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Principalele caracteristici:  

 Subprodusele de nucă sunt în momentul de față mai puțin cunoscute 
din punct de vedere nutrițional și al posibilităților de conversie a 
acestora în resurse eficiente pentru animale.  

 Ca resurse de hrană, sunt de mare interes economic dar și social.  

 Subprodusele de nucă se caracterizează printr-un conținut ridicat de: 
o grăsime (41,69%)  
o proteină brută (16,84%),  
o conținut în energie metabolizabilă (4887 kcal/kg).  

 Conținutul în acizi grași polinesaturați este peste 70% din care 61% 
acizi grași n-6 și peste 11% acizi grași n-3, cunoscuți pentru efectele 
benefice asupra sănătății. Raportul n-6:n-3 este de 5,51, apropiat 
nivelului recomandat pentru sănătate în literatura de specialitate.  

 Nutrețul combinat bazat pe utilizarea subproduselor de nucă este 
recomandat pentru hrana tineretului porcin cu o greutate corporală 
cuprinsă între 12-30 kg. 

 Nutrețul combinat are în structură subproduse de nucă în proporție de 
3%, porumb, grâu, făină de orez, șrot de soia și floarea soarelui, gluten 
de porumb, lapte praf, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, sare, 
aminoacizi de sinteză, premix colină și premix vitamino-mineral.  

 Parametri de calitate ai nutrețului combinat:  
o energie metabolizabilă 3120 kcal/kg,  
o proteină 18,51%,  
o lizină 1,05%,  
o metionină + cistină 0,65%,  
o calciu 0,90%,  
o fosfor 0,65%,  
o celuloză 4,84%. 
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 Adaosul de nucă are efecte benefice asupra compoziţiei în acizi grași 
cu rol pozitiv important asupra sănătății atât la nivel hepatic cât și la 
nivel cardiac. In ficat acizii grași polinesaturaţi, respectiv n-6 si n-3 sunt 
mai bine reprezentaţi în detrimentul celor saturaţi si/sau 
mononesaturaţi.  

 Subprodusele de nucă au avut influenţă benefică și asupra acizilor grași 
cu lanţ lung derivaţi ai AG linolenic (C20:5n-3; C22:5n-3, respectiv 
C22:6n-3). 
 

Eficienţa economică: 

 53% reducere a cheltuielilor pe kg spor. 

 Performanțe bioproductive similare 

 Stare de sănătate bună (profilul metabolic în limite normale). 

 Calitate carne îmbunătățită sub aspectul compoziției în acizi grași 
polinesaturați (n-6 și n-3). 
 

Domeniul de aplicabilitate: 

 nutriţia şi alimentaţia tineretului porcin; 

 indirect în industria alimentară prin calitatea produselor: adaosul de 
nucă are efecte benefice asupra compoziţiei în acizi grași cu rol pozitiv 
important asupra sănătății atât la nivel hepatic cât și la nivel cardiac.  
 

Potenţiali utilizatori: 

 fermieri zootehnici, crescători de porci;  

 fabrici de nutreţuri combinate; 

 unități de procesare carne; 

 universități cu specific zootehnic;  

 Industria alimentară. 
 
 
 
 


