilor martor.

Activitatea 2.2.Fabricarea nutreturilor combinate pe baza solutiilor nutritionale
elaborate in etapa anterioara pentru gaini ouatoare.. Determinarea calitatii nutreturilor
combinate din punct de vedere nutritional.Determinarea incarcaturii microbiologice si a
contaminantilor metalici de risc pentru pasari si mediu din probele de nutreturi combinate.

Dupa stabilirea compozitiei chimice a materiilor prime s-au fabricat nutreturile combinate
pe baza unui set de 4 noi retete de nutret combinat. Nutreturile fabricate conform noilor retete au
avut o valoare nutritinala comparabila cu cea a nutretului martor. Continutul de lizina in
nutreturile combinate a inregistrat valoarea cea mai mica (0.81 g/100 g SU) in NC E4 (cu full fat
mix) crescand cu pana la 26.05% in NC E2 (cu srot de catina si srot de in). Metionina a
inregistrat valoarea cea mai mare (0,404g % SU)  in NC E3 (cu srot de dovleac). Cea mai mare
concentratie de acid α linolenic (acid omega 3) s-a determinat in nutreturile combinate NCE2
(13,82 g/100g total ac. grasi) si NCE4 (13,80 g/100g total ac. grasi), nutreturi care au avut in
componenta in. Concentratia de acid linoleic (acid omega 6) nu s-a diferentiat intre nutreturi cu
exceptia nutretului NC2(8,73 % srot de in si 3 % srot de catina) unde a fost mai mica decat in
celelalte nutreturi. Concentratia de acid oleic (acid mononesaturat) nu s-a diferentiat intre cele 6
tipuri de nutreturi. Indicii de degradare a grasimii s-au incadrat in limitele maxime admise pentru
nutreturi combinate, in cazul ambelor perioade de pastrare, 14 zile, respectiv 28 de zile : 1.2 ml
tiosulfat 0.01N/g grasime pentru indicele de peroxid si 50 mg KOH/g grasime pentru aciditatea
grasimii. Reactia Kreiss insa arata ca la 28 de zile dupa fabricatie s-a instalat procesul de



rancezire in toate nutreturile. Capacitatea antioxidanta cea mai mare (14.41±0.05 mM Trolox/g)
s-a inregistrat la NC E1 (cu srot de rapita si srot de struguri). Concentratiile de metale grele in
probele de nutreturi cominate au fost mult sub cele maxime admisibile. Determinarile de
Escherichia Coli si Salmonella au aratat ca nutreturile combinate analizate nu prezinta risc
pentru sanatatea pasarilor.

Activitatea 2.3. Organizarea si desfasurarea unui numar de doua experimente de
digestibilitate pe gaini ouatoare (6 loturi dintre care 2 martor). Determinarea digestibilitatii
nutrientilor din ratii, pe baza inregistrarilor de ingesta si excreta precum si a determinarilor
chimice efectuate din probe de nutret si dejectii. Monitorizarea sanatatii gainilor si a
parametrilor productivi. Determinarea valorii nutritionale  a oualor.Determinarea
concentratiilor de CO2 si CH4 in hala experimentala. Identificarea factorilor de risc si
evaluarea impactului aplicarii solutiilor nutritionale asupra mediului prin determinari
microbiologice si de metale grele in probele de dejectii de pasare.

Evaluarea eficacitatii retetelor cu subproduse s-a realizat prin doua experimente de
digestibilitate desfasurate pe 6 loturi  de gaini ouatoare  (40 de gaini/lot) in halele experimentale
17 (loturile M2, E1, E2, E3 ) respectiv 13(loturile M1 si E4)  din Pavilionul experimental al Lab
de fiziologia Nutritiei din IBNA.  Experimentele s-au realizat in conformitate cu legislatia din
Romania (legea 206/2004, ordonanta 28/31.08.2011, legea 43/11.04.2014, directiva
2010/63/EU), timp de 5 saptamnai pe  gaini din rasa Tetra SL, in varsta de 56 saptamani. Inainte
de demararea experimenului s-a intocmit un protocol experimental aprobat de catre membrii
Comisiei de etica din IBNA Balotesti - comisie  infiintata prin decizia nr. 52/30.07.2014 si care
functioneaza pe langa Consiliul de Administratie si Consiliul Stiintific al IBNA Balotesti. Prin
acest protocol s-a stabilit schema experimentala generala pentru ambele experimente. Gainile au
beneficiat de conditiile de microclimat specifice halei experimentale: temperatura =
19.27±1.630C (hala experimentala 17) respectiv 20.01±1.4430C (hala experimentala 13) si
umiditatea = 65±6.38 % (pentru cele doua hale). Programul de lumina a fost adecvat varstei de
exploatare a gainilor ouatoare (16 h lumina/ 24h). Structura de baza a nutretului combinat a fost
aceeasi pentru toate cele 6 loturi, diferenta dintre loturile experimentale si martor fiind data de
proportia includerii suproduselor vegetale. Premixul utilizat la fabricarea retetelor furajere a fost
un premix conventional, folosit in mod curent pentru aceasta categorie de varsta si productie.

In ceea ce priveste parametrii de productie, dintre loturile experimentale, cele mai bune
rezultate s-au inregistrat la lotul de gaini care a avut in nutret un aport de srot de 9,5 % rapita si 3
% srot de struguri (E1). Coeficientii de absorbtie aparenta (%) inregistrati pentru substanta
uscata, substanta organica, proteina, grasime si SEN (substante extractive neazotate) nu au aratat
diferente intre loturi. Coeficientii de absorbtie aparenta (%) ai lizinei cu o valoare (89,405 %),
semnificativ (P≤0.05) mai mica decat la  loturile martor si E1 (9,5 % srot de rapita si 3 % srot de
struguri)  s-a inregistrat la lotul de gaini furajate cu  E2 ( 3% srot de catina si 8,73 %  srot de in).
Tot la E2 s-a inregistrat cea mai mica (P≤0.05) absorbtie a treoninei (81,144 %). Metionina a fost
absorbita in cea mai mare proportie la E3 ( cu 9 % srot de dovleac) iar cistina la loturile martor.



Analizand valorile parametrilor fizici de calitate a oului si a componentelor sale  la
loturile din hala 17  s-a constatat capH-ul din albusul oualor lotului M2 a fost semnificativ
(P≤0.05) mai mare decat la E2 si E3 ceea ce poate fi interpretat prin faptul ca srotul de catina
(3%)  din NCE2 si srotul de dovleac (9%) din NCE3 au actionat ca antioxidanti. Cum era de
asteptat, culoarea galbenusului de la lotul E2, cu catina (3%) in NCE2 , a inregistrat cele mai
mari (P≤0.05) valori (5.11). Uitatea Haugha inregistrat valori cuprinse intre intre 65.82 la ouale
recoltate de la lotul E1 (cu 9,5 % srot de rapita si 3% srot de struguri)  si 68.42 la ouale
recoltatede la lotul E3 (cu 3% srot de catina si 8,73 % srot de in) dar nu s-au diferentiat
semnificativ. Referitor la gradul de prospetime se constata ca procentul cel mai mare pentru clasa
AA de 33.33% s-a inregistrat la ouale recoltate de la lotul E3, pentru clasa A de 77.78% s-a
inregistrat la ouale recoltate de la lotul E2, iar pentru clasa B de 22.22% s-a inregistrat la ouale
recoltate de la lotul E1. Determinarile au mai aratat ca pH-ul oualor pastrate in frigider 28 de zile
prezinta o usoara creste in timp la toate loturile ceea ce denota o scadere usoara a prospetimii
oualor la 28 de zile, fata de ziua 0.  Determinarile pe ouale celor 2 loturi cazate in hala 13 au
aratat ca pH-ul albusului  din ouale lotului M1 a fost semnificativ (P≤0.05 mai mare fata de lotul
E4 (cu 15 full fat mix) dar unitatea Haugha inregistrat valori apropiate, in medie 68.04. Referitor
la gradul de prospetime se constata ca procentul cel mai mare pentru clasa AA de 33.33% s-a
inregistrat la ouale recoltate de la lotul E4, pentru clasa A de 66.67% s-a inregistrat la ouale
recoltate de la lotul M1, iar pentru clasa B de 11.11% s-a inregistrat tot la ouale recoltate de la
lotul M1.

Partenerul 1, INCD ECOIND a masurat concentratiile de CO2 si CH4 in cele doua hale
experimentale. Masurarile au scos in evidenta faptul ca nu exista emisii de metan (CH4) iar
bioxidul de carbon (CO2) este sub valoartea maxima stabilita prin O  30/2010. Identificarea
factorilor de risc si evaluarea impactului asociat acestora asupra mediului s-a facut in conditiile
stocarii si utilizarii dejectiilor de pasare ca fertilizator organic. Poluantii din dejectii care pot
afecta mediul, la depasirea limitelor legale ale concentratiei sunt: compusii cu azot si fosfor,
metalele grele si agentii patogeni. Pentru caracterizarea fizico-chimica a dejectiilor de pasari s-au
determinat concentratiile de: P si N total, Fe, Mn, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Se si Zn. Controlul
microbiologic al probelor de dejectii a cuprins determinarile de Escherichia Coli si Salmonella.
Compararea rezultatelor obtinute in urma analizelor probelor de dejectii cu cerintele legislatiei de
mediu (Ordinul 344/2004) arata ca valorile concentratiilor de azot total si metale grele sunt mult
sub limitele maxime admisibile astfel incat dejectiile rezultate nu prezinta impact asupra solului.
In comparatie cu loturile martor, pentru cele patru solutii nutritionale, se constata urmatoarele:

- pentru loturile experimentale valorile la indicatorii fizico-chimici (N, P si metale grele) se mentin
fata de martor, cu exceptia indicatorului As care pentru loturile experimentale E2 si E4 prezinta
cresteri usoare fata de martor: 71% respectiv 285,7%.

- indicatorul Salmonella este absent in toate loturile experimentate
- indicatorul Escherichia colila toate loturile experimentale prezinta cresteri fata de martor, de la

321% la 1240%, desi aceste cresteri nu sunt mari, tendinta este negativa fata de reteta martor
existand o usoara crestere a potentialului infectios.



Activitatea 2.4. Selectarea solutiei nutritionale, pe baza performantelor de productie /calitate
oua /cost / impact mediu, care poate sa fie recomandata pentru fermieri. Pentru ierarhizarea
solutiilor nutritionale testate si alegerea celei mai bune solutii nutrionale pe baza performantelor
calitate/cost/impact de mediu s-a folosit  metodologia de evaluare AHP. Aceasta consta in
realizarea, de catre un panel/grup de evaluatori, de comparatii pereche cu scopul de a exprima
importanta relativa a criteriilor/alternativelor luate in considerare. Cea mai buna reteta
nutritionala din cele testate s-a ales analizand valorile si tendintele indicatorilor considerati ca
relevanti pentru obiectivul propus. Pentru a supune indicatorii unei analize coerente bazata pe
rezultatele determinarilor analitice s-a propus un panel de evaluatori/experti in domeniul evaluat
sau in domenii conexe ce si-au exprimat opiniile bazat pe evidentele propuse (rezultatele
experimentului), propria experienta si cunoastere in scopul evaluarii avantajelor si dezavantajelor
fiecareia din cele patru retete. S-au selectionat, de comun acord, in cadrul panelului de
evaluatori, trei mari criterii in baza carora sa se realizeze evaluarea: de ordin tehnic (intensitatea
la ouat si greutatea medie a oului); de ordin economic (pretul de cost al furajului si consumul
specific); de ordin ecologic (indicatorii fizico-chimici de relevanta ecologica si indicatorii de
tipul indicatorilor microbiologici). Pe primele doua locuri s-au clasat reteta E1 (srot de rapita si
srot de struguri) si E4 (srot de dovleac), aceasta din urma fiind avantajata de pretul mic de cost.

Activitatea 2.5. Transfer tehnologic al rezultatelor catre unitati de crestere a gainilor. S-au
realizat doua contracte de transfer economic catre: (i) SC Avicola Lumina SA  (nr contract IBNA
3985/21.06.2016, nr ctr. Lumina 250/21.06.2016); (ii) AGRO PREST 2005 SRL (nr. Contract
IBNA 3959/17.06.2016, nr ctr. Agroprest 123/17.06.2016)

Activitatea 2.6. Diseminarea rezultatelor obtinute prin articole si comunicari stiintifice:
►1 comunicare - Conferinţa Internaţională a Universităţii de Știinţe Agronomice și

Medicină Veterinară din București "Agricultură pentru viaţă, viaţă pentru agricultură", 9 - 11
iunie 2016, Bucureşti, România;

► 3 comunicari - 6th FESTEM Symposium on Trace Elements and minerals din 26-28
mai la Catania, in Italia;

►Lucrare pregatita -Archiva Zootechnica
►Flyer de prezentare al subproduselor distribuit la intalnirea cu fermierii, membrii ai

UCPR (organizat de IBNA, 12.04.2016 )

Activitatea 2.7.Elaborare ghid privind folosirea subproduselor industriei alimentare in hrana
gainilor ouatoare.

Obiectivul etapei a fost atins. Rezultatele obținute în acestă etapa au condus la
propunerea a doua solutii nutritionale inovative de furajare a pasarilor. Se propune continuarea
proiectului cu experimentarea solutiilor inovative elaborate pentru pui broiler.


