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REZUMAT 
Pentru fermierii mici și mijlocii, mai ales, agricultura ecologică poate fi 

o soluție care să îi ajute să își exploateze pământul cu un profit mai mare, 
dar și pentru a-l proteja, aplicând tehnici agricole specifice agriculturii bio. 
În etapa de producţie, în agricultura ecologică se interzice: utilizarea 
organismelor modificate genetic (OMG-uri şi derivatele acestora), a 
fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de 
creştere, hormonilor, antibioticelor. Pentru obținerea de produse avicole 
ecologice există o mare orientare către utilizarea boabelor de leguminoase 
cultivate în propria unitate/ fermă agricolă, ca surse proteice. Factori, cum 
sunt disponibilitatea aminoacizilor, conţinutul în energie metabolizabilă, 
celuloză brută, digestibilitatea şi tipul şi/sau cantitatea anumitor substanţe 
antinutriţionale prezente, vor influenţa rata maximă de includere a acestor 
surse proteice vegetale cultivate în mod tradiţional (pe lângă fermă).  

Cuvinte cheie: păsări, furaje proteice, agricultură ecologică 
 
SUMMARY 

For the small and medium farmers especially, the ecological farming 
could be a solution for them to get more profit from their land, as well as to 
protect it using agricultural technologies specific to the biological 
agriculture. During the production stage, the ecological agriculture bans the 
use of genetically-modified organisms (GMO and their derivatives), of 
fertilizers, of synthetic pesticides, of stimulators and growth promoters, 
hormones and antibiotics. Biological poultry production usually uses 
leguminous seeds obtained in own farm as protein source. Factors such as 
amino acids availability, content of metabolisable energy, of crude fibre, 
digestibility and type and/or amount of possible antinutritional substances, 
will influence the maximal rate of dietary inclusion of these vegetable 
protein sources produced traditionally (in own farm) 
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În sistemul de agricultură convenţională şrotul de soia reprezintă 
peste tot în lume cea mai importantă sursă de proteină vegetală utilizată 
pentru nutriţia păsărilor: nivel ridicat de proteine (44%, nedecojit şi 46% 
până la 50%, decorticat) şi un echilibru în aminoacizi esenţiali apropiat 
cerinţelor păsărilor; cea mai ridicată digestibilitate a lizinei (91%) dintre 
toate sursele proteice disponibile. În industria nutreţurilor combinate sunt 
folosite şroturi de soia atât cu grăsime parţială, cât şi integrală (full-fat 
soia). În completare, pentru asigurarea cerinţelor crescute în nutrienţi, în 
special de aminoacizi esenţiali sunt utilizate subproduse ale industriei 
alimentare, care au proteină cu o valoare ridicată, cum ar fi proteina din 
cartofi, glutenul din porumb şi drojdia de bere, în detrimentul celor de 
origine animală contestate, în prezent, din cauza reglementărilor legislaţiei 
Uniunii Europene (ex.: făinurile din carne, carne-oase şi peşte). Boabele de 
leguminoase şi şrotul de rapiţă, obţinut în urma extracţiei uleiului sunt 
utilizate în cantităţi mici, în completarea şrotului de soia. De asemenea, 
suplimentar, pentru echilibrarea balanţei în aminoacizi esenţiali sunt 
utilizaţi aminoacizi de sinteză chimică (DL-metionină) şi aminoacizi 
industriali de biosinteză (L- lizină, produsă prin fermentaţie microbiană). 

În sistemul de agricultură ecologică, această practică normală, de 
utilizare a şrotului de soia şi a aminoacizilor de sinteză a fost interzisă prin 
Regulamentul Consiliului Europei (CEE) nr. 2092/91, amendat ulterior prin 
Reglementarea (CE) nr. 1804/99 şi abrogat prin apariţia Regulamentului 
(CE) nr. 834/2007, și a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 
privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce 
privește producția ecologică, etichetarea și controlul. În plus, interdicția 
utilizării de soia modificată genetic prin Regulamentului (CE) nr. 
834/2007, și interzicerea utilizării unor subproduse de origine animală, 
Regulamentul (CE) nr. 878/2004, face și mai critică situația creșterii 
păsărilor, în sistemul de agricultură ecologică.  

Soia, este o plantă de cultură care nu întâlnește condiții climatice 
optime în țara noastră (excepție făcând unele zone din sudul țării), 
necesare realizării unor producții corespunzătoare cantitativ și calitativ. Ca 
urmare a faptului că soia obţinută în sistem convenţional este interzisă în 
agricultura ecologică, boabele de leguminoase vor reprezenta principala 
sursă proteică. Dacă soia ar fi cultivată organic/bio/ecologic, iar boabele nu 
ar mai fi supuse procesului de extracţie cu solvenţi chimici, ci a unui proces 
fizic de separare a uleiului, subprodusul rezultat (turte de soia) ar putea  fi 
utilizat în agricultura ecologică. Până acum, însă, testele efectuate cu acest 
tip de şrot au dat rezultate insuficient de concludente (Sundrum şi col. 
2005a).  

În sistemul de agricultură ecologică există o mare orientare către 
utilizarea boabelor de leguminoase, cultivate în propria unitate/ fermă 
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agricolă. Factori, cum sunt disponibilitatea aminoacizilor, conţinutul în 
energie metabolizabilă, celuloză brută, digestibilitatea şi tipul şi/sau 
cantitatea anumitor substanţe antinutriţionale prezente, vor influenţa rata 
maximă de includere a acestora în nutreţuri.  

Boabele de leguminoase sunt utilizate, pretutindeni ca o sursă majoră 
de proteină, atât pentru oameni cât şi pentru animale. În zone geografice cu 
climat temperat, cum este cazul celor mai multe ţări europene, printre care 
și România, este posibil să se cultive mazăre (Pisum sativum L.), lupin dulce 
(Lupinus spec.), fasole (Phaseolus vulgaris L.), fasoliță (Vigna unguiculata L. 
Walp), năut (Cicer arietinum L.), linte (Lens culinaris), bob (Vicia faba L.). 
Sunt câteva varietăţi de leguminoase cu conţinut nutritiv distinct. 
Conţinutul mediu de proteină brută variază în funcţie de specie şi varietate, 
între 231-440 g/kg substanţă uscată (Tabelele 1 și 2). 

 
Tabelul 1. Conţinutul în nutrienţi al boabelor de leguminoase (după Sundrum şi 
col., 2005b) 
Specificaţie Nutrienţi (kg SU*) 

Proteină 
brută, g 

Grăsime 
brută, g 

Celuloză 
brută, g 

Substanţe extractive 
neazotate, g 

Mazăre 258 15 68 621 
Bob 285 15 95 565 
Lupin dulce galben 440 70 145 295 
Lupin dulce alb 362 116 132 365 
Lupin dulce albastru 339 72 157 332 
*Substanţă uscată 

 
Ponderea conţinutului în proteină brută creşte progresiv de la boabele 

de mazăre, la cele de bob şi de lupin. Proteina boabelor de leguminoase 
este alcătuită din 10-20% albumine şi din 80-90% globuline (ABEL, 1996). 
Pe ansamblu, proteina acestor boabe de leguminoase are un conţinut 
relativ ridicat de lizină, dar concentraţii reduse de aminoacizi cu sulf şi 
triptofan. Pe acest considerent, se recomandă în amestecul furajer, 
combinarea boabelor de leguminoase cu alte surse proteice bogate în 
metionină. Comparate cu lupinul, bobul şi mazărea au un conţinut mai 
ridicat de substanţe extractive neazotate (reprezentate în principal de 
amidon). Conţinutul în amidon al boabelor de leguminoase este variabil şi 
depinde de varietate, zona şi anul de cultivare. În general, trebuie făcută o 
distincţie între conţinutul de amidon şi cel de polizaharide altele decât 
amidonul. Acestea din urmă, reprezintă aproximativ 20% din SU la boabele 
de mazăre şi bob şi 40% din SU la boabele de lupin (Gdala şi col., 1995) şi 
sunt situate, aproape toate în coajă. Bobul conţine concentraţii reduse de 
acid linolenic (foarte important pentru producţia de ouă). Dintre varietăţile 
de lupin, cel dulce galben (Lupinus luteus) are cel mai mare nivel de 
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proteină brută (aprox. 445 g/kg SU), comparativ cu cel alb (390 g/kg SU) şi 
cel albastru (339 g/kg SU). 

 
Tabelul 2. Conţinutul în nutrienţi și valoarea nutritivă a boabelor de leguminoase 
analizate în INCDBNA-IBNA, Balotești (2016) 

Ingredient 

Nutrienți (g/kg substanță uscată) 

SU 
(g/kg) 

PB GB CB NDF ADF Cen SEN 

EM 
(MJ/kg 

SU) 

Act. ureazică 
(mg NH3/g/ 
min 30ᵒC) 

Mazăre 
Nicoleta, eco 

902 233 9 67 304 62 42 651 12,6 ND 

Mazăre 
Specter, eco 

903 251 9 81 321 74 34 624 12,5 ND 

Mazăre 
Windham, eco 

903 255 10 81 348 74 37 618 12,5 ND 

Mazăre 
Biathlon, eco 

897 236 8 70 319 63 28 658 12,7 ND 

Linte Neagră, 
eco 

906 279 5 60 245 59 36 621 12,8 - 

Linte 
Berglinse eco 

897 289 5 53 279 58 39 614 12,8 - 

Linte Georgÿ, 
eco 

905 256 4 59 244 53 39 642 12,7 - 

Linte Eston, 
eco 

890 263 5 60 311 57 33 639 12,8 - 

Fasole Great 
Northern, eco 

883 231 10 62 334 68 46 652 11,9 - 

Fasoliță Ofelia 898 281 10 50 202 44 49 611 12,1 ND 
Fasoliță Aura 
26 

901 284 10 48 209 51 48 550 11,3 ND 

Soia Anușca, 
eco 

896 371 201 99 211 120 57 271 14,5 1,57 

PB = proteină brută; GB = grăsime brută; CB = celuloză brută; SEN = Substanțe extractive 
neazotate; EM = energie metabolizabilă; ND = nedetectat 

 
Pe ansamblu lupinul are un conţinut de proteină similar cu cel al 

produsului “full fat soia” (boabe de soia toastate, cu grăsime integrală). În 
general, calitatea lupinului dulce utilizat ca ingredient în reţetele furajere, 
este variabilă. Lupinul în special cel alb are un conţinut mai ridicat de 
grăsimi, comparativ cu bobul sau mazărea. Proporţia de acizi graşi saturaţi 
este relativ redusă (aprox. 20%)(Abel, 1996). 

După Gordon (1999), mazărea pare să aibă potenţialul nutritiv cel mai 
promiţător pentru furajarea puilor în sistemul de agricultură ecologică. 
Aceasta poate fi introdusă în reţetele puilor în cantităţi de 250-300 g/kg 
furaj, iar în reţetele găinilor ouătoare până la 150-200 g/kg furaj. Testele 
efectuate în INCDBNA-IBNA, Balotești (Ciurescu şi Moldovan, 1997) pe 
găini pentru ouă de consum au demonstrat faptul că mazărea poate 
substitui până la 50% din soia sau 35% din proteina brută a reţetelor de 



Analele IBNA vol. 31, 61-69, 2015-2016 

 

65 

 

nutreţuri, fără a modifica semnificativ intensitatea ouatului, rata de 
conversie a furajului şi raportul dintre componentele interioare ale oului. 
De asemenea, niveluri scăzute de lupin dulce (200 g/kg) pot înlocui soia 
din furajele găinilor ouătoare. Datorită variaţiilor mari între modul, dar mai 
ales diferitele zone de cultivare, este imposibil să se facă recomandări 
universal valabile. Prin urmare, pentru lupin, cantitatea maximă sugerată a 
fi utilizată, depinde în mare măsură de calitatea nutriţională a acestor 
boabe. 

 

 
 

Seminţele de rapiţă din varietăţile selecţionate „dublu zero”, cu niveluri 
scăzute de glucozinolaţi şi acid erucic (Swick şi Tan, 1997) pot fi introduse 
în hrana păsărilor crescute ecologic, dar în cantităţi mici (maxim 100 g/kg 
furaj pentru găini ouătoare şi 50 g/kg furaj pentru pui în perioada de 
demaraj, cu posibilitatea creşterii nivelului de încorporare până la 80 g/kg 
furaj în faza de finisare). Dacă nivelul de includere este mai mare, produce 
gălbenuşului de ou un gust neplăcut, cu miros de peşte, în special la găinile 
cu penaj de culoare roşie. Se pare că genotipul păsării joacă un rol 
important, pentru că la găinile de rasă Leghorn nu s-a consemnat acest 
aspect.  

La puii de carne, seminţele de rapiţă determină carcase cu miros şi 
aspect neplăcut. De aceea, pentru înlăturarea acestor neajunsuri au fost 
create varietăţi de rapiţă cunoscute sub denumirea comercială de Canola, 
forma abreviată de la „Can. O., L-A” (Canadian Oilseed, Low- Acid) (OECD, 
2001 - “Organisation for Economic Co-operation and Development”), 
superioare din punct de vedere nutriţional, ce conţin 20-22% proteină 
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brută, 40-42% grăsime brută şi niveluri scăzute de glucozinolaţi (15-30 µM 
tioglucozide la 1 gram substanţă uscată) şi acid erucic (mai puţin de 2%). 
Ciurescu (2009), într-un experiment pe găini pentru ouă de consum (432 
păsări din hibridul comercial Roso SL 2000) a demonstrat faptul că 
semințele de rapiță de tip Canola, pot fi utilizate în nutrețul combinat, până 
la un nivel de 20%, fără a influența negativ intensitatea ouatului, rata de 
conversie a furajului şi raportul dintre componentele interioare ale oului. 

 
DIGESTIBILITATEA BOABELOR DE LEGUMINOASE 
Leguminoasele sunt uşor digerate de către păsări, în ciuda faptului că 

au un conţinut ridicat de fibre. Digestibilitatea diferitelor boabe de 
leguminoase este prezentată în Tabelul 3. 
 
Tabelul 3. Digestibilitatea proteinei brute, din boabele de leguminoase, la 
animalele monogastrice (după Jeroch şi col., 1993) 

Specia Bob, (%) Lupin dulce 
galben, (%) 

Lupin dulce 
alb, (%) 

Mazăre, (%) Şrot de 
soia, (%) 

Porci 80-85 89 96 88 85 
Păsări 76-80 74 75-81 80-88 83 

 
Comparativ cu specia porcine la care digestibilitatea aparentă este de 

până la 96%, la păsări aceasta este în jur de 70%. Conţinutul în energie al 
boabelor de leguminoase variază foarte mult. Pentru păsări, mazărea, 
urmată de bob şi de lupinul dulce galben au cel mai mare conţinut 
energetic. 
 

FACTORII ANTINUTRIŢIONALI PREZENŢI ÎN BOABELE DE LEGUMINOASE 
În general, boabele de leguminoase pot fi introduse în reţetele furajere 

pentru păsări în cantităţi limitate. Principalii factori responsabili pentru 
limitarea utilizării lor sunt aşa numiţii factori antinutriţionali (substanţe 
inhibitoare, care întârzie creşterea sau provoacă anumite tulburări 
metabolice). Acţiunea acestor substanţe se traduce printr-un mecanism 
complex ce poate fi rezumat astfel: scade gradul de valorificare al proteinei 
din hrană prin reducerea activităţii tripsinei ca şi prin acţiunea 
inhibitorilor  asupra funcţiei pancreatice  şi asupra mucoasei intestinale; 
scade absorbţia grăsimilor şi glucidelor din hrană datorită acţiunii de 
inhibare exercitată asupra mucoasei intestinale. 

Cercetările efectuate în domeniul cultivării plantelor au dus la găsirea 
unor metode de selecţie, care să ducă la reducerea acestor factori 
antinutriţionali din boabele de leguminoase. Principalele substanţe cu 
efecte inhibitoare asupra metabolismului păsărilor şi implicit de reducere a 
performanţelor productive sunt: taninii, lectinele, inhibitorii de protează şi 
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glucozinolaţii. O trecere în revistă a acestora este făcută de Huismann şi col. 
(1989), Heinz şi col. (1991), Abel (1996) şi Gordon (1999), astfel: 

 Grupa taninilor (substanţe fenolice, hidrosolubile) constituiţi din 
acizi fenolici şi carbohidraţi (Heinz şi col., 1991). Aceştia sunt situaţi în 
coajă la bob şi mazăre şi prezenţi în cantităţi mai mari la varietăţile de 
leguminoase cu floarea colorată, comparativ cu cele la care  florile sunt 
albe. Taninii formează împreună cu proteinele şi carbohidraţii complecși 
stabili nedigerabili în tractusul digestiv, blocând astfel digestia enzimatică a 
nutrienţilor (Jeroch şi col., 1993; ABEL, 1996). 

 Lectinele sunt proteine care se combină foarte uşor cu componentele 
glucidice, formând glucoproteide. Această combinaţie, reduce capacitatea 
de absorbţie a nutrienţilor de la nivelul vilozităţilor intestinale, rezultând 
grave afecţiuni digestive şi metabolice (Heinz şi col., 1991). Mazărea are cel 
mai ridicat nivel de lectine, urmată de bob. Lupinul nu conţine lectine (Abel, 
1996). 

 Inhibitorii proteazei sunt peptide care formează compuşi stabili 
inactivi ce reduc activitatea tripsinei şi chimiotripsinei. În consecinţă, 
digestibilitatea proteinei sau absorbţia aminoacizilor de la nivelul mucoasei 
intestinale se reduce. Ei sunt prezenţi la mazăre, în cotiledoane şi în coji şi 
cotiledoane la bob; lupinul conţine concentraţii foarte mici (Jeroch şi col., 
1993). 

 Vicina şi convicina sunt esteri ai glucozei şi a doi compuşi cu nucleu 
pirimidinic şi se găsesc numai în bob. Nivelul şi modul lor de acţiune asupra 
metabolismului păsărilor este puţin cunoscut; se pare că degradează flora 
microbiană din tractusul digestiv. La tineretul în creştere, efectul 
antinutriţional dat de aceşti componenţi este foarte redus şi nu pune 
probleme majore. Nu acelaşi lucru se poate spune şi pentru găinile 
ouătoare, care sunt foarte sensibile; consumul de furaj şi greutatea oului 
sunt reduse semnificativ de prezenţa vicinei şi convicinei în furaj. În medie 
greutatea oului se reduce cu 1% (cca 0,6 g) pentru fiecare 10% bob 
încorporat în furaj. De aceea se limitează la 10% nivelul de utilizare al 
bobului  în furajele pentru găinile ouătoare (Heinz şi col., 1991; Abel, 
1996). 

Boabele de lupin conţin alcaloizi care au un gust amar şi efecte 
negative asupra palatabilităţii furajului. Conţinutul în alcaloizi ai boabelor 
de lupin albastru se situează între 0,1 şi 2,6 g/kg SU (Gdala şi col., 1996; 
Christiansen şi col., 1997; Wasilewko şi Buraczewska, 1999). Lupinul are şi 
un conţinut ridicat de alfa-galactozide, care fac parte din grupa 
oligozaharidelor şi care nu pot fi hidrolizate în intestinul subţire, din cauza 
absenţei enzimelor digestive, specifice. La pasărea adultă, acestea pot fi 
fermentate în intestinul gros, de către flora microbiană, dar aproximativ 
50% din energia eliberată nu este utilizată de organismul păsării, deoarece 
procesul de absorbţie este foarte limitat în această zonă a intestinului. 
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Niveluri foarte ridicate de alfa-galactozide în reţete pot determina efecte 
adverse asupra digestibilităţii la nivel ileal a nutrienţilor, inclusiv asupra 
aminoacizilor şi pot cauza fenomene, cum ar fi flatulenţă şi diaree. (Salgado 
şi col., 2002). 

Există câteva tratamente tehnice care pot micşora conţinutul boabelor 
de leguminoase în factori antinutriţionali. De exemplu, îndepărtarea cojii 
care conţine cea mai mare parte din aceşti factori inhibitori ai tripsinei. 
Boabele curăţate sunt mai sărace în fibre brute, fiind în felul acesta mai 
uşor digerate de către păsări. Inactivarea substanţelor antinutriţionale 
poate fi realizată şi prin tratamente termice, cum ar fi: autoclavarea, 
expandarea, extrudarea, toastarea sau granularea. Un proces tehnologic 
destul de utilizat este acela de a decoji boabele cu ajutorul aburului. 
Conţinutul în alcaloizi este redus substanţial printr-un proces de umectare 
a boabelor şi spălarea acestora. Au fost dezvoltate şi procese tehnologice 
care au un consum mai mic de apă, însă datorită faptului că producţia 
animalieră în sistem organic/ecologic există la cote reduse, producătorii de 
nutreţuri pentru acest sistem, ezită să dezvolte linii separate pentru aceste 
tipuri de procese tehnologice. 
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