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REZUMAT 
Pe un efectiv de 168 pui broiler, hibrid COBB 500 a fost realizat un 

experiment, pe o durată de 35 zile. Puii au fost repartizați uniform în 2 
loturi: lotul martor (M) și lotul experimental (E), cu câte 84 pui/lot (2 loturi 
× 2 repetiții × 42 pui/lot). Experimentul a fost efectuat în biobaza 
experimentală a INCDBNA Balotești, într-o hală cu condiții de microclimat, 
similare unui adăpost dintr-o fermă de producție cu creștere la sol, pe 
așternut permanent (talaș), în țarcuri separate pentru fiecare lot, respectiv 
repetiție. Au fost formulate și utilizate rețete de nutrețuri combinate 
trifaziale, pe bază de porumb, șrot de soia, gluten de porumb, ulei și 
aminoacizi de sinteză (DL-metionină și L-lizină HCl). Diferența între lotul 
martor și lotul experimental a fost adaosul, în proporție de 3%, a unui 
biopreparat obținut din monoculturi de Lb. acidophilus și Lb. plantarum în 
proporție de 50%. Experimentul a vizat evaluarea bacteriilor lactice 
utilizate din punct de vedere al acțiunii inhibitorii, asupra numărului de 
microorganisme (bacterii și fungi), estimat prin reducerea numărului de 
microorganisme prezente în dejecții. In acest scop au fost prelevate la 11, 
22 și 35 zile probe de dejecții, care au fost analizate din punct de vedere 
microbiologic. Din datele obținute se constată că tulpinile studiate au 
acțiune inhibitorie asupra microorganismelor indezirabile, determinând o 
reducere semnificativă a numărului de bacterii la lotul experimental, față 
de lotul martor, precum și o reducere semnificativă a microorganismelor în 
cadrul lotului experimental, comparând datele obținute de la probele 
prelevate la 11, 22 și 35 zile. Tulpinile de bacterii lactice studiate, ar putea 
fi utilizate în biopreparate microbiene cu organisme vii, în scopul reducerii 
gradului de poluare microbiologică a spațiilor de creștere a broilerilor 

Cuvinte cheie: broileri, hale de creștere, poluare microbiologică, 
bacterii lactice 
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SUMMARY 
A total of 168, COBB 500 broilers, were used in a 35-day feeding trial. 

The broilers were assigned uniformly to 2 groups, control (C) and 
experimental (E), with 84 birds/group (2 groups × replicates × 42 
broilers/group). The feeding trial was conducted in the experimental farm 
of IBNA Balotesti, in a hall with controlled environmental conditions, similar 
to those from a production hall, with floor rearing on permanent litter (saw 
dust), in separate enclosures for each group and replicate. Three-phase 
compound feeds formulations were designed based on corn, soybean meal, 
corn gluten, oil and synthetic amino acids (Dl-methionine and L-lysine HCl). 
The difference between the control group and the experimental group was 
given by the 3% biological preparation given to group E. This 
biopreparation consisted in 50% cultures of Lb. acidophilus and Lb. 
plantarum. The feeding trial aimed to evaluate these lactic bacteria in terms 
of their inhibiting action on the microorganism (bacteria and fungi) count 
from the poultry droppings, estimated by the size of microorganism count 
decrease. Dropping samples were collected on days 11, 22 and 35, and 
analysed microbiologically. The analytical data show that the surveyed 
strains displayed inhibiting action on the undesired microorganisms, 
decreasing significantly the bacteria count in the experimental group, 
compared to the control group. At the same time, the bacteria count 
decreased significantly with the time, in the samples collected from the 
experimental group on days 11, 22 and 35. The studied strains of lactic 
bacteria can be used in live microbial biopreparations to decrease the 
microbiological load in the broiler rearing facilities.  

Keywords: broilers, production halls, microbiologic pollution, lactic 
bacteria 
 
 

INTRODUCERE 
Preparatele microbiene, cu microorganisme vii, au început să se 

comercializeze și utilizeze în fermele de animale, încă din 1960. Utilizarea 
lor a fost încurajată în 1969, când s-a restricționat utilizarea antibioticelor 
în alimentația animalelor, ca “factori de creștere” asociați cu creșterea 
rezistenței la infecții și îmbolnăviri. Utilizarea microorganismelor vii ca 
“suplimente alimentare” a reprezentat singura alternativă pentru 
crescătorii de animale, pentru a face față cerințelor pieții (o producție din 
ce în ce mai intensă și în același timp stresantă pentru animale (creșterea 
producției de carne, număr din ce în ce mai mare de animale, înțărcare 
precoce). 

Preparatele cu microorganisme vii, utilizate ca adaos în hrana 
animalelor, sunt responsabile de o serie de parametrii zootehnici 
(creșterea sporului de greutate, reducerea consumului mediu zilnic) 
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concomitent cu unele efecte sanitare (diminuarea tulburărilor 
gastrointestinale, reducerea morbidității, reducerea numărului de 
microorganisme din mediul de creștere al animalelor).  

In 2004, Caramia relansează utilizarea microorganismelor vii că aditiv 
în alimentația animală, utilizare stimulată de interdicția antibioticelor ca 
factori de creștere, decretată în 2006 în Europa. Din acest moment 
numeroase specii microbiene fac obiectul cercetărilor științifice, pentru a fi 
introduse (reintroduse) în hrana animalelor. Aceste microorganisme 
aparțin genurilor bacteriene: Bacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, 
Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus și drojdiilor din genul 
Saccharomyces. Microorganismele utilizate în alimentația animală diferă 
foarte puțin de cele utilizate în alimentația umană. Genurile Lactobacillus și 
Bifidobacterium au, în principal, aplicații în alimentația umană, în timp ce 
genurile Bacillus, Enterococcus și Saccharomyces sunt utilizate în creșterea 
animalelor. Cu toate acestea, genul Lactobacillus, caracterizat printr-o mare 
diversitate de specii, reprezintă astăzi aproximativ 71% din tulpinile 
utilizate ca aditivi furajeri în alimentația suinelor și păsărilor, în timp ce 
speciile aparținând genurilor Bacillus și Enterococcus sunt utilizate în 
proporție de 29%.  

Dacă în 1960-1980, acești aditivi alimentari erau asociați doar cu 
ameliorarea parametrilor zootehnici (stimulatori de creștere, stimulatori ai 
digestiei, stabilizatori ai microflorei intestinale) și nu există nici o referire 
la influența acestor aditivi alimentari asupra stării de sănătate a animalelor, 
efectul lor imunostimulator, acțiunea detoxifiantă sau orice alt efect al 
acestor microorganisme asupra sănătății animalelor, ulterior s-a 
demonstrat că aceste microorganisme depășesc cu mult statutul lor de 
stimulatori de creștere, statut, care poate fi considerat, mai degrabă, 
rezultanta ameliorării stării generale de sănătate a animalului.  

Cercetările din ultimii ani au mărit potențialul de utilizare a tulpinilor 
microbiene, demonstrând rolul lor în prevenirea unor patologii digestive și 
imunostimulatoare, demonstrând că biopreparatele microbiene nu sunt 
numai “factori de creștere”: Lactobacillus farciminis și Lb. rhamnosus inhibă 
în vitro viabilitatea și adeziunea speciilor Brachyspira hyodysenteriae și 
Brachyspira pilosicoli, agenți patogeni la porci și păsări (Bernardeau et 
al.,2009); tulpini de Pediococcus acidilactici cresc rezistența la coccidioze 
(inhibă dezvoltarea speciilor Eimeria acervulina, E. tenella) prin ceșterea 
imunității umorale la puii de carne (Lee et al., 2007); Enterococcus faecium 
crește sporul de greutate, indicele de conversie a hranei și dimensiunile 
vilozităților din ileon la pui (Samli et al., 2007); Bacillus subtilis și Bacillus 
licheniformis fără a avea un impact deosebit asupra performanțelor de 
creștere, greutății, lungimii, robusteții și procentului de calciu al tibiei la 
puii de carne, ameliorează, totuși, grosimea peretelui median și lateral al 
tibiei și procentul de cenușă (Mutus et al., 2006); Lactobacillus johnsonii 
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controlează enteritele necrotice endemice determinate de Clostridium 
perfringens la puii de carne, reducând pierderile economice și utilizarea 
antibioticelor (La Ragione et al., 2004); specii de Lactobacillus inhibă, în 
vitro Eimeria tenella responsabilă de coccidioze (Tierney et al., 2004). 

Tulpinile de Bacillus, mai stabile datorită sporilor, rezistente 
proceselor de incorporare în alimente și parametrilor de granulare, asigură 
depozitarea pe termen lung a nutrețurilor. Nutrețurile, prin compoziția lor, 
trebuie să contribuie la reducerea stresului și la creșterea securității 
întregului lanț alimentar, să fie capabile de a limita evoluția infecțiilor în 
producția animală și nu în ultimul rând, să contribuie la obținerea unor 
alimente sănătoase. Din acest punct de vedere aditivii furajeri de natură 
microbiană se prezintă că viitoare ingrediente furajere, capabile să 
controleze pătrunderea și colonizarea agenților patogeni și zoonotici. 
Această aptitudine este numită “strategia preharvest”, iar 
microorganismele probiotice au demonstrat că sunt capabile să controleze 
colonizarea speciei Escherichia coli, speciilor Salmonella enterica și S. 
typhimurium la animale de interes economic (LeJeune și Wetzel, 2007; 
Casey și al., 2007; Mountzouris, și al., 2007).  

Microorgansmele probiotice sunt considerate vectorii unor substanțe, 
pe care le sintetizează, (enzime, componente ale peretelui celular, peptide 
imunomodulatoare, substanțe antibacteriene) și care devin active în 
tractusul digestiv al animalelor. Efectele acestor substanțe pot fi directe sau 
indirecte vizând modificări ale microflorei intestinale și imunității 
(inhibarea bacteriilor patogene, neutralizarea unor substanțe toxice, 
ameliorarea digestibilității, stimularea imunității). De asemenea, ele 
reprezintă o sursă de vitamine (în principal vitamine din grupul B) și săruri 
minerale asimilabile.  

Acțiunea antimicrobiană constă în inhibarea dezvoltării bacteriilor 
patogene și poate fi realizată în mai multe moduri:  

- producerea de acizi organici (acid lactic, acid acetic, etc.), din 
glucidele prezente în rația alimentară, care scad pH-ul intestinal creând un 
mediu nefavorabil dezvoltării unor specii patogene că Escherichia coli și 
Salmonella;  

- producerea de peroxid de hidrogen în medii umede (tractus 
intestinal) favorizând inhibarea multor specii bacteriene patogene;  

- producerea de bacteriocine (peptide antimicrobiene cu greutate 
moleculară mică) cu acțiune inhibitorie asupra agenților patogeni;  

In ansamblu, producerea de acid lactic, acid acetic și peroxid de 
hidrogen blochează dezvoltarea a numeroase specii bacteriene 
(Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium perfringens, 
Clostridium butyricum, Pseudomonas spp., Salmonella spp) și a unor micete 
din genul Candida. 
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In acest context, s-a efectuat un experiment pe un număr redus de pui 
de carne, în hrana cărora s-a introdus un preparat pe bază de bacterii 
lactice, Lactobacillus acidophilus și Lb. plantarum, care produc cantități 
apreciabile de acizi organici. In primele 3-7 zile de viață, microflora 
digestivă a broilerilor este într-o permanentă schimbare; în această 
perioadă predomină specii patogene al căror număr poate depăși  
109 colonii/g materii fecale, ceea ce determină o creștere a gradului de 
contaminare microbiologică a așternutului și spațiului de creștere a puilor, 
favorizând apariția de infecții, mai mult sau mai puțin severe.  

Experimentul a vizat influența bacteriilor lactice utilizate asupra 
numărului de microorganisme (bacterii și fungi) prezente în dejecții. 
Mărirea numărului de bacterii lactice în hrana animalelor, are rolul de a 
echilibra microflora digestivă prin inhibarea dezvoltării bacteriilor 
patogene la nivel intestinal, ceea ce ar putea determina o scădere a 
numărului de microorganisme eliminate prin fecale și deci o reducere a 
gradului de contaminare al halelor de creștere prin dejecții. 
 
 

MATERIAL ȘI METODE 
Au fost utilizate 2 tulpini de bacterii acidolactice (Lactobacillus 

acidophilus și Lb. plantarum) a căror identificare și caracterizare s-a 
realizat prin experimente complexe ce au inclus determinări 
microbiologice clasice, teste standardizate internațional și determinări de 
biologie moleculară. 

Evaluarea capacității de sinteză a acizilor organici (lactic și acetic) a 
fost efectuată prin HPLC: 2 ml monocultură timp de 48 ore, pe MRS, a fost 
centrifugată, s-a înlăturat supernatantul, apoi proba a fost diluată cu 2 ml 
apă distilată și 50 μl au fost utilizați, pentru separarea pe coloană a acizilor 
prezenți. 

Tulpinile selecționate au servit la obținerea unor monoculturi prin 
cultivare pe mediu MRS și incubate, pentru 24 ore la 37oC; s-a controlat 
puritatea și viabilitatea microorganismelor o perioada de 3 săptămâni, apoi 
s-a obținut un biopreparat în formă lichidă din cele 2 tulpini (Lb. 
acidophilus și Lb. plantarum) în proporție de 50%. 

Experimentul s-a desfășurat pe un efectiv de 168 pui broiler din 
hibridul Cobb 500, repartizați uniform în 2 loturi: lotul martor (M) și lotul 
experimental (E), cu câte 84 pui/lot (2 loturi x 2 repetiții x 42 pui/lot), pe o 
perioadă de 35 zile. Au fost formulate și utilizate rețete de nutrețuri 
combinate trifaziale, pe bază de porumb, șrot de soia, gluten de porumb, 
ulei și aminoacizi de sinteza (DL-metionină și L-lizină HCl). La lotul 
experimental s-a adăugat în proporție de 3% biopreparatul obținut din 
monoculturi de Lb. acidophilus și Lb. Plantarum, în proporție de 50%. Toate 
rețetele au fost izoenergetice, izoproteice și egale în ceea ce privește 
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conținutul total și digestibil în lizină și aminoacizi cu sulf, calciu și fosfor 
disponibil, conform recomandărilor nutriționale ale hibridului. Puii au fost 
cazați într-o hală cu condiții de microclimat, similare unui adăpost dintr-o 
fermă de producție cu creștere la sol, pe așternut permanent (talaș), în 
țarcuri separate pentru fiecare lot, respectiv repetiție. Furajarea și 
adăparea s-au făcut ad-libitum. 

Puii au fost monitorizați zilnic în vederea identificării indivizilor, care 
au prezentat tulburări gastrointestinale sau modificări de comportament. 

S-au prelevat probe de dejecții (la 11, 22 și 35 zile, când s-a schimbat și 
furajul) în vederea stabilirii capacității tulpinilor de Lb. acidophilus și Lb. 
plantarum folosite în reducerea microorganismelor din spațiul de creștere 
al broilerilor și s-au efectuat analize de laborator, privind gradul de 
contaminare al dejecțiilor (număr total de bacterii, număr total de colonii 
formatoare de fungi, număr colonii E. coli și prezența sau absența coloniilor 
de Salmonella). 
 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Evaluarea capacității de sinteză a acizilor lactic, fenil-lactic, 

hidroxifenil-lactic, acetic și propionic (Tabelul 1) a arătat că tulpinile luate 
în studiu au capacitate de sinteză a acizilor organici și ar putea fi utilizate în 
aditivi furajeri, pentru inhibarea dezvoltării bacteriilor indezirabile.  

 
Tabel 1. Acizii grași sintetizați de tulpinile de bacterii lactice studiate 

 Acid lactic, g/l Acid acetic, /l 
Lactobacillus acidophilus 7,40 0,45 
Lactobacillus plantarum 5,83 0,25 

 
Evaluarea micologică a dejecțiilor recoltate la 11, 22 și 35 zile a 

urmărit determinarea numărului total de bacterii, numărul total de colonii 
formatoare de fungi, numărul de colonii de E. coli și prezența sau absența 
coloniilor de Salmonella. Rezultatele obținute sunt redate în (Tabelul 2).  

 
Tabel 2. Compoziția microbiologică a dejecțiilor 

 Lot martor Lot experimental 
11 zile 22 zile 35 zile 11 zile 22 zile 35 zile 

Nr. total de 
bacterii 

227,5×109 185×109 61×109 162×109 247×108 51,5×108 

Nr. colonii  
E. coli 

55×108 37×108 25,5×108 47×109 133×108 29,5×107 

Salmonella absent absent absent absent absent absent 
Nr. colonii 

fungi 
13750 13500 7750 10000 6250 2500 
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Din rezultatele obținute se constată că tulpinile utilizate au acțiune 
inhibitorie asupra microorganismelor indezirabile și conduc la scăderea 
semnificativă a numărului de microorganisme din probele de dejecții 
prelevate și odată cu acestea la scăderea nivelului de contaminare a 
mediului de creștere a broilerilor.  

Scăderea numărului de microorganisme este semnificativă între lotul 
martor și cel experimental în probele prelevate la 22 și 35 zile, la probele 
de dejecții prelevate la 11 zile diferențele între cele 2 loturi sunt 
nesemnificative, explicația constând în faptul că numărul mic de bacterii 
lactice ingerate odată cu hrana în primele 11 zile de viață ale broilerilor nu 
au putut acționa eficient.  

Reduceri semnificative se observă la numărul de colonii de E. coli de la 
47 x 109 în probele prelevate la 11 zile la 29,5 x 107 col/g în probele 
prelevate la 35 zile de la lotul experimental. Numărului de colonii 
formatoare de fungi este semnificativ redus de la 10000 în probele 
prelevate la 11 zile la 2500 col/g în probele prelevate la 35 zile la lotul 
experimental. In ceea ce privește numărul total de bacterii, reducerea este 
moderată, dar semnificativă.  

 
 
CONCLUZII 

1. Tulpinile de Lb. acidophilus și Lb. plantarum  selecționate produc acizi 
organici (acid lactic și acid acetic) în cantități suficiente, pentru a crea 
un mediu ostil dezvoltării microorganismelor indezirabile. 

2. Tulpinile utilizate sunt capabile să reducă semnificativ nivelul de 
contaminare microbiologică al dejecțiilor, contribuind la reducerea 
gradului de poluare microbiologică din halele de creștere a broilerilor. 

3. Din datele obținute, tulpinile de bacterii lactice studiate ar putea fi 
utilizate în biopreparate microbiene cu organisme vii în scopul 
reducerii gradului de poluare microbiologică a spațiilor de creștere a 
broilerilor. 
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