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REZUMAT 

Lucrarea prezintă particularitătile nutritive ale principalelor subproduse de 

la prelucrarea în scopuri alimentare a porumbului boabe, generate de 

particularităti ale tehnicilor de procesare, cu accent pe borhotul de porumb si 

glutenul furajer. Sunt prezentate tehnologiile de procesare uscată, respectiv 

umedă, a boabelor de porumb, sunt trecute în revistă subprodusele ce se pot 

obtine prin cele două tehnologii si este evidentiată influenta procedeelor de 

prelucrare asupra valorii nutritive a acestora. In lucrare sunt de asemenea 

prezentate compozitia chimică, valoarea nutritivă, efectele asupra 

performantelor animale si efectele asupra metabolismului energetic si proteic la 

nivel ruminal ale principalelor subproduse de la procesarea porumbului boabe. 

Astfel, lucrarea prezintă particularităti ale degradabilitătii ruminale a proteinei 

din subprodusele respective si implicatiile acesteia asupra modului de alegere a 

strategiilor de furajare a rumegătoarelor. De asemenea, este descris mecanismul 

prin care înlocuirea cerealelor cu borhot de porumb sau gluten furajer în ratiile 

pentru rumegătoare poate contribui la prevenirea acidozei subacute ruminale, 

prin temperarea scăderii postrandiale a pH-ului ruminal. 
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ABSTRACT 

The paper presents the nutritive particularities of the main by-products 

from the food processing of the corn grains, induced by the particularities of the 

processing techniques, with stress on corn distillers grains and corn gluten feed. 

Technologies of dry and wet milling of corn grains are described, by 

highlighting the derived by-products and the influence of the processing 

procedures on their nutritive values. The paper also presents the chemical 

composition of the main corn processing by-products, their nutritive value, their 

effects on animal performances and their effects on the energy and protein 

metabolism at the rumen level. Thus, the paper present particularities of the 

protein ruminal degradability of the mentioned by-products and its implications 

on the choice of feeding strategies for ruminants. Also, the mechanism behind 
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prevention of rumen acidosis by tempering the post-prandial decrease of rumen 

pH, following the replacement of cereals with gluten feed in ruminants diets, is 

presented. 
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