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Principalele caracteristici: 
 nutreţ combinat pentru tăurașii destinaţi îngrăşării – din populaţia 

Bălţată cu negru românească (BNR), cu o greutate cuprinsă între 
250 şi 400 kg, în structura căruia s-a introdus sorg, plantă 
rezistentă la secetă, sub formă de boabe (în procent de 25%), cu un 
conţinut în acizi graşi omega-3 şi omega-6 de 2,19% respectiv 
47,79%; 

 structura de bază a nutreţului combinat include: sorg boabe (cu un 
aport de 1,21% omega-3 respectiv 46,41% omega-6); orz (al cărui 
conţinut în omega-3 a fost de 4,43% respectiv 52,52% omega-6), 
grâu (3,60% omega-3 respectiv 56,17% omega-6) şi şrot de floarea 
soarelui (1,72% omega-3 respectiv 52,59% omega-6) care acoperă 
necesarul proteic pentru echilibrarea raţiei totale, dar poate 
îmbunătăţi şi valoarea nutriţională a cărnii; sare şi premixul T2 
specific pentru hrana taurinelor la îngrăşat peste 150 kg, pentru 
asigurarea echilibrului vitaminic şi mineral al raţiei; 

 îmbunătăţeşte ponderea acizilor graşi nesaturaţi din carne 
(54,19%) în detrimentul celor saturaţi (44,43%), comparativ cu un 
nutreţ combinat clasic, ceea ce susţine ipoteza conform căreia, 
cantitatea totală şi proporţia diferiţilor acizi graşi prezenţi în 
carnea rumegătoarelor pot fi totuşi modificate prin alimentaţie; 

 soluţie nutriţională nouă de hrănire a taurinelor la îngrăşat pe baze 
ştiinţifice, receptura putând fi folosită alături de nutrețuri de volum 
(fânuri, plante însilozate şi grosiere). 
 

Eficienţa economică: 
 ameliorează valoarea nutriţională atât a cărnii cât şi a ficatului de 
taurine prin creşterea conţinutului acestora în acizi graşi nesaturaţi, în 
special a celor polinesaturaţi de tipul n-6 şi n-3, denumiţi şi acizi graşi 
esenţiali, deoarece sunt apreciaţi pentru efectele lor benefice asupra 
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sănătăţii oamenilor şi nu pot fi sintetizați de către organismul animal, 
fiind necesară asigurarea lor prin raţia zilnică de hrană. 
 asigură menţinerea stării de sănătate a animalelor, reducând 
pierderile din efectiv; 
 lărgeşte gama de nutreţuri concentrate prin utilizarea unor surse 
alternative de hrană în scopul îmbunătăţirii performanţelor 
bioproductive, a stării de sănătate a animalelor precum şi a calităţii 
produselor finite;  
 sprijină sectorul creşterii animalelor şi pe perioade mai puţin 
favorabile din punct de vedere al precipitaţiilor, asigurând fluxul 
obţinerii de alimente de origine animală cu calităţi îmbunătăţite, sorgul 
boabe putând reprezenta o alternativă de înlocuire a concentratelor 
energetice clasice (de exemplu a orzului). 

 
Domeniul de aplicabilitate: 

 nutriţia şi alimentaţia tineretului taurin mascul în creştere şi 
îngrăşare 

 
Potenţiali utilizatori: 

 fermieri zootehnişti, crescători de taurine;  
 fabrici de nutreţuri combinate; 
 administratori de asociaţii agricole cu specific zootehnic;  
 instituţii cu profil didactic şi de cercetare din sectorul creşterii 

animalelor.  
 

 
Sorg boabe 
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Tăuraşi BNR 

 
 

 
Muşchi Longissimus Dorsi 

(Taurasi BNR-400 kg) 


