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Capitolul 1 

 

IMPORTANȚA FOLOSIRII FITOADITIVILOR 
ÎN NUTRIȚIA ANIMALĂ 

 

 

 

 

 

 

Deoarece folosirea antibioticelor în furaje a fost interzisă în 

UE total din anul 2006, producătorii de furaje sunt confruntați 

cu problema de a găsi soluții de înlocuire a acestor substanțe 

medicamentoase, alternative furajere care să mențină perfor-

manțele, sănătatea tubului digestiv și calitatea nutrițională a 

alimentelor (Hertrampf, 2001; Humphrey și colab., 2002).  

Windisch și colab., (2008) arată că fitoaditivii au fost 

studiați mai ales pentru a fi adăugați la setul de promotori de 

creștere non-antibiotici, cum ar fi acizii organici și probioticele, 

care sunt deja folosiți pe scară largă în hrana animalelor.  

Folosirea aditivilor pentru hrana animalelor este, de obicei, 

supusă unor reglementări restrictive. În general, ele sunt consi-

derate ca produse aplicate de agricultor animalelor sănătoase cu 

scop nutrițional pe o bază permanentă (adică pe întreaga durată 

de producție a speciei și categoriei respective), spre deosebire 

de medicamentele de uz veterinar (aplicate pentru profilaxia și 

tratamentul problemelor de sănătate diagnosticate în confor-

mitate cu controlul veterinar pentru o perioadă limitată de timp, 

asociată parțial cu o perioadă de așteptare). 
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Acțiunea antioxidantă a aditivilor fitogenici  

În prezent, cei mai utilizați antioxidanți pentru furaje sunt 

cei de sinteză care provin din structuri fenolice, precum 

hidroxianizol butilat (BHT), terțiar butilic hidroxi chinonă 

(TBHQ) și galatul de dodecil, propil și octil. Însa, în prezent, 

consumatorii au devenit circumspecți cu privire la utilizarea 

substanțelor sintetice atât în hrana păsărilor, cât și ca aditivi 

alimentari, preferând produsele naturale și alimentele cu o 

înaltă valoare nutrițională, fără componente sintetice. 

Antioxidanții naturali sunt diverse substanțe chimice cu 

caracteristici diferite, care sunt prezente pe scară largă în 

plante. Foarte mulți compenenți cu proprietăți antioxidante, 

cum sunt polifenolii,  se găsesc în familia “Lamiaceae”, prin 

urmare, suplimentarea cu frunze uscate și /sau alte părți ale 

oregano, rozmarin și cimbru au fost adăugate în rațiile păsărilor 

pentru a se studia performanțele animalelor, producția de ouă și 

calitatea acestora (Botsoglou și colab., 1997; Botsoglou și 

colab., 2005; Botsoglou și colab., 2007; Florou-Paneri și 

colab., 2006; Giannenas și colab., 2005). 

 

Rolul aditivilor în îmbunătățirea calității furajelor și 

asigurarea calității tractusului digestiv 

Eliminarea treptată a antibioticelor, ca factori de creștere, 

din hrana păsărilor în Europa și recentele tendințe spre redu-

cerea sau eliminarea acestor compuși în alte părți ale lumii, 

inclusiv America de Nord, va schimba probabil profilul micro-

bian al conținutului tubului digestiv la păsările crescute în mod 

intensiv (Yegani și Korver, 2008). Tubul digestiv are cea mai 

extinsă suprafață din organism expusă în mod constant la o 

mare varietate de substanțe potențial dăunătoare. Tubul digestiv 



7 

acționează ca o barieră selectivă între țesuturile interne ale 

păsărilor și conținutul luminal. Această barieră este compusă 

din componente fizice, microbiologice, chimice, imunologice. 

O gamă largă de factori asociați rației și bolilor infecțioase pot 

afecta negativ echilibrul delicat dintre componentele tubului și, 

ca urmare, afectează starea de sănătate și performanțele de 

producție ale puilor. În principal hrana este răspunzătoare 

pentru dezvoltarea unor procese de mare varietate de-a lungul 

tubului digestiv la monogastrice (Gabriel și colab., 2006).  

Multe studii și lucrări au evaluat posibile alternative la 

antibiotice: folosirea probioticelor, acizii organici, oligozaha-

ridele, materiale simbiotice, acizii grași cu lanț catenic scurt 

sau mediu, materiale botanice sau extractele din plante, fibrele 

funcționale, Cu, Zn (Maguin și Picot, 2015).  

O mare varietate de plante au proprietăți care ar putea 

îmbunătăți consumul de hrană, digestia, conversia hranei și 

greutatea corporală (Williams și Losa 2001; Ertas și colab., 

2005). Modul de acțiune al acestor aditivi pentru hrana anima-

lelor nu este complet clar. Ei au acțiune antimicrobiană, 

antivirală, antioxidantă (Ertas și colab., 2005; Cross și colab., 

2007). Acești aditivi acționează ca promotori de digestibilitate, 

stimulând secreția enzimelor digestive endogene (Williams și 

Losa; Lee și colab., 2003). Aceste proprietăți ale aditivilor de 

origine vegetală le conferă statutul de alternative de înlocuire a 

antibioticelor.  
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Figura 1. Principalul mecanism al plantelor privind efectele pozitive 

asupra performanțelor și a sănătăţii animalelor  
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Capitolul 2 

 

FITOADITIVI CU POTENȚIALĂ UTILIZARE 
ÎN NUTRIȚIA GĂINILOR OUĂTOARE 

 

 

 

Afinul (Vaccinium myrtillus L.) 

Frunzele și fructele de afin conţin o varietate de substanțe 

antioxidante care previn formarea radicalilor liberi, cu efecte 

pozitive asupra sănătăţii. 

Au activitate antibacteriană, modificând favorabil flora 

patogenă intestinală, și antidiareică (Chu și colab. 2011). 

 

 

Figura 2. Afinul (http://www.plantemania.ro/afinul/) 

 

Se recomandă în diabet (scade zahărul din sânge), gută, 

enterocolită (colită de fermentație sau de putrefacție), 

parazitoze intestinale, infecții urinare, uremie, ca antiseptic 
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minor (este bacteriostatic) și diuretic precum și în reumatism, 

afecțiunile dermatologice, tulburările circulatorii periferice, 

uretrite, somatite, eczeme, ulcerații cronice sângerânde. 

Fructele de afin sunt o sursă naturală importantă de substanțe 

antioxidante. Unele dintre acestea fiind antocianii, compuşi 

fenolici care au o capacitate antioxidantă mare și de asemenea 

sunt cei care dau culoarea albastru închis a fructelor. 

 

 

Figura 3. Frunze uscate de afin (www.nozi.ro) 

 

Frunzele sunt subprodusele principale rezultate în timpul 

procesării afinelor, tone de reziduuri fiind generate anual 

(Ferlemi și colab., 2016).  

Având o compoziție antioxidantă similară fructelor, 

frunzele de afin pot fi surse naturale de compuși bioactivi 

în nutriția animalelor.  
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Nucul (Juglans regia L.) 

 

Nuca, fructul nucului, este folosită în alimentație, încă din 

timpuri străvechi cât și în unele tratamente populare, mai ales 

din pricina uleiului pe care îl conține.  

 

 

Figura 4. Nuc (https://www.realitatea.net/) 

 

Nucul (Juglans regia L.) contine cantități importante de 

compuși fenolici (Labuckas și colab., 2008). Se cunoaște că, cu 

cât este mai mare conținutul de fenoli, cu atât este mai 

puternică activitatea antioxidantă. 

Frunzele de nuc sunt  folosite atât în industria cosmetică, 

cât și în cea farmaceutică. Frunzele au fost utilizate pe scară 

largă în medicina tradițională pentru tratamentul insuficienței 

venoase și a simptomatologiei hemoroidale, precum și pentru 

proprietățile lor antidiarice, anthelmintice, depurative și 

astringente (Valnet, 1992; Van Hellemont 1986). 
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Deși bogate în compuși polifenolici, frunzele de nuc, ca și 

cojile, au întrebuințări limitate, fiind considerate subproduse, 

de către cultivatori. 

 
Figura 5. Frunze uscate de nuc (https://ro.farmlux.biz/) 

 

Având o compoziție bogată în polifenoli, frunzele de nuc 

pot fi surse naturale de compuși bioactivi în nutriția animalelor. 

Principiile active pe care le conțin sunt răspunzătoare de 

acțiunile bactericidă, bacteriostatică, astringentă, ușor 

hipotensivă, hipoglicemiantă, calmantă, cicatrizantă, emolientă, 

antitoxică, antimitotică, antisudorală, antieczematoasă și 

antireumatismală. Farmacodinamic principiile active determină 

scăderea stărilor inflamatorii, înlătură toxinele din organism, 

stimulează digestia prin excitarea sucurilor gastrointestinale, 

acționează împotriva transpirației, suprimă diareea și înlătură 

inflamațiile acute ale intestinului. Acțiunea cea mai importantă 

este cea astringentă și amarotonică cu aplicații în tratamentul 

dispepsiilor și inflamațiilor catarale gastrointestinale Bruneton 

1993; Wichtl și Anton 1999). 

https://ro.farmlux.biz/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fro.farmlux.biz%2Fsad%2Fderevia%2Foreh%2Flistya-poleznye-svojstva.html&psig=AOvVaw1WRu26IG-2PuWRF4XSA9ww&ust=1590750572806000&source=images&cd=vfe&ved=0CC0Qr4kDahcKEwi44vjptdbpAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fro.farmlux.biz%2Fsad%2Fderevia%2Foreh%2Flistya-poleznye-svojstva.html&psig=AOvVaw1WRu26IG-2PuWRF4XSA9ww&ust=1590750572806000&source=images&cd=vfe&ved=0CC0Qr4kDahcKEwi44vjptdbpAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
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Cătina (Hippophae rhamnoides) 

 

Fructele de cătină reprezintă o sursă importantă de compuși 

bioactivi, precum: vitamine, carotenoizi, flavonoide, acizi 

organici, aminoacizi, minerale.  

 

 

Figura 6. Fructe de cătină (http://carafacumiere.ro/) 

 

Cătina este un arbust mic galben spre portocaliu – cu fructe 

de pădure roșii. Acesta crește pe scară largă în Europa, Asia 

Centrală și regiunile temperate din Asia de Sud, India și China. 

Potrivit lui (Biswas și colab., 2010), frunzele, semințe și 

reziduurile din fructele de cătină au potențial de utilizare ca 

material de hrană pentru animale și păsări în India. 

Are numeroase efecte benefice precum: efect vitaminizant, 

imunostimultor, depurative, antioxidant, antiinflamator, 

cicatrizant, emollient si citoprotector actionand ca un scut ce 

apără celulele organismului de tot ce este toxic şi nociv şi 

contribuie la menţinerea stării de sănătate a organismului. 
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Volumul mare de material rezidual rezultat din cătină, cum 

ar fi frunze, fructe, pulpă și semințe dupa extracția uleiului, ar 

putea fi dezvoltate într-un produs cu valoare adăugată, cu 

efecte benefice in hrana animalelor (Li, 2002). 

Șrotul de cătină este un coprodus rezultat după extracția 

uleiului. Valoarea biologică și compoziția chimică complexă a 

acestuia a fost raportată în literatură (Kaushal și Sharma, 2011; 

Fanatico și colab., 2005). 

Șrotul rezultat după extracția uleiului conține o cantitate 

mare de proteină brută, fibră brută și cenușă, ceea ce sugerează 

utilizarea în fabricarea diferitelor suplimente nutritive pentru 

animale. Sharma, (2010) a raportat intr-un studiu compozitia 

chmica a srotului de catina, fiind prezentat ca o sursa valoroasa 

pentru hrana animalelor.  

 

 
Figura 7. Șrot de cătină (https://www.dreamstime.com/) 

 

Având în vedere valoarea biologică a șrotului de cătină, 

acesta poate fi considerat sursă naturală de compuși 

bioactivi în nutriția animalelor. 
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Capitolul 3 

 

CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICĂ 
A FITOADITIVILOR 

 

 

 

În vederea obținerii unei caracterizari relevante din punct 

de vedere fizico-chimic al fitoaditivilor considerati, sunt 

necesare următoarele determinări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil  

aminoacizi 

Compoziție 

chimică  

brută 

Pentru 

stabilirea 

calității 

nutritive a 

fitoaditivilor au 

fost 

determinate: 

Profil 

mineral 

Profil 

acizi grași 

Profil 

antioxidant 
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Tabelul 1. Compoziția chimică primară  

a plantelor studiate cu rol fitoaditiv 

Specificație 
Frunză de 

afin 

Frunză 

de nuc 

Șrot 

cătină 

Amestec 

plante 

Substanță 

uscată, % 
88.37 88.99 90.20 90.68 

Substanță 

organică,% 
86.93 79.27 88.48 85.71 

Proteină  

brută, % 
6.76 12.83 14.14 12.20 

Grasime  

brută, % 
1.38 2.21 15.38 6.70 

Celuloza  

brută, % 
33.66 17.41 21.19 22.80 

Substante extr. 

Neazotate, % 
45.13 46.82 37.77 44.01 

Cenușă  

brută, % 
1.44 9.72 1.72 4.97 

 

Datele tabelului 1 arată concentrații crescute de proteina în 

frunzele de nuc, șrotul de cătină și amestecul de plante. 

Frunzele de afin sunt importante surse de celuloza, iar frunzele 

de nuc prezintă un continut ridicat de elemente minerale, 

cuantificat prin determinarea cenusii brute. 
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Tabelul 2. Profilul aminoacizilor determinați  

din proteinele plantelor studiate 

Specificație 
Frunză 

de afin 

Frunză 

de nuc 

Șrot 

cătină 

Amestec 

plante 

ac. aspartic 0.970 1.643 1.732 1.59 

ac. glutamic 1.148 2.156 2.918 2.208 

serină 0.511 0.920 0.889 0.831 

glicină 0.601 0.883 0.584 0.673 

treonină 0.498 0.713 0.557 0.795 

arginină 0.359 0.831 1.526 1.095 

alanină 0.447 0.933 0.775 0.708 

tirozină 0.156 0.430 0.465 0.418 

valină 0.385 0.724 0.760 0.551 

fenilalanină 0.420 0.968 0.855 0.745 

izoleucină 0.322 0.692 0.737 0.574 

leucină 0.685 1.411 1.304 1.152 

lizină 0.451 0.688 0.780 0.691 

cistină 0.082 0.133 0.122 0.149 

metionină 0.261 0.433 0.410 0.268 

Total 7.296 13.559 14.415 12.457 

 

Frunzele de nuc, frunzele de catina si amestecul de 

plante prezinta concentratii importante de treonina, lizina, 

cistina si metionina, acestia fiind cunoscuti ca aminoacizi 

esentiali pentru hrana animalelor monogastrice.  
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Tabelul 3. Conținutul în macro/ micronutrienți ai plantelor 

Specificație 
Frunză de 

afin 

Frunză 

de nuc 

Șrot 

cătină 

Amestec 

plante 

Ca (%) 0.50 2.01 0.06 0.39 

P (%) 0.19 0.30 0.30 0.30 

Cu (ppm) 6.95 7.11 9.02 11.93 

Fe (ppm) 62.87 366.54 405.35 403.60 

Mn (ppm) 1410.10 159.31 19.60 27.76 

Zn (ppm) 40.37 30.17 551.71 48.94 

 

Surse importante de fier pot fi considerate frunzele de nuc, 

șrotul de cătină și amestecul de plante. Conținutul de mangan 

atinge valori apreciabile în frunzele de afin, în timp ce șrotul de 

cătina este caracterizat de concentrații importante de zinc. 
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Concentratia de xantofile (luteina+zeaxantina) din 

plantele analizate, prezentate in figura 8, se poate observa ca 

frunzele de nuc (264.096 ppm)  sunt foarte bogate in xantofile, 

urmate de srotul de catina (168.757 ppm)iar amestecul de 

plante si frunzele de afin, contin cantitati similar de luteina si 

zeaxantina. 

 

 

Figura 8. Concentratia de xantofile a plantelor analizate 

 

Frunzele de nuc reprezinta o sursa importanta de acizi 

grasi omega 3, precum acidul linolenic α, iar srotul de catina 

are o concentratie semnificativa de acid gras linolenic cis 

(tabelul 4). 

 



20 

Tabelul 4. Concentrația de acizi grași din plante 

Specificație 
Frunză 

de afin 

Frunză 

de nuc 

Șrot 

cătină 

Amestec 

plante 

Butiric 0.58 0.72 - 0.07 

Caproic 3.10 3.94 - 0.26 

Caprilic 0.71 0.05 - 0.02 

Capric 3.96 0.08 0.04 0.21 

Undecanoic 0.00 0.08 - 0.07 

Lauric 0.31 0.00 - 0.06 

Miristic 8.48 0.73 0.41 0.99 

Miristoleic 1.07 0.00  0.11 

Pentadecanoic 1.10 0.10 0.00 0.19 

Pentadecenoic 1.17 0.07 22.01 - 

Palmitic 46.51 29.84 - 12.04 

Palmitoleic 0.43 1.73 13.46 3.48 

Heptadecanoic 0.24 0.84 0.00 0.11 

Heptadecenoic 0.00 0.25 0.00 - 

Stearic 3.84 11.29 1.91 2.10 

Oleic cis 9.02 22.09 36.85 60.11 

Linoleic cis 4.53 10.02 21.14 14.84 

Arachic 0.00 0.10 - 0.01 

Eicosenoic 0.00 0.08 - 0.03 

Linolenic α 5.47 13.45 2.34 3.16 

Heneicosanoic 0.14 0.00 - 0.02 

Octadecatetraenoi 1.22 0.85 1.36 0.34 

Eicosadienoic 0.00 0.15 0.50 0.02 

Eicosatrienoic - - - 0.14 

Erucic  - - - 0.15 

Eicosatrienoic - - - 0.03 

Arachidonic 0.18 0.00 - 0.06 

Docosadienoic 1.62 0.75 - - 

Tricosanoic 1.04 0.00 - 0.23 

Eicosapentaenoic 0.00 0.17 - 0.03 

Lignoceric 0.00 0.26 - 0.17 

Nervonic  1.79 0.97 - - 

Docosatetraenoic 1.81 0.00 - 0.18 

Alți acizi grași 1.68 1.40 0.00 0.77 

Total 100 100 100 100 
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Tabelul 5. Clasificarea acizilor grași din plante 

Specificație 
Frunză 

de afin 

Frunză 

de nuc 

Șrot 

cătină 

Amestec 

plante 

SFA 70.84 48.01 24.37 16.63 

MUFA 13.48 25.20 50.30 63.88 

PUFA, din care: 14.83 25.39 25.33 18.82 

Ω3 6.69 14.47 3.70 3.57 

Ω6 8.14 10.92 21.63 15.26 

Ω6/Ω3 1.22 0.75 5.85 4.28 

 

Amestecul de plante este o sursa bogata in acizi grasi 

MUFA, iar frunzele de nuc si srotul de catina sunt surse bogate 

in PUFA. 

Frunzele de nuc sunt sursa cea mai mare de acizi grași 

omega 3, dintre plantele studiate. Atât frunzele de afin, cât și 

frunzele de nuc prezintă un raport Ω6/Ω3 foarte apropiat de 

valoarea ideală de 1. 

Principala sursă de compuși cu valoare antioxidantă poate 

fi considerat afinul, având în vedere valoarea capacității 

antioxidante, iar frunzele de nuc sunt surse naturale bogate in 

polifenoli, luteina si zeaxantina, ca surse naturale de colorant. 
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Tabelul 6. Parametrii antioxidanti  

determinati in plantele studiate 

Specificație  
Frunză 

de afin 

Frunză 

de nuc 

Șrot 

cătină 

Amestec 

plante 

DPPH 
mM echiv 

trolox 
1043.15 630.31 569.95 706.89 

Polifenoli 

totali 
mg /g 51.73 56.75 21.65 43.32 

Luteină 

zeaxantină 
mg/kg 70.59 264.09 168.75 74.80 

 

După identificarea și caracterizarea plantelor vegetale cu 

rol fitoaditiv, a fost elaborat protocolul experimental, în 

vederea organizării unui experiment pe găini ouătoare. În acest 

experiment, se vor urmări efectele administrării fitoadivilor în 

rațiile găinilor ouătoare asupra performanțelor productive, 

sănătății tractusului digestiv și calitatea nutrițională a ouălor. 
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Capitolul 4 
 

ELABORAREA ȘI FABRICAREA 
RECEPTURILOR DE NUTREȚ COMBINAT 

 

 
Tabelul 7. Recomandările nutriționale  

pentru hibridul TETRA SL 

Denumire 

vârsta (săptămâni) 

Găini ouătoare* 

Furaj 

ouător I. 

Furaj 

ouător II. 

Furaj 

ouător III. 

20-35  36-60  >60 sapt. 

Energie metab (kcal/kg) 2800 2750 2710 

Proteină brută, % 17,00 16,40 15,50 

 Total aminoacizi 

Lizină, % 0,85 0,80 0,75 

Metionină, % 0,42 0,40 0,36 

Metionină+Cisteină, % 0,74 0,71 0,69 

Treonină, % 0,58 0,56 0,55 

 Aminoacizi digestibili 

Lizină, % 0,70 0,66 0,64 

Metionină, % 0,35 0,35 0,33 

Metionină+Cisteină, % 0,61 0,59 0,58 

Treonină, % 0,48 0,46 0,45 

Valina, % 0,55 0,53 0,51 

 Săruri minerale 

Calciu, % 3,75 4,00 4,09 

Fosfor digestibil, % 0,40 0,38 0,36 

Sodiu, % 0,17 0,17 0,17 

Clor, % 0,18 0,18 0,18 

*consum mediu zilnic de 110g furaj/zi 
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Tabelul 8. Structura nutrețurilor combinate 

Specificație  M E1  E2  E3  E4  

Porumb 30,00 29,50 29,00 28,00 29,00 

Grâu 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 

Gluten 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Șrot soia 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 

Ulei  1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Lizină 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Metionină 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Carbonat Ca 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 

Fosfat 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Sare 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Colină 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Premix 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Frunze afin - 0,50 - - - 

Frunze nuc - - 1,00 - - 

Șrot cătină - - - 2,00 - 

Am plante - - - - 1,00 

Total 100 100 100 100 100 

 

Date fiind calitatile fitoaditivilor prezentati si 

compozitia lor chimica bogata in compusi bioactivi benefici, s-

a constatat ca acestia indeplinesc cerintele nutritionale pentru 

utilizarea ca materii prime furajere in hrana gainilor ouatoare, 

respectand cerintele nutritionale ale hibridului Tetra SL 

prezentate in tabelul 7. 
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SCHEMA EXPERIMENTALĂ 

 

Experimentul a fost realizat în conformitate cu legislația 

din România (Legea 206/2004, Ordonanța 28/31.08.2011, 

Legea 43/11.04.2014, Directiva 2010/63/EU) conform unui 

protocol experimental aprobat de către Comisia de Etică din 

IBNA privind derularea experimentelor. 

Găinile, cazate în cuști (4 găini/ cușcă; 14 cuști/ lot) de 

digestibilitate, structurate pe 3 niveluri, au beneficiat de 

aceleași condiții de microclimat controlat (temperatură: 

23.08±0.98
o
C; umiditatea: 66.35±5.68%; ventilația/ cap/ 

pasăre: 1.70±0.14%) și un program de lumină de 16h/24 h. 

Păsările au avut acces liber la hrană și apă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Desfășurarea experimentului 
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Capitolul 5 
 

REZULTATE OBȚINUTE ÎN EXPERIMENTUL 
PE GĂINI OUĂTOARE 

 

 

5.1. EFECTUL FOLOSIRII NOILOR REȚETE FURAJERE 

ASUPRA PERFORMANȚELOR DE PRODUCȚIE 

 

Performantele de productie obtinute in urma folosirii 

fitoaditivilor sudiati in hrana gainilor ouatoare sunt prezentate 

in tabelul 9. Diferente semnificative s-au inregistrat (p<0,05) 

intre toate loturile experimentale in ceea ce priveste consumul 

mediu zilnic de furaj (g NC /cap/zi). Cea mai mare valoare a 

acestuia a fost inregistrata la lotul E3 (2% srot de catina), iar 

cea mai mica valoare a fost inregistrata la lotul E1 (0,5% 

frunza de afin).   

Pentru consumul specific (kg NC/kg ou), cea mai mica 

valoare a fost inregistrata la lotul martor, iar cea mai mare a 

fost inregistrata la lotul E3 (2% srot de catina). De asemenea s-

au iregistrat diferente semnificative (p<0.05) intre loturile M 

fata de loturile E3 (srot de catina) si E4 (1% amestec de frunze 

de nuc, frunze de afin si srot de catina), dar si intre E3 (2% srot 

de catina) si E5 (1% coaja de pepene). Cea mai mare 

intenstitate la ouat a fost inregistrata pentru loturile martor E1 

si E2. 
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Tabelul 9. Parametri de producție 

Lot 
Consum 

mediu zilnic, 

Consum 

specific, 

Greutate 

medie ou, 

Intensitatea 

la ouat, 

M 108.29
bc

 1.83
e
 60.43

bcd
 98.22

b
 

E1 103.19
acde

 1.87 58.03
acde

 96.08
ac

 

E2 105.81
abd

 1.85 59.00
abe

 98.22
b
 

E3 108.34
bc

 1.91
a
 59.24

abe
 97.74 

E4 107.97
b
 1.86 60.81

bcd
 97.72 

SEM 0.385 0.009 0.095 0.286 

p-value 0.001 0.0883 <0.0001 0.2742 

 

Consum mediu zilnic, (gNC/cap/zi); Consum specific, 

(kg NC/kg ou); Greutate medie ou, (g /ou); Intensitatea la ouat, 

(%). 

Utilizarea plantelor si a subproduselor vegetale cu efect 

fitoaditiv in hrana pasarilor are diferite efecte asupra 

performantelor, datorita faptului ca substantele bioactive 

prezente in fitogeni, cu efect asupra combaterii 

microorganismelor prezente in tubul digestive, pot actiona mai 

mult asupra sanatatii tractusului digestiv al animalului, nu si 

asupra performantelor.  
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La finalul experimentului, ouăle recoltate pe întreaga 

perioadă au fost clasificate conform Regulamentului C.E nr. 

852/2004 privind regulile generale de igienă a alimentelor, cu 

modificările și completările ulterioare și a Directivei 

2000/13/C.E. (tabelul 10). 

Astfel, cele mai multe ouă au fost din clasa “M” (53-63g) 

pentru toate cele 5 loturi. Procentul de ouă din categoria M a 

scăzut în ordinea: lotul E1 (78,33%) > E2 (75,28%) > M 

(71,41%) > E4 (70,65%), iar cel mai mic procent a fost 

înregistrat la lotul E3 (65,93%).  

Pentru ouăle din clasa “L” (63-73g) procentul cel mai 

ridicat s-a înregistrat la lotul E4 (27,83%) urmat de loturile M 

(27,37%) și E3 (20,62%), iar cele mai putine oua din categoria 

L au fost înregistrate la lotul E1 (14,82%).  

Cu privire la ouăle din categoria S (<53g) cel mai mare 

procent s-a înregistrat la lotul E3 (13,21%), iar cea mai mică 

valoare fiind inregistrată la lotul E4 cu un procent de 1,01%. 

Pentru categoria “XL”, aceste ouă au fost prezente doar la 

E2, E3, E4, cea mai mare valoare înregistrându-se la lotul E4 

cu un procent de 0,5%. 
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Tabelul 10. Clasificarea oualor conform Regulamentului C.E nr. 

852/2004 privind regulile generale de igienă a alimentelor 

 
M E1 E2 E3 E4 

   %   

S  

(˂ 53 g) 
1.22 6.85 7.83 13.21 1.01 

M 

(53-63 g) 
71.41 78.33 75.28 65.93 70.65 

L 

(63-73 g) 
27.37 14.82 16.77 20.62 27.83 

XL  

(˃ 73 g) 
- - 0.12 0.25 0.50 

Total ouă 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

Figura 10. Clasificarea ouălor (pinterest.com) 

 

 

 

https://www.pinterest.com/
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5.2. EFECTUL FOLOSIRII NOILOR REȚETE FURAJERE 

ASUPRA STARII DE SĂNĂTATE A PĂSĂRILOR 

 

 

Figura 11. Recoltarea probelor de sânge 
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Tabelul 11. Analize hematologice  

(valori medii/ finalul experimentului) 

 

 Specificație M E1 E2 E3 E4 

LEU 86.70 92.72 73.20 84.21 99.15 

Lim 68.15 59.85 68.58 64.40 64.23 

Mon 5.75 6.35 5.25 6.07 6.10 

Neu 25.20
d
 11.10 15.60 9.33

a
 25.53 

Eo 1.40 22.20 13.80 19.90 12.30 

Ba 0.20 0.50
e
 0.23 0.30 0.03

b
 

ERI 1.81 2.51 2.07 2.02 1.96 

VEM 101.43 100.13 101.68 100.48 100.55 

Hct 18.33 25.08 20.95 20.25 19.70 

HEM 60.93 60.40 59.95 59.40 57.58 

CHEM 60.23 60.43 59.13 59.30 57.40 

IDE 6.78 4.80 6.48 6.75 6.48 

RRg 0.00 3.55 0.03 0.00 0.20 

Hb 11.05 14.93 12.35 12.03 11.30 

PLT 23.75 26.00 21.25 18.25 22.50 

VPM 9.98
c
 9.58 9.18

a
 9.40 9.73 

Pct 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 

 

Parametrii hematologici determinați în scopul evaluării 

stării de sănătate a găinilor, prezentați în tabelul 11, indica 

faptul ca sanatatea animalelor nu a fost afectata de noile retete 

furajere administrate. 
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Tabelul 12. Analize biochimice sânge 

(valori medii/finalul experimentului) 

 

Specificație M E1 E2 E3 E4 

Alb, g/dL 1.25
bc

 2.00
a
 2.00

a
 1.50 1.75 

ALT, U/L 7.32 7.22 6.62 6.34 6.09 

Chol, mg/dL 105.68
f
 91.83

f
 131.03 121.44 126.34 

GluP, mg/dL 221.72 227.12 238.51 228.97 232.42 

Phos, mg/dL 4.16 4.13 4.49 4.59 4.68 

Trigly, mg/dL 1245.94 1300.27 1605.13
d
 1489.60

c
 1688.09 

ALP_R, U/L 474.16 514.64 354.53 636.20 482.57 

CaAS, mg/dL 23.47 24.02 28.80 25.42 25.09 

Magn, mg/dL 2.45 2.70 2.91 2.64 2.74 

TPROT, g/L 1.63 1.78 2.02 1.75 1.83 

 

Datele parametrilor biochimici detrminati la sfârșitul 

experimentului sunt prezentate în Tabelul 12. Adăugarea 

frunzelor de afin a scăzut semnificativ (P <0,05) concentrațiile 

de colesterol comparativ cu grupul martor. Cu toate acestea, nu 

a existat nicio diferență semnificativă în concentrațiile de 

colesterol din ser între celelalte loturi experimentale. 

Activitatea ALT serică a fost mai mică în loturile suplimentate 

cu frunze de nuc, srot de catina si amestec de plante. 

Suplimentarea dietelor cu diferiților aditivi fitogeni pentru 

furaje (frunze de nuc, frunze de afin, srot de catina si amestec 

de plante) nu a avut niciun efect semnificativ asupra activității 

ALT serice la sfârșitul experimentului.  
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5.3. SĂNĂTATEA TRACTUSULUI DIGESTIV AL 

PĂSĂRILOR 

 

In ceea ce priveste sanatatea tractusului digestiv, dupa 

30 de zile de la hranirea pasarilor cu noile retete furajere, 

suplimentate cu fitoaditivi naturali, acestea au fost sacrificate si 

recoltate probele de interes (cate 4 probe din fiecare lot). 

Pentru determinarile histologice s-au prelevat doua segmente 

din intestinul subtire (duoden si jejun) iar pentru determinarile 

biochimice s-au recoltat continutul intestinal si portiuni din 

cele doua segmente ale intestinului subtire (duoden si jejun), in 

timp ce, pentru determinarile microbiologice s-au recoltat 

probe de continut cecal. 

Tractul intestinal reprezintă un organ dificil de studiat 

histologic datorită structurii sale tubulare convolute, 

diametrului îngust și a mucoasei fragile. Aceste caracteristici 

morfologice fac ca analiza histologică să fie ingreunată, mai 

ales atunci când sunt necesare măsurători morfometrice de 

acuratețe. Rezultatele obtinute sunt prezentate in figurile 

urmatoare.  

Atât adâncimea criptei, cât și înălțimea viloasă sunt 

indicatori importanți ai sănătății digestive a gainilor și sunt 

legați direct de capacitatea de absorbție a membranei mucoasei 

intestinale. Mai mult, raportul vilus-criptă este cel mai probabil 

indicator al capacității digestive a intestinului. 
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   Determinări histologice 

a.  

 

b.  

Figura 12. Aspectul histologic al jejunului prelucrat prin 

a. secționare longitudinală și rulare; b. secționare longitudinală,  

fără rulare, colorație H&E, obiectiv 4 x 
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a.  

 

b.  

Figura 13. Detalii structurale ale vilozităților  

intestinale din mucoasa jejunală  

a. col H&E, respective; b. Alcian blue pH 2.5 
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a.  

 

b.  

Figura 14. Detalii structurale ale criptelor Liberkuhn  

din mucoasa jejunală 

a. col H&E, respective; b. Alcian blue pH 2.5 



37 

Determinări microbiologice 

Din fiecare lot experimental (n=4 animale/lot) s-au recoltat 

probe de conținut cecal. Pentru analiza modificărilor la nivelul 

microbiotei s-a utilizat tehnica qRT-PCR. Extracția ADN 

microbian a fost realizată utilizând un kit comercial (AllPrep 

PowerViral DNA/RNA Kit, Qiagen). 

Suplimentarea retetelor cu fitoaditivi naturali a determinat 

aparitia de modificari la nivelul microbiotei intestinale. Aceste 

modificari au fost evidente la nivel de filum cat si la nivel de 

populatii bacteriene. In general, Firmicutes și Bacteroidetes 

sunt cele mai abundente filumuri, urmate de Proteobacteria, 

Actinobacteria, Verrucomicrobia și Fusobacteria. Au fost 

analizate filumurile majore care compun microbiota intestinala 

(Bacteroidetes si Firmicutes). Retetele suplimentate cu srot de 

catina si amestec de frunze a determinat scaderea semnificativa 

a nivelului de Bacteroidetes si cresterea numarului de 

Firmicutes (Figura 15). 

Suplimentarea retetelor furajere pentru gaini ouatoare cu 

fitoaditivi naturali, a urmărit inducerea unor modificări 

benefice ale microbiotei, mai exact creșterea numărului de 

bacterii cu potențial probiotic (de ex. lactobacilli) și diminuarea 

nivelului de bacterii potențial patogene (patobionti) precum 

Enterobacteriaceae. 

Rezultatele (figura 16) indică faptul că lotul E4, 

supliemntat cu ameste de frunze (frunze afin, nuc si cătină) a 

prezentat cel mai ridicat potențial probiotic. Administrarea 

acestei diete ducând la o creștere de până la 20 ori a nivelului 

de lactobacilli comparativ cu lotul martor. 
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Figura 15. Abundența relativă a filumurilor Firmicutes 

și Bacteroidetes determinata prin RT-qPCR; Eubacteria 16S  

a fost utilizat pentru normalizare; Fiecare coloană reprezintă 

abundența medie relativă, n=4, * p> 0.05, **p>0.01,  

***p>0.001 (unpaired t-test) 

 

Figura 16. Abundența relativă a Enterobacteriaceae și Lactobacillus 

sp determinată prin RT-qPCR; Eubacteria 16S a fost utilizat pentru 

normalizare; Fiecare coloană reprezintă abundența medie relativă, 

n=4, p <0.05*, p<0.01**, p<0.001*** (unpaired t-test). 
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Determinări enzimatice 

 

Intestinul subțire este situsul principal de digestie și 

absorbție al nutrienților alimentari. Electroliții din intestine 

alături de enzimele digestive, care sunt secretate de pancreas, 

glandele intestinale și celulele mucoaselor, sunt responsabile 

pentru hidroliza macronutrienților din dietă. În cazul păsărilor, 

interacția dintre procesul de dezvoltare intestinală, funcțiile 

digestive și dietă este esențială atunci când acestea trec la o 

nutriție enterală.  

Astfel, enzimele necesare pentru digestia furajelor 

exogene trebuie să fie secretate în cantități suficiente pentru 

hidroliză macronutrienților din hrană înainte de absorția 

acestora la nivelul enterocitelor. Digestia inițială a furajului 

este efectuată de către pepsină și proteazele pancreatice, 

peptidazele, lipaza și amilaza contribuind în continuare la 

procesul de prelucrare si eliminare a conținutului intestinal 

(Uni și colab., 1998; Ren și colab., 2012). 

Amilazele sunt enzime care hidrolizează legătura α 1-4 

glicozidică din amidon (Kuriki și Imanaka, 1999). Acesta 

prezintă lanțuri de amiloză (α 1-4 glucan) și de amilopectină (α 

1-4, α 1-6 -glucan).  

Activitatea enzimatica a α-amilazei a fost analizata din 

sucul intestinal di duoden si jejun (figura 17).   
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a.  

 

b.  

Figura 17. Activitatea enzimatica a α-amilazei din sucul intestinal 

(duoden, respectiv jejun).  Barele verticale reprezintă deviatia 

standard.Asterixurile reprezintă semnificația statistică obținută prin 

testul Student, astfel: p<0.001***. 
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Tripsina este o serin – protează, secretată in forma sa 

inactivă de zimogen, numită tripsinogen. Acesta se găsește în 

pancreas și intră în intestinul subțire în timpul digestiei, prin 

intermediul canalului Wirsung si coledoc si este transformat în 

tripsina activa prin proteoliza limitata. Tripsina realizează 

scindarea legăturilor peptidice la care participa cu gruparea 

carbonil resturile de aminoacizi bazici, de tip lizină sau 

arginina (Elgendy și Abdelrasool, 2016).   

Activitatea enzimatica a tripsinei a fost masurata conform 

protocolului descris de Hummel (Hummel, 1959), fiind 

prezentata in figura 18 a si b.  Din datele prezentate se poate 

observa ca acutivitatea tripsineai in duoden a fost semnificativ 

mai mica la loturile experimentale, comparative cu lotul 

martor, iar loturile experimentale au avut valori medii intre ele. 

Cu toate acestea lotul E1 supliemntat cu frunze de nuc, a avut o 

tendinta de crestere fata de celelalte loturi suplimentate cu 

fitoaditiv naturali. Activitatea enzimatica a tripsinei din jejun, a 

inregistrat valori semnificative intre loturile martor, E1 si E2. 

Analizate împreună, ar putea fi concluzionat că acidul 

lactic in combinatie cu fitoaditivi naturali ar declanșa sinergic 

secreția enzimelor pancreatice, ceea ce duce la o degestibilitate 

sporita a macronutrienților. Mecanismul principal este asociat 

cu membranele periferice din celulele absorbante intestinale 

care degradeaza și contribuie la absorbția nutrienților din 

intestinul subțire în sistemul circulator (Jang și colab., 2000). 
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a.  

 

b.  

Figura 18. Activitatea enzimatica a tripsinei din sucul intestinal 

(duoden, respectiv jejun). Barele verticale reprezintă deviatia 

standard. Asterixurile reprezintă semnificația statistică obținută prin 

testul Student, astfel: p<0.05*, p<0.001***. 
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Din punct de vedere structural, maltoza este o moleculă 

dizaharidică, obținută din hidroliza parțială a unor polizaharide, 

precum amidonul sau glicogenul. Aceasta prezintă două resturi 

de glucoză unite printr-o legătură glicozidică de tip α 1-4. 

Maltaza realizează hidroliza specifică a maltozei la două resturi 

de glucoză (Ciminari și colab., 2014). 

Maltaza este o enzimă cheie din intestinul subțire 

pentru absorbția carbohidraților în tractusul digestiv.  

Activitatea maltazei a fost masurata colorimetric 

folosind kitul Maltase assay de la MyBioSource. Pentru fiecare 

proba luata in lucru s-a pregatit si un martor similar, cu 

diferenta ca enzima a fost adaugata dupa ce reactia a fost 

stopata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

a.  

 

b.  

Figura 19. Activitatea enzimatica a maltazei din mucoasa intestinala 

(duoden, respectiv jejun). Barele verticale reprezintă deviaţia 

standard. Asterixurile reprezintă semnificația statistică obținută prin 

testul Student, astfel: P<0.05*, p<0.001***. 
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5.4. EFECTUL FOLOSIRII NOILOR REȚETE FURAJERE 

ASUPRA CALITĂȚII NUTRIȚIONALE A OUĂLOR 

 

Calitatea organoleptică a ouălor a fost evaluată atât 

pentru oul întreg cât și pentru oul spart, respectiv componentele 

acestuia (albuș și gălbenuș). Pentru oul întreg s-a determinat 

rezistența cojii de ou prin aplicarea testului la compresiune și 

determinarea forței maxime la rupere utilizând texturometru 

Perten TVT 6700. 

Ca parametri definitorii pentru calitatea ouălor au fost 

determinați: parametri de culoare pentru albuș, gălbenuș, 

utilizând colorimetru Konica Minolta CR-400 și pH-ul cu 

ajutorul pH-metrului. De asemenea, s-a realizat și evaluarea 

comportamentului reologic a gălbenușului, albușului și a 

melanjului (albuș + gălbenuș) utilizând reometru dinamic 

HAAKE MARS 40. 

Metodele experimentale utilizate la evaluarea parametrilor 

definitorii pentru calitatea ouălor în condițiile experimentale 

date și la determinarea calității organoleptice a ouălor sunt 

redate în tabelul 13. 
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Tabelul 13. Metode utilizate la evaluarea parametrilor definitorii 

pentru calitatea ouălor în condițiile experimentale date și la 

determinarea calității organoleptice a ouălor 

Material Metodă / Standard Caracteristici determinate 

Ou întreg 

- analiza senzorială 

înainte de spargere 

- aspect (neted - rugos) 

- culoare coajă (deschisă - 

închisă) 

- uniformitatea culorii cojii 

- testarea la 

compresiune utilizând 

texturometrul  

- forța maximă la rupere / 

rezistența cojii de ou 

Ou spart - analiza senzorială 
- camera de aer (imobilă-

mobilă) 

Albuș 

- analiza senzorială 

- aspect (transparent-tulbure) 

- separare albuș de gălbenuș 

(lipsă-extrem de puternică) 

- consistență (fluid-dens) 

- determinarea pH-

ului cu ajutorul pH-

metrului  

- pH 

- determinarea culorii 

cu ajutorul 

colorimetrului  

- L* luminozitate 

- a* indice de saturație în 

(verde/roșu) 

- b* indice de saturație în 

(albastru/galben) 

- determinarea 

comportamentului 

reologic cu ajutorul 

reometrului dinamic  

- vâscozitate,  [Pa·s] 

Gălbenuș - analiza senzorială 

- culoare galbenă (deschis-

închis) 

- consistență (fluid-dens) 
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- miros (lipsă-extrem de 

puternic) 

- determinarea pH-

ului cu ajutorul pH-

metrului  

- pH 

- determinarea culorii 

cu ajutorul 

colorimetrului  

- L* luminozitate 

- a* indice de saturație în 

(verde/roșu) 

- b* indice de saturație în 

(albastru/galben) 

- determinarea 

comportamentului 

reologic cu ajutorul 

reometrului dinamic  

- vâscozitate,  [Pa·s] 

Melanj 

- determinarea pH-

ului cu ajutorul pH-

metrului  

- pH 

- determinarea 

comportamentului 

reologic cu ajutorul 

reometrului dinamic  

- vâscozitate,  [Pa·s] 

 

Intensitatea corespunzătoare 

descriptorilor evaluați s-a 

marcat pe scala numerică de la 1 

la 7. Evaluarea creșterii în 

intensitate a descriptorilor s-a 

realizat astfel:  
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a. Evaluarea organoleptică a oului întreg  

Intensitatea descriptorilor, pe scala numerică de la 1 la 7, 

utilizați la evaluarea orgnoleptică a oului întreg corespunde 

astfel: aspect coajă (1, neted – 7, rugos), culoare coajă (1, 

deschisă – 7 închisă) și uniformitatea culorii (1, neuniformă – 

7, uniformă). Din punct de vedere al descriptorului aspect, cel 

mai ridicat punctaj s-a obținut în cazul grupului experimental 

E2 (găini a căror hrană a fost suplimentată cu frunze de nuc) 

(figura 20). 

În grupul experimental E4 s-a obținut cea mai ridicată 

valoarea pentru intensitatea culorii cojii de ou, valoarea care 

este aceeași cu cea din grupul de control. O culoare uniformă, 

de intensitate ridicată s-a obținut pentru ouăle din grupul 

experimental E1. 

 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
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C

E1

E2E3

E4

Aspect Culoare coajă Uniformitate culoare

 

Figura 20. Variația caracteristicilor senzoriale utilizate în 

aprecierea cojii de ou 
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b. Evaluarea organoleptică a oului spart  

Descriptorii utilizați la evaluarea organoleptică a oului 

spart și intensitatea lor pe scara numerică de la 1 la 7 

corespunde astfel: mobilitatea camerei de aer (1, imobil – 7, 

mobil), aspect albuș (1, transparent – 7 tulbure), consistență 

albuș (1, fluid – 7, dens), separare albuș de gălbenuș (1, lipsă – 

7, extrem de puternic), consitență gălbenuș (1, fluid – 7, dens), 

culoare galbenă gălbenuș (1, deschis – 7, închis) și miros (1, 

lipsă – 7, extrem de puternic). Rezultatele evaluării 

organoleptice evidențiază o cameră de aer imobilă în cazul 

tuturor grupurilor experimentale (Figura 21). 
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Albuș Consistență albuș
Separare albuș de gălbenuș Consistență gălbenuș
Culoare galbenă gălbenuș Miros

 

Figura 21. Variația caracteristicilor senzoriale utilizate la 

aprecierea oului spart 
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Albușul de ou din toate grupurile analizate a înregistrat 

valoare maximă pentru aspect transparent. Cea mai bună 

separare a albușului de gălbenuș s-a observat pentru ouăle din 

grupul experimental E2.  

Pentru descriptorul consistență, cele mai ridicate valori 

atât pentru albuș cât și pentru gălbenuș au fost obținute pentru 

ouăle din grupurile experimentale E1 și E2, în care dieta 

găinilor a fost suplimentată cu frunze de afin și respectiv, 

frunze de nuc.  

Descriptorul miros a obținut cea mai ridicată valoare în 

cazul ouălor din grupul E2 în care dieta dieta găinilor a fost 

suplimentată cu frunze de nuc. Aceste ouă, care provin de la 

găini a căror dietă a fost suplimentată cu frunze de nuc, 

prezintă un miros persistent, specific oului. Nu au fost sesizate 

alte mirosuri. 

Rezultatele evaluării organoleptice a ouălor evidențiază 

că dintre fitoaditivii care au fost adăugați în suplimentarea 

dietei găinilor, frunzele de nuc îmbunătățesc caracteristicile 

organoleptice ale oului, cele mai bune caracteristici obținându-

se în cazul ouălor din grupul experimental E2. Cu toate acestea, 

rezultatele obtinute nu sunt semnificative (P  0.05). 
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Rezistența la spargere a cojii de ou  

La determinarea rezistenței cojii de ou prin aplicarea 

testului la compresiune s-au obținut variații ale forței maxime 

de spargerea cojii de la un grup experimental la altul în funcție 

de tipul de fitoaditivi care au fost incluși în hrana găinilor 

ouătoare (Figura 22). Rezistența la spargere a cojii poate fi 

influențată și de factori precum grosimea acesteia, proporția 

straturilor care o alcătuiesc, microstructura, numărul de pori de 

pe coajă și mărimea acestora etc. 
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Figura 22. Variația forței maxime la spargerea cojii de ou din 

grupurile experimentale 

Testarea diferenței dintre valorile medii ale forței maxime 

prin analiza de varianță (ANOVA) indică variații nesemni-

ficative (p  0.05) între grupurile experimentale cu privire la 

rezistența la spargere a cojii de ou. Informațiile obținute cu 

privire la forța maximă la spargerea cojii de ou pot fi utile la 

dimensionarea proporției de ouă care pot fi comercializată în 

condiții de siguranță. 
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5.5. CULOAREA ALBUȘULUI ȘI GĂLBENUȘULUI DE OU 

Culoarea componentelor oului a fost determinată în spațiul 

CIELAB prin măsurarea parametrilor L
*
, a* și b*. Diferenţa de 

culoare,  E
*
 s-a determinat cu relația (1): 

 

2*2*2** )()()( baLE      (1) 

în care: 

*L = L
*

probă - L
*

control 

*a = a
*

probă - a
*

control 

*b = b
*

probă - b
*

control 

 

Rezultatele obținute pentru parametri de culoare specifici 

albușului de ou evidențiază variații în funcție de tipul de 

fitoaditivi încorporați în hrana găinilor (figura 23). Comparativ 

cu grupul experimental martor (C), o creștere a luminozității 

albușului, L
*
 (L_alb) s-a obținut în grupurile E2 și E3. 

Parametrul b* (b_alb) a înregistrat o scădere în cazul tuturor 

grupurilor experimentale. 

Cele mai ridicate valori pentru diferența de culoare. E
*
 au 

fost obținute în cazul albușului de ou din grupul E2, unde dieta 

găinilor a fost suplimentată cu frunze de nuc și respectiv, din 

grupul E3, în care dieta a fost suplimentată cu șrot de cătină 

(figura 23).  
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Figura 23. Variația parametrilor de culoare pentru albuș 

Parametrii de culoare determinați pentru gălbenuș 

evidențiază modificări ale luminozității gălbenușului în funcție 

de fitoaditivii adăgați în hrana găinilor (Figura 23). Cea mai 

scăzută valoare pentru parametru luminozitate, L* s-a obținut 

în grupul E2. Această scădere se poate datora compușilor 

prezenți în compoziția frunzelor de nuc care au fost adăugate în 

hrana găinilor, compuși care explică totodată creșterea 

parametrului a* în grupul experimental E2. Comparativ cu 

proba martor, parametrului b* a înregistrat cea mai remarcabilă 

creștere în cazul grupului E3, grup experimental în care hrana 

găinilor a fost suplimentată cu tescovina de cătină; scăderea 

cea mai accentuată a nuanței de galben (b*_galben) s-a obținut 

pentru grupul E2, probabil datorită pigmenților prezenți în 

compoziția frunzelor de nuc care au fost adăugate în dieta 

găinilor. 
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Figura 24. Variația parametrilor de culoare pentru gălbenuș 

 

Variația diferenței de culoare, E
*
 dintre fiecare grup 

experimental și proba martor, atât pentru albuș cât și pentru 

gălbenuș, este evidențiată în Figura 24. Cele mai ridicate valori 

pentru diferența de culoare E
*
 au fost obținute în cazul 

albușului de ou din grupul E2, unde dieta găinilor a fost 

suplimentată cu frunze de nuc și respectiv, din grupul E3, în 

care dieta a fost suplimentată cu șrot de cătină.  
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Figura 24. Variația diferenței de culoare  E
*
 pentru fiecare  

dintre grupurile Experimentale E1, E2, E3 și E4 în raport  

cu grupul de control (C) pentru albuș (delta E_alb) și pentru 

gălbenuș (delta E_galb) 

 

Aceste rezultate se pot datora faptului că albușurile din 

grupurile E2 și E3 prezintă o variație ridicată a luminozității.  

De asemenea, și în cazul gălbenușului din grupul E2 au fost 

obținute celei mai ridicate valori pentru diferența de culoare 

E
*
 care se pot datora diferenței de luminozitate, probele din 

grupul E3 fiind mai luminoase comparative cu cele din grupul 

martor. 
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5.6. pH-ul 

Rezultatele obținute la determinarea pH-lui albușului, 

gălbenușului și a melanjului sunt prezentate în Figura 25. În 

cazul melanjului, pH-ul a prezentat valori medii cuprinse între 

7.21 și 7.52. Pentru melanjul de ou din grupurile experimentale 

E1, E2, E3 și E4 unde hrana găinilor a fost suplimentată cu 

fitoaditivi, valorile pH-lui au scăzut comparativ cu pH-ul 

grupului de control. 

 

Figura 25. Variația pH-ului pentru albuș, gălbenuș și melanj 
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Cea mai scăzută valoare s-a obținut pentru melanjul de ou 

aferent grupului E4, unde hrana găinilor a fost suplimentată cu 

un amestec de frunze de nuc, frunze de afin, tescovină de 

cătina, în proporții egale. 

Se poate concluziona că suplimentarea dietei găinilor cu 

fitoaditivii menționați influențează semnificativ variația pH-

ului melanjului de ou. 

Variația pH-ului poate influența comportamentul reologic 

al componentelor lichide ale oului, îndeosebi albușul; valoarea 

pH-lui influețează ruperea complexului ovomucin-lizozime. 

Acest complex este stabilizat prin legături electrostatice și este 

responsabil pentru vâscozitatea ridicată a albușului de ou 

(Sauveur and de Reviers, 1988). 

 

 

Figura 26. Determinarea pH-ului 
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5.7. COMPORTAMENTUL REOLOGIC AL ALBUȘULUI, 

GĂLBENUȘULUI ȘI MELANJULUI 

Rezultatele obținute cu privire la variația vâscozității 

componentelor lichide ale oului, albuș, gălbenuș și melanj în 

funcție viteza de forfecare pentru grupurile experimentale E1 – 

E5, comparativ cu proba martor (C) sunt redate în figura 27.  

Comparativ cu grupul martor, cea mai ridicată valoare a 

vâscozității s-a obținut pentru albușul din grupul E2, unde 

frunzele de nuc au fost adăugate ca fitoaditiv în furajarea 

găinilor.  

Dintre grupurile experimentale, albușul din grupul E3, 

unde hrana găinilor a fost suplimentată cu tescovina de cătina, 

prezintă o vâscozitate mai ridicată comparativ cu vâscozitatea 

albușului din grupurile E1 si E4.  

Albușul din grupul E1,  unde hrana găinilor a fost 

suplimentată cu frunze de afin are un comportament foarte 

apropiat de cel al albușului din grupul E4, unde un mix din 

frunze de afin, frunze de nuc și tescovină de cătină, în proporții 

egale, a fost introdus în furajarea găinilor.   

Așa cum se poate observa din figura 27a, albușul 

prezintă un comportament de subțiere, vâscozitatea scăzând 

odată cu creșterea vitezei de forfecare.  
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a.  

 

b.  
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c.  

Figura 27. Variația vâscozității () în componentelor lichide ale 

oului: a) albuș, b) gălbenuș și c) melanj în funcție de viteza de 

forfecre pentru grupurile experimentale E1, E2, E3 și E4 comparativ 

cu grupul martor (C) 

 

În cazul gălbenușului (Figura 27b), se poate observa 

creșterea vâscozității în toate grupurile experimentale în care 

au fost introduși fitoaditivi în dieta găinilor. Dintre grupurile 

experimentale în care furajarea a fost suplimentată cu 

fitoaditivi, cea mai ridicată valoarea a vâscozității s-a obținut 

pentru gălbenușul din E3 și E4, apoi din E1. Prin urmare, 

gălbenușul de la găinile a căror dietă a fost suplimentată cu șrot 

de cătină și respectiv, cu mixul format din frunze de afine, 

frunze de nuc și șrot de cătină, în proporții egale, prezintă un 

comportament reologic apropiat.  

O valoare mai scăzută a vâscozității gălbenușului s-a 

obținut în grupul E2, în care dieta a fost suplimentată cu frunze 

de nuc, dar care este superioară gălbenușui din grupul de 
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control (gălbenușul de la găinile a căror dietă nu a fost 

suplimentată cu fitoaditivi). 

 În cazul melanjului, cea mai ridicată valoare pentru 

vâscozitate s-a obținut în cazul ouălor din grupul E2, care 

provin de la găini a căror dietă a fost suplimentată cu frunze de 

nuc.  

Dintre celelalte grupuri experimentale în care dieta a 

fost suplimentată cu fitoaditivi, grupul E3 prezintă o viscozitate 

mai mare, comparativ cu E1 și E4, dar mai mică decît 

vâscozitatea obținută pentru melanjul din grupul martor (C). 

Vâscozitatea cea mai scăzută s-a obținut în melanjul de ouă din 

grupul E1, unde hrana găinilor a fost suplimentată cu frunze de 

afin. 

Diferențele privind comportamentul reologic a 

componentelor lichide ale oului pot fi explicate de diferențele 

care pot să apară în compoziția chimică a ouălor care provin de 

la găini furajate diferit. Introducerea noilor fitoaditivi poate 

cauza variații a factorilor compoziționali care la rândul lor 

influențează comportamentul reologic a componentelor lichide 

ale oului.  

Cunoașterea comportamentului reologic a 

componentelor lichide ale oului este de un real folos 

procesatorilor din industria alimentară.  

Aceste informații pot fi utilizate la dezvoltarea de 

produse, controlul calității și evaluarea senzorială, precum și la 

aplicarea tratamentelor de conservare (Velez-Ruiz, 2002).  
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5.8. PARAMETRII DE CALITATE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ AI 

OUĂLOR 

Rezultatele privind parametrii de calitate internă și externă 

ai oului sunt prezentați în tabelul 14. Cea mai mare valoare 

pentru greutatea albușului s-a înregistrat la ouăle provenite de 

la lotul E4 (amestec de plante), iar cea mai mică valoare 

înregistrată a provenit de la lotul E1. Conform determinărilor 

efectuate asupra greutății gălbenușului valorile au scazut în 

ordinea: E2 > E4 > E3 > E1. Diferențe semnificative (p<0,05) 

privind greutatea gălbenușului s-au înregistrat între loturile E1 

și E2, E3, E4. Nu au fost înregistrate diferente în ceea ce 

privește greutatea cojii oului. Conform rezultatelor obținute în 

urma analizării forței de spargere a cojii oualor a fost 

înregistrată pentru ouăle provenite din lotul E4.  

Făcând referire la culoarea galbenușului, cea mai intensă 

culoare s-a putut observa la lotul E3 (șrot de catină) cu o 

valoare de 6,75, iar cea mai scăzută intensitate a culorii 

gălbenușului s-a putut observa la lotul M (5,33). Referitor la 

gradul de prospetime al ouălor, măsurat în unitati Haugh, se 

poate observa că cel 

mai ridigat grad de 

prospețime îl au ouăle 

provenite de la lotul E3, 

urmat de loturile E2, 

E4, M și E1.  
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Tabelul 14. Parametrii de calitate internă și externă ai ouălor 

Specificatie M E1 E2 E3 E4 

Greutate  

albuș, g 
44.88 43.56

e
 43.90 44.46 45.74

b
 

Greutate 

gălbuș, g 
15.34 14.91

cde
 15.66

b
 15.63

b
 15.64

b
 

Greutate  

coajă, g 
8.02 7.79 7.88 7.82 7.80 

pH  

albuș 
8.35

bcd
 8.18

ae
 8.17

ae
 8.18

ae
 8.34

bcd 

pH 

gălbenus 
6.18

e
 6.13

e
 6.13

e
 6.14

e
 6.06

abcd
 

Grosimea 

cojii, mm 
0.38

cd
 0.37

d
 0.37

ad
 0.36

abc
 0.36 

Forța de 

spargere a 

cojii, kgF 

3.95 3.92
e
 3.92 4.07 4.22

b
 

Culoare 

paleta 
5.33

cd
 5.67

cd
 6.14

abde
 6.75

abce
 5.56

cd
 

Unități  

Haugh 
71.91

c
 70.46

cd
 76.20

ab
 76.82

b
 74.74 

Gradul 

prospețime  

AA 

A 

B 

C 

100% 

 

52.78 

36.11 

11.11 

- 

100% 

 

36.11 

55.56 

8.33 

- 

100% 

 

9.44 

27.78 

2.78 

- 

100% 

 

69.44 

30.56 

- 

- 

100% 

 

61.11 

36.11 

2.78 

- 
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Figura 28. Determinări specifice evaluării parametrilor 

de calitate internă și externă a ouălor 

 

Pentru determinările chimice, după efectuarea 

măsurătorilor fizice, au fost formate 6 probe de gălbenuș/lot (3 

ouă/probă); 6 probe de albuș/lot (3 ouă/probă) și 6 probe de 
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coajă/lot (3 ouă/probă) uscate timp de 48 h în etuvă la 

temperatură constantă de 65
o
C. Din probele de gălbenuș uscate 

la 65
o
C s-au realizat determinări de substanță uscată (la 103

o
C), 

proteină, grăsime, acizi grași, colesterol și cenușă. Din probele 

de albuș uscate la 65
o
C s-au determinat substanța uscată (la 

103
o
C), proteina, grăsimea și cenușa. Din probele de coajă de 

ou uscate s-au făcut determinări privind substanța uscată, 

cenușa și calciu. De asemenea, pe parcursul derulării 

experimentului au fost păstrate probe proaspete de gălbenuș (6 

probe/lot) din care s-a determinat concentrația de luteină + 

zeaxantină și s-au deteminat parametrii degradării lipidice ai 

gălbenușului, iar din probele de gălbenuș uscat s-au făcut 

determinări privind profilul de acizi grași. 

 

 

Figura 29. Aspecte privind determinarea parametrilor  

fizici ai ouălor 
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Tabelul 15. Profilul de acizi grași din gălbenuș 

% M E1 E2 E3 E4 

Miristic 0.36
be

 0.27
a
 0.33 0.34 0.34

a
 

Miristioleic  0.06
cde

 0.05
cde

 0.08
ab

 0.08
ab

 0.09
ab

 

Pentadecanoic  0.06
b
 0.04

acde
 0.07

b
 0.07

b
 0.08

b
 

Pentadecenoic  0.14
bcde

 0.09
a
 0.07

a
 0.09

a
 0.09a 

Palmitic  25.67
e
 25.23

e
 25.53

e
 25.58

e
 26.23

abcd
 

Palmitoleic  3.29
e
 3.38

e
 3.96

e
 4.32

e
 3.68

abcd
 

Heptadecanoic  0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 

Heptadecenoic  0.09 0.088 0.113 0.12 0.107 

Stearic  11.11
cd

 11.08
cd

 9.98
ab

 9.74
ab

 10.45
e
 

Oleic  33.40
cd

 32.71
cd

 35.49
ab

 35.233
abe

 33.62
d
 

Linoleic  16.72
b
 17.89

acd
 16.79

b
 16.56

be
 16.87

bd
 

Linolenic γ  0.11
bd

 0.15
acde

 0.10
b
 0.07

ab
 0.09

b
 

Linolenic α  0.59
c
 0.64 0.68

ae
 0.67 0.59

c
 

Eicosadienoic 0.20
ce

 0.18 0.15
a
 0.17 0.15

a
 

Eicosatrienoic 0.29
cde

 0.29
cde

 0.23
ab

 0.20
ab

 0.23
ab

 

Erucic 0.12
cde

 0.12
cde

 0.10
abd

 0.07
abce

 0.10
abd

 

Eicosatrienoic 0.26 0.26 0.21d 0.31
ce

 0.23
d
 

Arachidonic 3.93 4.00 3.25 3.62 3.92 

Nervonic 0.29
cde

 0.29
cde

 0.23
ab

 0.21
ab

 0.24
ab

 

Docosatetra 

enoic 
1.04

cd
 0.92

cd
 0.78

abe
 0.71

abe
 0.92

cd
 

Docosapenta 

enoic 
0.16

cde
 0.15

c
 0.13

ab
 0.14

a
 0.14

a
 

Docosahexa 

enoic 
1.68

cd
 1.83

cde
 1.37

ab
 1.37

ab
 1.51

b
 

Alți acizi grași 0.22
bcde

 0.11
a
 0.14

a
 0.09

a
 0.10

a
 

Total 100 100 100 100 100 

 

Loturile E1, E2 si E3 au avut cea mai mare concentratie 

de acizi grasi polinesaturati omega 3, in special acizi linolenic 

α  si docosahexaenoic comparativ cu lotul martor. 
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Tabelul 16. Profilul de acizi grași din gălbenuș 

% M E1 E2 E3 E4 

SFA 37.17 36.69 36.22 36.12 36.45 

MUFA 38.10 37.53 38.94 39.02 38.48 

PUFA, din care: 

Ω3 2.71 2.82 2.77 2.99 2.84 

Ω6 21.78
 

22.93
 

21.91
 21.82 22.14 

Ω6/Ω3 8.05 8.12 7.92 7.29 7.80 

 

Acizii grași Ω3 au crescut sub influența suplimentelor de 

cătină și amestec de plante. 

Acizii grași Ω6 au crescut sub influența suplimentelor de 

frunze de afin și frunze de nuc. 

Cel mai bun raport Ω6/Ω3 a fost calculat în cazul lotului 

suplimentat cu șrot de cătină. 

 

5.9. CONCENTRAȚIA DE LUTEINĂ ȘI ZEAXANTINĂ DIN 

GĂLBENUȘUL DE OU  

Rețetele furajere care au inclus diferite plante cu rol 

fitoaditiv: frunze de afin (E1), frunze de nuc (E2), srot de 

catina (E3), amestec de plante (E4) au determinat, la finalul 

experimentului, o creștere a conținutului de xantofile din 

gălbenuș, evolutia concentrației de luteina și zeaxantina pe 

perioada experimentului fiind prezentată în tabelul nr. 17. Atât 

după 2, cât și după 4 săptămâni experimentale, au fost 

observate creșteri semnificative (P ≤ 0,05) ale concentrațiilor 

de luteina și zeaxantina la loturile experimentale față de lotul 

martor. 
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Fig 30. Pigmentarea galbenusului de ou 

 

Tabelul 17. Evoluția concentrației de xantofile 

(luteină+zeaxantină) în gălbenuțul de ou 

% M E1 E2 E3 E4 

Galbenuș 

recoltare 

inițială 

12.51 11.91d 12.13
d
 14.43

bce
 12.39

d
 

Gălbenuș 

recoltare finală 
9.54 11.69 12.51 14.37 11.43 

Valori medii 

gălbenuș 

R1+R2 

11.02
d
 11.80

d
 12.32

d
 14.40

abce
 11.91

d
 

 

Din datele prezentate în tabelul 17 se observă că cele mai 

mari concentrații pentru xantofile (luteină și zeaxantină) se 

regăsesc la lotul E3 (cu 2% șrot de cătină), urmat de lotul E2 

(cu 0,5% frunze de nuc). Aceste valori au fost semnificativ mai 

mari față de valorile înregistrate pentru lotul M, fiind cu 30.6% 
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mai mare în cazul lotului E3 comparativ cu lotul M, respectiv 

cu 11.75 % mai mare în cazul lotului E,2 comparativ cu lotul 

M. 

 

5.10. CAPACITATEA ANTIOXIDANTĂ A GĂLBENUȘULUI 

DE OU ȘI CONCENTRAȚIA DE POLIFENOLI TOTALI 

DIN GĂLBENUȘUL DE OU 

 

Figura 31. Profilul de nutrienți cu activitate antioxidantă din 

gălbenușul de ou (TAC – capacitate antioxidantă exprimată ca mM 

echiv. acid ascorbic; vitamina A – mg/kg; vitamina E – mg/kg; 

luteină și zeaxantină – mg/kg; zinc – mg/kg; polifenoli – mg/100g) 
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Concentrații semnificativ crescute de luteină și zeaxantină, 

au fost regăsite la toate loturile experimentale, cel mai bogat 

fiind lotul suplimentat cu șrot de cătină. Ouăle provenind de la 

lotul cu cătină (E3), au avut cel mai ridicat nivel de vitamina E 

și vitamina A.  

Sub influența frunzelor de nuc (lotul E2) concentrațiile de 

zinc au fost crescute comparativ cu celelalte loturi studiate. 

Concentratii ușor crescute de polifenoli au fost regăsite la 

loturile E1 și E4. 

 

 

 

Figura 32. Mecanismul de acțiune general al antioxidanților 
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5.11. TIMPUL DE RAFT AL OUĂLOR RECOLTATE LA 

FINAL DE EXPERIMENT 

 

Parametrii de calitate internă și externă ai ouălor după 

depozitarea acestora timp de 28 de zile la temperatura de 16
0
C 

sunt prezentați în tabelul 18. 

 

Tabelul 18. Parametrii de calitate internă  

și externă ai ouălor la timpul de raft 

  M E1 E2 E3 E4 

Greutate albuș, g 40.84
bc

 37.27
ade

 38.53
a
 40.10

b
 40.05

b
 

Greutate gălb, g 15.86 16.34 16.01 15.90 16.24 

Greutate coajă, g 7.50 7.12 7.36 7.41 7.21 

pH - albuș 0.31
c
 0.33b 0.35

ab
 0.35

a
 0.34

a
 

pH- gălbenus 4.49
b
 3.84

ac
 4.57

b
 4.34 4.12 

Grosimea cojii, 

mm 
4.25

cde
 3.67

cde
 5.17

abde
 6.83

abce
 6.67

abcd
 

Forța de spargere 

a cojii, kgF 
21.96 23.53 25.23 30.83 28.26 

Culoare paleta 9.17
c
 9.18

cd
 8.89

abde
 9.10

bce
 9.18

cd
 

Unități Haugh 6.23
cde

 6.23
cde

 6.53
abcde

 6.16
abcde

 6.13
abcde

 

prospețime 

AA 

A 

B 

C 

100% 

- 

25 

75 

100% 

8.33 

16.67 

75 

100% 

- 

25 

75 

100% 

- 

66.67 

33.33 

100% 

- 

25 

75 

 

Lotul E2 a avut cea mai mare valoare a unitatilor Haugh, 

fapt datorat efectului antioxidant al suplimentului administrat 

gainilor asupra oualor.  
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5.12. DATE PRIVIND DEGRADAREA LIPIDICĂ A 

GĂLBENUȘULUI 

Efectul includerii suplimentelor din plante asupra stabili-

tății oxidative a produselor de origine animală, a fost evaluat 

printr-o serie de determinări specifice degradării lipidice, apli-

cate pe gălbenuș de ou recoltat la finalul experimentului și păs-

trat în condiții convenționale de depozitare timp de 28 de zile. 

Oxidarea lipidelor implica formarea continua a hidropero-

xizilor ca produsi primari de oxidare care se pot transforma 

într-o serie de produsi secundari volatili sau nevolatili. Rata de 

formare a hidroperoxizilor depășește rata acestora de descom-

punere în timpul fazei inițiale de oxidare și acest raport se 

inversează în etapele târzii ale procesului de oxidare.  

Produșii de oxidare primari (hidroperoxizii) sunt instabili și 

susceptibili la descompunere. Un amestec complex de produși 

secundari de oxidare volatili, nevolatili și polimerici se formea-

ză prin reacții de descompunere. Produșii secundari de oxidare 

includ aldehide, cetone, alcooli, acizi organici volatili etc.  

Metodele folosite pentru evaluarea degradarii lipidice au 

fost: 

- Metoda extractiei grasimii din probe de gălbenuș de ou se 

bazează pe metoda descrisă de Folch, 1957, lipidele din 

probele de țesut organic fiind extrase intr-un amestec 

cloroform-metanol (v:v 2:1) 

- Pentru determinarea indicelui de peroxid, s-a folosit o 

metodă colorimetrică având la bază metoda descrisă de 

Pegg, 2005. Metoda se bazează pe capacitatea peroxizilor 

lipidici de a oxida ionul feros, la pH scăzut. Oxidarea este 

cuantificată prin folosirea unui complex (xilenol oranj), 
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care, prin reacție cu ionul feric format, conduce la un 

compus colorat care poate fi determinat spectrofotometric. 

- Determinarea spectrofotometrică a conjugării dienice și 

trienice din probe de gălbenuș de ou se bazează pe metoda 

descrisă de Pegg, 2005. În timpul oxidării lipidelor, în etapa 

formării radicalilor liberi, în moleculele acizilor grași 

nesaturați superiori apare un sistem de conjugare a 

legăturilor duble, cu maxim de absorbție la 233 nm (diene) 

și 268 nm (triene). 

- Determinarea TBARS (Metoda acidului tiobarbituric) din 

probe de gălbenuș de ou se bazează pe metoda descrisă de 

Botsouglu et al., 1994. Peroxidarea lipidică conduce prin 

formarea hidroperoxizilor, la aldehide, cetone și alți 

compuși responsabili de dezvoltarea râncezirii din 

alimente. Malondialdehida (MDA) este un produs major de 

degradare al hidroperoxizilor lipidici. Metoda propusă se 

bazează pe cuantificarea spectrofotometrică a complexului 

roz format din reacția MDA cu două molecule de TBA. 

- Determinarea p–anisidinei se bazează pe metoda descrisă 

de Semb, 2012. Metoda se bazează pe reacția dintre  

p-anisidina și aldehidele prezente în grăsimea extrasă, în 

conditii acide. Din reacție rezultă un compus colorat 

galben, care poate fi măsurat spectrofotometric la 350 nm. 
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Figura 33. Reprezentarea grafică a raportărilor  

procentuale ale parametrilor de degradare a lipidelor,  

determinați în galbenușul de ou 

 

Valorile reprezentate grafic indică o întârziere a apariției 

proceselor de degradare a lipidelor pentru toate loturile 

experimentale comparativ cu lotul martor. 

Efectele antioxidante pronunțate ale suplimentelor de 

frunze de afin și nuc au condus la valorile cele mai scăzute ale 

parametrilor de degradare, demonstrând eficiența antioxidant-

ților în încetinirea procelor oxidative apărute în timpul 

depozitării. 
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