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SUMMARY 
This short communication presents the importance of vitamins and 

minerals for poultry nutrition. It highlights the role of specific vitamin and 
minerals for poultry development and the need to supplement poultry diets 
with adequate amounts of vitamins and minerals through vitamin-mineral 
premixes adapted to each species and category of poultry. 
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În alimentația păsărilor asigurarea necesarului de minerale și vitamine 
necesită o atenție deosebită datorită funcțiilor/rolurilor pe care acestea le 
îndeplinesc în organism. În general, absorbţia acestor substanțe nutritive este 
influenţată de o multitudine de factori dintre care:  

 interacţiunile între nutrienţii ingredientelor utilizate în 
componenţa nutreţurilor combinate,  

 genotipul păsării şi/sau categoria de vârstă.  
În funcție de cantitatea în care se găsesc în nutrețuri sau în organismul 

animal substanţele minerale se clasifică în două grupe:  

 macroelemente (Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S) și  

 microelemente (Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I, F, Se). 
Substanţele minerale îndeplinesc în organism funcții importante precum:  

 formarea şi dezvoltarea scheletului (în special Ca, P și Mg),  

 contribuie la metabolismul glucidelor şi lipidelor,  

 menţinerea presiunii osmotice,  

 reglarea echilibrului acido-bazic,  

 menținerea excitabilității neuro-musculare,  

 activează numeroase sisteme enzimatice.  
La păsări este importantă asigurarea cerinței de calciu și fosfor, 

menținerea unui raport optim Ca:P în funcție de tipul de producție (carne 2:1; 
ouă 8:1), întrucât aceste macroelemente participă atât la formarea și 
dezvoltarea scheletului, cât şi la formarea cojii oului. De exemplu, la hibrizii de 
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carne, formarea rapidă a osului apare în perioada de vârstă 4-18 zile, iar cea 
mai mare rată de mineralizare osoasă are loc în perioada de vârstă 4-11 zile. 

Carenţa furajelor în substanţe minerale, duce la afecţiuni grave în 
organism:  

 anemii,  

 rahitism,  

 distrofii osoase, etc.  
Excesul de Ca sau P poate împiedica absorbţia intestinală a altor elemente 

minerale: Mg, Mn, Zn. De asemenea, excesul de Ca poate duce la deficit de P, 
formarea de fosfaţi de calciu insolubili la nivelul tractusului digestiv, afectarea 
funcţiilor metabolice, reducerea consumului de furaj şi a performanțelor de 
creștere la puii de carne. 

Vitaminele sunt o grupă de substanțe organice cu structură chimică foarte 
diferită, active în doze mici și vitale pentru păsări.  

În funcție de solubilitatea lor, vitaminele se clasifică în două grupe:  

 liposolubile (vitaminele A, D, E și K) și  

 hidrosolubile (vitaminele din complexul B și vitamina C). 
Vitaminele acționează ca biocatalizatori ai numeroaselor reacții în 

metabolismul celular sau în sinteza și acțiunea hormonilor (vitaminele 
liposolubile) sau ca factori în reacțiile enzimatice (vitaminele B), adică unele 
enzime nu-și pot îndeplini rolul decât în prezența unei anumite vitamine. 
Vitaminele nu pot fi înlocuite unele de altele sau de alte substanțe 
asemănătoare. 

Lipsa sau insuficienţa vitaminelor din hrană determină apariția unor 
tulburări grave denumite vitaminoze: 

 avitaminoze în lipsă, sau  

 hipovitaminoze în carență/insuficiență). 
Conţinutul în minerale și vitamine al materiilor prime furajere utilizate în 

alcătuirea nutreţurilor combinate pentru păsări este redus, fiind necesară 
suplimentarea acestora sub formă de premixuri vitamino-minerale 
(zooforturi) pentru asigurarea cerinţelor optime în funcţie de: specie, 
categorie, faza de creştere, de producţie, etc. 

INCDBNA-Balotești, institut de elită în domeniu, este specializat în crearea, 
fabricarea și testarea nutrețurilor combinate, concentratelor proteino-
vitamino-minerale și a premixurilor vitamino-minerale (zooforturi) pentru 
toate speciile de animale de interes zootehnic. 

Pentru păsări, INCDBNA-Balotești produce 5 tipuri de zooforturi pentru 
diferite categorii (pui de carne, tineret înlocuire, găini ouătoare și de 
reproducție), recomandate pentru sistemul intensiv de creștere.  
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 A1 - premix vitamino-mineral pentru pui de carne, faza I (cu 
coccidiostatic) 

 A2 - premix vitamino-mineral pentru pui de carne, faza II (fără 
coccidiostatic) 

 A3 - premix vitamino-mineral pentru tineret înlocuire, faza I  

 A6 - premix vitamino-mineral pentru tineret înlocuire, faza II, găini ouă 
de consum și găini de reproducție, rase ușoare 

 A7 - premix vitamino-mineral pentru găini de reproducție, rase grele  
Aceste produse sunt realizate pe suport de cereale, iar proporţia de 

includere a unui premix vitamino-mineral (zoofort) în nutreţul combinat este 
de 1%. 

 
 


